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DURUM DE⁄ERLEND‹RMES‹
VE ZORUNLU B‹R AÇIKLAMA

SORUN Polemik Dergi’miz ile yeni tan›ﬂan insanlar›m›z›n iletti¤i
sözlü ve yaz›l› sorular› cevaplamak ihtiyac›n› duyuyoruz:
Dergi’mizi yak›ndan tan›yan okurlar›m›z bilmektedir.
Dergi’mizin ideolojik, politik ve örgütsel konumu hakk›nda özel ve
öznel bir yoruma ihtiyaç duyulmayacak kadar aç›k ve net bir çizgi izledi¤i dost-düﬂman herkes taraf›ndan bilinmektedir.
Devrimciler, Komünistler konumlar›n› her koﬂulda ifade eder ve asla saklamaz. ‹ﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›n sosyal / evrensel kurtuluﬂu
mücadelesinde gizlimiz sakl›m›z yoktur.
Dergi’miz Çal›ﬂanlar›n›n aç›k yay›n faaliyet alan›ndaki konumu da
yeteri kadar aç›k ve nettir.
Sosyal olay, olgu, süreç ve verileri nesnel gerçekli¤i içinde tahlil
ederek “hangi araçlar› harekete geçirerek nas›l politika üretebiliriz?” sorusunun cevab›n› ar›yoruz. Sosyal hareketlilik ile s›n›flar mücadelesinin
ters orant›l› örgütsel konumu bir gerçekliktir. Bu nesnel gerçekli¤e ne
tap›n›r›z, ne yüceltiriz, ne de umutsuz-ufuksuz yol ve yöntemlerle tutulacak Ana Halka’n›n yakalanmas› mücadelesinden kaç›n›r›z.
Bu durumda Sol “cenah›m›z›n” ayr›ﬂ›p bütünleﬂerek bir “ç›k›ﬂ hatt›”
üretebilmesinin yol ve yöntemlerini ar›yoruz. Yaln›zca aram›yor, sosyal
pratikte an›lan-an›lmayan iﬂler de yap›yoruz.
Kütlesel ç›k›ﬂlardaki hareketlilik henüz örgütsel güvencesine kavuﬂturulamam›ﬂt›r. Krizin boyutlanmas›yla daha da yo¤unlaﬂacak olan kitlesel hareketlili¤e hangi ideolojik-politik-örgütsel arac›n öncülük edece¤i
belirsizli¤ini korumaktad›r. ‹ﬂçi S›n›f› Partisi (‹SP)’nin oluﬂturulamay›ﬂ›
ve pratikte yerini alamay›ﬂ›ndan ve bu konunun kronikleﬂmesinden ve
de aﬂ›lamay›ﬂ›ndan herkes / hepimiz kusurlu ve sorumluyuz. Kronikleﬂmiﬂ bir uzuv kesilip at›lacakt›r. Bunun baﬂka bir yolu da yoktur.
Hayat ve mücadele bu devrimci görevi yerine getirecek birimleri
üretecektir / üretmektedir. Dergi’miz Çal›ﬂanlar›n›n etkinlikleriyle bu alana katk› getirmesi ve yo¤unlaﬂmas› sebepsiz de¤ildir.
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Ayn› zamanda sa¤l› “sol”lu sataﬂmalar›n yo¤unlaﬂmas› da sebepsiz de¤ildir.
Gündemimizde bu türden sald›r›lara karﬂ› mücadele de olacakt›r.
Olmas› da do¤ald›r. Ve de vard›r.
Mevcut “sol” örgütlülük kütlesel ç›k›ﬂlara kurmayl›k yapamamaktad›r. ‹lkesiz birlik aray›ﬂlar›yla da bu türden bir kurmayl›k asla söz konusu de¤ildir. ‹lkesiz sol birlik arayanlar›n kitle-seçim-geçim örgüt / parti
aray›ﬂlar›yla Devrimcilerin, Komünistlerin PART‹ aray›ﬂlar› temelden
farkl›d›r. Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar ‹SP’nin oluﬂturulmas› konusunda an›lmaya de¤er anlaml› ve ileri bir ad›m atamad›¤› durumlarda
burjuva ve küçükburjuva “sol” ak›mlar kütlesel-s›n›fsal ç›k›ﬂlarda ideolojik-s›n›fsal konumlar›n›n gere¤ini yerine getirecektir. Yani kitlelerin taleplerine ihanet edecektir. Örnek mi? Liberal, tasfiyeci, reformist, postmodern, vs. “sol”lar›n teori / pratikleri…
Sosyal hareketlilik Devrimci ve Komünist Kadrolar›n sürece müdahalesiyle örgütsel güvencesine kavuﬂturulmal›d›r / kavuﬂturulacakt›r.
Dergi faaliyetimizin önüne koydu¤u gündem ve iﬂ s›ras› bu amac›n gerçekleﬂebilmesine katk› yapmaya yöneliktir.
Dergi’mizin devrimci ütopyas› ve kavgas› da bunun gerçekleﬂebilmesine odakl›d›r.
Dergi’miz Çal›ﬂanlar› sosyal pratikteki bu cüretini s›nan›p denenmiﬂler gibi “örgüt” ya da “parti” biçiminde tan›mlamamaktad›r. Fakat asla ﬂekilsiz olmad›¤›m›z da bilinmektedir. Ulusal ve enternasyonal ölçekte mutlaka hesaba kat›lmas› gereken Devrimci ve Marksist bir hatt› tuttu¤umuzu dost-düﬂman herkes bilmekte / görmektedir.
Marksizmin yorumu ve pratikte yeniden üretimi konusunda yeteri donan›mdaki insanlar›m›z›n Dergi faaliyetimiz ile izledi¤imiz siyasî
çizgi hakk›ndaki eleﬂtirel katk›lar›na aç›k ve muhtaç oldu¤umuzu her
vesileyle dile getiriyoruz.
Bilimsel Sosyalizm-Komünizm temelinde yeni aray›ﬂlar içindeki insanlar›m›z›n bilimsel bilgi edinerek bilinçlenmesine meﬂrebimizce katk›
getirirken bir yandan da bu yolda ö¤reniyoruz.
Sol “cenah›m›zdaki” ideolojik, politik ve örgütsel aray›ﬂ ve yöneliﬂler tüm iyi yürekli, namuslu insanlar› ve herkesi ilgilendirmektedir. “Cenah›m›z›n” politikas›zl›¤› ve bundan ç›k›ﬂ yöntemleri aray›ﬂ ve yöneliﬂleri sorunu da hakeza herkesi / hepimizi yak›ndan ilgilendirmektedir.
Devrimci ve Komünist Kadro iddias›nda olanlar›n yaﬂad›¤› “Öndersizlik Krizi” ve bunun nas›l aﬂ›laca¤› sorunu da Dergi’miz’i çok yak›ndan
ilgilendirmektedir.
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Marksizmin yorumu ve pratikte yeniden üretimi konusunda ve
yaﬂad›¤›m›z co¤rafyadaki sevindirici geliﬂmeleri ne idealize ne de dramatize ederiz. S›n›flar mücadelesi temelindeki güçleri etkili ve anlaml›
k›labilmenin yollar›n› döﬂemek istiyoruz.
Bu düﬂüncelerin uzant›s›nda görev ve sorumluluklar›m›z› unutmadan kadro ve zaman kayb›n› aza indirmenin kayg›s›n› taﬂ›yoruz.
Dergi faaliyetimizin as›l amac›n›n tüm bu sorunlara çözüm yöntemleri üretmek olarak özetlenebilir.
Yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada Komünistlerin Birli¤i Dergi’miz aç›s›ndan son derece hayatî, can al›c› ve baﬂat bir sorundur. S›n›flar mücadelesi tarihimiz ve devrimci geleneklerimiz bu sorunun önemini her
sosyal olay ve olguda vurguluyor.
Bugünkü bilgilerimizle PART‹ ve Partileﬂme Sorunu’na özel bir
önem veriﬂimiz de sebepsiz de¤ildir.
Dergi’miz, bu amac›n gerçekleﬂebilmesi için kullan›lan araçlardan
yaln›zca biridir.
Bu konu ve sorunlar üzerine yeri gelince polemik, yeri gelince de
inceleme-araﬂt›rma yapmaya çal›ﬂt›¤›m›z› konuya duyarl› kadrolar yak›ndan bilmektedir.
D›ﬂ›m›zdaki Devrimci ve Komünist kadrolardan eleﬂtirel katk›ya
aç›k ve muhtaç haliyle tezlerimizin senteze kavuﬂturulmas› mücadelesindeki katk›lar›n› talep ediﬂimiz de sebepsiz de¤ildir.
ﬁu aﬂamada; Dergi faaliyeti arac›yla Devrimci ve Komünist Kadro
ve Kadro Adaylar›na hitap ediﬂimizin de bizce hakl› nedenleri vard›r.
Devrimciler, Komünistler TC devletinin “rahatl›kla” uygulaya geldi¤i faﬂist, faﬂizan bask› ve terörü alt›nda iﬂlevsel olman›n kavgas›n› vermektedir.
TC devleti avantalar-ya¤malar cenneti konumuyla, emperyalist-kapitalist-NATO’cu seçimiyle, çete ve mafyatik iliﬂkiler a¤›yla, sivil-asker
bürokrasisi, parlamentosu, sa¤l› “sol”lu burjuva partileri, sendikalar› ve
tüm kurum ve kuruluﬂlar›yla A’dan Z’ye kadar bir ç›kmaza girmiﬂtir. Sistemin tüm kurumlar› çözülmüﬂ ve çürümüﬂtür. Çürümüﬂ ve çözülmüﬂ
yap›sal konumuyla sistem gerici reform dahi yapamamaktad›r. Devrimcilerin görevi; sisteme gerici reform yapt›rmamakt›r. Tekelci, militarist,
polis devletinin iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar üzerindeki bask› ve terörünü geri teptirip aﬂacak mekanizmalara ihtiyaç duyulmaktad›r. “Ulusalc›”
ve liberal “solcu” ak›mlar›n politika yapt›¤› Devrimci, Sosyalist, Komünist ve Bolﬂevik geçinen “cenah›m›z›n” henüz politika üretemedi¤i bir
dönemeçten geçiyoruz.
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An›lan-an›lmayan etkinliklerimizle Komünistlerin Birli¤i konusunda dillendirdiklerimizi asla yeterli bulmuyoruz; konuyu ve sorunlar›m›z›
daha da derinleﬂtirip projelendirdi¤imizi de iddia etmiyoruz. D›ﬂ›m›zdaki yoldaﬂlar›m›za “program” da önermiyoruz. Program önerisinin ve bu
yoldaki haz›rl›k çal›ﬂmalar›n›n nas›l, nerede ve hangi süreçlerde gündeme gelece¤ini biliyoruz.
Hareketimizin bütünleﬂmesi için istiﬂari toplant›, panel-söyleﬂi, forum, devrimci oturum, konferans, kurultay etkinliklerini haz›rl›k çal›ﬂmalar›yla harmanlay›p II. Tüm Türkiye Komünistleri Kongresi (II. TTKK)
yöntemiyle partileﬂmesini düﬂünüyoruz.
Bu temel öngörümüzden geriye düﬂmemek ﬂart›yla, “somut ﬂartlar›n somut tahlili” yöntemiyle Komünistlerin 10 maddelik temel ilkelerde
anlaﬂarak sürece müdahale etmesini hayat ve mücadele öne ç›kard›¤›nda ve bu türden bir ad›m›n at›lmas›ndan da kimse geri duramayacakt›r.
II. TTKK yöntemiyle Tarihî TKP ad›na yap›lan çeﬂitli idealizasyon
ve mistifikasyonlarla hesaplaﬂmak istiyoruz. Bu yolda yap›la gelen binbir spekülasyon ve tevatürün kökünü kurutmak istiyoruz.
Küçükburjuva “sol” ak›mlar›n kendili¤inden, ikameci, bürokratik ve
vahiy gelene¤i ile örgüt kurup parti ça¤r›ﬂ›m› yapmas›n› reddediyoruz.
Konuyu ve sorunlar›m›z› bilince ç›karman›n, bu amaçla iﬂlevsel olman›n öyle kolay ve ucuz olmad›¤›n›n da bilincindeyiz.
Bu yolda sosyal pratikte tutarl›-somut-amaçl› iﬂ ve üretim faaliyetinden kopmaman›n, Do¤a kadar sab›rl›, çal›ﬂkan olman›n ne demek oldu¤unu biliyoruz. Kimlerle, kimlere karﬂ› nas›l birlikte hareket edece¤imizi, burjuva ve küçükburjuva “sol” ak›mlara karﬂ› nas›l bir bas›nç uygulayaca¤›m›z›n yol ve yöntemlerini araﬂt›r›yoruz.
Amaç-Araç diyalekti¤i konusunda da çok gerilerdeyiz. Tarihsel ve
sosyal olarak aﬂmaya çal›ﬂt›¤›m›z burjuvazinin elindeki araçlara denk
araç ve gerece sahip olmayanlar›n “devrim” iddialar› birer ham hayalden ibarettir.
Yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada Komünistleri vareden 10 Eylül 1920 Tarihî TKP gelene¤imizdir.
“Gelenek” denildi¤inde: K. Marx-F. Engels-V. ‹. Lenin sürecini alg›l›yoruz. Duruﬂumuzu bu sürecin organik uzant›s› olarak de¤erlendiriyoruz. “Gelenek” yerine “görenek”lerini alg›layanlardan de¤iliz.
Tarihî TKP’nin PART‹ ve Partileﬂme Sorunu konusundaki devrimci cüretine ba¤l› ve sayg›l› olman›n ne demek oldu¤unu ideolojik
süzgeçlerimizden geçirmiﬂ olan Dergi’miz Çal›ﬂanlar›; 15/16 Haziran
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gelene¤inin devrimci direngenli¤i, coﬂkusu ve ruhuyla kendi yerli sentezimizi üretece¤inin bilincindedir.
Nihai amac›-hedefi bir ve ayn› olan bütün Devrimcilerin, Komünistlerin ilke ve program temelinde buluﬂup bütünleﬂmesiyle kolektif akl›,
kolektif bilinci ve kolektif eylemi örgütleyece¤ine inan›yoruz. Bunun çok
yönlü imkân ve f›rsatlar›n›n oluﬂtu¤unu görüyoruz.
Bu türden sevindirici olgulara de¤er verdi¤imiz içindir ki Dergi ve
Kitap üretimi faaliyetimizde d›ﬂ›m›zdaki yoldaﬂlar›n imzalar›na da yer
vermeyi do¤ru ve uygun buluyoruz.
ﬁu aﬂamada elimizdeki araçlara yenilerini de katm›ﬂ bulunuyoruz.
‹ﬁÇ‹ CEPHES‹ ‹ﬂçi-Kitle Gazetesi arac›yla sosyalizmin as›l sahibi iﬂçilerin üretiminden da¤›t›m›na, finansman›ndan örgütlenmesine kadar
tüm süreçlerde iﬂlevsel olmaya aday bir gazete ile Sosyalist Gerçekçilik sanat ak›m›n›n organ› olmaya aday SANAT CEPHES‹-Sosyalist
Gerçekçi Sanat Dergisi gibi faaliyetimiz de kolektif çabalarla iﬂbaﬂ› yapmak üzeredir.
Dergi ve Kitap üretimindeki imza çoklu¤unu, nihaî amac›-hedefi bir
ve ayn› olan bizim insanlar›m›z›n ve hareketimizin bir zenginli¤i olarak
görüyoruz.
Devrimci, Sosyalist, Komünist ve Bolﬂevik “cenah›m›z›n” s›n›flar
mücadelesinin bu anlaml› günlerinde tutulacak Ana Halka konusunda
“armudun sap›, üzümün çöpü” uvertürleriyle Komünistlerin Birli¤i sorunsal›na ihanet etme “ﬂans”lar› ellerinden al›nm›ﬂt›r.
Günümüz baﬂka bir gündür çünkü.
Sosyal iliﬂki ve diyaloglar›m›z›n buluﬂup geliﬂmesiyle, kadrolar›n
emek güçlerini buluﬂturup bütünleﬂtirmesiyle taraflara yeni nitelikler kazand›rd›¤›n› görüyor ve biliyoruz. Hareketimizin bu türden aﬂ›lara büyük
bir ihtiyac› oldu¤unu da kavr›yoruz.
Kadrolar›n ilkesel emek güçlerini buluﬂturup bütünleﬂtirmesinin bereketini birlikte devﬂirece¤imizi 15/16 Haziran Direniﬂi deneyimimizden
biliyoruz.
Hayat ve mücadelenin do¤rulamad›¤› sosyal s›n›f ve sosyolojik
emekçi halk gerçekli¤i d›ﬂ›ndaki bilim ve ak›ld›ﬂ› örgüt, program, teori
pratik ve yol-yöntemlerden uzak duruﬂumuz da sebepsiz de¤ildir. Hareketimizin güvencesini Komünistlerin Birli¤i yönteminde görüyoruz.
Komünistlerin Birli¤i Bizatihi Komünistlerin Komünist Olmas›
Demektir. özdeyiﬂimizi b›k›p usanmadan tekrarlay›ﬂ›m›z sebepsiz de¤ildir.
Bu yüzden mevcut “sol parselasyon” mant›¤›na bir yenisini eklemenin sosyalizme-devrime ihanet olaca¤›n› biliyoruz. Tutulacak Ana
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Halka’n›n ne demek oldu¤unu bilince ç›kar›p y›¤›na¤› mümkün olan bir
ve tek yere yapmay› uygun buluyoruz. Hayat›n bize / hepimize ö¤retti¤ini sand›¤›m›z görüﬂ, deneyim, ders, sonuç ve tezlerimizi bu noktaya
odaklaﬂt›rmay› do¤ru buluyoruz. Enerjimizi bu yolda teksif ediyoruz.
Bu türden kolektif yöneliﬂimizin meyvelerini ald›¤›m›z› da söylemek
durumunday›z.
Marksizmin yorumu ve pratikte yeniden üretimi yöntemini s›kça tekrarlay›ﬂ›m›z da boﬂuna de¤ildir.
Bu bilinçle; liberal, tasfiyeci, postmodern, “özgürlükçü sol”, yenisol, “ulusalc› sol”, reformist, sosyalreformist, ﬂoven ve sosyalﬂoven
“sol” ak›mlar› karﬂ›ya al›yoruz.
Devrimci ve Marksist olmak dururken kendilerinin Troçkici, Stalinci, Maocu, Enver Hocac›, Che Gueverac›, Chavezci, vb. nitelemelerle
devrimci politika yapt›¤›n› zanneden ve de söze “dedi ki” diye baﬂlayanlarla yollar›m›z› ay›r›yoruz. Ayaklar›m›z› yaﬂad›¤›m›z topraklara sa¤lam
bas›p özümüze dönmek istiyoruz. Devrimci politikay› bu türden bir anlay›ﬂa indirgeyenlerle geçmiﬂte de, günümüzde de hiçbir organik iliﬂkimiz olmam›ﬂt›r, yar›n da olmayacakt›r.
Tarihimizden, sistemin bask› ve teröründen, yenilgi ve bozgunlardan çok yönlü derslerle sonuçlar ç›kard›¤›m›z› iddia ediyorsak: Benzeri
yöntemi “K›v›lc›ml›, Deniz, Mahir, ‹bo dedi ki” diye baﬂlayanlar için de
do¤ru ve uygun buluyor ve bu türden idealizasyon ve mistifikasyonlar
yerine “Sen ne diyorsun?” sorunsal›na cevap verilmesini daha do¤ru
buluyoruz.
Tutarl›-amaçl›-somut bir iktidar projesi bulunan, aç›k ve gizlilik-yer
alt› alanlar›ndaki mücadeleyi koordineli götüren, siyasal-sosyal devrime
inanan, bu yolda mücadele eden, burjuva ve küçükburjuva “sol” ak›mlara karﬂ› ç›kan, Modern Proletaryadan oksijen alan, O’nun damgas›n›
taﬂ›yan ve bu temelde politika yapmay› uygun bulan birey, grup, çevre
ve örgütlerle farkl› yerlerde durman›n günümüzde hiçbir inand›r›c›l›¤›
kalmam›ﬂt›r.
ABD ve AB emperyalizmine kölece angaje bir sistemden kurtuluﬂun yol ve yöntemleri bulunmaktad›r. Devlet tekelci kapitalizminin “iç
savaﬂ” ve evrensel kriz ortamlar›nda faﬂist ve faﬂizan yöntemlere baﬂvurdu¤u, yar›n daha daha da çok baﬂ vuraca¤› art›k bir s›r de¤ildir. Bunun onlarca iﬂaretini her sosyal olay ve olguda aç›kça görüyoruz.
Hareketimizin birli¤i de sistemin geri ad›m atmas› ve aﬂ›lmas› da
bize ve at›lacak ad›mlara ba¤l›d›r. Komünistlerin Birli¤i gerçekleﬂti¤inde gündemin yar›m saatte de¤iﬂebilece¤i gün gibi aç›kt›r.
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Ulusall›k-S›n›fsall›k dinamiklerini uyumland›racak olan kendi yerli
sentezimizi üretebilmenin ve böylece dünya devrimci prati¤ine bulundu¤umuz co¤rafyadan anlaml› bir katk› getirilece¤inin heyecan›n› yaﬂ›yoruz.
Ayn› zamanda sosyal çöküntü ve çürümenin getirdi¤i, yar›n daha da
getirece¤i k›r›m ve k›y›mlardan da sak›nman›n önemini vurguluyoruz.
Yerel, ulusal, sosyal ve enternasyonal diyalektik birli¤inin bu temelde yükselece¤ine inan›yoruz. Uzun erimli, soluklu, kolektif ve çok
yönlü çabalarla bunun yollar›n› döﬂemenin en büyük devrimci görev oldu¤unu da biliyoruz.
Devrimci ve Komünist kadrolar›n yarat›c› diyaloga-iliﬂkiye girmesinin iklim ve altyap›s›n› oluﬂturman›n ne demek oldu¤unu da kavr›yoruz.
ﬁu aﬂamada düﬂünce ve davran›ﬂ çizgileriyle farkl› formasyonlarda durmay› uygun gören yoldaﬂlar›m›zla ayn› amaçl› mücadelede ve
özetlenen düﬂüncelerin uzant›s›nda Dergi sayfalar›m›z› paylaﬂ›yoruz.
Kolektif araçlar›n üretimine büyük de¤erler veriyoruz. Ortak etkinlikler
düzenlemeyi, panel-söyleﬂilerde yan yana durmay›, deneyim aktar›m›nda bulunmay›, birbirinden ö¤renmeyi ve kitlelerle yüzleﬂip sorunlar›m›z›
onlar›n önünde tart›ﬂmay›, birlikte çözüm yöntemleri üretmeyi, yurtiçi ve
d›ﬂ›nda kitap fuarlar›ndaki stantlar›m›z› paylaﬂarak dayan›ﬂma içinde olmay› do¤ru ve uygun görüyoruz.
Sol “cenah›m›z›n” ayr›ﬂ›p bütünleﬂmesi Komünistlerin Birli¤i temelinde olacakt›r. Olmal›d›r. Bunun d›ﬂ›ndaki “birlik” aray›ﬂ ve anlay›ﬂlar› aﬂ›nm›ﬂ ve de aﬂ›lm›ﬂt›r.
‹ﬂçi s›n›f› hareketi, sosyalist hareket, emekçi kad›n hareketi, ilerici
gençlik hareketi, K›z›lbaﬂ-Alevi hareketi, Kürt ulusal özgürlük hareketi,
yoksul köylülük ve fukara Müslüman hareketi Devrimci ve Komünist
Kadrolar›n ataca¤› birleﬂik, güçlü, güvenilir ve donan›ml› örgütsel bir
ad›m sayesinde s›çrama gösterecektir. Bu türden anlaml› ve ileri örgütsel ad›m›n at›lmas›yla emperyalizme ba¤›ml› devlet tekelci kapitalizminin bask›, terör, inkâr, imha ve asimilasyona dayal› gündemini de¤iﬂtirip dönüﬂtürmeyi baﬂarm›ﬂ olaca¤›z.
Dergi faaliyetimizle amaç-araç diyalekti¤ini gözetirken “somut ﬂartlar›n somut tahlili” yöntemiyle hareket edece¤imiz tabiidir.
Somut durum neleri ö¤retiyor?
• Komünistlerin Birli¤i’ni ideolojik süzgeçlerinden geçirmiﬂ olan
Kadrolarla ortak ad›mlar atmay› ve gecikmeden ‹SP’nin oluﬂturulmas›
davas›n› gündemleﬂtirmeyi,
• Hâkim gerici s›n›flar› ve sa¤l› “sol”lu politikalar›n› cepheden karﬂ›ya almay›,
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• ‹ﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤ini gerçekleﬂtirmeyi,
• Burjuvazinin gündemine katk› sunup ona kalp ilac› olan “sol”
ak›mlar› “politik aç›¤a vurma” yöntemiyle teﬂhis, teﬂhir, tecrit görevimizi
daha da somuta indirmeyi,
• Emperyalizme-kapitalizme karﬂ› tutarl› bir çizgi izleyen güçlerle
devrimci esnekli¤i gözeten taktiksel zenginliklerimizi ilkeli ve ﬂarta ba¤l› geçici ittifaklar› geliﬂtirmeyi, Devrimci ve Komünist Kadrolarla daha s›k› birlik ve dayan›ﬂmay›,
• “Devrimci Oturum” düzenleme, sorunlar›m›z› dürüstçe masaya
taﬂ›may›, ilkeli tart›ﬂma ve sonuçlar›na katlanma pratiklerimizi geliﬂtirmeyi,
• Yeni bir sosyalist siyasî kültür ve yeni nitelikler kazanarak, yeni
bir potada, yeni halitalar yarat›p, yeni bir kal›ba dökülmenin önemini
gündemleﬂtirmeyi,
• Gerici reform dahi yapamayan iktidarlar karﬂ›s›nda konuﬂlanm›ﬂ
“sol” muhalefetin aﬂ›l›p yeni ve hesaba kat›lmay› hak eden nitelikler kazanabilmesine yard›mc› olmay›,
• Parti olmad›¤› halde parti imiﬂ gibi hareket eden örgütlerin verdi¤i zarar› aza indirmek için tutarl›-somut-amaçl› etkinlikler düzenlemeyi,
• Hayat ve mücadelenin do¤rulamad›¤› örgüt ve programlar›nda ›srar edenleri uyar›p kazanmay› ve onlar›n üzerinde yapt›r›m ya da bas›nç
uygulayacak mekanizmalar› daha da hareketlendirmeyi,
• Emperyalist-kapitalizmin gündemini kitlelere ö¤retecek çal›ﬂmalar› yo¤unlaﬂt›rmay›,
• Küçükburjuva kariyerizmini karﬂ›ya almay›, aﬂ›r› teorisizme ve
entelektüalizme kaym›ﬂ ayd›nlar› uyar›p pratik örgütçü çabalar› daha da
güçlendirmeyi,
Bilmem ki daha s›ralayal›m m›?...
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S›rr› Öztürk
Politika Cephesi

