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Politika Cephesi

-Polemik-

Söz Bitti Art›k Sokakta Konuﬂaca¤›z!
Evet özce söylenecekse: PART‹’yi, Devrimci mücadeleyi, siyasal/sosyal devrimi bundan sonra art›k sokak belirleyecektir.
‹lerici, demokrat, devrimci, sosyalist ve Marksist “cenah›m›z” günümüze kadar pek çok s›navlardan geçmiﬂtir. Program›, teori-prati¤i, kadrolar›, strateji-taktikleri yeterince denenip s›nanm›ﬂt›r. Neyin do¤ru neyin yanl›ﬂ oldu¤u sosyal pratikte tart›ﬂmas›z görülüp kan›tlanm›ﬂt›r.
Sol “cenah›m›z” ne “tutarl› bir demokrasi mücadelesini” ne de “tutarl›-somut-amaçl› bir iktidar -siyasal/sosyal devrim- mücadelesini” atbaﬂ› götürebilmektedir.
Bu yarg› hayat›n ve mücadelenin yarg›s›d›r. Özel veya öznel bir
saptama de¤ildir.
Yaﬂad›¤›m›z topraklardaki sosyal muhalefet dinamiklerinden; en
baﬂta iﬂçi s›n›f› hareketine-yoksul (Türk-Kürt-Laz-Çerkes-Süryani vb.)
köylülü¤e-sosyalist harekete-emekçi kad›n hareketine-ilerici ve devrimci gençlik hareketine-K›z›lbaﬂ-Alevi-Bektaﬂi hareketine-Kürt ulusal özgürlük hareketine-fukara Müslüman cenah›m›za politika üretemeyen,
kurmayl›k edemeyen bir Sol’un günümüz ﬂartlar›nda (b›rak›n devrim yapmas›n›) hareketimizi bir basamak ileri s›çratmas› dahi düﬂünülemez.
Bu türden “sol” anlay›ﬂlar›n tarihteki örneklerinde de görüldü¤ü gibi hâkim gerici ve sömürücü s›n›flara “kalp ilac›” oldu¤unu biliyoruz.
Ba¤r›nda an›lmaya de¤er devrimci nüveleri bar›nd›ran Sol “cenah›m›z›n” daha da iﬂlevsiz bir konuma evrilmesini ve onulmaz darbeler
almas›n› elbette istemeyiz.
Fakat “cehenneme gidiyorum” diyenleri de kurtaracak sihirli bir reçeteye sahip olmad›¤›m›z› da söylemeliyiz.
Genel anlam›yla Sol, mevcut örgüt, program, kadro, teori-pratik,
strateji-taktikleriyle s›n›fta kalm›ﬂt›r. Burjuva ideolojisi ve revizyonizmden ar›nm›ﬂ, yüzde yüz ba¤›ms›z, yüzde yüz iﬂçi s›n›f› ve emekçi halk3

lar›n sosyal / evrensel kurtuluﬂundan yana bir ideolojik, politik ve örgütsel politika üretememiﬂtir. Sosyal meﬂruiyeti ve devrimci yasall›¤› zedelenmiﬂ iﬂçi, sosyalist, komünist vb. isimli örgüt/partilerin iç dinamiklerini
harekete geçirip “rota düzeltme” imkân ve f›rsatlar› da giderek s›f›rlanm›ﬂt›r.
Hayat ve mücadelenin reddetti¤i örgüt ve programlarda ›srar eden
“yap›”lar›n tarihsel ve sosyal ak›betleri bilinmektedir.
En baﬂta Büyük Ekim Sosyalist Devrimi’nin uzant›s›ndaki Sovyetler Birli¤i ve Sosyalist Sistem deneyimleri çözüldü.
Sosyalist kuruculukta ve PART‹ yaﬂam›nda ideolojik, politik ve örgütsel aç›lardan “Marksizm-Leninizm-Proletarya Enternasyonalizmi”
gibi temel ilkeselliklerden uzaklaﬂ›ld›kça tarihsel deneyimlerin nas›l kuﬂat›larak çözüldü¤ünü büyük kay›p, ac› ve ibretle gördük.
SBKP’nin, ÇKP’nin günümüzde geldi¤i yerden, “vukuat›ndan” ve
de ulusal-sosyal-evrensel kurtuluﬂ mücadeleleri veren kimi KP’lerin sa¤
kavisler çizip sosyal meﬂruiyetlerini-devrimci yasall›klar›n› yitirip nas›l
iﬂlevsiz bir konuma evriliﬂinden galiba çok yönlü dersleri ve sonuçlar›
da ç›karamad›k.
Emperyalist-kapitalizm sömürücü-sömürgeci yöntemleriyle bir daha
“Ekim Devrimi” gibi bir f›rt›nayla karﬂ›laﬂmamak için tüm dünyadaki
emekçi halklara destursuz biçimde sald›r›p tahkimat›n› yapmaktad›r. Onlar; a¤›zlar›ndaki “demokrasi ve özgürlük” laflar›yla art›k kimseyi kand›ram›yor. Sosyal s›n›f ve sosyolojik emekçi halklar gerçekli¤i yerine din ve
etnisite temelindeki argümanlar›yla boﬂuna insanl›¤a sald›rm›yor.
‹nsan›n ve insanl›¤›n sosyal-evrensel kurtuluﬂu yolunda mücadele
eden Devrimciler, Komünistler “somut ﬂartlar›n somut tahlili” yöntemiyle davran›p emperyalist-kapitalizmin yeryüzünden kaz›nmas› için çok
yönlü etkinliklerde bulunuyor. Bu etkinlikler henüz bütünlüklü nitelikler
kazanamasa da anlaml› bir y›¤›na¤›n inﬂa edildi¤ini de söyleyebiliriz.
Tüm dünyada art›k sokak her ﬂeyi belirleyecektir. Soka¤›n belirleyicili¤i kör gözlere girercesine giderek somutlanmaktad›r.
Aﬂ›r› teorisizme, entelektüalizme, sektarizme, dogmatizme kaym›ﬂ
“entel lumpen” tak›m› art›k diledikleri kadar ve miktarda iﬂe yaramayan
“teori” ile u¤raﬂs›n!
“Sosyalizmden haberli” fakat nihilistçe “bireyci özgürlük” diye tepinen “parti d›ﬂ›” tav›rlar›yla üniversite okumuﬂ yar›m-ayd›nlar›n lafa endeksli konumlar› art›k bitmiﬂtir!
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Burjuva resmî tarih anlay›ﬂ› ile resmî ideolojiye (kemalizm) dayal›
“solcu” anlay›ﬂlar›n Bilimsel Sosyalizm+Komünizm ile bir iliﬂkisinin olmad›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Düﬂünsel alandaki bu türden kopuﬂlar sevindiricidir.
Salt “lafza” indirgenmiﬂ ideolojik-teorik çal›ﬂmalar›n› iﬂçi s›n›f› ve
emekçi halklar›n en militan unsurlar›yla buluﬂturamayan “ayd›n”lar›n
konumu da bitmiﬂtir!
Kitap ve dergi yaz›lar›na, panellere, söyleﬂilere indirgenmiﬂ etkinliklerin de sonu gelmiﬂtir!
Panelistlerle panelkoliklerin sözleri de art›k kimseyi mandallamamaktad›r!
“ Ben partiyim biat edin” zortlamalar› hiçbir iﬂe yaramam›ﬂt›r, yaramamaktad›r!
“Kolektif akl›-bilinci ve eylemi örgütleme” baﬂar›s› gösteremeyenlerin devrimcili¤i-sosyalistli¤i de bitmiﬂtir!
Devrim iddial›: “Benim partim, benim sendikam, benim kitle örgütüm, benim iﬂçi-gençlik-kad›n kurultay›m, benim gazetem-dergim-radyom-TV. vb.” bireyci, benmerkezci örgüt-partilerin iﬂlevsiz oluﬂunun nedenleri de yeterince anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Günümüzde s›nanacak en anlaml› ve ileri bir ad›m: Birleﬂik, güçlü,
güvenilir ve mücadelenin tüm biçimlerine haz›r ve donan›ml› PART‹’yi
inﬂa etme -oluﬂturma-görevi-sorumlulu¤udur.
Kitleler hakl› talepleriyle alanlardad›r. Kitleler art›k talepleriyle yetinemezler. Kitlesel ç›k›ﬂlar sistemi sorgulay›p silkelemektedir. Art›k sokak her ﬂeyi belirleyecektir.
Soka¤›n belirleyicili¤ini bilen kadrolar›n-öngörülerinin yan› s›ra
önemli kayg›lar› da bulunmaktad›r.
Soka¤›n belirleyicili¤i bahsinde en yak›n ve en yak›c› örnek
1970’lerin kitlesel ç›k›ﬂlar›ndan 15/16 Haziran Direniﬂi deneyimi akl›m›za geliyor.
Kendi siyasal-ekonomik, hukuksal meﬂruiyetini kaybetmiﬂ AP iktidar› 15/16 Haziran Direniﬂi sayesinde kitlelerin bilincinde biçimlenerek
teﬂhir edilmiﬂ ve iktidar› geri ad›m atmaya zorlam›ﬂt›r. Oysa, hareketi
tabanda ören devrimci nüveleri kucaklamaya aday PART‹ oluﬂturulabilinseydi 15/16 Haziran Direniﬂi iktidar› almaya adayd›.
Günümüzde de Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar›n yaﬂad›¤› “Öndersizlik Krizi”nin aﬂ›lamay›ﬂ›na ra¤men, 15/16 Haziran öngününe ben5

zer iﬂçi-kitle, köylü-kitle ve gençlik-kitle eylemleri s›nan›p denenmektedir. S›nanan eylemlerin örgütlülü¤ü, niteli¤i, kütleselli¤i ve yayg›nlaﬂma
istidad› gösteremeyiﬂi gibi konular tart›ﬂmal›d›r. Kütlesel ç›k›ﬂlar›n boyutlanmas›yla burjuva ve küçükburjuva “solcu” ak›mlar›n d›ﬂlanarak yerine iktidara gelme ve siyasal-sosyal devrime odaklanm›ﬂ Kurum ve
Araç’lar›m›z›n ne ve nas›l olmas› sorunu akla gelmektedir.
1970’li y›llarda I. T‹P, “Partisiz Sol”, D‹SK, TÖS, Dev-Genç, DDKO,
Y‹S, ‹PSD, DDD, ‹ﬂçi Birlikleri vb. örgütlerimiz vard›.
15/16 Haziran Direniﬂi Sol’a tutulacak “Ana Halka”n›n ne demek
oldu¤unu gösterip ö¤retmiﬂti. Fakat bir yandan iç ve d›ﬂ gerici güçler,
di¤er yandan Sol’un içine s›zm›ﬂ “elo¤ullar›n›n” marifetiyle hareketimiz
büyük darbeler alm›ﬂt›. “A¤ac›n kurdu kendi içinde büyür” özdeyiﬂindeki gibi, Sol “cenah›m›z” da içindeki kurdu temizleyememiﬂti.
1970’lerdeki örgütlülü¤ümüzün nispeten “sevimlili¤i” günümüzde
baﬂka bir olguya dönüﬂtürülmüﬂtür. O zamanki devrimci kayg›lar›m›z;
“PART‹’mizin oluﬂturulup kurmayl›k görevini yerine getirmesi” olarak biçimlenirken, günümüzdeki kayg›lar›m›z daha da artm›ﬂt›r. Çünkü hayat› ve mücadeleyi kucaklamaya aday bir ‹SP’den yoksunuz. Örgüt kurup
parti ça¤r›ﬂ›m› yapanlar ço¤alm›ﬂt›r. Parti olmad›¤› halde parti imiﬂ gibi hareket eden örgütlerin b›rakt›¤› çöküntü giderilememiﬂtir.
Bu durumda; “Her k›rm›z› bez parças› devrimin bayra¤› de¤ildir!”
özdeyiﬂimizi günümüzde daha yüksek sesle söylemek durumunday›z.
Küçükburjuva avantürye “solcu” ak›mlar, her boydan ve soydan
devrim simyac›lar›, yerli Papaz Gapon müsveddeleri, naylon iﬂçi ve komünist partiler, sendika bürokrasisi ile iﬂçi aristokrasisi, sa¤ ve “sol”
teslimiyetçi oportünizm “yeni” nitelikler kazanm›ﬂt›r.
Kitleler içinde tutarl› iﬂçi-kitle, köylü-kitle ve gençlik-kitle çal›ﬂmas›
yapan bizimkiler hem burjuvazinin hem de onun iﬂini kolaylaﬂt›r›p sisteme “kalp ilac›” olmaya aday “sol” maskeli ak›mlar›n verdi¤i/verece¤i
zararlar› henüz izole edilememiﬂtir.
Milliyet fark› gözetmeden ifade edilecekse; yoksul köylülük ayaktad›r, iﬂçiler, kamu emekçileri, emekçi halklar, ilerici-devrimci gençlik
ayaktad›r. Hiç bir burjuva diktatörlü¤ünün gücü hak arama eylemlerini
durdurmaya yetmez, yetmeyecektir!
Sistem A’dan Z’ye kadar kirlenmiﬂ ve çözülmüﬂtür. Kapitalizmin
krizi sermayenin s›n›fsal ç›karlar› do¤rultusunda çözüme kavuﬂturulurken, bunun faturas› iﬂçi s›n›f›na-emekçilere ç›kar›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
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Üretim faaliyetini durduran fabrikalardan bugüne kadar 680 bin iﬂçi iﬂinden ç›kar›lm›ﬂt›r. Sosyalizmin tarihsel ve sosyal hakl›l›¤›n› perdelemek
için bir yandan liberal “solcu”, di¤er yandan ulusalc› “solcu” ak›mlara iﬂbaﬂ› yapt›r›lmaktad›r. Hak ve hukuk ihlalleri, iﬂkenceler, keyfî-fiilî infaz
yöntemleri artm›ﬂt›r. Düﬂünme ve örgütlenme özgürlüklerimizi kullan›rken sistemin uygulayageldi¤i bask› ve terör artm›ﬂt›r. Yoksullaﬂma, iﬂsizlik ve pahal›l›k insan›m›z›n belini daha da bükmeye baﬂlam›ﬂt›r. Kapitalist anarﬂi girdi¤i her yeri veba mikrobu misali kurutmuﬂtur. Ahlakî
ve moral çöküntü artm›ﬂt›r. Yönetenlerle yönetilenlerin hoﬂnutsuzlu¤u
had safhadad›r. Sistem kurdurup yüzüne gözüne bulaﬂt›rd›¤› gizli cinayet ﬂebekelerini aç›¤a vurup “derin devlet”ini yeniden kurmaya yönelmiﬂtir. Tekelci militarist polis devleti daha da güçlendirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. ‹ktidar ile bürokrasinin askeri kanad›n›n kavgas› karakolda
bitmemiﬂtir. Uzlaﬂma içindedirler. Uzlaﬂ›r çeliﬂkilerini çözmeye yüz tuttuktan sonra “Kahrolsun Komünistler!” diyerek bizimkilerin üzerine çullanacaklard›r.
Evet sokak hareketlenmiﬂtir. Kitlelerin politikleﬂmesi daha anlaml›
hale gelmiﬂtir. Devrimcilik, Komünistlik ﬂimdi yeniden sokakta s›nanacakt›r. Laf dönemi bitmiﬂtir. Soka¤›n belirleyece¤i çok ﬂeyi de¤iﬂtirmeye
adayd›r. Kurumsal merkezi disiplinli ‹SP’yi oluﬂturabilmek için bugün daha anlaml› bir eﬂikteyiz. Birleﬂik, güçlü, güvenilir ve donan›ml› gücümüzle 15/16 Haziranlardaki gibi “gelenekten-gelece¤e” sokaklarda, kitlelerin
içinde olaca¤›z. Kabaran ve geliﬂen kütlesel ç›k›ﬂlara ya kurmayl›k edece¤iz ya da hareketimiz yeniden büyük ve onulmaz darbeler alacakt›r.

Neden Parti Olam›yorlar?
Bütünlüklü PART‹ Nas›l Oluﬂur?
Devrimci, Sosyalist ve Marksist iddialar›yla aç›k faaliyet alanlar›n›
kullanmaya heveslenen ya da kalkan kadrolar bir türlü bu alanlarda dikiﬂ tutturam›yor. Konu ve sorunlar›n nedenlerini tart›ﬂmak bu sayfalara
s›¤m›yor. Sol’un tarihinde aç›k faaliyet alanlar›n›n kullan›lmas› burjuvazi taraf›ndan sürekli bask› ve terör alt›nda tutulmuﬂtur. Devrimci ve
Marksist Sol Kadrolar›n bu alanlar› kullanamay›ﬂ› kimi tatl›su solcular›n› da iﬂtahland›rm›ﬂ ve örgüt ataklar›n› aç›¤a ç›karm›ﬂt›r.
7

Cumhuriyetin tarihinden daha eski olan Tarihî TKP’mizin aç›k faaliyet alanlar›n› kullanmak istemesiyle baﬂ›na gelenleri ise asla unutam›yoruz.
Hâkim gerici s›n›flar›n aç›k ve örtülü diktatörlü¤ünün sürdürüldü¤ü
bir toplumda “legaliteyi istismar” bab›nda Sol “cenah›m›z›n” pek parlak
bir “vukuat›” ol(a)mam›ﬂt›r.
1946’da kurulan iki sosyalist parti (TSP ile TSEKP), ard›ndan
1950’li y›llarda VP, 1962’de I. T‹P, 12’li askerî faﬂist darbeler sonu 1975
ve 1985 sonras› kurulan 8 “sol” örgüt varl›klar›n› sürdürememiﬂtir. Bu
partiler ya mevcut yasal mevzuat zorlanarak ya da fiilî ve keyfî biçimlerde kapat›lm›ﬂlard›r. Sistem zaman zaman bu alanlar› kullanmaya giriﬂenlere trenin makas›n› açm›ﬂ, sonra da ya kendine benzetmiﬂ ya da
safd›ﬂ› b›rakm›ﬂt›r.
Aç›k faaliyet alanlar›nda ideolojik, politik ve örgütsel güvencelere
sahip olmadan “kabak çiçe¤i” misali aç›l›p saç›lmak PART‹’nin topra¤a
gömülmesi anlam›na gelir.
AB’nin “demokrasi” uvertürlerinin egemen oldu¤u günümüz ﬂartlar›nda ise, aç›k faaliyet alanlar›nda devlete dilekçesini sunmuﬂ tam 28
adet “sol” tandansl› örgüt bulunmaktad›r. Bir o kadar› da “platform” veya “parti giriﬂimi” (ne demekse?) “idare-i maslahatç›” yöntemleriyle bir
çeﬂit siyaset yapmay› denemektedirler.
Bu örgütlerin konumlan›ﬂ› sosyalizm davas› için bir zenginlik olarak tan›mlanamaz. Ayn› zamanda tarihsel ve sosyal deneyimlerimiz ve
Bilimsel Sosyalizm+Komünizm ile ba¤›-ba¤lant›s› sorguland›¤›nda ortaya hiç de iç aç›c› bir durum ç›kmamaktad›r. An›lan örgütlerin iﬂçi s›n›f› ve emekçilerle organik iliﬂkisi hemen hemen yoktur; “vard›r” diyenlerin iliﬂkisi çok zay›f ve s›n›rl› kalmaktad›r.
Devrimci Marksist Sol Kadrolar›n yaﬂad›¤› “Öndersizlik Krizi” aﬂ›lamad›¤› için her iki alandaki “sevimli” ç›k›ﬂlar bir türlü dikiﬂ tutturamamaktad›r.
“Öndersizlik Krizi” Sol “cenah›m›z›n” darbe üstüne darbe ald›¤›,
güçlerimizin toparlanamad›¤› dönemlerin bir sonucudur. ‹lerici ayd›nlar›n, iﬂçi ve emekçilerin umutsuzlu¤a kap›lmas›, saflar› terk edip burjuva
ak›mlar›n yörüngesine girmesi do¤al ve “kaç›n›lmaz” bir süreçtir.
“Öndersizlik Krizi” Devrimci, Sosyalist, Komünist, Bolﬂevik iddial›
kadrolar›n hastal›kl› yap›lar›n› tedavi edemeyiﬂin, yeniyi üretemeyiﬂin
bir sonucudur ayn› zamanda.
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Kolektifimiz’in arkas›nda inat ve ›srarla durdu¤u, sürekli biçimde
gündeme taﬂ›d›¤› konunun “Komünistlerin Birli¤i” sorunsal› giderek nitelikli kadrolar›n bilincine nakﬂedilmektedir.
Devrimci ve Komünist iddial› “illegal” örgütlerimizin say›lar› da bir
hayli kabar›kt›r. Onlar da zaman ve mekândan kopuktur. Kitle ba¤lar›
sempatizan düzeyinde kalmaktad›r. Kitlelerle organik iliﬂkiler kuramamaktad›rlar.
‹nternetteki sanal ortamlarda kendili¤inden kurulmuﬂ ve ço¤u da
ﬂaibeli say›lar› her geçen gün artan “‹nternet Komünist Partisi” iddialar›n› ise ciddiye almamak durumunday›z.
Sol ad›na konuﬂlanm›ﬂ bu türden bir tabloyu nesnel gerçekli¤i içinde sunuﬂumuz nedensiz de¤ildir. Nesnel gerçekli¤i tahlil ediﬂimizin as›l
amac›, ba¤r›nda pek çok devrimciyi bar›nd›ran örgütlerin “somut durumun somut tahlili” yöntemiyle neden iﬂlevsiz duruma düﬂtüklerini kavray›p tutulacak “Ana Halka”y› bulmalar›na yard›mc› olmakt›r. Tutulacak
“Ana Halka” ‹SP’nin oluﬂturulmas›d›r. Bu türden aç›k ve net konumumuza ra¤men, bir yandan sistemin, di¤er yandan içimize s›zd›r›lm›ﬂ
“elo¤ullar›” marifetiyle oldukça “düﬂman” kazand›¤›m›z›n fark›nday›z.
“Politik aç›¤a vurma” yöntemlerimizden rahats›z olanlar›n elinde örgüt,
kadro, kalem, ka¤›t ve pek çok araç bulunmaktad›r. Oturup iki sat›r
eleﬂtirel katk› yapmak dururken küçükburjuva düﬂmanl›klar›n› tercih
edip spekülasyona baﬂvurmalar›n› son derece do¤al karﬂ›l›yoruz. Böyleleri ideolojik-s›n›fsal konumlar›na uygun düﬂen görevlerini yap›yorsa,
Proletarya Devrimcileri de görevlerinin gere¤ini yerine getirmektedir.
Ad› ‹ﬂçi, Emekçi, Sosyalist, Devrimci, Komünist, Bolﬂevik vb. ne
olursa olsun tüm ‹ﬂçi S›n›f› Partileri aç›k ve kapal› alan çal›ﬂmalar›n› koordineli biçimde götürmek durumundad›r. Genellikle “legal-illegal” literatürü keyfe keder biçimlerde kullan›ld›¤› için “aç›k ve kapal› alan çal›ﬂmalar›” denilmesini daha uygun buluyoruz. Zira Sol “cenah›m›zda” legalite ile illegalite ya fetiﬂizm yöntemleriyle anlams›zlaﬂt›r›lm›ﬂ ya da
yeralt› ve gizlilik faaliyetleriyle birbirine kar›ﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Komünistlerin iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklardan gizli ve sakl›s› yoktur. Onlar› demagojilerle hayat ve mücadele d›ﬂ› göstermeye çal›ﬂan
sömürücü s›n›flar ve onlar›n kiral›k kalemleridir yaln›zca.
Komünistler burjuvazinin bask› ve terörü karﬂ›s›nda örgütsel güvencelerini sa¤lamlaﬂt›rmak, kadrolar›n› ve kutsal-devrimci de¤erlerini
korumak zorunda olduklar› için gizlilik ve yeralt› faaliyetlerini tercih etmek durumunda kalm›ﬂlard›r.
9

Komünistler tek yanl› olarak “legal” ve “illegal” faaliyet alanlar›na
tap›nmaz, birini di¤erine tercih etmezler. Her iki alan› da “somut ﬂartlar›n somut tahlili” yöntemiyle koordineli biçimde iﬂçi s›n›f› ve emekçilerin
ç›karlar› do¤rultusunda kullan›rlar. Bunu baﬂaran partilerin varl›klar›n›
koruyup iﬂlevsel olmas› do¤ald›r. Arkas›nda ciddî, güvenilir, güçlü ve
donan›ml› bir KP güvencesi bulunmayan sol örgütlerin aç›k faaliyet
alanlar›ndaki sosyalizm iddialar› genellikle havalarda kalmakta ve kolay
darbe almalar›n› sa¤lamaktad›r.
Aç›k faaliyet alan›nda faaliyet gösteren parti, sosyalizmin as›l sahibi iﬂçi s›n›f› ve emekçilerle organik ve canl› iliﬂki içindedir. Onlar›n iktisadî-siyasî taleplerini ele al›r. Yol gösterir. Parti ile olmas› gereken ba¤lar›n› pekiﬂtirir. ‹ﬂçi ve emekçilerin tüm kurullarda söz ve karar sahibi olmas› ve bilinçlenmesi için ideolojik, politik ve örgütsel çal›ﬂma yapar.
Aç›k faaliyet alan›nda çal›ﬂma yapan partinin burjuvazinin bask›s› ve
terörü karﬂ›s›nda geri ad›m atmamas› ve reformizme kaymamas› için
mutlaka gizlilik ve yeralt› faaliyetindeki partinin güvencesine ihtiyaç duyulacakt›r. Bu alanda faaliyet gösteren partinin de kitle ba¤›ndan kopup
hantal bir yap›ya dönüﬂmemesi için aç›k faaliyet alanlar›nda organik
iliﬂkili faaliyet gösteren örgütleri kanal›yla iﬂçi s›n›f›ndan oksijen almaya ihtiyac› vard›r. ‹SP’nin oluﬂumu bu temelde bir anlam kazanacakt›r.
Günümüzdeki iﬂçi s›n›f› ve komünist partiler aras›ndan Venezüella Komünist Partisi’nin (VKP) konumunu önemli ve tart›ﬂmaya de¤er bir
örnek olarak gösterebiliriz. VKP’nin yaﬂad›¤›m›z topraklardaki küçükburjuva “solcu” tak›m›n›n ﬂahs›n› ve örgütünü çok yüceltti¤i Chavez’in
izledi¤i politikalara ihtiyatla, yerine göre destekleyerek ve yerine göre
karﬂ› ç›karak ba¤›ms›zl›¤›n› ve de tutarl›-amaçl›-somut iktidar (siyasalsosyal devrim) perspektifini korudu¤unu görüyoruz (Mehmet ‹nce arkadaﬂ›m›z›n bu konuyu somutlayan haber-yorum yaz›s›n› Dergi’mizin 99102.sayfas›nda inceleyebilirsiniz.).
Mevcut Sol örgütlerimizin bir türlü parti olamay›ﬂ›n›n çeﬂitli ve çok
yönlü nedenleri vard›r. Bunlar› ﬂöyle özetleyebiliriz:
• Sosyalist+Komünist örgüt gelene¤imizin, daha tam olarak ifade
edeceksek; Sol’un örgütsel soya¤ac›n›n 10 Eylül 1920’lerde Tarihî
TKP’mizin oluﬂturulmas›yla baﬂlad›¤›n›n inkâr edilmesi ve devrimci geleneklerin yerine göreneklerin konulmak istenmesidir,
• Sosyalizmin 150 y›ll›k tarihine ve 100 y›ll›k s›n›flar mücadelesi tarih ve geleneklerimize (eleﬂtirel katk› yaparak, kültürel zenginli¤imizin
fark›nda olarak, kendi sentezini üreterek) sahiplenememektir,
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• Diyalektik-Felsefî Tarihsel Materyalizmi özde kavrayamamakt›r,
• “Marksizm-Leninizm-Proletarya Enternasyonalizmi”nin devrimci
ruhuna ve lafz›na nüfuz edilememesidir,
• “Marksizmin yorumu ve pratikte yeniden üretimi” yerine dünya
devrimci tarihinden al›nt› mant›¤› ile hareket edip eklektik, pragmatik,
bilim ve ak›ld›ﬂ› yol ve yöntemlere sap›lmas›d›r,
• Orijinal s›n›f iliﬂki ve çeliﬂkilerimizle emekçi halklar gerçekli¤imizin yeterince görülemeyiﬂidir,
• Kendi yerli sentezimizi oluﬂturamay›ﬂ›m›z ve böylelikle dünya
devrimci prati¤ine yaﬂad›¤›m›z co¤rafyadan devrimci bir halka eklememizin ne anlama gelece¤ini bir türlü göremeyiﬂimizdir,
• ‹ﬂçi s›n›f›, emekçi halklar ve yoksul köylülük üzerine temellendirilmesi gereken bir davan›n küçükburjuva ö¤renci gençli¤in c›l›z omuzlar›na yüklenmek istenilmesidir,
• ‹ﬂçi s›n›f› hareketi, sosyalist hareket, ilerici gençlik hareketi,
emekçi kad›n hareketi, K›z›lbaﬂ-Alevi-Bektaﬂi hareketi ile Kürt ulusal
özgürlük hareketi ve fukara Müslüman cenah›m›z gibi temel sosyal muhalefet dinamiklerini uyumland›r›p “tutarl› bir demokrasi mücadelesi” ile
tutarl›-amaçl›-somut “iktidar -siyasal / sosyal devrim- mücadelesini” atbaﬂ› birlikte götüremeyiﬂimizdir,
• An›lan sosyal muhalefet dinamiklerini sevk ve idare edebilecek
Kurum ve Araç’lar›m›z›n ne anlama geldi¤ini bir türlü kavrayamay›ﬂ›m›z
ve “örgütler anarﬂisi” hastal›¤›m›z›n teﬂhis ve tedavisinde etkili olamay›ﬂ›m›zd›r,
• Merkezî-kurumsal disiplinli birleﬂik, ciddî, güçlü, güvenilir ve donan›ml› bir PART‹ ayg›t›n› iﬂbaﬂ› yapt›ramay›ﬂ›m›zd›r,
• ‹ﬂçi s›n›f› hareketiyle sosyalist hareketi buluﬂturup bütünleﬂtirerek oluﬂmas› gereken KP yerine ikameci sa¤ ve “sol” teslimiyetçi oportünist örgütlerde ›srar edilmesidir,
• Sosyal meﬂruiyeti ve devrimci yasall›¤› bulunmayan “sol” örgütleri Sosyalist-Komünist ya da ‹SP yerine koyma aymazl›¤›d›r,
• Örgüt ile PART‹’nin ayr› oldu¤unu yeterince bilince taﬂ›yamay›ﬂ›m›zd›r,
• Burjuva ideolojisi ve revizyonizmle mücadele edemeyiﬂimiz, “politik aç›¤a vurma” görevlerimizi yeterince yerine getiremeyiﬂimiz ve ulusalc› “sol” ile liberal “sol” ak›mlar› ﬂiddetle karﬂ›ya alacak mekanizmalar› üretemeyiﬂimizdir,
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• Sosyalizm+Komünizm d›ﬂ› moda ve avantürye ak›mlarla, ayn›
zamanda burjuva resmî tarih anlay›ﬂ› ve resmî ideoloji (kemalizm) ile
yeterince hesaplaﬂamay›ﬂ›m›zd›r,
• “Komünistlerin Birli¤i”, “Komünist Birlik” güvencelerimizin oluﬂmas› mücadelesinde aﬂ›r› teorisizme, entelektüalizme, dogmatizme,
sektarizme, inkârc›l›¤a kaym›ﬂ olanlara karﬂ› sosyal pratikte teori pratik
bütünlü¤ünü oluﬂturamay›ﬂ›m›zd›r,
• Devrimci mücadele demek olan ideolojik-teorik çal›ﬂmalar› üniversite okumuﬂ yar›m-ayd›nlar›n birer tatmin arac› olmaktan kurtar›p organik iliﬂkili Proleter Devrimci kanala taﬂ›yamay›ﬂ›m›zd›r,
• Dünya devrimci prati¤inde öne ç›kan kiﬂilikleri ve deneyimleri
taklit-kopya yapmaya çal›ﬂarak ya da bu süreci eleﬂtirel katk›lar›m›zla
özümleyemeyiﬂimizdir,
• Kitle ba¤› bulunan Kadro ve örgütlerin yeni nitelikler kazanmas›n›n
Marksist Eleﬂtiri-Özeleﬂtiriden geçti¤ini bir türlü kavrayamay›ﬂ›m›zd›r,
• Her toplumsal altüst oluﬂlarda bir daha yeri doldurulamaz militanlar›m›zla mücadelenin ateﬂinden gelen deneyim ve birikimli kadrolar›m›z› koruyamay›ﬂ›m›z ve onlar›n senteze kavuﬂmaya aday tezlerine
karﬂ› kulaklar›m›z› t›kay›ﬂ›m›zd›r,
• Hareketimizin büyük darbeler-yenilgiler ald›¤› dönemlerde “genel
bir hesaplaﬂma” yaparak hayat› ve mücadeleyi kucaklamaya aday kadrolar›n yarat›c› diyaloglar› gerçekleﬂtirip inisiyatif kullanamay›ﬂ›m›zd›r…
Bu s›ralamaya baz› maddeleri daha ekleyebiliriz.
Yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada önemli bir Komünist kadro birikimi var.
Grup, çevre ve örgüt olarak konuﬂlanan nüveler henüz partileﬂememiﬂ
durumda. Kitlelerden kopuk biçimde varl›klar›n› sürdürüyorlar. Varolan
örgütler de birbirinden kopuk. Mücadelenin ateﬂinden gelen kadrolar
yeterli devrimci esnekli¤i gözeterek parti yaﬂant›s›n›n hem özlemini
hem de ac›s› çekiyor. ‹ﬂçiler, emekçi halklar meﬂreplerinde davran›yor;
bütünlüklü bir PART‹’yi ar›yor. Parti iddias›nda olanlar kitleleri, kitlelerde onlar› tan›m›yor. Tam bir kaos. Bu durumdan h›zla kurtulmak durumunday›z.
Birbirinden kopuk örgütlerin, ideolojik, politik bak›mdan birbirine
ba¤lanmas› gereken ortak yanlar› var. Hem de çok miktarda. Devrim’e
odakl› pratik ilkelere, önemli bir devrimci tarih ve geleneklere sahibiz.
Üzerinde oturdu¤umuz zenginli¤in fark›nday›z. ‘Komünistlerin Birli¤i”
için ﬂüphesiz bunlar yetmez. Hareketimizi II. Tüm Türkiye Komünistleri
Kongresi’ne (II. T. T. K. K.) taﬂ›mal›y›z.
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Kolektifimiz; yaz› baﬂl›¤›ndaki sorunun cevab›n› bu yöntemde görmekte ve prati¤ini bu temelde yo¤unlaﬂt›rmay› do¤ru bulmaktad›r.

What is this party? ÖDP Nereye?...
“Özgürlük” ve “Demokrasi” sözcüklerine özel vurgular yaparak
1996 y›l›nda kurulan ÖDP’de 14 y›l aradan sonra yeni bir “ayr›ﬂma” daha yaﬂad›.
ÖDP’deki bu “ayr›ﬂma” Devrimci-Sosyalist Sol ile Liberal-Postmodern “solcu”lar›n ayr›ﬂmas› de¤ildir; burjuva ve küçükburjuva “solcu”lu¤unun “Sosyalist Sol’un Birli¤i” gibi büyük iddialarla öne ç›kanlar›n aç›k
faaliyet alanlar›ndaki “vukuat›d›r.” Devrimci ve Komünist geçinip burjuva ideolojisi ve revizyonizmde karar k›l›ﬂ›n do¤al bir sonucudur. Bilimsel Sosyalizm+Komünizm davas›na darbe vuruﬂun geldi¤i noktad›r.
Konuya biraz geçmiﬂten baﬂlayarak aç›kl›k getirmek gerekiyor.
Sosyalizm ile yeni tan›ﬂan genç kadrolar “gelenekten gelece¤e” bir örgütsel güvenceden yoksun olduklar› için ÖDP’deki sars›nt›lar› yerli yerine koymakta zorlanabilirler. 18-20 yaﬂ›ndaki genç insanlar›m›z sosyalizme ilgi duyup kazara ÖDP vb. örgütlerle tan›ﬂ›yor ve ﬂimdi yeni bir
“ayr›ﬂma” sahnesi ile karﬂ›laﬂ›yorsa onlara do¤ru bilgileri aktar›p bilinçlenmelerine katk› sunacak bilgilere ihtiyaç duyulacakt›r. Ayn› ﬂeyi öteki
örgüt / partiler için de söyleyebiliriz. Henüz bilimsel bilgi kazanamam›ﬂ
ve bilinçlenememiﬂ ve de EMEP, SDP, S‹P-“TKP” gibi örgütlere tak›lan
gençler (özellikle de ö¤renci gençlik) de tasfiyecili¤in, reformizmin, burjuva resmî tarih anlay›ﬂ› ile resmî ideolojinin (kemalizmin) ne oldu¤unu
ö¤renmek durumundad›r.
ÖDP vb.leri 1992 y›llar›nda “Kuruçeﬂme Toplant›lar›” olarak bilinen
ve “Sosyalist Sol’un Birli¤i” özlemini duyan tabandaki temiz, iyi niyetli
ve dürüst kadrolar›n “birlik özlemini” kurutan bir giriﬂim olarak tarihe
kayd›n› düﬂürmüﬂtür (Ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z: S›rr› Öztürk, Hangi “Bir lik”? Partileﬂme Mücadelesinin Neresindeyiz-Komünistlerin Birli¤i-, Sorun Yay›nlar›, 1998).
“En büyük birlik düﬂmanlar› ‘birlik’ diye öne ç›kan / ç›kar›lan burjuva ve küçükburjuva ‘solcu’ ak›mlardan ç›km›ﬂt›r-türemiﬂtir” sözü elbette boﬂuna telaffuz edilmemiﬂtir.
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“Kuruçeﬂme Toplant›lar›”n›n düzenleyicilerinin her biri günümüzde
bir “sol” örgütün, platformun veya parti giriﬂiminin baﬂ›ndad›r (Bilmem
ki isimleriyle “vukuatlar›n›” bir kez daha kaleme alal›m m›?)…
ÖDP bu sürecin liberal, postmodern ve “özgürlükçü sol” bir versiyonudur. Gelece¤i olmayan küçükburjuvazinin “özgürlük ve demokrasi”
t›ls›mlar›na tutunmas› onlar aç›s›ndan son derece do¤ald›r. 150 y›ld›r
sosyalizm+komünizme düﬂman olanlar da Bilimsel Sosyalizm+Komünizm davas› öne ç›kt›kça “özgürlük ve demokrasi” yavelerini dillerinden
düﬂürmemeye baﬂlam›ﬂt›r. Sosyalist Sistem’in Sovyetler Birli¤i deneyiminin çözülüﬂünü sermaye s›n›f›n›n sald›r›lar› ve literatürüne paralel biçimde ele al›p “nehrin öte yakas›na” düﬂmüﬂlerdir.
Sosyalizm+Komünizm iﬂçi s›n›f› ve emekçilerin sosyal ve enternasyonal kurtuluﬂudur. “Özgürlükçü olan-özgürlükçü olmayan ayr›m›”
burjuvazinin diline dolad›¤› sosyalizm karﬂ›t› bir propaganda silah›d›r.
Kimi solcu ayd›nlar da kurumsal merkezî disiplinli Proleter Devrimci Kolektiflerin oluﬂmas›na karﬂ› olduklar› için bu propagandan›n uzant›s›nda hareket etmeyi ideolojik-s›n›fsal ç›karlar› do¤rultusunda uygun bulmuﬂlard›r. Onlar›n nezdinde Lenin, Stalin, Mao vb. kiﬂiliklerin tamam›
“diktatör” olarak adland›r›lmakta, Hitler gibi alçaklar›n yan›na konulmak
istenmektedir!
Geçimsiz, huysuz, uzlaﬂmaz, burnundan k›l ald›rmayan ve kariyerizm hastal›¤›ndan fena halde muzdarip küçükburjuva “sol” ak›mlar, nihilistçe “özgürlük” aray›ﬂlar› ile aç›k faaliyet alanlar›nda bu türden burjuva argümanlar›yla tarz-› siyaset yapma imkân ve f›rsat›n› yakalayabilmektedir. Trenin makas› bu kay›t ve ﬂarta ba¤l› olarak böylelerine aç›lm›ﬂ ve onlar›n örgüt kurup parti imiﬂ gibi hareket etmelerine izin verilmiﬂtir. Malum oldu¤u üzere Devrimcilere, Komünistlere de ölümlerden
ölüm be¤enmeleri için çok “ﬂ›k” barikatlar kurulmuﬂtur.
Daha ÖDP’nin tüzük ve program›n› okumadan, yaln›zca öne ç›kan
/ ç›kar›lan kadrolar›n›n geçmiﬂteki “vukuat›n›” bildi¤imiz için bir uyar›
görevini yerine getirmek ve de taban›ndaki genç ve devrimci kadrolar›
düﬂündürmek amac›yla 1996 y›l›nda “What is this parti? ÖDP vb. Üzerine” isimli kitapç›¤›m›z› üretmeyi uygun bulmuﬂtuk Sorun Broﬂür Dizisi’nden (Sorun Yay›nlar› 1996). Kitab›m›z y›l›n en çok sat›lan-okunan,
2. Bask›s› da tükenen kitab› olmuﬂtu. ÖDP’de Devrimci Yol (DY) siyasetinin ﬂemsiyesi alt›nda kimler buluﬂmam›ﬂt› ki?... DY, Harici Büro
“TKP”, I. ve II. T‹P, TS‹P, SVP, KSD, Trotsky-Troçkist ak›mlar, Tony
Clifçiler, TKEP, MLKP, T‹KP, T‹KB, T‹‹KP, TKP/ML, Baz› Kürt örgüt ve
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gruplar› veya ayr›ﬂanlar› vb.lerini içine almay› baﬂarm›ﬂt›. Ayr›ca, bat›c› burjuva feminist ak›mlar, eﬂcinseller, transseksüeller, vicdani retçiler,
çevreciler, yeﬂiller ve “öteki” olarak adland›r›lanlar›n tamam› ÖDP’de
cemetmiﬂlerdi.
ÖDP’de cemeden hizipçi -hizay› bozucu- örgütler ne hikmetse (doku uyuﬂmazl›klar› yüzünden olsa gerek) çok geçmeden eski hizipsel
duruﬂlar›na geri dönerek savrulmuﬂlard›r. Bu türden solcular› Program
Harc› ile birbirine ba¤layacak bir reçete henüz icat edilememiﬂti çünkü!
“Sosyalist Sol’un Birli¤i” ne ÖDP’de ne de öteki “sol” örgütlerde
temsil ediliyor. Bu türden bir birli¤i gerçekleﬂtirebilmek için s›kça vurgu
yap›p bilince taﬂ›d›¤›m›z ‹SP’ye ihtiyaç var. Bu türden bir PART‹ ise (ne
hazin) henüz oluﬂturulamam›ﬂt›r.
ÖDP, Bilimsel Sosyalizm+Komünizm davas›n›n önünü kesmeye
kurgulu çürük bir “dalga k›ran” yani ‹SP’nin oluﬂturulmamas› için kurulmuﬂ / kurdurulmuﬂ bir örgüttü. S›n›flar mücadelesindeki “görev” ve iﬂlevini tamamlay›nca da sönümlenecekti…

“ ‘What is this parti? ÖDP vb. Üzerine’ isimli kitapç›¤› sen mi yazars›n, öyle ise al baﬂ›na belây›” diye oldukça fazla “düﬂman” da kazanm›ﬂt›k küçükburjuva avantürye tak›m›ndan. Tehditler, küfürler, spekülasyonlar g›rla gidiyordu da oturup iki sat›r yaz› kaleme alam›yorlard›.
Baz›lar›n› yazmak gerekiyor: ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’deki baz› kitabevlerinde tezgahtar olarak istihdam edilen kimileri Sorun Yay›nlar›
Kolektifi’nin kitaplar›n› raflara koymuyor, sipariﬂleri engelliyor ve bu “vukuatlar›n›” telefonla bizlere bildirerek âdeta orgazma eriyorlard›!
ÖDP’nin kurdurdu¤u iki da¤›t›m (Arkadaﬂ ve Devin da¤›t›m) birer ticarî kuruluﬂ görünüﬂleri alt›nda siyasî bir tav›rla “sen bizim partimize
‘what is this party?’ dedin, biz de kitaplar›n› da¤›tmayaca¤›z” demiﬂlerdi. Sat›n ald›klar› milyarlarca TL ederindeki borçlar›n›n da üzerine yat›p
sonradan piyasadan toz olmay› uygun bulmuﬂlard›! ÖDP baﬂkanlar›na
yaz›l› müracaatlar›m›za cevap dahi vermeyerek âdeta “eden bulur belâs›n›” demeye getirmiﬂlerdi bu “vukuatlar›n›”. Bizlere b›rak›lan bu türden maddî “hat›ralar” tahsil edilebilinseydi, en az›ndan bugün kirac›l›ktan kurtulup ba¤›ms›z bir mekân›m›z olurdu demekten kendimizi alam›yoruz…
Yoldaﬂlar›m›z›n ücretli ölüm ilanlar›n› gazetelerinde tahrif ederek
yay›nlad›lar. Bunlar› yaparken ne utand›lar ne de s›k›ld›lar (Ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z: SORUN Polemik Dergisi, Ocak 2005, Say›: 14, s. 28).
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Bu örnekler de gösteriyor ki, küçükburjuvazi ne örgüt, ne da¤›t›m
ﬂirketi ve ne de kal›c› herhangi bir kurum oluﬂturabiliyordu. Devrimci
doku ve hücrelerimizi, virüs misali girdi¤i her yeri kurutuyordu.
ÖDP’nin gerçekleﬂtirdi¤i bu “son” (daha son de¤il, çünkü DY’nin
taban›nda yak›ndan tan›d›¤›m›z devrimci pek çok insan bulunmaktad›r.
Bu kadrolar süreçten ç›kard›¤› derslerle olup bitenlere seyirci kalmayacakt›r. Kitlelere sunulmak istenen “Devrimci-Liberal” suni ayr›l›¤› yerine
daha büyük sars›nt›lar yaﬂanacakt›r.) “ayr›ﬂma” burada kalmayacakt›r.
12 Mart 1971 askeri faﬂist darbesi sonras› kadrolar›n›n büyük darbeler almas›ndan sonra THKP-C’nin DY-DS ayr›ﬂmas› d›ﬂ›nda ayn› gelene¤in uzant›s› oldu¤unu ifade eden pek çok örgüt bulunmaktad›r.
Dergi veya kurum adlar›yla ifade edilecekse: Halkevleri, Barikat, Devrimci Hareket vb. isimleriyle siyaset yapanlar da “THKP-C’nin as›l uzant›s› biziz” demektedirler.
1972’de, THKO ve THKP-C öncü kadrolar› Kartal Maltepe Askeri
Ceza ve Tutukevini delerek aﬂma eylemiyle devrimci harekete önemli
bir mesaj iletmiﬂ oluyorlard›. Burjuvazinin bask› ve terörüne karﬂ› kendi meﬂreplerince karﬂ› koyan Denizlerin, Mahirlerin, ‹brahimlerin geride
kalanlara verdi¤i mesaj›n ﬂifresi: Birlik idi. ﬁimdi sorgulaman›n tam zaman›. THKO-THKP-C-TKP/ML vb. örgütlerin oluﬂumu, konumu, teori
prati¤i, do¤rular›-e¤rileri neydi? Hayat ve mücadele bu süreçte hepimize neleri ö¤retti? ‹ktidara (siyasal-sosyal devrime) yürüyen program ve
partinin nas›l olmas› gerekti¤i anlayana önemli ders ve sonuçlar veriyordu-ö¤retiyordu.
DY siyaseti bu süreçten ders ve sonuçlar ç›karmayan örgütlerin
baﬂ›nda geliyordu. Kolay ve ucuz yöntemlerle “THKP-C biziz, bizden
sorulur” havas›na girmiﬂti. Aç›k siyaset yapmaya baﬂlarken as›l önderleri siyaset sahnesine ç›km›yor ve tiyatrodaki gibi dublör-suflör kullanmay› tercih ediyordu. Bu iﬂleyin alt›nda ezilen zevat da yeri geliyor kendilerini öne ç›karanlar› yemeye kalk›yordu.
DY siyaseti 1975 sonras› kitlesel taban› olan ve ba¤r›nda baz›
önemli birikimleri taﬂ›yan bir örgüt iken önderlerinin “büyük feraseti” yüzünden bir türlü partileﬂemiyordu. Bileﬂimi ve iﬂleyiﬂi yüzünden d›ﬂ›nda
bulunan ayn› meﬂrepten örgütlerle de diyalog kuram›yordu. “Kuruçeﬂme Toplant›lar›” ard›ndan partileﬂmeye kalk›ﬂ›nca da ÖDP’deki sürtüﬂmeler, bölünüp parçalanmalar gerçekleﬂiyordu. ÖDP’deki kavga ne
sosyalist solun birli¤ine ne de komünistlerin birli¤i sorunsal›na iliﬂkindi.
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‹ktidar perspektifinden uzak “Muhalif Hasan”lar›n tarz-› siyasetiydi. Onlar› bu türden sorunlar ilgilendirmiyordu. Yeri geliyor resmî ideoloji (kemalizm) ile k›r›ﬂt›r›yor, burjuva CHP ile halvet oluyor, baz› belediyelerde ilkesiz iliﬂkilere giriyor, yeri geliyor “Kemalizmin solu”na eklemleniyor ve devrimciyi oynamaya hevesleniyordu!..
ÖDP’deki “ayr›ﬂma” gelece¤i olmayan küçükburjuva “sol” anlay›ﬂlar›n tükenmesi demekti. Un ö¤ütmeyen de¤irmen taﬂlar›n›n birbirini
yemesiydi.
Düzeysiz suçlamalar, ihbarlar, devrimciyi oynamalar, ahkâm kesmeler tam da küçükburjuva kariyerizminin bir ürünüydü. ÖDP’nin görünen-görünmeyen önderlerine yak›ﬂan da buydu zaten.
“ABD elçisiyle ne görüﬂtün”, “ Ufuk Uras M‹T’in mutemet adam›”,
“Ergenekon davas›yla solu buland›ran faﬂistler ay›kland›” suçlamalar›
taraftarlar› kazanmak için seçilen gerekçelerdi!.. As›l rahats›zl›¤a de¤inen yoktu. Ergenekon Davas› san›klar›ndan Gürbüz Çapan dahi aya¤›n›n tozuyla (16 Ocak 2009 tarihli Cumhuriyet gazetesinde s. 1-17’de)
yapt›¤› aç›klamayla “tart›ﬂmalara” tuz biber ekmiﬂti; “K›r›k” ve “M‹T devﬂirmesi” nitelemeleriyle…
ÖDP’nin kurultay sonundaki ayr›ﬂmas›nda U. Uras ve taraftarlar›n›n liberal “solcu” cenaha H. Kozano¤lu (DY) taraftarlar›n›n ise “yeni
aç›l›mlara” aç›k oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Gezegenimizden kopup “Kuruçeﬂme Toplant›lar›”nda arz-› endam eden ve daha sonra ÖDP’de cemetmeyi uygun bulan eski “dostlar›m›z” bu türden ayr›ﬂmay›, yani
ÖDP’deki DY uzant›lar›n›n liberal ak›mlara “tav›r” al›ﬂlar›n› “iyimser”
olarak de¤erlendirmektedirler.
U. Uras’›n üstlendi¤i “yeni” görevini bu sefer “Çat› Partisi”nde yapaca¤› anlaﬂ›lmaktad›r.

Sosyalist Sol’un Birli¤i davas› mevcut “sol” örgütlerin hizipleﬂip birbirini yemesi sürecinden ç›kmayacakt›r.