-Polemik-

Mahkeme Kap›lar›
Tarih: 22 May›s 2009, Yer: ‹stanbul-Beﬂiktaﬂ A¤›r Ceza Mahkemesi’nin önü.
Turgay Ulu (T.U.)’nun 13 y›ld›r tutuklu olarak yarg›land›¤› dava nedeniyle 10. A¤›r Ceza Mahkemesi’nin karar duruﬂmas›n› izlemek üzere
mahkeme kap›lar›n›n önünde beklemekteyiz.
T.U. 27 san›kl› T‹KB davas›na hukuk kurallar› keyfî çi¤nenerek eklenmiﬂ bir tutuklu arkadaﬂ›m›z. Hakk›nda yine mevcut hukukun öngördü¤ü hiçbir maddî kan›t yok. ‹krar yok. Tan›k yok. Yüzleﬂtirme yok. Polis ve jandarman›n keﬂifleriyle delillendirilmiﬂ-saptanm›ﬂ hiçbir belge
yok. Ama her nas›lsa T‹KB san›¤› ve de 13 y›ld›r bu türden bir tutukluluk sürüyor / sürdürülüyor.
T.U.’nun hukukî durumunu inceleyen hâkim ve savc›lar da de¤iﬂmiﬂ. Savc› Mete Göktürk’ün tahliye ve beraat talebi reddedilmiﬂ. Yarg›tay’›n bozma karar› mahkemece dikkate al›nmam›ﬂ. Yurt içinden ve d›ﬂ›ndan da pek çok ses yükseltilmiﬂ, fakat bu seslere kimse kulak vermemiﬂ. Bu hukuk skandal›n›n üzerine gidilebildi¤i ölçülerde gidilmiﬂ, fakat giriﬂimler hiçbir iﬂe yaramam›ﬂ.
T.U. hakk›nda birileri taraf›ndan “çentik” çekilmiﬂ bir kere. ‹lle de
“emanette” tutulacak. Çünkü kendisi Devrimci ve Marksist’tir. ‹ﬂkencede, poliste konuﬂmama hakk›n› kullanm›ﬂ ve sistemin uygulamalar›na
karﬂ› direnmiﬂtir. Devrimci bir aile kolektifinden gelmektedir. “Dönen
dönsün ben dönmezem yolumdan” demiﬂtir. ‹çeride geçen zaman›n› iyi
ve yerinde de¤erlendirmektedir. ‹deolojik ve politik sa¤l›¤› ile ruh ve beden sa¤l›¤›n› korumas›n› bilmiﬂtir. ‹çerideki ve d›ﬂar›daki hapishanenin
duvarlar›n› y›km›ﬂt›r. Maddî ve moral aç›lardan kendini yenilemeyi-yeniden üretmeyi ve de hayat ve mücadeleden soyutlanmamay› da baﬂarm›ﬂt›r.
Hapislik hayat› bilinci, bir gündemi ve bir davas› olan tutukluyu dört duvar ve demir kap›larla üretim faaliyetinden, davas›ndan asla koparamaz.
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T.U. da d›ﬂar›daki devrimci harekete tutunarak, ondan kopmayarak, üretim ve yeniden üretim faaliyetinin hangi manaya geldi¤ini kavrayarak s›ralamaya çal›ﬂt›¤›m›z nedenlerle ayakta kalabilmeyi baﬂarm›ﬂ
tutuklu ve mahkûmlar›m›zdan biridir.
T.U. türünden niteliklere sahip tüm tutuklu ve hükümlü insanlar›m›za “bizim insan›m›z” diyerek ay›r›m gözetmeden sahiplenen Kolektifimiz
onlar›, sorunlar›n› ve çabalar›n› çok iyi anlamaktad›r. Benzeri iﬂlem ve
mekânlardan bizler de geçtik. Niye böyle düﬂünüyoruz? Çünkü “Cezaevleri s›n›flar mücadelesinin bir parças› ve de bileﬂenidir.” Buna inand›¤›m›z için cezaevlerindeki insanlar›m›z›n nabz›n› tutmaya çal›ﬂ›yoruz.
‹çerideki ve d›ﬂar›daki hapishanelerin duvarlar›n› y›kmak istiyoruz.
Evet mahkemelerin kap›s›nday›z. Verilecek karar hakk›nda hiç de
iyimser bir yorumda bulunam›yoruz. T.U. ve di¤er tutuklular›n aileleri ve
avukatlar› da mahkemelerin uygulamalar› karﬂ›s›nda iyimser bir yorum
yapam›yorlar. Fakat yine de iyimser olmaya özen gösterenler de var.
Gözü yaﬂl› mahkûm analar›, babalar, eﬂler, bac› ve kardeﬂler aras›nda
tahliye ve beraat bekleyen kimseler de var.
Mahkeme kap›lar›nda yeri gelmiﬂken bu kap›lar› bilinç ve özverileriyle aﬂ›nd›ran insanlar›m›zdan da söz etmek durumunday›z. Seçimini
do¤ru yapm›ﬂ tutuklu ve mahkûm aileleri de sektirmeden yak›nlar›n›n
duruﬂmalar›n› özenle izliyorlar. Turgay Ulu’nun a¤abeyi Tuncay Ulu 13
y›ld›r tüm duruﬂmalar› izlemektedir. Hayat arkadaﬂ› Derya da eﬂi az bulunur özveri ve kararl›l›kla Turgay Ulu’yu her hafta ziyarete gidiyor. Gözü yaﬂl› ana-babalar çocuklar›n›n durumunu çok merak ediyor. Hapishanelerden ne zaman ç›kacaklar›n› merakl› bak›ﬂlarla etraf›ndakilere
sorup duruyor…Onlardan umutlu bir yorum yapmalar›n› bekliyor…
Duruﬂma saat 10.00’da. Fakat cezaevinden mahkûmlar› getiren
araçlar henüz ortal›kta görünmüyor. Duruﬂmalar bu araçlar›n geliﬂlerine göre ayarlan›yor.
Mahkemenin önü ana-baba günü. Tutuklu yak›nlar› da birbirini tan›yor. Mahkeme kap›lar› onlar› da d›ﬂar›da benzeri bir “sosyal-kader” arkadaﬂl›¤›nda birleﬂtirmiﬂ. Tutuklu yak›nlar› tümüyle devrimci aile yak›nlar›ndan oluﬂmuyor. An›lan mahkemeler, adli suçlara da bak›yor. Hatta
bu suçlara bakan mahkemelerin yükü daha yo¤un. ‹zleyenler de daha
kalabal›k. Mafyatik iliﬂkiler, çeteler, esrar, eroin vb. suçlarla suçlananlar, devrimcileri yarg›layan mahkemelerde yarg›lan›yor. Adli suçlular›n
avukatlar›, izleyicileri, aile yak›nlar› bizim “cenah”takilerin tam z›dd›.
Hepsi iyi giyimli ve bak›ml› görünümde. Davran›ﬂlar› da bizimkilerden
12

hemen ayr›l›yor. Selam veriﬂleri, sohbetleri her ﬂeyleriyle farkl› kesimlerden gelen bu insanlar mahkeme kap›lar›nda bir aradalar. Kara gerici, ›rkç› ve ﬂoven çizgileriyle hemen seçiliyorlar. Onlar bizimkileri, bizimkiler de onlar› keﬂfetmede gecikmiyorlar. Siyasî tutsaklar›n aile yak›nlar› ezilen ve sömürülen emekçi halklar›m›z›n insanlar›. Ço¤unlukla Kürt
ve K›z›lbaﬂ insanlar›m›z›n yörelerinden kopup gelmiﬂler bu kentlere.
Kayg›lar›, umutlar›, düﬂünce-davran›ﬂlar› ile seçiliyorlar. Di¤erleri avantalar ve ya¤malar düzeninden pay alm›ﬂlar›n rahatl›¤› içindeler. Hepsi
de selamlaﬂ›rken kafa kafaya tokuﬂuyor. Bu kafa kafaya tokuﬂarak yap›lan selamlaﬂmalar polis ve jandarmalarda da çok yayg›n. Mahkeme
önünde görevlilerin aras›nda bizimkilere ﬂöyle “demokratça” bakan ne
bir çift göz ne de davran›ﬂ var. ‹nsan merak ediyor. Bizimkileri yarg›layan savc› ve yarg›çlar nas›l insanlar diye. Ne yiyor ne içiyorlar? Aile yaﬂant›lar› nas›ld›r? Edebiyat, sanat, estetik ve politika denildi¤inde bundan ne anl›yorlar? Kitap okuyorlar m›? ‹nsan›n ve insanl›¤›n sosyal / evrensel kurtuluﬂu için herhangi bir kayg›lar› var m›?
Elbette öncelikle seçilmiﬂ kimseler. Sistemin ideolojik, politik ve örgütsel konumuna uygun kimseler. Bizimkilerin karﬂ›s›ndaki yerlerini alm›ﬂlar. Sistemle bir çeliﬂkileri yok.
T.U. ve yarg›lanan arkadaﬂlar›n› getiren araç saat 13.00 sular›nda
ancak gelebildi. Aile ve yak›nlar› onlar› araçlardan kelepçeli inerken görmek üzere koﬂuﬂturdular. Karﬂ›l›kl› selamlaﬂmalar taraflar› sevindiriyor.
Duruﬂma ö¤leden sonra baﬂlayacak. Bu arada deniz kenar›ndaki
banklarda oturup bekliyoruz. Banklarda k›z›l› o¤lanl› ö¤renci gruplar›
var. Belli ki eﬂleﬂmiﬂ, randevulaﬂm›ﬂ ve okullar›ndan kaç›p gelmiﬂler. Giyiniﬂ kuﬂan›ﬂlar› kapitalist modac›lar›n yönlendirmesine uyumlu. Yeme
içme kültürleri de kapitalist tüketim modas›na uyumlu: Teneke kutu da
kola, k›zarm›ﬂ patates, hamburger. Ö¤renci k›z ve o¤lanlar vücutlar›n›
teﬂhir etmede çok usta. Davran›ﬂlar›yla ABD-AB ve yerli dizilerdeki gibi
hareket ediyorlar. Sosyal hiçbir kayg›lar› yok gibi. Cinsellik, erotizm kültürü o kadar yayg›n ki, bir türlü daha yukar›s›na ç›kamam›ﬂlar.
Mahkeme kap›s›n›n hemen yan› baﬂ›nda bir de özel üniversite var.
Bahçeﬂehir Üniversitesi. Burada da k›zl› o¤lanl› ö¤renciler benzeri durumda. Öyle bir ö¤renci kuﬂak geliyor ki… Anlatmas› bu sat›rlara s›¤d›r›lamaz. O¤lanlar, k›zlar sanki klonlanm›ﬂ. O¤lanlarda saç, sakal, küpe,
bileklerde ipten fetiﬂler, bilezikler, yüzükler, tak›lar. K›zlar hepten çizgiden ç›km›ﬂ. O¤lanlar›n omuzlar›na s›çr›yorlar. Hiç birinde do¤al bir davran›ﬂ göremiyorsun. Ö¤rencilerin hepsi lüks araba ve motosikletleriyle
üniversiteye geliyor.
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1950’lerde, DP’nin Bayar-Menderes ikilisinin “Türkiye’yi küçük
Amerika yapaca¤›z…” dedikleri özlemi gerçekleﬂmiﬂ durumda.
‹nsan ister istemez Deniz, Mahir, ‹bo’lar›n dönemindeki devrimci
genç ö¤rencilerle günümüzde iyice yabanc›laﬂt›r›lm›ﬂ postmodern ö¤renci gençlik tiplerini k›yaslamaya giriyor. Kapitalist-emperyalizmin bu
alanda da ne kadar bir yol ald›¤›n› görüyor ve üzülüyoruz.
Bizimkiler içerideki-d›ﬂar›daki hapishanelerde “kahramanl›k destanlar›” yazarken devlet tekelci kapitalizmi her alanda kurumsallaﬂt› ve
kökleﬂti. Millî ﬂef-Ebedî ﬂef sultas›, ard›ndan Bayar-Menderes, ard›ndan Demirel-‹nönü, ard›ndan Özal-Y›lmaz, peﬂis›ra Çiller, Erbakan,
Ecevit, Bahçeli, Y›lmaz günümüzde de Gül-Erdo¤an vs. burjuva partileri uluslarötesi tekelci sermayenin “yüksek” ç›karlar›n› gözetmekle görevlendirildi.
Y›k›lmas› için mücadele etti¤imiz kapitalist anarﬂi ﬂimdi çok daha
önemli silahlara sahip. Fakat kapitalist sistem y›k›lmaya daha aday. Çürüyor ve çözülüyor. Kendisini tarih ve insanl›k önünde aﬂacak güçlerin
yetkinleﬂmesini bekliyor. Sol “cenah›m›z” yeni nitelikler kazanarak henüz politika üretemiyor. Devrimci ve Marksist çizgilerimizle tam da politika yap›lacak bir süreçten geçiyoruz. Sol “cenah›m›z›n” vukuat›na bakt›kça hay›flanmadan edemiyoruz.
Saat 14.00 sular›nda ancak mahkeme salonuna al›n›yoruz. Mahkeme salonu klimal› ve rahat. Mahkeme koridoru ise cehennem s›ca¤›nda. Dayan dayanabilirsen. Tutuklular yak›nlar›yla selamlaﬂ›yor. Bizler de T.U. ve arkadaﬂlar›yla selamlaﬂt›k. Davan›n üç san›¤› var, di¤erleri tahliye edilmiﬂ. Tutuklular son sözlerini söyledi, savunmalar›n› özetlediler. Avukatlar hukukî gerekçelerle iddialar› çürüttüler.
Tutuklu Tamer Tuncer duruﬂmalara getirilip götürülürken uygulanan cezaevlerindeki aramalar› protesto etti¤i için duruﬂmalara ayakkab›lar›n› giymeden çoraplar›yla yal›n ayak gelip gidiyor. Tamer; “ben son
sözümü eylemimle zaten söylemiﬂ bulunuyorum” dedi.
Di¤er tutuklu Nuri Akal›n da iddialar› çürüten bir savunma yapt›.
T.U.da onlarca kez duruﬂmalarda dile getirdi¤i görüﬂlerini tekrarlad›. Neden bu dava ile yarg›land›¤›n› anlatt›. Özetle; “bu davada hiçbir
hukukî, kanunî gerekçeye dayanmadan 13 y›ld›r tutuklu olarak tutuluyor ve Devrimci ve Marksist oldu¤um için yarg›lan›yorum. Hukuk varsa,
hukukun uygulanmas›n› istiyorum” dedi.
Duruﬂmaya ara verildi. San›k ve yak›nlar› d›ﬂar› ç›kart›ld›. ‹ki saat
sonra yaz›l› karar avukatlara kap›dan iletildi.
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27 T‹KB san›¤›; biri a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ, di¤erleri müebbet a¤›r hapis cezas›na çarpt›r›lm›ﬂ ve 13 y›ld›r devam eden dava sonuçland›r›lm›ﬂt›.
Mahkemeler art›k kararlar›n› san›k ve yak›nlar›n›n yüzüne karﬂ› duruﬂma salonunda okumuyor, tebli¤ ederek muhtemel eylemlere karﬂ› önlem al›yordu!.
Bu dava ile ilgili bas›nda hiçbir haber yay›nlanmad›.
T.U.’nun kardeﬂi Tuncay Ulu, S›rr› Öztürk ve avukat›n›n kat›l›m›yla bir
bas›n toplant›s› düzenlemeye yeltendik. Buna da baz› engeller ç›kar›ld›.
“Hukuk yoluyla mücadele” devam edecekti. Karar temyiz edilecekti. Edildi. Temyiz mahkemesi de en yak›n iki senede davaya bakabilecek. Böylece T.U. 15 y›l içerideki hapishanede tutulacak.