S.P. F/2
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Beﬂikçi-PKK-“Ayd›nlar”
Sosyolog ‹smail Beﬂikçi Erzurum Üniversitesi’nde ö¤retim üyesi oldu¤u dönemlerde sistemin Kürt halk›na karﬂ› uygulayageldi¤i inkâr, imha ve asimilasyon politikalar›n› yak›ndan izlemiﬂ ve görmüﬂtü. Kürt diye birileri vard›. Tarihi, co¤rafyas›, kültürü, dili, gelenek ve görenekleri
olan bir halk yok say›l›yordu. Kitle ve alan çal›ﬂmalar› yaparak önemli
bulgulara ulaﬂm›ﬂ, taraf olmuﬂ ve verileri kendi bak›ﬂ aç›s›yla ka¤›da
dökmeyi uygun bulmuﬂtu. Ak ka¤›t üzerine dökülen “kara yaz›lar” Onun
“sosyal kaderini” de belirlemiﬂti.
Beﬂikçi ayd›n kimli¤ini koruyan ve gere¤ini gözünü k›rpmadan yapan bir kiﬂili¤e sahipti. Tezlerinde inatç›, ›srarc›, süreklili¤ini koruyan,
mütevazi, çal›ﬂkan, sessiz ve titiz bir araﬂt›rmac›yd›. ‹ddias›n›n ard›nda
durmas›n› ve bedel ödemesini biliyordu.
Beﬂikçi kendisini “Marksist-Leninist” olarak da görüp tan›mlam›yordu. Tart›ﬂmaya ve eleﬂtirel katk›ya aç›k ve muhtaç tezlerini diyalektik
tarihsel materyalist yönteme ba¤l› disiplinlerle de¤il, gönlünce ve “bilimsel yönteme” ba¤l› kalarak kaleme al›yordu.
Eserlerinin tiraj› pek çok yay›nevini Karun edecek düzeydeydi. Beﬂikçi ise, mülksüz, paras›z, pulsuz, güvencesiz b›rak›lm›ﬂt›. Kendisini
do¤rulu¤una inand›¤› tez ve iddialar›n›n ard›nda durmaya adam›ﬂt›. Bu
niteliklerinden ötürü de çok seviliyordu.
Kürt Enstitüsü’ne Kürt kökenli bir “babayi¤it” baﬂkan bulunamay›nca Beﬂikçi bu kuruluﬂun baﬂ›na da getirilmiﬂti.
Beﬂikçi TC devletinin boy hedefi yapt›¤› ayd›nlardan biriydi. Önde
geliyordu. Dürüst ve ilkeliydi. Kürt ulusal özgürlük hareketinin yeni nitelikler kazanmas› yolunda önemli katk›larda bulundu. Kürt hareketinin
küçükburjuva önderlerinin “demokratik cumhuriyet” ve benzeri “argümanlar›” karﬂ›s›nda da sesini yükseltmiﬂ eleﬂtirilerini s›ralam›ﬂt›. Devrimci ça¤r›ﬂ›m yap›p sonradan “beyaz bayrak” çekenleri karﬂ›ya al›p
ﬂiddetle eleﬂtiriyordu oysa. Kürt hareketi eleﬂtirel katk›lara aç›k de¤ildi.
Yaﬂam›n›n üçte biri demek olan tam 17 y›l “zindan bedeli” ödedi ve
hapishaneden ç›kt›.
Devrimci ve Marksist geçinen Sol “cenah›m›z” ne “Kürt Sorunu”nu,
ne Beﬂikçi’yi anlayabildi, ne bu sürece eleﬂtirel katk› getirebildi, ne de
sahiplenebildi.
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Söz yerindeyse devlet, solcular ve Kürt örgütleri de Beﬂikçi’ye karﬂ› “gard›n›” alm›ﬂt›. Onu yaln›zca Devrimci ve Komünist çizgilerinin arkas›nda ilkeli duran kadrolar anl›yor ve sahipleniyordu.
Sözün özü; Beﬂikçi asla yaln›z de¤ildi. Farkl› ideolojik, politik ve örgütsel konumlarda bulunmak Beﬂikçi ile diyalogumuzun kesilmesi anlam›na gelmezdi.
‹smail Beﬂikçi ile Abdullah Öcalan aras›ndaki “ulus devlet” tart›ﬂmas› ve “HPG taraf›ndan tehdit edildi¤i gerekçesi ile ‹smail Beﬂikçi ile
dayan›ﬂma” kampanyas›na Fikret Baﬂkaya’n›n baﬂ›n› çekti¤i pek çok
ayd›n imza vererek kat›lm›ﬂt›r.
Kürt hareketinin liderlerine yapt›¤› eleﬂtiriler ve uyar›lar karﬂ›s›nda
karﬂ›laﬂt›¤› “tehdit” ve “sataﬂma” karﬂ›s›nda Beﬂikçi’ye sahiplenenlerin
de konumlar›na ve eylemlerine de¤inmek durumunday›z.
Beﬂikçi böyle mi sahiplenilirdi? Bu tart›ﬂmay› “önemli” ve “belirleyici” olarak görenler de vard›.
Devrimci ve Marksist geçinen “ayd›nlar›n” Beﬂikçi’yi yaln›z b›rakmay›p bir bildiri yay›nlamas› olay›n› bir ölçüde de olsa “olumlu” bir davran›ﬂ olarak görenler olacakt›r. Böyle olmas› da do¤ald›r.
Fakat bizim üniversite okumuﬂ yar›m-ayd›nlara Devrimci ve Marksist
geçindikleri için söyleyecek bir çift sözümüz vard›r. Yar›n da olacakt›r.
Devrimci ve Marksist ayd›n olman›n biricik ölçütü yaz› ve kitap yazmakla s›n›rl› de¤ildir. “Yasak savar” bildirileri kaleme almak hiç de¤ildir.
Salt panellerde, dergilerde, köﬂe yazarl›¤›nda, TV.lerde konuﬂmak da
de¤ildir. Kapitalist-emperyalizme karﬂ› sosyal pratikte iﬂ yapmaya aday
Kurum ve Araç’lar›n üretimine katk› getirmek ve bu oluﬂumlar›n içinde
rol ve sorumluluk almakt›r. Bedel ödeyerek tav›r geliﬂtirenlere sahiplenmektir. Ulusall›k-S›n›fsall›k temelindeki sosyal muhalefet dinamiklerinin
birbirinin dilinden anlamas›na, birbirinden ö¤renmesine, deneyim aktar›m›nda bulunarak birlikte yürümesine katk› getirmek olmal›d›r.
Sistem bu türden ayd›nlar›n “vukuat›ndan” da hoﬂnut olmamal› ki
haklar›nda çeﬂitli bask›larla davalar aç›lmakta, cezaî+hukukî yapt›r›mlar uygulayagelmektedir.
Beﬂikçi’ye sahiplenen “ayd›n”lar›n büyük bölümü Kürt ulusal özgürlük hareketinin oluﬂturdu¤u siyasî örgütlerde, gazetelerde, Özgür
Üniversitelerde, derneklerde ve TV.lerde hep bir aradayd›lar. Aralar›nda birlikte hapis yatanlar da vard›. Aç›k faaliyet alanlar›nda liberal, tasfiyeci, yeni-solcu, özgürlükçü-postmodern solcu, reformist ak›mlara gi19

rip ç›kanlar da oldu. Bir türlü kendi aralar›nda birliktelik sa¤layamad›klar› gibi birbirlerini de sevmiyorlard›. Bu bir yana Ulusall›k-S›n›fsall›k dinamiklerinin önemini vurgulayan Kolektifimiz Çal›ﬂanlar›n›n (özellikle
de S›rr› Öztürk’ün) Proleter Devrimci katk›s›n› izole etmek için u¤ursuz
rollere soyunanlar da ç›km›ﬂt› aralar›ndan… Faydac› niyet ve amaçlarla PKK-DTP’ye tutunan bu “ayd›n” tak›m› “demokratik cumhuriyet”, “bar›ﬂ, demokrasi, özgürlük ve halklar›n kardeﬂli¤i” kulvar›nda politika üretenlerin yan›nda bulunmay› ye¤lemiﬂtir.

S‹P-“TKP” Kongresi…
ÖDP ve S‹P-“TKP” örgütlerinin gerek hizipleﬂmelerini gerekse gerçekleﬂtirdi¤i kongrelerini önemseyen “solcu” ak›mlar ço¤unluktad›r.
Onlara sistemin mant›¤›na uygun biçimde “parti muamelesi” yapanlar›n
say›s› da oldukça kabar›kt›r.
Bilindi¤i gibi Kolektifimiz Çal›ﬂanlar›; Sosyalist Sol’un Birli¤i denildi¤inde, aç›k faaliyet alan›nda konuﬂlanan, kendili¤inden kurulmuﬂ iﬂlevsiz örgütleri kastetmemektedir.
“1973 At›l›m›” ile Harici Büro’nun kendini “TKP” olarak ilan etmesi
sürecinde oldu¤u gibi günümüzde de S‹P’in kendili¤inden ve “alan kapatma” yar›ﬂ›yla kurdu¤u örgütü “TKP” yerine koymay›z. Devrimci tarih
ve geleneklerimizin bu türden ucuz ve kaba yöntemlerle sömürülmesine seyirci de kalamay›z. Marx-Engels-Lenin sürecini öznel yorumlarla
suland›ran konularda oldu¤u gibi bu konuda da ‘politik aç›¤a vurma’ görevimizden asla geride durmay›z. Durmuyoruz. Bilimsel Sosyalizm+Komünizm temeline dayal› ilke, kural, yöntem ve normlar› kirletenlerin karﬂ›s›na bir daha ve bu düzeyde yap›lagelen idealizasyon ve mistifikasyonlar›n aﬂ›lmas› için sosyal pratikte iﬂ yapan, siyasal / sosyal devrim
için dövüﬂen tüm Devrimcilerin, Komünistlerin yan›nda ve kitlelerin içinde olmaya önem verece¤iz. Veriyoruz…

PART‹ denildi¤inde 10 Eylül 1920 Tarihî TKP’mizin Parti, Partileﬂme Sorunu, Komünistlerin Birli¤i, Komünist Birlik vb. hayatî ve can al›c› temel konulardaki Devrimci Marksist ilke, kural ve yöntemleri ve bilinen normlar›n tüm süreçlerde iﬂletilip temiz tutulmas›n› anlamaktay›z.
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Küçükburjuvaca atak, entrika ve yöntemleri ile yap›lan saçmal›klar› de¤il… Hâkim gerici s›n›flar›n bu yoldaki manipülasyonlar›n› ve kendilerine aç›lan kanallarda çeﬂitli kombinezonlara girenleri anlam›yoruz…
Harici Büro’nun kendini “TKP” olarak ilan etmesinin topluma ve ilerici, demokrat, devrimci, sosyalist ve Marksist cenah›m›za neye mal oldu¤unu hep birlikte yaﬂay›p görmüﬂtük. ‹ﬂçi s›n›f› hareketi ile sosyalist
hareket büyük k›r›m ve k›y›mlardan geçirilmiﬂti. Devrimci potansiyelimizin tüm kadrolar› “Öndersizlik Krizi” yüzünden çok büyük darbeler alm›ﬂt›. Sosyal muhalefet dinamiklerini buluﬂturup bütünleﬂtirme yetene¤inden yoksun TKP ve parti kurma ataklar› yüzünden her sosyal muhalefet oda¤› kendi göbe¤ini kesmeye yönelmiﬂti. Günümüzde “örgütler anarﬂisini” and›ran “sol” duruﬂlar›n varl›¤›n› koruyor oluﬂu da bu
yüzdendir.
ÖDP-S‹P-“TKP” türünden örgütlerin “Sosyalist Sol’un Birli¤i” aray›ﬂ ve yöneliﬂlerinde bir “ç›k›ﬂ yolu” önerilece¤ine iliﬂkin “umut verece¤inin” iddia edilmesi de büyük bir yan›lg›yd›.
Harici Büro “TKP”nin parti olamay›ﬂ› yüzünden al›nan ideolojik,
politik ve örgütsel darbeleri burada bir kez daha zikretmeyi uygun bulmuyoruz. Dileyen bu konudaki telif kitap, dergi, gazete vb. çal›ﬂmalar›m›z› yeterince inceleyebilir. Çünkü belgelidir.
Harici Büro “TKP”nin parti olamay›ﬂ›n›n nedenleri araﬂt›r›l›p incelenirken Marksizm-Leninizm ve Proletarya Enternasyonalizmi’nin temel
klasiklerine baﬂvuruldu. Büyük bir susuzlukla okuyan, bu süreçten gelece¤i kazanmaya yönelik çok yönlü derslerle sonuçlar ç›karan kadrolar yap›lan ideolojik, politik ve örgütsel yanl›ﬂl›klar› bir bir ortaya ç›kard›. Hayat› ve mücadeleyi kucaklamaya aday partileﬂmenin ne demek
oldu¤unu süzgeçlerinden geçiren Devrimci ve Marksist Kadrolar nüveler halinde bir aray›ﬂ ve yöneliﬂ içindeyken burjuva ve küçükburjuva
“solcu” ak›mlar da boﬂ durmayacakt›.
Yalç›n Küçük yetiﬂtirmesi kadrolar›n›n kurdu¤u S‹P sosyal pratikte
iﬂlevsiz bir konuma düﬂünce yöneticileri TKP ad›n›n kullan›lmas› ata¤›na “can simidi” gibi sar›ld›lar. Tarihimizde isim, gelenek ve “alan kapatma” h›rs›zl›¤› çok revaçtayd› çünkü. Parti, gazete, dergi, gelenek vb.
h›rs›zl›klara sistem de prim veriyordu. Devlet, devrim gibi konularda
sistemle uzlaﬂan, kapitalist mülkiyet, üretim ve paylaﬂ›m iliﬂkilerine dokunmamak ﬂart›yla komünist bolﬂevik isimli naylon örgütler dahi kurulabilinirdi.
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Nitekim S‹P-“TKP”nin nas›l bir örgüt oldu¤u, hangi gelene¤in uzant›s› oldu¤u, kendili¤inden kuruluﬂu, “dar grup kültü” ile malul oluﬂu, projesi ve kadrolar›n›n “vukuat›” ile de kan›tlanm›ﬂ oldu. Örgütün dayand›¤› küçükburjuva ö¤renci gençlik temeline uygun bir mesaj verilmesini
uygun görmüﬂtü 9. Kongresinde…
S‹P-“TKP” ister 9. ister 19. kongrelerini toplas›n. MYK üyelerinin
say›s›n› herkese bir mavi boncuk da¤›t›rcas›na 87’ye ç›kar›ﬂ› devrime
odakl› kadrolara hiçbir ﬂey anlatmamaktad›r. Mücadelenin ateﬂinden
gelen hakikî Komünist Kadrolar bu türden örgütlenmeleri ciddiye almayacakt›r. Almam›ﬂt›r. Sosyal meﬂruiyeti ve devrimci yasall›¤› olmayan,
temel ilkelerde anlaﬂm›ﬂ tüm komünistleri ba¤r›nda bar›nd›rmayan, onlar› yok sayan, kongre yöntemiyle de¤il, kendili¤inden, kendi dar grubunu parti ilan ederek kurulan örgüt / partilerin tamam›n›n serencam› geçmiﬂte oldu¤u gibi gelecekte de farkl› olmayacakt›r. Parti olmad›¤› halde
parti imiﬂ gibi hareket edenleri -komünistçilik oynayanlar›n tamam›n›hayat ve mücadele ac›madan aç›¤a vurmuﬂtur…

Hangi Bilimler Akademisi?!..
7 Kas›m 1975 tarihinde Sorun Yay›nlar› Kolektif’imizi oluﬂtururken
hayat ve mücadelenin bizlere ö¤rettiklerini d›ﬂ›m›zdaki dost ve yoldaﬂ
bildi¤imiz herkesle paylaﬂmay› önümüze temel ilkeler olarak koymuﬂtuk.
Bunlardan ilki ve en önemlisi: Devrimci ve Marksist eserleri ‹SP’nin
kurumsal merkezi disipliniyle oluﬂturulmuﬂ Bilim Kurulu, Enstitü ve Aka demi’lerin güvencesinde yay›nlanmas› meselesidir.
Aradan tam 34 y›l geçti. Kolektifimiz bu ilkeselli¤i gözetti. Bileﬂimimizi hiçbir zaman ‹SP yerine ikame etmedik. Tecimsel kayg›larla bu iﬂe
soyunup devrimci ça¤r›ﬂ›mlar yapanlar› da anlad›¤› dilde uyar›p eleﬂtirdik. Anlamayanlar› teﬂhir ettik. Ayn› zamanda s›n›rl› bilgilerimizle böylesine anlaml› bir iﬂe soyunurken bileﬂimimizi Bilim Kurulu, Enstitü ve
Akademi yerine de koymad›k. Koyamazd›k. Ancak bu türden disiplinleri gözeterek yay›n faaliyetine baﬂlad›k. Marksist Klasikleri keyfe-keder
tercüme edip yay›nlayanlar›n “suçuna” ortak olmamaya büyük bir özen
gösterdik. Tercüme kitap üretimi bahsinde birilerinin yapmad›¤›n› gün22

demimize ald›k. ‹lerici-devrimci yay›n kuruluﬂlar›na asla zarar vermedik. Onlarla ve yay›n anlay›ﬂlar›yla asla yar›ﬂmad›k. ‹liﬂkilerimizi düzgün tutmaya özen gösterdik. Yaﬂad›¤›m›z topraklar›n yetiﬂtirdi¤i Devrimci ve Marksist Kadrolar›n telif eserlerini yay›nlamay› öne ç›kard›k.
Sorun Yay›nlar› Kolektifini birilerinin nezdinde “sorun” yapan ve gören
anlay›ﬂlarla düﬂmanl›klar da bu yüzden ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu türden anlay›ﬂlar›n karﬂ›s›ndayd›k. Evet, Kolektifimizi ideolojik ve s›n›fsal ç›karlar›na karﬂ› bir “sorun” olarak görenlere karﬂ› elbette sorun idik.
Çok aç›k ve net ölçülerde bu türden bir yay›n kolektifini iﬂbaﬂ› yapt›r›rken, burada bir Kurum disiplini ile üretim yapaca¤›m›z› aç›klam›ﬂt›k.
Bu Kurum’un iﬂçi s›n›f›n›n mal› oldu¤unu, iﬂçi s›n›f›n›n devrimci tarih ve
gelenekleri neyi gerektiriyorsa o do¤rultuda bir yay›n politikas› izleyece¤imizi ve ‹SP’nin oluﬂturulmas›yla da elimizde bulunan anahtar› as›l
sahibine teslim edece¤imizi söylemiﬂtik. Bu ilkeselli¤i üretiminde rol ald›¤›m›z hemen hemen her kitap, dergi ve gazete arac›l›¤›yla da s›kça
tekrarlam›ﬂt›k.
Bilimsel Sosyalizm+Komünizm literatürümüzü suland›r›p kirletenlere karﬂ› da özgün dil, terim ve kavramlar›m›z› üretmeye koyulmuﬂtuk.
Günümüze geldi¤imizde görüyoruz ki, “öncü parti, önder parti, kitlesini arayan parti” diye söze baﬂlayanlar yaratt›klar› “örgütler anarﬂisi”
ortam›m›z yetmiyormuﬂ gibi, tarihimizdeki sayg›n pek çok isim, simge,
kavram ve literatürü de çarp›tmakta bir sak›nca görmemektedir.
BEKSAV bir “sol” ak›m olarak kendi kuruluﬂlar›n›n birinde “Naz›m
Hikmet Bilimler Akademisi” kurdu¤unu aç›klad›! Kendili¤inden kurulan
bu “akademi” de ders verecek ﬂah›slar›n isimlerine ve “vukuatlar›na”
bakt›k, aralar›nda “Marksist ve Bilimler Akademisi” nitelemesine uygun
bir tek imzaya rastlayamad›k.
Söze “Naz›m” diye baﬂlayanlar›n say›s› bir hayli kabar›kt›. S‹P“TKP”de BEKSAV’c›lardan önce benzeri bir “atak” yap›vermiﬂti.
Bu topraklarda Bilimsel Sosyalizm+Komünizm ad›na taﬂ üstüne
taﬂ koyanlar kuﬂat›l›p yok say›l›rken devrimci tarih ve geleneklerimizin,
partilerimizin, dergilerimizin, kitaplar›m›z›n, gazetelerimizin isimlerinin
çal›n›p kullan›lmas›, temiz ve ilkeli tutulmas› gereken de¤erlerimizin sömürülüp ya¤malanmas› son derece kolay ve ucuzdu. Birileri “sosyalizm+komünizm ad›na” ne yaparsa yaps›n, hangi çamlar› devirirse devirsin daima yan›na kâr kal›yordu. Ne sorgulayan vard› ne de yarg›layan.
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“Devlet ve Devrim mi, PART‹’mi, Kolektif mi, ‹ﬂçi Birli¤i’mi, Birleﬂik
‹ﬂçi Cephesi’mi, Faﬂizme Karﬂ› Savaﬂ Birli¤i’mi, ‹ﬂçi S›n›f›n›n Sendikal
ve Siyasal Birli¤i’mi, Komünistlerin Birli¤i’mi, Komünist Birlik’mi, Sosyal
Meﬂruiyeti ve Devrimci Yasall›¤› olan ‹ﬂçi S›n›f› Partisi’’mi, Bilim Kurulu-Enstitü ve Akademi’mi, II. Tüm Türkiye Komünistleri Kongresi’mi,
Devrimci Oturum’mu, ‹stiﬂari Toplant›’m›, 15/16 Haziran’m›, Kendi Sentezimizi Üretmek’mi, “Tutarl› bir Demokrasi Mücadelesi” ile “Tutarl›Amaçl›-Somut bir ‹ktidar -Siyasal/Sosyal Devrim- Mücadelesi”mi, Sosyal Muhalefet Dinamiklerinin Bütünlüklü Seferber Edilerek Sevk ve ‹daresi mi” dediniz. Geç beyim geç!... Küçükburjuva avantürye tak›m›na
vahiy geldi mi önce mücadelenin ateﬂinden gelen kadrolar›m›z› içimizden vurmaya yeltenir… Sistemin yapamad›¤›n› yerine getirmek için
u¤ursuz rollere soyunur…

15 ﬁubat 2009 Kad›köy Mitingi Üzerine
TÜRK-‹ﬁ, D‹SK ve KESK Konfederasyonlar›n›n birlikte örgütledikleri ‘Krizin Bedelini Ödemeyece¤iz’ slogan›yla ‘hükümeti uyarma’ mitingi coﬂkulu ve kalabal›k geçti. Bu slogan›n içeri¤i doldurulamam›ﬂt›. Çok
zay›f kal›yordu. ‘Hükümeti uyarma’ bahsinde de as›l iﬂçiler talepleriyle
sendikac›lar› uyarm›ﬂt›. ‹ﬂçi s›n›f› yaln›zca sendikac›lar› de¤il Sol’u da
dolay›s›yla uyarm›ﬂt›. Miting bu yüzden de eksikti. Sendikac›lar daha
ileri ﬂeyler söyleyemiyorlard›. Oysa kapitalist-emperyalizmin ideolojik
ve s›n›fsal karakteri bu mitingde iﬂçilere anlat›lmal›yd›. Krizi yaratan
emperyalist-kapitalist politikalar›n nedenlerini aç›klamak, ayn› zamanda nas›l aﬂ›laca¤›n› söylemek do¤all›kla mitingi düzenleyen sendikalar›n konumunu aﬂ›yordu. Daha ileri ﬂeyler söyleyemiyorlard›. Sendikalar›n talepleri aras›nda siyasî taleplerle faﬂizm uyar›s› da yoktu. Sendikalar›n çok yönlü kuﬂatmalardan kurtuluﬂunun yolu da buradan geçiyordu. Siyasî mesaj vermek için tüm ﬂartlar oluﬂmuﬂtu. 29 Mart 2009 Mahallî Seçimlerine iliﬂkin iﬂçi s›n›f›na bir mesaj da yoktu bu mitingde. Oysa AKP iktidar› can havliyle bu seçimlere as›l›yordu. “‹ﬂçi s›n›f›n›n tavr› ne olmal›yd›?” sorusunun da cevab› yoktu. Sendikalar bir yana Sol
“cenah›m›z›n” da bu konuda bir tavr› yoktu. Seçimlerin öngününde
Sol’un fiilen yok oluﬂu bir hayli düﬂündürücüydü.
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100 bine yak›n bir kat›l›m kötü hava ﬂartlar›na ve her ﬂeye ra¤men
yine de önemliydi (Burjuva bas›n› ve TV.leri söz birli¤i etmiﬂçesine bu
rakam› 20-30 bine indirmiﬂtir.). ‹ﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤inin gerçekleﬂmesi halinde bu rakamlar 1 milyonu aﬂabilirdi. Bunun altyap›s› ve birikimi vard›. Fakat iﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤inin
gerçekleﬂmemesi için bir yandan sistemin çok yönlü bask›s› ve terörü,
di¤er yandan parlamentarizm ile sendikalizmin oyunlar› kütlesel ç›k›ﬂlar›n etkisini k›r›yordu. Sol “cenah›m›z” bu mitingden hangi dersleri ve
sonuçlar› ç›kard›? diye sorgulayacak olursak neleri gündeme taﬂ›mal›y›z diye bir hayli düﬂünmeden edemedik.
Mitinge iﬂçi s›n›f› ve sendikalar› da, devrimci ve sosyalist gruplar
da tüm güçleriyle as›lm›ﬂt›. ‹ﬂçiler genellikle mavi, Sol “cenah›m›z” ise,
k›rm›z› renkleriyle seçiliyordu. Her iki kesimde de coﬂku hâkimdi. Yol‹ﬂ Sendikas› ile Halkevleri “oranj” rengini kullanmay› ye¤lemiﬂti. Onlara bu rengin emperyalist-kapitalist CFR taraf›ndan kullan›ld›¤›n› iﬂçilerin-sosyalistlerin bu rengi kullanmamalar› gerekti¤ini birileri ö¤retmeliydi (anti-parantez söyleyelim: AKP’nin 29 Mart 2009 Mahallî Seçimlerde
kulland›¤› renkler CFR’in oranj-lacivert renkleridir.).
D‹SK’de (herhalde yay›nlar›m›zdan etkilenmiﬂ olmal›lar ki) art›k
mavi yerine k›rm›z› rengi kullan›yordu ço¤unlukla.
Grup, çevre ve örgütler daha önceki y›llardaki say›lar›n›n alt›nda
bir kat›l›m göstermiﬂtir. Yeni kurulan örgütlerin de mitinge güçleri oran›nda kat›ld›¤› görülüyordu.

PART‹ olmad›¤› halde parti imiﬂ gibi hareket edenler, kendilerini
“hareket” veya “platform” olarak lanse edenler, anarﬂistler, burjuva feminist ak›mlar, art›k ka¤›t toplayan emekçiler, Meslek Odalar› vb. kuruluﬂlar, ulusalc› ve liberal “solcu”lar, burjuva CHP, Atatürkçü Düﬂünce
Derne¤i, Alevi örgütleri mitinge renk katm›ﬂt›.
Hemen her mitinge onlarca otobüs kiralayan TMMOB “katk›s›n›”
bu miting için esirgedi¤inden kimi “solcu” e¤ilimler kendi imkânlar›yla
gelmek zorunda b›rak›lm›ﬂt›!... TMMOB’de mitinge yeterince kat›lmam›ﬂt›. Krizden çok büyük zarar gören TTB, TEB, TZOB gibi örgütler de
mitinge kat›lmam›ﬂt›. Bu örgütler gibi eyleme çekilecek onlarca örgüt
daha vard›. Elbette mitingi düzenleyen sendikalar›n öncülü¤ünde özlenen ittifaklar politikas› gerçekleﬂemeyecektir. Çünkü bu görev donan›ml› bir ‹SP’nin omuzlar›ndayd›. ‹SP’nin kurmayl›¤›nda gerçekleﬂebilecek ittifaklar politikalar›n› sendikalar›n c›l›z omzuna yükleyen “sol” an25

lay›ﬂlar ve bu yolda yap›lan “eleﬂtiriler” dolay›s›yla havada kal›yordu.
Bu yüzden de mitingde yaklaﬂan Mahallî Seçimlerde AKP’ye oy vermemeye ça¤›ran bir irade de yoktu.
DTP’nin neden bu mitinge kat›lmad›¤› anlaﬂ›lmad›. Öcalan’›n yakalan›ﬂ›n›n 10. y›l›nda yap›lan etkinliklerin 15 ﬁubat 2009 Kad›köy Mitingi ile çak›ﬂmas› münasebetiyle muhtemel provokasyonlar› önlemek
için DTP’nin kat›lmad›¤› söylenmiﬂti. (Daha sonra DTP’nin 15 ﬁubat
Öcalan’›n “komplo” yöntemiyle yakalan›ﬂ›n› protesto eylemleri devletin
“orant›s›z güç kullanma” (ne demekse?) terörüne boy hedefi olacakt›.)
S‹P-“TKP” art›k “‹”P gibi döviz ve bayraklar›nda enternasyonalin
sar›-k›rm›z› renklerini kullanmak yerine k›rm›z›-beyaz renklerini kullanmaya baﬂlam›ﬂt›!
Örgüt / partilerin kortejinde “ﬂef”leri yoktu.
Örgüt “ﬂeflerine” karﬂ› özel alerjisi olan mitingi izlerken ilginç sataﬂmalarda da bulunuyordu.
“Örgütlü” ve pankartl› kat›l›mlara denk bir say›da “örgütsüz” ve
pankarts›z cenah›m›z› da burada anmak durumunday›z. Onlar da var
güçleriyle iﬂçi s›n›f› ve emekçilerin yan›ndayd›.
Fakat sosyal muhalefet dinamiklerinin etkinli¤ini buluﬂturup bütünleﬂtirmeye aday devrimci bir irade henüz oluﬂamam›ﬂt›. Bu çok aç›k biçimde hissediliyordu. “Marksist Sol Y›¤›na¤› Nereye Yapmal›?” sorumuzun cevab› ve özlemi bu mitingde de görülmeye baﬂlanm›ﬂt›.
“Parti benim benden sorulur” megalomanisine girenlerin sendikac›lar›n binbir karmaﬂ›k niyetle sistemin mant›¤› ile çak›ﬂan miting ça¤r›s›na geliﬂleri de onlar›n parti de¤il, örgüt olduklar›n› kan›tlamaktayd›.
“Ya bir de ad›na lay›k ‹SP’nin ça¤r›s›yla bu türden bir miting düzenlenseydi?” demekten kendimizi alamad›k…
Kat›l›m; Kad›köy’de gerçekleﬂtirilen 1 May›s ve öteki kitlesel ç›k›ﬂlardaki kat›l›mlardan daha fazlayd›.
TÜRK-‹ﬁ daha fazla bir kitleyi alanlara taﬂ›may› baﬂarm›ﬂt›. Nas›l
baﬂarmas›n. Krizin boyutlanmas›yla en az›ndan 30 bin üyesini kaybetmiﬂti. Kapitalizmin küresel krizi yüzünden 680 bin iﬂçi iﬂten ç›kar›lm›ﬂ,
açl›¤a terk edilmiﬂti.
En kalabal›k sendikal kat›l›mlardan Türk Metal-‹ﬂ Sendikas› Genel
Baﬂkan› (Ergenekon Davas› san›¤›) Mustafa Özbek’in posterlerini ve
Türk bayraklar›n› taﬂ›maktayd›. Bizler de yak›ndan gözlemlemek için
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“erkek Mustafa” slogan›n› atan / att›ranlarla beraber yürümüﬂtük. Bu
türden slogan ve pankartlar›n sonunda bir “çat›ﬂma ortam›n›” tetikleyece¤ini anlay›nca gözlemlerimizi yar›da b›rakacakt›k.
Burjuva bas›n› ve TV.leri Mitingi tümüyle yans›tmak yerine yaln›zca ç›kar›lan “kavgay›” öne ç›karm›ﬂlard›!...
Faﬂist bir sendika gangsterinin iﬂçileri örgütlemeyi nas›l becerdi¤ini 1970 - 15/16 Haziran Direniﬂi öngünlerinden bu yana biliyorduk. Fakat ne hazin bu faﬂist bozuntular›n› sendikalar›n baﬂ›ndan atacak bir
cüret “devrimci” geçinen sendika baﬂkanlar›nda yoktu. D‹SK’in baz›
sendikalar›n›n baﬂ›nda da faﬂist sendikac›lar vard›!
D‹SK baﬂkan› Süleyman Çelebi (Yalç›n Küçük’ten ö¤renmiﬂ olmal›) k›rm›z› boyun atk›s› takarak “devrimci” bir mesaj veriyordu?!... KESK
baﬂkan› da k›rm›z› kazakl›yd›!...
‹ﬂçi s›n›f› tekelci devlet kapitalizminin faﬂist ve faﬂizan bask›, sömürü ve terörünü kriz yüzünden daha yak›ndan tan›maya baﬂl›yordu.
‹ﬂçi s›n›f› ile emekçi halklar›n giderek politikleﬂti¤i bir ortamda onlar› seferber etme yetene¤ine sahip bir PART‹’nin eksikli¤i tüm yak›c›l›¤›yla bu mitingde de hissediliyordu.
‹ﬂçi s›n›f› bir yandan iﬂten at›lma, sendikas›zlaﬂt›rma, iﬂsizlik ve
pahal›l›k cehenneminde s›k›ﬂt›kça en baﬂta sendikalar›n› bu yolda s›k›ﬂt›r›yordu. Sendikalar ise, iﬂçi s›n›f› ve emekçilerin ekonomik-demokratik haklar›n› koruyup savunma konusunda çok gerideydi.
‹ﬂçi s›n›f›n›n sendikal birli¤i, grev hakk› 100 y›ll›k s›n›flar mücadelesi tarihimiz boyunca daima darbelenmiﬂti. ‹ﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤inin gerçekleﬂmemesi yolunda AID+CIA kanal›yla yap›lan
“katk›”lar› unutmuyorduk (Ayn› zamanda tutarl› bir sendikal mücadelenin gerçekleﬂmemesi için içimizdeki “elo¤ullar›n›n” b›rakt›¤› “hat›ralar›”
da unutmuyorduk.). Emperyalist-kapitalizmin ulaklar› yerli iﬂbirlikçiler
bulmakta gecikmiyordu. TÜRK-‹ﬁ kuruluﬂundan beri daima “devlet
sendikas›” kimli¤ini korumuﬂ ve gizlememiﬂti.
Sendika bürokrasisi ile iﬂçi aristokrasisi elele proletaryan›n sendikal alandaki birli¤ini gönüllü baltalamak üzere iﬂbaﬂ› yapm›ﬂ / yapt›r›lm›ﬂt›.
D‹SK’in kuruluﬂu ve izledi¤i sendikal anlay›ﬂla ve belli aç›lardan bu
düzene¤i bozmaya yönelmiﬂti. D‹SK yüzy›ll›k s›n›flar mücadelesi tarih
ve geleneklerimizin bir uzant›s›-halkas›yd›. O tarihlerden baﬂlayarak
“D‹SK Gelenektir” ﬂiar›m›z› bilince ç›kar›yorduk. Günümüzdeki D‹SK
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bu gelene¤imizden uzaklaﬂm›ﬂ / uzaklaﬂt›r›lm›ﬂ ve di¤er sendika konfederasyonlar› gibi “devlet sendikas›” derekesine getirilmiﬂtir.
KESK ise (liberal “solcu” ve burjuvaziye krizden nas›l ç›k›laca¤›n›
ö¤reten konumuyla), Kamu Emekçilerinin, özellikle de TÖS ve TÖBDER gelene¤inin organik-do¤al uzant›s›ndaki deneyimlerden çok yönlü dersler ve sonuçlar ç›karm›ﬂ, böylelikle konfederasyon örgütlenmesine ulaﬂm›ﬂ bir sendika görünümünün bir hayli uza¤›ndayd›. KESK’in
bünyesinde hesaba kat›lmas› gereken sosyalist bir birikim vard› oysa.
TÜRK-‹ﬁ ve D‹SK’in taban›nda ve tüm süreçlerde daima sosyalizmden haberli nüveler vard›r. Bu nüveler sürekli biçimde iﬂçi s›n›f›n›n
sendikal ve siyasal birli¤i yolundaki nitelikleriyle an›l›p tan›nmaktad›r.
1970 - 15/16 Haziran Direniﬂi, 1989 - Bahar Eylemleri ve benzeri
kütlesel ç›k›ﬂlar›n taban›ndaki kadrolar›n özünü bu nüveler oluﬂturuyordu. Hareketi tabanda ören, eylemde hedefine taﬂ›yan, poliste, mahkemede en baﬂta sosyalizmi ve gerçekleﬂtirdikleri eylemlerin tarihsel-sosyal hakl›l›¤›n› savunan yine bu nüvelerdi. Kütlesel ç›k›ﬂlar›n bedelini
ödeyen, iﬂlerinden at›lan, bir daha hiçbir fabrikada iﬂbaﬂ› yapt›r›lmayan
sistemle uzlaﬂan sendika bürokrasisi ile iﬂçi aristokrasisi de¤il iﬂte bu
kadrolard›.
D‹SK’in üye say›s›n› 15/16 Haziran Direniﬂi sonunda 30 binden
650 bine ulaﬂt›ran da yine an›lan bu devrimci kadrolard›. Sendikac›l›¤›
kötü bir meslek olarak gören sendika bürokratlar› de¤il…
12 Eylül 1980 askeri faﬂist darbe sonucunda kapat›lan (en baﬂta
ﬂimdiki Anayasa Mahkemesi’nin mevcut hukuki mevzuat hiçe say›larak
el koydu¤u D‹SK Genel Merkez Binas› olmak üzere), mal varl›¤›na, arﬂivine el konulan D‹SK’in üyeleri de TÜRK-‹ﬁ ve HAK-‹ﬁ sendikalar› taraf›ndan bölüﬂülecekti.
HAK-‹ﬁ bu mitinge kat›lmam›ﬂt›r. Niye kat›ls›n ki? Sendikac›l›k
mesle¤i öyle bir konuma getirilmiﬂti ki, art›k sosyal s›n›f ç›karlar› yerine
›rkç›, milliyetçi, kara gerici ak›mlar üzerinden sendikac›l›k yap›l›yordu
memlekette!
“Vatan, millet, bayrak, ezan, Kur’an ve Atatürk” argümanlar› üzerine temellendirilmek istenen sendikal ve siyasal mücadele emperyalistkapitalizmin krizini geriletmeye yetmiyordu. Devlet tekelci kapitalizminin ç›karlar›n› savunmakla görevli sa¤l› “sol”lu burjuva partilerinin iﬂçi
s›n›f› içindeki ideolojik erozyon boﬂuna yarat›lm›yordu.
15 ﬁubat 2009 Kad›köy Mitingine TÜRK-‹ﬁ tüm gücüyle kat›lm›ﬂt›.
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TÜRK-‹ﬁ sendika bürokratlar› âdeta tabanlar›ndan gelen bas›nca karﬂ› istemeyerek kat›lmak zorunda kalm›ﬂlard›. ‹ﬂçi s›n›f›n›n kriz karﬂ›s›ndaki “sosyal uyan›ﬂ›na” sendikalar art›k “baraj” görevini yerine getiremez bir duruma gelmiﬂti. “Devlet sendikac›l›¤›” anlay›ﬂ›na karﬂ› iﬂçi taban›ndaki hoﬂnutsuzluk had safhadayd›.
Üç Konfederasyon’un baﬂkanlar› da yapt›klar› konuﬂmalarda emperyalist-kapitalizme karﬂ› iﬂçi s›n›f›n›n ekonomik-demokratik haklar›n›
koruyup-savunma yerine sermaye s›n›f›na “ak›l ö¤retmeyi” ye¤leyen
taleplerini s›ralamay› uygun bulmuﬂtu. “ﬁöyle yaparsan›z krizden ç›k›l›r” türünden söylemler yerine mevcut sendikac›lardan Genel Grev,
Hak Grevi, Siyasi Grev, Direniﬂ, ‹ﬂyerlerine El Koyma ve ‹ﬂgal gibi “üretimden gelen güçlerini” kullanma yolunda bir söz ç›kmam›ﬂt› a¤›zlar›ndan. Niye ve nas›l ç›ks›n ki? “Krizin Bedelini Ödemeyece¤iz!” ﬂiar› siyasidir. Bu ﬂiar› atan / att›ran sendikac›lar “nas›l ödemeyeceklerini” de
aç›klamakla yükümlüdür. Yoksa bu ﬂiar ajitasyon de¤eri olan, fakat arkas› boﬂ olan bir söylem yerine geçecektir / geçmiﬂtir.
Sosyalist bir projesi olmayan sendika bürokratlar›n›n bilmedi¤i bir
olguyu burada bir kez daha tekrarlamal›y›z: Gerici reform dahi yapamayan AKP iktidar›ndan talep edilen gaspedilmiﬂ haklar›n gerçekleﬂme ﬂans› yoktur.
15 ﬁubat 2009 Kad›köy Mitingi Devrimci ve Marksist Sol Kadrolara neyi ö¤retmiﬂtir? Tek sözle ifade edilecekse: Pratik örgütçü çabalar›n yo¤unlaﬂt›r›lmas› gerekti¤ini ö¤retmiﬂtir.
Aleyhteki pek çok faktöre ra¤men, iﬂçi s›n›f› örgütlenmeye, tutarl›+amaçl›+somut hedeflere+ devrime uzanmaya en yatk›n bir s›n›ft›r.
Örgütlenmeyi biliyorsan örgütleyebilirsin. Ö¤retmeyi-bilinçlendirmeyi
biliyorsan ö¤renecek-bilinçlenecektir.
Yeter ki sen ö¤ren!
Son olarak ﬂunlar› söylemeliyiz: Bu mitingler ve eylemler tüm eksikliklerine ra¤men, uyar› ve önerilerimiz ›ﬂ›¤›nda yayg›nlaﬂt›r›larak
sürdürülmelidir. Kitlesel ç›k›ﬂlar›n yayg›nlaﬂt›r›l›p sürdürülmesi iﬂçi s›n›f›n›n daha da politikleﬂmesi ve öncülük etmesinin raylar›n› da döﬂeyecektir.
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13 ﬁubat 1967 - 13 ﬁubat 2009
D‹SK Nereye?...

Devrimci ‹ﬂçi Sendikalar› Konfederasyonu D‹SK 13 ﬁubat 1967’de
kuruldu. Aradan tam 42 y›l geçti. S›n›flar Mücadelesi tarih ve devrimci
geleneklerimiz aras›nda bu süreçte önemli geliﬂmeler de geriye dönüﬂler de oldu. ‹ﬂçi s›n›f›n›n kazan›m ve kay›plar›n› nesnel gerçeklikle gündeme getirmeliyiz. Özellikle iﬂçi s›n›f›n›n sendikal birli¤i gibi can al›c› bir
meselede Sol’un “vukuat›n›” (hepimizin vukuat›n›) bir kez daha irdelemenin tam zaman›d›r diye de düﬂünüyoruz.
‹ﬂçi s›n›f›n›n siyasal ve sendikal birli¤i davas›n› Kolektifimiz d›ﬂ›nda Sol ad›na(!) kümelenen birey, çevre, grup ve örgütler ne dile getirmektedir, ne de bu yolda bir çaba içindedir.
Konuyu D‹SK’e getirerek bu konudaki görüﬂlerimizi özetleyelim:
D‹SK oluﬂturuldu¤u günden bu yana 100 y›ll›k s›n›flar mücadelesindeki devrimci birikimimizi daima arkas›nda hissetmiﬂtir. “D‹SK Gelenek tir!” özdeyiﬂimiz boﬂuna telaffuz edilmemektedir.
1970 - 15/16 Haziran Direniﬂi an›lan devrimci gelene¤imizin geldi¤i doruk noktas›d›r. 15/16 Haziran Direniﬂi’nin henüz aﬂ›lamay›ﬂ› da
ö¤retiyor ki, kitlesel ç›k›ﬂlar kapitalist anarﬂinin iﬂçi s›n›f› ve emekçi
halklar üzerinde kurdu¤u bask› ve sömürü diktatörlü¤ü ebedî de¤ildir.
Y›k›lmaya mahkûmdur.
Kapitalizm; gelece¤i olmayan, fakat hâlâ iktidardaki hegemonyas›n› sürdürme becerisi gösteren, gerici, sömürücü ve ahlâks›z bir sistemdir-rejimdir.
Kapitalizmin aﬂ›l›p s›n›fs›z, sömürüsüz, s›n›rs›z, özgür, eﬂit, demokratik bir topluma evrilmesi sendikalar arac›l›¤›yla de¤il, ‹ﬂçi S›n›f›
Partisi’nin (‹SP) ideolojik, politik ve örgütsel varl›¤› ve güvencesiyle gerçekleﬂecektir. Komünistler üretenlerin yönetmesi, tüm kurullarda proletaryan›n söz-karar-yetki ile donat›lmas›n›n kavgas›n› vermektedir.
Komünistler iﬂçi s›n›f›n›n okullar›ndan biri olan sendikalar› ekonomik ve demokratik mücadelede önemli örgütlerden biri olarak görür. ‹ﬂçi s›n›f›n›n sosyal bilinci ilkin sendikalarda biçimlenmeye baﬂlar. Burjuvazinin proletaryaya “sendika” arac›n› vermek durumunda kal›ﬂ› kendili¤inden olmam›ﬂt›r. Proletarya sendikas›na kavuﬂabilmek için tarihsel
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sosyal mücadelelerde terini ve kan›n› ak›tm›ﬂt›r. Proletarya sendika
arac›yla yetinemez. Yaﬂayabilmek için emek gücünü satt›¤› patronlarla yap›lan toplu iﬂ sözleﬂmeleriyle al›nan s›n›rl› haklarla da kalamaz.
Proletarya art›-de¤er sömürüsünden, burjuva diktatörlü¤ünden kurtulabilmek için tüm de¤erleri üreten-yaratan olarak iktidar› ele geçirmek durumundad›r.
Günümüzde tekelci devlet kapitalizminin iﬂçi s›n›f›na ve sendikalara biçti¤i deli gömle¤ini kimler ve nas›l giyecektir? Kapitalizmin evrensel ölçekteki krizi art›-de¤er sömürüsü, bask› ve terörle aﬂ›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Krizin bedeli iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklara ödetilmek istenmektedir. Kapitalizm tarihinde oldu¤u gibi krizin bedelini bizimkilere
ödeterek ç›k›ﬂ arayacakt›r.
13 ﬁubat 1967’de kurulan D‹SK; ‹nsan›n ve insanl›¤›n sosyal / enternasyonal kurtuluﬂ için mücadele edenlerin devrimci birikimleri üzerinde oturmaktad›r. D‹SK Gelene¤i ve günümüzdeki D‹SK ise, devrimci geleneklerimizi i¤diﬂ eden projelerin uzant›s›nda bir “devlet sendikas›” derekesine indirgenmiﬂtir. Burjuvazinin sendikalar› iﬂlevsiz duruma
getirme projesinde sendika bürokratlar›yla iﬂçi aristokratlar› ustal›kla
kullan›lm›ﬂt›r. Kuruluﬂundan bugüne kadar geçen zaman diliminde ve
D‹SK sendikalar›nda görev alanlar›n ideolojik, politik ve örgütsel kimli¤i, kiﬂili¤i, özel yaﬂam›, mal›-mülkü, sistemle olan iliﬂkileri ile birikimleri tart›ﬂ›ld›¤›nda görülecektir ki, iﬂçi s›n›f›n›n ç›karlar› bu türden sendikalarla-sendikac›lar arac›l›¤›yla amac›ndan sapt›r›labilmektedir.
D‹SK’in “devlet sendikas›” derekesine düﬂürülüﬂünde tek baﬂ›na
sendikalar› ve sendikac›lar› eleﬂtirip iﬂin içinden ç›kamay›z. Avanta ve
ya¤maya dayal› kapitalist devlet do¤all›kla iﬂçi s›n›f›n›n sendikal birli¤i
davas›na darbe vurmak için elinden geleni yapacakt›r. Bir yandan hukukî düzenlemelerle sendika enflasyonunu haz›rlarken, di¤er yandan sistemle uzlaﬂacak sendikac›lar› da devletin bir parças› haline getirecektir.
Burada sendikac›l›¤› bir meslek olarak gören sendikac›lardan çok
Sol “cenah›m›z›” uyar›p eleﬂtirmeyi daha do¤ru buluyoruz. Sol, özellikle de Devrimci ve Marksist Sol’un yaﬂad›¤› “Öndersizlik Krizi” aﬂ›lmadan sendikalar konusu tümüyle irdelenip incelenemez. ‹SP henüz oluﬂturulamam›ﬂ ve burjuvazi ile ona kalp ilac› olan “sol” üzerinde bir bas›nç olamam›ﬂsa, sendikalar›n uzlaﬂmac› “sa¤ kavisler” çizmesi son
derece do¤ald›r. ‹SP’nin oluﬂturulmas› ﬂart›na ba¤l› olarak sendikalar,
kitle örgütleri ve öteki sosyal muhalefet dinamikleri ancak iki ad›m s›çrama gösterecektir.
31

Sol “cenah›m›z” sosyalist hareketin birli¤i konusunu sa¤lam bir
güvenceye taﬂ›yamam›ﬂt›r. Nerde kald› iﬂçi s›n›f›n›n sendikal birli¤i konusunu çözmeye kalks›n!
‹ﬂçi s›n›f› hareketiyle sosyalist hareketimizi buluﬂturup bütünleﬂtirerek oluﬂturulmas› gereken Komünist Hareket de bir türlü oluﬂturulamam›ﬂt›r. ‹ﬂçi ve Komünist isim ve s›fatlar›m›z› keyfe-keder kullanmaya cüret eden küçükburjuva solculu¤unu, küçükburjuva devrimcili¤ini
ve küçükburjuvazinin komünistçilik oynamas›n› engelleyecek ileri bir
ad›m da at›lamam›ﬂt›r.
Devrimci tarih ve geleneklerimizin an›lan cenah taraf›ndan “rahatl›kla” sömürülüﬂü ve Sol “cenah›m›z›n” bugünkü parselasyonu (biz bu
olguya “örgütler anarﬂisi” denilmesini uygun buluyoruz.) adeta bir “sosyal kader” olmuﬂtur!
S›n›flar mücadelesi bu “sosyal kaderi” k›r›p aﬂacakt›r. Bunun iﬂaretleri hayat›n içinden her gün al›nmaktad›r. Dergi, Kitap ve telif kitaplar›m›zda konuyu iﬂleyen tezlerimizin senteze kavuﬂaca¤›na iliﬂkin “sevindirici” geliﬂmelerin fark›nday›z.
Devrimci-dönüﬂtürücü niteliklere sahip genç kuﬂaklar›n Bilimsel
Sosyalizm+Komünizm kayna¤›ndan nas›l beslendi¤ini ve davranmaya
yöneldi¤ini görüyoruz.
D‹SK ve öteki sendikalar ‹SP’nin güvencesini arkalar›na alamad›klar›ndan ötürü sendikalizmin-ekonomizmin bata¤›na rahatl›kla girebilmektedir. ‹deolojik, politik ve örgütsel aç›dan donan›ml› bir ‹SP’nin kurmayl›¤›ndan yoksun olan bir sendikac›l›k anlay›ﬂ› devletin paﬂa gönlüne göre kendilerine biçilmiﬂ kaftana girmek durumundad›r.
Dünkü ve günümüzdeki D‹SK yöneticileri, 15/16 Haziran Direniﬂi
kadrolar›n›n üye say›s›n› 30 binden 650 bine ç›kar›p teslim etti¤i D‹SK
Gelene¤i’ni çok kötü kullan›p harcam›ﬂt›r. Burada ayr›nt›ya girmiyoruz.
Çünkü, bu konular üzerindeki tezlerimizin do¤rulu¤u sosyal pratikte s›nan›p denenmiﬂtir, ayr›ca belgelenmiﬂtir. Dileyen bu malzemelere rahatl›kla ulaﬂabilir.
Günümüzdeki D‹SK hem bileﬂimi ve üye say›s›, hem de toplu sözleﬂme ve grev gibi hayati konularda gelene¤in çok gerisindedir. TÜRK‹ﬁ, HAK-‹ﬁ vb. sendika konfederasyonlar› da sistemin kuﬂatmas› alt›nda bir türlü iﬂlevsel olamamaktad›r. Sendikal alandaki bu gerilik nas›l
aﬂ›lacakt›r? Tek sözle: ‹ﬂçi S›n›f›n›n Sendikal Birli¤i davas›n› savunup
gerçekleﬂtirerek. Sendikalar›n taban›ndaki bilinçli iﬂçilerin mücadelesi
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buna dönüktür. Krizin boyutlanmas›yla orant›l› olarak tabandaki bilinçli
iﬂçilerin öncülü¤ünde önemli kitlesel ç›k›ﬂlar örgütlenmektedir. ‹ﬂçi s›n›f›n›n sendikal birli¤inin ete kemi¤e bürünebilmesi davas› da ‹ﬂçi S›n› f›n›n Siyasi Birli¤i davas›n›n gerçekleﬂme ﬂart›na ba¤l›d›r. Bu iki birli¤i
koordineli götüremeyen iﬂçi ve komünist isimli örgütlerin ne “tutarl› bir
demokrasi mücadelesi” ve ne de “tutarl›-somut-amaçl› bir iktidar -siyasal-sosyal devrim- mücadelesi” yapabilmesi mümkündür.
D‹SK yöneticilerinin sendikalar›n içine düﬂtü¤ü krizin as›l nedenlerini
görmezlikten gelerek boylar›ndan büyük iﬂlere soyundu¤unu görüyoruz.
K›rm›z› atk›s›yla rol kesen D‹SK baﬂkan› Süleyman Çelebi’nin de içinde
yer ald›¤› “siyasi parti” kurma giriﬂimi bu yöneliﬂlerden biridir. Oysa sendikac›lara düﬂen görev, iﬂçi s›n›f›n›n sendikal birli¤i davas› yolunda hareket
etmeleridir. Bu görevini yerine getiremeyenlerin mevcut örgütlere benzeyen bir yenisini kurmaya kalk›ﬂ› kime ve neye yarayacakt›r?
Günümüzdeki D‹SK yöneticileri kuruluﬂunun 42. y›l›n› (13 ﬁubat
1967-13 ﬁubat 2009) hamaset ve bilimd›ﬂ› yöntemlerle kutlayamaz.
Hayat ve mücadelenin asla do¤rulamad›¤›, yar›n da do¤rulamayaca¤›
bilinen sendikal anlay›ﬂlarda ›srar edenler; D‹SK Gelene¤i u¤runa terini ve kan›n› ak›tan bizimkilerin senteze kavuﬂmaya aday tezlerini hesaba katmadan bir ad›m dahi ilerleyemezler. ‹lerleyememiﬂlerdir.

29 Mart 2009 Mahallî Seçimleri ve Sol’un “Politikas›”
Gerek Dergi’mizin 34. Say›s›nda, gerekse daha önce yap›lan ve
burjuvazinin ﬂartlar›n› belirledi¤i “seçimler” üzerine kaleme ald›¤›m›z
yaz›lar›m›zda Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar›n tavr› ve taktikleri
hakk›ndaki görüﬂlerimizi defalarca iletmiﬂtik. De¤iﬂen konjonktürleri de
hesaba katarak söylemeliyiz: Seçim taktiklerimiz genellikle do¤rulanm›ﬂt›r. Bunlar› bir kez daha tekrarlamay› do¤ru bulmuyoruz.
Bu seçimlerde burjuvazinin resmî politikalar› NATO, IMF ve Dünya Bankas› gibi emperyalist-kapitalist ba¤lant›lar›n› aç›¤a vuran sosyalizm propagandas›n›n yan› s›ra mahallî idarelerdeki iﬂleyiﬂleri, avanta
ve ya¤malar› da aç›¤a vuracak bir yol izlenecektir.
Uluslarötesi tekelci sermayenin ülke ve bölgedeki ç›karlar›n› koruyup gözetmekle görevli AKP iktidar› izledi¤i iﬂçi ve emekçi halklar düﬂS.P. F/3
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man› politikalar›yla doludizgin faﬂizme do¤ru yol almaktad›r. Bu seçimlerde sa¤l› “sol”lu burjuva partilerinin birbirinin ayn› olan politikalar›n›
bozacak, sosyalizmin onurlu sesini gündemleﬂtirecek bir Sol hareket
yoktur. Mevcut “sol” örgüt / partiler AKP’nin karﬂ›s›nda ittifak dahi yapamamaktad›r.
ÖDP, SDP, EMEP, S‹P-“TKP” vb. örgütlerin “bizde var›z!” diye öykünmesi iﬂe yaram›yordu. Bu sloganlar›yla “biz yo¤uz” diyorlard› asl›nda. “Seçim ‹ttifak›” ve “Ortak Aday” söylemlerinin de, “Çat› Partisi” yarenliklerinin de hiçbir k›ymet-i harbiyesinin olmad›¤› / olmayaca¤› taa baﬂ›ndan biliniyordu. Nitekim seçimler yaklaﬂt›kça, “benim partim, benim
sendikam, benim gazetem, benim iﬂçi, gençlik, kad›n kurultay›m” söyleminden baﬂka bir meziyeti olmayan örgüt / partilerin “ittifak” ve “ortak
aday” konusunda verdi¤i sözlerin buz üzerine yaz›ld›¤› anlaﬂ›lacakt›.
Onlar›n ideolojik ve s›n›fsal konumlar›na yak›ﬂan da buydu zaten!...
Verilen sözler, “birlik” ve “ittifak” toplant›lar›, cilal› sloganlar sonunda “c›zd›m oynamiram” diyenlerce havada kalm›ﬂt›. Son derece do¤al
bir sonuç idi. Geçmiﬂte de bu türden küçükburjuva kariyerizmi hastal›¤›na fena halde yakalanm›ﬂ önderliklere sahip örgütlerin “vukuat›” ayn›
biçimdeydi. “Az olsun benim olsun”, “bayraklar› kar›ﬂt›rmayal›m”, “birleﬂmeyelim” diyen küçükburjuva “sol” anlay›ﬂlar oluﬂan sosyal muhalefet dinamiklerini bir türlü alg›layam›yordu. Tabanda görece oluﬂan
“birlik özlemi” son kertede uzlaﬂmaz zortlamalara rahatl›kla dönüﬂebiliyordu.

Kolektifimiz Çal›ﬂanlar› gerek kütlesel ç›k›ﬂlarda, gerekse seçim
hesaplaﬂmalar›nda aç›¤a vurdu¤umuz “sol” örgütler gibi ne “birlik” toplant›lar›na kat›l›yor ve ne de eylemlerde birbiriyle yar›ﬂan örgütlerin birbirine benzeyen “pankart” açma ya da “pankart solcululu¤una” soyunuyordu. Tarz-› siyasetimizi dost-düﬂman herkes biliyordu.
Aç›klad›¤›m›z seçim taktiklerimizle de Devrimcilere, Komünistlere
yak›ﬂan ba¤›ms›z s›n›f tavr›m›zla “amas›z” ve “fakats›z” küçükburjuva
kayd› itiraz saplant›lar›na prim vermeden saptam›ﬂ, Komünistlerin eleﬂtirel katk›s›na sunmuﬂtuk. Görevimizi sözde b›rakmay›p sosyal pratikte
s›n›fsal tevazumuzla, gösteriﬂsiz biçimlerde yerine getiriyorduk. ‹ddias›n›n arkas›nda duran s›radan, basit, gösteriﬂsiz ideolojik, politik ve örgütsel çal›ﬂmalar önünde sonunda hedefine ulaﬂ›yordu çünkü. Gerek
Sosyalist Solun, gerekse Komünistlerin Birli¤i sorunsal›n›n er geç sa¤lam bir ilkesel-örgütsel güvenceye ba¤lanaca¤›n› biliyorduk. Bu konuda da do¤adaki kadar sabr›m›z vard›. Taﬂ üstüne taﬂ koymaya devam
edecektik.
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Mahallî seçimler; kapitalist avanta ve ya¤maya dayal› sistemin aç›¤a vurulmas› yolunda önemli f›rsat ve imkânlar› öne ç›kar›yordu. Mevcut “sol” iﬂlevsizdi. AKP’nin karﬂ›s›nda ad›na lay›k bir Sol örgütümüz
yoktu. Bunun yerine ve tüm politikas›zl›¤›na ra¤men, AKP’nin karﬂ›s›na
anlaml› bir y›¤›nak yapmay› baﬂaran ve ulusal özgürlük taleplerini dile
getiren DTP vard›. Kitle hareketleri, coﬂkusu ve heyecan›yla DTP
önemli bir halka yakalam›ﬂt›. Sistemin DTP’ye uygulayageldi¤i, devlet
terörü art›k iﬂe yaram›yordu. Ezilen ve sömürülen emekçi halklar kendi
meﬂreplerince AKP’yi karﬂ›ya alm›ﬂt›. DTP’nin politikalar›na destek, ittifak vb. politikalar› üretecek PART‹’nin henüz olmay›ﬂ›na ra¤men, onlar›n örgütlerine faydac› niyetlerle tutunmak ve DTP içinde erimek suretiyle iﬂlevsiz duruma düﬂmek sosyalistlerin harc› de¤ildi. Komünistlerin ilkesel taktikleri, DTP’ye omuz verilmesi, örgütsel varl›klar›n› bir süre daha sürdürebilmek içgüdüsü -anlaﬂ›lmakla birlikte- hareket eden
“sol” örgütlerin tutars›z politikalar›na prim vermek yerine konulamazd›.
AKP beﬂ y›l daha iktidardad›r. ABD ve AB emperyalizmi AKP’ye ülke ve bölge baz›ndaki ç›karlar› uzant›s›nda yeni roller biçmektedir. AKP
bu rollere alesta haz›r ve adayd›r. Geleneksel TC politikas› “küçük emperyalist” niyetlerle küçülmeden büyümeye çok isteklidir. “Kürt Sorunu”na asla kimilerinin bekledi¤i “demokratik cumhuriyet” türünden bir
çözüm getirmeyecektir.
“Kürt Sorunu” ile “Kürdistan Sorunu” baﬂta olmak üzere Yak›n Do¤u emekçi halklar›n›n ulusal-sosyal kurtuluﬂ mücadelesi; emperyalistkapitalizme karﬂ› çok yönlü ve birlikte hareket etmesiyle ancak çözülecektir. Bölge emekçi halklar›n›n Komünist Partileri bu yönde bir çal›ﬂma
yapmas›yla yaﬂad›¤›m›z co¤rafyadaki Devrimci ve Komünist kadrolar›n
birlik ve dayan›ﬂmas›n› yanlar›nda göreceklerdir. ABD ile AB emperyalizminin oyunlar› ancak bu sayede geriye püskürtülebilecektir.
AKP iktidarda olman›n avantajlar›yla avantalar ve ya¤malar düzeninde önemli bir örgütsel a¤ kurmuﬂtur. Devlet tekelci kapitalizminin ç›karlar› AKP eliyle yürütülmektedir. Tekelci, militarist polis devletinin uygulayageldi¤i terör misliyle artacakt›r. AKP’nin ç›kar iliﬂkili merkezdeki
örgütsel a¤a 10 binlik bir halka daha eklenmiﬂtir. Bu 10 binlik halkaya
da bir o kadar› daha eklenmiﬂtir. Bu örgütsel ﬂebeke yay›labildi¤ince
yayg›nlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. AKP sahte Müslüman, “Siyasî ‹slâm”, “Il›ml› -Amerikanc›- ‹slâm” kimli¤i ile uluslarötesi tekelci sermayenin ç›karlar› uzant›s›nda iktidardad›r. Yoksul insanlar›m›za iﬂ bulma vaatleri, sabahlar›
paras›z çorba, iftar yeme¤i, paras›z gazete, kömür, makarna ve beyaz
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eﬂyalar ve yan› s›ra olmayan siyasi terbiyelerine uygun propagandalar› sayesinde AKP iktidar›n› mahallî idarelerde de güçlendirmekten yanad›r. Kurulan ç›kar ve sömürü iliﬂkileri en ufak birimlere kadar uzat›lm›ﬂt›r. Örne¤in belediyelerden al›nan bir büfe ruhsat› ve iﬂletmecili¤i
sayesinde en az›ndan alt› hanenin geçimi sa¤lanmaktad›r. Bu iliﬂkiler
a¤›n› seçimler de¤il siyasal-sosyal devrim kökünden kaz›yacakt›r. Buna ra¤men, ﬂartlar›n› burjuvazinin tayin ve tespit etti¤i “seçim” oyunlar›nda Devrimciler, Komünistler iﬂçi s›n›f› ile emekçi halklar›n hakl› taleplerinin yan›nda taraft›r. Kitlelerin politikleﬂti¤i “seçim” ortam›nda AKP ile
sistemin tüm güçlerinin karﬂ›ya ald›¤› DTP’ye omuz vermek do¤ru bir
tav›rd›r. Elbette Sosyalist ve Komünistlerin örgütsel güvencelerine kavuﬂmas› ve sistemi karﬂ›ya alacak, iktidar› hedefleyen sosyalist projeler üretmek gibi aslî görevlerimizi ask›ya almadan.
AKP’nin mahallî seçimleri oy oran›n› art›rarak kazanmas› halinde
Sol “cenah›m›z” hiç de haz›r olmad›¤› bir süreçle karﬂ›laﬂacakt›r. Seçimler çok ﬂeye gebedir. Sol’un derlenip toparlanmas›n› da, faﬂist-faﬂizan yöneliﬂlerin artmas›n› da biçimlendirecektir.
Bu yüzden de seçim taktikleri bahsinde sistematize etmeye çal›ﬂt›¤›m›z tavr›m›z d›ﬂ›nda yeni bir ﬂey söylemeyece¤iz.
29 Mart 2009 tarihinden sonra “politik aç›¤a vurma” bahsinde iﬂlevsizleﬂmiﬂ “sol” hakk›ndaki görüﬂlerimizi ve hayat ve mücadelenin do¤rulad›¤› tezlerimizin senteze kavuﬂturulmas› için uyar› ve önerilerimizi
s›ralayaca¤›m›z tabiidir.
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Turgay Ulu
-De¤erlendirmeFilistin A¤l›yor ve George Habaﬂ

‹srail’in Gazze’ye bütün gücüyle sald›r› baﬂlatt›¤› gün, “Medeniyetler Çat›ﬂmas›” tezinin ideologu olan Samuel Hungtinton yaﬂam›n› yitirdi. Tarihsel bir rastlant› olsa gerek. S. Hungtinton’un ölümünün böylesi
bir tarihe denk gelmesi her ne kadar rastlant› ise de, ‹srail’in Gazze’ye
gerçekleﬂtirdi¤i sald›r› hiçte rastlant› de¤ildi. Üstelik Yahudiler için kutsal say›lan bir güne denk getirildi bu sald›r›. Hamas, böyle bir günde ‹srail’in sald›r› gerçekleﬂtirmesini beklemiyordu.
Amerika’da seçimleri kazanan Barak Obama, göreve baﬂlamadan
‹srail, Gazze’ye çok kapsaml› bir sald›r› düzenledi. Karadan da Gazze’ye giren ‹srail ordusu hiçbir ayr›m gözetmeksizin Filistin halk› üzerine tüm silahlar›yla ölüm ya¤d›r›yordu. Hem Obama henüz görevi teslim almam›ﬂt›, hem de ‹srail yak›n zamanda bir seçim süreci yaﬂayacakt›. ‹srail sald›r›s›n›n böylesi bir tarihsel sürece denk getirilmesinde
bu olgular yaln›zca iﬂin bir yan›yd›.
Öte yandan, zaman›nda El-Fetih’e karﬂ› ‹srail taraf›ndan desteklenen Hamas, Filistin halk›n›n meﬂru oylar›yla seçilip iktidara geldikten
sonra art›k ‹srail için tehlikeli bir konum kazanm›ﬂt›r.
‹srail, Lübnan’da Hizbullah’la girdi¤i çat›ﬂmadan politik olarak kazan›mla ç›kamad›. Moral aç›s›ndan üstünlük ‹srail’in lehine olmad›. Hamas ise mevcut durumuyla ikinci bir Lübnan Hizbullah’› olmaya aday
görünüyordu. El-Fetih, art›k Filistin halk›n›n büyük bir ço¤unlu¤u için
“direnme oda¤›” olmaktan çok uzakt›. ‹srail, Filistin’de örgütlü bir toplum istemiyordu. Hamas ise Filistin’de bütün yönleriyle tam bir örgütlü
toplum yaratman›n örne¤ini oluﬂturuyordu.
‹srail her halükârda Gazze’ye böylesi bir kapsaml› sald›r›y› yapacakt›. ‹srail devletinin sald›r›lar› için herhangi bir ola¤anüstü durum ya
da yeni bir gerekçe aramaya gerek yoktur. Zira Hamas’tan önce de ‹srail devleti Filistin halk›na karﬂ› ayr›ms›z katliamlar›n› gerçekleﬂtirmiﬂti.
Bu koﬂullar alt›nda, ‹srail devletinin Gazze’ye yapt›¤› sald›r›da Hamas’›
sorumlu ilan etmek, maksatl› bir de¤erlendirmedir. Hamas’›n ‹srail’e f›rlatt›¤› roketler ancak bir maytap etkisi yaratabiliyor.
‹srail devletinin Gazze’ye gerçekleﬂtirdi¤i sald›r›, her ne kadar her
zamanki gibi ‹srail’in yapt›¤› rutin bir iﬂ olsa da bu sald›r›yla, ‹ran ve
Lübnan Hizbullah’›n›n sürece müdahil olmas› hedeflenmiﬂ olabilir.
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‹ran ve Lübnan Hizbullah’› muhtemelen durumun fark›ndad›r. Bu
süreçte Lübnan’dan ‹srail’e f›rlat›lan roketleri henüz üstlenen olmad›. ‹srail de roketleri Hizbullah’›n att›¤›na dair herhangi bir imada bulunmad›.

‹srail’in Gazze’ye Gerçekleﬂtirdi¤i Sald›r›ya Kim Tav›r Ald›?
‹srail, Gazze’ye sald›r›y› baﬂlatmas›n›n arifesinde gerekli gördü¤ü
herkesi bilgilendirdi. Sald›r› baﬂlamadan önce baﬂbakan T. Erdo¤an’›
da ziyaret ettiler. Her ne kadar T. Erdo¤an ‹srail yetkilisiyle yaln›zca Suriye meselesi üzerine görüﬂtüklerini aç›klam›ﬂ olsa da, Gazze’yle ilgili
herhangi bir görüﬂmenin olmad›¤›n› kabul etmek için, Türkiye devleti ile
‹srail devletinin öteden beri var olan iliﬂkisini görmezden gelmek gerekir. Belki zaman› ve saati gibi teknik ayr›nt›lar söylenmemiﬂ olabilir. Ancak, Gazze sald›r›s›ndan habersiz olundu¤u düﬂünülemez.
T. Erdo¤an, söylem düzeyinde ‹srail sald›r›s›n› k›nam›ﬂt›r. Bu yönde parti teﬂkilât› olarak çeﬂitli etkinlikler ve yard›m kampanyalar› da düzenlemiﬂlerdir. Ancak tüm bunlar, ‹srail sald›r›s›n› etkileyebilecek ﬂeyler de¤ildir. Türkiye devletinin ‹srail devleti ile 1951’den beri süregelen
aç›k ve gizli anlaﬂmalar› söz konusudur. Ayr›ca bu anlaﬂmalar her dönem yeni koﬂullara göre yenilenmektedir. Çiller hükümeti döneminde
anlaﬂmalar tazelendi. Hatta o dönemdeki tank ihaleleri baﬂbakan Necmettin Erbakan taraf›ndan imzaland›. Yak›n zaman önce de Erdo¤an
hükümeti ile ‹srail aras›nda askeri araç al›m› anlaﬂmalar› imzalanm›ﬂt›r. ‹srail devleti ile Türkiye devleti aras›ndaki anlaﬂma hükümlerine göre; yap›lacak askeri harekâtlardan her iki tarafta birbirlerini bilgilendirecekler. Ayr›ca bir taraf›n gerçekleﬂtirdi¤i herhangi bir askeri harekâtta,
di¤eri tarafs›z kalacakt›r. Bu durumda T. Erdo¤an’›n ‹srail karﬂ›t› bir
söylem tutturmuﬂ olmas› pek fazla bir anlam ifade etmiyor. ‹srail devleti, Gazze sald›r›s›ndan iki hafta önce Türkiye devletiyle 167 milyon dolarl›k silah anlaﬂmas› imzalad›.
Zaten Arap devletlerinin neredeyse tamam› ‹srail’in bu sald›r›s›na
ses ç›karmam›ﬂlard›r. Hatta ‹srail yetkilileri, Hamas’a karﬂ› gerçekleﬂtirdikleri bu sald›r›y› Arap devletlerinin onaylad›¤›n› aç›klad›lar. Ortado¤u
ve dünyan›n di¤er bölgelerinde, ‹srail sald›r›s›na tepki gösterenler yine
emekçi halklar olmuﬂtur. Tek somut pratik tutumu, devletler düzeyinde
Hugo Chavez alm›ﬂt›r. Hugo Chavez, ‹srail büyükelçisini s›n›r d›ﬂ› etmiﬂtir. Aç›k ve a¤›r bir dille de ‹srail sald›r›s›n› lanetlemiﬂtir. Somut tav›r alan di¤er bir ülke de Eva Moreles’in Bolivya’s› olmuﬂtur.
El-Fetih lideri Abbas ta ‹srail sald›r›s›n›n sorumlusu olarak Hamas’›
göstermektedir. Abbas, ‹srail sald›r›s›n›n Hamas’›n att›¤› roketlerden
kaynakland›¤›n› aç›klad›. Art›k Abbas ve El-Fetih, Filistin halk› için olum38

suz bir konuma düﬂmüﬂtür. Mevcut durumda Hamas’›n Filistin halk›
üzerindeki etkisi eskisinden daha fazlad›r. Filistin halk› biliyor ki, ‹srail’in
sald›rmas› için ﬂu ya da bu bahanenin olmas› gerekmez. Filistin’e karﬂ›
sald›r› politikas› ‹srail’in her zaman gündeminde olan bir politikad›r. ‹srail, karﬂ›s›nda örgütlü ve toparlanm›ﬂ bir Filistin halk› istemiyor. Böyle
bir durumu sezinledi¤inde hemen sald›rarak bu atmosferi k›rmay› ve
karﬂ›s›ndaki gücü zay›flatmay›, moralini bozmay› denemektedir.
‹srail devleti, uygun gördü¤ü bir zamanda Gazze’ye sald›rd› ve gene uygun gördü¤ü bir süre sonras›nda; “amac›na ulaﬂt›¤›”n› aç›klayarak Gazze’den çekildi. ‹srail sald›r›lar›nda 1400 kiﬂi öldürüldü. 6 binden
fazla insan yaraland›. Öte taraftan Hamas da yapt›¤› aç›klamada ‹srail askerlerine kay›p verdirdiklerini, uçak düﬂürdüklerini aç›klad›. Ancak
Hamas bu bölgede, Lübnan Hizbullah’›n›n sahip oldu¤u avantajlara sahip de¤ildir. Lübnan Hizbullah’›n›n bulundu¤u mekânlar girilmesi zor
mekânlard›r. Savunma yapmak için avantajlar taﬂ›maktad›r. Hamas’›n
savaﬂt›¤› bölge ise ﬂehir bölgesidir. Savunma yapmak için gerekli olanaklardan yoksun durumdad›r. Dolay›s›yla kendi iradi gücünden ba¤›ms›z olarak Hamas, ‹srail sald›r›lar›na karﬂ› ancak s›n›rl› bir savunma uygulayabilir.
Tüm olanaks›zl›klara ra¤men Hamas bu sald›r› sonras›nda mevcut konumundan bir ﬂey kaybetmemiﬂtir. Hatta Filistin halk› belki de
bundan sonra Hamas etraf›nda eskisinden daha fazla kenetlenecektir.
Hamas h›zla tahrip edilen tünellerini onarmaya baﬂlad›.

Kapitalizm Savaﬂs›z Yaﬂayamaz
Savaﬂ, kapitalist-emperyalizmin vazgeçemeyece¤i bir ﬂeydir. Onsuz yaﬂayamaz. Hele kendisini dizginleyecek bir karﬂ› güç veya sistem
yoksa savaﬂ durumunun süreklili¤i neredeyse kronik bir hal al›r. Dolay›s›yla, ‹srail-Filistin sorunu genel olarak Amerika ve dünya kapitalist
sisteminin sorunundan ba¤›ms›z bir sorun de¤ildir. Tam da bu noktadan hareketle düﬂünüldü¤ünde, Türkiye hükümetinin ‹srail karﬂ›t› söylemlerinin alt› boﬂ söylemler oldu¤u aç›¤a ç›kar. Amerika-‹srail-Türkiye
iliﬂkileri üçgeninde Türkiye’nin Amerika ve ‹srail’e karﬂ› yap›sal bir tutum almas› beklenemez. Türkiye’de iktidarda ister laikçi bir hükümet olsun, isterse ›l›ml› ‹slâmc› veya baﬂka türden bir hükümet olsun, hiçbirisinin Amerika ve ‹srail karﬂ›t› bir yap›sal tutum içine girme ﬂans› bulunmuyor. Uluslararas› iliﬂkiler ve anlaﬂmalarla bu durum garantilenmiﬂtir.
Dolay›s›yla, Erdo¤an hükümetinin söylem düzeyinde “‹srail karﬂ›t›” bir
görünüm arz etmesi kaba bir aldatmacad›r.
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Hat›rlanacak olursa, Amerika baﬂkan› Bush, Irak ve Afganistan
sald›r›lar› için tanr›n›n kendilerini görevlendirdi¤ini söylemiﬂti. Özellikle
Sosyalist Sistem’in yoklu¤undan bu yana dünya üzerinde rahatça at
koﬂturan emperyalist güçlerin bu “görevlilik” konumu içinde ‹srail de
vard›r. Amerikan Evanjelistleri ile ‹srail siyonizminin kopmaz bir ittifak›
söz konusudur. 1948’de ‹srail diye yapay bir devletin, 2 bin sene önce
atalar›n›n burada yaﬂad›¤› ve buralar›n kendilerine “vaat edilen topraklar” oldu¤u gerekçesiyle kuruldu¤undan beri Amerika, ‹srail devletinin
tüm sald›r›lar›na onay vermektedir. ‹srail Siyonizmi Emperyalizmin Bölgeye sokulmuﬂ bir “Koçbaﬂ›”d›r.
Emperyalizmin nerelere neden savaﬂ ve sald›r› yapt›¤› bellidir.
Enerji ve genel olarak kâr kaynaklar›n› daha sorunsuz bir ﬂekilde iﬂletmek ve korumak için. Dolay›s›yla, dünyan›n bu bölgelerinde emperyalizmin dizginsiz hareketine engel teﬂkil eden, boyun e¤meyen ne kadar
güç varsa onlarla daima savaﬂ içinde olmaktad›r. Boyun e¤en, emperyalistlerin bir dedi¤ini iki etmeyen ülkeler, yönetimler veya örgütlere
karﬂ› herhangi bir harekâtta bulunmazlar. Onlar›, iﬂine yarad›¤› veya iﬂlerine engel teﬂkil eden bir hareket içine veya bu yönlü bir ittifak içine
girmedikleri sürece desteklerler. ABD emperyalizminin bölgedeki tahkimat› ve baﬂta ‹srail, ikinci M›s›r, üçüncü s›rada Türkiye’ye “yard›m” etmesi sebepsiz de¤ildir.
‹srail’in, Gazze’ye gerçekleﬂtirdi¤i sald›r›n›n genel hedefi, ‹ran-Suriye-Hamas ve Lübnan’daki Hizbullah’t›r. Ayn› bölgede yer alan Halk›n
Mücahitleri örgütü “terör” listesinden ç›kart›lm›ﬂt›r. Çünkü art›k Halk›n
Mücahitleri örgütü emperyalistlerin politikalar›na engel teﬂkil eden bir
pozisyon içine girmemektedir.
Demek ki, Hungtinton’un formüle etti¤i “medeniyetler çat›ﬂmas›”
(ya da savaﬂ›) asl›nda bir din veya baﬂka türden bir savaﬂ de¤ildir. T›pk› klasik emperyalist sömürgecilik döneminde oldu¤u gibi, bugün de asl›nda savaﬂlar›n nedeni, sermayenin kâr kaynaklar›n›n önündeki engelleri ve engel potansiyeli taﬂ›yan güçleri bertaraf etmektir. Bu bölgelerde var olan di¤er etnik veya dini çeliﬂkiler, bu temel amaca uygun olarak emperyalistler taraf›ndan kullan›lmaktad›r. Etnik veya dini çeliﬂkiler,
emperyalistlerin kaos üzerine kurulu olan politikalar›nda bulunmaz bir
f›rsat oluﬂturmaktad›r.
Dünya üzerinde, emperyalist sald›rganl›¤› dizginleyecek bir kuvvet
ﬂu anda bulunmuyor. Dolay›s›yla emperyalist ve haks›z savaﬂlar s›ras›nda insanlar-halklar savaﬂ›n gerçek nedenini anlamakta güçlükler
çekmektedirler. Emperyalist propaganda merkezleri sald›r›ya u¤rayan
taraf›, “savaﬂ›n sebebi” olarak kitlelere anlatmaktad›r. Bu sald›r›larda
“savaﬂ›n nedeni” genel olarak Saddam, Taliban veya bugün oldu¤u gi40

bi Hamas olarak lanse edilmektedir. Dolay›s›yla bu savaﬂlarda öldürülen binlerce insan, yak›lan y›k›lan yerleﬂim yerleri yaln›zca birer film karesi olarak alg›lanmaktad›r.
‹srail, sonradan, yapay olarak kurulmuﬂ olan devletinin yaﬂamas›
için elinden gelen her ﬂeyi yapan bir tarzda biçimlenmiﬂtir. Nazi faﬂizmi döneminde Yahudilerin maruz kald›klar› her türlü zulüm, ﬂimdinin ‹srail devleti taraf›ndan baﬂka halklara uygulanmaktad›r. ‹srail, baﬂka türlü varl›¤›n› koruyamayaca¤›n› düﬂünmektedir.
‹srail devleti klasik yoldan oluﬂmuﬂ olan di¤er devletlerin oluﬂmas›na benzemez. Oldukça farkl› bir yap›lanmas› vard›r. Üretim araçlar›n›n
geliﬂmesine ba¤l› olarak ortaya ç›kan uluslaﬂma aﬂamas›nda oluﬂmuﬂ
olan di¤er devletlerin izledi¤i yolu izlememiﬂtir. ‹srail devleti, baﬂka
Amerika olmak üzere, tüm dünya ölçe¤inde bambaﬂka bir tarzda örgütlenmiﬂtir. Amerika’da gerçekleﬂtirilen seçimlerde, kimin seçilece¤i konusunda ‹srail devletinin belirleyici bir etkisi oldu¤u söyleniyor. Baﬂka ülkelerde de çeﬂitli kurum ve sektörlerdeki yap›lanmas› arac›l›¤›yla yönetip yönlendiren bir rolü vard›r. Enformasyon a¤›, magazin vb. sektörlerde ‹srail devleti dünyan›n di¤er devletleri içinde etkin bir yap›lanma gerçekleﬂtirmiﬂtir. Zaten istihbarat alan›ndaki etkinli¤ini herkes biliyor.
En son temsilini Hamas’ta bulan Filistin direniﬂi, geçmiﬂten bu yana oldukça yap›sal farkl›l›klar geçirmiﬂtir. Filistin direniﬂi bir döneme kadar daha çok solcu örgütlenmelerin etkinlikleriyle tan›nmaktayd›. Uçak
kaç›rma eylemleriyle Filistin davas› dünyan›n gündemine oturmuﬂtu.
Uçak kaç›rma eylemlerini gerçekleﬂtirenler FHKC militanlar›yd›lar.
Bunlar›n içinde en tan›nm›ﬂlar›ndan biri Leyla Halit’tir. FHKC’yi kuranlar, öncesinde Millî Arap Hareketi (MAH) ad›nda bir oluﬂum kurmuﬂlard›. O dönemlerde bu oluﬂumu kuranlardan biri George Habaﬂ’t›r. Bu
hareketi kuran militanlar o zaman Beyrut’ta üniversite okuyan ö¤rencilerdir. ‹ngiliz sömürgecili¤i ve ‹srail zulmüne karﬂ› mücadele etmek için
bu türden örgütler kurmuﬂlard›. Baﬂta Habaﬂ olmak üzere MAH içinde
yer alan militanlar bir ﬂekliyle Marksizm’le tan›ﬂm›ﬂlard›r. Mesela Habaﬂ’›n Marksizm’le tan›ﬂ›kl›¤› Suriye’de bir hapishanede yatarken olmuﬂtur.
FHKC’nin etkili ve güçlü oldu¤u dönemlerde Türkiye’den de Filistin’e savaﬂmaya giden insanlar olmuﬂtur. Türkiye’den giden devrimci
militanlar, hem Filistin davas›na destek vermiﬂ hem de silah kullan›m›
ve gerilla savaﬂ›m› konusunda e¤itim alm›ﬂlard›.
Sovyetler Birli¤i ile iliﬂkileri so¤uk olsa da, dünyadaki sosyalizm
denemelerinde yaﬂanan geriye düﬂüﬂler Filistin davas› için mücadele
yürüten devrimci hareketleri de olumsuz etkilemiﬂtir. FHKC art›k eskisi
gibi etkin ve güçlü bir örgüt de¤ildir.
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Filistin direniﬂini ﬂu koﬂullarda sürdürenler daha çok ‹slâmî hareketlerdir. FHKC de Lübnan’da geliﬂen Hizbullah ve Filistin’de geliﬂen
Hamas’› olumlu de¤erlendirmektedir. Onlara destek vermektedir. Buna
karﬂ›n El-Fetih ve Arap devletlerini, Amerika ve ‹srail ile iﬂbirli¤i yapt›klar›, tavizler verdikleri gerekçesiyle eleﬂtirmekte, onlara tepki göstermektedir.
Dünyan›n mevcut koﬂullar› içinde, Filistin halk›n›n ‹srail zulmünden
tamamen kurtulma ﬂans› bulunmuyor. Güçler dengesi Filistinlilerin
aleyhinedir. ‹srail’in en son gerçekleﬂtirdi¤i Gazze sald›r›s› sonras›nda
Hamas, Vietnam örne¤ini vererek sömürgeci güçlere karﬂ› mücadele,
direniﬂ ve zaferin olanakl› oldu¤u yönünde bir aç›klama yapt›. Bu tespit
genel bir do¤ruyu ve mücadele iradesini yans›tmaktad›r. Ancak, mevcut dünya koﬂullar› Vietnam direniﬂinin yaﬂand›¤› koﬂullardan tamamen farkl›d›r. Bir kere, emperyalizme karﬂ› gerçekleﬂtirilen mücadele
ve direniﬂlerin dayanak noktas› olabilecek bir sosyalist güç bulunmuyor. Ayr›ca Arap devletleri Amerika ve ‹srail ile iﬂbirli¤i içindedirler. Filistin davas›n› destekleyen yegâne güçler halklard›r. ‹srail gibi modern
silahlarla donanm›ﬂ bir devletin karﬂ›s›nda el yap›m› roketlerle etkin
mücadele etmek pek olanakl› de¤ildir.
Tüm olumsuzluklara karﬂ›n, Filistin direniﬂi bitmez. Bir örgüt giderse yerine baﬂka bir örgüt mutlaka ortaya ç›kar. Tarihsel süreç bunu kan›tlam›ﬂt›r. Fakat Filistin davas›n›n baﬂar›lar elde etmesi ancak emperyalizme karﬂ› mücadelelerin dünya çap›nda yükseliﬂe geçmesiyle olanakl›d›r.
‹srail her ne kadar güçlü propaganda ayg›tlar›na sahip ise de, tarihsel haks›zl›¤›ndan dolay› kendisine gelen eleﬂtiriler h›zla kitlelerin bilinçlerinde yerini almaktad›r. Son y›llarda Hollanda’da piyasaya ç›kan
bir kitap, k›sa süre içinde çok satanlar listesine girdi. Kitap, ‹srail Siyonizm’inin tarihini anlat›yordu. Bu kitapta, Naziler döneminde The World
Organization Of Siyonism (WZO), (Dünya Siyonizm Örgütü) nün Nazilerle iﬂbirli¤i yapt›¤› anlat›l›yordu. Kitab›n Hollanda’da bir televizyon kanal›nda tart›ﬂ›lmas› s›ras›nda, Yahudi olan sunucu ile kitap hakk›nda
söyleﬂi yap›lan bir Sosyalist Parti yetkilisi aras›nda sert tart›ﬂmalar oldu. Fakat bu tart›ﬂmalar kitapla ilgili olumsuz bir sonuç yaratmad›. Tam
tersine, bu tart›ﬂmalardan sonra kitab›n sat›ﬂ›nda patlamalar yaﬂand›.
‹srail devleti, Gazze’ye gerçekleﬂtirdi¤i sald›r›y› canl› olarak kendi
halk›na izlettiriyordu. Sal›ncaklar›nda sallanan ‹srailli çocuklar, kendi
devletleri taraf›ndan Filistinli çocuklar›n nas›l katledildi¤ini izliyorlard›.
‹srail sald›r›lar› dünyan›n de¤iﬂik bölgelerinde halk kitleleri taraf›ndan protesto yürüyüﬂleriyle lanetlendi. Türkiye’de de di¤er gösterilere
müdahale etmeyen devlet, solcular›n yapt›¤› protesto mitinglerine biber
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gaz› ve coplarla müdahale etti. Böylece hükümetin ‹srail’e karﬂ› ne kadar tav›r ald›¤› görülmüﬂ oldu. Mevcut hükümet, ‹srail sald›r›lar› karﬂ›s›nda söylem d›ﬂ›nda somut hiçbir tav›r almam›ﬂt›r. Alamaz!..

George Habaﬂ
Filistin Halk Kurtuluﬂ Cephesi (FHKC)’nin kurucusu ve önderi olan
George Habaﬂ, 1925 y›l›nda do¤du. Ömrü mücadeleyle geçen George
Habaﬂ 2008 y›l›nda yaﬂam›n› yitirdi. Filistin halk› taraf›ndan El Hakim
(bilge) olarak an›lan George Habaﬂ en geniﬂ çevreler taraf›ndan sevilen, say›lan bir önderdir.
Kendi anlat›mlar›na göre, George Habaﬂ’›n geliﬂiminde, olaylar
belirleyici etken olmuﬂtur. Çocukluk ve gençlik döneminde Filistin halk›
‹ngiliz sömürgecili¤inin ve ‹srail sald›rganl›¤›n›n kuﬂatmas› alt›ndad›r.
Tabii bu sald›rganl›k karﬂ›s›nda her zaman oldu¤u gibi Filistin ve di¤er
Arap halklar›n›n baﬂkald›r› ve ayaklanmalar› da olmaktad›r. George
Habaﬂ ta bu olaylardan etkilenmiﬂtir.
FHKC kurulmadan önce, George Habaﬂ ve arkadaﬂlar› sömürgecilik ve Siyonizmle savaﬂmak amac›yla Millî Arap Hareketi (MAH) ad›nda bir örgüt kurmuﬂlard›r. MAH tüm Araplar›n birli¤ini hedeflemektedir.
Bu dönemde henüz George Habaﬂ sosyalizm düﬂüncesiyle tan›ﬂmam›ﬂt›r. Ayr›ca, o dönem gerçekleﬂen Taksim Plan›’nda, Sovyetler Birli¤i de Birleﬂmiﬂ Milletler Konseyi’nde ABD’nin yan›nda bu plan›n alt›na
imza atm›ﬂ oldu¤u için, Sovyetler Birli¤i’ne karﬂ› mesafeli durmaktad›rlar. Bu Taksim Plan›’nda Filistin topraklar›n›n %56.47’si Yahudi devletine, %46.53’ü de Arap devletine b›rak›l›yordu. George Habaﬂ ve arkadaﬂlar› bu plan› kesinlikle reddettiler. Ayr›ca tüm Araplar içinde “geri
dönüﬂ komiteleri” kurmaya baﬂlad›lar. Sömürgecili¤e ve Siyonizme
karﬂ› savaﬂ ça¤r›lar› yapt›lar.
George Habaﬂ, Beyrut’ta t›p e¤itimi ald›. Doktorluk yapt›. Arkadaﬂlar›yla birlikte bir hastanede yoksul halka ücretsiz sa¤l›k hizmeti sundular.
George Habaﬂ’›n Marksizm’le derinlikli bir ﬂekilde tan›ﬂmas›, Suriye’de bir hapishane hücresinde yatarken oldu. Bu hücre günlerinde
Marx-Engels, Lenin, Ho ﬁi Minh, gibi Marksistlerin kitaplar›n› okuma
ﬂans›n› buldu. Özellikle Vietnam deneyimini dikkatlice inceledi. George
Habaﬂ kendi anlat›mlar›nda söyledi¤i kadar›yla, Marksizm’i genel bir
dogma olarak de¤il, Ortado¤u ve Arap toplumunu kendi gerçe¤ine göre yorumlama yoluna gitti. Ezilen Arap halk›n›n kendi ulusal ç›karlar›
için savaﬂmas›n› milliyetçilik olarak de¤erlendirmedi.
George Habaﬂ, FHKC’nin uçak kaç›rma eylemlerini eleﬂtirenleri,
‹srail’in eﬂit olmayan güçler dengesiyle yapt›¤› eylemleri görmezden
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gelmekle suçluyor. Uçak kaç›rma eylemlerinin Filistin sorununu dünyan›n gündemine taﬂ›mas› anlam›nda gerekli oldu¤unu söylüyor. Ayr›ca
baz› eylemlerde sivillerin ölmesinin savaﬂ gerçe¤inin kaç›n›lmaz sonuçlar› oldu¤unu, yoksa etik olarak sivil ölümlerini hedeflemediklerini
söylüyor.
George Habaﬂ önceden ilan etti¤i üzere 2000 y›l›nda yap›lan FHKC
kongresinde baﬂkanl›k görevini kendi iste¤iyle b›rakt›. Neden böyle bir
yol izledi¤ine daha önceki konuﬂmalar›nda da yapt›¤› gibi aç›kl›k getirdi.
Tüm dünyada mücadele yürüten hareketlere örnek olmas› aç›s›ndan
baﬂkanl›¤›n ömür boyu bir kiﬂi taraf›ndan yürütülmek zorunda olmad›¤›
ve bir süre sonra baﬂka birine devredilmesinin gereklili¤i noktas›nda bir
örnek oluﬂturmak istedi. Ayr›ca bundan sonraki günlerini, ﬂimdiye kadar
yaﬂad›¤› mücadele deneyimlerinin yaz›l› hale getirilmesi iﬂiyle u¤raﬂmak
istedi¤ini söyledi. Gelecek kuﬂaklara eksikleri ve do¤rular›yla uzun bir
mücadele deneyimi sunmak istiyordu. Baﬂkanl›ktan ayr›ld›ktan sonra
eﬂiyle birlikte k›z›n›n evinde yaﬂamaya baﬂlad›.
George Habaﬂ rejimlerde ve örgütlerde demokratik kurallar›n uygulanmas›na büyük önem veriyordu. Her konuﬂmas›nda örgüt içi demokrasi sorununu dile getiriyordu.
George Habaﬂ, Arap devletlerinin iﬂbirlikçi ve burjuva olduklar›n›
görüyordu. Bu nedenle Arap devletlerine karﬂ› direkt bir savaﬂ ça¤r›s›
yapmamakla birlikte, faaliyetlerine engel ç›kard›klar›nda onlarla çat›ﬂmaktan kaç›nmayacaklar›n› da belirtiyordu.
FKÖ ile de bir noktadan sonra fikir farkl›l›klar›n›n oldu¤u biliniyor.
George Habaﬂ FKÖ’yü burjuvazinin temsilcisi olarak görüyor. Ayr›ca
FKÖ’nün ‹srail ve di¤er emperyalist devletlerle yürüttü¤ü uzlaﬂma siyasetini ﬂiddetle reddediyordu.
George Habaﬂ, “tarihte bireyin rolünü” do¤ru bir biçimde anlam›ﬂt›. Bu nedenle FHKC’nin yanl›ﬂlar›n›n kendi yanl›ﬂl›klar› oldu¤unu söylüyordu. Ayr›ca FHKC’nin hatalar›n›n hem kendi hatas› oldu¤unu, hem
de tüm Araplar›n hatas› oldu¤unu, esasta önemli olan ﬂeyin “hatalardan ders ç›karmak” oldu¤unu söylüyordu.
FHKC öncesi MAH döneminde, ilke olarak belirledikleri ﬂey; “birlik,
kurtuluﬂ ve intikam”d›r. Fakat daha sonra “intikam” kavram›n›n amaçlar›n› ifade eden do¤ru bir kavram olmad›¤› karar›na vararak vurguyu
ﬂöyle de¤iﬂtirdiler: “Birlik, kurtuluﬂ ve sosyalizm.”
Her harekette olabilece¤i gibi, FHKC’de de bölünmeler oldu.
FDHKC ad›yla bir grup FHKC ‘den koptu.
George Habaﬂ, Arap co¤rafyas›nda mücadele yürüten ‹slâmî hareketlerle düﬂmana karﬂ› ortak mücadele yürütülmesinden yanad›r.
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Lübnan’da Hizbullah’›n geliﬂmesini önemsemektedir. Her ne kadar
baﬂlang›çta ‹srail, Filistin halk›n› bölmek amac›yla Hamas’› desteklemiﬂ olsa da, son seçimlerde Hamas’›n baﬂar› elde etmesini olumlu bulmaktad›r. Hamas’a karﬂ› gerçekleﬂtirilen seçim hilelerini ve komplolar›
eleﬂtirmektedir.
George Habaﬂ dengeli, dürüst ve olgun kiﬂili¤iyle kitlelerin büyük
sayg›s›n› kazanm›ﬂt›r. G. Habaﬂ devletlerin, hareketlerin yenilebilece¤ine ama Arap halk›n›n hiçbir zaman sömürgecilik boyunduru¤unda
yaﬂamay› kabullenmeyece¤ine inan›yordu.
Habaﬂ, verilen savaﬂ›mda silahlar›n kullan›m›n›n politikadan çok
farkl› olmad›¤›n› söylüyordu. Ayr›ca Filistin’in toprak bütünlü¤ünü sa¤lanmadan, gasp edilen alanlar›n yeniden devri gerçekleﬂtirilmeden, sürülenlerin geri dönüﬂü sa¤lanmadan ‹srail’le bar›ﬂ›n mümkün olmayaca¤›n› söylüyordu.
Filistin’in bilgesi olarak an›lan Geoge Habaﬂ, Ortado¤u ve Arap
gerçekli¤ine özgü bir liderdir. Do¤u toplumlar›n›n özelliklerinden olan
sab›r, a¤›r baﬂl›l›k, cüret, adanm›ﬂl›k, ba¤l›l›k, dengelilik vb. nitelikleri
fazlas›yla üzerinde taﬂ›yan bir önderdir George Habaﬂ.
Tarihte bireylerin rolü önemlidir. Ayn› zamanda tarihi insanlar verili
koﬂullar içinde yapt›klar› için, Geoge Habaﬂ’›n iyi niteliklere sahip olmas› Filistin’in kurtuluﬂ mücadelesi için yeterli olmamaktad›r. Tarihsel f›rsatlar Filistin’den yana de¤il, ‹srail’den yana bir avantaj sa¤lamaktad›r.
Bu nedenle, nitelikli bireylerin olmas› bu tarihsel dezavantaj› tersine çevirmeye yetmemiﬂtir. Filistin’in kaderi genel olarak emperyalizme ve kapitalizme karﬂ› verilen kurtuluﬂ mücadelesine ba¤l›d›r. Bu mücadelede
bir baﬂar› söz konusu olursa Filistin halk› için de avantajl› bir tarihsel koﬂul oluﬂabilir. Aksi durumda, Filistin’in baﬂar› ﬂans› zor görünüyor.
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Mahir Kankal
-De¤erlendirmeEmperyalist-Kapitalizmin Ürünü
‹srail Siyonizm’i…
19. yüzy›l›n sonuna do¤ru Yahudi sermayesi dünya sermayesinin
içinde önemli bir yer teﬂkil etmekte idi. Geberen kapitalizmin dünya
üzerindeki ç›karlar› do¤rultusunda tarihsel anlamda Yak›n Do¤u ile çok
yönlü sorunlar› olan Yahudileri önplâna ç›karm›ﬂt›r.
‹srail Siyonizmi önce ‹ngiliz daha sonra ABD emperyalizminin Bölge emekçi halklar›n›n aras›na sokulmuﬂ bir “Koç Baﬂ›”d›r.
Emperyalizm bölge halklar›n› “tavﬂana kaç taz›ya tut” yöntemiyle
birbirine karﬂ› kabaca kullanmakta son derece mahirdir.
Kapitalizmin-emperyalizmin ﬂekillendirmesi sonucu “Yahudi sorunu” insanl›k tarihinin önüne sürülmüﬂtür. Hem de kanla, katliamla...
Emperyalizmin Yak›n Do¤u’daki ç›karlar›n›n savunucusu Yahudi
burjuvazisi bu süreci iﬂletmeye baﬂlad›¤›nda dile getirdi¤i ideolojik söyleminin ad› Siyonizm oldu.
Kapitalizmin geliﬂmesi ve Yak›n Do¤u’daki ç›karlar› do¤rultusunda
›s›t›l›p gündeme getirilen “Yahudi sorunu” yine bu çerçevede emperyalist devletler eliyle dünya sermayesi içerisindeki etkinli¤i ile Yahudi burjuvazisi ayr›cal›kl› bir yere taﬂ›n›yordu.
18. yy de ve 19. yy baﬂ›nda Yahudi burjuvazisi nakit paran›n neredeyse tek sahibi konumundayd›.
Kapitalizm içerisinde önemli yerler elde etmeye çal›ﬂan Yahudi
burjuvazisi bu konumuna uygun bir ideolojiye gerek duymaktayd›.
Yahudi burjuvazisinin dünya sermayesi ile kafa kafaya ürettikleri fikir Siyonizm oldu.
Yahudi burjuvazisi ilk önce Yahudi emekçi kesimler üzerindeki denetimini güçlendirmek amac›n› gütmüﬂtür.
Dünyan›n çeﬂitli yerlerinde bulunan Yahudi emekçilerinin durumuna bak›ld›¤›nda zaten tam bir sefalet içinde oldu¤u görülecektir. Emekçi Yahudiler örne¤in Çarl›k Rusya’s›nda en aﬂa¤›l›k kesimler olarak görülüyorken, Yahudi burjuvazisi en ayr›cal›kl› muameleye tabi tutuluyorlard›.
Yahudi emekçi kesimi üzerinde hem s›n›fsal hem de ulusal bask›lar
bulunduklar› ülkenin egemen güçleri taraf›ndan rahatl›kla uygulan›yordu.
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Kapitalizmin yap›sal krizi artt›kça Yahudi halk› aras›ndaki s›n›fsal
farkl›l›klar da gittikçe keskinleﬂiyordu. Emekçi Yahudi halk› baﬂta gerici kesimlerle köprüleri at›yor, emekçi harekete bulunduklar› yerdeki
emekçi halklarla birlikte s›n›f tavr› al›yorlard›.
Kendi tarihimizden örnek verirsek Yahudi düﬂmanl›¤›, genel anlamda Türk burjuva devletinin yap›sal gayrimüslim düﬂmanl›¤› olarak
öne ç›km›ﬂt›r. Ancak burjuva Yahudi az›nl›k, “devlet eliyle burjuva yetiﬂtirme” projelerinde, finans kapitalin oluﬂmas›nda ve yerli ortakl›klar›n
oluﬂmas›nda önemli roller üstlenmiﬂtir.
NATO’cu politikalar›n ve Gladio’nun manipülasyonlar›yla “Vatandaﬂ Türkçe konuﬂ kampanyas›” gibi gerici sald›r›lardan, 1955 - 6-7 Eylül gibi linçlerden paylar›na düﬂeni alm›ﬂlard›r.
Bu süreci Siyonizm’in kurucusu diyebilece¤imiz Theodor Herzl
ﬂöyle dile getirmektedir: "Yahudiler aras›nda dayan›ﬂma duygusu tümden körelmiﬂtir."
Siyonizm’in ortaya ç›k›ﬂ›yla ‹ngiliz emperyalizminin, Yak›n Do¤u’daki ç›karlar› tam bir paralellik göstermekteydi.
Siyonizm hareketinin dünya sahnesine ç›k›ﬂ› ile o dönemin Yak›n
Do¤u’daki gücü ve plânlar› olan ‹ngiliz emperyalizminin sömürgeci ve
iﬂgalci hesaplar› aras›nda tam bir uyum söz konusuydu.
‹ngiliz emperyalizminin Filistin’i önemli bir nokta olarak görmesi
Yahudi burjuvazisine destek niteli¤inde bir durum ortaya ç›karm›ﬂt›. Bu
durumu o kadar ahenkliydi ki, Yahudi büyük sermayesi entegre oldu¤u
uluslararas› sermayenin güçlü devletleri taraf›ndan destek sa¤lam›ﬂ
oluyordu; bir taraftan ise kendi sömürgeci politikalar› için muazzam bir
hammadde ihtiyac›n› böylece sa¤lam›ﬂ oluyordu.
Konuya yüzeysel bak›ld›¤›nda bile Siyonizm’in emperyalist devletlerin daima deste¤ini ald›¤› görülecektir.
S›rf bu durum bile Siyonizm’in egemen emperyalist-kapitalizmin
ortak plân› oldu¤unun göstergesidir.
Dönemin güç dengeleri çerçevesinde bu sömürgeci plânlar› için
Yahudi sermayesi, çeﬂitli devletlerin kap›s›n› aﬂ›nd›rm›ﬂ, gidilen kap›lardan da hiçbir zaman eli boﬂ dönülmemiﬂtir.
Bu durum, yani Yahudi sermayesinin çeﬂitli emperyalist ve iﬂbirlikçi devletlerle olan iliﬂkisi baﬂl› baﬂ›na bir konu ve ayr›nt›l› incelenmesi
gerek bir durumdur.
Biz burada birkaç örnekle yetinelim.
Birinci Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›’nda güçlü sömürgeci devletlerle hareket eden Yahudi burjuvazisi Abdülhamit döneminde Osman47

l›’dan askeri yard›m istemiﬂ, karﬂ›l›¤›nda ise “Osmanl› maliye sisteminin ›slahat›n›” önermiﬂtir. Yine ‹ngiltereye Almanya’ya karﬂ› yard›m sözü vermiﬂlerdi. 1920’lere gelindi¤inde ise ‹ngiltere’nin “Süveyﬂ Kanal›”
için savunma duvar› sözü vermiﬂlerdi.
Sonuç olarak dünya pazar›n› bölüﬂmek için savaﬂan emperyalist
güçlerle, Yahudi büyük burjuvazisinin amaçlar›n›n birleﬂti¤i yerde, Siyonizm sömürgeci bir ideoloji ve politika olarak ortaya ç›kt›.
Ancak bu durum bir halk›n, yani Yahudi emekçi hakl›n›n ç›karlar›
zemininde de¤il tamamen salt sermaye çevreleri zemininde olmuﬂtur.
Bu durumun sadece egemen burjuva s›n›flar› aras›nda kararlaﬂt›r›lan bir karar oldu. Max Nordau’ nun a¤z›ndan bu durum ﬂöyle dile getirilmiﬂtir: “Milyonlarca Yahudi Siyonizm’i henüz bilmemektedir.”
Evet sadece mutlu az›nl›¤›n bildi¤i, milyonlarca Yahudi emekçilerinin bilmedi¤i bir gerçektir Siyonizm o dönem.
Zaten 1897’de yap›lan 1. Yahudi Kongresine kat›lan 848 delegenin tümü Yahudi burjuvazisinden ve misyoner din adamlar›ndan oluﬂmuﬂtu ve bu kongre sadece Siyonist liderlerin atamas›yla oluﬂmuﬂtu,
demokratik bir seçimle de¤il.
Uydurduklar› Siyonizm ç›k›ﬂ› ve tarihleri, t›pk› Yahudi büyük sermayesi gibi emperyalist ve eklektik bir biçimde haz›rland›.
Eski ﬂemalar, modern burjuva felsefesi ak›mlar, sosyal reformcu
düﬂüncelerin eklektik bir biçimde Siyonizm teorisini oluﬂturmaktayd›.
Siyonizm’in temel söylemlerine bakarsak, san›yorum bu daha da
net anlaﬂ›lacakt›r. “Ayr›cal›kl› tanr› taraf›ndan atanm›ﬂ bir toplumdur”,
”hangi halk içinde yaﬂarsa yaﬂas›nlar o halk Yahudilere düﬂmand›r”,
“Yahudilerin Filistin’de tarihsel haklar› vard›r”, “Nil’den F›rat’a büyük ‹srail devleti kurulmal›” vb..
Bu söylemler ‹srail sömürgecili¤inin yay›lmac› ve sald›rgan politikas›n›n kitleler gözünde meﬂru k›lmak için kutsamas›yla bir meﬂruiyet
sa¤lam›ﬂ oluyordu.
Yahudi iﬂçi s›n›f›n›n ve emekçi kesimin yine bu milliyetçi, ›rkç› söylemler içinde eritilmesi sa¤lan›yordu.
Böylece savaﬂç› ve alenen faﬂist tohumlar› bar›nd›ran bir politika
sürdürülebiliyordu. Bugün kimi ›rkç› faﬂistlerin iki halk›n aras›nda sorun
varm›ﬂ gibi gösterip Yahudi halk›na karﬂ› anti-semitizm temelli faﬂist
söylemleri dile getirmesinin bu tespitle uzaktan yak›ndan hiçbir ilgisi
yoktur (Eskiﬂehir’de bir ›rkç›n›n açt›¤› “Köpekler girebilir, Yahudiler ve
Ermeniler giremez” pankart›, baz› mitinglerde aç›lan “Hitler az yapm›ﬂ”
pankartlar› ve baz› eylemlerde at›lan “Yaﬂas›n Hitler” sloganlar›.). Çün48

kü burada sömürgeci ve iﬂgalci politikaya sahip olanlar tüm bir Yahudi
halk› de¤il, egemen sermaye gruplar› ve onun p›ﬂp›ﬂç›lar› emperyalizmdir. Bu politikalar karﬂ›s›nda Yahudi emekçileri suçlamak, Ankara’
da saltanat kuran Melih Gökçek’in su kesintileri yüzünden tüm Ankara
halk›n› suçlamak kadar saçma ve kas›tl›d›r. ‹srail, Yahudi sermayesinin
emperyalizmin himayesi alt›ndaki devletidir ve Filistinlilerin topraklar›n›
iﬂgal etme suçuna dâhil olan Yahudiler oldu¤u gibi (ki bu çevre Yahudi burjuvazisinin ideolojik etkisi alt›nda olanlard›r), Siyonizmi lanetleyen
Yahudiler de vard›r. ‹srail burjuvazisi arkas›na emperyalist devletleri
alarak sömürgeci Siyonist politikalar›n› dayatmaktad›r. Dünyadaki
uluslarötesi tekelci sermayesinde önemsenemeyecek bir güce sahip
olan ‹srail sermayesine birkaç örnek verirsek, Yahudi sermayesinin savaﬂ sanayisi çerçevesindeki icraatlar›na bakmak yeterli olacakt›r.
ABD’deki silah yap›mc›s› ve sat›c›s› olan 165 ﬂirketin içinde 158
tanesi ‹srail devletinin etkisi ve denetimi alt›ndad›r.
Salt bu örnek bile emperyalist ç›karlar›n yal›n bir durumunu sergilemektedir.
Siyonist sömürgecili¤in Filistin’de baﬂar›ya ulaﬂmas› emperyalizmin bir zaferi anlam›na gelmektedir.
‹srail Siyonizmi’nin tüm ad›mlar› tarih boyunca emperyalist devletlerin onay› ve deste¤iyle oluﬂmuﬂtur.
Bunun en güzel örne¤i tarihe Balfour Deklerasyonu olarak geçen
toplant› olmuﬂtur (2 kas›m 1917). Balfour Deklerasyonu’nun bu tarihlerde imzalanmas›n›n en önemli nedeni baﬂta ‹ngiltere ve onun müttefiklerinin Yak›n Do¤u ile ilgili plânlar› için uygun bir maﬂa aramas›yd›.
Gerçi Yahudi sermayesi o dönem Almanya ile daha s›k› iliﬂkili olmas›
bu süreci engellemeye engel teﬂkil etmemekteydi.
Birinci Paylaﬂ›m Savaﬂ› sonras› ‹ngilizler Filistin’i iﬂgal ettiler ve
Süveyﬂ Kanal›’n›n korunmas›n› ise taﬂeron ‹srail devletine b›rakmak niyetindeydiler.
‹ngiliz emperyalistleri Osmanl› devletine karﬂ› destek vermeleri halinde Mekke Emiri Hüseyin Ali’ye bir tak›m Arap devletleri kurmaya söz
vermiﬂti. Ama yap›lan anlaﬂman›n yapt›r›m günü geldi¤inde emperyalist ‹ngiltere Siyonistlere desek sa¤lamaya baﬂlad›.
Daha sonralar› Filistin’deki Arap halk›n›n Siyonist plânlara karﬂ›
koymas› ‹ngilizlerin iﬂini güçleﬂtirdi.
Siyonistlerle ba¤laﬂ›kl›klar›n› geliﬂtiren ‹ngilizler iki dünya emperyalist savaﬂ› aras›nda ikili bir politika izledi.
Bunlar›n ilki Arap halklar›n›n direniﬂini bast›rmak, ikincisi ise di¤er
emperyalist güçlerle flört halindeki ‹srail’i kendi denetimi alt›nda tutmakt›.
S.P. F/4
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1939 y›l›nda ‹ngiliz hükümeti ünlü “beyaz kitap”› haz›rlad›. Bu kitap
‹ngiliz hükümetinin ikili politikas›n›n gerekleri do¤rultusunda haz›rlanm›ﬂt›.
‹srail devleti ise bu yaklaﬂ›m› kesinlikle uygun bulmuyor, daha fazlas›n› istiyordu.
Bu durum ‹ngiliz emperyalizminden kopup di¤er büyük emperyalist
güç olan ABD ile yak›nlaﬂman›n yolunu aç›yordu.
Böylece Yahudi burjuvazisi tüm ilgisini ‹ngilizlerden uzaklaﬂt›rmaya ve çok daha güçlü ve umut verici görünen Amerika Birleﬂik Devletleri üzerine toplamaya baﬂlad›. Bu durumdan oldukça hoﬂnut olan ABD
emperyalizmi, ülkesinde 1944 y›l›nda gerçekleﬂtirdi¤i seçimlerde, seçime girenlerin kampanyalar›n›n en önemli slogan› Yahudi sorunu oldu.
Gerek Demokrat partililer gerekse Cumhuriyetçiler uluslararas› bir
konferansla desteklenen Bitmore program›n› destekliyorlard›. Söz konusu program Filistin’de hemen bir Siyonist devlet kurulmas›n› istiyordu. Program ayr›ca ‹ngiliz hükümetinin 1939 y›l›nda yay›nlam›ﬂ oldu¤u
“beyaz kitap”taki görüﬂlerini geri almas›n› istiyordu. Bu arada Filistin’deki Siyonist kuruluﬂlar ABD emperyalizminin ç›karlar› do¤rultusunda ‹ngiliz karﬂ›t› faaliyetlerini art›rd›lar.
(Amerika’n›n hesaplar›na göre petrolce zengin olan ve stratejik
aç›dan da önem taﬂ›yan Yak›n Do¤u’da bir Yahudi devletini kurulmas›
kendi ç›karlar›na denk düﬂecekti.) Bu karﬂ›t faaliyet sonucu demiryollar›n› 153 kez sabote ettiler, üç ‹ngiliz karakoluna sald›rd›lar, ‹ngiliz devlet sekreteri Water Moyne’i öldürdüler.
‹ngilizler 14 May›s’ta Filistin’den çekildiler ve 14 May›s 1948’de ‹srail devletinin kurulmas›yla baﬂta ABD olmak üzere emperyalizm Yak›n
Do¤u’da bir kale elde etmiﬂ oldu. Hemen ard›ndan ABD baﬂkan› Truman ‹srail devletinin önünde duran kritik aylarda her türlü ekonomik ve
siyasal yard›m›n sa¤lanaca¤› konusunda güvence verdi. Bu aylar›n ne
ölçüde kritik olaca¤› konusunda her iki devletinde kuﬂkusu yoktu, çünkü ne tür olaylar›n yaﬂanaca¤› çoktan biliniyordu.