Hangi “Aç›l›m?” De¤iﬂim mi Dönüﬂüm mü?
AKP iktidar› içine girdi¤i açmazlar› gerici reform yapmaya yeltenerek aﬂmay› amaçl›yor. Kölece angaje oldu¤u ABD-AB’nin bölgedeki
“yüksek” ç›karlar› uzant›s›nda bir politika izliyor. D›ﬂ dinamiklerin, hegemonlar›n projelerini uyguluyor. Buna mahkûm. Di¤er yandan iç dinamiklerin çeliﬂki-çat›ﬂk›-ç›k›ﬂlar›n› ve de taleplerini pragmatist yöntemlerle uzlaﬂt›raca¤›n› hesaplayarak idare-i maslahatç›l›k yap›yor.
TC’nin “misak-› millî” s›n›rlar›n› ‹ngiliz emperyalizmi çizdi. Böylece
günümüzde tart›ﬂ›lan sorunlar›n temeli de at›ld›. 1920’lerden bu yana
‹ngiliz ve Frans›z emperyalizminin Yak›n Do¤u’daki emekçi halklar›
-Kürtleri- bölmedeki rolü incelenmeden, “Kürt Sorunu”nu do¤rudan inkâr-imha-asimalasyon politikalar› dürüstçe konuﬂulmadan günümüzdeki “sonuç”lar üzerine sahte “çözüm” uvertürleri yap›lmaktad›r. TC devleti inkâr-imha-asimilasyon yöntemleriyle önce Komünistleri katletti.
Baﬂta Kürtler olmak üzere yaﬂad›¤›m›z co¤rafyan›n kadim emekçi halklar›n› Türkleﬂtirmeye yöneldi. ‹ﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›n talepleri faﬂist-faﬂizan yöntemlerle bast›r›lmak istendi. Devlet eliyle burjuva yetiﬂtirildi. Finans kapitalin oluﬂmas› geç oldu, fakat güç olmad›. Günümüzün burjuvazisi uluslarötesi tekelci sermayenin yer yer yerli bir orta¤›,
iﬂbirlikçisi, taﬂeronu olmay› baﬂard›. TC devletinin izleyece¤i politikalar
hegemonlarca dikte edildi. ‹ktidarlar›n uygulayaca¤› projelerin yüzde
doksan beﬂi ABD ve AB’nin projeleridir. ‹ktidarlara ancak yüzde beﬂ
oran›nda “oynama” ﬂans› tan›nd›.
AKP, di¤er TC iktidarlar› gibi “küçük emperyalist” niyetlerle uluslarötesi tekelci sermayenin dedi¤ini yapmakla mükelleftir.
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AKP’nin “aç›l›m” diye söze baﬂlamas› sebepsiz de¤ildir. ABD ve
AB emperyalizmi Sovyet deneyiminin çözülmesiyle Yak›n Do¤u’da,
Balkanlar’da, Kafkasya’da, Uzak Do¤u’da tahkimat›n› yapmaktad›r. Irak
ve Afganistan’a “demokrasi ve özgürlük” getirme yalanlar›yla ç›karlar›n›
pekiﬂtirirken, Bölgenin öteki emekçi halklar› gibi “Kürt Sorunu” ile “Kürdistan Sorunu”na emperyalistlerin ç›karlar›na ters düﬂmeyen projeler
üretiyor. ABD emperyalizminin “yeni yüzü” Obama figürü tüm dünyada
oldu¤u gibi burada da “demokrasi-özgürlük”lerin timsali imiﬂ gibi halklara empoze ediliyor. Liberal “sol”lar ABD-AB emperyalizminin sömürücü-sömürgeci niyetlerini gizleyerek hegemonlar›n çizmelerini cilal›yor.
Neler gevelemiyorlar ki: “Emperyalizm art›k yok. Kapitalizm de de¤iﬂti.
‹ﬂçi s›n›f›n›n kaybedece¤i pek çok ﬂey var. ‹ﬂçi s›n›f› diye bir ﬂey de yok.
Bilgi ça¤›-bilim ça¤›-kompüterler ça¤› baﬂlad›… vs., vs.”
ABD+AB+AKP’nin “aç›l›m” yutturmacas›na bilerek / bilmeyerek
(fark etmiyor) umut ba¤layan büyük bir topluluk var.
Gerici reform dahi yapamayan AKP’nin “aç›l›m›”n› yücelten liberal
“sol” ayd›nlar (daha do¤rusu üniversite okumuﬂ yar›m-ayd›nlar) AKPAB hakk›nda olmad›k yorumlar yap›yor.
“Ulusal sol” ile liberal “sol” birlikte politika yap›yor. Sol “cenah›m›z”
ise s›n›flar mücadelesinin giderek keskinleﬂti¤i böyle bir zamanda hesaba dahi kat›lmayan bir konumdan bir türlü ç›k›p politika üretemiyor.
AKP’nin Kürt, Alevi, Ermeni, vs. “aç›l›m” demagojilerini ters yüz ettirecek, AKP’nin pragmatik yöntemlerine kölece angaje liberal “sol”lar›n
yaratt›¤› tahribat› giderecek, kitlelerin taleplerini gündemleﬂtirip s›n›fsal
bir ders verecek Kurum ve Araç’lardan büyük ölçekte yoksunuz.
Emekçi halk düﬂman› politikalar›n› aç›¤a vurup aﬂacak bir PART‹
olmad›¤› için kara gerici-›rkç› AKP, âdeta “köpeksiz köyde de¤neksiz
dolaﬂmaktad›r.”
Bu türden bir PART‹ güvencesinin olmad›¤› ortamlarda Kürt, Alevi,
Ermeni, vb. sorunlar›n hiç birine çözüm yöntemi üretilemeyecektir. ‹ﬂçi
s›n›f› ve emekçi halklar›n hakl› talepleri karﬂ›lanmayacakt›r. Sistemi “ilerici reform” yapmaya zorlayan bir irade oluﬂmad›¤› süreçlerde,
Türk+Kürt burjuvazisini rahats›z etmeyen PKK ile DTP’nin projeleri kitleleri oyalamaktan öteye geçemeyecektir.
Sözün özü; sistemin sa¤l› “sol”lu partilerine tarihsel ve s›n›fsal ders
vermeye aday bir PART‹ güvencesine kavuﬂuncaya kadar “aç›l›m” diye
kitleleri umutland›ran ham hayaller trajik sonuçlara aç›l›m yapacakt›r.
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El+kibrit kutusu+makara+ip+top örne¤inde oldu¤u gibi, kedi yaln›zca topla ilgilidir. Top ile oynamay› sever. Topu hareketlendiren eli ve
mekanizmalar› görmez.
Sol “cenah›m›z›n” görevi; baﬂtan kara ve kedi misali “aç›l›m” topuyla oynamaya kalkmak de¤il, emperyalizmin-kapitalizmin gündemini ve
de oyunlar›n› görüp politika üretmesidir. Oynanan oyunlar› aç›¤a vurmakt›r.
Sistemin kiral›k sözcüleri ile kalemlerinin s›kça telaffuz etti¤i “de¤iﬂim-dönüﬂüm” zokas› da aç›¤a vurulacakt›r. “Herkesin maksad› bir fakat rivayet muhtelif” bu Osmanl› özdeyiﬂi Sol “cenah›m›z›n” duruﬂu için
söylenmemiﬂtir elbette.
“Cenah›m›z›n” ne maksad› bir ne de rivayeti muhtelif. Konuyu
Sol’un ideolojik, politik ve örgütsel duruﬂuna ve “vukuat›na” indirgemeyelim. Bu yaz›n›n amac›; “De¤iﬂim ve Dönüﬂüm” kelimelerine özel bir
vurgu yaparak dil üstünde kayd›rmaca yapan burjuva ve küçükburjuva
“sol” ak›mlar›n dil, terim, kavram ve literatür konusundaki “vukuat›n›” da
bilimsel yöntemle incelemek ve aç›¤a vurmak olmal›d›r.
Bugünkü konuﬂma arac›m›z Türkçe dili (lisan›) geliﬂtirilip güçlendirilmemiﬂtir. Bu bir yana “öztürkçecilik” ile “dilde devrim” gibi hiçbir bilimselli¤i ve inand›r›c›l›¤› olmayan yöntemlerle konuﬂma-anlaﬂma arac› daha da anlams›zlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Diller konusunda etimolojik çal›ﬂmalar yapan konunun uzmanlar› elbette ve do¤al olarak bizlerden daha önemli
ve doyurucu tezleriyle insan›m›z› ayd›nlatma görevini yerine getirmektedir.
Sol “cenah›m›z” dil, terim, kavram ve literatür konusundaki çok
yönlü tahrifat ve suland›rma giriﬂimleri karﬂ›s›nda kolektif bir tav›r geliﬂtirmek durumundad›r. Özellikle Sol-içi tart›ﬂmalarda sa¤l› “sol”lu burjuva politikalar›n›n bu konudaki giriﬂimlerini ﬂiddetle karﬂ›ya almak durumunday›z. Devrimci-Sosyalist-Komünist iddial› ya da geçinen “cenah›m›zda” da sosyalist literatürümüzün, terminolojimizin bilimsel yöntemle
yerli yerine oturtulmas› zorunludur.
“Cenah›m›zda” dil, terim, kavram vb.’lerine öznel yorumlarla farkl›
anlamlar verildi¤inde ne diyalog, ne tart›ﬂma, ne de anlaﬂma mümkün
olur. Peki ne olur? Yap›lageldi¤i gibi kör dövüﬂü olur yaln›zca.
Pratik örneklerini verelim:
1. Zaman gazetesinden ﬁahin Alpay, Yeni ﬁafak’dan Ali Bayramo¤lu, Star’dan Mehmet Altan, Radikal’den ‹smet Berkan, Cengiz
S.P. F/2
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Çandar, Oral Çal›ﬂlar, Murat Yetkin, Haluk ﬁahin, Türker Alkan ve tüm
yazarlar›, Taraf’dan Ahmet Altan, Murat Belge, Yasemin Çongar, Nabi
Ya¤c› ve öteki yazarlar “de¤iﬂim” diyor da baﬂka bir ﬂey demiyor.
2. Kürt ulusal hareketinin sorunlar›n› gündeme taﬂ›yan, Günlük gazetesi de “de¤iﬂim” diyor.
3. Liberal, tasfiyeci, yeni-sol, reformist ve postmodern “sol” yay›n
organlar›ndan Birikim, Bir Gün, Evrensel vb.dergi ve gazetelerin ortak
temas› da “de¤iﬂime” endekslidir.
4. Devrimci, demokrat, radikal Sol “cenah›m›z”dan baz›lar› “devrimci de¤iﬂim-dönüﬂüm” diye bir literatür kullan›yor, fakat a¤›rl›kl› olarak
burjuva iktidarlar›n›n, kapitalist-emperyalizmin “devrim” yoluyla y›k›l›p
aﬂ›laca¤›n› lafzen gündeme getiriyor. Baz›lar› da “Tek Yol Devrim” slogan›nda ›srarl› oldu¤unu dillendiriyor. Somut ﬂartlar›n somut tahlilinden
hareketle; çok yol, çok yöntem diyemiyor.
5. Bu arada: “‹ﬂçi”,“Komünist” isim ve s›fatlar›n› keyfe keder kullanmay› al›ﬂkanl›k haline getiren bürokratik, ikameci ve kendili¤inden örgüt
kurup parti ça¤r›ﬂ›m› yapanlar› da ihmal etmeyelim.
1. Öbekte an›lanlar yani “De¤iﬂimciler” genellikle “solcu-sosyalist”
geçiniyor. ABD-AB emperyalizmine karﬂ› tutarl› bir karﬂ› duruﬂlar› yok.
Devlet tekelci kapitalizminin ç›karlar›n›n koruyucusu militarizme karﬂ›
da tutarl› bir karﬂ› koyuﬂlar› söz konusu de¤il. Finans kapitalin has partisi AKP ile TSK’nin uzlaﬂ›r çat›ﬂk›lar› yörüngesinde herkesi “taraf” olmaya ça¤›ran bir politika izliyorlar. Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar
bu türden bir saflaﬂman›n yan›nda de¤il, iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n sosyal / enternasyonal kurtuluﬂu mücadelesinde taraft›r. Bu türden
tarafl› kimlikleriyle de uzlaﬂ›r çat›ﬂk›lar›n aras›na kama sokup politikay›
sosyal s›n›f ve sosyolojik emekçi halklar gerçekli¤i üzerine temellendirmek istiyorlar. Tam da politika yap›lacak bir dönemde devrimci hareketimizin derlenip toparlanmas›n› ve y›¤›na¤› mümkün olan bir ve tek yere yapman›n önemini bilince taﬂ›mak istiyorlar. Elbette yaln›zca istemiyor, an›lan-an›lmayan somut-tutarl›-amaçl› iﬂler de yap›yorlar. Zaten
“De¤iﬂim” iksiri ile baﬂlar› dönenlerin tamam› kendilerine uygun görülüp
aç›lan kanallarda “sol” tandansl› ak›mlardan gelmektedir. Bu yazarlar›n
tamam›n›n kapitalist-emperyalizme-militarizme-faﬂizm tehlikesine karﬂ›
tutarl› bir tav›rlar› yoktur. Olmam›ﬂt›r. Mevcut siyasî iktidarlar›n üretimmülkiyet-paylaﬂ›m iliﬂkilerine kar›ﬂmadan ya da dokunmadan ülkeye
“demokrasi” gelece¤ine inanmaktad›rlar. “Bar›ﬂ-demokrasi-halklar›n
kardeﬂli¤i” biricik sloganlar›d›r. Proletaryan›n Devrimci-Dönüﬂtürücü
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gücüne, Bilimsel Sosyalizm-Komünizme, Siyasal-Sosyal Devrime,
inanmamaktad›rlar. Marksizm d›ﬂ› ak›mlardan “sosyaldemokrat” bile
olamam›ﬂlard›r. Olmayan, yar›n da olmayacak olan “burjuva demokrasisine”, AB’ye angajedirler. Baz›lar› gerici reform dahi yapamayan, kara gerici-›rkç›-ﬂoven ve yeri geldi¤inde devlet tekelci kapitalizminin faﬂist-faﬂizan niyet ve taleplerini yerine getirmeye amade AKP’nin çizmelerini cilalamaktad›r. An›lan bu türden imzalar; iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n sosyal / enternasyonal kurtuluﬂu yolunda engelleyici bir rol oynamakta, insanlar›m›z›n bilincini buland›rmaktad›r.
Kalemimizi kirletme pahas›na kimilerinin ismini and›¤›m›z zevat›n
gençliklerinden bu yana geçirdi¤i “evrim” tüm örnekleriyle biliniyor. Belgelidir. Hele bu isimler aras›nda bir zamanlar Harici Büro “TKP” ve sonradan TBKP örgütlerinde rol ve sorumluluk alan Nabi Ya¤c› vb.lerinin
Marksizm ad›na(!) devirdi¤i çamlar herkese ö¤retici bir ders olmal›d›r.
SSCB’ye ve sosyalist ülkelere s›¤›nan ve mekândan-zamandan-proletaryadan kopuk siyasî mültecili¤in sonu dönüp dolaﬂ›p AB+AKP’ye endeksli “de¤iﬂim”lere ink›lap etmiﬂtir. K›rk bir kere maﬂallah! Lenin; Bilimsel Sosyalizm-Komünizm d›ﬂ› grup, örgüt ve hiziplerin yeniden diriltilmesi özlemindekilere “ölmüﬂ ata kamç› vurulmaz” diyerek anlaml› bir
ders vermiﬂtir. Harici Büro “TKP” ile TKBP serüvenleri hiçbir olumlu iz
ve kal›c› bir kurum b›rakmadan sönümlenmiﬂ naylon komünistlere ise
hiçbir ders veremedi¤imiz ortaya ç›k›yor.
Ne hazin ‹SP olmadan, onun kurmayl›¤›nda bir iktidar projesine dayanmadan, bu güvencelerle taktik ve strateji belirlemeye kalkanlar türemiﬂtir. “De¤iﬂim” kulvar›na eklemlenen Nabi Ya¤c›’da AB+AKP’den
yeni aç›l›mlar ve “de¤iﬂim” bekleniyor! Ak›llar›nca strateji ve taktikler
öne sürülüyor! Reformist, tasfiyeci, liberal, postmodern “sol”larla birlikte toplumun demokratikleﬂece¤i yalan› beyinlere zerk ediliyor! Yuh olsun hepinize!.. Hani sizler Tarihî TKP’mizin devrimci geleneklerimizi,
isim ve s›fatlar›n› asla hak etmeden alm›ﬂ ve kullanm›ﬂt›n›z! SSCB’nin
sayg›nl›¤›n› sömürmüﬂ ve SBKP’nin PART‹ Okullar›nda ö¤renim görmüﬂtünüz? Devrimci ve Marksist ö¤retiyi, diyalektik tarihsel materyalizmi sizlere böyle mi ö¤rettiler? demekten kendimizi alam›yoruz. Günümüzün ﬂartlar›nda ‘somut ﬂartlar›n somut tahlili’ ile ‘Marksizmin yorumu
ve pratikte yeniden üretimini’ elbette böylelerinden beklemiyoruz. Çünkü birikimleri buna uygun de¤il.
2. Öbekte an›lan Günlük gazetesi, Kürt ulusal hareketinin aç›k faaliyet alanlar›n› kullanmaya çal›ﬂan Yeni Ülke-Gündem vb. gazeteleri
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sürecinin uzant›s› bir konumdad›r. Gazetecilik konusunda büyük bedeller ödeyen, burjuvazi taraf›ndan s›k s›k kapat›lan, da¤›t›m› yap›lmayan,
“hini hacette” sistemin gazab›na gelerek kundaklanan bu organ PKK ile
DTP’nin günümüzdeki siyasî argümanlar›n›, talep ve ihtiyaçlar›n› “meﬂrebince” gündeme taﬂ›maktad›r. Gazetenin sorumlu kadrosu izlenecek
politikada uzlaﬂm›ﬂ, ideolojik, politik ve örgütsel konumlar› çok tart›ﬂmal› Kürt+Türk küçükburjuva “sol” kadrolar›ndan oluﬂmuﬂtur. Kürt ulusal
hareketi de “bar›ﬂ-demokrasi-halklar›n kardeﬂli¤i” slogan› yörüngesinde
bir politika izlemektedir. Kapitalist-emperyalizme karﬂ›, iﬂçi s›n›f› ve
emekçi halklar›n ulusal / sosyal / evrensel kurtuluﬂu yolunda tutarl› bir
politikas› yoktur. Günlük, AB’ye ve daha çok d›ﬂ dinami¤e prim vermekte AKP’yi AB kriterlerine ikna etmeye çal›ﬂmaktad›r. DTP’nin taban›ndaki yoksul köylülük ve emekçiler yer yer direniﬂ gelenekleriyle öne ç›kmaktad›r. Gerici AKP iktidar› Kürt ulusal hareketinin “ateﬂ kes” ve “bar›ﬂ” projelerine ve bu yoldaki tüm esnemelerine hiçbir taviz vermemiﬂ,
PKK ile DTP’yi muhatap dahi almam›ﬂt›r. Sistemin “Millî Mesele” ile
“Milliyetler Meselesi” konusunda Kürtlerin talep ve ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›na AKP’yi zorlayacak, inkâr-imha-asimilasyon politikalar›n› geri
teptirip aﬂacak olan biricik güç: ‹ﬂçi S›n›f› Partisi- Komünist PartisiProletaryan›n Devrimci Partisi’dir. Bu türden bir PART‹ siyaset sahnesindeki yerini al›yorsa “Hakikî Bar›ﬂ-Demokrasi-Özgürlük-EﬂitlikHalklar›n Kardeﬂli¤i” slogan›n›n arkas› (bu ﬂarta ba¤l› olarak) doldurulmuﬂ olur.
Günlük gazetesinin “de¤iﬂim” özlemi ve talepleri yerini bulmayacakt›r. Hele ideolojik, politik ve örgütsel “vukuat›” sosyal pratikte binlerce kez reddedilip aç›¤a ç›km›ﬂ “solcu”lar›n “Çat› Partisi” yöneliﬂleri de
“de¤iﬂim” rüzgârlar›na hiçbir katk› getirmeyecektir. “Çat›-seçim-blok vs.”
aray›ﬂlar› sosyal muhalefet dinamiklerinin hiçbirine katk› getirmeyece¤i
gibi yan› s›ra Kürt ulusal hareketine en büyük katk›y› getirecek olan ‹ﬂçi S›n›f› Partisi (‹SP)’nin oluﬂturulmas› davas›na da darbe vurma giriﬂimi olarak nitelenecek ve an›lacakt›r. Projesi, ilkesi, mühendisi, mimar›,
ustas›, iﬂçisi, temeli, duvarlar› olmayan bir “çat›” kelin yaras›na merhem
olacak m›d›r? Her sosyal altüst oluﬂta yenilen, bozgunlara u¤rayan her
boydan küçükburjuva örgütler / ak›mlar ve onlar›n kronik / kariyerist “solcu” önderleri DTP’nin taban›n› oluﬂturdu¤u bir “çat›”n›n alt›nda yine eskiden bildiklerini okumaya niyetlidir. Özeleﬂtiri yaparak yeni nitelikler kazanmak dururken “çat›-seçim-geçim partisi” yöneliﬂleriyle iflaslar›n›
maskelemektedirler. Böyleleri bu kez; anarﬂizan, geçimsiz, huysuz, disiplinsiz, ilke-kural-yöntem-program-tüzük tan›mayan, iﬂ yapmayan,
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yaln›zca laf üreten, “tart›ﬂma” d›ﬂ›nda bir hüneri olmayan, Kürt ulusal hareketine oportünistçe tutunan, aﬂ›r› teorisizme, entelektüalizme kayan
huylar›yla zarar vereceklerdir. Fakat hayat› ve mücadeleyi kucaklamaya aday Devrimci ve Marksist bir ‹SP’nin oluﬂturulmas› mücadelesini,
Komünistlerin Birli¤i davas›n› asla perdeleyemeyeceklerdir.
Yaz›ya bir not düﬂelim: Kürdistan’daki insanlar›m›z ne hazin ve ne
yaz›k Taraf gazetesi okumakta,”ideolojik g›dalar›n›” bu servis gazetesinden almakta ve Günlük’ü okumamaktad›r…Bugün burjuvazi bu
gazeteye de tahammül edememiﬂ, kapatm›ﬂt›r.