17 ﬁubat 2009-Ankara
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Haﬂim Kutlu
-‹nceleme-Eleﬂtiri-K›z›lbaﬂ Meydan›Dersim’den Maraﬂ’a ‹nce Uzun Bir Yol
Avrupa Parlamentosunda düzenlenen, “Dersim 38 Konferans›”na,
Demokratik Alevi Federasyonu ad›na davetliydim ama kat›lamad›m.
Konferans›n gerçekleﬂtirilece¤i hafta bir beyin kanamas› tehlikesi atlatt›m. Konferans›, yatmakta oldu¤um hastahaneden takibetmeye çal›ﬂt›m. E¤er kat›labilseydim, kadim Ortakl›k Toplumu süre¤inde, K›z›lbaﬂ
Alevi olarak, 1900’lü y›llar›n ilk yar›s›na dek bir biçimde varl›k göstermeyi baﬂarabilmiﬂ tek örnek olarak Dersim’in, K›z›lbaﬂ Alevi Yola¤›na Meydan aç›p tan›kl›k etmiﬂ, uzak ve yak›n geçmiﬂine de¤inmek istiyordum.
Çünkü, tarihi Dersim Alan›n›n bütün zamanlar›n en ac›mas›z katliam› oldu¤u kadar, kadim geçmiﬂten bu tarafa üzerine çekti¤i, bitip tükenmek bilmeyen düﬂmanl›¤› da, bask› ve zulmü de anlaﬂ›l›r k›labilecek en önemli özelliktir bu. Dersim Alan›, en eski ça¤lardan bu yana bir
yerleﬂim yeri olmaktan çok, sarp ve yüksek da¤lar›, devasa ormanlar›yla, dört yönden ak›p gelen fetihçi-ya¤mac› ak›nlar karﬂ›s›nda tutunamay›p s›¤›nacak yer arayanlara mekan olmuﬂ bir s›¤›nma yeri özelli¤ini taﬂ›d›¤› aç›kt›r. Bu bak›mdan belli bir etni¤e dayanmaktan çok de¤iﬂik etniklerden halklar›n bir araya derlendi¤i, bir “ihtiyaç kap›s›” olarak anlam kazan›r. Bunun yan›nda, bu alana ilk yerleﬂenlerin yine Anadolu’nun ve Yukar› Mezopotamya’n›n kadim halklar›, akraba kandaﬂ
topluluk mensuplar› oldu¤u anlaﬂ›l›yor.
Dersim Alan›na gelenlerin bir özellikleri s›¤›nma gereksinimi ile bu
alana gelmiﬂ olmalar› ise bir di¤eri de ayn› do¤a dini mensubu olmal›d›r ki, bu da onlar›n çok kolayca bir arada kaynaﬂmalar›n› ve yaﬂamalar›n› sa¤lamaktayd›. Bu alana geldiklerinde, geldikleri yerin özgünlüklerini de beraberinde getirseler de, baﬂtan beri burada oluﬂmuﬂ güçlü
bir temel vard›r ve bu temel yap› içine kendi farkl›l›klar›n› da katarak
hem dinamik hem de üretken olmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Dinlerinin öngördü¤ü yaﬂama düzeni, “herkese ihtiyac›na göre” ilkesini temel alan “or takl›¤a” dayand›¤› için daha baﬂtan itibaren; “mülk” ister “devlet mülkü” diye tan›mlans›n isterse “özel mülk” diye tan›mlans›n, “Mülk Toplumu”na, onun örgütlü ifadesi olarak devlete ve nihayet bütün bu geliﬂ51

meye damgas›n› vuran ilk toplum çeliﬂkisi, “Erkek Egemenli¤i”ne karﬂ› hep z›tl›k içinde konumlanm›ﬂt›r. Ne geldiyse de baﬂ›na, bütün zamanlarda, bu yüzden geldi. Dersim Alan›ndan bask›, zulüm, katliam ve
nihayet sürgün hiç eksik olmad›.
Bütün zamanlara dayal› bu eksikli¤i hiç hissettirmemiﬂ, egemenlik
uygulamalar›na müthiﬂ bir karﬂ› koyuﬂ hep var olagelmiﬂtir ne ki, gelmiﬂ geçmiﬂ bütün Dersimliye adeta de¤iﬂmez olan bu kaderi de¤iﬂtirememiﬂ olmak dert olmuﬂtur!.. Ve tabii ki, bölgeye egemen olmuﬂ ya da
bölgeyi egemenlik alan› içinde gören gelmiﬂ geçmiﬂ bütün din/devletlere, hükmedenler de, akla gelebilecek her türlü zulmü, k›y›m› ve sürgünü uygulamalar›na karﬂ›n “ateﬂin ve güneﬂin” (IﬁI⁄IN) bu soylu çocuklar›na boyun e¤dirememiﬂlerdir. Bu da onlara dert olmuﬂtur!..
E¤er, “Dersim 38 Konferans›”na kat›labilseydim bunlar› belirterek
söze baﬂlayacakt›m. Bu arka plan olmadan, 38 Dersim katliam› anlaﬂ›l›r olmaz. Dersim 38 katliam› ne bir tesadüftür ne de ço¤u kere anlaﬂ›lmak istendi¤i gibi “bir isyan ve isyan bast›rma” hareketidir!.. Denilebilir ki, modern ça¤›n ikinci yüzy›l›nda, cumhuriyet pelerini giymiﬂ modern k›l›kl› bir devletin, as›rlara dayanan bu “baﬂ›na buyruk” alan›n ve
bu alan üzerinde yaﬂayan “baﬂ›na buyruk” sakinlerinin varl›¤›na art›k
bir nokta koyma, bitirme iste¤inin/politikas›n›n ürünü olarak gerçekleﬂtirilir ve tarihe böyle kay›t düﬂer.
* * *
Bilinebilen en eski tarihlere dek Dersim alan›, de¤iﬂik adlarla adland›r›ld›. Öyle anlaﬂ›l›yor ki bu adland›rmalar›n ço¤u Dersim alan›n›n
sakinlerinin kendilerine verdikleri adlar de¤il, tarih boyunca bu alan›
kendi hükümranl›k sahas› içinde gören devletlerin verdikleri adlard›r.
Hatti-Hitit, Hurri-Mitanni, Urartu, Med, Pers, Artaksiad (Armeni), Part,
Sasani, Bizans, Selçuki, Osmanl› Devletlerinin hükümranl›k sahalar›
içinde görülegeldi. Ne ki, Dersim Alan›, kadim geçmiﬂten, Anadolu ve
Yukar› Mezopotamya’n›n ilk köy devrimlerinin oluﬂmas›yla birlikte, Ona
öncülük eden Kad›n Atas›’n›n ilk kandaﬂ OCAK süre¤inden kopmam›ﬂ
bu süre¤i hep devam ettiregelmiﬂtir. Tabii ki her tarihsel u¤rak noktas›na, de¤iﬂim ve dönüﬂüm yasas›na uygun olarak o da kendisini evirerek, yeni ﬂartlarda, o ﬂartlar›n getirdi¤i, dayatt›¤› ihtiyaçlara cevap olacak de¤iﬂimleri, evrimleri geçirerek süregelmiﬂtir.
Dileyen devlet diledi¤i kadar, Dersim Alan›n›n kendi hükümranl›k
sahas›nda göre dursun ve kendi hükümranl›k yasalar›n› buran›n sakin52

lerine dayatadursun onlar, Ortakl›k yasalar›ndan, Kutsal Ocak / Dergah
yasalar›ndan hiç kopmam›ﬂlar, ikrarlar›na hep sad›k kalm›ﬂlard›r. Bölgedeki gelmiﬂ geçmiﬂ bütün dinlerde “insanl›¤›n do¤uﬂ kap›s›” olarak
görülen, kimilerinde “Dilmon” kimilerinde “Anunaki”, kimilerinde “Airya na Veyah”, kimilerinde “Aden” ya da Eden olarak kabul edilen, ?BereAna Naciye’nin Cenketli Hilal’in ‹lk Kutsal Oca¤›, -bir baﬂka ifadeyle- “A
net”ine baﬂlar›n› ba¤l› bilmiﬂler, sürekten kopmam›ﬂlar, Meydanlar›nda, Erkânlar›nda, onun yasalar›na ba¤l› kalarak “R›za ﬁehri Çocuklar›”
olduklar›n› hep dillendire gelmiﬂlerdir.

Ben Benimkileri... Sen de Seninkileri:
Tek tanr›l› H›ristiyanl›k, mümkün oldu¤unca, merkezileﬂmek ve
otorite bak›m›ndan tekelleﬂme ihtiyac›ndaki Roma ‹mparatorlu¤u’nun,
bu ihtiyac›na cevap verecek ﬂekilde, Ekümenik Konsül toplant›lar›yla
yeniden ve yeniden ﬂekillendirilip, resmen kabul edilmesinin üzerinden
iki as›rdan fazla bir zaman geçmesine karﬂ›n, Anadolu’nun ve Mezopotamya’n›n kadim Ortakl›k yap›lanmalar›n› ehlileﬂtirmek ve egemen din
vatandaﬂl›¤› içine almak mümkün olmuyordu. Tabiî ki bu durum, devletin ve hükümranl›¤›n tekelleﬂmesini ve tekleﬂmesini de sürekli engelliyordu.
Özellikle, Amasya, Tokat, Sivas, Dersim, Ad›yaman hatt› üzerindeki ortakl›k yap›lanmalar›, büyük Ocaklar adeta bir kama gibi, bölgede de birbiri aleyhine hegemonya peﬂinde olan, Roma/Bizans ve Pers
‹mparatorlu¤u’nun orta yerine girmiﬂti. Her iki tarafta ne baﬂ e¤direbiliyorlar bu topluluklara ne de ortadan kald›rabiliyorlard›.
I.S. 6. yy. ortalar›na do¤ru dönemin Bizans ‹mparatoru Maurice,
dönemin Pers ﬁah›na ittifak öneriyor ve ﬂöyle diyordu: “Onlar sizinle bi zim aram›zda yaﬂ›yorlar ve devaml› problem kayna¤› oluyorlar. Ben,
benim taraf›mdakileri toparlay›p Trakya’ya gönderece¤im, Sen de seninkileri do¤uya gönder. E¤er orada ölürlerse çok say›da düﬂman›m›z
ölmüﬂ olacak. E¤er tersi olur da s›n›r boylar›ndaki di¤er düﬂmanlar›m›z› öldürürlerse pek çok say›da düﬂman›m›z öldürülmüﬂ olacak. Bizlere
gelince bizler birbirimizle bar›ﬂ içinde yaﬂayaca¤›z. E¤er kendi ülkelerinde kal›rlarsa sizin için ve bizim için art›k huzur kalmayacak.”
Y›llard›r hep yazar ve söylerim; konum Alevilik ve her nerede ve
nas›l ele al›n›rsa al›ns›n, Alevilik ile egemen dinler aras›ndaki temel ayr›m noktas›, hangi toplumsal yap›lanmaya denk gelip gelmedikleridir.
53

Alevilik Anadolu ve Mezopotamya’da kad›m “Ortakl›k Toplumu”nu temsil eder ve kökleri “ortakl›¤›n” kökleri ne kadar eskiye gidiyorsa o kadar
eskidedir. Egemen dinler ise Mülk Toplumu yap›lanmalar›d›r. Bunun örgütlü ifadesi olarak Devlettir yani. Egemenliktir ve nihayet hem cin hem
de s›n›f egemenli¤inin ifadesidir. Bu hangi kutsall›kla örülür ise örülsün
farketmez, hem Ortakl›k aç›s›ndan hem de Mülk toplumu aç›ndan dinin
anlam› budur. Yukar›daki aktard›¤›m belgede söylenenler aç›s›ndan
bu konular ayr›ca da ele al›n›p aç›lmal›d›r ama benim ﬂimdi üzerinde
duraca¤›m konular de¤il bunlar.
Burada üzerinde durdu¤um konu, iki z›t yap›lanman›n birbirleri karﬂ›s›ndaki duruﬂlar› ve söz konusu “ortakl›k” oldu¤unda, Mülk egemenli¤inin nas›l da bütün çeliﬂkileri bir yana b›rakt›¤›n›n üzerinedir. Bizans
‹mparatoru Maurice’nin Pers ﬁah›na gönderdi¤i ittifak mektubu bana
hep ﬂu ünlü, “Balans Ayar›” nitelemesiyle literatüre geçen “28 ﬁubat
Genelkurmay Darbesi”ni hat›rlat›r. ‹lginçtir o darbenin bir ucu ezeli rakip Türkiye Cumhuriyeti ile ‹ran ‹slâm Cumhuriyeti aras›ndaki kimi sürtüﬂmelere, iç siyaset müdahalesi giriﬂimlerine karﬂ› yap›lm›ﬂ ise di¤er
ucu Kürt Halk›n›n özgürlük mücadelesine ve Alevi Hareketinin ba¤›ms›zlaﬂma ihtiyac›na karﬂ›yd›. Hatta, kimi günün Alevi örgütlenmelerini
de harekete geçirerek ayn› ba¤lamda “Mollalar ‹ran’a” sloganlar› filan
att›r›lm›ﬂt›. ‹ﬂte o günlerdeydi, günün ‹ran Cumhurbaﬂkan› Ayetullah
Hameney, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaﬂkan› S. Demirel’e, a¤›rl›kla
Dersim, Sivas, Malatya, K. Maraﬂ hatt› kastediliyor olsa gerektir ki,
mealen mektubunda ﬂunlar› söylüyordu. “Bu Aleviler öteden beri böl ge devletlerinin baﬂ›na belâd›rlar. Ya bunlar› asimile edin, ehlileﬂtirin ya
da izin verin bu iﬂi biz yapal›m. Biz bu konuda bir hayli deneyimliyiz.”
S. Demirel’e yaz›lm›ﬂ mektubun Alevilerle ilgili bölümünün kopyas›n› bizzat okudum. En çarp›c› yer akl›ma çak›l› kald›. Alevilerle ilgili
Hameney’in halisane düﬂünceleri böyleydi: Bizans ‹mparatoru Maurice
ile günün Pers ﬁah›’ndan bu yana 1500 y›l geçmiﬂ olmas›na, Genç Abdal›n nefesiyle Alevilerin o günden bu yana “kaç kez ölüp kaç kez dirildiklerini kim bilir” olmas›na karﬂ›n, Egemen ak›l, bir baﬂka deyiﬂle, ister modern k›l›kl› ister ortaça¤ k›l›kl› ya da daha eski devlet akl›n›n duruﬂu de¤iﬂmiyor!. Müthiﬂ bir sürek var söz konusu Ortakl›k oldu¤unda.
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Haçl› ve Cihat Akl› Hep Ayn› Karar› Ald›:
Katliam-Sürgün-Asimilasyon
Bir kalem darbesiyle, özellikle Yukar› Mezopotamya halklar›n›n bir
toplumsal yap›lanma formu olan Alevili¤ini, “Zerdüﬂt” dininden sayanlara bir uyar› olmas› bak›m›ndan da yukar›daki al›nt›y› aktard›m. Daha
sonraki tarihlerde bu kadim ortakl›k yap›lanmas›n› bir kalemde H›ristiyan’a, tabii ki heretik H›ristiyan’a, ya da giderek “sapk›n ‹slâm Mezhebi”ne sayd›klar› gibi!.. Bizans ‹mparatoru Maurice, bir H›ristiyan ‹mparator olarak, Aleviler için, Zerdüﬂti Pers ﬁah›na dayan›ﬂma mektubu
yaz›yor. Tabii ki dayan›ﬂ›yorlar da. Çünkü tarihsel olarak ikisi de art›k
olabildi¤i kadar tekleﬂen ve tekelleﬂen, mülkün, tabii ki erke¤in ve s›n›f›n hükümranl›¤›n›n temsilcisidirler. Dinlerinin temsil etti¤i kutsall›k, tümüyle bu sosyal/toplumsal özelli¤in kutsall›¤›n diliyle ifade edilmiﬂ olmas›ndan baﬂka bir ﬂey de¤il.
Anadolu’nun ve Yukar› Mezopotamya’n›n kadim Alevi topluluklar›
daha baﬂ›ndan itibaren Bizans’›n yukar›dan aﬂa¤›ya H›ristiyanlaﬂt›rma
uygulamalar›n› müthiﬂ bir direniﬂle karﬂ›lad›lar. Bizans’›n arka bahçesi
durumundaki Ege ve Akdeniz bölgesi Ortakl›k Ocaklar› bu direniﬂin ilk
ateﬂleyicileri olarak daha ilk y›llardan itibaren kendilerini ortaya koydular. Yakmalar, y›kmalar, sürgünler ve ataﬂ y›¤›nlar›nda yakmalara varan katliamlara eklenen asimilasyoncu dönüﬂtürme hareketleri zamana yay›larak geldi. Kuﬂkusuz bütün bunlardan ayr› ayr› söz etmek gerekir, yaz›m›z›n konusunu teﬂkil eden Dersim Katliam›n› ve katliam süre¤ininin örtülmüﬂ geçmiﬂteki köklerini daha derin kavrayabilmek için.
Ancak, böyle bir çal›ﬂma daha kapsaml› bir çal›ﬂman›n konusu olmal›d›r. Burada de¤inip geçmek zorunday›m.
Ortaça¤ Anadolu ve Yukar› Mezopotamya gerçe¤ine gelindi¤inde,
hala varl›¤›n› sürdürmekte olan, köklerini ve süre¤ini, Alevi literatüründe “R›za ﬁehri” olarak ad› geçen, Kad›n Atalar›n önde ve öncülü¤ündeki neolitik dönemin, ilk kandaﬂ ocak/köy yerleﬂim yerlerinden alan,
12 büyük Alevi Oca¤› vard› ve örgütlenme düzeyine ve ortakl›¤›n yasalar›na uygun olarak birbiriyle irtibatl› olarak varl›k sürdürmekteydiler.
Hemen hepsi de ‹lk Kök Oca¤›n soylu Anas› ya da “Dünya Anas›”
MA’n›n ad›na varl›k sürdürüyordu. ‹.O 2000 (1650’li y›llar dönemeç
noktas›) y›llar›n› takibeden y›llarla birlikte, “‹ki baﬂl› evlili¤in” bir baﬂka
deyimle, hem tek eﬂli hem de “Eﬂ ve Eﬂit” ba¤lam›nda evlili¤in, esas
al›nd›¤› bir sosyal düzen içinde olmalar›na karﬂ›n, sosyalitelerinde hâlâ kad›n önceli¤inin bir biçimde devam etti¤i yap›lanmalard› bunlar.
55

Dersim Alan›n›n kimi zaman ad› Daraxini ya da kimi kay›tlarda Daranalis ya da Çimisgezek ya da K›z›lkilisene gibi adlarla an›ld›¤› görülse
de kendi sözünü etti¤imiz kadim yap›lanmas›na da uygun olarak ad›
KOMANANAL‹S idi. Mananalis Komal› (ortaklar›-Ortakl›¤›) anlam›nda
Komananalis’e ba¤l› ve hâlâ Ana ad›yla an›lan Ocak kal›nt›lar›na, günümüzden 150 y›l öncesine dek rastland›¤›n›, K›z›lbaﬂ Kad›n adl› çal›ﬂmamda da de¤inmiﬂtim. Ermeni, Lazgi ve Dersimli Zaza ve Kurmanç
Alevilerinin ortak ocaklar›yd› bunlar. ﬁimdi tabii ki “koydunsa bul” oldular. Mananalis Komal› o günkü tarihte de Sivas -Erzincan- ﬂimdiki ad›yla Tunceli hatt›n› kapsayan alanda (ki Dersim Alan› diye tan›mlanan alan›n kendisidir bu), a¤›rl›kla da kuzeye do¤ru alanda yap›lanmaktayd›.
Bir önceki baﬂl›kta belirtildi¤i gibi katliamlara eﬂlik eden ilk sürgün
Bizans ‹mparatoru Maurice döneminde (6.yy sonu-7.yy baﬂlar›nda)
K›br›s’a yap›ld›. Katliam, yak›p, y›kma ve talan etmeleri takibeden ikinci deniz aﬂ›r› zorunlu iskan ise II. Kostans döneminde, yaklaﬂ›k olarak
640’l› y›llarda; gerek Kapadokya Komanas› baﬂta olmak üzere, Kazova (Tokat) Komanas› ve Mananalis Komal›ndan kad›n-erkek, yaﬂl›genç binlerce Aleviyi toplad›, gemilere doldurup hiç tan›mad›klar› diyarlara, Sicilya’ya, Güney ‹talya’ya, Güney Fransa’ya yollad›. Buna karﬂ›
dönemin en büyük Kilise/devlet k›y›m›, IV. Konstantin döneminde yap›ld›. Anodolunun bat› yakas›na öncelikli olarak gönderilenler, sadece
38 Dersim katliam›ndan sonra de¤il, daha, IV, Konstans (668-685) zaman›nda da ayn› muameleye tabi tutuldular. Ço¤u savunmas›z, silahs›z, esas iﬂleri çiftçilik, çobanl›k ve zanaatkârl›k olan bu insanlar›n, katliamlardan, yak›l›p y›k›lmalardan arta kalanlar›, aç ve susuz yollara düﬂürüldüler. Kaç gece kaç gündüz, hangi izbelerde, Ortodoks-Katolik papazlar›n hangi “öte dünya” hesaplar›na, hangi amans›z tezgahlar›nda
kurban edildiler kimse bilmez. ‹zler silindi, kalemler tutmaz, katipler lâl!..
Göçertilenler, Ege’de Manisa, Akhisar gibi yerlere, Trakya’da Rodop
da¤lar›n›n eteklerine, Filibe’ye, Bizans baﬂkentinin hemen arka bahçesine yerleﬂtirildiler. Gerek daha önce ‹talya ve Güney Fransa’ya sürülenlerle birlikte buralara yerleﬂtirilen Alevilerin, gerekse bu son sürgünlerin, 11-13. yy. boyunca Avrupa’y› bir baﬂtan baﬂa sarsan ve tarihe,
Bogomil/Katar (Chathera) hareketi olarak kay›t düﬂen Alevi ayaklanmalar›n›n tohum taﬂ›y›c›lar› oldu¤u görülecektir.
Sansürlü tarih yaz›m› nedeniyle bütün bu geliﬂmelerden bihaber
olduk. Büyük Pir Silvan-us’u, Tahtac› Pir Sergius’u hiç bilmedik tan›mad›k. Ali ile gözlerimiz ba¤land›, o zamanlarda da sonraki nesillerin
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gözleri ‹sa havarisi St. Paul ile ba¤lanm›ﬂt›. Ali’den öte atalar›m›z›, bizden uzak “putperest gavurlar” olarak bildik!.. Balatiyan ya da Balabaniyan Oca¤›n›n ad›n› taﬂ›yan ama kay›tlara Paul diye geçen Alevi pirini,
Timoty’i tan›mad›k. Tabii, daha önce de yaﬂand›¤›n› tahmin etti¤im bir
türlü do¤rulayamad›¤›m, Yolda o güne kadar pek görülmemiﬂ, bir yol
ayr›m›n›n yaﬂand›¤›n› da bilemedik. Pir Sergius döneminde, O güne
dek hiç baﬂ vurulmam›ﬂ bir yönteme baﬂvurulmuﬂ ve Yol ayr›m› baﬂlam›ﬂt›r. Katliam, bast›rma, talan, yakma ve y›kmaya eﬂlik eden sürgün
o denli etkili olmuﬂtur ki; art›k bütün bu olan biten karﬂ›s›nda, silahlanma ve da¤larda mesken tutma yol ayr›m› zorunlu olarak kendisini dayatm›ﬂt›r. Yola girerken verilen ikrarda, temel ba¤lay›c›lardan biri olarak “Cana K›ymama” erkân› ilk kez bozulmuﬂtur.
* * *
Anadolu’nun gördü¤ü en büyük Alevi k›y›m›, Selçuklular döneminde gerçekleﬂen ve önder Pirlerin adlar›yla tarihe kay›t düﬂen, Baba ‹lyas-Baba ‹shak (1240) önderli¤indeki Alevi ayaklanmas›n›n bast›r›lmas›yla birlikte gerçekleﬂmiﬂtir. Mananalis, yani Dersim’in de içinde bulundu¤u kutsal Komal Alan›, hareketin orta yerindedir. Güneyden Kurmay önderli¤inin bulundu¤unu biliyoruz. Kadim Komagene Komal›n›n
baﬂkenti Samsat (Ad›yaman) da karargah›n› kurmuﬂ Baba ‹shak Sivas
üzerine yürür. Mürﬂit Baba ‹lyas’›n ise Kadim Kad›n Ata Ocaklar›ndan
Amasya’dad›r (Ama-(A)ssa=Ma Anan›n Kenti). Direniﬂe Anadolu ve
Yukar› Mezopotamya’daki bütün Ocaklardan oluk oluk Yol evlatlar› kat›l›r. Yerli ya da sonradan gelmiﬂ olarak o gün için Anadolu-Yukar› Mezopotamya Alan›nda ne kadar halk varsa, her halk›n Alevisi olarak bu
ayaklanmada Meydan tutmuﬂtur. Örnek olsun, Ermeni Halk›n›n, Devlet
toplumu olarak bir bölü¤ü H›ristiyan (egemen) olmas›na karﬂ›n, geleneksel ortakl›k yap›lanmas›n› devam ettiren bölü¤ü de vard›. Onlar için
Ermenilik ya da Kürtlük ya da Türklük yoktu, Ortakl›¤›n bir bireyi olarak
“Yol” vard› ve “Yol Evlatl›¤›” vard›. Bunun tabii ki Müslümanl›¤› ya da
H›ristiyanl›¤› da yoktu. Alevilik esast›. Böyle oldu¤u için, söz konusu
ayaklanma karﬂ›s›nda Müslüman Selçuki iktidarlar›ndan çok H›ristiyan
Bizans iktidarlar› tedirgindi ve bu direniﬂin k›r›lmas›na büyük destek
verdiler.
Bugünkü sansürcü tarih yaz›m›, daha o tarihte bile bütün bir Anadolu’yu “Türk”e çevirdi¤i için, bu ayaklanman›n bütün taliplerini ve pirlerini de “Türk ve Anadolu’yu Türkleﬂtirenlere” çevirmiﬂtir!.. Bu ayaklanmaya sahipsiz, göçer durumundaki Türkmenler’de ailece kat›ld›klar› ve
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Malya çölündeki son duruﬂmada, Aile boyu katliam gördüklerinden ötürü, onlar›n da hikayeleri hep yamuk anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Türklük ya da Türkçülük gibi bir dertleri bulunmad›¤› için yamultulmuﬂlard›r bugünkü resmî ya da gayri resmî sansür yazarlar›n›n elinde.
Dersim Alan›, iki köklü Ortakl›k yap›lanmas› ocaklar›n›n orta yerinde, her iki taraf aç›s›ndan da bir geçit, bir köprü olma durumundayd›.
Bat› ucu Amasya merkezi ise Do¤u ucu Alamut merkezli Daylem Alan›
idi. Bir bask›n f›rt›na da o taraftan geliyordu Dersim üstüne. Bu, talan,
katliam, yakma ve y›kma f›rt›nas› ise Uzak Do¤u’dan ak›n ak›n gelen
Mo¤ol ya¤mac›l›¤›yd›.
Malya Çölünde yenilen Aleviler tabii ki ac›mas›zca k›l›çtan geçirildiler. Son ferdine kadar direnerek, k›l›çlar›n önünde can verdiler. Say›s› bilinmez. Kay›tlarda yazmaz. Ya ondan sonraki süreç; katliamdan
sonra söz konusu kutsal Ocaklar, köyler, haneler!. K›zlar, gelinler, yetim kalan çocuklar. Yok edilen yaz›l› eserler. Kad›n Atalara iliﬂkin bilgelik eserleri.
Geçmeden bir ba¤lant› daha kural›m, bütün resmî söyleme, sansürlü tarih yaz›c›l›¤›na inat; Bizans ‹mparatorlar› II. Kostans ve IV. Kostans döneminde, Bat›ya, Güney ‹talya ve Güney Fransa’ya , daha sonra da Balkan s›n›r›na Trakya’n›n Rodop da¤› eteklerine, Filibe’ye sürülenlerin torunlar› gelene¤i oralara da taﬂ›rd›lar. Zamanla Balkanlardan
Fransa’ya dek bütün bir Akdeniz sahilini yüz y›l boyunca sallayan Alevi/Iﬂ›k ayaklanmas›n› yaratt›lar. Kilisenin engizisyonlar›, diri diri ateﬂe
atma ve yakma uygulamalar› durduramad› Iﬂ›k Çocuklar›n›, sonuçta,
Haçl› Seferleri ilan ettiler. Katliam savaﬂ›na kat›lacaklara “Cennet garantisi” üzerine sözleﬂme beratlar› verdiler ve katiller ordusunu sald›lar
Iﬂ›k Çocuklar›n›n üzerine. T›pk› “Bir K›z›lbaﬂ öldüren yüz kafir öldüren den daha k›ymetli Cennetliktir” ferman›n› ç›kartan ‹slâm halifeli¤inin Cihat uygulamalar› gibi. Cihat ve Hacl›, Iﬂ›k çocuklar›n›n katline, mallar›n›n ve kad›nlar›n›n ya¤malanmas›na, arta kalanlar›n sürgününe iliﬂkin
Iﬂ›k Çocuklar› hakk›ndaki kararlar›na ayn› tarihi düﬂtüler. “Yenenler yenilenlerin ak libaslar›nda temizlediler kanl› k›l›çlar›n›”. Tarihler 1240’l›
y›llar› gösteriyordu.
* * *
Kadim Ortakl›k Toplumu süre¤i aç›s›ndan bu tarih, iniﬂe geçiﬂin ve
bunu takibeden karanl›k y›llar›n dönemeç noktas›n› oluﬂturur. Selçukilere, Bizans Kilise zulmüne karﬂ›l›k belki faydas› olur düﬂüncesiyle
Anadolu kap›lar›n› açmakta yol veren Yol evlatlar›, tarihlerinin en bü58

yük ihanetini gördüler, Selçuk o¤ullar›ndan. Bir kez Yol önü kaygan zemine girmiﬂti. Kayma süre¤i devam etti. Ayn› ihaneti Osmano¤ullar› da
gösterdi. Yavuz Selimin Babas› II. Bayaz›t, bir biçimde toparlanm›ﬂ, Ortakl›k Ocaklar›n›n birli¤ini ve dirli¤ini yeniden organize etmeye baﬂlam›ﬂ oldu¤u gerçe¤inden hareketle, son bir darbe indirmeye haz›rlan›yordu. Bu ba¤lamda bütün hükümranl›k alan›nda, özellikle de Anadolu
ve Yukar› Mezopotamya alan›nda say›mlar yapt›rd›. Bütün süreklerden
Alevi topluluklar›n›n yerleﬂim yerlerini ve nüfuslar›n›n kay›tlar›n› yapt›rd›. Ne ki Yavuz kendisine darbe yap›p iktidar› devrald› ama yap›lan
plânlamada bir duraksama olmad›. Alevi Topluluklar›na yönelik katliam, talan, ve sürgün program›, Yavuz ﬂahs›nda ideal kadrosunu buldu
ve hayata geçirildi.
Yavuz Sultan Selim -ﬁah ‹smail’in egemenlik savaﬂ›n›n geçti¤i Çald›ran Ovas›, tahmin edilebilece¤i gibi Kadim Ananal›s/Dersim Komal›n›n bulundu¤u yerdedir. Erzincan’dad›r. Kimilerine göre bu savaﬂta katledilen Alevi say›s› 60 bin, kimine göre 80 bindir. Bu say›lar bile kuﬂkusuz küçümsenemez ama bu bir yok etme plân› dahilinde oldu¤u için
sansürlüdür ve sonuç itibariyle de do¤ru de¤ildir. Gerçekte, Yavuz’un
yavuz ordular›, ‹stanbul önlerinden ta Çald›ran’a kadar Anadolu’nun her
bölgesinde ve Osmanl› hükümranl›¤› alt›nda bulunan tüm Alevi yerleﬂim
yerlerine k›l›ç çalarak, mallar› ve kad›nlar› ya¤malayarak Çald›ran Ovas›na gelmiﬂtir. Cephe gerisi böylece garantiye al›nd›¤› gibi, ‹slâm Halifeli¤i’nin M›s›r-Eyyubo¤ullar› elinden al›n›p ‹stanbul’a getirilmesi için gereken bütün altyap› da garanti alt›na al›nm›ﬂt›r. Yavuz bu seferlerden
dönüﬂünde hazineyi a¤z›na kadar alt›nla doldurdu¤unu ifade etmiﬂtir
zaten. Dersim Alan› bu savaﬂta sadece Yavuz’dan de¤il kendisine destek verilmedi¤i için, ﬁah ‹smail ve o¤ullar›ndan da darbe yemiﬂtir.
Say ki bitmez, say›lacaklara sayfalar yetmez.
Karanl›klara hapsedilmiﬂ, sansürlü tarih anlat›mlar›n›n dolambaçl› ve kirli sat›r aralar›n›n labirentlerine s›k›ﬂ›p, üzerlerine ayd›nl›¤›n ulaﬂaca¤› anlar› bekleyip, bunu yakalad›klar›nda da özgürlü¤e kanat açan
bilgilerdir. Bunlar daha da ço¤alacak. Çünkü, inkar›n dilini çözmeyi
k›smen de olsa baﬂard›k.
* * *
Dersim’den Maraﬂ’a ince uzun bir yol gider demiﬂtim yaz›n›n baﬂl›¤›nda. Aynen de öyle, egemen ümmet dinlerin bölgede hükümran olmalar› ad›na, Alevili¤in temsil etti¤i yaﬂam tarz›na karﬂ› yani Ortakl›¤a
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karﬂ› düﬂmanl›k nas›l ki, bilinçli, plânl› ve programl› olarak “yok etme”
yi esas alm›ﬂsa, Türkiye Cumhuriyeti’nde de “Millet Dinin” egemenli¤i
ad›na Ortakl›k süre¤inin olabildi¤i kadar›yla geride kalabilmiﬂ tek temsili örne¤ine, ayn› program ve plânlamalarla yönelmiﬂtir. Tabii ki bu yönelme “Millet din” ad›na oldu¤u, ayn› ba¤lamda, “tek millet, tek devlet,
tek din, dil, bayrak” ad›na oldu¤u için, Dersim Alan›na ikinci plânda da
olsa etnik kimli¤ini de hesaba katarak yönelmiﬂtir. Dersim insan›, etnik
kimli¤ini öne ç›karmasa da yani öyle bir özellikle varl›k göstermese de
bu plân uygulanacakt›r. Çünkü, en son ‹ttihat ve Terakki döneminde
bunun bütün plânlamas› yap›lm›ﬂt›r. Cumhuriyet kadrolar›, t›pk› Yavuz
örne¤inde oldu¤u gibi bu plânlaman›n en ideal kadrosu olarak iﬂ baﬂ›na geçmiﬂlerdir.
Plânlama üç aﬂamal›d›r: Hareketli ve önde gelen, k›smen örgütlü
duran kesim katledilmeli. Tabii ki katliam dehﬂet verici olmal›. Bu nedenle de, bu kategoriye giren alanlarda çoluk, çocuk, yaﬂl›, genç, kad›n, k›z demeden katledilerek gerçekleﬂtirildi. Plânlaman›n ikinci aﬂamas› sürgün ile ilgiliydi. Bat› illeri baﬂta olmak üzere Türkiye’nin özellikle de Sünni Müslüman alanlar› a¤›rl›kta olmak üzere bütün bölgelerine sürgünler yap›ld›. Çocuklar, izleri dahi bulunamayacak ölçüde, ﬂuna
buna, asker-sivil bürokrasiye evlatl›k ya da kap› hizmetlisi olarak verildi. Mallar›, haneleri ya¤maland›. Bugün “Anadolu Kaplanlar›” ad›yla
maruf burjuva ailelerin malvarl›klar›n›n alt›nda, bu ya¤malar vard›r ve
bu nedenle hep orduya karﬂ› gebedirler. Plânlaman›n üçüncü aﬂamas›
geride “Kalan”larla ilgilidir. Onlar devletin “Tunç-eli”nin himayesine s›¤›nd›r›lm›ﬂ olarak, e¤er kendilerini bu de¤irmenlerde iyi ö¤ütürlerse,
“Öztürk olma hakk›”n› elde edecek olanlard›r. Bölgeye devlet yat›l›
okullar› bu amaçla yap›lm›ﬂt›r.
Dersimden Maraﬂ’a bu bir yok etme plân›d›r. Cumhuriyet tarihi boyunca, “yok” say›lmalar› bu yüzdendir. Maraﬂ’ta katledilenler, etnik olarak Kürt’tüler ve tabii Aleviydiler. Hem de K›z›lbaﬂt›lar. Elbistan’dan, Afﬂin’den, Göksun’dan, Pazarc›k’tan, Akçada¤’dan Maraﬂ’a gelmiﬂlerdi.
Hepsinin kökleri kadim Mananalis Komal›na yani Dersime dayan›yordu.
Sinemilli, Alhasl›, Pilvenk, Koçgiri aﬂiretlerine mensuptular. “Maraﬂ Katliam›” deyip sahiplenen günün Alevi örgütlenmeleri, baﬂkaca olmasa bile salt bu ba¤ nedeniyle Dersim Katliam›n› atlayamaz. Atlamamal›d›r da.
Di¤er sald›r› erbab› anlaﬂ›l›r bir durumda ama “Dersim 38 Konferans›”
nedeniyle, bu kervana bir biçimde Alevilik ad›na kat›lan a¤›zlar anlaﬂ›l›r
de¤il, olabilemez, olmaz da!.. “Dersim’de Cumhuriyete kafa tutan, birbi60

riyle çat›ﬂan, vahﬂi, aﬂiret A¤alar›” na yönelik terbiye hareketi alg›lamas›, kendini pazarlamad›r!. “Öztürk olma hakk›n›” elde etme ö¤ütülmüﬂlü¤üdür. Kadim Ortakl›k Toplumu yap›lanmas›na yönelik ne “ümmet dinin” ne de “millet dinin” üslubunda, tutum ve davran›ﬂ›nda bir de¤iﬂiklik
olmam›ﬂt›r. Bugün art›k otantik Alevilikle köken aidiyeti d›ﬂ›nda bir ba¤›
kalmasa da, s›rf bu aidiyet nedeniyle olsun Alevi kökenli biri ne “ümmet
dinin” ne de “millet dinin” dilini kullanamaz, kullanmamal›d›r.
Kimi dost Alevi sitelerinde “Dersim 38 Konferans›”ndan her türden
kemalist yazar›n üslubuyla kalem tutan kimilerine rastlamaktay›m. Dersim katliam›n›n y›ldönümünü ayn› ay içinde yaﬂamakta oldu¤umuz halde, Alevi sitelerinin, bas›n ve yay›n organlar›n›n ço¤unda es geçilirken,
bu türden yaz›lara yer verilmesini binlerce y›ll›k bu kutsal geçmiﬂe,
ödenmiﬂ bedellere, çekilen ac›lara karﬂ› en hafif deyimle sayg›s›zl›k
olarak gördü¤ümü belirtmek istiyorum ve ayr› bir yaz›n›n konusu olarak
ele alaca¤›m› belirtmek istiyorum.
27 Kas›m 2008
Dortmund-Almanya
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‹sa Gözaçt›
Newroz ve Günümüz

-De¤erlendirme-

Ön An›msatma
Kapitalist uluslaﬂmaya giren halklar/halklaﬂmalar, proto-halklaﬂma
dönemindeki insanl›¤›n ortak ürünü olan efsaneleri, mitolojileri, folklorik
birikimi sahiplenirler. Böylelikle kendi uluslaﬂmalar›na tarihsel dayanaklar bularak, uluslaﬂmalar›n› meﬂrulaﬂt›rmak isterler ve sahip ç›kt›klar›
tarihsel/kültürel birikimi ulusun özel mülkiyetlerine geçirirler.
Proto-halklaﬂmalar döneminde, halklaﬂmalar etkileﬂim halinde idi
ve bu etkileﬂim asimilasyonun evrimsel/do¤al bir süreçte iﬂlemesine
neden oluyordu. Bu evrimsel/do¤al asimilasyon yeni sentezleﬂmelere,
yeni halklaﬂmalara yol aç›yordu. Kapitalist uluslaﬂma ile birlikte asimilasyonun evrimsel/do¤al misyonu sona erdirildi. Asimilasyon ulusu yaratman›n önemli bir yöntemi haline getirildi.
Proto-halklaﬂma döneminde Newroz’un kutlanmalar› ile kapitalist
uluslaﬂma dönemindeki Newroz’un kutlanmalar› aras›nda farkl›l›klar ortaya ç›kt›. Günümüzde de kapitalist uluslaﬂmay› tamamlayan co¤rafyalar ile kapitalist uluslaﬂmay› tamamlamayan uluslar Newroz kutlamalar›n›n içeri¤ine farkl› anlamlar yükleyerek Newroz kutlamalar› yap›yorlar.

Yaﬂayan/Yaﬂat›lan En Uzun Özgürlük Bayram›
Newroz Yak›ndo¤u’da, Ortado¤u’da, Mezopotamya’da, Kafkaslar’da, ‹çasya’da, hatta Balkanlar’da yaﬂayan halklar taraf›ndan kutlanan, yaklaﬂ›k olarak 2700 (baz› yaz›l› kaynaklara-Kürt tarih yaz›m›na
göre 2621 y›l) y›ll›k bir geçmiﬂi bulunan, en eski evrensel bayramlardan
birisidir. Newroz, proto-halklaﬂma döneminden günümüze de¤in kesintisiz olarak kutlanan tarihsel, efsanevi, mitolojik, folklorik özelliklerle her
proto-halk›n kendi rengini katt›¤› bölgesel-evrensel içerikler taﬂ›yan, en
uzun süre yaﬂat›lan ve günümüzde de süreklili¤i olan bayramlardan biridir.
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Newroz bir yan›yla do¤an›n ve toplumun baharla birlikte yeniden
diriliﬂini içerirken, bir yan›yla da isyan›, direniﬂi, zulmün (zalim Asur
Krall›¤›’n›n) y›k›l›ﬂ›n›, özgürlü¤ün ateﬂle kazan›l›ﬂ›n› sembolize eder.
Her iki durumda da do¤an›n ve toplumun yeniden do¤uﬂunu, de¤iﬂimini bizlere gösterir.
Günümüz Newroz’unun farkl›l›klar›n› ortaya koyabilmek için Newroz’u iki ana bölüme ay›rmak gereklidir. Tarihsel misyonu anlam›yla
Newroz ve do¤al misyonu anlam›yla Newroz.
Günümüzde Newroz kutlamalar›nda tarihsel ve do¤al misyonlar›n›n içeri¤inde, özellikle de tarihsel misyonunun içeri¤inde farkl›laﬂma
meydana gelmiﬂtir.
Özellikle Kürt Ulusal ve Toplumsal Özgürlük/Kurtuluﬂ Mücadelesi’nin yükseliﬂi-kitleselleﬂmesi ile tarihsel misyonu yeni bir içerik kazanm›ﬂt›r. Bu yeni içerikle birlikte KUTÖ/KM, Newroz’un tarihsel misyonunun süreklili¤inin taﬂ›y›c›s› konumuna getirmiﬂtir. ‹çerideki zindanlarda
Mazlumlar’›n direniﬂ ve isyan ateﬂi, d›ﬂar›daki zindanlarda Zekiyeler’in
...direniﬂ ve isyan ateﬂinin Newroz’un içeri¤inin de¤iﬂiminde ve zenginleﬂmesinde yapt›klar› fedakârl›klar ve katk›lar unutulmamal›d›r.
Newroz’u do¤al misyonu anlam›yla kutlayan bölge halklar› ve
uluslar›, geleneksel do¤al misyonunu sürdürmektedirler.

Newroz’un Tarihsel Anlam›
Newroz s›n›fl›/köleci toplumda ortaya ç›kan, köleci toplumun egemen güçlerine ve bu güçlerin devlet ayg›t›na sald›ran ve bu imparatorlu¤u y›kan toplumsal devrimin bizzat kendisidir. Burada en temel etken,
köleci sistemin despotizmine karﬂ› özgürlük mücadelesiyle, komün toplumunun özlemlerini, taleplerini ve ideallerini temel alan Zerdüﬂtlük ö¤retisinin buluﬂmas›d›r. Asur Köleci ‹mparatorlu¤u’nun köleci despotizmine karﬂ›, köleleﬂtirilen proto-halklar›n Demirci Kawa önderli¤inde yap›lan köle ayaklanmas› ve ayaklanma sonras› geçici de olsa özgürleﬂme Newroz’un ortaya ç›k›ﬂ›n›n toplumsal zeminini oluﬂturur. Spartaküs
köle ayaklanmas› ne ise Demirci Kawa köle ayaklanmas› da ayn› içeri¤e sahiptir. Hatta Demirci Kawa köle ayaklanmas› baﬂar›ya ulaﬂm›ﬂt›r ve geçici de olsa o dönemde bölgede yaﬂayan proto-halklara özgürlü¤ü ve eﬂitli¤i tatt›rm›ﬂt›r. Demirci Kawa köle ayaklanmas›, Asur Köleci ‹mparatorlu¤u’nda yaﬂayan proto-halklar›n direniﬂini, birli¤ini, eﬂitli¤ini, özgürlü¤ünü, onlar›n yeniden do¤uﬂunu ve yeni sentezleﬂmeler
oluﬂturmas›n› temsil eder.
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Alevilik ve Newroz
Alevili¤in yay›ld›¤› co¤rafyalarda ve bölgelerde de, Alevilikle Newroz aras›nda ba¤lant›lar kurulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Alevilerin genelinde olmamakla birlikte Newroz’u kutlamalar› söz konusudur. Aleviler Newroz’u do¤al misyonu yan›nda, “Dünyan›n Tanr› taraf›ndan yarat›ld›¤›
gün; Hz. Ali’nin do¤um günü; Hz. Muhammed’in Hz. Ali’yi yerine atad›¤› gün” ile iliﬂkilendirerek “Sultan Newroz/Nawroz” bayram› olarak kutlamaktad›rlar. Bu kutlamalara da egemen güçler tahammül edememiﬂ,
bu yüzden kutlamalar gizli yap›lm›ﬂt›r. Alevi Hareketi de günümüzde
yeniden bir rönesans ve ayd›nlanma dönemi yaﬂamaktad›r. Bu Hareket’in günümüzde yeni nitelikler kazanabilmesi için Alevili¤in tarihsel
geçmiﬂi ve misyonunun gelecekte modern misyonu ile bütünleﬂtirilecek
bir içeri¤e büründürülmesiyle mümkündür. Alevili¤in toplumsal tasar›m›
olan “R›zal›k ﬁehri” geçmiﬂ s›n›fs›z toplumun, ilksel komünal-komünüzan toplumunun özgürlük-eﬂitlik-adaletinin yeniden kurulmas›n› içerir.
Alevi Hareketi gelece¤in bir toplumsal tasar›m› olan “R›zal›k ﬁehri” projesini günümüzde güncellemekle yüz yüzedir. Alevilik gelece¤in s›n›fs›z-s›n›rs›z-devletsiz-sömürüsüz-eﬂit-özgür toplumu olan modern komün toplumu projesine “Modern R›zal›k ﬁehri Projesi”ile katk›da bulunursa ve bunu Sultan Newroz bayram›na içselleﬂtirse, Sultan Newroz
bayram› yeni bir içeri¤e kavuﬂturulmuﬂ olacakt›r. Böylelikle Alevilik Hareketi de emperyalist kapitalizmin sömürü, asimilasyon, tecrit, manipülasyonundan korunur hale gelecektir. Yine böylelikle Alevilik Hareketi
gelece¤in Komün Toplumu’un kurulmas›nda bir toplumsal dinamik olarak tarihsel müttefiklik görevini yerine getirebilecektir.

“Ezen Ulus-Ezilen Ulus”
Ezilen ulus, kendi kimli¤ini bulma sürecinde bir ayd›nlanma ve rönesans sürecinden geçer. Bu rönesans ve ayd›nlanma süreci tarihsel,
toplumsal, s›n›fsal, ruhsal etkenlerin izlerini taﬂ›r. Uluslaﬂma, kapitalist
uluslaﬂma özelli¤i taﬂ›yorsa, bu uluslaﬂmada ulusun bileﬂimini oluﬂturan s›n›flar, kendi s›n›fsal ç›karlar›n›-renklerini rönesans ve ayd›nlanma
sürecine katmak isterler. Bu nesnellikten dolay› rönesans ve ayd›nlanma süreci eksileri ve art›lar› ile birlikte oluﬂurlar. Üzerinde yaﬂad›¤›m›z
co¤rafyaya ve bölgeye her türlü ön yarg›dan ar›narak bakt›¤›m›zda bu
gerçe¤i görebiliriz. “Kürt Ulusal Sorunu”na, “Kürt Rönesans› ve Ayd›nlanmas›”na bu aç›dan bak›ld›¤›nda Hareket’in eksileri ve art›lar› rahat64

l›kla görülebilir. Eksilerin en önemli özelli¤i ele ald›¤› her ﬂeyi “Kürt ile
baﬂlat›p Kürt ile bitirme; Kürt’le izah etme” noktas›d›r. Bu durum, günümüzde ve gelecekte “Egemen Kürt resmî tarihi ve egemen Kürt resmî
ideolojisi”nin oluﬂumuna hizmet edebilecek bir noktad›r. Art› yan› ise
mitolojilerin, efsanelerin, folklorün bilimsel (ilerici, iyimser ve dinamik bir
yorumla) yöntem ve bak›ﬂ aç›s›yla incelenip yerli yerine konularak,
“Kürt Ulusal Sorunu”nun çözümüne “Bütün dünya uluslar›n›n eﬂitli¤i,
özgürlü¤ü temelinde kardeﬂleﬂmesine” katk› getirebilecek ideolojik-kültürel-politik bir birikime sahip olmas›d›r.
Egemen-Ezen ulusun egemenlik iliﬂkisi (üzerinde yaﬂad›¤›m›z
co¤rafyada kapitalist üretim iliﬂkileri ve kapitalist tekelist-militarist-polisist devlet) netleﬂip ﬂekillendi¤inden dolay›, netleﬂip ﬂekillenme sürecini, burjuva ideolojisini ve tarihini, resmileﬂtirdi¤inden dolay›, temel dayanak noktas› mevcut egemenlik iliﬂkisinin-statükonun sürdürülmesine
yöneliktir. Statükonun sürdürülmesinin temel yöntemleri de inkâr-imhaasimilasyon, ara yöntemleri de tecrit, tehdit, y›ld›rma, bask›d›r. K›sacas› resmileﬂtirilmiﬂ, devletleﬂtirilmiﬂ terör sistemidir.
Egemen-ezen ulusun burjuva s›n›f›n›n egemenlik sistemi, toplumda ortaya ç›kan olay ve olgular› egemenlik sistemini bir parças›na dönüﬂtürmeye yöneliktir. Özellikle Türkiye co¤rafyas›ndaki egemen-ezen
ulusun burjuva s›n›f›n›n ideolojisi ve tarihi resmileﬂtirildi¤inden, egemenlik sistemi toplumda ortaya ç›kan olay ve olguyu bu resmî süzgeçten geçirerek tav›r geliﬂtirmektedir. Egemen burjuva resmî ideolojisi ve
egemen burjuva resmî tarihine ayk›r› bir olay ve olgu önce inkâr edilir/yok say›l›r; asimilasyona tâbi tutulur. Yok say›lan yok edilmeye çal›ﬂ›l›r. Yok etme bir türlü gerçekleﬂtirilemiyorsa, sahip ç›k›l›p içi boﬂalt›l›r
ve kendi egemenlik sisteminin dayanak noktas› haline getirilir. Newroz’u Nevruz’laﬂt›rma çabas›n›n alt›nda bu gerçek yatar.
Newroz özelinden bakt›¤›m›zda, Newroz, egemen-ezen ulusun
burjuva s›n›f›n›n elinde, sömürünün ve zulmün bir arac›na dönüﬂmekte; ezilen-sömürülen ulusun elinde sömürüye-zulüme bir baﬂkald›r›, bir
özgürleﬂme arac›na dönüﬂmektedir.

De¤inmeler ve Hat›rlatmalar
Hem sömürüye, hem de sömürgecili¤e karﬂ› duran güçler, tarihseltoplumsal-s›n›fsal olarak zorunlu müttefik olmas› gereken güçlerdir. Kapitalist toplumda iﬂçi s›n›f› ve emekçiler, s›n›flar savaﬂ›n› sadece art›S.P. F/5
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de¤er sömürüsüne karﬂ› savaﬂla darlaﬂt›r›p s›n›rland›rmamal›d›r. Sadece art›-de¤eri temel alan indirgemeci-ekonomist mant›k, s›n›fsall›¤›
tarihsellikten-toplumsall›k-ulusall›ktan, birleﬂik/dengesiz/eﬂitsiz geliﬂim
yasas›ndan soyutlar.
Saf s›n›fîlik yoktur. S›n›flar›n da dilleri, dinleri, inançlar›, mezhepleri, kültürleri, uluslar›, etnik gruplar› ...k›sacas› tarihsel-toplumsal-ulusaletniksel-kültürel gerçeklikleri vard›r. Bu gerçeklikler yok say›lamaz.
Özellikle kapitalist uluslaﬂma ile birlikte ortaya ç›kan uluslaﬂmalarda birleﬂik/dengesiz/eﬂitsiz geliﬂim yasas›n›n bir sonucu olarak sömürgeler ve sömürgecilik, yeni bir çeliﬂki/sorun olarak gündeme gelmiﬂtir.
Emperyalist-kapitalizmin tarihine bakt›¤›m›zda sömürgelerde, sömürgecili¤e karﬂ› verilen onlarca/yüzlerce ulusal ve toplumsal kurtuluﬂ savaﬂlar›n› görmemiz mümkündür.
Literatüre “milliyetler meselesi”, “ezilen ulus sorunu”, “sömürgeler
sorunu” gibi kavramlarla giren “ezilen uluslar ve sömürgeler sorunu”,
günümüzde de bu sorunlar›n çözülmedi¤i bölgelerde “geç ulusal sorun”
olarak yeniden gündeme gelmiﬂtir
Üzerinde yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada ve yak›n bölgemizde de y›llard›r
çözülemeyen ve çözülmedi¤i için de devam eden “Kürt Sorunu”, “Kürt
Ulusal Sorunu”, “Kürdistan Sorunu”, “Do¤u Sorunu”, “Geri Kalm›ﬂl›k
Sorunu”, “Bölgenin Azgeliﬂmiﬂli¤i Sorunu”, “Do¤unun Kalk›nma Sorunu” gibi terimlerle ifade edilen sorun, bize göre ‘geç ulusal sorun’lardan
birisi olan “Kürt Ulusal Sorunu”dur.
Kürdistan co¤rafyas›ndaki ulusal/toplumsal kurtuluﬂ güçleri günümüzde tarihsel müttefik iliﬂkilerinden yoksun olarak tecridi politikalarla
düzenin ve sistemin d›ﬂ›na ç›k›ﬂlar› engellenmek istenmektedir.
Günümüzde SSCB ve Sosyalist Sistem yoktur. Dolay›s›yla uluslararas› bir müttefik iliﬂkisi yoktur. Bölgede bulunan iﬂçi s›n›f› hareketi ve
sosyalist hareketle de müttefik iliﬂkileri yoktur. Varolan iliﬂkileri, tarihsel
ve toplumsal anlamda müttefik iliﬂkileri yerine ikame edilemez.
Tarihsel ve toplumsal müttefik iliﬂkileri olmay›nca geriye emperyalist-kapitalizmin tecrit etme/kuﬂatma/teslim alma politikalar› kal›yor.
Emperyalist-kapitalizmin özellikle Ortado¤u’ya ve Yak›ndo¤u’ya müdahalesi ile tecrit etme/kuﬂatma/teslim alma politikalar›n›n çemberi iyice
daralt›lmaktad›r. Deyim yerindeyse bu Hareket’e “yok etme” politikas›
uygulanmaktad›r.
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Hareket emperyalist kapitalizmin “yok etme” politikas›n› etkisiz hale getirmek için, baﬂta parçalarda olmak üzere bölgedeki ve dünyadaki iﬂçi s›n›f› hareketi ile ve sosyalist hareketle tarihsel müttefik iliﬂkileri
kurmak ve geliﬂtirmek zorundad›r. E¤er sözü edilen tarihsel müttefik
iliﬂkileri kurulup geliﬂtirilebilirse hem “yok etme” politikas›na karﬂ› direnilebilir, hem de Self Determinasyon/Uluslar›n Kendi Geleceklerini Tayin Etme-Tesbit Etme-Ayr›lma Hakk› gerçekleﬂtirilebilir bir gerçe¤e dönüﬂtürülebilir.

Newroz’un Tarihsel Anlam› ve Misyonu Ulusal ve
Toplumsal Kurtuluﬂ Mücadelesi ‹le Buluﬂturulmal›d›r
Newroz’un tarihsel ruhu, geçmiﬂ/ilksel s›n›fs›z komün toplumunun
ruhudur. Bu ruh, modern s›n›fs›z toplumun komün ruhu ile buluﬂturulmal›d›r. Bu ruhu kimler/hangi toplumsal dinamikler buluﬂturacakt›r?
Bu komün ruhunu, baﬂta Türkiye co¤rafyas›ndaki iﬂçi s›n›f› hareketi ve sosyalist hareket, Kürdistan co¤rafyas›ndaki ulusal/toplumsal
kurtuluﬂ hareketi, K›z›lbaﬂ-Alevi Hareketi ve güçleri olmak üzere; Newroz’u tarihsel ruhu ile bölge co¤rafyalar›nda kutlayan güçler buluﬂturacakt›r.
Kürdistan co¤rafyas›ndaki ulusal ve toplumsal dinamikler Newrozlaﬂan dinamiklerdir. Türkiye co¤rafyas›ndaki Alevilik Hareketi yüzünü
“R›zal›k ﬁehri”ne döndürebilecek dinamikleri ba¤r›nda taﬂ›maktad›r.
Türkiye co¤rafyas›ndaki s›n›fî güçlerin ise komünleﬂen dinamikler oldu¤unu söyleyemeyiz. Türkiye co¤rafyas›ndaki devrimci/sosyalist/marksist ak›mlar›n komünleﬂen bir dinami¤e dönüﬂmeleri gerekiyor. Newrozlaﬂan dinamikle, Komünleﬂen dinamik buluﬂturuldu¤unda/buluﬂtu¤unda her iki co¤rafyan›n, bölgenin, dünyan›n kaderinin/gelece¤inin
ﬂekillenmesinde devrimci bir anahtar rolü oynayaca¤›n› söyleyebiliriz.
Bu düﬂünce ve duygularla insanl›¤›n en eski özgürlük bayram›n›
kutluyorum.
Newroz’u Yaﬂatal›m!
Newroz Ateﬂini Gelece¤e Taﬂ›yal›m!

3 Mart 2009
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Akman Eriﬂ Hannao¤lu
Sol’un Tablosuna K›sa Bir Bak›ﬂ

-Görüﬂ-

Uzun bir dönemdir olumlu bir dünya, bölge ve co¤rafya koﬂullar›nda yaﬂam›yoruz. 1990 ve sonras› y›llar reel sosyalizmin y›k›ld›¤›, sosyalizmin prestij kaybetti¤i, s›n›f mücadelesinin geriledi¤i, ulusal ve sosyal
kurtuluﬂ hareketlerinin zay›flad›¤›, üretimin yap›s›nda önemli de¤iﬂikliklerin yaﬂand›¤› ve emperyalizmin iyice pervas›zlaﬂt›¤› bir süreç oldu.
Reel sosyalizmin y›k›lmas›ndan sonra bölgemiz emperyalizmin yeni düzenlemelerine maruz kalarak kan gölüne çevrildi. Bölgemizin devrimci ve ilerici dinamikleri emperyalizmin azg›n sald›r›lar› sonucunda
önemli gerilemeler yaﬂad›/yaﬂamaya devam ediyor.
Yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada da son 30 y›lda ekonomik, sosyal ve siyasal alanda ciddî de¤iﬂmeler yaﬂam›ﬂt›r. 1980’lerle birlikte Türkiye kapitalizmi uluslararas› iﬂbölümüne uygun ﬂekilde d›ﬂa aç›lm›ﬂ, 12 Eylül
askeri faﬂist darbesiyle sol* ezilmiﬂ, s›n›f›n politik, sendikal ve di¤er örgütlülükleri da¤›t›lm›ﬂt›r.
Dünyada, bölgemizde ve co¤rafyam›zda yaﬂanan bu toprak kaymas›n›n solu etkilememesi düﬂünülemezdi; yaﬂanan nesnellik, solun
tüm e¤ilimlerini etkiledi, etkilemeye devam ediyor. Nesnelli¤in bu etkilerinin yan›nda yaﬂanan sürecin do¤ru kavran›lmamas› ve solun farkl›
e¤ilimlerinin yaﬂanan de¤iﬂmelere uygun kendilerini yap›land›ramamalar› sonucu bir “doldur-boﬂalt” süreci yaﬂan›yor. Yaﬂanan a¤›r darbelerin ard›ndan s›n›rl› say›da kadronun çabalar›yla toparlanmaya baﬂlayan
bir sol yap› bir süre sonra geliﬂmenin bir s›n›r›na gelerek duraklamaya
baﬂl›yor. Bir süre daha geçince birer ikiﬂer kopmalar ya da örgütsel ayr›l›klar gündeme gelmeye baﬂl›yor. Ve o sol yap› tekrar boﬂalmaya
baﬂl›yor. ‹ddia ile yaﬂananlar aras›ndaki aç› fark› (iddian›n büyüklü¤ü
ve müdahale gücünün zay›fl›¤›), örgütsel, politik ve ideolojik sorunlarla
bütünleﬂince devrimci yap›lar krize sürüklenmekte ve sonuçta örgütsel
ve politik zeminde ciddî bir güç kaybederek var olma yok olma noktas›na sürüklenmektedir. Sonuç olarak ﬂunu söylemek yanl›ﬂ olmayacakt›r: Reformist ve devrimci e¤ilimleriyle co¤rafyam›z solu belki de tarihinin en derin krizini ve en kötü dönemini yaﬂ›yor.
Yaﬂan›lan kriz kendini kadrolardan beklenen verimin düﬂmesinde,
kitlelere ulaﬂma, ulaﬂ›lan kitleleri politik faaliyete sokma, kadrolaﬂma,
temsiliyet, uzun vadeli hedeflerle taktik hedefleri birleﬂtirmede yaﬂanan
s›k›nt›lar ile mali alanda kendini göstermektedir.
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Solun yaﬂad›¤› krizin boyutunu görmek aç›s›ndan on y›ll›k ayraçlar iyi birer gösterge olabilirler: Örne¤in son 30 y›l› temel ald›¤›m›zda
solun tablosunun 1979’lardan 1989’lara; 1989’lardan 1999’lara ve
1999’lardan 2009’lara nerelerden nereye geldi¤ini somut olarak görebiliriz. Daha k›sa bir dönem olarak reel sosyalizmin y›k›l›ﬂ›ndan bu yana geçen y›llarda solun örgütsel ve politik gücünün nas›l eridi¤ini, iktidar perspektifini nas›l yitirdi¤ini, … daha net görebiliriz.

Solda Yaﬂan›lan T›kan›kl›k
Öncelikle ﬂunu belirtmemiz gerekir: Solun yaﬂad›¤› t›kan›kl›k co¤rafyam›z soluna özgü bir durum olmamakla birlikte, co¤rafyam›z sol hareketinin bunu daha derin yaﬂad›¤›n›n alt›n› çizmemiz gerekiyor. Reel
sosyalizmin y›k›l›ﬂ› dünyadaki Marksist solun tüm e¤ilimlerini olumsuz
etkilemiﬂtir ve de¤im yerindeyse Sol, bu y›k›nt›lar›n›n alt›nda kalm›ﬂt›r.
Co¤rafyam›z solu ise reel sosyalizmin y›k›nt›lar›n›n a¤›rl›¤›n› yaﬂamadan y›llar önce 12 Eylül 1980 Askeri Faﬂizmi taraf›ndan -özellikle- örgütsel ve politik olarak a¤›r ﬂekilde darbelenmiﬂtir. 1986’lardan itibaren
tekrar toparlamaya baﬂlayan Sol, ne yükselen s›n›f hareketinin (bahar
eylemliliklerinin) ihtiyaçlar›na yan›t olabilmiﬂ ne de Kürt hareketinin açt›¤› kanala yeni bir kanal açabilmiﬂtir. Sol’da t›kanma e¤ilimlerinin aç›¤a
ç›kmaya baﬂlad›¤› bir koﬂulda reel sosyalizmin çökmesi, Sol aç›s›ndan
ikinci a¤›r bir darbe oldu. Böylece 12 Eylül askeri faﬂizminin örgütsel ve
politik darbeleri, reel sosyalizmin y›k›l›ﬂ›n›n ideolojik darbeleriyle bütünleﬂti. S›n›f hareketinin Mengen’de k›r›lmas› iﬂin tuzu biberi de oldu…
1995 Gazi süreci, ölüm oruçlar› ve 1996 1 May›s› geçici bir yükselmeye
yol açt›ysa da o günden bugüne de¤in Sol, genel bir gerilemenin içinde
oldu. Kürt hareketinin 1990’lar›n baﬂ›nda yaﬂad›¤› t›kan›kl›¤›n, PKK lideri Öcalan’›n 1999’larda emperyalist komployla yakalan›p TC’ye teslim
edilmesiyle ideolojik ve stratejik k›r›lma yaﬂamas›n›n a¤›rl›¤› yeni bir
tasfiye dalgas› yaratm›ﬂt›r. 19 Aral›k cezaevleri sald›r›s› ve sonras› yaﬂanan geliﬂmeler tasfiyecilik dalgas›n› iyice geliﬂtirmiﬂtir.
* * *
12 Eylül Faﬂizminin yaratt›¤› tasfiyecili¤i bir kenara koyarsak Sol,
son 20 y›lda iki önemli tasfiyeci süreci yaﬂad›. Birincisi, reel sosyalizmin çökmesiyle yaﬂanan tasfiyeci dalga, ikincisi Kürt hareketinin yaﬂad›¤› k›r›lma ile hemen ard›ndan yaﬂanan cezaevleri sald›r›s›n›n ortaya
ç›kard›¤› tasfiyeci dalga.
Birincisi; Gorbaçov’un iktidara gelmesinden hemen sonra baﬂlad›.
Gorbaçov’un iktidara gelmesinden sonra SBKP’yi merkez olarak gören
solun reformist e¤ilimi içindeki kimi hareketler Gorbaçov’un Glasnost
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ve Perestroykas›na ba¤l› olarak kendi Glasnost ve perestroykalar›n›
yapmaya baﬂlad›lar. Gorbaçov “Dünyam›z ve ça¤›m›z de¤iﬂti”, “Proletarya diktatörlü¤ü art›k geçerli de¤ildir”, “Proletarya art›k devrimlere öncülük edemez; art›k klasik proletarya tarih oldu. Bilgisayar teknolojisi
geliﬂti, s›n›f› de¤iﬂtirdi”, “Proletaryan›n ç›kar› art›k devrimde de¤il”,
“Devrimler tarihe kar›ﬂt›”, “Politikan›n bir arac› olan savaﬂ tarihe kar›ﬂt›.”, “Bolﬂevik tarz örgütlenme art›k geçerli de¤ildir, Bolﬂevik örgütlenme ‘monolitik’ bir yap›d›r ve ça¤a uygun de¤ildir”, “Hepimiz ayn› geminin içindeyiz. Ya hep birlikte bataca¤›z ya da hep birlikte hareket ederek gemiyi kurtaraca¤›z” dedikçe solun reformist kesimi dünyadaki bu
rüzgâr› arkas›na alarak “Yeni Aç›l›m”›yla, “Dünyaya Bak›ﬂ”›yla, sonralar› “Marksizm ve Gelecek”iyle bu tezleri gündemleﬂtirdi ve TBKP’yi
oluﬂturdu.
Reel sosyalizmin y›k›lmas›ndan sonra 12 Eylül öncesinin kitlesel
devrimci örgütleri peﬂi s›ra reformist cenaha akt›lar ve bir k›sm›
TBKP’yi oluﬂturan kesimlerle ÖDP’ye evrilecek sürecin içine girdiler.
Bunun d›ﬂ›nda kalan k›sm› kendilerince farkl› süreç yaﬂayarak kendi
tasfiyeci süreçlerini yaﬂad›lar.
1999-2009 aras› süreç yeni bir tasfiyecilik sürecidir. Bu tasfiyecilik
sürecini besleyen etmenlerin baﬂ›nda emperyalizmin reel sosyalizmin
y›k›lmas›ndan sonra nispeten zay›f halka konumunda olan ülkelerdeki
devrimci hareketleri yok etme ya da sistem içine çekme çal›ﬂmas›d›r.
Co¤rafyam›z aç›s›ndan bunun anlam› Kürt hareketinin zapt-›rapt alt›na
al›nmas› ve Co¤rafyam›z solunun devrimci kanad›n›n tasfiyesi giriﬂimidir. Kürt hareketinin liderinin emperyalistler taraf›ndan yakalanarak
Türk egemen güçlerine teslim edilmesi ve sonras›nda Kürt hareketinde
yaﬂanan ideolojik ve stratejik k›r›lma -ki 1993’lerde taktik olarak baﬂlayan süreç Kürt hareketinin liderinin yakalanmas›yla stratejik bir k›r›lmaya dönüﬂmüﬂtür- ile 19 Aral›kta ifadesini bulan -ve sonras›nda devam
eden- süreçte solun devrimci e¤iliminin örgütsel tasfiyesini hedefleyen
katliam ve di¤er giriﬂimlerdir. Bu süreçte solun devrimci e¤ilimi önemli
ölçüde zay›flat›lm›ﬂt›r.
Son tasfiyecilik dalgas› sürecinde solun reformist e¤ilimi önceki on
y›l›n ﬂaﬂaal› günlerini geride b›rakt›. Önceki on y›lda ÖDP’de somutlaﬂan solun reformist e¤iliminin birli¤i, yeni sürecin ihtiyaçlar›na yan›t olamad›¤› oranda h›zla parçalanmaya ve güç kaybetmeye baﬂlad›. ÖDP’yi
oluﬂturan örgütler yeni dönemde ÖDP’den kopup kendi partilerini, örgütlerini oluﬂturdular. Ayr›lanlar›n bir k›sm› tekrardan ayr›ﬂma süreci
yaﬂayarak politik etkilerini iyice yitirdiler.
San›r›z, son 10 y›l için ﬂunlar› söylemek abart›/yanl›ﬂ olmayacakt›r:
- Solun reformist ve gelenekçi-devrimci tüm e¤ilimleri/kesimleri,
son on y›lda kan kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor.
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- Solun reformist kesiminde zaten var olmayan taktik ve strateji
aras›ndaki iliﬂki, solun gelenekçi-devrimci kesiminde de kaybolmuﬂtur.
- Gelenekçi-devrimci yap›lar›n ideolojik-teorik söylemleriyle pratikte yapt›klar› aras›nda çok ciddî bir aç› fark› bulunmaktad›r. Ve her geçen gün bu aç› fark› daha da aç›lmaktad›r. Ayr›ca gelenekçi-devrimci
e¤ilimindekilerin önemli bir k›sm› sisteme karﬂ› konumlan›ﬂ›n› büyük
oranda yitirmiﬂtir.
- Gelenekçi-devrimci yap›lar›n politikay› yürütüﬂ biçimi, iddialar›n›n
tersine aç›k alan üzerinden ve platformsal tarzda yürütülüyor. Bu gerçeklik pratikte devrimci-gelenekçi e¤ilimlerle reformist e¤ilimler aras›nda çizgiyi silikleﬂtiriyor.
Sonuç olarak solun tüm e¤ilimlerinin bir t›kan›kl›k yaﬂad›¤› görülmektedir.

T›kan›kl›¤›n arka plan› ve çözümler
‹deolojik alan
Reel sosyalizmin y›k›lmas›yla birlikte yeni bir döneme girildi¤i dünya ve co¤rafyam›z solunun hemen hemen tüm güçlerince kabul edilmektedir. 1970’li y›llardan baﬂlat›lan bu sürecin reel sosyalizmin y›k›lmas›yla tamamland›¤›n› ve o günden bu yana olan süreci -farkl› kavramlarla ifade edilse de- yeni bir süreç, yeni bir dönem olarak tan›mland›¤› biliniyor. Ancak daha önce bir çal›ﬂmam›zda belirtti¤imiz gibi yeni
dönemin kavran›lmas› noktas›nda da solun bütününü ifade eden ortak
bir yaklaﬂ›m›n, bileﬂkenin olmad›¤› da biliniyor. Kimileri emperyalist kapitalist iliﬂkilerin de¤iﬂti¤ini, bilgisayar teknolojisinin üretim sürecinde
yayg›n olarak kullan›lmas›yla -özellikle Japonya’da kimi sektörlerde robotlar›n etkin kullan›m› gibi- birlikte, s›n›fa yüklenilen “eski” yaklaﬂ›mlar›n (öncü, devrimci s›n›f gibi) geçerli olmad›¤› iddias›yla s›n›f›n devrimcili¤ini ve bununla ayn› anlama gelen devrimcili¤in bir kenara b›rak›lmas› gerekti¤i anlay›ﬂ› ortaya ç›kmaktad›r.
Kimileri yaﬂan›lan sürecin emperyalizm-kapitalizmden farkl› oldu¤unu, bunun yeni bir üretim tarz› oldu¤unu ifade etmektedir. Bu yaklaﬂ›mla küreselleﬂmenin tarihsel ilericili¤inden, AB’ye kat›lman›n olumlulu¤undan vb. bahsedilebilmektedir.
Kimileri de toptanc› ve genel bir emperyalizm tahlili yaparak emperyalist-kapitalist iliﬂkilerde yaﬂanan de¤iﬂmeleri (1900’lerin baﬂ›ndan
günümüze kadarki süreci) yeterli ölçüde dikkate almayan yaklaﬂ›mlar
sergilemektedir.
Reel sosyalizmin y›k›lmas›yla yeni bir sürecin baﬂlad›¤› ve bu sürecin önceki süreçten ekonomik, sosyal ve siyasal iliﬂkilerde baz› de¤i71

ﬂiklikleri içerdi¤i tart›ﬂma götürmez bir gerçektir. Siyasal aç›dan bak›ld›¤›nda emperyalist güçlerle sosyalist güçler aras›ndaki iliﬂkilerde, sosyalist güçlerin kendi aralar›ndaki iliﬂkilerinde, emperyalistler aras›ndaki
iliﬂkilerde, emperyalist ülkelerdeki egemenlerle emekçiler aras›ndaki
iliﬂkilerle, emperyalistlerle ba¤›ml› ülkeler aras›ndaki iliﬂkilerde önemli
de¤iﬂmeler yaﬂand›¤› görülmektedir. Ayn› ﬂekilde üretim süreçlerinde
de yaﬂanan de¤iﬂmelerin üretim sürecini parçalad›¤›n›, bunun sonucunda iﬂçi s›n›f› ve emekçilerin daha h›zla yoksullaﬂt›¤›, s›n›f ve sendikal hareketin zay›flad›¤› görülmektedir.
* * *

‘E¤er durum de¤iﬂmiﬂse ve bizde baﬂka türden sorunlar› çözmek
zorundaysak, böylesi ortamda geriye bakmamak, sorunlar› dünkü yöntemlerle çözmeye kalk›ﬂmamak gerekir. U¤raﬂmay›n çözemezsiniz!’
(LEN‹N)
1990’lardan itibaren dünyada, bölgemizde ve co¤rafyam›zda
önemli de¤iﬂmelerin yaﬂand›¤› ve dönemin karﬂ›m›za yeni sorunlar› ç›kard›¤› biliniyor. Sol, bu de¤iﬂimleri kavramak, sorunlar› bilince ç›kartmak, co¤rafyam›z üzerindeki etkilerini görerek ona göre politika üretmek ve konumlanmak tarz›nda bir yöntem izlenece¤ine iki uçta sal›nan
bir süreç izlemiﬂtir. Solun reformist kesimi geçmiﬂi nihilist tarzda inkâr
ederken, solun gelenekçi-devrimci kesimleri, -en az›ndan ilk baﬂlardasanki dönemsel de¤iﬂmeler yokmuﬂ gibi, bu de¤iﬂmeler karﬂ›s›nda
kendisinin de buna uygun de¤iﬂmesi gerekmiyormuﬂ gibi hareket etti.
Karﬂ›laﬂt›¤› t›kan›kl›klar›n kayna¤›na inmek yerine kiﬂilere havale eden
yaklaﬂ›mlar içinde oldu. Ancak gerçekler inatç›yd› ve gelenekçi-devrimci yap›lar bu gerçe¤in duvar›na toslamaya baﬂlay›nca iﬂlerin art›k eskisi gibi sürmeyece¤ini, bir tak›m de¤iﬂmelerin kaç›n›lmaz oldu¤u görmeye baﬂlad›lar. “Yenilenme” söylemi de genellikle bu aﬂamada kendini
gösteriyordu. Gelenekçi-devrimci solun yenilenme söylemi, örgütsel
tasfiye ya da örgütsel bölünme dönemlerinde gündeme geldi¤i için sorunlu bir yenilenme olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Sorunlu bir yenilenme olarak nitelendiriyoruz; çünkü yenilenmenin ufku hareketin yaﬂad›¤› bunal›m›n/tasfiyenin aﬂ›lmas›yla ba¤lant›l›yd›. Yani soruna bütünsel de¤il,
tamam›yla karﬂ›laﬂt›¤› pratik sorunlar üzerinden bakm›ﬂt›r. Pratik olarak kendini dayatan sorunun çözümüne iliﬂkin de genelden de¤il, bulundu¤u konum üzerinden çözmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Oysa bulundu¤u konum sorunu üreten bir konum oldu¤u için sorunu çözememekte ve yeni sorunlar›n kayna¤›na neden olmaktad›r. Belki sorunun kimi noktalar›na vursa da bütünsel olmaktan uzak kalmaktad›r.
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Sonuç olarak Co¤rafyam›z Sol hareketinin yaﬂad›¤› t›kan›kl›¤›n arka plân›nda sayabilece¤imiz ilk neden ideolojik nedendir. Gerçekte bu
söyledi¤imizin karﬂ›l›¤›, solun devrimci tarzda yenilenememesidir.
Devrimci yenilenme, geçmiﬂimizden dersler ç›karmak, dönemi kavramak ve bu geliﬂmelere uygun yeniden konumlanmakt›r.
Geçmiﬂimizden dersler ç›karmak, genelde Komünist hareketin 150
y›ll›k tarihi, Co¤rafyam›z komünist hareketinin 90 y›la yaklaﬂan tarihimizin irdelenerek do¤ru ve yanl›ﬂlar›yla hesaplaﬂmay›; do¤rulara sahiplenmeyi, yanl›ﬂl›klar› da aﬂ›lm›ﬂ tarihimiz olarak görmemiz olarak anlaﬂ›lmal›d›r. Daha özelde her devrimci grubun geçmiﬂiyle yüzleﬂmesi anlam›na gelmektedir.
Dönemi kavramak; geçmiﬂle ba¤lant›s› kurularak ama özellikle
son 35 y›lda emperyalistler aras›ndaki iliﬂkilerde, emperyalist sömürünün sürdürülüﬂ biçiminde, emperyalistlerle ba¤›ml› sömürge ve yeni sömürgeler aras›ndaki iliﬂkilerde, emperyalistlerle emperyalizme karﬂ›
olan güçler aras›ndaki iliﬂkilerle ve sosyalistler aras›ndaki iliﬂkilerdeki
de¤iﬂmeleri saptamay›, bu de¤iﬂmelerin s›n›flar› ve devrimci hareketi
nas›l etkiledi¤ini aç›¤a ç›kartmas› ve bu de¤iﬂikler karﬂ›s›nda devrimci
güçlerin nas›l konumlanmas› gerekti¤inin aç›¤a ç›kar›lmas› olarak anlaﬂ›lmal›d›r.

Politik nedenler
T›kan›kl›¤›n arka plân›nda sayabilece¤imiz ikinci neden politik nedenlerdir.
Öncelikle ﬂunun alt›n› çizmemiz gerekiyor: Devrim, halk›n devrimci giriﬂimiyle egemen devlet cihaz›n›n parçalanarak politik iktidar›n ele
geçirilmesidir. Devrimci mücadele politik iktidar› ele geçirmek için yürütülen mücadeledir. Devrimci mücadelenin literatürdeki karﬂ›l›¤› politik
mücadeledir. Yani politik mücadele, sistemi ve egemen iktidar› cepheden hedef alan bir faaliyettir. Sistemi hedef alan faaliyet ise (mücadele
biçimlerinden ba¤›ms›z olarak) esas olarak özgür alan faaliyetidir. Dolay›s›yla politik faaliyet esas olarak sendikalar ya da kitle örgütleri üzerinden verilmez. Bunlar sistem taraf›ndan her an kapat›labilirler ya da
iﬂlevsiz hale getirilebilirler. E¤er politik faaliyet esas olarak bunlar üzerinden yürütülürse bask› dönemleri yo¤unlaﬂt›¤›nda ya politik faaliyeti
sürdürmek olanaks›z hale gelir ya da politik faaliyet, politikan›n baﬂka
araçlarla yürütülmesine indirgenir ki, her yaklaﬂ›m farkl› s›k›nt›lar›n kayna¤› haline dönüﬂür.
Politik faaliyet bütünlü¤ü içinde genel olarak kitle örgütleri özel olarak da yasal kitle örgütleri vard›r. Kitle örgütlerindeki faaliyet sadece o
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kitle örgütü içinde örgütlenmiﬂ ya da örgütlenecek olan kitlenin güncel,
özgün taleplerini ve buna karﬂ› mücadelelerini içermez. Ayn› zamanda
bu sorunlar›n kayna¤› olan sistemi hedef noktas›na koyar. Dolay›s›yla
güncel talep ve mücadeleler sistemi hedef alan talep ve mücadelelerle
bütünleﬂtirilmek durumundad›r (yani kitle örgütleri devrim mücadelesinin bir parças› olmak durumundad›rlar). Ama Kitle örgütlerindeki faaliyet esas olarak özgür alan faaliyetleri de¤ildir. Ve politik çal›ﬂmalar
esas olarak bunlar üzerinden yürütülemez.
Reformist solun devrim gibi bir iddias› yoktur. Devrimci olarak nitelendirmeyiﬂimizin nedeni devlete ve politik iktidara yaklaﬂ›m›ndan kaynaklanmaktad›r. Devrimden umudunu kesen reformist sol demokrasiyi
kazanmak ad›na güncel talepleri/hedefleri yüceltir, yüceltmektedir.
Son 10 y›l aç›s›ndan bakt›¤›m›zda solun devrimci e¤ilimi de iktidar
hedefini büyük oranda yitirdi; ideolojik teorik söylemlerinde devrimden,
siyasal iktidar›n devrimci bir tarzda ele geçiriliﬂinden bahsetse de pratikte reformistlerle olan ay›r›m çizgisi iyice silikleﬂti. Gerçekte yürüttü¤ü
mücadele, sistemi ve politik iktidar› cepheden hedef alan bir mücadele
olmad›¤› gibi kulland›¤› mücadele araçlar› da sorunludur. Bilinmelidir ki,
platformlar, kültürel, sanatsal merkezler üzerinden iktidar hedefli bir
mücadele verilemez.
Gelenekçi devrimci yap›lar›n iddialar›yla pratikte yapt›klar› aras›ndaki aç› fark› bir türlü giderilmeyen t›kan›kl›¤a yol açmakta, kadrolar›
yormakta ve birer ikiﬂer kopmalara ya da örgütsel ayr›ﬂmalara neden
olmaktad›r.
Gelenekçi-devrimci kesim politikay› sistemi ve politik iktidar› cepheden hedef alan bir mücadele olarak almad›¤› için yürüttü¤ü mücadele lokal düzeyde kalmaktad›r.

Örgütsel nedenler
T›kan›kl›¤›n arka plân›nda sayabilece¤imiz üçüncü neden, örgütsel nedenlerdir.
Örgütsel nedenler denildi¤inde ortaya ç›kan ilk ﬂey, kolektif liderlik
yerine, ﬂefli¤in egemen olmas›d›r… Buradaki liderlik anlay›ﬂ›nda (gerekçeler ne olursa olsun) liderlerin konumu ola¤anüstü ﬂekilde abart›lm›ﬂt›r. Liderler ulaﬂ›lmaz varl›klar olarak, parti/örgüt/hareket tüzü¤ünün
üstünde bir yer alm›ﬂlard›r. Bunda verili nesnel durumun pay› olsa da,
öznelerin ve liderlerin pay›n›n da en az nesnel koﬂullar kadar belirleyici oldu¤unu belirtmek gerekir. Liderli¤in ﬂeflik kurumuna dönüﬂmesi sadece niyetlere ba¤lanamaz. Zaman zaman niyetler, suiistimaller olsa
da lider konumundakilerin ço¤u kendi yap›lar›n›n bir dönemine damga74

lar›n› vuran ideolojik, teorik ya da pratik etkinli¤i en güçlü kadrolard›r.
Yani zannedilenin tersine liderlerin tamam›na yak›n› ayak oyunlar›yla
de¤il, bir dönem yapt›klar›yla di¤er kadrolardan s›yr›l›p iﬂin baﬂ›na gelmiﬂlerdir. Ancak örgütsel yap›lar›n tasfiyeci niteli¤i kolektif liderli¤in ortaya ç›k›ﬂ›n› engellemekte ve sonuçta liderlerin her birini vazgeçilmez
duruma getirmektedir.
Örgütsel nedenler denildi¤inde ortaya ç›kan ikinci sorun, gelenekçi-devrimci sol e¤ilimin tasfiyeci bir örgüt anlay›ﬂ›na sahip olmas› ve bu
örgüt anlay›ﬂ›n›n özellikle orta kadrolar›n tasfiyesine neden oldu¤u gerçe¤idir. Orta düzey kadrolar›n tasfiye olmas› beynin küçülmesine ve
bünyenin beyine göre geliﬂmesine neden olmaktad›r. Bu sorun ileri
sempatizanlar›n kadrolaﬂmalar›yla giderilmeye çal›ﬂ›lmakta. Ki, bu yaklaﬂ›m beraberinde yeni sorunlar› üretmektedir. Böylece bir k›s›r döngü
yaﬂanmaktad›r.
Reformist ve gelenekçi devrimci solun son yirmi, yirmi beﬂ y›l›nda
yaﬂanan ayr›ﬂmalara bakt›¤›m›zda hemen hemen gerekçelerin ayn› oldu¤unu görebilmekteyiz. Ayr›ﬂmalar ideolojik nedenlerden çok, örgütsel, politik nedenlere dayanmaktad›r. Kendimizi biraz zorlay›p ﬂunu
söyleyebiliriz: Örgüt isimlerini ç›kar›p gerekçelerini yan yana koydu¤umuzda hangi ayr›ﬂman›n hangi örgütten oldu¤unu tespit etmek zorlanabilece¤imiz düzeydedir. Konumuz aç›s›ndan ayr›ﬂmalardan ç›karabilece¤imiz en önemli sonuç, orta düzey kadrolar›n yitirilmesidir.
Örgütsel nedenler denildi¤inde ortaya ç›kan üçüncü sorun örgütlenme içinde kat›l›m›n sa¤lanmamas›d›r. Leninist örgütlenme anlay›ﬂ›nda yap›n›n alaca¤› kararlara kadrolar›n/organlar›n kat›l›m› sa¤lan›r.
Eylem birli¤i ça¤r›lar› yap›lmadan önce kadrolar›n, tart›ﬂmalar›n ve çeﬂitli önermelerin en geniﬂ ve en özgür biçimde tart›ﬂ›l›p kararlaﬂt›r›lmas› olana¤› tan›n›r. Lenin, “Her Sosyal Demokrat›n görevi parti içinde
teorik ve pratik sorunlar üzerinde ideolojik mücadelenin mümkün oldu¤unca aç›k, geniﬂ ve özgür biçimde yürütülmesine ve fakat yine de bu
mücadelenin hiçbir ﬂekilde Sosyal Demokratlar›n proletarya devrimci
eylem birli¤ini engellemesine, ona zarar vermemesine çabalamal›d›r”.1
“Parti bas›n›nda ve parti toplant›lar›nda kiﬂisel görüﬂlerini aç›klamak ve
farkl› düﬂüncelerini savunmak için herkese tam özgürlük sa¤lanmal›d›r.” 1 (abç)
Gelenekçi-devrimci sol yap›larda ‘teorik ve pratik sorunlar üzerinde ideolojik mücadelenin mümkün oldu¤unca aç›k, geniﬂ ve özgür biçimde yürütülmesi’ mümkün olmad›¤› gibi parti bas›n›nda kiﬂisel düﬂüncelerin aç›klanmas› ve farkl› düﬂüncelerin savunulmas›n›n da imkân› bulunmamaktad›r. Bunlar yap›ld›¤›nda ço¤u zaman karﬂ›laﬂ›lan
manzara hizip suçlamalar› ya da örgütü ve merkezi küçük düﬂürmekten kaynakl› soruﬂturmalar olmaktad›r.
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Bu yaklaﬂ›mdan iki sonuç ç›kar. Birincisi, Gelenekçi devrimci sol
yap›lar s›k s›k kadrolar›n›n teorik üretim yapmamalar›ndan ﬂikâyet eder
ama bu yönde üretim yapanlar› da (birebir merkezin düﬂüncelerini tekrarlam›yorsa) engeller. Dolay›s›yla burada bir k›s›r döngü yaﬂan›r. ‹kincisi, örgütün alaca¤› yanl›ﬂ kararlara karﬂ› ideolojik mücadele vermesi
engellenir. Dolay›s›yla ‘güvenlik’ ya da baﬂka gerekçeler arkas›na s›¤›n›larak örgüt içindeki olumsuzluklar ve al›nan yanl›ﬂ kararlar›n tart›ﬂ›l›p
bilince ç›kart›lmas› engellenir.
Örgütsel nedenler denildi¤inde ortaya ç›kan en önemli sorunlardan
biri de örgüt merkezinin hesap vermemesidir. Leninist örgüt anlay›ﬂ›nda yap›lar›n örgüt merkezi iki kongre aras› süreçlerde yetkilidir. Bu süreçler o yap›lar›n tüzüklerinde belirlenen zamanla s›n›rl›d›r. Ancak gelenekçi-devrimci sol yap›larda kongreler, konferanslar pek yap›lmad›¤›
için merkezler ço¤u zaman sonu belli olmayan süreçler için de yetkili olmaya devam ederler.

Sonuç
Solun tablosunu k›saca da olsa de¤erlendirmemizin nedeni sürecin ihtiyaçlar›na yan›t verebilecek siyasal bir özneye olan ihtiyaçt›r. Yaﬂad›¤›m›z siyasal co¤rafya belki de dünyada en çok “devrimci”, “komünist” s›fat›n› taﬂ›yan/iddias›nda bulunan örgüte, çevreye, harekete, partiye sahip co¤rafyalar›n baﬂ›nda olmas›na karﬂ›n devrimci özne sorununu çözememiﬂtir. Sonuç aç›s›ndan bak›ld›¤›nda bugün ak›lda tutmakta zorlanabilece¤imiz kadar parti, örgüt, hareket, çevre oluﬂtu. Bu
noktada kimsenin samimiyeti sorgulanabilecek durumda de¤il. Her kesim -ve içlerindeki kadrolar- inand›¤› çerçevede bir ﬂeyler yapmaya çal›ﬂ›yor. Ancak bunlar›n hiçbiri sürece müdahil durumda de¤il. Ve öyle
anlaﬂ›l›yor ki, Devrimci hareketin iddias› sadece kendisine ait bir iddia
oldu¤u sürece benzeri sorunlar› yaﬂamaya devam edecek. Bu makalemiz solun reformist ve devrimci gelenekçi e¤iliminin yaﬂad›¤› t›kan›kl›¤› ve bunun arka plân›n› k›saca da olsa irdeleyerek sürece katk› sa¤lamay› hedeflemiﬂtir.
3 Mart 2009

Dipnot Aç›klamalar›:
* Burada kasdetti¤imiz sol farkl› e¤ilim ve renkleri ile kendini ‘marksist’ olarak
gören soldur.
1 V. ‹. Lenin, Örgütlenme Üzerine, s.88, ‹nter Yn.
2 V. ‹. Lenin, Örgütlenme Üzerine, s.104, ‹nter Yn.
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Yavuz Y›ld›r›mtürk
Komünistlerin Birli¤i Sorunu

-Görüﬂ-

Bugün,Türkiye komünist hareketinin temel sorununun kendine “komünist“ diyenlerin bir parti çat›s› alt›nda bir araya gelmelerini sa¤lamaktan önce, esas olarak yap›lmas› ve süreç içinde çözülmesi gereken çok
önemli iki esas sorun vard›r.
Birincisi, özellikle Lenin’in formüle etti¤i iddia ve tüm komünist partilere empoze edilen bürokratik örgüt biçimine karﬂ› kesin tav›r al›p,
Marksist örgütlenmeyi gerçek anlamda iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesi içinde
inﬂa edilmesi.
‹kincisi, iﬂçi s›n›f› hareketi ile komünist hareketinin asgari düzeyde bile olsa kaynaﬂmas›n› sa¤lamay› amaçlayan mücadelenin sonucun
da, “komünistlerinin birli¤inin” kurulmas›d›r.
Sovyetlerde ve eski Do¤u Avrupa ülkelerindeki sosyalizmin tasfiye
edilmesinde, yeniden kapitalizme geriye dönüﬂün sa¤lanmas›nda bürokratizmin baﬂrol oynad›¤› inkâr edilemez. Türkiye’de bürokratik sözde komünist parti örgütlenmesi, Türkiyeli “komünistlerin” iﬂçi s›n›f› hareketi ile birleﬂmesinin önündeki baﬂ ve en temel engeli teﬂkil eder.
Bürokratik örgütlülük, ayn› zamanda komünist partilerin reformizme ve revizyonizme kaymas›nda ve burjuva partileri haline dönüﬂmesinde de baﬂrol oynam›ﬂt›r.
Bunun için ilk baﬂta komünist partilerinin bürokratik örgüt anlay›ﬂlar›n›n yanl›ﬂl›klar›n› hiç bir ﬂeyden çekinmeden, tart›ﬂmalar›n odak
noktas›na yerleﬂtirilmelidir. Bürokratik örgütlenme biçimini ele almaktan, onun gerçek niteli¤ini aç›¤a ç›karmaktan kaç›n›lmamal›d›r. “Bunlar
Leninizm’in ilkelerdir, eleﬂtirilip de¤iﬂtirilemez” görüﬂleri ile tabu haline
getirilen bürokratik örgüt anlay›ﬂ› etkisiz hale getirilmeden, MarksizmLeninizm iﬂçi s›n›f› hareketine egemen k›l›namaz.
Dönem, dönem ve koﬂullar›n zorunlulu¤u gere¤i baz› ülkelerde bürokratik “komünist partilerin” keskin Marksist söylemlerle, (bir dönemle
s›n›rl› olan) do¤ru siyasi ve stratejik bir hat izlemesine, militan iﬂçi s›n›f› mücadelesine önderlik etmesine adlan›lmamal›. Mücadele zafere
eriﬂtikten sonra bürokratik yönetim ve örgütlülük, mücadelenin tüm kazan›mlar›n› tasfiye ederek, kapitalizme geriye dönüﬂün baﬂ aktörü olarak sahneye ç›kar. Çünkü eninde sonunda bürokratik örgüt yap›s› gere¤i asl›na geri dönecektir ve o, s›n›fl› toplumun ürünüdür.
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Bürokratik yönetimi ve örgüt biçimi, s›n›fl› toplumlardaki az›nl›k sömürücü s›n›fa tekabül eder ve bu s›n›flar›n egemenli¤inin bir arac›d›r.
Dolay›s›yla, sosyalist partilerde bürokratik yönetimler tasfiye edilmedikçe, reformizmin, revizyonizmin iﬂçi s›n›f› hareketine egemen olmas›n›n önlenmesi çok zordur.
Bürokratik “komünist partilerin” sömürücü az›nl›k s›n›fa tekabül
etti¤inin en temel göstergesi, gerek parti içinde, gerekse “sosyalist ülkeler”de az›nl›k diktatörlü¤ünü kurmas› ve bunu topluma da ço¤unlu¤u
oluﬂturan iﬂçi s›n›f›n›n “diktatörlü¤ü” olarak lanse etmesidir. Oysa bürokratik “komünist partilerin”in taban›nda yer alan üyelerin ve “sosyalist
toplumlar”da iﬂçi ve emekçilerin, iktidar› yönetmekte, en küçük bir fonksiyon oynamaz. ‹ktidar için kararlar› “komünist partilerin” siyasi bürolar› ve sekreteryalar› al›r. Partinin ve “sosyalist toplumun” tek bir görevi
vard›r; al›nan kararlara uymakt›r.
Konumuzun içeri¤i sosyalist toplumda bürokratizmin incelenmesini kapsamad›¤› için, görüﬂlerimi komünist partilerdeki bürokratik yönetimlerin iﬂleyiﬂinin deﬂifre edilmesiyle s›n›rl›yorum.
Lenin, “sosyaldemokrat partilerinin” örgütlenme ve iﬂleyiﬂ ﬂemas›
konular›ndaki görüﬂlerini ortaya att›¤›nda, Narodnik’lerin örgüt görüﬂlerinden etkilendi¤ini inkâr etmiyordu. Ve yine Rosa Lüxemburg ile “sosyaldemokrat parti” örgütlenmesi konusundaki tart›ﬂmalar›nda Rosa Lüxemburg’un kayg›lar›n›n hakl› oldu¤unu ve bu örgüt anlay›ﬂ›n›n bürokratizm’e kayabilece¤ini kabul ediyordu.
Lenin’in Çarl›k Rusya’s› için öne sürdü¤ü örgüt biçiminin bir ilke
sorunu olmad›¤›n›n, sadece Rusya koﬂular› için geçerli oldu¤unun
özellikle vurgulad›¤› bilinmektedir. Oysa bu örgüt anlay›ﬂ› Lenin sonras› formüle edilerek “komünist partilerinin örgüt ilkeleri” haline getirilerek,
Komintern’e ba¤l› partilere empoze edildi ve bu partilerini bürokratik
parti haline gelmelerine neden olundu. Lenin, öne sürdü¤ü örgüt görüﬂleri ile, iﬂçi s›n›f›n›n en bilinçli, en fedakâr, en cesur kesimlerinin Par ti’de örgütleneceklerini belirtiyordu. Gerçekten, Lenin dönemi de , (k›sa
bir süre de olsa) ondan sonra da, komünist partilerinin üyelerinin Lenin’in tarif etti¤i nitelikteki kiﬂilerin oluﬂturduklar›na tarihsel olarak tan›k
olundu. Ama bürokratik parti örgütlülü¤ü süreç içersinde komünist partilerinin bu özelliklerin ortadan kald›rarak, iﬂçi s›n›f›n›n, en fedakâr kesiminin de¤il, en imtiyazl› tabaks›n›n üye oldu¤u örgütler haline dönüﬂtürdü ve dönüﬂtürülmesi kaç›n›lmazd›.
Türkiye’de ise halihaz›rda varl›¤›n› sürdüren sözde komünist parti örgütlenmeleri, tam anlam›yla, bürokratik örgütlülü¤ün karikatürü biçimindedir. “Komünist örgütün” çevresinde toplanan sempatizanlar› yö78

netenler “komünist parti üyeli¤ini hak ediyor.” Böylece tüm “parti üyeleri yöneticilerden” oluﬂuyor. Kimin partiye al›naca¤›na, partili olaca¤›na
da bu “yönetici” kesim karar veriyor. Ve o örgütün tüm siyasi taktiklerini ve stratejisini, ideolojik hatt›n›, yöneticiler örgütünün imtiyazl› en azl›¤› belirliyor ve örgüt kanal›yla da sempatizanlara kararlar›n› prati¤e
geçirilmesinin talimat› verilir. “Al›nan kararlar›n pratikteki baﬂar›s›n› veya baﬂar›s›zl›¤›n› belirleyen kadrolard›r (siz onu sempatizanlar anlay›n)” laflar›yla karar› alanlar yanl›ﬂlardan yakas›n› s›y›r›r.1
Bürokratik örgütlülü¤ün varl›¤›n› demokratik merkeziyetçili¤in demokratikli¤ini ortadan kald›ran veya göstermelik hale dönüﬂtüren sözde örgüt ilkeleri belirler.2
Oysa Marksizm, esas olarak sosyalist örgütte merkeziyetçili¤i de¤il demokrasinin egemen olmas›n› savunmuﬂtur; çünkü gerek toplumda ve gerekse bir iﬂçi s›n›f› partisinde veya kitle örgütlerinde Marksizm’in ideolojik, siyasi egemenli¤i ancak demokrasinin varl›¤› koﬂullar›nda sa¤lanabilinir. Marksizm, toplumun tarihsel olarak ilerleyiﬂi karﬂ›s›nda en do¤ru görüﬂü savunan bir bilimdir. Bunun için Marksizm, di¤er
düﬂünceleri eninde sonunda yenecek bir niteli¤e sahiptir. Objektif gerçekli¤e tekabül eden Marksist düﬂüncenin galebe çalmas› ancak demokrasinin varl›¤›na ba¤l›d›r. Demokrasinin varl›¤› koﬂullar›nda iﬂçi s›n›f›, kendi s›n›f ideolojisi Marksizm’e kavuﬂabilir.
Bunun için Rosa Lüxemburg hakl› olarak demokrasinin olmad›¤›
yerde sosyalizm olamaz, sosyalizmin olmad›¤› yerde demokrasi olamaz diyordu. Ve yine Rosa Lüxemburg, özgürlük di¤er düﬂüncelere özgürlük demektir tan›m›yla demokrasinin iﬂçi s›n›f› hareketinin temel unsuru oldu¤unu vurguluyordu.
Sosyalist partilerde her düﬂüncenin özgürce savunuldu¤u ortamlar
sa¤lanmad›kça, o partinin iﬂçi s›n›f› hareketine ideolojik, siyasi ve örgütsel önderli¤i kesinlikle sa¤lanamaz. S›n›fl› toplumlar›n sona eriﬂine
kadar sosyalist partilerde (isterse iktidarda olsun) kesinlikle özgür düﬂüncelerin gere¤i olarak gruplar›n ortaya ç›kmas› ve aralar›nda ideolojik mücadelenin sürmesi kaç›n›lmazd›r. Sosyalist partilerde gruplar (yani hizipler) olmaz görüﬂü gerçek de¤il.3 “Eﬂyan›n tabiat›na” ayk›r› olan
bu durum (yani “sosyalist partiler” de gruplar, hizipler olamaz denilmesi) ya pratikte geçerli¤ini yitirir veya, “parti disiplini” “sosyalist partiyi”
erime sürecine sokar. Durmadan “hizipleri “tasfiye etme ad›na bir avuç
“sad›k adam›”yla baﬂ baﬂa kal›n›r.4
Sosyalist partilerde görüﬂ farkl›l›klar› ve gruplar›n›n varl›¤› o partiye dinamizm getirir. Düﬂüncelerin özgürce tart›ﬂ›lmas›, Marksist bilinç’in parti taban›na ve iﬂçi kitlelerine egemen olmas›n› sa¤lar ve böylece sosyalizm mücadelesine gönüllü ve bilinçli olarak kat›lan partiler,
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kapitalizme ve burjuvaziye karﬂ› daha militanca bir hareketin do¤mas›nda belirleyici rol oynar.
Sosyalist partilerde özgür tart›ﬂma ortam›n›n var olmas›, parti içi
demokrasi bab›nda ne yeterlidir, ne de bürokrasinin partiye egemen olmas› önlenebilinir. ‹lk önce sosyalist partiyi sempatizanlar› yöneten örgüt olmaktan kesinlikle ç›karmak gerekir. Direkt iﬂçi s›n›f›n›n içinde yer
almayan, iﬂçi ve yoksul emekçiler ile ba¤lar› olmayan, sosyal-pratikte
iﬂçi s›n›f›na ideolojik, siyasi ve örgütsel önderlik edebilecek vas›f’a
eriﬂmeyen, sosyalist partide “demokrasi “sadece lüks olarak kal›r.5 Parti içi demokrasinin lüks olmaktan ç›karman›n esas yolu, merkez organ›n›n yetkilerini k›s›tlamaktan geçer. Sosyalist partinin esas örgütleri ve
karar organlar› iﬂçi ve yoksul emekçi kitleleri içinde faaliyet gösteren taban› ve onun içinde yer ald›¤› parti organlar› olmal›. Sosyalist parti organlar› seçimlerle iﬂ baﬂ›na gelmeli, gerekti¤inde yine parti taban örgütleri taraf›nda görevinden al›nmal›.