“Hangi ‘Hukuk’?” ve Hukuk Yoluyla Mücadele!...
‘Hangi ‘Hukuk’? ” isimli kitab›m›z› Kolektifimiz Sorun Broﬂür Dizisi’nin 7. kitab› olarak 1998 y›l›nda yay›mlam›ﬂt›k.
Dönemin ﬂartlar›nda da hâkim gerici s›n›flar›n bugünküne benzer
hak ve hukuk ihlâlleri ayyuka ç›km›ﬂt›. Kitab›m›z› ﬂu ithaf yaz›s›yla sunmuﬂtuk:
“‹smail Beﬂikçi’nin ﬂahs›nda Karanl›¤a Iﬂ›k Yakan Ayd›nlanan-Ayd›nlatan ‘Fikir Gerillalar›na’… An›lan-An›lmayan Devrimci ve Marksist
Kadrolar›m›z›n Onurlu An›s›na…”
An›lan kitab›m›zda Kolektifimizin oluﬂturuldu¤u 7 Kas›m 1975’ten
Kas›m 1998 y›l›na kadar geçen süreçte, üretiminde rol ve sorumluluk
ald›¤›m›z kitap, gazete ve dergilerimiz hakk›nda aç›lan davalarla ilgili
görüﬂlerimizi kaleme alm›ﬂ ve sistemin Kolektifimize karﬂ› uygulaya geldi¤i bilinçli düﬂmanl›klar› tüm örnekleriyle belgelemiﬂtik.
Kitab›m›za neden “Hangi ‘Hukuk’?” baﬂl›¤›n› koymay› seçmiﬂtik?

Çünkü TC Devletinde kapitalist bat› devletlerinde oldu¤u gibi hâkim gerici s›n›flar›n sömürüsünü gizleyen bir “hukuk” ve onun kurumlar› vard›. “Evrensel hukuk” dedikleri biçimsel burjuva hukuku da gezegenimize hiç u¤ramam›ﬂt›. Burjuvazi s›n›fsal ve ideolojik ç›karlar›n› ve kendi hukukunu korumak için Anayasa (Babayasa), yasa ve benzeri kurumlar› iﬂbaﬂ› yapt›rarak baﬂ›m›za belâ etmiﬂti. “Hukuk” hazretleri biçimsel bir kurum olarak kitleler üzerindeki burjuva bask›s›n› sürdüren bir
araç idi.
Hakikî hukuk ve adalet anlay›ﬂ›; ancak s›n›fs›z, sömürüsüz, s›n›rs›z,
özgür ve eﬂit bir toplumda mümkündür. Bunun bilincinde oldu¤umuz
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için hak-hukuk ihlallerini ba¤›ms›z s›n›f aç›s› ve penceresinden izleyip
de¤erlendiriyoruz.
Liberal “sol”cular›n timsah gözyaﬂlar›yla arad›¤› hukuk; üretim, mülkiyet ve paylaﬂ›m iliﬂkilerini dönüﬂtürmeden ifade edilen bir uydurmad›r.
Burjuva diktatörlü¤ünün çeﬂitli versiyonlar›nda ne hukuk, ne mant›k ve
ne de vicdan dedikleri ﬂeyler aran›r. ‹nsan›n, insanl›¤›n kabaca çi¤nendi¤i ortamlarda birileri gibi “hukuk” aramad›¤›m›z›; fakat “hukuk yoluyla
mücadelenin” de kaç›n›lmaz bir görev oldu¤unu bilenlerdeniz.
Sol “cenah›m›z” üzerinde “Demokles’in k›l›c›” gibi duran ve tehdit
oluﬂturan tüm burjuva hukuk kural ve metinleri sevmesek de, onlara
ﬂiddetle karﬂ› ç›ksak da bir gerçeklik olarak önümüzde barikat gibi duruyor.
Tarihsel ve sosyal hakl›l›klar›m›zla bu barikat›n önünde âdeta
“meydan savaﬂ›” veriyoruz.
‹ﬂçi s›n›f› hareketi aç›s›ndan örnekleyecek isek; bazen bu barikatta
önemli gedikler açt›¤›m›z da oluyordu. 1963-Kavel Grevi, 31 Aral›k
1963 Saraçhane Mitingi, 1970-15/16 Haziran Direniﬂi, 1998 Bahar Eylemleri, vb. etkinliklerimizle kendi yasal konumunu “hini hacette” çi¤nemekte bir sak›nca görmeyen burjuva iktidarlar›n› köﬂeye s›k›ﬂt›rmay› baﬂarm›ﬂt›k. Do¤rudan demokrasi, do¤rudan genel grev, hak grevi, siyasî grev ve do¤rudan direniﬂ geleneklerimizle kapitalist diktatörlü¤ü “geri ad›m” atmaya zorlam›ﬂt›k. Elbette yaln›zca sistemi “geri ad›m” atmaya zorlamak yetmiyor, kapitalist anarﬂiyi aﬂmak da gündemimizde. Kaç›n›lmaz olarak böyle bir gündemimiz var.
Kitab›m›z› niçin üretmek ihtiyac›n› duymuﬂtuk?
Çünkü bas›n-yay›n faaliyetine baﬂlad›¤›m›z günden beri sistem,
“hukuk” kurumlar›n› sürekli üzerimize sald›rt›yordu. Mevcut yaz›l› hukukun gereklerini bir biçimde de olsa yerine getirmiﬂ ve de bu düzenlemeleri sevmesek de, onunla bo¤uﬂmak durumundayd›k. Bo¤uﬂmas›na bo¤uﬂuyorduk, fakat hukuk hazretlerinin “ﬂerrinden” kendimizi bir türlü koruyam›yorduk. Koruyamazd›k. Çünkü, burjuvazi ile kesin hesaplaﬂmada
onun elindeki araçlara denk ölçüde araçlara henüz sahip de¤ildik.
Gündemimizde do¤all›kla “hukuk yoluyla mücadele” olacakt›. Vard› da. Bir kez zorunlu olarak “aç›k alan” faaliyetine girmiﬂtik. Halk deyimiyle; “harmana giren porsuk dirgene dayanacakt›.”
“Aç›k alan” çal›ﬂmas›na giren Devrimci ve Marksist Kadrolar›n iﬂi
çok zordur. “Legalite”yi kullanmak, öteki alan çal›ﬂmas› olan “illegali22

te”den çok daha zor ve çetin bir u¤raﬂt›r. Bu iki alan› koordineli biçimlerde kullanmak, iﬂlevsel olmak ve hareketimizi yeni bir mevzide konuﬂland›rmak gerekiyor.
“Ne kadar baﬂard›k ve ne kadar baﬂaramad›k?” Konu tart›ﬂmaya
aday ve aç›kt›r. Sol “cenah›m›z›n” bu konulardaki baﬂar› ya da baﬂar›s›zl›¤› üzerine çok ﬂey söylenebilir. Söylenmektedir.
Bu konuyu gündeme taﬂ›rken, söz dönüp dolaﬂ›p Sol “cenah›m›z›n”
ideolojik, politik ve örgütsel konumuna geliyor. “Cenah›m›z” ideolojik,
politik ve örgütsel aç›dan tarihsel yan›lg› ve yanl›ﬂlar›ndan koparak ne
ayr›ﬂabilmiﬂ, ne de yeni nitelikler kazanarak buluﬂup bütünleﬂebilmiﬂtir.
“Buluﬂup bütünleﬂme” denildi¤inde “Komünistlerin Birli¤i”ni kastediyoruz. “Dar grup tap›n›m›” hastal›¤›na yakalanm›ﬂ, virüs kap›p hücrelerimizi tahrip etmiﬂ örgütleri de¤il, PART‹’yi anlamaktay›z.
Bir yandan aﬂ›r› teorisizme ve entelektüalizme kaym›ﬂ “dipsiz kuyu
boﬂ ambar” türünden parti ve partileﬂme sorunlar›n› ele alan kimi “ayd›n” tart›ﬂmalar›na bilinçle girmiyoruz. Di¤er yandan da pratik örgütçü
çabalar› bu türden anlay›ﬂlar›n önüne sürekli biçimde ç›kar›yoruz.
Bas›n-yay›n faaliyetlerimizde pek çok hukuk ihlalleri ve hukukun
özel yorumlar›yla karﬂ›laﬂ›yoruz. Sa¤l› “sol”lu burjuva bas›n›nda küfür,
hakaret ve “komünistler, vatan hainleri, anarﬂistler, bölücüler” çeﬂitlemeleri d›ﬂ›nda haber olabilme “ﬂans›n›” dahi yakalayam›yoruz.
Küçükburjuva “sol”lar da Kolektifimiz’in hukuk yoluyla mücadelesine bas›n-yay›n araçlar›nda asla yer vermeyerek burjuvazininkine âdeta
taﬂ ç›kart›yor!
Görevimiz; bu çifte barikat› anlad›¤› dilde teﬂhis, mümkünse tedavi, de¤ilse teﬂhir ve tecrit etmek.
“Bihakk›n” bu görevimizi yerine getirmeye çal›ﬂ›yoruz. Bu yüzden
de burjuva ve küçükburjuva “sol”lar›n kat›nda ahmakça düﬂmanl›klar kazan›yoruz. “Düﬂmanl›k” konusunda ﬂu özdeyiﬂi anmadan edemiyoruz:
“Ahmak dostumuz olaca¤›na, ak›ll› düﬂman›m›z›n oluﬂu ﬂans›m›zd›r.”
‹ﬂte özetle an›lan kitab›m›z› kaleme alarak tarihe bir kay›t düﬂürmüﬂ
ve konuyu belgelemiﬂtik. ﬁu aﬂamada burjuva ve küçükburjuva “sol”lar›n can›n› alamasak da, gelece¤in genç araﬂt›rmac›lar›na oldukça büyük bir malzeme b›rakt›k.
Kitab›m›z›n kapa¤›na da toplat›lan, yarg›lanan, kovuﬂturmaya u¤rayan, Selimiye K›ﬂlas›nda yak›lan kitap, dergi ve gazetelerimizin foto¤raflar›n› koymay› ihmal etmemiﬂtik.
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Kendi hukukunu dahi zorlay›p çi¤neyen, keyfî-fiilî infaz yöntemleri
uygulayan burjuvaziyi “iki cihanda” aç›¤a vurup “rezil etmek” boynumuzun borcudur. Bu görevimizi de “bihakk›n” yerine getirirken burjuvaziden asla geri kalmayan küçükburjuva “sol”lar›n Kolektifimize uygulaya
geldi¤i “hukuk” anlay›ﬂ›n› da karﬂ›ya almay› ihmal etmemiﬂ, bunlar› da
belgelemiﬂtik.
Çünkü ilerici, demokrat, devrimci, sosyalist, yurtsever ve Marksist
geçinen “cenah›m›z›n” da kendi aras›nda henüz yaz›ya dökülmemiﬂ dahi olsa bir “iç hukuku” olmas› zorunluydu. Bu türden bir “hukuk” anlay›ﬂ› hâlâ da “cenah›m›zda” yoktur.
Bu nedenle ve de günümüzde olmasa bile gelecekte bir ihtiyac›
karﬂ›lamas› için konuyu belgelemeyi uygun ve do¤ru bulduk.
Kolektifimiz Çal›ﬂanlar› siyasî ve ahlâkî aç›dan kadrolara ve okuruna düzgün hesap vermeyi (birileri hesap sormasa da) devrimci bir görev saymaktad›r. Bu cümleden olarak bizlere ulaﬂan sözlü-yaz›l› eleﬂtirilere de cevaplar›yla birlikte yer vermiﬂtik.
Bu aç›klamalardan sonra günümüzdeki hak-hukuk ihlallerinden,
yaz›l› hukukun özel yorumundan birkaç örne¤i sunmak istiyoruz:
Dergimiz yazarlar›ndan Turgay Ulu
neden müebbet hapis cezas›na çarpt›r›ld›?
‹stanbul 10. A¤›r Ceza Mahkemesinde, 22 May›s 2009 günü yap›lan duruﬂmada, TCK’n›n 146/1. (Anayasal düzeni silah zoruyla de¤iﬂtirmek…) Maddesine göre yarg›lanan, Türkiye ‹htilalc› Komünistler Birli¤i (T‹KB) Davas› san›klar›ndan 27 kiﬂi müebbet, biri (Tamer Tuncer)
a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet hapis cezas›na çarpt›r›ld›. Dergimiz yazarlar›ndan Turgay Ulu, ideolojik, politik ve örgütsel aç›dan hiçbir organik iliﬂkisi bulunmayan, hiçbir somut-hukukî ve maddî kan›ta dayanmayan bir
biçimde T‹KB davas›na mevcut hukuku zorlayarak monte edilmiﬂtir.
Hukuku özel biçimde yorumlayan mahkeme heyeti yazar›m›z› müebbet
hapis cezas›na çarpt›rm›ﬂt›r.
Bir zamanlar davaya bakan eski DGM Savc›s› Mete Göktürk dosyay› incelemiﬂ ve Turgay Ulu’nun tahliyesini ve beraat›n› talep etmiﬂtir.
Mahkeme heyeti bu talebi reddetmiﬂtir. (Burada bir parantez açarak
söylemeliyiz: (1963) Koyulhisar Savc›s› ﬁiar Yalç›n, (1972) ‹st. DGM 3
Nolu Mahkeme Baﬂkan› Alb. Mehmet ﬁirin, (1995) ‹st. DGM Savc›s›
Mete Göktürk, Eski Adana Savc›s› Sacit Kayasu, ﬁ›rnak Savc›s› Ferhat
Sar›kaya, türünden demokrat savc›, hâkim ve hukukçular›n varl›¤›na
24