‹ﬂçi s›n›f›n›n mücadelesi iﬂinde sosyalist partinin inﬂa edilmesi
Yukar›da izah etme¤e çal›ﬂt›¤›m, bürokratizmden ar›nmay› amaçlayan sosyalist parti ancak iﬂçi s›n›f›n›n kapitalizme karﬂ› mücadelesi
içinde inﬂa edilebilinir. 100 seneye yak›n tarihsel geçmiﬂi oldu¤u iddia
edilen “TKP” hiçbir dönemde iﬂçi s›n›f›yla kaynaﬂmay› baﬂaramad› ve
iﬂçi s›n›f›n›n gerçekten komünist partisi olma niteli¤ine kavuﬂmad›. T‹P
ve 1970 sonras› “TKP”, iﬂçi s›n›f›n›n partisi olduklar›n›, bürokrat sendikac›lara parti yönetimlerinde yer vererek sözde kan›tlamaya çal›ﬂm›ﬂt›.
1971 sonras› aç›ktan “TKP”ye cephe alan, onu küçükburjuva reformistrevizyonist ayd›n hareketi diye nitelendiren sosyalistler, “TKP”nin yolunda yürümekten kendilerin al›koyamad›lar ve ondan daha berbat bir
bürokratik parti örgütlülü¤ünü inﬂa ederek, iﬂçi s›n›f› hareketinin d›ﬂ›nda kalmaya devam ettiler. ‹ﬂçi s›n›f›n›n partisi oldu¤unu kan›tlamak için
sözde parti üyelerinin ço¤unlu¤u iﬂçi kökenli oldu¤unu ispatlamaya kalk›ﬂm›ﬂlard›. Üyeleri “iﬂçi kökenli” ama hiç birisi fabrika iﬂçisi de¤il ve
fabrika içinde, partilerin etraf›nda oluﬂan iﬂçi grubu ve hücresi yok.
Türkiye gibi kapitalizmin egemen oldu¤u ve 10 milyonunun üzerinde iﬂçinin bulundu¤u bir ülkede iﬂçi s›n›f›n›n içinde komünist partisinin
inﬂa edilememesinin nedenini, izlenen ideolojik, siyasi ve örgütsel çizgide aramak gerekir.
Aradan 100 sene geçmesine ra¤men iﬂçi s›n›f›n›n içinde komünist
partisinin inﬂa edilme sorununun çözümü s›cakl›¤›n›n koruyor. ‹ﬂçi s›n›f›yla organik bir ba¤› olmayan, iﬂçiler ile iliﬂkisi bulunmayan “komünistlerin” bir araya gelmesiyle gerçekten Marksist-Leninist iﬂçi s›n›f› partisi kurulmuﬂ olmaz.
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Bugün iﬂçi s›n›f›n›n d›ﬂ›nda komünist partiyi kurmadan önce, iﬂçi
s›n›f› mücadelesi içinde komünist partinin inﬂa edilmesi esas al›nmal›.
Bunun için ilk önce iﬂçileri, en acil talepleri için devlete ve burjuvaziye
karﬂ› mücadeleye sokacak, Komünist Partisi’nin çekirdeklerini oluﬂturacak iﬂçi örgütleri oluﬂturulmal›. ‹ﬂçi birlikleri ﬂeklindeki bu örgütlerde
kendini Marksist addeden tüm gruplar yer almal› ve iﬂçi s›n›f›na sosyalist bilinci taﬂ›mak için demokrasi platformunda faaliyet yürütülmeli. Kurulacak iﬂçi birliklerinin ideolojik ve siyasi mücadelesini yönlendirecek
haftal›k merkezi bir yay›n organ ç›kar›lmal›.
Bugün iﬂçi s›n›f›n›n en acil görevi, kapitalizmin derinleﬂen ekonomik krizine karﬂ› mücadelenin yan› s›ra, 12 Eylül faﬂizminin gasp etti¤i
iﬂçilerin grev, özgür sendika kurma ve toplu sözleﬂme yapabilme haklar›n› geri almakt›r. Türkiye, 12 Eylül faﬂizmi sayesinde dünyan›n en
ucuz iﬂ-gücünün varoldu¤u ülkelerin ilk s›ras›nda yer al›yor. 10 milyon
iﬂçiden sadece 500 bin imtiyazl› iﬂçi sendika, grev ve toplu sözleﬂme
yapabilme hakk›na sahiptir. Di¤er çal›ﬂan ço¤unlu¤un, günlük çal›ﬂmalar› 8 saat’in çok üzerinde olmas›na ra¤men, ne grev hakk›, ne de sendika ve toplu sözleﬂme yapma hakk› vard›r. ‹ﬂçilerin faﬂizm taraf›ndan
gasp edilen haklar›n›n geri al›nmas› mücadelesi ayn› zamanda komünist partisinin iﬂçi s›n›f› içinde inﬂa edilmesinin temelini oluﬂturacak.
3 Mart 2009
Köln-Almanya

Dipnot Aç›klamalar›:
1 Karar› alanlar “hiç bir zaman yan›lg›ya düﬂmez, yanl›ﬂ yapmazlar!”, yanl›ﬂ yap›lm›ﬂsa, al›nan “do¤u kararlar› prati¤e geçirmede, beceriksiz ve yeteneksiz kadrolard›r ve onlara talimatlar› aktaranlar, yani kadrolar› direkt
yönetenlerdir. Karar alan›n hiç suçu olamaz” çünkü o ﬂaﬂmazd›r!, ald›¤›
kararlar›n yanl›ﬂl›¤›n›n sosyal-pratik ortaya ç›kmas›na ra¤men, o do¤ru
karar alm›ﬂt›r! Ama yanl›ﬂ yapan “yeteneksiz kadrolard›r!”
2 1970 öncesi Mehmet Ali Aybar sözde bürokratik örgüt biçimine savaﬂ
açanlardand›. Oysa T‹P baﬂkan› oldu¤u dönemde kendine ters düﬂen
MDD düﬂüncelerini savunanlar› partisinden atmay› kendisi için vazgeçilmez görev addetmiﬂti. Parti içi tart›ﬂmalar›n›n önünü keserek, tam anlam›yla parti içi despotizmi egemen k›lm›ﬂt›. Ona göre bir partide bürokratl›¤› belirleyen, parti yöneticileri idi. Bunun içinde parti yöneticilerinin devaml› seçilmelerine karﬂ› ç›kacak metodu gündeme getiriyordu ve böylece parti baﬂkan›n süreli seçimiyle sözde bürokratlaﬂman›n önünü kesecekti!..
3 Bürokratik “sosyalist partilerin” merkez organlar›nda her zaman iﬂçi s›n›f› kitlelerinden, örgüt taban›ndan gizlenen görüﬂ farkl›l›klar› ve de grupS.P. F/6
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laﬂmalar vard›r. Ama oportünist uzlaﬂmalar ile sözümona çözüm yollar›
aran›r, çünkü az›nl›kta kalan örgütten tasfiye edilme tehdidi ile karﬂ› karﬂ›yad›r. ﬁayet bu tehdide ra¤men, görüﬂünde ›srar eder ve örgüt içi tart›ﬂmak istese hemen partiden tasfiye edilir ve o partiye egemen olan, hemen “sol veya sa¤ sapmaya karﬂ› savaﬂ aç›p”, örgütü kazanmaya çal›ﬂ›r.
Tart›ﬂmalardan habersiz olan parti taban› merkezi elinde tutanlar›n ileri
sürdükleri görüﬂleri kabul eder ve özelikle “karﬂ› olan ne diyor” sorusunu ne yöneltebilir, ne de cevab›n› arar.
Serbest tart›ﬂma ortamlar›n›n olmad›¤›, örgüt taban›n›n d›ﬂlanarak, her
ﬂeyden habersiz b›rak›ld›¤› bürokratik “sosyalist partiler” de merkezi ele
geçiren örgüt egemenli¤ini sa¤layabildi¤i için, klikler aras› mücadelenin
esas›nda darbeci yollar ile örgüt merkezi organlar›n› ele geçirme yöneliktir. Böylece merkeze egemen olan, örgüte egemen olur ve örgütü kendi istedi¤i ﬂekilde yönetir ve özellikle reformist ve revizyonist görüﬂlerini
örgüte egemen k›lar.
Görüﬂ farkl›l›klar›ndan dolay›, örgütten tasfiye edilme tehdidi ile baﬂ baﬂa
olanlar›n baz›lar›, bu durum karﬂ›s›nda yeni bir örgüt kurmak için hemen
faaliyete giriﬂir, böylece örgüt parçalanmalar›n›n, sözde yeni örgütlerinin
ortaya ç›kmas›n›n önü kesilemez.
4 Türkiye’de, Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›ndan sonra bürokratik parti örgütlenmesinin reddi ad› alt›nda biraraya gelen çeﬂitli “sol gruplar”›n ÖDP
isimli bir parti kurduklar› bilinmektedir. Ama bu partide biraraya gelenler,
demokrasiye öncelik veren ve bürokratik örgüt anlay›ﬂ›n›n d›ﬂlayan düﬂüncelere ne sahipti, ne de bürokratik örgüt al›ﬂkanl›klar›n› terk etmeye
haz›rlard›. Her grup örgüt merkezini ele geçirerek, partiye egemen olma
amac›ndan zerre kadar vazgeçmemiﬂti. Nitekim ÖDP’nin ço¤unlu¤u
“dev-yolculardan” oluﬂtu¤unu görenler ve parti merkezini ele geçirme
“ümidini” kaybedenler hemen ÖDP’den ayr›lma yolunun seçtiler. Bu ﬂekilde hareket etmelerini belirleyen bir di¤er etken, 12 Eylül faﬂizminin somut olarak ortaya ç›kard›¤› Türkiye “sosyalist hareketinin” iﬂçi s›n›f ve
yoksul köylülük ile direkt hiç bir ba¤›n›n olmamas› idi. ‹ﬂçi ve emekçi kitlelerinden kopuk küçükburjuva tabakalar›n›n oluﬂturdu¤u bu gruplardan,
kurtuluﬂlar›n› sosyalizmde arayan s›n›flar›n bürokratizme karﬂ› demokrasiyi vazgeçilmez addeden s›n›f tav›r’› beklenemezdi.
Ama her ﬂeye ve libarel, reformist ve postmodern çizgilerine ra¤men,
ÖDP bugün “Türkiye sosyalist hareketi içinde” bürokratizme karﬂ› demokrasi ad›na yeni bir örgüt anlay›ﬂ›n›n gündeme getirdi ve sosyal-prati¤e
soktu. ÖDP var oldu¤u kadar parti içi demokrasi sayesinde kendini yenileyebilen (olumlu veya geçici olarak olumsuz ﬂekilde de olsa) bir yap›ya
sahiptir. Tüm örgüt taban›n›n kat›ld›¤› tart›ﬂmalar ile örgütte var olan
gruplar egemen olabiliyor veya egemenliklerini kay›p ettiklerinde örgütten
ayr›l›p gitmiyor. En önemlisi örgüte egemen olan grup, bir di¤er grubun
düﬂünce özgürlü¤ünü elinden alm›yor, gruplar›n varl›klar› ve düﬂünce
farkl›l›klar› ne ortadan kald›r›yor, ne de karﬂ› oldu¤u gruba bask› uyguluyor. Bu durum, yüz seneye yak›n geçmiﬂ oldu¤u öne sürülen “Türkiye
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sosyalist hareketinin” ilk partiiçi demokrasi deneyidir. ÖDP, de¤iﬂim ve
dönüﬂüm potansiyelini ba¤r›nda taﬂ›d›¤› için reformizm’e ve revizyonizm’e karﬂ› mücadele edebilme imkân›n› da yakalam›ﬂ durumdad›r.
Ama ÖDP gibi yasal olarak kurudu¤u halde bürokratik örgüt yap›s›n› pekiﬂtirmekten öteye gitmeyen “sosyalist” parti, ﬂeriat› dahi savunacak reformist politik ve ideolojik çizgiye sahip olmas›na karﬂ›, ne do¤ru görüﬂleri örgüte egemen k›lacak bir muhalefet ç›kabiliyor ve ne de parti içi özgür tart›ﬂma ortam› do¤uyor. Bürokratizm bu gibi partileri her geçen gün
iﬂçi ve yoksul emekçilerde daha da kopararak erime sürecine sokar. Demokrasi platformunda de¤iﬂim ve dönüﬂüm potansiyeline sahip olmayan
“sosyalist parti” eriyip, yok olmaya mahkûmdur. Aynen Avrupa’daki benzeri Frans›z, ‹talyan, ‹spanya “komünist partileri” gibi.
5 ‹ﬂçi s›n›f›yla ba¤lar› olan sosyalist partinin tüm organlar› üyelerin özgür
iradesi ve seçim yoluyla oluﬂturulmal› ve sosyalist partinin program›n› ve
tüzü¤ünü kabul eden her iﬂçi ve emekçi, sosyalist ayd›n partiye üye olabilmeli, kimin üye olaca¤›na kesinlikle, iﬂçi kitleleri ve emekçi y›¤›nlar
içinde faaliyet gösteren, iﬂçi ve emekçiler ile ba¤lar› olan sosyalist partinin taban örgütleri karar vermeli, parti yönetici organlar›ndan bu yetki kesinlikle al›nmal›. Ola¤anüstü koﬂullarda ve partinin kongrelerinde veya
konferanslar›nda yetki al›nmak ﬂart› d›ﬂ›nda, merkez komitesi dahil olmak
üzere, hiç bir parti yönetici organ›na partiye üye alma, partinin taban organlar›n› oluﬂturma ve yöneticiler tayin etme yetkisi tan›nmamal›. ﬁayet,
sosyalist partiye üye alma, yönetici organlar atama yetkileri merkezi organlar da olursa, kesinlikle o, sosyalist partiye bürokrasinin egemen
olmas›, partiiçi demokrasinin ve özgür tart›ﬂma ortam›n›n göstermelik hale getirilmesi önlenemez. Merkez organlar›nda bu yetkiler oldu¤u müddetçe, inisiyatifsiz, hantal, merkezinin iki duda¤› aras›ndan ç›kacak laflara göre hareket etmeyi al›ﬂkanl›k haline getiren, merkezin her dedi¤inin
yanl›ﬂ veya do¤ru oldu¤unun sorgulamayan üyelerden oluﬂan sözde sosyalist partinin ortaya ç›kmas› önlenemez.
‹ﬂçi s›n›f›yla ba¤ kurma ad›na egemen s›n›f›n ve sistemin belirledi¤i iﬂçinin koﬂullar gere¤i edindi¤i geri bilince (egemen s›n›flar›n sosyal varl›klar›na tekabül eden bilince) “‹ﬂçinin bilinç” ad› verilmesini önlemek amac›yla partinin program›nda Marksizm’in, Leninizm’in temel ilkelerinden en
küçük taviz verilmemeli ve Parti hiç bir zaman sosyalizmi kurma, kapitalizmi tasfiye etme, burjuva devletini devrimci yoldan aﬂ›p, burjuva
“demokrasisi”nden milyon kere daha demokratik olan, proletarya diktatörlü¤ünü kurma amac›n› gizlememeli ve program›n›n esas unsuru haline
getirmekten çekinmemeli.
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Ali ‹hsan Aksamaz
Lazca’y› Yaﬂatma Mücadelesi
Kapitalist Yabanc›laﬂmaya Karﬂ›
Bir Duruﬂ Olmal›d›r

-Eleﬂtiri-

23 ﬁubat 2009 tarihli Günlük Gazetesi’nde “Nananenas oslopu minon” baﬂl›¤›yla ilginç bir röportaj-haber yay›mland›. Bu röportaj-haberin
ne kadar›n›n röportaj› veren Laz Kültür Derne¤i Baﬂkan› Memedali Bar›ﬂ Beﬂli’nin söylediklerini, ne kadar›n›n da röportaj› alan ve haberi haz›rlayanlar›n yorumunu yans›tt›¤›n› bilemiyorum. Ancak bu röportaj-haber, birçok bak›mdan say›s›z yanl›ﬂl›¤› bünyesinde bar›nd›r›yor. Dolay›s›yla da okuyucuyu yanl›ﬂ bilgilendiriyor. Bunun da ötesinde konuya
taraf olanlar›n yanl›ﬂ anlaﬂ›lmas›na yol aç›yor. Bu sebeple, röportaj› verenin mi yoksa röportaj› alan ve haberi haz›rlayanlar›n m› kusurlu davrand›¤›n›n bir anlam ve önemi yok art›k. Bunun yerine, bu röportaj-haberin yanl›ﬂl›klar›n› ortaya koymak, bunlar› düzeltmek ve baz› eleﬂtiriler
getirmek gerekiyor. Kuﬂkusuz Laz Kültür Derne¤i Baﬂkan› Memedali
Bar›ﬂ Beﬂli’nin 1 Nisan 2008 tarihinde Radikal Gazetesi’nde yay›nlanan
ve ‹smail Saymaz’›n yapt›¤› “Cumapoba ‹rden, Nenaçkuni Dimencelen”
baﬂl›kl› röportaj-haberde söyledikleri ve Laz Kültür Derne¤i’nin internette yay›mlanan resmî sitesinde as›l› baz› yaz›lar da Günlük Gazetesi’nde yay›mlanan bu röportaj-habere iliﬂkin eleﬂtirilerime katk› sunacakt›r.

“Nananenas oslopu minon”
Baﬂta hemen söyleyeyim. “Nananenas oslopu minon” Lazca düzgün bir ifade de¤ildir. Türkçe düﬂünüp Lazca söylemenin klasik bir tezahürüdür. Aynen “Didi Lazuri Nenapuna” ifadesinde oldu¤u gibi!
“…Kürtlerden sonra… Lazlar da…” ifadesi Lazlar›, Lazcay› aﬂa¤›layan
bir ifade. Kürtler olmadan, Lazlar kendilerini ifade edemezler mi?
Tahminlerine göre yaklaﬂ›k “3 milyon kiﬂi Lazca’y› konuﬂuyor”muﬂ
ve “bu say› iç aç›c› de¤il”miﬂ! Say›n›n ne önemi var?! ‹stersen 100 kiﬂilik bir köyde yaﬂa. Önemli olan dilini ve kültürünü yaﬂatma mücadelesi vermen. Hem kim say›m yapm›ﬂ ki?! Kim kimin ne kadar oldu¤unu
nas›l bilebilir? S›k s›k Laz Kültür Derne¤i’nin Lazcay› korumak ve geliﬂtirmek için kuruldu¤unu söyleyen bir kiﬂinin “Lazca köye özgü bir dil.
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Geleneksel yap›ya özgü bir dil. Modern toplum dillerine nazaran geriye
düﬂmüﬂ.” diyerek Lazcay› küçümsemesi mümkün mü?! Böylesi bir ifade anadillerini ö¤renmek aﬂk›yla yan›p tutuﬂan Laz gençlerinin dillerini
araﬂt›rma, sahiplenme, ö¤renme ve geliﬂtirme ﬂevklerini k›rmaz m›?
Onlar› “ne u¤raﬂal›m, zaten k›yt›r›k bir dilimiz varm›ﬂ” düﬂüncesine
sevk etmez mi? Heyecanlar›n› öldürmez mi? Türkçe d›ﬂ›ndaki konumuz bütün dillerin köye ve köy üretim iliﬂkilerine özgü oldu¤unu ve Lazcay› günümüze kadar taﬂ›yan›n da bu oldu¤unu kavramak için çok bilgili olmaya gerek yok. Zu¤aﬂi Berepe’yi de bu küçümsenen köy dilinin
var etti¤ini ve besledi¤ini bilmiyor musunuz? Lazcay› küçümseyenlerin
a¤z›yla konuﬂmak burjuva resmî tarih anlay›ﬂ› ve resmî ideolojisinin
yan›nda saf tutmaktan baﬂka nedir ki?!

Sorumlu CHP'nin tek parti diktatörlü¤üdür
CHP'nin tek parti diktatörlü¤ünün 1930’larda günlük hayat› sürdürmeye yönelik nafaka ekonomisi iliﬂkilerinin hâkim oldu¤u Lazca’n›n da
konuﬂuldu¤u yörelerde ulusal sanayinin kapitalist üretim iliﬂkilerini ve
kurumlar›n› geliﬂtiremedi¤ini, yerel üretim iliﬂkilerini tasfiye edemedi¤ini
ve bu sebeple de Lazcay› do¤al bir yok oluﬂ sürecine sürükleyemedi¤ini siz bilmiyor musunuz? ‹ki dillili¤i destekleyecek ve geliﬂtirecek politikalar yerine, Lazca’n›n burjuva resmî ideoloji ve resmî tarih tezleri ile ortadan kald›rmaya çal›ﬂ›ld›¤›n› okumad›n›z m›? Bu ba¤lamda asimilasyon politikalar›ndan, uygulanm›ﬂ bask›lardan, oluﬂturulan korku havas›ndan haberiniz yok mu?! CHP'nin tek parti diktatörlü¤ünün Lazca’y›
köye ve eve hapsetme ve sonra da yok etme politikas›n› görmemezlikten gelerek Lazca’y› küçümseyen ifadeleri aktarmak yak›ﬂ›ks›zd›r.
“(Lazca’n›n) Yaz›l› metinlerinin henüz 19. as›rdan öteye gidemedi¤i” de yaz›lm›ﬂ. Nereden biliniyor? H›ristiyan bir geçmiﬂe de sahip bir
Lazca’n›n arﬂivine iliﬂkin bu kadar kesin konuﬂma hakk›n› size kim veriyor? Bu konulara neden giriyor? E¤er sorulmuﬂsa bile, bu tür durumlarda, “benim bildi¤im kadar›yla”, “ﬂimdi bilinenler ›ﬂ›¤›nda” gibi ön
aç›klama yapma ihtiyac› neden hissedilmiyor?! B›rakal›m bütün bunlar›! Acaba Laz Kültür Derne¤i’nin kütüphanesi, kitapl›¤› var m›d›r? Bu
kütüphane veya kitapl›kta son on beﬂ y›lda Türkiye’de Lazlar ve Lazca’ya iliﬂkin yay›mlanm›ﬂ kitap, sözlük ve dergilerden acaba kaç› bulunuyor?!
“Lazca'n›n yok olmamas› için sadece bir televizyon kanal›n›n veya
üniversitelerde bir kürsünün yeterli olmayaca¤›na” da dikkat çekilmiﬂ
ve “anadilde e¤itim ve anadilde yay›n hakk›n›n verilmesi gerekti¤i” söylenmiﬂ. Bütün bunlar›n hangi yetiﬂmiﬂ eleman ile yap›laca¤›na ise hiç
85

de¤inilmemiﬂ; bütün bunlar›n nas›l yap›labilinece¤ine iliﬂkin, önce projeler geliﬂtirilmesi gerekti¤ine iliﬂkin hiçbir ﬂey söylenmiyor.

TRT’nin Keramet Sahibi Elemanlar› Var m›?
Laz Kültür Derne¤i’nin kendi üyelerine yönelik uygulad›¤› bir Lazca dil program› var m›d›r ki, derne¤in internetteki resmî sitesinde,
“…TRT taraf›ndan, Lazca yay›n yap›lmas›na karar verildi¤i takdirde;
TRT taraf›ndan gelecek talep do¤rultusunda, Laz Kültür Derne¤i her
türlü imkân›n› TRT’nin hizmetine sunmaya da haz›rd›r...” denilmektedir.
Bu aç›klamay› yapan dernek yönetim kurulu, madem TRT’nin taleplerine bile cevap verecek bir birikim ve donan›ma sahip neden en az›ndan
internet üzerinden bir radyo yay›n› yapmamaktad›r?!
Dernek yönetim kurulunun ayn› aç›klamas›nda ﬂu ifadeler de dikkat
çekici: “TRT, 7 Haziran 2004 tarihinde beﬂ farkl› dilde yay›na baﬂlam›ﬂt›r. Fakat yay›na baﬂlanan diller aras›nda Lazca’ya yer verilmemiﬂtir. Bunun üzerine 28.06.2004 tarihinde ve 13050 say› ile ve 25.05.2005 tarihinde 11522 say› ile Lazca yay›n yap›lmas› yönünde Derne¤imizin kurucu
üyesi, baﬂkan›, yönetim kurulu üyesi olan üyelerimiz taraf›ndan tekrar
baﬂvuruda bulunulmuﬂtur. Fakat geçen dört y›l içerisinde talebimize
olumlu cevap al›namam›ﬂt›r.” Lâf TRT’nin takipçisi olundu¤una getiriliyor.
Bir ﬂeyler yap›ld›¤› ima ediliyor. Hopa’daki bir köyün sitesi olan www.lazcayayinistiyorum.azlaguyi.com vas›tas›yla toplanan binlerce imzan›n
“Lazlar da TV istiyor” baﬂl›¤›yla 13 Ocak 2009 günlü Milliyet Gazetesi’nde
Meriç Tafolar taraf›ndan haber yap›lmas›ndan sonra Laz Kültür Derne¤i
ad›na TRT’ye 16 Ocak 2009 tarihinde palas pand›ras baﬂvurulmas› ne
anlama geliyor? Ortak bir proje haz›rlad›ktan sonra TRT’ye baﬂvurulamaz m›yd›?! Bu acelecilik niye?! Ayr›ca TRT’ye baﬂvuru yapmak için dernek olmak da gerekmiyor.
Neden TRT beklendi?! Laz Kültür Derne¤i Baﬂkan› Memedali Bar›ﬂ Beﬂli, “Yaﬂam Radyo”da uzunca bir zaman “Radyo Cixa” adl› Türkçe bir program haz›rlay›p sundu. TRT Lazca yay›n yapmad›, diye s›zlan›laca¤›na, “Radyo Cixa”da neden Lazca yay›n haz›rlan›p sunulmad›? Hem Esat Sar› ve ‹smail Avc›’n›n “Çevre Radyo” deneyimi de
önemli bir katk› sa¤layabilirdi.
1 Nisan 2008 tarihli Radikal Gazetesi’nde yay›nlanan röportaj-haberde ﬂu sat›rlara da yer verilmiﬂ: “…Elbette öncelik, dile verilecek.
Beﬂli, ‘Dilimiz her geçen gün kayboluyor. Annemizin konuﬂtu¤u Lazca'y› anlam›yoruz. O¤lum da beni anlam›yor’ diyor…” Bu sözlerin üzerinden yaklaﬂ›k bir y›l geçmesine ra¤men, Laz Kültür Derne¤i, b›rak›n
somut bir uygulamay›, ortaya ciddî bir proje sunabilmiﬂ midir?! Buna
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ra¤men, yine derne¤in internetteki resmî sitesinde, “Lazca ve Lazlar
üzerine söylenecek ne kadar söz varsa hepsini söylemek iddias›yla kurulan Laz Kültür Derne¤i…” ifadesinin de kullan›labilmesi gariptir!

Kimin Lazlar Hakk›nda Konuﬂma Hakk› Var?!
Laz Kültür Derne¤i Baﬂkan› Memedali Bar›ﬂ Beﬂli ile röportaj yap›ld›ktan sonra gerek Radikal Gazetesi’nde ve gerekse de Günlük Gazetesi’nde yay›mlanan röportaj-haberlerde, Memedali Bar›ﬂ Beﬂli’nin
görüﬂ ve de¤erlendirmelerinin, “Türkiye Lazlar›”n›n görüﬂ ve de¤erlendirmeleriymiﬂ gibi aktar›lmas›, röportaj› verenin de¤ilse, röportaj› al›p
röportaj-haberleri haz›rlayanlar›n hatas›d›r. Memedali Bar›ﬂ Beﬂli’nin
de¤il “Türkiye Lazlar›”, Laz Kültür Derne¤i, dernek yönetim kurulu ad›na bile konuﬂabilece¤i ﬂüphelidir. Zira söz konusu röportaj-haberlere
derne¤in resmî sitesinde yer verilmemiﬂtir. Gazetecilerin sorular›na yaz›l› cevap verilmelidir. Böylelikle “yanl›ﬂ anlamalar” aza indirgenmiﬂ
olacakt›r.

Bo¤az’da m›? Emekçi Semtlerinde mi?
Laz Kültür Derne¤i’nin resmî sitesinde “Lazca’n›n tek adresi var:
Laz Kültür Derne¤i” ﬂeklinde bir ifade görünce, Laz Kültür Derne¤i, bir
y›l içinde di¤er yöre ve köy derneklerinin yapt›klar›ndan daha ileri ne
yapt›, diye sormak gerekiyor. Lazca bir masa takvimi ç›kard›?! Burjuvazi debdebesi ve küçükburjuvan›n buna özlemini yans›tmaktan öteye gitmeyen bir davran›ﬂ sergilendi ve Bo¤az’daki bir restoranda yemekli bir
toplant› düzenlendi. Konusunda donan›ml› Laz ayd›nlar›yla istiﬂari bir
toplant› m› düzenledi? Tabii sa¤da solda edilen, içi doldurulmam›ﬂ bir
sürü boﬂ lâf! Bunlar›n Laz dilinin yaﬂat›lmas›na ne gibi katk›s› oldu ki?!
Laz Kültür Derne¤i, internetteki resmî sitesinde iki konuyu öne ç›kart›yor ve bunlar› marifet say›yor. ‹lki, TRT’ye Lazca yay›n yapmas›
için yap›lan baﬂvurunun haberleri. Di¤eri ise UNESCO’nun ilan etti¤i
“21 ﬁubat Anadil Günü” ve UNESCO’nun “Tehlike Alt›ndaki Diller Atlas›”. TRT’ye projesiz ve bu konuda çal›ﬂan kiﬂi ve kurumlar›n da deste¤ini almadan yang›ndan mal kaç›r›r misali dilekçe vermek tribünlere oynamaktan öte bir anlama sahip de¤ildir. Derne¤in resmî sitesinde,
“…Laz Kültür Derne¤i UNESCO taraf›ndan dünya anadil günü ilan edilen 21 ﬁubat› Lazca konuﬂarak kutlad›. Derne¤in Kad›köy’de bulunan
merkezinde anadil günü dolay›s›yla bir araya gelen Lazlar, toplant› süresince sadece Lazca konuﬂtu…” ﬂeklinde bir ifadeye sanki çok büyük
bir iﬂ yap›lm›ﬂ gibi yer verilmesi de traji- komiktir. Zaten bir y›ld›r bunun
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yap›l›yor olmas› gerekiyordu! Bir yandan “Lazca’n›n ölümü Lazlar›n ölümüdür” deyip di¤er yandan hiçbir anlaml› üretimde bulunmadan, Lazca’y› da yok etmeye çal›ﬂan uluslararas› kapitalizmin ç›karlar›n›n örgütü BM’nin UNESCO’sunun “Anadil Günü”nü bir süre Lazca konuﬂarak
kutlamak?! Bu ne yaman çeliﬂkidir?!

Üretmemek ve UNESCO ve A‹HS’ne S›¤›nmak…
16.01.2009 tarihinde Laz Kültür Derne¤i Yönetim kurulu ad›yla yap›lan “Bas›na ve Kamuoyuna” baﬂl›kl› duyuruda ﬂu ifadelere de yer veriliyor: “…Ülkemizde konuﬂulan dillere eﬂit ve adil davranmas› gereken
TRT’nin, bu güne kadar Lazca yay›n yapmam›ﬂ olmas› ve yap›laca¤›
yönünde de somut bir ad›m atmam›ﬂ olmas› aç›kça Anayasa’ya ayk›r›l›k teﬂkil etmektedir… TRT’nin bu tutumu, A‹HS'nin 14. maddesinde düzenlenen ayr›mc›l›k yasa¤›na da aç›kça ayk›r›l›k teﬂkil edecektir…” Hemen sormak gerekiyor: TRT, Lazca yay›n yapmak istese bile bu iﬂi nas›l baﬂaracakt›r? Lazca yay›n talebi ile istenen, TRT’nin göstermelik
Lazca birkaç ﬂark› yay›nlamas› m›d›r? S›radan bir yurttaﬂ›n, TRT’den
içeri¤ini kestiremedi¤i bir Lazca yay›n beklentisinin olmas› anlaﬂ›labilir
bir durumdur. Ayn› aç›klamada, “Laz Kültür Derne¤i, Laz dili ve kültürüne ait de¤erleri incelemek, korumak, bu dile ve kültüre ait her türlü
zenginli¤i insanlara tan›tmak toplumun kültürel ve sosyal sorunlar›na
karﬂ› çözüm üreterek, ulusal ve uluslararas› düzeyde insan haklar›n›n
geliﬂimine katk›da bulunmak gibi amaçlar› ilke edinerek kurulmuﬂtur.”
denilmesine ra¤men, derne¤in hiçbir proje bile üretmeksizin TRT’den
böyle bir beklenti içinde olmas›, derne¤in ad›nda bulunan “Laz” ve “kültür” kelimeleri ile hiç ba¤daﬂmamaktad›r. A‹HS’nin gündeme getirilmesi ise, ayn› UNESCO’nun referans al›nmas› gibi büyük bir talihsizliktir.
Yeri geldi¤i zaman “Yok olmakta olan kültürümüzü korumak için esas
itibariyle Türkiye'de 1992'de filizlenen kültürel hareketimiz, nihayet 16
y›l sonra hukuki ve meﬂru bir kimli¤e kavuﬂtu: Laz Kültür Derne¤i. “ denilirken kimi zaman da, “Biz henüz yeni kurulmuﬂ, bir yaﬂ›n› yeni doldurmuﬂ emekleme aﬂamas›nda bir derne¤iz…” demek en basit ifade
ile tutars›zl›kt›r.
Burada sözünü etti¤im röportaj-haberler ve derne¤in internetteki
resmî sitesinde yay›mlanan yaz›lar bir noktaya iﬂaret ediyor: ‹lkesizlik,
bir duruﬂa sahip olmamak ve küçükburjuvan›n aﬂamad›¤› ve bir türlü
tatmin olamayan egosu.
Bu noktada neler yap›labilir? Öncelikle Laz Kültür Derne¤i baﬂkan› özeleﬂtirisini bas›n arac›l›¤› ile duyurmal›d›r. Dernek yönetim kurulu
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bir an önce toplanmal› ve bir de¤erlendirme yapmal›d›r. Hemen ard›ndan da bugüne kadar Laz dili ve kültürünün yaﬂama ve geliﬂtirilmesine
katk›da bulunmuﬂ kiﬂi ve kuruluﬂlara ayr›m gözetmeden tek tek ve adlar›na ça¤r› yap›lmal›d›r. Bu kiﬂi ve kurumlar›n deste¤i ile derne¤in somut ilkeleri tespit edilmeli ve dernek net bir duruﬂa kavuﬂturulmal›d›r.
Lazca’n›n yaﬂat›lmas› ve geliﬂtirilmesine iliﬂkin projelerin haz›rlanmas›
için görev bölümü yap›lmal›d›r.

‹ﬂin T›ls›m› Kolektif Üretim
Laz Kültür Derne¤i, fazladan bir harcamay› gerektirmeyen kolektif
üretimi hemen baﬂlatabilir. Meselâ, öncelikle genç ve yaﬂl›lardan oluﬂan bir Lazca Halk ﬂark›lar› korosu oluﬂturulabilir. Genç ve yaﬂl›lar›n
yak›nlaﬂmas› sa¤lanmal›d›r. Koro ile eﬂ zamanl› olarak, Gürcüstan’da
1930’lu y›llarda yay›nlanm›ﬂ Lazca metinler, gençlerden oluﬂacak çal›ﬂma gruplar› ile süratle Latin alfabesine dayal› alfabeye aktar›lmal›d›r.
Böylece alt› ay gibi bir k›sa sürede 1000 sayfal›k Lazca bir materyale
sahip olunabilinecektir. Bu Lazca metinler, Lazca diksiyonu düzgün kiﬂilere okutulmal›, dijital ortama kaydedilmeli ve kullan›ma sunulmal›d›r.
Hafta sonlar›nda iki saat Lazca tart›ﬂmaya ayr›lmal›. Bir konu tespit
edilmeli. Bu konu etraf›nda Lazca olarak yap›lacak tart›ﬂmalar kaydedilmeli ve internet ortam›nda yay›nlanmal›d›r. Bir süre sonra da bütün
bunlar yap›l›rken oluﬂacak kolektif çal›ﬂma ruhu ve dayan›ﬂma ile oluﬂacak ﬂevkli gruplar›n deste¤iyle Lazca tiyatro çal›ﬂmalar› yap›lmal›d›r.
Ard›ndan da bir dergi ç›kart›lmal›d›r. Dergi Lazca ve Türkçe simetrik bir
özelli¤e sahip olmal›d›r. Tabii en öncelikli olarak da derne¤in sitesi yeniden düzenlenmelidir.
TRT’den Lazca yay›n istemek konusuna gelince. Somut davran›lmal›d›r. “Laz Kültür Derne¤i” Lazca etkinliklerini geliﬂtirdi¤i oranda, taleplerinde ciddî ve tutarl› oldu¤u anlaﬂ›lacak ve ciddiye al›nabilecektir.
Lazca yay›n talebi konusunda ciddî olanlar›n, önce kendi sitelerinde
Lazca yay›n yapmalar› gerekir. Bu noktada internet üzerinden yay›n
yapacak bir radyo bir baﬂlang›ç olabilir. Bu konularda Gürcüstanl› dilbilimciler ve radyo ve televizyon programc›lar›ndan da destek aranabilir.
Ayr›ca TRT’nin, sitesinde yay›n yapt›¤› diller aras›na Lazca’y› da katmas› öncelikli bir beklenti olmal›d›r; bu yönde çaba harcanmal›d›r. Tabii bütün bunlar, boﬂ nutuklar›n ötesinde taﬂ›n alt›na elini koymay› ve
emek harcamay› gerektirmektedir.
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Son Söz
En büyük engel tatmin olmak bilmeyen küçükburjuva egosudur. Bu
k›r›lmal›d›r. Kendi gücüne güvenen insanlar›n emeklerini seferber ederek oluﬂacak kolektif bir çal›ﬂma ve üretim ruhu, küçükburjuva e¤ilimleri büyük ölçüde törpüleyecektir. Lazca’y› koruma ve geliﬂtirme mücadelesi, Lazca’y› yok etmeye çal›ﬂan kapitalist yoz kültüre karﬂ› bir duruﬂtur. Bu ba¤lamda Lazca’n›n korunup yaﬂat›lmas› mücadelesi ve çay
üreticilerinin emek mücadelesi bir elman›n iki yar›s› gibidir. Bunu göremeyenlerin, konuyu sloganlarla geçiﬂtirmekten ve emperyalist ABD ve
AB’nin ikiyüzlülü¤ünün bir ifadesi olan UNESCO a¤z›yla konuﬂmaktan
ve A‹HS’ne s›¤›nmaktan öte yapabilecekleri fazla bir ﬂey de yoktur.
Ayaklar› yere basmayan ve kurumsal disiplinli bir otoriteye sahip
olmayanlar›n ciddiye al›nmas› mümkün de¤ildir. Böyle olunca da, bir
kültürel derne¤in baﬂkan›n›n içi boﬂ siyasî söylemleri kuﬂkusuz baﬂka
aktörler taraf›ndan her türden manipülasyon ve tahrifata aç›k olacakt›r.
Sözün özü: Lazca’y› yaﬂatma mücadelesi, kapitalist yabanc›laﬂmaya karﬂ› tutarl› bir duruﬂu somutta gösterme becerisiyle mümkündür.
4 Mart 2009-‹stanbul
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Ali Eriﬂ

-De¤erlendirme-

8 Mart Emekçi Kad›nlar›n
‹nsanl›¤›n Kurtuluﬂu Yolundaki Harc›d›r
Onlar Ateﬂi Buldular Cad› Diye Ateﬂe At›ld›lar
Emperyalizme ba¤›ml› egemen burjuvazi 8 Mart’› soyut bir kad›n
erkek eﬂitli¤i talebiyle simgelenen kad›nlar gününe el çabuklu¤u ile dönüﬂtürüverdi. Oysa 8 Mart tersine, bir bütünleﬂmenin de¤il, kopuﬂun kilometre taﬂ› oldu. Örne¤in, 1920’ler Ankara’s›nda Türk Halk ‹ﬂtirakiyun
Teﬂkilât›’nda, o kendine özgü komünist harekette yer alan Cemile ve
Rahime han›mlardan, ‹stanbul’da amele mitinglerinde ﬂiirlerini okudu¤u
için tutukland›¤›n› ö¤rendi¤imiz Ayd›nl›kç› Yaﬂar Nezihe Han›m’a, Bakû’de 1. Do¤u Halklar› Kurultay›’nda, kad›nlar›n kurtuluﬂunun yaln›zca
yasal eﬂitlik, çarﬂaf›n peçenin at›lmas› demek olmad›¤›n› anlatan Naciye Han›m’a kadar, bu 8 Mart’ta Türkiye co¤rafyas›n›n öncü kad›nlar›n›
anlatmak istedik.
Komünist Enternasyonal’in ça¤r›s›yla 1-8 Eylül 1920 Bakû’de toplanan 1. Do¤u Halklar› Kurultay›’n›n kay›tlar›ndan anlaﬂ›ld›¤›na göre, 7
Eylül 1920’de 7. Oturumunda Türkiye’den Naciye Han›m ad›nda bir kad›n söz al›r. Türkçe olarak yapt›¤› konuﬂmada çarﬂaf ve peçeyi mücadelelerinin temeli yapan, ciddiyetten yoksun feministlere çatarak, kaderlerinin genel devrim davas›, amac›n s›n›fs›z ve sömürüsüz bir toplum kurmak oldu¤unu söylemiﬂtir. Kad›nlar›n erkekler gibi iﬂ hayat›na
girmeleri ve hele savaﬂta kad›nlar›n yük hayvanlar›n›n yerini alarak,
cepheye s›rtlar›nda cephane taﬂ›malar›n›n övünç duyulacak bir ﬂey olmad›¤›n›, bunun siyasal ve sosyal eﬂitli¤in tan›nd›¤› anlam›na gelmedi¤ini savunmakta idi.
Kad›n haklar›, Türkiye co¤rafyas›nda Kemalist “ilericilik-gericilik”
tart›ﬂmas›n›n vazgeçilmez unsurlar›ndan biridir. Öyle görünüyor ki,
Türkiye co¤rafyas›ndaki feministler bu kavgada bilerek ya da bilmeyerek egemen-resmî burjuva ideolojisi saflar›nda yerlerini alm›ﬂlard›r.
Egemen-resmî burjuva ideolojisine baﬂkald›ran emekçi kad›nlar,
yani gelenekten gelece¤e uzanan yolda nice adlar›n› bilmedi¤imiz ve
unutuﬂa terk etti¤imiz binlercesinden birkaç›. Onlar vard›lar, toplumsal
ve cinsel ezilmiﬂli¤in yo¤un karanl›¤›nda ortaya ç›kt›lar ve mücadele ettiler. Yoklu¤a, aﬂa¤›lanmaya, yoksullu¤a katland›lar. Onlara “dönme”
ve “Yahudi dudusu” denildi. Ama güneﬂlere uzanan ›ﬂ›kl› bir yol var. Bu
yolun döﬂenmesine, insanl›¤›n kurtuluﬂunun cephesinde yer tutmuﬂ
emekçi kad›nlar›n harc›n›n kat›lmas›, s›n›fsall›k damlalar›n›n yitmemesinin sa¤lanmas› gerekli de¤il mi?
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Kad›nlar›n kurtuluﬂunun kendi ellerinde oldu¤u do¤rudur. Kurtuluﬂ
toplumsal / enternasyonal kurtuluﬂtur. Ancak tüm kurtuluﬂ, birlikte savaﬂarak, sosyalizmin utkusunu yakalamakla mümkün olacakt›r. Kad›nlar›n ezilmesini sadece kad›n-erkek sorunu olarak görmekse, bu hedefin üzerini örter. “Kad›n haklar›” deyimi ile kafalar› kar›ﬂt›rmak, mücadele günlerini sevgi örtüsü alt›nda gizleyerek allay›p pullamak, tüm çal›ﬂan, ezilen s›n›f›n, sömüren s›n›f ve onun eli kanl› devletinin kutsanmas› ve onun baﬂa ç›k›lmaz güç halinde anlaﬂ›lmas›na hizmet ediyor. Bu
ise asl›nda burjuva özel mülkiyetin kökeninde yat›yor. Sorunu, toplumsal, tarihsel boyutlar›yla ele almay›p, bireyler olarak “kad›n haklar›”na
indirgemek, burjuva özel mülkiyet dünyas›n›n de¤erlerine indirgemek
anlam›na gelir. Sorunun, toplumsal-s›n›fsal boyutu ise, koﬂullar, zorluklar ne olursa olsun baﬂta kad›nlar›m›z, analar›m›z, hep birlikte yaratt›¤›m›z yaﬂamla ba¤l› ve kal›c› de¤erleri elde etmek için savaﬂ›m vermekle mümkündür. Ama bunu yapamazsak, düﬂman› tan›m›yorsak,
baz› çevreler ﬂu veya bu biçimde düﬂman› görmemizi maskeliyorlarsa,
onlarla da savaﬂ›m en ac›mas›z biçimde sürmelidir.
Bazen, zaman zaman ortaya ç›kan görüﬂler reformist bak›ﬂ aç›s›
olmaktan ileriye gidememektedir. Militan kad›n görünümünde, s›n›f mücadelesi görüﬂü yerine, karﬂ› cinsi “düﬂman” olarak gösterip hedeflemesi bilinçsizce çok ﬂeyi maskelemeyi gerektiriyor. Bunlar do¤ru bir çözüm yolu bulam›yor. Bu hareket ço¤u kez burjuva kökenli ve iﬂçi s›n›f›
davas›n› benimsememiﬂ kad›nlar taraf›ndan yönetilmektedir. Oysa bilinmelidir, iﬂçi s›n›f› hareketi kad›n ve di¤er sömürülen tüm çal›ﬂanlar›n
yolunu açar. Kapitalizmin-faﬂizmin insanl›¤› s›n›flara bölmesi, sömürüyü pekiﬂtirmek, di¤er yönden erkeklere karﬂ› tepkiyi yöneltmek tüm kad›nlar›n büyük umutlar›n› ve birlikte kurtuluﬂunu açmaza itmektir. Faﬂizm emekçi halklar›n korkusunu, öfkesini sapt›rmak için yapay düﬂmanl›k ortam› yaratmaktad›r. Kad›nlar›m›z dünyas› için de tuzaklar kurmaktad›r. Bu tuzaklar› boﬂa ç›karacak, tüm eme¤in özgürleﬂmesi anlam› taﬂ›yan Marksizm-Leninizm ve Proletarya Enternasyonalizmi temelinde iﬂçi s›n›f›n›n bilimi, ideolojisi ile donat›lmam›z sonucu, onlar o burjuva cehenneminde birlikte yaﬂayacakt›r.
8 Mart tüm dünya emekçi kad›nlar›n›n toplumsal/evrensel kurtuluﬂunun, insanl›¤›n kurtuluﬂuyla aras›ndaki ba¤lant›n›n simgesidir. Art›k
insan›n insan› ezmedi¤i, sömürmedi¤i bir dünyada kad›nla erkek aras›ndaki iliﬂki de eﬂit, insanî ve özgür olacakt›r. Burjuva özel mülkiyet
dünyas›n›n kirinden pas›ndan ar›nd›kça, devlet sönümlendikçe, cinsler
aras›nda ç›karlarla kirlenmemiﬂ, insana yaraﬂ›r ve do¤aya uygun sevgi
boy atacakt›r. Ruhu ve bilinci sosyalizmin tezgah›nda dokunan kuﬂaklar daha özgür olacak, ama daha az yanl›ﬂlar yapacak. Fakat ne olur92

sa olsun, kad›nlar›m›z, tüm insanl›k, evrenselleﬂmeyi yaﬂayacak. Oysa, binlerce y›ll›k s›n›fl› toplum, dinler, devlet olgusu ve erkek egemen
de¤er yarg›lar›, burjuva ikiyüzlülü¤üyle birleﬂerek kal›n bir perde örüyor
gözlere.
1950-60’l› y›llarda cezaevlerinde parmakla say›l›r ölçüde kad›nlar
vard›. Ancak yeni baﬂkald›r›lar ve direngenlikler sonucu, kad›nlar›m›z
iﬂkencede, kal›n duvarda ve tel örgülerde öldürülmektedirler. Kad›n
haklar›n›, burjuva ideolojisine ba¤lamakta görenler, parlamentodan ç›kan yasalara gözlerini dikerken, emekçi-devrimci kad›nlar, kavgan›n
içinde özgürleﬂiyor, erkek yoldaﬂlar›yla birlikte kavgada eﬂitleniyorlar.
Zindanlardaki devrimci kad›nlar, özgürleﬂmenin kavgas›n› verenlerdir.
Kurtuluﬂun yolu baﬂkald›r›dan geçiyor ve art›k 8 Mart, her gün baﬂkald›r› günüdür. Tüm emekçi insanlara karﬂ›, yasak-günah-ay›p terörü uygulan›rken, tüm soygun, talan, ahlakî de¤erlerin d›ﬂ›nda tutmas›n› beceren egemen bir çürümüﬂ devlet, y›k›lmay› bekliyor. Burada erkek-kad›n tüm eme¤in elleri burjuva diktatörlü¤ünü y›kmaya yönelik birleﬂmeli. Eme¤in dünyas›n›n kurulmas›, iﬂte kurtuluﬂun tek (gerçek) çözümü.
Haydi her gün yeni 8 Martlara, yeni bir toplum kurmaya!
28 Kas›m 2008
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Ahmet Temizel
Türk Metal’in “Militanlar›”
Neye Sahipleniyorsunuz?

-Polemik-

SORUN Polemik Dergisi’nin Eylül 2005 tarihli, 17. Say›s›nda, s.
100-102’de “‹lhan Selçuk-Mehmet Özbek-Mehmet A¤ar, vs... Türk Metal’den Aksedenler” yaz›m›zda bir oluﬂumdan bahsetmiﬂtik. Bizce manidar olan ve ‹lhan Selçuk’un, Mehmet Özbek’in, Mehmet A¤ar’›n bulundu¤u foto¤raf› yorumlarken de; “K›rk bir kere maﬂallah! Tanr› muhabbetinizi artt›rs›n! Bütün dünyan›n ﬂovenleri birleﬂin!..” altyaz›s›n›
koymuﬂtuk. Tabii ki k›s›tl› bilgilerimizle elimizden geldi¤ince süreci yorumlamaya çal›ﬂm›ﬂt›k.
Emperyalist kapitalist sistemin ihtiyaçlar›; güç dengesinde daha
rasyonel çözüm olan mevcut iktidar›n aktörlerinin a¤›r basmas›, herkesin bildi¤i “Ergenekon Davas›” sürecini getirdi. Emperyalist-kapitalist
sistemde kimsenin de¤iﬂmez olmayaca¤› bir kez daha gözler önüne
serildi. Perde hâlâ inmemiﬂtir ve oyun devam etmektedir. Seyirci yerine konan ve bu iﬂin hedefi ve kurban› ise emekçiler, iﬂçi s›n›f› ve halen gruplar ça¤›n› aﬂamam›ﬂ bin parça olan Sol “cenah›m›z” d›r. Her
cins, çap ve ebatta nasyonal, ulusal, milliyetçi “sol” ART adl› televizyon
kanal›nda da buluﬂmuﬂtur. Yalç›n Küçük’ten; Mustafa Balbay’a; Nihat
Genç’ten; Emin Çölaﬂan’a onlarca figürde burada yerlerini bir güzel alm›ﬂt›r (Anti parantez; liberal, tasfiyeci, reformist, özgürlükçü, postmodern ve sosyalist/komünist geçinen “sol” örgütler de burjuva TV. kanallar›n›n “yediveren” gülleri misali yerlerini alm›ﬂt›r.). Dedik ya Tanr› muhabbetlerini artt›rs›n! Bu kanal›n baﬂ›nda ise metal sektöründe büyük
iﬂyerlerinde örgütlü ve sar› sendikac›l›k kelimesi ile özdeﬂleﬂmiﬂ bir
sendikan›n, Türk Metal’in lideri “Erkek Mustafa” bulunmaktad›r. Kad›köy Mitingi’nde say›lar› 50 rakam›n› geçmeyen “militan” iﬂçileri “Erkek
Mustafa” sloganlar›yla ünlendirmiﬂlerdi!
Hikayelendirmek adetimiz de¤il ama anlaﬂ›lmas› kolaylaﬂs›n diye
farkl› bir tarzda yazmay› denedik. Y›llard›r hiç bir iﬂçi mitingine kat›lmayan Türk Metal’in iﬂçileri mitinge nas›l götürdü¤ünü bir anlatal›m istedik.
Hamit genç bir emekçidir, meslek lisesi mezunudur; çevresine bunun havas›n› atar, yaﬂad›¤› bölgede iﬂ bulma imkân› yoktur, iﬂ bulma
konusunda yapaca¤› bir ﬂey de kalmam›ﬂt›r. Akrabalar›n›n da itelemesi ile genç ve çal›ﬂmayan eﬂini de yan›na alarak sanayinin yo¤un oldu94