dahi dayanamayan sistem, mevcut burjuva hukukunu do¤ru yorumlayanlara bile tahammül edememiﬂtir.) Yine bir zamanlar Yarg›tay, dava
dosyas›n› Turgay Ulu’nun durumunu yeniden görüﬂmek üzere iade etmiﬂtir. Mahkeme heyeti Yarg›tay’›n bu görüﬂüne de kat›lmam›ﬂt›r.
Turgay Ulu’nun tüm suçu(!) iﬂkenceli polis sorgusunda ifade vermeyiﬂi, susma hakk›n› kullanm›ﬂ oluﬂu ve s›rf açl›k grevine girdi¤i içindir. Mahkeme heyeti bu türden direngen tutuklulara “örgüt lideri” iﬂlemi
yap›lmas›n› uygun bulmaktad›r(!?)
Mahkeme heyeti tutukluluk süresi 10 y›la varan herkesi tahliye etti¤i halde, 13 y›ld›r tutuklu olan yazar›m›z› tahliye etmemiﬂtir. Ayn› zamanda Turgay Ulu’yu Devrimci ve Marksist dünya görüﬂünden ötürü
müebbet hapis cezas›na çarpt›rm›ﬂt›r.
Sözün özü ve karar›n tercümesi: Turgay Ulu’ya verilen ceza, sistemin mevcut hukuku zorlayarak Devrimci ve Marksist Kadrolardan “intikam almas›” olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Yap›lan duruﬂmalarda her ﬂey
s›n›fsal kurallara göre iﬂlemiﬂtir. Herkes rolünü oynam›ﬂt›r. Herkes sözünü söylemiﬂtir. Turgay Ulu’nun mektubunda: ‘Önceki kuﬂaklar›n vasiyet ve miraslar›na uygun bir duruﬂ sergiledi¤im için içim rahat’ deyiﬂi
durumu aç›klamaya yetiyor. Yazar›m›za “uygun” görülen ceza hükmü
dolay›s›yla Kolektifimize verilmiﬂtir.
Mehmet Yeﬂiltepe fiilî-keyfî nedenlerle neden tutukland›?
EMO üyesi ve Devrimci Hareket Dergisi çal›ﬂanlar›ndan hidrosefali (beyinde su toplanmas›) hastas› Mehmet Yeﬂiltepe Tekirda¤ 2. Nolu
F Tipi Cezaevinde tek kiﬂilik hücrede tutuluyor.
4 Haziran 2009 tarihinde ‹stanbul Tabip Odas› Konferans Salonunda bir bas›n aç›klamas› yap›ld›. ÇHD, EMO, TTB, ‹HD ve aile yak›nlar›n›n yapt›¤› aç›klamalarla konu gündeme taﬂ›nd›.
Bas›n aç›klamas›na bizler de kat›ld›k. Bas›n aç›klamas› yap›lan binan›n giriﬂinde, toplant›ya kat›lan 24 kiﬂinin iki kat›ndan daha fazla resmî ve sivil polis görevlisi vard›!
Mehmet Yeﬂiltepe’nin tutuklanmas›na neden olan maddî olgu ya
da kan›t, ‹stanbul-Bostanc› operasyonunda kald›¤› evde 5.5 saat kuﬂat›lan ve polis taraf›ndan katledilen ve bir zamanlar okul arkadaﬂ› olan
Orhan Y›lmazkaya ile tesadüfen karﬂ›laﬂt›¤›nda çay içmesi olay›d›r!?
Bas›n bu olay› adeti oldu¤u veçhiyle magazinleﬂtirerek yazd›. 27
Nisan 2009 günü “Devrimci Karargah” isimli örgütün sorumlu kadrola25

r›ndan Orhan Y›lmazkaya, kuﬂat›ld›¤› evde, polis frekans›na girerek:
‘Teslim olmayan bir özel devrimci kuﬂa¤›na lay›k olmaya çal›ﬂaca¤›m.
Devrimci karargah savaﬂç›s›y›m. Yaﬂas›n devrim ve sosyalizm. Yaﬂas›n halklar›n kardeﬂli¤i. Yaﬂas›n Türk ve Kürt halklar›n›n mücadele birli¤i. Biz düﬂece¤iz fakat bizden sonra bu kavga mutlak sürecek. Nas›l
binlerce y›ldan beri sürdü¤ü gibi. Thomas Müntzer’den, ﬁeyh Bedrettin’den, Mahir Çayanlar’dan, ‹brahim Kaypakkayalar’dan ve Deniz Gezmiﬂler’den beri sürdü¤ü gibi’ demiﬂti.
‹lkeli ve dürüstçe tart›ﬂ›lmayan bu konuda ﬂunlar› dile getirmeyi uygun-do¤ru buluyoruz: Devrimciler, Komünistler, “Devrimci Karargah”
türünden isimlerle örgüt kurmaz. 1 May›s öncesi burjuva bas›n›nda magazinleﬂtirilerek verilen ve an›lan eylemlere giriﬂmez. Deniz, Mahir, ‹brahimlerin ideolojik, politik ve örgütsel konumlar›n› günümüzde Marksist
aç›dan de¤erlendirip aﬂ›lmas›n› öne ç›kar›r. Kendi sentezimizi oluﬂturmak dururken, yerine, o insanlar›m›z›n teori pratiklerini aynen tekrar etmez. Baba ‹shak, Bedreddin, Pir Sultan, Tarihî TKP, Suphiler, K›v›lc›ml›, Deniz, Mahir, ‹brahimler ve an›lan-an›lmayan nitelikleriyle cenah›m›z›n tüm de¤erlerini 15/16 Haziran Direniﬂi ruhuyla proletarya temelinde
buluﬂturup bütünleﬂtirmeye aday kendi sentezimizi üretmenin yoluna
koyulur. Kolektifimiz Çal›ﬂanlar› olarak bunun ad›na da: “Komünistlerin Birli¤i” denilmesini uygun buluyoruz.
Orhan Y›lmazkaya gibi kimi birikimleri olanlara ulaﬂmak, onlar› bu
eksende ikna edip kazanmak Devrimcilerin, Komünistlerin görevidir. Bu
türden kadrolara ulaﬂamad›¤›m›z ve görevimizi yerine getiremedi¤imiz
için herkes-hepimiz kusurluyuz. Devrimci ve Komünist iddiam›z›n arkas›nda duruyorsak bunu dürüstçe itiraf etmeliyiz. Özeleﬂtiri yapmal›y›z.
Orhan Y›lmazkaya gibi kadrolar da kendi sentezimizin üretilmesinin
kavgas›n› verenlerle buluﬂmay› düﬂünemedi¤i, Bilimsel Sosyalizm-Komünizm temelinde yeni nitelikler kazanamad›¤› için onlar da kusurludur. Onlar›n da özeleﬂtiri yapmas› gerekir.
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Turgay Ulu

-De¤erlendirme-

Kapitalist Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin Aç›l›mlar›
‹çinden geçti¤imiz ﬂu 2008-2009’lu y›llarda, burjuvazinin iﬂlerini yürütmekle görevli icra komitesi olan hükümet ve kapitalist devletin çeﬂitli kurumlar›, bir “aç›l›m” sözüdür tutturmuﬂ gidiyor. Peki, ama neden?
Kapitalist Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kuruldu¤undan beri “tek ›rk/millet, tek dil, tek din/mezhep” söylemini destur edinmiﬂ ve bu ›srar›n› uzun
y›llardan beri sürdürmekteydi. Ancak, son y›llarda temel olan baz› alanlarda söylem düzeyinde de olsa baz› “aç›l›mlardan” söz edilmektedir.
Devletin Türk ve Sünni mezhebi d›ﬂ›ndaki halklar› ve halk kesimlerini, Türklük-Sünnilik ekseninde asimile etme politikas› ‹ttihat Terakki’den bu yana sürmekteydi. ‹ttihat Terakki Partisi döneminde uygulanan zorunlu iskân politikas› gere¤i; Kürtler, Aleviler, Lazlar, Çerkesler
vb. halklar ve halk kesimleri; iki Sünni-Türk köyü aras›na bir Kürt veya
Alevi köyü yerleﬂtirerek asimile edilmek istenmiﬂtir. Asimilasyon (farkl›
olan› kendisine-Türk ve Sünni’ye- benzetme) politikas› yaln›zca zorunlu iskân politikas›yla yap›lmam›ﬂt›r. Asimile edilemeyenlere de tecrit,
tehcir, inkâr, imha politikalar› uygulanarak, üzerinde yaﬂad›¤›m›z co¤rafya, emekçi halklar hapishanesine çevrilmiﬂtir. Gerçekleﬂtirilen k›r›m
ve k›y›m politikalar›n›n ne türden trajediler yaratt›¤› biliniyor.
Tüm yöntemlerin uygulanmas›na karﬂ›n asimilasyon politikas›n›n
tamam›yla baﬂar› sa¤lad›¤› söylenemez. En az›ndan Kürtler, Aleviler
vb. üzerinde gerçekleﬂtirilen asimilasyon politikalar› tam baﬂar›y› getirmedi. Halklar›n ve halk kesimlerinin yar›s› asimilasyondan etkilendiyse
de geriye kalan di¤er yar›s›, tam tersine, kendi kültür yap›s›na daha fazla sar›ld›.
Yak›n zaman öncesine kadar “da¤da karlar üzerinde yürürken kart,
kurt sesinin ç›kmas›ndan dolay› kendine Kürt diyen Türkler” olarak tarif
edilen Kürt halk›, uzun y›llar süren ›srarl› mücadeleler, isyanlar ve ödenen çok a¤›r bedeller sonucunda art›k kendisini kabul ettirmiﬂ oldu. “Kürt
diye bir insan toplulu¤u yoktur” biçiminde mahkeme tutanaklar› haz›rlayan savc›lar›n söylemleri art›k birer komedi örne¤i arz etmektedir.
Kapitalist T. C. Devleti hem asimilasyon politikalar›n›n bundan daha ileriye gitmedi¤i gerçe¤inden hareket ederek, hem de dünyan›n için27

de bulundu¤u durum ve dünyan›n bu co¤rafyas›ndaki devletlerin konumlar›na atfedilen ehemmiyetten dolay›, yeni bir strateji izleme karar›
almak zorunda kalm›ﬂt›r. Bu yeni stratejinin “tek ›rk/ulus, tek dil, tek
din/mezhep” biçiminde kapitalist T. C. uluslaﬂmas›n›n, baﬂ›ndan beri
sürdürülen politikadan fark› ﬂudur: Eski stratejide di¤er farkl› kesimlerin
yok edilerek asimile edilmesi hedeflenirken; yeni stratejide farkl› ulus,
kültür ve mezheplerin varl›¤› kabul edilmiﬂ (inkârdan vazgeçilmiﬂ), ancak bunlar› sistemin istedi¤i biçimlere sokmak için, kendine benzeterek,
yeniden asimile etme yöntemi devreye sokulmuﬂtur. Asl›nda k›saca ﬂu
da söylenebilir: “Tek ›rk/ulus, tek dil, tek din/mezhep” politikas› çat›rdam›ﬂt›r ve rejimin tüm yamama çabalar› boﬂa ç›km›ﬂt›r. Art›k y›rt›k dikiﬂ
tutmamaktad›r. “‹nkâr ederek asimile et” politikas›ndan, “kabul ederek
asimile et” politikas›na geçilmiﬂtir.
Kapitalist Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kürt/Kürdistan ulusal
meselesi, Alevi meselesi vb. meselelerle ilgili “aç›l›m” diye tutturdu¤u
ﬂeylerin alt›nda, yukar›da sözünü etti¤imiz stratejiyi de¤iﬂtirme ihtiyac›
yatmaktad›r. Yoksa propaganda edildi¤i gibi, bu “aç›l›m” dedikleri ﬂeyleri hangi partinin, nas›l gündeme getirdi¤i o kadar önemli de¤il. Mesele rejimin izleyece¤i siyaset meselesidir.
“Aç›l›m” tart›ﬂmalar› ya da bu yönde at›lan ad›mlar göz önüne getirildi¤inde, rejim taraf›ndan belirlenmiﬂ bir Kürt, rejim taraf›ndan belirlenmiﬂ bir Alevilik format› uygulamaya konulmuﬂtur. En baﬂ›ndan beri toplumsal hareketlere yön verme konumunda olan ve kapitalist devletin izledi¤i siyasete destek veren kurumlar öncelikli olarak öne ç›kart›lmaktad›r. Öte yandan, kapitalist devletin, egemen burjuva resmî ideolojisinin ve egemen burjuva resmî tarihinin karﬂ›s›nda konumlanan kurumlar da hizaya getirilmek istenmektedir. Egemen burjuva resmî ideolojinin, tarihi yeniden yazmak için y›llardan beri sürdürdü¤ü propaganda
art›k yeni biçime büründürülmek istenmektedir. K›z›lbaﬂ-Alevi kitlesinin
bir bölümü, egemen burjuva resmî ideolojinin çizdi¤i hatta durmaktad›r.
Bunlar›n en baﬂ›nda ‹zzettin Do¤an ve onun grubunun oluﬂturdu¤u kurumlar gelir. Kapitalist devletin K›z›lbaﬂ-Alevi Hareketi’ne biçmek istedi¤i k›yafet (kefen) ‹zzettin Do¤an çizgisidir. Bu çizgi ezelden beri egemen
s›n›flar›n oluﬂturmak istedi¤i çizgidir. K›z›lbaﬂ-Alevi Hareketi, yerleﬂik ve
egemen s›n›f dini olan Sünni-‹slâm çizgisi içinde eritilmek istenmektedir.
Gerçekte ise, K›z›lbaﬂ-Alevi Hareketi, egemen s›n›f ve egemen s›n›flar›n
anlay›ﬂ› olan Sünni-‹slâm çizgisine karﬂ› bir içerik taﬂ›maktad›r. Hem genel olarak ‹slâm ve tüm tek tanr›l› dinlerden öncesine dayan›r, hem de
egemen s›n›flar›n savunageldi¤i Sünni-‹slâm anlay›ﬂ›yla sürekli savaﬂ›m
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içinde olmuﬂ bir çizgidir. ‹zzettin Do¤an’›n temsil etti¤i elit kesim, K›z›lbaﬂ-Alevili¤i devletçi ve Sünni bir çizginin içine hapsetmek için u¤raﬂ
vermektedir. K›z›lbaﬂ-Alevi düﬂüncesinin orijinalli¤ine daha yak›n duran
Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i, Alevi Bektaﬂi Federasyonu vb. kurumlar belli ölçülerde egemen burjuva resmî ideolojiye tav›rl› olsalar da
tam/bütünlüklü olarak, egemen burjuva resmî ideolojisinden kopamam›ﬂlard›r. Bunlar›n ço¤unlu¤unun üzerinde çok ciddî, egemen burjuva
resmî ideolojisinin/Kemalizm’in etkisi bulunmaktad›r.
Egemen burjuva resmî ideolojisi Kemalizm’in K›z›lbaﬂ-Alevi Hareketi üzerinde bu kadar kal›c› etkiler b›rakmas›n›n tarihsel, toplumsal ve
psikolojik nedenleri vard›r. Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde korkunç
katliamlara maruz kalan K›z›lbaﬂ-Alevi Hareketi’nin, ‘cumhuriyet’e ve
dolay›s›yla Kemalizm’e yaklaﬂmas›n›n/sar›lmas›n›n nedeni bu yaﬂanm›ﬂl›¤›n oluﬂturdu¤u bir travmad›r. K›z›lbaﬂ-Alevi Hareketi, ‘cumhuriyet’ten umduklar›n› bulamad›klar› gibi, inkâr, imha, asimilasyon politikalar›na tâbi tutulduklar› halde, bu travmay› hâlâ atlatamam›ﬂlard›r.
Kapitalist devlet bu süreci h›zland›rmak istemektedir. En son olarak AKP Hükümeti, cem evlerinin yasal ibadethane statüsüne kavuﬂturulmas›, din derslerinin zorunlu olmaktan ç›kart›lmas› ve Diyanet’in kald›r›lmas› de¤il ama Diyanet’in iﬂleyiﬂinde daha esnek bir yap›lanmaya
gidilmesi yönünde tart›ﬂma baﬂlatm›ﬂ oldu. Bunlar zaten K›z›lbaﬂ-Alevi
Hareketi’nin eskiden beri maddeleﬂtirdi¤i talepleridir. Her ne kadar baz› K›z›lbaﬂ-Alevi kuruluﬂlar›, devletten herhangi bir yard›m alman›n etik
anlay›ﬂlar›nda yeri olmad›¤› yönünde fikir belirtmiﬂ olsalar da, bu tart›ﬂma maddeleri genel talepler eksenindedir.
Bu yeni “aç›l›mlarla” hedeflenen, sermaye iktidar›yla bar›ﬂ›k bir kitle oluﬂturmakt›r. Asl›nda bir bak›mdan yumuﬂat›lm›ﬂ bir Alevi düﬂüncesinin, sermaye ve hatta uluslarötesi sermaye için daha uygun olaca¤›
düﬂünülmektedir. Son y›llarda Mevlana törenlerinin dünya çap›nda bu
kadar yayg›n ve önemle üzerinde durulmas› düﬂündürücüdür. Radikal
Sünni-‹slâm çizgisi, emperyalist projelerle çat›ﬂmal› bir hal alabilmektedir. El Kaide, Taliban gibi hareketler bunun en çarp›c› örneklerindendir.
Mevlana düﬂüncesinin dünya çap›nda yayg›nlaﬂt›r›lmas›n›n bir nedeni
de Radikal Sünni-‹slâm karﬂ›s›nda, ›l›ml› bir alternatif inanç biçimi geliﬂtirilmek istenmesi olabilir. Çünkü Mevlana çizgisi, K›z›lbaﬂ-Alevi ö¤retisinin egemen s›n›flardan yana yorumunu temsil etmektedir. Mevlana
çizgisi, içinde egemen s›n›f iktidarlar›n› rahats›z etmeyecek ögeleri taﬂ›maktad›r. Bar›ﬂ, hoﬂgörü, çat›ﬂmas›zl›k gibi tam da egemen s›n›f›n karﬂ›s›nda bulunan emekçi halk kitlelerine vermek istedikleri özelliklerdir.
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“Ne olursan ol gene gel” veya “birisi sana bir tokat vuracak olursa öbür
yana¤›n› da uzat” biçimlerinde formüle edilen anlay›ﬂ emekçi halk kitlelerinin beyinlerine zerk edilmek istenen anlay›ﬂt›r. Ayn› paralelde, K›z›lbaﬂ-Alevili¤i egemen güçlerden yana yorumlayan ‹zzettin Do¤an’›n kalk›p, “Fethullah Gülen’in büyük bir düﬂünür-filozof oldu¤u” yönünde
aç›klamalar yapmas› düﬂündürücüdür.
Sanat, felsefe, bilim, din vb. kültürel ögeler egemen s›n›f iktidarlar› taraf›ndan, içinde bulunulan sürece uygun olarak hep yeni biçimlere
sokulmak istenmiﬂ; yeniden biçimlendirilmiﬂtir. Nas›l ki feodalizmin içinden gelen burjuvazi, ilk süreçlerinde dine karﬂ› yayg›n bir savaﬂ aç›p,
iktidar› ele geçirdikten sonra ise, dini halk› dizginleyen önemli bir etken
oldu¤u nedeniyle yeniden geri ça¤›rd›ysa; kapitalist-emperyalizm döneminde de yeni din biçimleri veya yeni din yorumlar› yapmak ihtiyac› duymaktad›rlar.
Bu süreçte ‘iktidar’ olan AKP hükümeti arac›l›¤›yla kapitalist devlet,
K›z›lbaﬂ-Alevi kitlesine yeni bir ﬂekil vermek istiyor. ﬁimdiye kadar inkâr,
imha, asimilasyon, zor yöntemlerini kullanarak, K›z›lbaﬂ-Alevi kitlesini
yok etmek yolunu izliyordu. Ancak bu kitle yok olmad›. Hatta kapitalist
devletin kulland›¤› zor yöntemi K›z›lbaﬂ-Alevi kitlesinin kendi ö¤retisine
daha fazla sar›lma e¤iliminin diri kalmas›n› koﬂullad›¤› da olmuﬂtur.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde ve daha öncesinde de Abbasiler ve Emeviler döneminde Sünni-‹slâm ideolojisiyle biçimlendirilen
egemen s›n›f iktidarlar›n›n ac›mas›z k›y›mlar›n› yaﬂam›ﬂ olan K›z›lbaﬂAleviler, ö¤retilerini gizli olarak sürdürmek ya da takiyye yapmak durumunda kalm›ﬂlard›r.
‘Kemalist Cumhuriyet’ döneminde ise K›z›lbaﬂ-Alevi kitlesinin büyük ço¤unlu¤u, eski dönemlerde mollalardan gördükleri zulümlerden
kaynakl› olarak, Kemalizm’i bir kurtar›c› olarak gördüler. Üstelik AleviBektaﬂi kitlesinin bir kesimi de Mustafa Kemal’i Hz. Ali’nin don de¤iﬂtirerek yeniden gelmiﬂ hali olarak gördüler.
Ne var ki 1938 Dersim K›y›m›, Mustafa Kemal döneminde ve kapitalist devletin merkezi karar›yla gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Daha sonraki süreçlerde yaﬂanan Çorum, Maraﬂ, Sivas, Gazi vb. k›y›mlar› da gene ayn›
burjuva/kemalist devlet taraf›ndan, dolayl› veya dolays›z güçleri vas›tas›yla gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Aç›ktan yaﬂanan bu k›y›mlar, Türkiye co¤rafyas›ndaki K›z›lbaﬂ-Alevi kitlesini egemen burjuva resmî ideolojisi kemalizm savunusundan
vazgeçirmeye yetmemiﬂtir. Ancak di¤er yandan K›z›lbaﬂ-Aleviler kendi
kültürlerini gizlice de olsa günümüze kadar korumay› baﬂarm›ﬂlard›r.
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Kendisini en orijinal biçimiyle koruyan K›z›lbaﬂ-Alevi kitlesi daha çok d›ﬂa kapal› olarak yaﬂayan bölgelerde olmuﬂtur. Meselâ, Dersim, Tokat’›n
baz› bölgeleri, Elbistan, Erzincan vb. bölgeler bunlardan baz›lar›d›r. D›ﬂa aç›k ve kapitalist iliﬂkilerin daha yo¤un biçimde yaﬂand›¤› bölgelerde
ise K›z›lbaﬂ-Alevi kitlesi, kendi ö¤retisinden daha fazla uzaklaﬂm›ﬂt›r. Bir
k›sm› “mahalle bask›s›”n›n yaratt›¤› atmosferden dolay› Sünni-‹slâm anlay›ﬂ›na göre yaﬂam›n› düzenlemiﬂ, bir k›sm› ise gündelik hayat›n ak›ﬂ›
içinde K›z›lbaﬂ-Alevi ö¤retisinin etki alan›n›n d›ﬂ›na ç›km›ﬂt›r.
Gerek dünya koﬂullar›, gerekse de Türkiye co¤rafyas›n›n içinde bulundu¤u sosyal, s›n›fsal ve ulusal atmosfer gere¤i sermaye devleti K›z›lbaﬂ-Alevileri, daha kal›c› ba¤larla kendisine ba¤lamak istiyor. Öte
yandan K›z›lbaﬂ-Alevi Hareketi’nin içinde bulundu¤u s›n›fsal mücadeleler, sermaye devletini ad›mlar atmaya zorlamaktad›r. K›z›lbaﬂ-Alevi Hareketi’nin her dönemde direniﬂ ve mücadelelerle kendini var etti¤i gerçe¤ini göz ard› etmemek gerekir.
K›z›lbaﬂ-Alevi Hareketi’nin talepleri aras›nda olan cemevlerinin yasal ibadethane veya kültür evi olarak kabul edilmesi, diyanetin kald›r›lmas›, din derslerinin zorunlu olmaktan ç›kar›lmas› vb. taleplerden baz›lar›n›n kabul edilece¤i yönünde bir e¤ilim var. Ancak bu ad›mlarla K›z›lbaﬂ-Alevi Hareketi’nin bölünerek zay›flat›lmas›, Sünni-‹slâm biçiminde
bir Alevilik yorumunun en geniﬂ Alevi kitlesine kabul ettirilmesi gibi bir
hedef her zaman olacakt›r.
K›z›lbaﬂ-Alevi kitlesinde yaﬂanan farkl› anlay›ﬂ ve yorumlay›ﬂlar›n
s›n›fsal bir temeli de vard›r. Meselâ; ‹zzettin Do¤an grubu, daha çok
burjuva s›n›f›n›n ç›karlar›na göre bir konumlan›ﬂ içindedir. Do¤al olarak
K›z›lbaﬂ-Alevi ö¤retisine getirdikleri yorum da bu s›n›fsall›¤a uygun bir
yorum olmaktad›r. Yeni “aç›l›mlarla” kapitalist devlet, K›z›lbaﬂ-Alevi Hareketi’ne istedi¤i biçimde bir ﬂekil vermek için çeﬂitli avantajlara sahip
olacakt›r. Oysa ﬂu anda hükümette olan AKP, geçmiﬂte yaﬂanan K›z›lbaﬂ-Alevi k›y›mlar›n› gerçekleﬂtiren anlay›ﬂlar›n devam› niteli¤inde olan
bir partidir. Dolay›s›yla geçmiﬂte yap›lan k›y›mlar›n muhasebesi yap›lmadan, bu katliamlar›ndan dolay› köklü bir özeleﬂtiri vermeden Alevilikle ilgili yapt›¤› “aç›l›m” sözleri samimi olmaz.
“Aç›l›m” söylemiyle kastedilen ﬂey, K›z›lbaﬂ-Alevi Hareketi’nin kapitalist devletin ve sermaye düzeninin iste¤ine ve ihtiyaçlar›na uygun bir
formasyona sokulmas›d›r. K›z›lbaﬂ-Alevi Hareketi’nin ça¤›n en eski dönemlerinden beri, içinde bulundu¤u toplumlar›n çok çok ilerisinde bir
düﬂünce ve hayat biçimi geliﬂtirebilmesinin nedeni, iktidarlara karﬂ› mesafeli durmas›d›r. Bugünde e¤er K›z›lbaﬂ-Alevi Hareketi kapitalist dev31

let ve di¤er iktidar odaklar› karﬂ›s›nda ba¤›ms›z karakterini tehlikeye
atacak maceralara girerse, k›smen korumakta oldu¤u temel ö¤retisinde çeﬂitli bozulmalar yaﬂayabilir. Kapitalist devlet ve burjuvazinin iﬂlerini yürütmekle görevli olan komiteden baﬂka bir ﬂey olmayan hükümet,
ne türden “aç›l›mlar” yaparsa yaps›n, K›z›lbaﬂ-Alevi Hareketi esas varl›¤›n› kendi ba¤›ms›z s›n›fsal örgütlemesiyle garanti alt›na almas› gerekir.
Aksi durumda, esas temelinde çatlaklar derinleﬂir.
Ayn› ﬂeyler Kürt Ulusal Hareketi için de geçerlidir. Kürt Ulusal Hareketi ile ilgili, kapitalist devlet kurumlar›n›n “aç›l›m” söylemleri her dönemde söylenegelmiﬂtir. Ancak tüm bu süreçler içinde kapitalist devletin temel politikas› olan inkâr, imha, asimilasyon ve tasfiye politikas› daima yürürlükte olmaya devam etmiﬂtir. Tarihten bugüne yaﬂanan onlarca Kürt isyan› sonucunda art›k Kürt diye bir gerçekli¤in oldu¤u iktidarlar taraf›ndan kabullenilmek zorunda kal›nm›ﬂt›r. Ancak bu kabulleniﬂ,
Kürdün kendi tan›mlamas›n›n d›ﬂ›nda olan bir kabulleniﬂtir.
Kürt Ulusal Hareketi’ne dönük olarak izlenen politikalar, Ortado¤u
gibi çok karmaﬂ›k güçlerin satranç oynad›¤› bir bölgedeki etkenlerden
ba¤›ms›z de¤ildir. Bu kaotik durum güç odaklar›na, çok uzun vadeli ve
belirsizliklerle dolu pragmatik bir politika hatt› izlemelerini dayatm›ﬂt›r.
Her an de¤iﬂebilecek dengelere göre, her an de¤iﬂtirilebilecek politikalar izlenmesi zorunlu olmuﬂtur.
Kürt Ulusal Hareketi, ilk dönemlerinde, daha çok devrimci hareketlerden ve Sovyetler Birli¤i deneyim ve varl›¤›n›n yaratt›¤› dalgalardan
etkilenmiﬂ bir hareketti. Dünya koﬂullar›n›n de¤iﬂmesi ve ulusal kurtuluﬂ hareketlerinin baﬂar› kazanmas› için gerekli olan dayanaklardan
yoksun olmas› sonucu, Kürt Ulusal Hareketi farkl› bir konumlan›ﬂa sürüklenmiﬂtir. Neredeyse ölü durumda olan Kürt ulusunu/emekçi halk›n›
aya¤a kald›r›p diriltmiﬂ ve bu anlam›yla devrim niteli¤inde bir s›çrama
yaratm›ﬂ olan Kürt Ulusal Hareketi, art›k farkl› bir ideolojik-politik hatt›n
içindedir. Kürt Ulusal Hareketi de Ortado¤u’daki di¤er hareketler gibi,
durum ve dengelere göre politikalar belirleyen bir niteli¤e bürünmüﬂtür.
‹çeride de egemen burjuva resmî ideolojisi Kemalizmi yeniden keﬂfetmeye giriﬂerek, ilk dönemlerindeki Kemalizm karﬂ›tl›¤› konumundan
farkl› bir noktaya gelmiﬂ bulunuyor. ‹deolojik olarak da kapitalizm karﬂ›t› ve emperyalizm karﬂ›t› denilemeyecek bir konumdad›r. Kapitalist/sömürgeci devletin varl›¤›yla u¤raﬂmayan, kendi içinde komünal özellikte
bir var oluﬂ tan›m›ndan giderek uzaklaﬂarak, belirsiz ve hayali, anarﬂizan bir çizgi üzerinde yürümek istiyor. Kürt Ulusal Hareketi’nin ideolojik olarak devrim iddias›ndan uzaklaﬂmas›n›n ve bir nevi ideolojik yenil32