¤u bir yere göç eder. Gecekondu de¤il ama ayn› m›nt›kada yap›lm›ﬂ bir
toplu konut alan›nda bir ev bulur. Yine akrabalar›n›n yard›m›yla taﬂ›nd›¤› apartmandaki komﬂusunun eliyle, ekmek kazanmak için icazet almaya metal tak›l› bir “meﬂhur” sendikay› ziyaret eder. Faﬂistlerin selamlaﬂma biçimiyle kafalar tokuﬂturulur; aralar›nda kimi sorular, konuﬂmalar geçer. S›rt› s›vazlan›r, olur bu iﬂ denir. Hamit tekelci sermayenin
bir iﬂyerinde her sabah kart bas›p iﬂ gücünü satmaya baﬂlar. Eh art›k
hayat döngüsü bellidir, sabah akﬂam iﬂ, mesai aralar›nda, servis koltuklar›nda, apartman boﬂluklar›nda sendikadan olan komﬂusuyla muhabbetler baﬂlar. Yaﬂam böyle devam eder. Arada MESS denilen sermaye örgütünün dergileri ve kitaplar› da¤›t›l›r, toplu sözleﬂmeler olur;
performanslar, statüler, iﬂ tarifleri, disiplin kurallar› dolu anlaﬂ›lmas› zor
kitapç›klar verilir, anlamaz Hamit; komﬂusu ona yapmas› gerekenleri
ö¤ütler zaten. Zamlar genelde düﬂük olur, çal›ﬂt›¤› ﬂirket kârlarda rekor
üstüne rekor k›rar, yine anlamaz Hamit ama abisi aç›klar yine ona, arada bir süpermarket fiﬂi koyarlar cebine. Kapitalizmin krizleri bir iner bir
ç›kar, kendisi gibi Hamitler, Hasanlar, Tayyipler, Hüseyinler, Süleymanlar ne hikmetse bu sendika taraf›ndan ikna edilerek iﬂten gönüllü ç›kmaya ikna edilir. Bir anlam veremez Hamit: “Patron ç›karmaz m› iﬂçileri bu nas›l iﬂ böyle.” Komﬂusu bulur bir mazeret. Arada bir duyar baﬂka
bir metal tak›l› sendikan›n k›rm›z› yelek giymiﬂ iﬂçileri grev telaffuz
ederler. Aman der komﬂu: “Sen uyma o bölücülere.”
Gün gelir devran döner, Hamit’in sendikas›n›n baﬂ› al›n›r emanete. Hamit anlamaya çal›ﬂ›r; gelir komﬂusu bir gece kap›y› çalar. “Yar›n
sabah haz›rlanan mitinge gidiyoruz.” Her ﬂeye baﬂ sallayan Hamit k›rk
y›l›n baﬂ›nda yok der komﬂusuna; “abi ne iﬂim var mitingde, ben gelemem.” O her ﬂeyi anlatan abisi birden sertleﬂir; “ kes lan, sabah geliyorsun, gelmeyeni ilk seferde ç›kar›lacaklar›n listesine yazaca¤›z ona
göre.” Hamit anlar m› anlamaz m›, sabah miting için haz›rlanan otobüslere biner. Gelir Kad›köy meydan›na. Daha önce hiç görmedi¤i yüzlerce belki binlerce iﬂçi, az da olsa bir güruh, direnen, grev yapan, hak
arayan emekçi, abisinin söylemesine göre “bir alay bölücü, komünist,
bilmem ne.” Renk renk, boy boy, her türlü insan. Aman der abisi: “ﬁimdi s›ra bizde.” Futbol tribününde hisseder Hamit kendini. Aman der abi:
“baﬂkana küfrettiler, sald›r›n.” Neyse ki çok bir ﬂey olmaz. Hamit’e bir
iki itiﬂme, bir iki küfürleﬂme, abi der: “Hemen da¤›l›yorsunuz otobüslere, kalmay›n burada fazla.” Hamitler h›zl›ca ç›karlar alandan; bir kargaﬂa, bir k›yamet, bir yanda kürsüyü yuhalayan baﬂka Türk ‹ﬂ’li iﬂçiler, bir
yanda k›z›l bayraklar, oranj renkli filamalar, k›rm›z› beyazl› “sol” örgüt
bayraklar›, all›, pullu, morlu, akl›, karal› anarﬂizan bayraklar. Hamit mitingde olanlar› bir bir anlatt› bize, bizde dinledik.
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1970’li y›llarda sol hareketin geliﬂmesi ile birlikte sendikal hareket
ve örgütlenme de h›zlanm›ﬂt›. ‹lk zamanlarda görünüm ﬂöyle idi: Bat›
bölgelerinde (‹stanbul-Kocaeli-Bursa-‹zmir baﬂta olmak üzere) ve özel
sektör kuruluﬂlar›nda genellikle D‹SK’e ba¤l› sendikalar örgütlü idi, h›zla di¤er sendikalardan D‹SK üyesi sendikalara geçiﬂler yaﬂan›yordu.
Kamu kuruluﬂlar›nda (K‹T’lerde) ve di¤er bölgelerde ise Türk-‹ﬂ’e
ba¤l› sendikalar ile baz› “ba¤›ms›z” -ki bunlar›n baz›lar› iﬂyeri düzeyinde örgütlü idi- sendikalar örgütlü idi. Ancak D‹SK’e ba¤l› sendikalar›n
buralarda da örgütlenme çal›ﬂmalar› baﬂlam›ﬂt›.
Özellikle Seydiﬂehir Alüminyum, ‹skenderun Demir-Çelik, ‹zmir Tariﬂ gibi kuruluﬂlar önemli iﬂkollar› ve çok say›da iﬂçi bulunduran iﬂyerleriydi. Bunlar›n her birindeki örgütlenme ve sendikal mücadele ayr› ayr›
an›lmaya ve anlat›lmaya de¤er, dersler ve kahramanl›k örnekleri ile dolu ve tarihimizde s›n›fsal belle¤imize yer etmiﬂ iﬂçi hareketleridir.
O zamanlar her örgütlü kesimde görüldü¤ü üzere D‹SK ve Türk
‹ﬂ’in d›ﬂ›nda birde M‹SK (Milliyetçi ‹ﬂçi Sendikalar› Konfederasyonu)
bulunmakta idi. Ancak son günlerde “Ergenekon Davas›” sürecinde ad›
s›kça duyulan Türk Metal ‹ﬂ Sendikas› siyasi olarak “milliyetçi” oldu¤u
halde Türk ‹ﬂ’e ba¤l›yd›.
D‹SK’in d›ﬂ›nda kalan tüm sendikalar ülkede sar› sendikac›l›¤›n
her türlü uygulamas›n› kendilerine ö¤retildi¤i ﬂekilde yap›yorlard›. Patronla ortak hareket etme, s›n›f bilinçli iﬂçileri tasfiye etme, toplu iﬂ sözleﬂmelerinde iﬂçileri satma, rüﬂvet, sendika kaynaklar›n› iç etme, ne
ararsan vard›!...
Ancak Türk Metal’in baﬂka bir özelli¤i daha vard›; silahl› milisleri...
Stratejik konumda olan, çok say›da iﬂçinin bulundu¤u, kimileri K‹T olan
iﬂletmelerdeki sendikal örgütlenme çal›ﬂmalar›nda her zaman bu silahl› katiller iﬂ baﬂ›nda idi. Özellikle Seydiﬂehir Alüminyum ve ‹skenderun
Demir-Çelik örgütlenmelerinde... Bu iki iﬂyerindeki sendikal örgütlenmeye iliﬂkin olarak daha fazla bilgi edinmek isteyenler Mustafa Sat›ﬂ’›n
“Örgü” adl› kitab›na baﬂvurulabilir.
Bugün “bir sendikaya ve onun ‘efsane’ baﬂkan›na yap›lanlar hukuk
ve insanl›k d›ﬂ›d›r” diye feryat edenler iﬂçi s›n›f›n›n ekonomik-demokratik mücadelesi ad›na tüm bu olup bitenleri ve çok “sevimli” iﬂçi düﬂman› kimliklerini unutmuﬂ görünüyorlar. ﬁükürler olsun ki bizler baz› ﬂeyleri unutmamaya kararl›y›z. S›n›fsal aidiyetimizin gere¤idir bunlar› hat›rlatmak... Hele medyan›n “sol”dan dönmüﬂ kalem ve köﬂe a¤alar›na
ne demeli? Onlar›n bir k›sm›n›n unutkanl›klar›n› neye borçlu olduklar›
malumumuz. Bunun yan›nda sosyalist dergilere yaz›lar veren “Akademik Marksizm” alanlar›nda eﬂelenmekten çok hoﬂlanan ve K›z›l Bayrak
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gazetesinde “15/16 Haziran üzerine hiçbir ciddî çal›ﬂma yap›lmad›, tarihi yaz›lmad›” diye sükse satan Yüksel Akkaya gibi proflar da “objektif” kalemlerinden basit pozitif sendikal özgürlük kelamlar› dillendirdiler.
O ne demekse? Ders verir edas›yla “K›zan k›zs›n, anlamayan anlamas›n, ama biz ‘teorik’ olarak bir gerçe¤e iﬂaret etmiﬂ olal›m. S›k s›k ‘teorisize’ düﬂünmekle suçlansak da…” diyerek neden Türk Metal’e sahip
ç›kmam›z gerekti¤inin önemini vurgulad›lar (Sendika org, Ergenekon
Sendikal Özgürlük Türk Metal Yüksel Akaya, 27 Ocak 2009).
Buna karﬂ›l›k baz› isimleri anmadan geçmemek lâz›m, NTV’de Yaz› ‹ﬂleri program›nda Mirgün Çabas ve Ruﬂen Çak›r Türk Metal ve baﬂkan›n›n ne iﬂçi s›n›f› ve ne de sendikal mücadele diye bir dertlerinin bulunmad›¤›n› söylediler. A¤›zlar›na sa¤l›k... Birleﬂik Metal ‹ﬂ yaz›l› bir
aç›klama yapt›. Kad›köy’deki mitingde anlaml› bir de pankart› gösteriverdi. Bunun yan›nda bilinçli unsurlar meﬂreplerince bu konuyu çeﬂitli
yaz›larla gündeme taﬂ›d›lar. (Sendika org’un konuya iliﬂkin derledi¤i
Fatih Ayd›n -Ürün Sosyalist Dergi Yazar›-, Ferda Koç, Burhan Onaran
-Metal iﬂçisi- imzal› yaz›lar.)
12 Eylül 1980 askeri faﬂist darbesinden sonra D‹SK ve hakkaniyet
gösterisi olarak M‹SK kapat›ld›. ‹ﬂte bu dönemde ulu tanr› Türk ‹ﬂ ve
Türk Metal’e “yürü ya kulum” dedi. Bu günlere gelindi. Tüm iﬂ kollar›nda örgütlü olarak iﬂçileri ö¤len yemeklerine uygun ad›m faﬂist resmi geçit yöntemleriyle götürüp, birbirine kar›ﬂt›rmadan/görüﬂtürmeden geri
getiren sendikal düzenimiz kuruldu.
Bu düzen yeri geldi, uluslararas› kara para ticaretinin yap›ld›¤›
oteller açt›, yeri geldi MESS e¤itimlerinde beyaz çorap giymemeyi “esnek” ve de “yal›n” çal›ﬂmay› ö¤rendi. Yeri geldi iﬂçilerin birikimini her
türlü namussuzlukta kulland›.
Tüm bir dünyada s›n›f mücadelelerinin hüküm sürdü¤ü her tarihsel
durumda bu türden “çok yüksek namusa” sahip insanlar hayat buldular. Sermayenin kuca¤›nda, devlet sayesinde, önleri aç›ld›, “yasal” ve
yasal olmayan güvencelerle donat›ld›lar, s›rtlar› s›vazland›, iﬂleri bitti¤inde kullan›l›p at›ld›lar veya yeni görev ve misyonlar için sotada tutuldular.
Dünya ölçe¤inde etkisini art›ran kapitalist krizin gereklerini yerine
getiren burjuvazi saflar›nda ar›nmaya devam ediyor. Devlet tekelci kapitalist iktidar›n›n süreklili¤ine yönelik görev alacak her nevi mafya, çete, zorba, bugün hain krizin fideli¤inde yetiﬂmektedir, yetiﬂtirilmektedir.
Bu fideli¤i kurutacak olan ise Birleﬂik ‹ﬂçi Cephesi’nin s›n›f içinde etle
kemi¤e bürünmesi olacakt›r.
S.P. F/7
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Türk Metal-‹ﬂ Sendikas›’n›n baﬂ›na çöreklenmiﬂ asalak sendikac›l›k anlay›ﬂ› tekil bir örnek de¤ildir. Türk-‹ﬂ, Hak-‹ﬂ ve D‹SK’in sendikac›l›k anlay›ﬂ› da (baz› nüanslar›na ra¤men) sistemin mant›¤›na uygun
olan “devlet sendikas›” anlay›ﬂ›d›r. ‹ﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤i sorununa karﬂ› konuﬂlanm›ﬂ tüm sendikac›l›k anlay›ﬂlar› aﬂ›lmay›
bekliyor. Bu görevi de ancak birleﬂik, güçlü, güvenilir ve donan›ml› ‹ﬂçi
S›n›f› Partisi (‹SP) gerçekleﬂtirebilir. ‹SP’nin kurmayl›¤›ndan yoksun ortamlarda sendikalar daha da iﬂlevsiz olacakt›r. Henüz s›n›f bilinci ile tan›ﬂamam›ﬂ iﬂçi Hamit’ler de s›n›fsal sezgileriyle hakikatle tan›ﬂamadan
rahatl›kla sömürülecektir.
Bir kez daha tekrarlayal›m: Tüm fabrikalar›n önüne demokratik seçim yöntemiyle sand›klar› koyal›m, sonuçta an›lan sendika bürokrasisi,
iﬂçi aristokrasisi ve devlet sendikac›s› kadrolar silinip süpürülecektir.
Yeter ki, ba¤›ms›z s›n›f tavr›nda tutarl›-somut-amaçl› örgütsel
güvencelerimizi oluﬂtural›m...
19 ﬁubat 2009
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Mehmet ‹nce
-Haber-YorumVenezüella’da Referandum ve VKP’nin
Aç›klamalar›
15 ﬁubat 2009 tarihinde Venezüella’da yap›lan ve devlet baﬂkan›n›n seçimlerde yeniden aday olmas›n› engelleyen yasan›n kald›r›lmas›na iliﬂkin referandum, Chavez taraftarlar›n›n zaferiyle sonuçland›. Oylar›n %54’ünü alan Chavez bu sonuçla üç y›l sonra yap›lacak seçimlerde yeniden aday olabilecek.
Venezüella Komünist Partisi Ulusal Yönetimi 16 ﬁubat 2009 tarihinde düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda Anayasa Düzeltme Referandumu’nda elde edilen baﬂar›y› Venezüella halk›n›n baﬂar›s› olarak selamlad›. Bu baﬂar›yla halk egemenli¤inin derinleﬂti¤ini belirten Genel Sekreter Oscar Figuera seçim sonuçlar›n› “tatmin edici bir halk zaferi” olarak niteledi ve ﬂunlar› söyledi:
“Venezüella Komünist Partisi, dün elde edilen seçim sonuçlar›n›n
halk iktidar›n›n derinleﬂmesinde, bu iktidar›n uygulanma alan›n› geniﬂletecek halk güçlerinin bilinçlerinin kuvvetlenmesinde önemli bir ad›m
anlam›na geldi¤ini düﬂünmektedir.”
Figuera, devrimci güçler için önemli bir zafer olarak gördü¤ü bu seçim sonuçlar›n›n, ayn› zamanda devrimci güçlerin önüne süreci daha
iyi analiz etme yükümlülü¤ü koydu¤unu belirtti.
Ç›kar›lmas› gereken ilk dersin bu baﬂar›n›n sa¤lanmas›nda tüm
devrimci güçlerin yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde birlikte hareket etmesi, süreci birlikte yönetmeleri oldu¤unu söyleyen Figuera “politik ve
toplumsal aktörler olarak, önümüze koydu¤umuz hedefleri birlikte hareket etti¤imiz oranda gerçekleﬂtirebiliriz” diye ekledi. Figuera, bu birli¤in
devam›n› sa¤lamay› önerdi ve Chavez’e seçim sonuçlar›n› de¤erlendirmek, devrimci süreci güçlendirme amac›yla planlar yapmak üzere ulusal düzeyde kolektif tart›ﬂma mekanizmalar› oluﬂturma ça¤r›s› yapt›.
Söz konusu birli¤in emir-komuta zinciri biçiminde de¤il, karﬂ›l›kl› tart›ﬂmaya dayanan, ittifak halindeki yap›lar›n içindeki farkl›l›klara sayg› gösteren bir birlik olarak alg›lanmas› gerekti¤inin alt›n› çizdi.
VKP’nin, Chavez’in Refenrandum zaferi sonras› yapt›¤› aç›klamada yeni toplumu oluﬂturma iﬂinde ilerlemek gerekti¤ine iliﬂkin sözlerine
kat›ld›¤›n› belirten Figuera, bu ilerlemenin sa¤lanmas› için devrimci sürece zarar veren yolsuzlu¤un, verimsizli¤in ve bürokratizmin önüne
geçmek gerekti¤ini, bunun da ancak “halk iktidar›n› güçlendirerek, iﬂ
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merkezlerinde iﬂçilerin toplumsal denetimini ve kat›l›m›n› sa¤layarak”
yap›labilece¤ini söyledi.
VKP, mecliste iki y›ld›r bekletilen Sosyalist ‹ﬂçi Konseylerinin oluﬂturulmas›na iliﬂkin yasan›n yürürlü¤e girmesi için mücadele ediyor. Figuera bu ba¤lamda, iﬂçilere kurumlar›n denetimini vermeden yolsuzlu¤un, verimsizli¤in ve bürokratizmin önüne geçmenin mümkün olmad›¤›n›, bu çürümenin burjuva devleti güçlendirerek de¤il, iﬂçilere daha
fazla iktidar vererek yok edilebilece¤ini söylüyor. Figuera, baz› yöneticilerin “lafta iﬂçilerin kat›l›m›ndan söz etseler de, pek çok kez bu kat›l›m›n engellediklerini” sapt›yor.
Devrimci süreci ilerletmek ve derinleﬂtirmek için kolektif mülkiyeti
ya da üretim araçlar›n›n toplumsal mülkiyetini geniﬂletmenin zorunlulu¤unu vurgulayan Figuera, bankan›n ve ülkenin finansal sisteminin kamulaﬂt›r›lmas› gerekti¤inin alt›n› çizdi. Burada amaçlanan›n sadece
devlet denetimi de¤il, iﬂçi s›n›f›n›n ulusal ekonomiyi denetimi alt›na almas› oldu¤unu vurgulayan Figuera, “iﬂçilerin kamulaﬂt›r›lmas›n› bekledi¤i” Cemex Çimento Fabrikas›, Carabobo Seramik Fabrikas›, Vivex
Fabrikas› gibi üretim merkezlerinin kamulaﬂt›r›lma sürecinin h›zland›r›lmas›n› talep etti.
“‹ﬂçi haklar›n› göz göre göre ihlâl eden” baz› ﬂirketlerin isimlerini
veren Figuera, bu ﬂirketlerin derhal kamulaﬂt›r›lmalar›n›n zorunlu oldu¤unu, “ilerici, demokratik bir halk devletinin” bu tür suiistimallere izin
vermemesi gerekti¤ini söyledi. Figuera iﬂçilere karﬂ› yap›lan sald›r›lar
aras›nda Mitsubishi fabrikas›nda meydana gelen, polisin fabrikay› iﬂgal
etmesi sonucu fabrikaya sald›ran polislerin iki iﬂçiyi öldürmesi, on alt›
iﬂçiyi yaralamas›yla sonuçlanan olay üzerinde durdu.*
Figuera ﬂirketlerin iﬂçiler aleyhinde kararlar vermeleri için yarg›çlar› sat›n ald›¤›n› söyledi. Yarg› organ›n›n gerici patronlara iﬂçi haklar›n›
ihlâl etme imkân› verdi¤ini, bu tür olaylar sonucunda birkaç yarg›c›n görevden al›nd›¤›n› ama sermayenin yarg› üzerindeki denetiminin engellenemedi¤ini belirten Figuera, Venezüella Komünist Partisi’nin k›sa süre içinde düzenleyece¤i bir bas›n toplant›s›nda, ülkenin çeﬂitli bölgelerinde iﬂçi haklar›n› gaspeden yarg›çlarla ilgili bir aç›klama yapaca¤›n›
söyledi. Figuera, bu yarg›çlar›n “iﬂçilerin grev yapma hakk›n› ellerinden
ald›¤›n›, sendika temsilcilerinin fabrikalara girmelerini engelledi¤ini”
belirtti.
Chavez taraf›ndan 2007 y›l›nda “Che Guevera Misyonu” ad›yla
baﬂlat›lan bir sosyal program çerçevesinde aç›lan “Sosyalist ﬁirketler”in bünyelerinde çal›ﬂan iﬂçilerin sendikal› olmas›na izin verilmedi¤ini, örgütlenen iﬂçilerin iﬂten at›ld›¤›n› söyleyen Figuera “Venezüella Komünist Partisi olarak bu tür olaylar›n sessizlikle geçiﬂtirilmesine izin ver100

meyeceklerinin” alt›n› çizerek ve “devrimi, iﬂçi haklar›n› gözeterek savunacaklar›n›” belirterek konuﬂmas›n› bitirdi.

*Chavez, söz konusu sald›r›y› ﬂöyle de¤erlendirmiﬂti:
“Yarg› gücüne sayg› duyuyorum, verdikleri karara kar›ﬂamam ama
say›n yarg›çlara ve polis ﬂeflerine daha dikkatli karar vermeleri ça¤r›s›n› yap›yorum. Bir yarg›ç polise çok uluslu bir ﬂirketin fabrikas›n› iﬂgal
eden iﬂçileri oradan ç›karma emrini vermiﬂ. Öncelikle ﬂunu söyleyeyim,
ben prensip olarak zay›ftan yanay›m. Bu adaletin de temel bir ilkesidir.
Bu yüzden iﬂçiler ister bir devlet kuruluﬂunda, ister bir özel kuruluﬂta
gösteri yap›yorlarsa bu duruma dikkatle yaklaﬂmak gerekir. Bu son
olayda iki iﬂçi ölmüﬂ. Bu benim kalbimde büyük bir ac›ya yol açt›. Bu bizim için bir matem durumu. ﬁimdi Bakan’dan gelen bir habere göre bu
iﬂe kar›ﬂan polisler sorgulanmak üzere göz alt›na al›nm›ﬂlar. Bu olaydaki sorumlular› hapse atmak gerekir... Ama iﬂçileri de sa¤l›kl› düﬂünmeye davet etmek istiyorum. Guyana’da da bir fabrika iﬂgal ettiler.
Ateﬂli silahlar› da vard›. Zaten protesto ediyorsunuz, silaha ne gerek
var? Bakan› da onu rehin almakla tehdit etmiﬂler. Az daha oraya gidecektim, sab›rl› olmam›, beklememi söylediler. Neyse ki sorun halledildi.
Asl›nda temelde iﬂçiler hakl›yd› ama ellerindeki tüfekler ve revolverler
onlar› haks›z duruma düﬂürüyor. Çünkü böyle yaparak suç iﬂlemiﬂ oluyorlar. Yasalar› ihlâl ediyorlar. Bu olay bir trajediyle sonuçlanabilirdi. Bu
son olayda iﬂçilerin silahl› oldu¤unu söylemiyorum. ‹ﬂçiler ateﬂ etmedi... Geçen gün Merida’da polis bir grup genci katletmiﬂ. H›rs›zl›k yap›yorlar, uyuﬂturucu al›yorlar diye. Böyle yapmalar› polise öldürme hakk›n› vermez. Bunu yapan polisler ﬂimdi hapiste. Mafya bunlar. Ve polise s›z›yorlar.” (Chavez’in 30 Ocak 2009’da yapt›¤› konuﬂma)
Bu sözler bize göre Venezüella devlet baﬂkan› Hugo Chavez’in
gerçek bir demokrasinin baﬂl›ca garantisi olan iﬂçilerin silahlanmas›
karﬂ›s›nda -aç›kça sald›rgan bir tutum almamakla birlikte- kendi burjuva dünya görüﬂünün s›n›rlar›na geldi¤ini göstermektedir. Bize göre, Venezüella’daki komünist, devrimci ve demokratik güçlerin “iﬂçi haklar›”n›n savunulmas› konusunda ald›klar› olumlu inisiyatifleri, iﬂçilerin de
sömürücü s›n›flar kadar silahlanmaya “haklar›” oldu¤u, gerçek bir demokrasinin en önemli ve en gerçek kriterlerinin baﬂ›nda bunun geldi¤ini Hugo Chavez’in reformcu iktidar›n› destekleyen en geniﬂ emekçi y›¤›nlara kavratma yönünde geliﬂtirmeleri, gelinen noktada hayatî öneme
sahiptir. Venezüella’da “demokrasi” tart›ﬂmas›n›n tam da iﬂçilerin silahlanmas› sorununa gelip dayanm›ﬂ olmas› bilimsel sosyalistlerin, Marksist-Leninistlerin bak›ﬂ aç›s›ndan hiç de tesadüf de¤ildir. Çünkü “Boli101

varc› Devrim” olarak adland›r›lan ve gerçekleﬂtirdi¤i radikal reformlarla
geniﬂ ezilen ve sömürülen y›¤›nlar›n deste¤ini alan süreç, bütün olumlu yönlerine ve “sosyalizm” sözlerine ra¤men, henüz egemen s›n›flar›
silahs›zland›rm›ﬂ, tepeden t›rna¤a bu s›n›flar›n ç›karlar›na göre oluﬂturulmuﬂ eski devlet ayg›t›n› ortadan kald›rabilmiﬂ de¤ildir. Venezüella’da
reform sürecinin derinleﬂmesiyle birlikte (her ne kadar bunlar tamamen
burjuva demokrasisi s›n›rlar› içinde kalsa bile) aﬂ›r› derecede artan burjuva sald›rganl›¤› örnekleri: Her gün yeni bir tanesi ortaya ç›kar›lan emperyalist destekli komplolar, darbe planlar›, iﬂçilere karﬂ› polis sald›r›lar›, “yarg›çlar›n sat›n al›nmas›” gibi bütün ilerici güçlerin dikkatlerini çevirdi¤i kayg› uyand›ran geliﬂmelerin tümü yaln›zca tek bir ﬂeye iﬂaret
etmektedir, o da eski devlet ayg›t›n›n oldu¤u gibi yerinde durdu¤u gerçe¤idir. “21. yüzy›l sosyalizmi”nden farkl› olarak Marksizm-Leninizm,
bize, bu eski ayg›t›n kesinlikle “bar›ﬂç›l” ya da “evrimci” bir yoldan parçalanamayaca¤›n› ö¤retmektedir. Kald› ki, Güney Amerika k›tas›, modern revizyonizmden kaynaklanan “bar›ﬂç› geçiﬂ” hayallerinin yol açt›¤› trajedilere hiç de yabanc› de¤ildir. K›tan›n ve özel olarak Venezüella’n›n yak›n tarihi, Venezüella devlet baﬂkan› Hugo Chavez’in burjuva
demokrasisiyle proleter demokrasiyi “uzlaﬂt›rarak” sosyalizme ulaﬂma
yönündeki hayalleri ne kadar samimi olursa olsun -hatta ne kadar samimiyse o kadar- yeni trajediler için yolun aç›lmas›ndan baﬂka bir ﬂeye
hizmet etmeyece¤ini gösteren çok say›da örnekle doludur.
Venezüella’da ﬂimdiden ﬂu iki seçene¤in aç›kça ortaya ç›kt›¤›n›
kesin olarak kabul etmek için elimizde her türlü gerekçe vard›r. Gerçi
Marksizm-Leninizm’in devlet ve devrim ö¤retisinin 21. yüzy›l›n baﬂ›nda
bir kez daha do¤rulanmas› yegane seçenektir ama bu iki yoldan hangisiyle olacakt›r? Yeni bir trajedi olarak m›, yoksa sosyalizme giden tek
yol olan bir proleter devrimin zaferi olarak m›?
18 ﬁubat 2009
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Karl Marx Tart›ﬂmalar›
Amac›ndan Sapt›r›lamaz!

-Polemik-

10-18 Ocak 2009 tarihleri aras›nda düzenlenen 2. Çukurova Kitap
Fuar› nedeniyle Adana’ya üç ayr› konulu panel-söyleﬂi etkinliklerimizle
kat›lmay› uygun bulmuﬂtuk. 11 Ocak günü bu etkinliklerimizden birincisini “K. MARX TARTIﬁMALARI VE SOL’UN GÜNDEM‹” konusuna
ay›rm›ﬂt›k. Konuyu Kolektifimiz Ad›na S›rr› Öztürk ile Sosyal ‹nsan Yay›nlar› çal›ﬂanlar›ndan genç araﬂt›rmac›-yazar Cenk A¤cabay genel
hatlar›yla ve somut örnekleriyle izleyenlere sunmuﬂtu. S›rr› Öztürk’ün
yönetti¤i etkinli¤e kalabal›k bir kitle kat›lm›ﬂt›.
Kapitalist anarﬂinin dünya çap›ndaki krizi K. Marx Tart›ﬂmalar›n›
âdeta alevlendirmiﬂtir. Kimler bu konuyu tart›ﬂm›yordu ki… Anlad›¤›n›
sanan da anlamayan da iﬂçi s›n›f›n›n siyasî birli¤ini buland›rmak için bu
“tart›ﬂmalarda” rol alm›ﬂt›r. Bu tart›ﬂmalar kendili¤inden ortaya ç›kmam›ﬂt›. Bir nedeni vard› elbette. Burjuva ve küçükburjuva “solcu”lar› ile
bilcümle tatl›su “solcu”su K. Marx+F. Engels+V. ‹. Lenin sürecini s›n›fsal (birbiriyle olan organik iliﬂkisini kopar›p) ç›karlar›na göre yorumlamaya(!.) kalk›ﬂmas›n› “hayra” m› “ﬂerre” mi yormal›yd›k? “K. Marx Hakl›yd›..” diye herhalde birilerini “Allah söyletmiyor” du…
Yaln›zca ‹stanbul ve Ankara gibi kentlerde de¤il, Adana gibi proletaryan›n kan›n›n ve terinin ak›t›ld›¤› illerde de konunun pek çok taraftar› bulunuyordu. ‹lerici, demokrat, devrimci, sosyalist ve Marksist cenah›m›z›n belle¤inde Adana’n›n önemli bir yeri vard›r. Ayn› zamanda kara gerici, ›rkç›, ﬂoven cenah›n da bu ili boﬂ b›rakmad›¤›n› tarihsel ve
güncel örnekleriyle biliyoruz. Bu konular üzerindeki devrimci belle¤imizi dumura u¤ratmaya yeltenenleri aç›¤a vurmal›y›z.
Genel anlam›yla Sol “cenah›m›z›n” K. Marx üzerine yeniden okumaya baﬂlamas›n› da “hayra” yorumluyorduk. Elbette okumak her ﬂeyin yerine konulamazd›. Ayn› ﬂey hâkim gerici s›n›flar cenah›nda da
görmek mümkündü. Onlar›n K. Marx’› okumas›n› hatta eserlerinin bas›m›n› üstlenmesini de “hayra” de¤il “ﬂerre” yorumlamal›yd›k.
Her iki kesimin K. Marx’› okumaya baﬂlamas› olay›n› “olumlu” bulanlar kadar, salt “okuma” eyleminin neye-kime yarar› olaca¤›n› düﬂü103

nenlerin say›s› da oldukça fazlayd›. Onlar aç›s›ndan okumak, ezberlemek hiçbir iﬂe yaram›yordu. Okumak, anlamak ve özümlemek demek
de¤ildir. Salt okuyarak Marksizmin devrimci ruhu ve lafz› kavran›lamazö¤renilemezdi. Ayn› zamanda K. Marx+F. Engels+V. ‹. Lenin’i okuyup
anlayabilmek için tutarl› bir tarih ve s›n›f bilinciyle s›n›fsal bir seçim yapmak gerekiyordu.
K. Marx’› lafzen anmaya çal›ﬂanlar, kas›tl› biçimde ve çeﬂitli tahrifatlara baﬂvurarak O’nu hümanist bir filozof, düﬂünür, bilim insan› ve
kapitalizmi tahlil eden bir iktisatç› olarak an›yor / anlatmaya çal›ﬂ›yordu.
K. Marx’›n kapitalizmi devrimci yol-yöntemlerle kökünden kurutacak
devrimci-dönüﬂtürücü ve militan nitelikleriyle an›p öne ç›karan burjuva
sözcüleri do¤all›kla yoktu. ‹nsan›n ve insanl›¤›n sosyal / enternasyonal
kurtuluﬂuna s›n›fsal kinleriyle karﬂ› ç›kanlar do¤all›kla konuyu ve sorunlar› çarp›tmakta ustayd›.
Burjuva sözcüleri bir yana kendilerini marksolog, araﬂt›rmac›, akademisyen olarak gören üniversite okumuﬂ yar›m-ayd›nlar da ayn› kulvarda dil üstünde kayd›rmaca yap›lmas›ndan yanayd›. Onlar da (ki ço¤u devlet memuruydu) kapitalizmin denizinde s›n›fsal görevlerini yerine
getiriyordu.
Etkinli¤imizi düzenlerken burjuva ve küçükburjuva “solcu” tak›m›n›
‘politik aç›¤a vurma’ niyetlerimizi saklam›yorduk. Bunun için vard›k.
“K. Marx Tart›ﬂmalar›”n› bilimsel ray›ndan ç›karan burjuva ve küçükburjuva “sol”cular› kapitalist üretim, mülkiyet ve paylaﬂ›m iliﬂkilerine
dokunmamak ﬂart›yla konuyu ak›llar›nca özgürce tart›ﬂ›yordu. Burjuva
bas›n-yay›n organlar›nda, internette, TV.lerde bolca ahkâm kesiyorlard›. Yapt›klar› “yorum” ve “de¤erlendirmelerin” bir al›c›s› ve vericisi de
vard›.
Onlar›n gündeminin aksine Kolektifimiz’in amac›; ideolojik-teorik
çal›ﬂmalar› iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›n en militan unsurlar›yla buluﬂturup bütünleﬂtirmekti. Üretenlerin yönetimde -tüm kurullarda- söz ve
karar sahibi olmalar›na çal›ﬂmak ve sosyalizmin as›l sahibine olan görevimizi yerine getirmekti.
Aﬂ›r› teorisizme ve entelektüalizme kaym›ﬂ ve de Marksist geçinen
avantürye tak›m›n›n yapt›¤› tahribat› gidermeye yönelikti.
Adana’ya geliﬂimizin nedenleri aras›nda birinci s›ray› alan bu konuyu bilince ç›karmak yat›yordu.
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Burjuva ve küçükburjuva “sol”cular› K. Marx’› onu bütünleyen ve
yaﬂam›n› anlaml› k›lan F. Engels yoldaﬂ›ndan soyutlayarak sunuyordu
kitlelere. Onlar›n 40 y›ll›k yoldaﬂl›¤› ve birbirini tamamlayan nitelikleriyle dayan›ﬂmas› ustal›kla gözlerden saklan›yordu. Ayr›ca, “Marksizmin
yorumu ve pratikte yeniden üretimine” geri kalm›ﬂ bir sosyoekonomik
formasyonda (Çarl›k Otokrasisi’nde) cüret eden V. ‹. Lenin’e, O’nun
ideolojik, politik ve örgütsel konumuna de¤inenler de pek yoktu.
Devlet, devrim, iktidar, parti, partileﬂme sorunu gibi can al›c› konular› es geçerek yap›lan tart›ﬂmalar› ayaklar› üzerine oturtmak Devrimcilerin-Komünistlerin asli göreviydi.
“K. Marx Tart›ﬂmalar›” yeni Troçkistlerle yeni Bernsteincileri de çok
yak›ndan ilgilendiriyor; meﬂreplerince suyuna tirit tart›ﬂmalara kat›lmaya baﬂl›yordu. “Müﬂterisi” bol küçükburjuva “solcu”lar› bu seslere kulak
kabart›yordu. Onlar da yaln›zca bas›n-yay›n organlar›nda de¤il, internet sitelerinde TV.lerde, hatta devlet TV.lerinde arz-› endam ediyorlard›! Ne diyelim “Allah daha âlas›n› versin!...”
Henüz proletaryadan oksijen alamayan, dolay›s›yla politika üretemeyen Devrimci ve Marksist niteliklerinden kuﬂku duymad›¤›m›z grup,
çevre ve örgütsel yap›lardaki yoldaﬂlar›m›z da güçleri oran›nda konuyu iﬂlemeye baﬂlam›ﬂt›.
‹ﬂte özetledi¤imiz bu “ilginç” görüntüler aras›nda ve benzeri düﬂüncelerle yukarda sözünü etti¤imiz panel-söyleﬂi etkinli¤ini düzenlemiﬂtik.
Bu etkinli¤imize susuzlukla ö¤renmek ve tart›ﬂmak üzere kat›lan
insanlar›m›z›n bilinç ve kalitesi ile konuﬂmac›lar›n niteli¤i buluﬂunca “K.
Marx Tart›ﬂmalar›” 2. Çukurova Kitap Fuar› vesilesiyle “taﬂ gedi¤ine
konulmuﬂtu.”
Etkinli¤imizi çeﬂitli nedenlerle izleyenlerin murad› de¤iﬂikti. Kimileri “Sorun Kolektifi ne yapmak istiyor” diyerek salona s›¤mayan kitlesel
kalabal›k karﬂ›s›ndaki “hayretini” telaffuzdan çekinmiyor veya “yahu
amma da kalabal›k vard›” diyor / diyebiliyordu! Kendili¤inden “öncü parti, önder parti, kitlesini arayan parti” kuranlar Kolektifimiz’in iﬂ ve emek
sevgisiyle, çal›ﬂkanl›kla, ›srar, inat ve süreklili¤ini koruyarak gündemden düﬂürmedi¤i konular› art›k geniﬂ kitleler gerek “merak” saik›yla, gerekse kafalar›ndaki sorulara cevap aray›ﬂlar›yla izliyordu. Hele senteze
kavuﬂturulmaya aday tezlerimizin tart›ﬂ›lmaya baﬂlanmas›yla “düﬂünce
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hamall›¤›ndan” bir türlü kurtulamayanlar›n kafas› oldukça kar›ﬂ›kt›. Ezberler giderek bozulacakt›…
‹nsanlar›m›z›n bu süreçte yeni bir siyasî tercihini anlaml› k›lacak
etkinliklerde bulunurken bizler de hem ö¤reniyor, hem de izleyenlerin
nabz›n› tutmaya çal›ﬂ›yorduk.
Etkinliklerimizi tüm süreçlerde oldu¤u gibi “iyi saatlerde olsunlar”
d›ﬂ›nda sabote etmeye çal›ﬂanlar da eksik de¤ildi. “Kimlerdi” diyeceksiniz cevaplayal›m: S‹P-“TKP” ve ÖDP tercihi yapanlarla nasyonal “solcu” faﬂistler. Eskiden S‹P-“TKP” idealizasyon ve mistifikasyonuna u¤ram›ﬂ küçükburjuva ö¤renci gençleri “biz partiyiz, siz kimsiniz?” diyerek
k›ﬂk›rt›p üzerimize gönderiyorlard›. ﬁimdi ise, örgütledikleri ö¤retim
üyesi naylon komünistleri panellerimize gönderiyorlard›.
Tüm provokatif sataﬂmalara ra¤men, senteze kavuﬂturulmaya
aday tezlerimizi bilinç ve yüreklice tart›ﬂacak kadrolar›n say›s› ve niteli¤i s›n›rl›yd›. “Dar grup kültünü” hayat ve mücadele büyük oranlarda k›r›p aç›¤a vurmuﬂtu. Bu cenah üzerinde “bas›nç” uygulayacak kolektif
inisiyatifler ise henüz gerçekleﬂememiﬂ, Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar›n yaﬂam›ﬂ oldu¤u “Öndersizlik Krizi” de aﬂ›lamam›ﬂt›.
Ulusalc› ve liberal “solcu” tak›m› etkinliklerimizi provoke edemiyordu. Çünkü buna güçleri yetmiyordu. Art›k insanlar›m›z aleyhteki pek
çok unsura ra¤men “Gün Do¤umunu” yani hayat› ve mücadeleyi kucaklayacak kurumsal merkezi disiplinli Araçlar›n ne demek oldu¤unu
görüyordu. “Marksizmin yorumu ve pratikte yeniden üretimi” sorunsal›
yak›c› biçimde gündeme oturtulmuﬂtu. “Ekim’in Güncelli¤i” yaln›zca
bölgemizde ve co¤rafyam›zda de¤il, tüm dünyada hissediliyordu. Dünya devrimci prati¤ine yaﬂad›¤›m›z co¤rafyadan mutlaka anlaml› bir halka eklenecekti. Çok sanc›l› bir süreç olsa da bunun sevindirici baz› iﬂaretleri de al›n›yordu.
“Sosyalizmin yüzelli y›ll›k tarihine, yüz y›ll›k s›n›flar mücadelesi tarih ve devrimci geleneklerimize sahiplenece¤iz, e¤rilerle do¤rular› ay›klay›p içimizdeki elo¤ullar›n› ay›klayaca¤›z; kendili¤inden örgüt kurup
parti ça¤r›ﬂ›m› yapanlar› daha da teﬂhir ve tecrit edece¤iz; sosyal meﬂruiyeti ve devrimci yasall›¤› bir daha ve bu düzeyde sömürülmeyecek
olan ‹SP’yi Kongre yöntemiyle ve temel ilkelerde buluﬂup bütünleﬂtirecek ve de ‘Komünistlerin Birli¤i’ni mutlaka gerçekleﬂtirece¤iz; kendi
yerli sentezimizi üretip aya¤›m›z› yere sa¤lam basaca¤›z; hayat›n ve
mücadelenin reddetti¤i teori-pratikleri gözünün yaﬂ›na bakmadan kald›106

r›p ataca¤›z; iktidar perspektifli devrim program›m›zla birleﬂik, güçlü,
güvenilir ve donan›ml› PART‹’mizi yeniden iﬂbaﬂ› yapt›raca¤›z!..”
Etkinliklerimizde; Kolektifimiz Çal›ﬂanlar›’n›n bu türden ve bilinen
görüﬂlerimizi aç›klad›kça üniversite okumuﬂ yar›m-ayd›nlar›n baﬂ›n›
çekti¤i örgüt / partilerin taraftarlar›ndan çok “sevimli” sesler de ç›kmaya
baﬂl›yordu.
Özellikle Yalç›n Küçük’ün II. T‹P yetiﬂtirmesi S‹P-“TKP”den ve de
ö¤retim üyesi oldu¤unu ifade ederek söze baﬂlayan birinin etkinli¤imizi
amac›ndan sapt›rmaya yeltendi¤ini gördük. Cenk A¤cabay’›n Yalç›n
Küçük’ü eleﬂtiren “Megalomania” kitab›ndan söz etmesi konuyu “Ergenekon Davas›”na çekip toplant›n›n olumlu havas›n› sabote etmeye yetmemiﬂtir. Konu Yalç›n Küçük de¤ildi. K. Marx Tart›ﬂmalar›’yd›. Yalç›n
Küçük ne devrimciydi, ne de Marksist. Devletin memuru ve “patolojik
bir vak’a” olarak kalemlerimizi kirletmeye de de¤miyordu.
Bu co¤rafyada o kadar çok Yalç›n Küçük müsveddesi vard› ki…
Fakat sistem; burjuva ve küçükburjuva “solcu”lar› arac›yla onu yüceltiyor ve de onsuz edemiyor; meddah gibi TV.lere ç›karmaktan zevk al›yordu!
Etkinli¤imizde kendisini ÖDP’li, hekim ve devlet memuru oldu¤u
için partiye giremedi¤ini beyan eden birisi de ﬂu soruyu yöneterek etkinli¤imizi amac›ndan sapt›rmay› akl›na koymuﬂtu. Gö¤süne takt›¤› büyükçe ayy›ld›zl› rozetiyle “Sorun Kolektifi’nin 29 Mart Mahallî Seçimler’deki takti¤i nedir? Ben bu seçimlerde oyumu CHP’ye vermeyi do¤ru buluyorum” diyerek “K. Marx Tart›ﬂmalar›” konusunu akl›nca ne sosyal ne de demokrat olan burjuva partisi CHP’nin propagandas›na çevirmek istemiﬂti!..
Ona da uygun cevaplar verilmiﬂti. “Kolektifimiz’i tan›m›yorsunuz.
Ne telif eserlerimizi okumuﬂsunuz, ne de Dergilerimizi. Fakat ÖDPCHP açmaz›nda toplant›m›z› etkilemeye çal›ﬂ›yorsunuz. Oysa konumuz ‘seçimler’ de¤ildir. ‘Seçim’ amaçl› bir toplant› düzenlenir bizler de
ça¤r›l›rsak bu konudaki düﬂüncelerimizi gelir aç›klar›z. Yararl› bir tart›ﬂma ortam› yaratabilmek için bu durumda, size bir okuma cezas› verelim ki, tart›ﬂmalar›m›z anlaml› olabilsin.”
Yine de soru soran›n “merak›n›” gidermek için legaliteyi kullanmak
bahsinde Lenin’in 1905 seçimlerindeki devrimci taktiklerini misal göstermeyi ihmal etmemiﬂtik. Yaﬂad›¤›m›z topraklarda ise ne Lenin gibi bir
önder ne de RSD‹P gibi bir partimiz vard›.
107

Ayn› ﬂah›s “cinayet mahalline s›kça gelen katiller” misalii, stand›m›za iki kez u¤ramay› akl›na koymuﬂtu. Hem de beraberinde iki ö¤retim üyesi arkadaﬂlar›n› da al›p getirerek. S›rr› Öztürk’ü arkadaﬂlar›na
takdim ederken de “Sorun Yay›nlar› Kolektifi’nin görünürdeki sorumlusu” diyerek çok “ﬂ›k” ve inceltilmiﬂ telmihlerle sataﬂmaktan geri durmuyordu. “Sana okuma cezas› verelim” diyen S›rr› Öztürk bu türden kinayeli sözlerle baﬂ›na belây› alm›ﬂt›!..
“Sana okuma cezas› verelim” sözü bay›m›za çok dokunmuﬂtu. Sokaktan-üretimden gelen S›rr› Öztürk’ün panelde s›kça tekrarlad›¤› “üniversite okumuﬂ yar›m-ayd›nlar” türünden sözlerini “bize ders verdi” biçiminde alg›l›yordu; bu sözleri anlaml› bir espri olarak de¤erlendiremiyor ve 40 y›ld›r oturdu¤u memleketinde bir “hakaret” olarak alg›l›yordu.
Komünistler somut-konkre kimlikleriyle kiﬂilere hakaret ve küfür etmez,
herkese anlad›¤› dilde hitap ederdi; “somut ﬂartlar›n somut tahlili” yöntemiyle bilimsel de¤erlendirmeler yapar kapitalizmi ve sistemi karﬂ›ya
al›rd›. Kapitalizme, devlete karﬂ› ç›kmayan tatl›su solcular›n› da hakl›
gerekçelerimizle eleﬂtirirdi…
SORUN Polemik
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J. V. Stalin
Yarat›c› Ayd›nlar Toplant›s›ndaki
Tart›ﬂma* (1946)

-Belge-

(Fadeyev’in Stalin ile yapt›¤› röportaj)
Stalin: Bana ne söylemek istiyorsunuz yoldaﬂ Fadeyev?
Fadeyev: (Aleksandr Aleksandroviç. 1946-1954 aras› Yazarlar Birli¤i Genel Sekreteri) Yoldaﬂ Stalin, size dan›ﬂmak için geldik. Birçoklar› edebiyat›m›z›n ve sanat›m›z›n bir ç›kmaza girdi¤ini düﬂünüyor ve biz
böyle düﬂünenleri hangi yola yönlendirece¤imizi bilmiyoruz. Bugün bir
sinemaya gidiyorsunuz, ateﬂ ediliyor, bir baﬂka sinemaya gidiyorsunuz,
yine ateﬂ ediliyor: Sinema salonlar›m›zda, kahraman›n dur durak bilmeden düﬂmanla savaﬂt›¤› ve ›rmaklardan insan kan›n›n akt›¤› filmler oynuyor. Her yerde yokluklar ve zorluklar gösteriliyor. ‹nsanlar savaﬂ ve
kan görmekten b›kt›. Eserlerimizde baﬂka bir hayat› nas›l gösterece¤imize iliﬂkin tavsiyenizi almak istiyoruz: Kan›n ve ﬂiddetin olmad›¤›, ülkemizin karﬂ›laﬂt›¤› say›s›z zorluklar›n olmad›¤› gelece¤in hayat›n›.
Baﬂka bir deyiﬂle, mutlu ve bulutsuz bir gelece¤i resmetmenin zaman›
zorunlulu¤u kendini hissettiriyor.
Stalin: Konuﬂman›zda, hayat›n edebiyat iﬂçilerinin, sanatç›lar›n
önüne koydu¤u temel görev, Marksist-Leninist çözümleme yapma görevi eksik Fadayev yoldaﬂ. Bir zamanlar I. Petro, Avrupa’ya kap›lar› açm›ﬂt›. Ama 1917’den sonra emperyalistler, sosyalizmin ülkelerine yay›lmas›ndan korkarak o kap›y› uzunca bir süreli¤ine s›k›ca kapatt›lar. ‹kinci Dünya Savaﬂ›’ndan önce radyolar, filmler, gazeteler ve dergiler arac›l›¤›yla bizler dünyaya diﬂleri aras›na kanl› b›çaklar s›k›ﬂt›rm›ﬂ kuzeyli
barbarlar gibi tan›t›ld›k. Proletarya diktatörlü¤ünü böyle resmettiler.
Halk›m›z aya¤›nda has›r terlikler, eski püskü giysiler içinde, semaverden votka içen insanlar olarak gösterildi. Birden bire, bu “has›r terlikli”
Rusya, bu ma¤ara adamlar›, dünya burjuvazisinin alt insanlar olarak
tasvir etti¤i bu insanlar, karﬂ›s›nda tüm dünyan›n korkuyla titredi¤i iki
büyük gücü- Almanya’daki faﬂistleri ve Japonya’daki emperyalistleri
ezip geçti. Bugün dünya, böylesi bir kahramanl›¤› kimin baﬂard›¤›n› ve
insanl›¤› kimin kurtard›¤›n› bilmek istiyor. ‹nsanl›k, gürültüsüz ve ﬂatafats›z, en zor ﬂartlar alt›nda sanayileﬂmeyi ve kolektivizasyonu baﬂaran, savunma sistemini canlar› pahas›na kuvvetlendirip komünistlerin
liderli¤iyle düﬂman› yenen s›radan Sovyet halk› taraf›ndan kurtar›lm›ﬂt›r. Yaln›zca savaﬂ›n ilk alt› ay›nda cephede en az beﬂ yüz bin ve toplamda üç milyondan fazla komünist hayat›n› kaybetti. Onlar aram›zda109

ki en iyilerdi; onurlu, tertemiz, özverili, sosyalizm için, halk›n mutlulu¤u
için mücadele eden fedakâr savaﬂç›lard›. ﬁimdi onlar› özlüyoruz. E¤er
hayatta olsalard›, birçok güncel sorunumuz art›k geride kalm›ﬂ olurdu.
Bugün, yarat›c› Sovyet ayd›nlar›m›z›n as›l görevi, eserlerinde bu sade,
muhteﬂem Sovyet insan›n› tüm yönleriyle yans›tmak ve bu karakterin
en iyi özelliklerini bulup gözler önüne sermektir. Bugün edebiyat›n ve
sanat›n geliﬂimindeki genel ilke budur. Nikolay Ostrovski’nin “Ve Çeli¤e Su Verildi” roman›ndaki kahraman Pavel Korçagin bizim için neden
de¤erlidir? Bunun sebebi her ﬂeyden önce, o kahraman›n kendini devrime, halka, sosyalizme s›n›rs›zca adamas›d›r, fedakârl›¤›d›r. Zaman›m›z›n büyük pilotu Valeri Chkalova’n›n sinemadaki sanatsal imgesi,
Büyük Anavatan Savaﬂ›’nda ölümsüz bir ﬂan kazanan, binlerce korkusuz Sovyet ﬂahin-pilotun e¤itimini kolaylaﬂt›rm›ﬂt›r. ‘Kentimizden Ç›kan
Genç Adam’ filmindeki tankç› Albay Sergey Lukonim, yüz bin kahraman tankç›n›n karakteristik kahraman›d›r. Bu gelenekle devam etmek
gerekir. Sovyet halk›n›n kendini k›yaslayaca¤› ve örnek alaca¤› komünizm savaﬂç›lar›ndan böyle edebî kahramanlar yarat›n. Elimde, bana
yarat›c› Sovyet ayd›nlar›n› ilgilendirdi¤i söylenen sorular›n bir listesi
var. Bir itiraz› olan yoksa bu sorular› yan›tlayaca¤›m. Salondan yükselen sesler: Çok soru var Stalin yoldaﬂ! Lütfen yan›tlay›n!
Soru: Size göre, ça¤daﬂ Sovyet nesir ve oyun yazarlar› ile film yap›mc›lar›n›n eserlerindeki baﬂl›ca eksiklikler nelerdir?
Stalin: Ne yaz›k ki son derece önemli eksiklikler var. Son zamanlarda, pek çok edebiyat eserinde, çürümekte olan bat›n›n zararl› etkileri alt›nda geliﬂen bir e¤ilim aç›kça görülüyor ve bu e¤ilim, yabanc› istihbaratlar yoluyla hayat›n içine giriyor. Sovyet edebiyat dergilerinin sayfalar›nda, s›kl›kla, Sovyet halk›n›n, komünizmin kurucular›n›n, zavall›
ve karikatürize edilmiﬂ bir biçimde tasvir edildi¤i eserler görülüyor.
Olumlu kahramanla alay ediliyor, yabanc› olana dalkavukluk savunuluyor, toplumun politik art›klar›na özgü kosmopolitizm övülüyor. Tiyatro
repertuarlar›nda yabanc› burjuva yazarlar›n utanç verici oyunlar› Sovyet oyunlar›n› geri plânda b›rak›yor. Filmlerde önemsiz temalar a¤›r bas›yor ve cesur Rus halk›n›n kahramanca tarihi çarp›t›l›yor.
Soru: Müzikteki avangart (yenilikçi) e¤ilimler ile resim ve heykel
sanat›ndaki soyut ekol ideolojik olarak ne kadar tehlikelidir?
Stalin: Bugün, yenilik kisvesi alt›nda Sovyet müzi¤inde biçimcilik
ak›m›n›, resim sanat›nda da soyut resmi hâkim k›lmaya çal›ﬂ›yorlar.
Zaman zaman ﬂu soruyu duymak mümkün: ‘Bolﬂevikler ve Leninistler
gibi büyük adamlar›n böylesi önemsiz ayr›nt›larla u¤raﬂmalar›; soyut
resim ve biçimcili¤i eleﬂtirerek zaman harcamalar› gerekli midir? Bunlarla psikiyatristler u¤raﬂs›n.
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Bu türden sorular, ülkemize ve özellikle de gençli¤imize karﬂ› gerçekleﬂtirilen ideolojik sabotaj›n rolünün anlaﬂ›lmad›¤›n› aç›¤a vuruyor.
Bu sabotaj sayesinde, edebiyat ve sanattaki sosyalist gerçekçilik ilkelerine karﬂ› eyleme geçmeye çal›ﬂ›yorlar. Bu ilkelere karﬂ› aç›ktan aç›¤a konuﬂamayacaklar› için, bunu s›¤›naklar›n ard›na gizlenerek yap›yorlar. Halklar›n›n mutlulu¤u için, komünizm için ve ilerlemek istedikleri yol için savaﬂan o örnek al›nacak insanlar›n imgesi soyut denilen bu
resimlere yans›maz. Bu betimlemenin yerini kapitalizme karﬂ› sosyalizmin s›n›f savaﬂ›n› bulan›klaﬂt›ran soyut gizemcilik al›r. Savaﬂ zaman›nda kaç insan K›z›l Meydandaki muhteﬂem Minin ve Pojarski an›t›na gelip ilham ald›! Peki ya bükülmüﬂ demirden yap›lma, “yenilik” sembolü
bir büst, bir sanat eseri olarak bize nas›l ilham verebilir? Soyut bir resim nas›l ilham verebilir?
Tam da bu nedenledir ki, günümüzün Amerikan finans kodamanlar› modernizm propagandas› yapar, bu türden eserlere, gerçekçi ak›m›n büyük ustalar›n›n rüyalar›nda göremeyece¤i, ola¤anüstü miktarda
para verirler. Sözüm ona popüler bat› müzi¤inin ve biçimci denilen e¤ilimlerin s›n›fsal arka plân› vard›r. Bu müzik, tabii buna müzik denilebilirse, ritimlerini “shakers” tarikat›ndan alm›ﬂt›r; bu müzik eﬂli¤inde edilen “dans” insanlar›n kendinden geçmesine neden olur, onlar› ﬂirazesinden ç›km›ﬂ, her türlü vahﬂili¤i yapabilecek hayvanlara dönüﬂtürür.
Bu tür ritimler insanlar›n beynini ve ruh halini etkilemek için psikiyatrlar›n yard›m›yla yarat›lmaktad›r. Bu, bir tür müziksel uyuﬂturucu ba¤›ml›l›¤›d›r ve bunun etkisi alt›na giren kiﬂi parlak fikirler üretemez, bir hayvana dönüﬂür, bu insan› devrime, komünizmi kurmaya ça¤›rmak faydas›zd›r. Gördü¤ünüz gibi, müzik de savaﬂ›r. 1944 y›l›nda, Britanya istihbarat›ndan bir görevlinin kaleme ald›¤›, ‘düﬂman ordusunu çökertmede
biçimci müzi¤in kullan›m›’ baﬂl›kl› bir yönergeyi okuma f›rsat›m oldu.
Soru: Yabanc› istihbarat ajanlar›n›n sanat ve edebiyat alanlar›ndaki y›k›c› faaliyetleri somut olarak nelerdir?
Stalin: Sovyet sanat›n›n gelecekteki geliﬂiminden söz ederken bu
geliﬂimin, emperyalist çevrelerin ülkemize karﬂ› geliﬂtirdikleri, sanat ve
edebiyat alanlar›n› da kapsayacak biçimde aç›lan tarihte eﬂi görülmemiﬂ ölçekteki gizli savaﬂ koﬂullar›n› gözden kaç›rmamak gerekir. Yabanc› ajanlar›n ülkemizdeki görevi, kültürden sorumlu Sovyet kurumlar›na s›zmak, büyük gazete ve dergilerin editörlü¤ünü ele geçirmek, tiyatro ve sineman›n repertuarlar›n› ve edebî eserlerin yay›nlar›n› mutlaka etkilemektir. Yurtseverli¤i canland›ran ve komünizmi yaratmada
Sovyet halk›na öncülük eden devrimci eserlerin gün ›ﬂ›¤›na ç›kmas›n›
her yolu deneyerek durdurmak, komünist inﬂan›n zaferine inançs›zl›¤›
yayan, kapitalist üretim tarz›n› ve burjuva yaﬂam biçimini yücelten eser111

lerin ortaya ç›kmas›n› sa¤lamakt›r. Ayn› zamanda yabanc› ajanlardan
karamsarl›k, çöküﬂ ve ahlâkî yozlaﬂma duygular›n›n sanat ve edebiyat
alanlar›nda yaymalar› talep ediliyor. Coﬂkulu bir Amerikan senatörü
“Bolﬂevik Rusya’y› korku filmlerimizde gösterebiliyor olsayd›k, komünist inﬂay› mutlaka söküp atard›k? diyordu. Lev Tolstoy sanat ve edebiyat beyin y›kaman›n en güçlü biçimidir diye boﬂuna dememiﬂtir. Bugün sanat ve edebiyat›n yard›m›yla kimin ve neyin beynimizi y›kad›¤›
üstünde ciddiyetle düﬂünmeli, bu alandaki ideolojik sapmaya bir son
vermeliyiz. Bence, kültürün, toplumsal ideolojideki önemli bir egemenlik ögesi oldu¤unu, onun her zaman s›n›fsal oldu¤unu ve egemen s›n›f›n kültürü ç›karlar› için kulland›¤›n›, kültürü bizim için çal›ﬂanlar›n ç›karlar›n›, proletarya diktatörlü¤ünün ç›karlar›n› korumak için kullanmak gerekti¤ini anlaman›n ve içselleﬂtirmenin zaman› gelmiﬂtir.
Sanat için sanat yoktur. Toplumdan ba¤›ms›z, bu toplumun üstünde duran “özgür” sanatç›lar, yazarlar, ﬂairler, oyun yazarlar›, yönetmenler ve gazeteciler yoktur, olamaz. Kimsenin onlara ihtiyac› yoktur. Böyle insanlar var olamazlar. Eski karﬂ› devrimci burjuvazi geleneklerinin
kal›nt›lar› Sovyet halk›na hizmet etmek istemiyorlarsa ya da kendini
Sovyet halk›na hizmet etmeye adam›ﬂ iﬂçi s›n›f› iktidar›n›n karﬂ›s›nda
duruyorlarsa, ülkeyi terk etmeleri ve d›ﬂar›da yaﬂamalar› için onlara izin
veriyoruz. B›rakal›m her ﬂeyin al›n›p sat›labildi¤i, yarat›c› ayd›nlar›n yaratma eylemlerinde finansal çekim merkezlerine tamamen ba¤›ml› oldu¤u, kötü ünlü burjuva toplumundaki “özgür yarat›c›l›k” kavram› onlar› ikna etsin. Ne yaz›k ki, zaman›m›z›n azl›¤› dolay›s›yla tart›ﬂmam›z›
sonland›rmam›z gerekiyor. Sorular›n›z›n tamam›n› cevaplam›ﬂ olmay›
umuyorum. San›r›m, Sovyet edebiyat›n›n daha ileri geliﬂimi sorununa
SBKP (B) MK’s›n›n ve Sovyet hükümetinin yaklaﬂ›m› herkes için aç›kt›r.
17 ﬁubat 2009

Notlar:
Zhukhrai V. ‘Stalin: pravda i lozh’, Moskova, 1996, s. 245-251; I.V.
Stalin, ‘Sochineniya’, Vol. 16, 1946-1952, Izdatelstvo ‘Picatel’, Moskova,
1997, s. 49-53.
* Rusça’dan çeviren: Stalin Arﬂivi Çeviri Birimi.
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H. Mutlu Öztürk
-Kitap Eleﬂtirisi“1960’dan 1990’a F›rt›nada Yürüyüﬂ”
ﬁeref Y›ld›z’›n kitab› hakk›nda düﬂünceler

Geçti¤imiz günlerde ilk defa bir TÜSTAV yay›n› Kolektifimize kargo ile gönderildi: ﬁeref Y›ld›z’›n kaleme ald›¤› an›lar›; 1960’dan 1990’a
F›rt›nada Yürüyüﬂ. Hem de iki adet (Daha sonra eski bir yoldaﬂ›n bedelini ve gönderi ücretini ödeyerek bize gönderilmesini istedi¤ini ö¤rendik. Oysa bizler Kolektifimiz’den istedikleri arﬂiv malzemelerini kendilerine hesaps›zca iletiyorduk.). Bayram tatilinde okuma f›rsat› oldu. Bu
süreci, kadrolar›n›n evrimini, TKP ad›na yap›lan ve hâlâ devam eden
çok yönlü idealizasyon ve mistifikasyonlar› yak›ndan izleyen biri olarak
kitap hakk›nda birkaç ﬂey söylemek gere¤i duydum.
ﬁeref Y›ld›z (1962-1970) I. T‹P Eminönü ‹lçesi’nde oluﬂturulan
Partizan Grubu’ndan. Önce “TKP” (Harici Büro) MK üyesi, ard›ndan da
PB üyesi olmuﬂ, bu harekette TBKP sönümlenene kadar görev ve sorumluluk üstlenmiﬂ. ﬁimdi yurtd›ﬂ›nda yaﬂ›yor. Aktif politika ile u¤raﬂm›yor. Fakat an› yazmak ihtiyac›n› duyuyor…
Öncelikle söylemek gerekiyor; ﬁeref Y›ld›z’›n dili yumuﬂak, mütevaz› bir söylemi var, ak›c› anlat›m› ile kitab› kolay okunuyor. Benzer dönemsel anlat›mlarda s›kça rastlad›¤›m›z; hakl›l›¤›n› kan›tlama çabas›,
bu yolda detaya inme, kiﬂilere yönelik ac›mas›z eleﬂtiri vb. yok. Bizzat
tan›k olmad›¤› olay ve olgular hakk›nda ise sözü ilgilisine b›rakm›ﬂ.
‹çinde yer ve sorumluluk ald›¤› bir siyasî harekete iliﬂkin benzeri
konumda olanlar›n bilinen tav›rlar›na karﬂ›n oldukça ciddî eleﬂtiri ve
özeleﬂtiriler de yap›yor.
Baﬂtan bu eleﬂtiri ve özeleﬂtirileri “olumlu” fakat yetersiz, çok gecikmiﬂ ve iﬂlevsiz kalm›ﬂ buldu¤umuzu söylemeliyim.
Çünkü, Tarihî TKP ad›na yap›lan bunca spekülasyon ve tahrifat bir
türlü giderilememiﬂ, burjuvazi ile tarih ve insanl›k önünde hesaplaﬂmaya aday, ad›na ve geleneklerine lay›k bir ‹ﬂçi S›n›f› Partisi oluﬂturulamam›ﬂt›r.
ﬁeref Y›ld›z ve arkadaﬂlar›n›n Tarihî TKP’nin ideolojik, politik ve
örgütsel iliﬂkileri hakk›nda hiçbir ilerletici ve tart›ﬂmaya de¤er görüﬂü
S.P. F/8

113

yoktur. Bilindi¤i gibi TKP baﬂta Komünist Enternasyonal’in V. ‹. Lenin’in
önderli¤indeki Bolﬂevik Partisi’nin uzant›s›nda ve katk›lar›yla oluﬂturulmuﬂtur. Program›nda günümüzde kendili¤inden kurulmuﬂ komünist
isimli örgütlerin programlar›ndan daha bilimsel temel do¤rular ve tahliller bulunmaktad›r. Yaﬂad›¤›m›z co¤rafyadaki örneklerinde oldu¤u gibi
TKP kendili¤inden -keyfe keder- kurulmam›ﬂt›r. Oluﬂturma, inﬂa etme
gibi Devrimci ve Marksist ilke, kural, yöntem ve normlar› iﬂletme gibi temel-vazgeçilmez yöntemler yerine getirilmedi¤i için “kurma” fiili öne ç›kar›ld›¤›ndan Harici Büro’nun “TKP” olarak ilan edilmesi s›n›flar mücadelesi tarih ve devrimci geleneklerimizin uzant›s›nda bir partileﬂme yerine konulmam›ﬂt›r. Nitekim ciddî, güvenilir ve donan›ml› bir parti aray›ﬂ
ve yöneliﬂi içinde çaba gösteren kadrolar (en baﬂta da Sorun Yay›nlar› Kolektifi) bu türden bir partileﬂmeye 10 Eylül 1920 Tarihî TKP’in organik uzant›s› muamelesi yapmam›ﬂ, yaln›zca di¤er “sol” örgütler gibi
kendili¤inden kurulmuﬂ örgüt muamelesi yapmakla yetinmiﬂtir. Ayr›ca,
tarihsel uyar›m›z› (elbette anlayana) tüm süreçlerde ihmal etmemiﬂtir.
12 Mart 1971’in y›k›nt›lar› aras›nda hayat› ve mücadeleyi kucaklamaya aday parti aray›ﬂ›nda, Harici Büro ile iliﬂki kuran I. T‹P’in Eminönü ‹lçesine yuvalanm›ﬂ Partizan Grubu’nun “1973 At›l›m›” ile kurulan
örgüt an›lan gelene¤imizin uzant›s›ndaki bir örgütlenme de¤ildir ve olamam›ﬂt›r. Çünkü bu türden bir örgütlenme Marksizm-Leninizm-Proletarya Enternasyonalizmi ilkelerine göre oluﬂturulmam›ﬂt›r (“Leninist
Parti Ö¤retisi” isimli telif kitab›m›z böylesine disiplinsiz parti kurma ataklar›n›n önünü kesmek amac›yla Kolektifimizce Kas›m 1979 tarihinde
yay›nlanm›ﬂt›r. Burjuvazi an›lan kitab›m›z› matbaada iken hemen toplatm›ﬂ ve hakk›nda a¤›r cezalar talebiyle yarg›lanmas›n› talep etmiﬂtir.
Bu kitap nedeniyle bir arkadaﬂ›m›z tam 6.5 y›l hapis cezas›na çarpt›r›lm›ﬂ, cezas› infaz edilmiﬂtir. Yay›nlanmas›n› uygun gördü¤ümüz bu kitap ayn› zamanda Sovyetler Birli¤i’nin Harici Büro’ya “parti muamelesi”
yapmas›na da bir uyar›yd› asl›nda. Nitekim kitab›m›z›n ve tavr›m›z›n
SSCB-SBKP MK’ye, Türkiye Masas›na, Parti teorisyeni Suslov’a iletilmesinin de etkisiyle ‹. Bilen’in Moskova’daki ikameti sona erdirilmiﬂ Leipzig serüveni baﬂlam›ﬂt›.). Parti, Partileﬂme Sorunu vb. konular üzerindeki aray›ﬂ, iliﬂki kurma, kat›lma, sorumluluk alma süreçlerinde Devrimci siyasî terbiye, devrimci ahlâk ve devrimci diplomasinin gözetilmedi¤i
“TKP” kuruluﬂunda neden hiç sorgulama, eleﬂtiri-özeleﬂtiri, Devrimci ve
Komünist Kadrolarla iliﬂki kurmay› deneme, iliﬂkileri geliﬂtirme vb yapmad›¤›, yapmad›klar› halen yan›tlanmam›ﬂ bir sorudur. Sorunun ceva114

b› malumdur / bilinmektedir. Telif eserlerimizde ve Dergilerimizde yeterince iﬂlenmiﬂtir. Dileyen ayr›nt›l› inceleyebilir.
Günümüzde kendilerini Tarihî TKP’nin organik uzant›s› olarak lanse etmeye çal›ﬂanlar›n ideolojik, politik ve örgütsel periﬂanl›¤› da ö¤retici derslerle doludur. Konu ayr› bir yaz›n›n konusudur.
ﬁeref Y›ld›z’›n an›lar›n› yazm›ﬂ olmas› yine de kan›m›zca bir “sorumluluk” örne¤idir. Çünkü “TKP” hakk›ndaki idealizasyon ve mistifikasyonlar› henüz kald›rmayan / tart›ﬂmayanlar mevcuttur. Böyleleri hâlâ ‹. Bilen’e eklemlenerek kurulacak yeni bir TKP’nin hayalini kurmaktad›r!
Taa 1970’lerin baﬂ›nda sorumluluk ald›klar› anlat›lan kiﬂileri okuyucu legal alandan tan›maktad›r. Bu tan›ﬂ›kl›k do¤rultusunda ﬂimdi ﬂu sorunun cevab› verilmelidir: “Hareketin sorumlular›ndan baz›lar›n›n s›n›flar mücadelesindeki “vukuat›” yak›ndan bilinen bu adamlar oldu¤u biliniyor olsa idi durum ne olurdu? Yani kim bunlar›n peﬂinden giderdi? Ya
da gider miydi?..”
Tarihî TKP’nin ›skat›na oturanlar kayda de¤er bir özeleﬂtiri yapmam›ﬂlard›r; bu süreci sorgulayanlar›n say›s› da hem azd›r, hem de yaln›z
b›rak›lmak istenmiﬂtir.
Bu kitab›n her ﬂeye karﬂ›n o döneme iliﬂkin büyük önemi var. Ancak insan ister istemez daha önce yay›nlanan; Mustafa Sat›ﬂ, Metin
Gür, Ömer A¤›n, Gün Benderli, ‹. Bilen-R.Yörüko¤lu; Mektuplar›, Osman Raif Alper, Konca Yaz›ﬂmalar› ve benzeri yay›nlar› hat›rl›yor. Bu
en sonuncu an› oldu¤una göre daha önce yazanlar›n anlatt›¤›, aktard›¤›, iddia etti¤i bir çok ﬂeye yan›t aramadan edemiyor kitab› okurken.
Öyle ya bu kiﬂi üst düzende sorumlu biri, ondan öncekiler neler demiﬂlerdi, bu ne diyor? Neden demiyor?.. Kitab›n› niçin hangi amaçla yay›nl›yor?
Örne¤in Tüstav mektup grubundaki yaz›ﬂmalarda ve daha sonra
kitaplaﬂt›r›lan Konca Yaz›ﬂmalar›’nda sorulan, sorgulanan, iddia edilen,
anlat›lan olay-olgu-kiﬂi-eylem vb’nin ne kadar›na cevap bulmuﬂtur bu
kitab› okuyanlar? Unutulmamas› gerekir ki bu sorular›na zaman›nda ve
do¤ru yan›t bulamayan birçok kiﬂi ideolojik, politik aç›lardan savrulup
gitmiﬂlerdir...
Yukar›da s›ralad›¤›m›z kitaplardan birinde Yunan KP’sinin K›br›s
konusunda EOKA tezlerini destekleyen karar önerisinden bahsedilmekte, “TKP”nin bu teze “enternasyonal ilkeler” nedeni ile karﬂ› ç›kma115

d›¤› anlat›lmaktad›r. Bulgaristan KP’sine isim de¤iﬂtirme zorunlulu¤u
konusunda bir eleﬂtiri getiren “TKP” YKP tezine neden karﬂ› ç›kmam›ﬂt›r? Bugün ç›kamam›ﬂt›r diyoruz. Ç›kamam›ﬂt›r, çünkü bir karﬂ› tezi
yoktur ve bunu savunacak ideolojik, politik ve örgütsel gücü de!.. Haydi bir soru; o zaman karﬂ› ç›ksa, ç›kabilse idi bugün K›br›s’ta durum
farkl› olabilir miydi? En az›ndan K›br›s’l› komünistler faﬂist, eli kanl›
EOKA’c› Papadopulos’u seçtirebilir miydi?
Yazar, Zagladin’in bir toplant›da “solda birlik” konusunda eleﬂtiri
yöneltti¤ini, ard›ndan ‹. Bilen’in bu eleﬂtiriye yan›t verdi¤ini anlat›yor.
Acaba ne yan›t vermiﬂti? Bu soru bir yana biliyoruz ki yan›t veren kiﬂi
y›llar›n siyasî mültecisi, ülkeyi, s›n›flar mücadelesini, insanlar›, siyasî
yap›lar›, Komünist Kadrolar› ve onlar›n etkinliklerini, bizi vareden devrimci tarih, kültür ve ilerici geleneklerimizi ne tan›yor ne de biliyor. Unuttuklar›, unutmak istedikleri, unutturmak istedi¤i, yok sayd›klar› çok konu ve sorun var. Peki ülke gerçekli¤inden yeni gelen MK, PB üyelerine
ne demeli? Onlar ne dediler bu durumda? Demedilerse neden?
Devrimci ve Komünist Kadrolar›n; 12 Mart 1971 döneminin ard›ndan esas unsurun iﬂçi s›n›f› oldu¤unun bilincinde, Dünya Sosyalist Sistemi ile ba¤› olacak bir aray›ﬂ içine girdi¤i bilinmektedir. Harici Büro’nun
kendisini “TKP” olarak ilan etmesinin bu denli kitlesel bir taban ve “kabul” görmesinin nedeni, ne ‹. Bilen’in ne de Partizan Grubu’nun bilinen
ve dillere destan “vukuat›” yüzündendir. Burjuva, küçükburjuva “solcu”lu¤unun iﬂçi s›n›f› ve sosyalist harekete verdi¤i “zarar” karﬂ›s›nda
SSCB’nin sayg›nl›¤›na duyulan ilgidir. “1973 At›l›m›” ile kurulan “TKP”
ise bunu kabaca sömürmüﬂ bir örgütlenmedir. Bunu herkes kabul etmelidir. Yoksa birilerinin gül yüzü hat›r›na o h›zl› kitleselleﬂme, örgütlenme olamazd›. Olmad› da... Birçok kiﬂi ve çevre legal alanlarda eleﬂtiri haklar›n› sakl› tutarak, erteleyerek kat›ld›lar, güç verdiler, kan verdiler. Sonra? Sonras› malum. Küçükburjuva “solcu” kesimi her alanda
komünistçilik oynamaya baﬂlam›ﬂ, devrimcileri, komünist kadrolar› karalama, yok sayma, entrika ve tasfiyecili¤in daniskas›…
En baﬂta D‹SK olmak üzere sendikalar, kitle örgütleri, meslekî kuruluﬂlar tasfiyecili¤in girdab›nda iﬂlevsiz b›rak›lm›ﬂt›r.
Yazar yapt›¤› bir özeleﬂtiride “tarihi, karizmatik bir kiﬂili¤e ihtiyac›m›z vard›” diyor. Bunu anlad›k da o kiﬂili¤e ve tarz-› siyasetine hiç karﬂ› ç›kmamak ne demek oluyor? O zamanlar ve ﬂimdi bu durumu gelece¤e yönelik bir beklentinin tezahürü olarak de¤erlendirmiﬂtik. Bu de¤erlendirmemizin do¤rulamas› ise Bilen-Yörüko¤lu mektuplaﬂmalar›n116

da görülmektedir. ﬁeref Y›ld›z’da çok aç›k olmamakla birlikte bunun
iﬂaretlerini (baz› kiﬂisel çekiﬂmeler anlam›nda) veriyor. Sorunun temeline, yani Marksizm-Leninizm-Proletarya Enternasyonalizmi ilke, kural,
yöntemlerine ise hiç de¤inmiyor. Bilinen normlar›n iﬂletilmeyiﬂini tart›ﬂma konusu bile yapam›yor. Baﬂta K›v›lc›ml› olmak üzere mücadelenin
ateﬂinden gelmiﬂ, denenip s›nanm›ﬂ Komünist Kadrolara ellerindeki
radyo ve yay›nlar arac›yla yapt›klar› küfür ve sald›r›lara hiç mi hiç de¤inmiyor!?..

Parti ve Partileﬂme Sorunu konusunda kafa yoran insanlar -taraf
olan- Proletarya Devrimcileri olarak iyi kötü bir çok ﬂey okuduk, tart›ﬂt›k, yaﬂad›k, ö¤rendik, hâlâ da ö¤rencili¤imiz devam ediyor: Sosyal
meﬂruiyeti ve devrimci yasall›¤› olan Parti nedir. Nas›l oluﬂur. KP nedir.
‹ﬂleyiﬂi nas›ld›r. Nas›l yönetilir. Karar mekanizmalar› nas›l iﬂler vb... Yazar da bir noktada benzeri sorgulamaya girmiﬂ anlaﬂ›lan. Önü arkas›
bilinmese de bir “kurultay” fikri geliﬂtirmeye çal›ﬂt›¤›n› anlat›yor.
Günümüzdeki “örgütler anarﬂisi” hastal›¤› baﬂta olmak üzere iﬂçi
s›n›f› hareketi, sosyalist hareket ve öteki sosyal muhalefet dinamiklerinin da¤›n›kl›¤› ve ideolojik, politik ve örgütsel periﬂanl›¤› Harici Büro’nun partileﬂme konusunda att›¤› yanl›ﬂ ad›mlarda aranmaktad›r.
“TKP benim, benden sorulur” mant›k ve anlay›ﬂ›n›n yayg›nl›¤› ilk ivmesini bu türden yanl›ﬂ ve çarp›k “TKP” kuruluﬂundan almaktad›r. Parti ve
Partileﬂme Sorunu gibi içeri¤i doldurulamam›ﬂ hayatî ve can al›c› konularda yap›lan tarihsel hata, yanl›ﬂ ve yan›lg›lar çok büyük k›r›m ve k›y›mlar› getirmiﬂtir. Tarihî TKP’mizin ad›n›, simgelerini, tarihini, devrimci
geleneklerini sömürenlerin bu düzeyde yayg›n oluﬂu ve “alan kapatma”
yolundaki tasfiyecilik bir türlü k›r›lamam›ﬂt›r.

“TKP’nin tarihi tasfiyecili¤in tarihidir. TKP’de devrimci kanad›n sürekli biçimde sa¤ teslimiyetçi oportünizme yenilgisi art›k bir ‘sosyal kader’ de¤ildir.” saptamas›n›n ne demek oldu¤u giderek daha net biçimde anlaﬂ›lmaktad›r.
Bilimsel Sosyalizm+Komünizm ile tan›ﬂan genç kadrolar sosyal
pratikteki etkinlikleri ve devrimci müdahaleleriyle bu sorunu aﬂacakt›r!..
ﬁimdi bu anlamda anlat›lanlar›, yaﬂananlar› nereye koyabiliriz?
Gereken yere koyamad›¤›m›z aç›k. Çünkü art›k hiçbir iﬂe yaramamaktad›rlar. Oysa an›lar, de¤erlendirme ve tahliller ne ciddî bir tarihsel hesaplaﬂmay› gündeme getirmektedir, ne de TKP ad›na yap›lan binbir
idealizasyon ve mistifikasyonlar›n aﬂ›labilmesini.
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Ya Komünist gelenek ve normlara uyan bir Parti olursun, “günümüz baﬂka bir gündür” diyerek tarihimizden çok yönlü ders ve sonuçlar
ç›kar›rs›n, iﬂçi s›n›f› hareketi ile sosyalist hareketi buluﬂturup bütünleﬂtirerek komünist hareket olmay› hak edersin, sosyal meﬂruiyetin, devrimci yasall›¤›n ve otoriten tart›ﬂ›lmaz, sosyal muhalefet dinamiklerini
bir araya getirirsin, kitleleri seferber ederek a¤ örer gibi örgütlenirsin,
kurmayl›k edersin. Ya da ülkedeki di¤er siyasî grup, çevre ve örgütlerden hiç bir fark›n olmaz. TKP ad›n› kullanmak o denli ucuz de¤ildir. Olmamal›. Böyle olmazsa kitle örgütlerinde, sendikalarda iktidar olmak
için mücadele edersin, bu yolda “her ﬂey mubaht›r” dersin, bu saçmal›¤›n ad›n› da “devrim mücadelesi” koyars›n, kurdu¤un örgütü parti ilan
edip, dernekçilik yapars›n… Burjuvazinin faﬂist bask› ve terör uygulamalar›nda s›n›f pusulas›n› okuyamad›¤›n için savrulur gidersin… Savrulmakla da iﬂ bitmiyor, ortaya temizlenmesi zor bir y›¤›n enkaz b›rak›rs›n. Bu durumda ancak sana yaﬂama koﬂullar›n› sa¤layanlar›n (SSCBDDR-BKP vd) dümen suyunda gidersin, dünya KP’leri toplant›lar›nda
bir oy “hakk›n” olur o kadar!..
Sonra? Sonras›n› yaﬂad›k, biliyoruz, bu günlere geldik. Sosyalizm
ad›na(!) yap›lan bunca “sevimli” çal›ﬂmalar seni de di¤erleri gibi silkeler atar, att› da... Hiç umudum yok ama yine de sormadan edemiyor insan: Sosyal gerçeklikle ne zaman tan›ﬂacaks›n›z?
‹nsan ﬁeref Y›ld›z’›n kitab›n› iﬂte bu düﬂünceleri kafas›ndan silemeden okuyor. Ha ﬂimdi, ha birazdan diyerek sonuna var›yor. Kitap bitiyor. Sorular hâlâ ortada... Çözüm yöntemi mi? Ders ç›karmak m›? ‹ﬂte o yok!..
Yani ﬂimdi 10 Eylül 1920 Tarihî TKP’mizin devrimci tarih ve geleneklerinin kabaca sömürülmesinin ve de pek çok sosyal sorunun sorumlusu bir veya birkaç kiﬂi midir? Onlar›n kimlik ve kiﬂilik bozukluklar›
m›d›r? Buna inanal›m m›?

Not: Kitab› okuyup yukar›daki görüﬂlerimizi yazd›ktan sonra Tüstav posta grubunda baz› tart›ﬂmalar›n yap›ld›¤›n›, yazar›n ve yazd›klar›n›n k›yas›ya eleﬂtirildi¤ini (hatta daha fazlas›n›) gördük, okuduk. Ancak bunlara iliﬂkin olarak bu yaz›ya bir ek yapmay› do¤ru bulmad›k.
Belki daha sonra -ve gerekiyorsa- iki laf daha edebiliriz.
28 Ocak 2009
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YEN‹DEN
Prometheus'tan beri
Zincirle ba¤lanm›ﬂ
Zaman›n zembere¤i
Spartaküs'ün parçalad›¤› halkalar
Yeniden boynumuza tak›ld›
Komün’le k›r›ld› buz aç›ld› yol
Ekim'le ﬂahland› taylar›m›z
Tutsak vakitlerdeyiz ﬂimdi
Ba¤l› kollar k›zarm›ﬂ ac›dan
Dizginleri kendimizde olan
Yeni yollar yeni nallar
Peﬂindeyiz
F›rt›na döverken düﬂlerimizi
Dalgalanan yalmanlara tutunup
Düﬂmeyecek süvariler
Yetiﬂtiriyoruz
Bu defa sikkesinden sökece¤iz
Tarihi
Turgay Ulu
25 Aral›k 2005
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KALK KIZIM
Deniz için
Kalk k›z›m
Haydi kalk
Erken baﬂlayacak
umuda
yolculuk bugün
Aç gözlerini
Giyin hemencecik
Güneﬂ tepemizde açacak
Bak a¤ard› a¤aracak gökyüzü
Kalk k›z›m
Haydi kalk
Acele edelim
Erken ç›kal›m yola
Ad›mlar›m›z› h›zl› atal›m
Savaﬂlardan bar›ﬂa
Geçmiﬂten gelece¤e
Karanl›klardan ayd›nl›¤a
Kavgalardan dostlu¤a koﬂal›m
Bar›ﬂ için
Sevgi için
Devrim için
Dostluk için
Özgürlük için
Demokrasi için
Yel olup esmek için
Düﬂünüp de prangalara
vurulmamak için
‹nsana yak›ﬂ›r ﬂekilde
yaﬂamak için
Halk›m›z›n gelece¤i için
yürümek gerek
durmadan
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Zulümden kurtulmak için
ﬁu güzelim yurdumuz için
Yoksullu¤u yok etmek için
‹nsan›n insanca yaﬂamas› için
Kalk k›z›m
Haydi kalk
Tükenecek zaman
A¤ard› a¤aracak tan yeri
Bugün erken baﬂlayacak
umuda yolculuk
Kalk k›z›m
Haydi kalk

Rag›p Özcan
Nisan 2003 - Manisa

Bizden Haberler

• K›rmanciya Beleke Dergimizin Tan›ﬂma Kokteyli
K›rmanciya Beleke Dergimizin yay›nlanmas› nedeniyle 31 Ocak
2009 günü, 14.00-18.00 saatleri aras›nda, Sorun Yay›nlar› Kolektifi’nin
Sanat-Kültür Etkinlikleri Salonu’nda düzenledi¤imiz tan›ﬂma kokteylimize ço¤unlukla Dersim’in yetiﬂtirdi¤i kadrolarla Kolektifimiz Çal›ﬂanlar›’ndan oluﬂan 100’ü aﬂk›n insan›m›z kat›ld›. Devrimci ve Marksist oldu¤undan kuﬂku duymad›¤›m›z “yap›”lar ise davetimize yine kat›lmad›.
Yaln›zca kardeﬂ yay›n kolektiflerinden Sosyal ‹nsan Yay›nlar› ile Dersim
Hayat Dergisi çal›ﬂanlar› kokteylimize kat›lma inceli¤ini gösterdi. Dergi
çevrelerinden ise, yaln›zca Mücadele Birli¤i’nin kat›ld›¤› görüldü. Stalin
Arﬂivi-Komünist Bak›ﬂ ile Kolkhoba internet sitesinden arkadaﬂlar kat›ld›. ‹HD’den de bir arkadaﬂ kat›lm›ﬂ oldu.
Bu etkinli¤imizde de her toplant› gelene¤imizde oldu¤u gibi herkes
konuﬂtu. Kimi arkadaﬂlar Türkçe d›ﬂ›nda kendi anadillerinde Dersimce,
Kürtçe, Lazca, Arapça konuﬂmay› tercih etti. Ço¤unlukla emekçi halklar›m›z›n anadillerini bilmesek de yap›lan konuﬂmalardan ne demek istediklerini herkes anlam›ﬂt›. Bu arkadaﬂlar›n konuﬂmalar› etkinli¤imize
ayr› bir güzellik katm›ﬂt›. ‹lk konuﬂmay› Kolektifimiz ad›na S›rr› Öztürk
yapt›, “Neden K›rmanciya Beleke?” yaz›m›zda anlam›n› bulan konuyu
ayr›nt›lar›yla ve özlü biçimde aç›klad›. Ard›ndan Dergimizin Yaz› ‹ﬂleri
Müdürü Esen Tatar konuklar›m›za “merhaba” diyerek anlaml› bir konuﬂma yapt›. Daha sonra konuﬂmak isteyen tüm konuklar Dergi faaliyetini do¤ru bir yöneliﬂ olarak de¤erlendirip destekleyen konuﬂmalar›yla dayan›ﬂmalar›n› dile getirdi. Kokteylimizde Dersimli tan›nm›ﬂ sanatç›lardan Erdo¤an Emir ve Emrah taraf›ndan Dersimce mahallî türküler
söylendi.
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• Bursa 7. Kitap Fuar› Etkinliklerimiz
Bu y›l 28 ﬁubat-8 Mart 2009 tarihlerinde 7.si düzenlenen Bursa Kitap Fuar›’na her y›l oldu¤u gibi etkinliklerimizle kat›lmay› uygun bulduk.
Fuarda üç etkinlik düzenledik.

1. Etkinli¤imiz:
Konu

: KIZILBAﬁ TOPLUMSAL TASARIMI VE
GÜNÜMÜZ DEVR‹MC‹L‹⁄‹

Kat›l›mc›lar

: 1. S›rr› Öztürk
(Sorun Kolektifi Çal›ﬂan›)
2. Esat Korkmaz (Araﬂt›rmac›-Yazar)

Yöneten

: S›rr› Öztürk

Tarih / Saat : 01 Mart 2009 / Pazar / Saat: 15. 45 - 16. 45
Yer

: Tüyap-Bursa Uluslararas› Fuar ve Kongre Merkezi
Uluda¤ Konferans Salonu

(Etkinli¤imize 80 kiﬂi kat›ld›, izleyicilerin çeﬂitli sorular›na cevaplar verildi.)

2. Etkinli¤imiz:
Konu

: DEVR‹MC‹ AﬁK ﬁ‹‹RLER‹ VE
SANAT CEPHES‹ ﬁA‹RLER‹YLE SÖYLEﬁ‹

Kat›l›mc›lar

: 1. ‹smail Hardal
2. Kemâl Kök
3. Nevzat O¤uz
4. Rag›p Özcan

Yöneten

: ‹smail Hardal

Tarih / Saat : 01 Mart 2009 / Pazar / Saat: 17.00 - 18. 00
Yer

: Tüyap-Bursa Uluslararas› Fuar ve Kongre Merkezi
Uluda¤ Konferans Salonu

(Etkinli¤imize 60 kiﬂi kat›ld›. ‹zleyenlerin sorular› cevapaland›.)
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3. Etkinli¤imiz:
Konu

: KIVILCIMLI VE SOSYAL‹ST HAREKET‹N B‹RL‹⁄‹

Kat›l›mc›lar

: 1. S›rr› Öztürk (Sorun Kolektifi Çal›ﬂan›)
2. Ahmet Kale (Araﬂt›rmac›-Yazar)

Yöneten

: S›rr› Öztürk

Tarih / Saat : 07 Mart 2009 / Cumartesi / Saat: 16. 45 - 17. 45
Yer

: Tüyap-Bursa Uluslararas› Fuar ve Kongre Merkezi
Çekirge Konferans Salonu

(Etkinli¤imize 90 kiﬂi kat›ld›. ‹zleyicilerin çeﬂitli sorular›na uygun cevaplar verildi.)

• Turgay Ulu’nun Yaz›lar›na Hukuk D›ﬂ› Engelleme
Dergi’mizin “içerdeki” yazarlar›ndan Turgay Ulu tam 13 y›ld›r 2 Nolu F Tipi Kand›ra Cezaevinde tutuklu olarak bulunmaktad›r. Hakk›nda
aç›lan dava mevcut hukuk kurallar›n› zorlayan bir içeri¤e sahiptir. Hukukun âdeta keyfî ve fiilî bir uygulamas› elbette yaln›zca Turgay Ulu için
de¤ildir. Daha pek çok Devrimci ve Marksist insan›m›z bu türden uygulamalar›n kurban›d›r.
Turgay Ulu düﬂünce özgürlü¤ü hakk›n› her koﬂulda kullanmaktad›r. Bu onun en do¤al, vazgeçilemez, devredilemez ve yasaklanamaz
bir hakk›d›r.
Cezaevinden APS ile Dergi’mize gönderdi¤i “Devletin Aç›l›mlar›”
ile “Yeni Süreçte Yeni Tarz” baﬂl›kl› iki yaz›s› kovuﬂturmaya neden olmuﬂtur. Birinci yaz›da özet olarak; “‹ttihat Terakki ‘farkl›’ halklar› asimile etmeyi hedeflemiﬂtir” biçimindeki düﬂünceden dolay›; ikinci yaz›da
da; 19 Aral›k sürecine iliﬂkin olarak “hücre” tan›mlamas› kullan›ld›¤› için
yaz›lar engele tak›lm›ﬂt›r.
Turgay Ulu Cezaevi Disiplin Kurulu’nun al›koyma karar›na karﬂ› bir
sayfal›k itiraz ve savunma yazm›ﬂt›r. Savunma, yaz›larla birlikte ‹nfaz
Hakimli¤ine gitmiﬂtir. Savunmada özet olarak; bu kararla düﬂünce özgürlü¤ünün yasakland›¤›n›, devletin “tekçi” politikas›nda baz› de¤iﬂimlere gitti¤ini, Naz›m’dan ve bugüne kadar uygulad›¤› icraatlardan dolay› özür diledi¤i, fakat Disiplin Kurulu’nun devletin “aç›l›mlar›na” ayak diredi¤i gibi görüﬂlerini kaleme al›nm›ﬂt›r. ‹nfaz Hakimli¤i bu itiraz ve savunmalara henüz bir cevap vermemiﬂtir.
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Burada Disiplin Kurulu karar›ndan k›sa bir al›nt›ya yer veriyoruz:
“…yaz›lar›nda TC Devletinin bölünmez bütünlü¤ünü zedeleyici ifadelere yer verildi¤i, terör ve ç›kar amaçl› suç örgütü veya di¤er suç örgütleri mensuplar›n›n haberleﬂmelerine neden olan as›ls›z ifadelerle kamuoyunu k›ﬂk›rt›c›, tahrik edici ve sosyal-kültürel nedenlerle etnik bölücülük yapt›¤› tespiti yap›lm›ﬂt›r…” denilmektedir.
Yazar›m›z Turgay Ulu’da savunmas›nda; “…düﬂünce yasakç›l›¤›n›n gericilik oldu¤unu, Naz›m’lar›, S. Ali’leri yasaklaman›n kimseye yarar sa¤lamad›¤›n›, tarihin yasakç›lar› anmad›¤›n› ve tarihin Hakikati sak›nmadan söyleyen ve sözünün arkas›nda duranlar› and›¤›n› vb. düﬂüncelerini vurgulam›ﬂt›r.
Turgay Ulu’ya ayr›ca piyasada serbestçe sat›lan ve bu durumu
belgeleyen (kitab› yay›nlayan yay›nevinin imzal›) bir yaz›s› olmas›na
ra¤men baz› kitaplar› kendisine verilmemektedir.
Cezaevindeki insanlar›m›z›n yaﬂad›¤› çok yönlü sorunlar›na ay›r›m
gözetmeden sahiplenen Kolektifimiz bu uygulamalar karﬂ›s›nda sessiz
kalmam›ﬂt›r. Kalmayacakt›r.
Cezaevlerindeki siyasî tutuklu ve hükümlülerin ﬂarts›z sal›verilmesi için Sol “cenah›m›z›n” anlaml› ve ileri bir ad›m atmas› gerekecektir.
Cezaevleri s›n›flar mücadelesinin ayr›lmaz bir parças› ve bileﬂenidir. ‹lerici, demokrat, devrimci, sosyalist ve Marksist birey, grup, çevre
ve örgütler bu konuda duyars›z kalamaz. Kalmamal›d›r. Cezaevlerini
yeniden gündeme taﬂ›mak, siyasî tutsaklar›n sorunlar› ile yak›ndan ilgilenmek durumunday›z. Sistemin mant›¤›n› aç›¤a vurmak ve sosyal muhalefeti bu konuda hareketlendirmek bizim elimizdedir. D›ﬂar›daki cezaevindeki insanlar›m›z›n anlaml› ve ileri bir ad›m atmas› siyasî tutuklu
ve hükümlülerin sal›verilmesi için yeterlidir. Yeter ki bu yolda bir ilk
ad›m at›ls›n!...
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SORUN YAYINLARI KOLEKT‹F‹ YAYIN L‹STES‹
Bilimsel ‹nceleme-Araﬂt›rma Dizisi (Tercüme):

TL

1. KARL MARX - B‹YOGRAF‹ 2. Bask› Bilimler Akademisi
608 s. B. Boy - Kuﬂe Resimli - Bez Ciltli (ﬁömizli)

40

2. FR‹EDR‹CH ENGELS - B‹YOGRAF‹ Bilimler Akademisi
472 s. B. Boy - Kuﬂe - Renkli Resimli - Bez Ciltli (ﬁömizli)

30

3. V. ‹. LEN‹N - B‹YOGRAF‹ Bilimler Akademisi
532 s. B. Boy+48 s. - Kuﬂe S/B - renkli resimli- Bez Ciltli (ﬁömizli)

40

4. MARKS‹ST - LEN‹N‹ST PART‹N‹N TEMEL E⁄‹T‹M DERSLER‹
F. Engels Enstitüsü B. Boy - Renkli Grafik - Resimli 488 s. 2. Bask›
5. SEND‹KALAR ÜZER‹NE V. ‹. Lenin 512 s.

28
22

7. MARX’IN SOSYOLOJ‹S‹ Henri Lefebvre 176 s. 3. Bask›
8. KADIN VE MARKS‹ZM K. Marx - F. Engeis - V. ‹. Lenin 224 s. 8. Bask›

8
10

9. MARKS‹ZM VE PS‹KOANAL‹Z V. ‹. Dobrenkov 160 s. 4. Bask›

9

10. Ailede ve Okulda ÇOCUK E⁄‹T‹M‹ Anton S. Makarenko 128 s. 5. Bask›
11. ANA - BABALARIN K‹TABI Anton S. Makarenko 320 s. 4. Bask›

6
14

12. MAKARENKO - E¤itbilimsel Görüﬂleri - Yaﬂam Öyküsü - An› ve Notlar›
160 s. 2. Bask›

9

13. E⁄‹T‹M ÜZER‹NE V. Suhomlinski 208 s. 3. Bask›

10

14. LEN‹N VE E⁄‹T‹M Fyodor Korolyov 408 s. (Beraat Etti.)

18

15. DEVR‹MC‹ E⁄‹T‹M DEVR‹MC‹ AHLAK M. ‹. Kalinin 232 s. 6. Bask›

11

16. KAL‹N‹N Devrimci ‹ﬂçi - Parti’nin O¤lu - ‹ﬂçi Baﬂkan
A. Dementyenev - A. Pyanov 152 s. 2. Bask›
17. EMPERYAL‹ZM‹N FELSEFES‹ PRAGMAT‹ZM Harry K. Wells 256 s. 2. Bask›

7
12

18. ‹ﬁOKULU - E⁄‹T‹M SORUNLARININ ÇÖZÜM YÖNET‹M‹ OLARAK MARKS‹ZM
P. P. Bolonski 128 s. 2. Bask›

6

19. SOSYAL‹ZM VE HÜMAN‹ZM S. ‹. Popov 208 s. 2. Bask›

10

20. LAT‹N AMER‹KALI MARKS‹ST Jose Carlos Mariategui 216 s.

10

21. GÜN DO⁄UMUNU GÖRMEK I. DO⁄U HALKLARI KURULTAYI, B. Boy, 304 s. 14
*Banka Hesap No: T. ‹ﬂ Bankas› ‹stanbul - Ca¤alo¤lu ﬁubesi 325835
*Posta Çeki Hesap No: 098213
*Büro’dan Parakende sat›ﬂ %25 indirimli
*Da¤›t›ma %40 indirimli, 3 ay vadeli, Kargo, posta giderleri eklenerek gönderilir.
Cezaevlerine %50 özel indirim uygulan›r.
*Kitaplar›m›z: ‹nternet’te:
www.kitapyurdu.com-www.ideefixe.com-www.abonet.net-www.weblebi.com
www.elektonikticaret.gen.tr-www.yenisayfa.com-www.kitapnet.com adresinden sat›n al›nabilir.
Fiyatlara KDV Dahildir
B‹L‹MSEL B‹LG‹ VE B‹L‹NÇLENME SÜREC‹NDE SUYU KAYNA⁄INDAN ‹Ç‹N!...
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Bilimsel ‹nceleme-Araﬂt›rma Dizisi (Telif):

TL

1. ‹ﬁÇ‹LER ‹Ç‹N TEMEL HUKUK B‹LG‹LER‹ Av. Zeki Öçal 264 s.

12

2. ‹ﬁYER‹ SEND‹KA TEMS‹LC‹L‹⁄‹ ATANMASI-GÖREVLER‹-GÜVENCES‹
Av. Zeki Öçal 104 s.

5

3. ‹ﬁÇ‹ SINIFI-SEND‹KALAR VE 15-16 HAZ‹RAN
Olaylar - Nedenleri - Davalar - Belgeler - An›lar - Yorumlar
S›rr› Öztürk B. Boy

568 s. 2. Bask›

27

4. “KOMÜNSÜZ KOMÜNARLARA” HAYAT B‹LG‹S‹ Tolga Ersoy 112 s.

5

5. LOZAN - B‹R ANT‹EMPERYAL‹ZM MASALI NASIL YAZILDI?
Tolga Ersoy 224 s. 2. Bask›

11

6. SAVAﬁIN ﬁA‹R‹N K‹ML‹⁄‹N SORGULANIﬁI (Kolektif) 112 s.
11. HEK‹MLER‹N SINIFSAL KÖKEN‹

Ata Soyer

152 s. 2. Bask›

5
7

12. TAB‹P ODALARI BEYAZ EYLEMLER Ata Soyer 432 s.

20

13. OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE ORDUNUN EVR‹M‹ Osman Tiftikçi 248 s.

11

14. TIBB‹YE-î ﬁAHANE’DE 20 YIL Tolga Ersoy 288 s.

12

15. RESMî TAR‹H POLEM‹KLER‹ Tolga Ersoy 208 s.

10

16. KAP‹TAL‹ZM‹N DÜ⁄ÜMLER‹ Coﬂkun Adal› 144 s.

6

17. EMPERYAL‹ZM‹N ORTADO⁄UYA MÜDEHALES‹
Coﬂkun Adal› 192 s.

10

18. S‹NOP’UN HANI “S‹NOP HAP‹SHANES‹N‹N TAR‹H‹ VE
EDEB‹YATTAK‹ YER‹” Tolga Ersoy 112 s.

5

19. TÜRK‹YE TIP TAR‹H‹ ‹Ç‹N MATERYAL‹ST NOTLAR
Tolga Ersoy 128 s. (Beraat Etti.)

6

20. ‹ATOKRAS‹ - TIP VE KÜLTÜR Tolga Ersoy 96 s.

4

21. SINIF SA⁄LIK Eﬁ‹TS‹ZL‹K ‹lker Belek 176 s.

8

22. SINIFSIZ TOPLUM YOLUNDA TÜRK‹YE ‹Ç‹N SA⁄LIK TEZ‹
Dr. ‹. Belek - Dr. E. Nalçac› - Dr. H. Onuro¤ular› - Dr. F. Ard›ç 144 s. 2. Bask›

7

Reprodüksiyonlar - Posterler:
– Karl Marx-Friedrich Engels-V. ‹ Lenin S/B (25x35cm) (Beheri)

70 KR

– Avni Memedo¤lu Da¤dakiler S/B (25x35cm)

70 KR

– Avni Memedo¤lu (18x25 cm) 8 adet renkli (zarfl›)

6 TL

– Avni Memedo¤lu (18x25 cm) 1 adet renkli (zarfl›)

70 KR

Dergi ve Ciltleri:
– SORUN Birlikte Sosyalist Dergi Ciltleri I-II-III (Her Cildi)
– SORUN Polemik Marksist ‹nceleme - Araﬂt›rma - Eleﬂtiri Dergisi (Her Say›s›)

25
4

– KIRMANC‹YA BELEKE Kültür-Tarih-HalkbilimBilimsel ‹nceleme-Araﬂt›rma-Eleﬂtiri Dergisi (Her Say›s›)
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5

Halklar›n Tarih-Kültür Dizisi:

TL

1. GÜRCÜSTAN TAR‹H‹ N. Berdzeniﬂvili-ﬁ. Canaﬂia 308 s. 2. Bask›
2. TRABZON’DAN ABHAZYA’YA DO⁄U KARADEN‹Z
HALKLARININ TAR‹H VE KÜLTÜRLER‹ (Kolektif) 176 s. 2. Bask›
3. Bilim Tarih ve Metodoloji -KÜRT TAR‹H YAZIMI-Medeni Ayhan 192 s. 2. Bask›
4. HALKLARIN MELODRAMI - ÜÇ KADIN B‹R DEN‹Z Tolga Ersoy 96 s.
6. ÇEÇEN - ‹NGUﬁYA HALKIYLA RUSYA ARASINDAK‹ ‹L‹ﬁK‹LER
Yavus Ahmadov 152 s.
7. B‹RL‹KTE OLDU⁄UMUZ HALKLAR KELDAN‹-ASSUR‹-SÜRYAN‹-ERMEN‹
‹rfan Iﬂ›k (Wêlate Torî) 120 s. 3. Bask›
8. ÜNLÜ KÜRT B‹LG‹N VE B‹R‹NC‹ KUﬁAK AYDINLAR
Mehmet Kemal Iﬂ›k (Torî) 192 s. (Beraat Etti)
9. TAR‹HSELDEN GÜNCELE KÜRT GERÇE⁄‹ Mehmet Kemal Iﬂ›k (Torî) 192 s.
10. KUZEY KAFKASYA M‹TOLOJ‹S‹-NARTLARDAN BER‹
Nuray Gök Aksamaz 208 s.
11. ANADOLU’YA A⁄LIYORDU N‹OBE - TÜM YÖNLER‹YLE RUM TEHC‹R‹
VE TEHC‹R‹N TAR‹HSEL KAYNAKLARI Pervin Erbil 208 s.
12. EK‹M‹N YET‹ﬁT‹RD‹KLER‹ ÇEÇEN EDEB‹YATI Moxhmat Sulayev 112 s.
13. DO⁄U KARADEN‹Z’DE RESM‹ ‹DEOLOJ‹LER KUﬁATMASI
Ali ‹hsan Aksamaz 152 s.
14. ‹SLÂM VE MODERN‹ZM Muhammed R›za ﬁalguni 144 s.
15. ANA D‹LDE E⁄‹T‹M VE AZINLIK HAKLARI (Kolektif) 144 s.
16. LAZ MASALLARI M. Y›lmaz Avc› 392 s.
17. DIM‹L‹ DERS‹M ÖYKÜLER‹ Turabi Salt›k 128 s.
18. DERS‹M...DERS‹M... GEZ‹ NOTLARI-DERS‹M’‹N NABZI S›rr› Öztürk 200 s.
19. PROTO DERS‹M KÜLTÜRÜ ÜZER‹NE TEZLER Turabi Salt›k 208 s.
20. P‹R SULTAN ABDAL ESNAF-SANATKÃRIN FÜTUVVA HIRKASI
Suha Bulut 160 s.
21. ÇERKES K‹ML‹⁄‹-TÜRK‹YE SORUNLARI Yalç›n Karadaﬂ 256 s.

14

Emperyalizmin Gizli Örgütleri Dizisi:
1. GLADIO: NATO’NUN G‹ZL‹ TERÖR ÖRGÜTÜ
Jens Mecklenburg 152 s. 5. Bask›
2. MEHMET EYMÜR Z‹VERBEY’DEN SUSURLUK’A B‹R M‹T’Ç‹N‹N PORTRES‹
Talat Turhan-Orhan Gökdemir 312 s. 9. Bask›
3. ÇARMIHTAK‹ ÜLKÜCÜ - TANIK VE BELGELER‹YLE
A⁄CA ‹PEKÇ‹’Y‹ NEDEN ÖLDÜRDÜ? Tamaﬂa F. Dural 240 s. 5. Bask›
5. G‹ZL‹ ORDULAR - CIA Halid Özkul 376 s. 2. Bask›
6. EMPERYAL‹ZM‹N BATAKLI⁄INDA ‹ST‹HBARAT ÖRGÜTLER‹
- DORUK OPERASYONU- Talat Turhan 296 s. 3. Bask›
7. YARGILAYANLARI YARGILIYORUM! BOMBA DAVASI -SAVUNMA -1Talat Turhan 264 s. 3. Bask›
8. DEVR‹MC‹ B‹R KURMAY SUBAYIN ETK‹NL‹KLER‹
2. K‹TAP Talat Turhan 320 s.
9. G‹ZL‹ ORDULAR - RT - CFR - BG - TC Halid Özkul, 384 s.

TL

8
9
4
7
6
9
9
10
10
6
7
7
7
18
6
10
10
9
15

7
15
11
17
13
11
14
17
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Edebiyat - Sanat - Estetik Dizisi:
1. POL‹T‹KA-SANAT-ESTET‹K YOLUNDA ‘EME⁄‹N RESSAMI’ Avni Memedo¤lu
Haz›rlayan: S›rr› Öztürk 352 s. 1. Hamur - B. Boy - Kuﬂe Resimli
4. KURﬁUNA D‹Z‹LENLERDEN MEKTUPLAR J. Duclos Önsöz 112 s. 2. Bask›
5. 12 MART 1971’DEN PORTRELER C. I S›rr› Öztürk 416 s. 6. Bask›
6. 12 MART 1971’DEN PORTRELER C. II S›rr› Öztürk
288 s. 4. Bask›
7. 12 MART 1971’DEN PORTRELER C. III S›rr› Öztürk 432 s. 2. Bask›
8. “TERÖR‹ST”‹N GÜNLÜ⁄Ü S›rr› Öztürk 208 s.
13. GERÇE⁄‹N SEVDA TUTANA⁄I 1. Hmr. Kemal Kök 96 s. ﬁiir
15. CUMARTES‹ ARANIﬁLARI 1. Hmr. ‹smail Hardal 96 s. ﬁiir
17. EYLÜLNAME Kemal Urgenç B. Boy 80 s. Karikatür Albümü
18. PAN‹K ATAK Canol Kocagöz B.Boy 80 s. Karikatür Albümü
19. ‹ÇER‹DEK‹ DIﬁARIDAK‹ HAP‹SHANEDEN B‹Z‹M ﬁ‹‹R ANTOLOJ‹S‹
‹smail Hardal - Kemâl Kök B.Boy 384 s.
20. SU DAMLASINA SI⁄DIRILAN YAﬁAM 1.Hmr. S. Oral Uyan 80 s. ﬁiir
21. KUYTUDA VE KÖZ 1.Hmr. S. Ali Tay›r 80 s. ﬁiir
22. BARIﬁ VE BAﬁAK 1.Hmr. Kemâl Kök 80 s. ﬁiir
23. EYLÜL FIRTINASI 1.Hmr. Ertan Taﬂdelen 80 s. ﬁiir
24. B‹TMED‹ Kemal Urgenç B. Boy 4 renkli 80 s. Kuﬂe, Karikatür Albümü
25. KUﬁ DA⁄I 1. Hmr. Hüseyin Gül 2. Bask› 80 s. ﬁiir
26. ATALARIMIZ NE DEM‹ﬁ Hüseyin Gül 80 s. ﬁiir-Mizah
27. ÜTÜLÜ PAÇA Hüseyin Gül 112 s. Öykü
28. GÜL VE DÜﬁÜN Hüseyin Gül 80 s. Karikatür Albümü-Renkli
29. VAROﬁLARIN ULAﬁLARI Sabahattin Ali Tay›r 112 s. Öykü
30. GÜNEﬁ‹N SOFRASINDA Bülent Gezgin 96 s. ﬁiir
31. SANAT ESTET‹K POL‹T‹KA
Sanat-Kültür Konferans› Tebli¤leri (Kolektif) 272 s.
32. TOPLU OYUNLAR - I Hasan Öztürk 160 s. Tiyatro
33. TOPLU OYUNLAR - II Hasan Öztürk 160 s. Tiyatro

TL
25
5
19
13
19
10
4
4
8
8
19
5
5
5
5
20
5
5
6
8
6
6
15
10
10

Sorun Broﬂür Dizisi:
8. “‹LER‹C‹-GER‹C‹” KAVGASINDA HANG‹ “RESTORASYON”?
HANG‹ “KOMÜN‹ST PART‹”? S›rr› Öztürk 80 s.
4
9. HANG‹ “B‹RL‹K”? PART‹LEﬁME MÜCADELES‹N‹N
NERES‹NDEY‹Z? KOMÜN‹STLER‹N B‹RL‹⁄‹ S›rr› Öztürk 96 s.
4
12. DEVR‹MC‹ S‹YASÎ TERB‹YE-D‹PLOMAS‹-AHLÂK S›rr› Öztürk 192 s.
9
13. MARKS‹ST SOL YI⁄INA⁄I NEREYE YAPMALI? S›rr› Öztürk 128 s.
6
14. ‹ﬁÇ‹ - K‹TLE GAZETES‹ ‹Ç‹N SINIF B‹L‹NÇL‹ ‹ﬁÇ‹LERE ÇA⁄RI
S›rr› Öztürk 32 s.
1
15. SANAT CEPHES‹ ÇA⁄RISI (Kolektif ) 40 s.
1
16. 10 EYLÜL 1920 TKP ve GÜNÜMÜZ KOMÜN‹ST HAREKET‹N‹N
HAYATÎ SORUNLARI FORUM’U Belgeler 268 s.
11
17. ANADOLU ALEV‹ KÜLTÜ ve SOL’UN “POL‹T‹KASI” (Kolektif) 112 s.
7
18. ﬁ‹MD‹ SÖZ YAPANLARDA!..
GELENEKTEN GELECE⁄E 15/16 HAZ‹RAN VE GÜNÜMÜZ S›rr› Öztürk 64 s. 3

Akb›y›k De¤irmeni Sk. No:33/A-34122 Sultanahmet-Eminönü-‹stanbul
Telefon: (0212) 638 81 82 Fax: (0212) 638 81 72
e posta: sorunkolektif@gmail.com
www.sorunyayinlari.net
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