gi yaﬂamas›n›n birçok nedeni var. Ezen ulus proletaryas›n›n/s›n›f partisinin deste¤ini alamad›, bir sosyalist sistemin enternasyonal deste¤i
yok. Ancak Kürt Ulusal Hareketi’nin bu co¤rafyada yaratt›¤› etki, hiç bir
ﬂeyin en baﬂa döndürülemeyece¤i bir baﬂkalaﬂ›ma, dönüﬂüme yol açm›ﬂt›r. Bundan sonras› s›n›fsal örgütlenmelerin durumuyla ba¤lant›l›
olarak ﬂekillenecektir.
Tam gün Kürtçe yay›n yapan bir televizyon kanal›n›n aç›lmas› karar› da kapitalist devletin kendi istedi¤i nitelikte bir Kürt realitesi yaratma projelerinden biridir. Zaten Kürt Ulusal Hareketi kendi medya a¤›n›
kurmuﬂ bulunuyor. Tam gün Kürtçe yay›n yapan bir televizyon kanal›n›n aç›lmas›, ayn› zamanda Kürtlerin kendi medyalar›n›n etkisini k›rmak
içindir.
K›saca söylemek gerekirse, kapitalist devlet ve hükümet kurumlar›n›n dillendirdi¤i “aç›l›mlar”, hiza d›ﬂ› hareketleri hizaya getirme projeleridir. Kapitalist devlet, içinden geçilmekte olunan bu süreçte dünya kapitalist pazar›nda bir basamak üste s›çramay› hedeflemektedir. Bunun
bir aya¤› iç toplumsal yap›daki hiza d›ﬂ› yap›lar› yola getirme çal›ﬂmas›d›r. Bugüne kadar izlenen sopayla hizaya getirme harekatlar›n›n bir devam› olarak, “aç›l›m” projeleri gündeme getirilmiﬂtir. Ayn› süreçte yaﬂanan “laik-antilaik” suni saflaﬂmas› ve di¤er operasyonlar, bu temel amaca hizmet etmesi için oluﬂturulmuﬂ gündemlerdir.
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Ali Eriﬂ
-De¤erlendirme-Görüﬂ“ﬁeytan›n Kellesini
Kendi K›l›c› ‹le Vurmak Gerekir”
Eskinin üzerine yeniyi kurmak statükoyla birlikte yaﬂamakt›r. Uzlaﬂma ve teslimiyettir. Hani dedik ya, yani devrim bir y›k›m iﬂidir. Eskiyi-eskimiﬂ aﬂ›nm›ﬂ olan› y›kmadan yeni bir toplum kurmak/oluﬂturmak/yaratmak mümkün de¤ildir.
Proleter devrim her yerde iﬂçi s›n›f›n›n eseri olmuﬂtur. Proleter devrim diye bir derdi/sorunu/sorumluluklar› olanlar›n ancak tek ve ayn› bayrak, ortak bayrak alt›nda savaﬂmak zorunlulu¤u vard›r. Bunun yan›nda
iﬂçi s›n›f›n› ve geniﬂ emekçi y›¤›nlar›n› iliklerine kadar sömüren sermayenin yan›nda yer alan sar› sendika ﬂebekelerine de karﬂ› olmak/durmak gerekmektedir. ‹ﬂçiler, burjuva s›n›f iﬂbirlikçisi sar› sendikalara ne
kadar tepki duysalar da, kendi baﬂlar›na/bireysel/ba¤›ms›z ve özgür iradeleriyle, baﬂlar›nda bir sendikac› olmadan bir toplant› dahi yapamad›klar› sürece, kaç›n›lmaz olarak sar› sendikalara ba¤›ml› kalacaklard›r. ‹ﬂçilerin baz›lar›n›n bireysel geliﬂkinlikleri de olsa, hatta sar› sendikac›lar›n› aﬂsalar, dahas› onlar› devirip yerlerine do¤al iﬂçi öncülerinden/önderlerinden oluﬂan yöneticileri de getirseler bile, bu kendi baﬂ›na yeterli olmayacakt›r. Bunun iﬂçi s›n›f›n›n s›n›flar savaﬂ›m› tarihinde bir çok örnekleri vard›r. Kendili¤indenlikle s›n›rl› bir sendikal hareket, kaç›n›lmaz
olarak sendika bürokrasisine, iﬂçi aristokrasisine ve sar› sendikalara,
s›n›fa yabanc›laﬂan unsurlara ba¤›ml›l›¤› yeniden oluﬂturacakt›r. Çünkü,
ba¤›ml›l›¤› oluﬂturan maddî/nesnel zemin ortadan kald›r›lmam›ﬂt›r.
Bugünkü sendikal hareketin genel manzaras›na bakt›¤›m›zda, bürokratik-sar› sendikalar/sendikac›lar›n, iﬂçi s›n›f›na de¤il, iﬂçi s›n›f›n›n s›n›fsal düﬂman› olan burjuvaziye ve burjuvazinin devletine hizmet eder
durumda olduklar›n› rahatl›kla görebiliriz. Bunun nedenini sadece bürokratik-sar› sendikalarda ararsak, meselenin özünü kavrayamay›z. Bu
durumun ortaya ç›kmas›nda iﬂçi s›n›f›na, geniﬂ emekçi kitlelerine,
emekçi halk›m›za sayg› duyan, onlar›n gücü ile insanl›¤›n kurtuluﬂunun
sa¤lanabilece¤ini düﬂünen ilerici ayd›nlar›n ve kendilerine Marksist-Leninist diyenlerin hiç mi paylar› yoktur? Hiç kuﬂkusuz ki paylar› vard›r.
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“‹ﬂçi s›n›f›n›n/insanl›¤›n kurtuluﬂunun bizzat s›n›f bilinçli iﬂçi s›n›f›n›n
kendi eseri olaca¤›”ndan hareketle, iﬂçi s›n›f›n›n yarat›c› gücüne sayg›
duyan; iﬂçi s›n›f›n›n üretimden gelen örgütlü gücü ve örgütlü politik gücü ile kurtuluﬂu düﬂünen ilerici ayd›nlar ve Marksist-Leninistler, iﬂçi s›n›f›n›n bu alanlarda yaﬂad›¤› sorunlar› saptamak ve sorunlar›n çözümü
do¤rultusunda katk›lar›n› sunmak sorumlulu¤uyla karﬂ› karﬂ›yad›rlar. ‹ﬂçi s›n›f›ndan yana olan tarafl› ayd›nlar ve Marksist-Leninistler, iﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤inin sa¤lanmas› için tarihsel rol ve sorumluluklar›n›n gere¤ini kaynaﬂarak yerine getirmelidirler.
‹ﬂçi s›n›f›ndan yana olan tarafl› ayd›nlar ve Marksist-Leninistler bilmeliler ki, korkular›n, güçsüzlü¤ün, çaresizli¤in üreticili¤i bizlere uygun
bir davran›ﬂ olmamal›d›r. Sendikal hareket, düzenden ve düzene ba¤›ml› olmaktan kurtar›lmal›d›r. ‹ﬂçi s›n›f›m›z; geniﬂ emekçi kitleler, emekçi halk›m›z, her yan›ndan sömürü, kan ve irin f›ﬂk›ran diktatörlü¤ün, hele ki faﬂizmin yaratt›¤› bask› ve kriz koﬂullar›nda, güçlü bir devrimci s›n›f örgütlenmesinin (Parti’sinin) yoklu¤unda, bir dehﬂet kapan›na s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ/s›k›ﬂm›ﬂ durumdad›r.
ABD’nin, AB’nin, Japonya, Rusya, Çin... vb. sermayesinin ihale takipçisi ve karﬂ›l›kl› sermaye yat›r›m›n›n güvenli¤ini/süreklili¤ini sa¤layan
kapitalist devlet, çok uluslu milliyetçiler, millî duygular› ve dinsel, metafizik, do¤a üstü yasalar›, radyasyon misali emekçi halk›n üzerine pompal›yorlar. Devleti devlet yapan, süreklili¤ini sa¤layan, sömürülenlerin
üzerinde sömürücülerin kulland›¤› bir bask› ayg›t› olmas› kadar; bizzat
ezdi¤i, ruhsuzlaﬂt›rd›¤› insanlar›n hayalinde olmazsa olmaz yüce ve gizemli bir kurtar›c› ruh olarak görünmeyi baﬂarmas› da geniﬂ kitlelerin
nazar›nda meﬂrulu¤unu sa¤l›yor. Kafalar›nda kendi ürettikleri ve besledikleri zorba ve yan›lt›c› devlet, yüce ve dokunulmaz bir güç olarak görünmektedir. Ancak, A. Bebel ﬂu sözü boﬂuna söylememiﬂtir: “ﬁeytan›n
kellesini kendi k›l›c› ile vurmak gerekir.” Do¤ru, çünkü eme¤in karﬂ›s›nda hangi tarzda düﬂünce olursa olsun, proletaryaya karﬂ› dünyan›n her
yerinde yasa ve kurﬂunla savaﬂ›l›yor; proletaryan›n kan› ak›t›l›yor. Burjuvaziden proletaryaya daha yak›n olan zanaatç›lar, tezgahtarlar, büro
hizmetçileri kendilerini proletaryaya daha yak›n görmekteler ve proletaryaya nesnel olarak daha da yak›nlaﬂmaktad›rlar. Ayn› havay› ayn›
yaﬂam koﬂullar›n› paylaﬂmaktad›rlar. Proletaryaya karﬂ› yap›lan hak budama sald›r›lar›ndan bunlar da fazlas›yla nasibini almaktad›r. Di¤er
yandan küçükburjuvazi ve anlay›ﬂ› da gittikçe gericili¤e do¤ru yönel35

mektedir. Gericili¤e ve siyasî gericili¤e karﬂ› savaﬂ›mda, küçükburjuva
anlay›ﬂlara karﬂ› mücadele edilmesi, küçükburjuvaziyi burjuvazinin ve
burjuvazinin devletinin çekim alan›n›n d›ﬂ›na ç›kar›p, proletaryan›n saflar›na kazand›r›lmas› ya da nötralize etmesi günümüz kriz koﬂullar›nda
gittikçe aciliyet kazanmaktad›r. Aksi taktirde, o gücü (küçükburjuvaziyi)
burjuvazinin devleti kendi yan›na çeker ve proletaryaya karﬂ› konumland›r›r. Konuya bu aç›dan da yaklaﬂ›ld›¤›nda proletaryan›n ittifaklar politikas›n› belirleyip, yürütecek devrimci bir s›n›f partisinin eksikli¤ini daha yak›c› bir biçimde hissediyoruz.
Verili koﬂullarda, en az›ndan bir ilk ad›m olarak sendikal bir birliktelik hayata geçirilirse; kolektif çabalarla iﬂçi s›n›f›n›n sendikal birli¤i
sa¤lanabilirse, farkl› iﬂyeri ve iﬂkollar› da olsa, sermayeye teslim olan
sar›/burjuvaziden yana/devletçi sendikal anlay›ﬂa karﬂ›, birlikte düﬂünüp, birlikte örgütleyip, birlikte hayata geçirecekleri yeni s›n›fsal sendikal anlay›ﬂ›yla sendika içi demokrasiyi iﬂleterek, taban örgütlenmesi
arac›l›¤›yla s›n›flar savaﬂ›m›na sendikal cepheden müdahale edebilme;
taraf olma sa¤lanabilir. Birleﬂik, bütünlüklü, donan›ml› bu sendikal birli¤in, ekonomik-sosyal hak kazan›m mücadelesine, siyasal savaﬂ›ma, siyasal eylemine önderlik edecek, mücadelenin bütün alanlar›nda iﬂçi s›n›f› hareketiyle et ve t›rnak gibi bütünleﬂecek, iﬂçi s›n›f›n›n devrimci s›n›f› partisine ihtiyac› vard›r. ‹ﬂçi s›n›f›m›z, ülkemizde devrimci bir s›n›f partisinden yoksundur. Kuﬂkusuz çeﬂitli grup partilerinin iﬂçi s›n›f› içerisinde lokal-kitle çal›ﬂmalar› vard›r. Ancak bu çeﬂitli grup partileri devrimci
s›n›f partisinin yerine ikame edilemez. S›n›f hareketinin en ileri unsurlar›n›n birli¤i (Tutarl› bir tarih ve s›n›f bilinçli iﬂçilerin-çeﬂitli iﬂçi birliklerinin)
ile, sosyalist hareketin en ileri unsurlar›n›n birli¤i (Komünistlerin Birli¤i)
sa¤lanmadan ve her iki birlikte bütünleﬂtirilmeden, kaynaﬂt›r›lmadan,
birleﬂtirilmeden, sentezleﬂtirilmeden devrimci s›n›f partisinin oluﬂturulmas› mümkün de¤ildir. Her iki hareketin/birli¤in sentezleﬂmesi sayesinde iﬂçilerin ayd›nlaﬂmas›, ayd›nlar›n iﬂçileﬂmesi gerçekleﬂtirilmiﬂ olur.
‹ﬂçiler ancak kendileriyle etle t›rnak misali bütünleﬂmiﬂ bir s›n›f partisine ideolojik olarak ba¤l› olur. Çünkü kendisini partisinde, partisini kendisinde gördü¤ü andan itibaren ideolojik olarak partiye ba¤lanm›ﬂ demektir. ‹deolojik ba¤l›l›k, politik/pratik ba¤l›l›¤›n önünü açar. S›n›f partisinin iﬂçilerden ö¤renmesi, iﬂçilerin s›n›f partisinden ö¤renmesi, s›n›f
partisi ile s›n›f aras›nda karﬂ›l›kl› ba¤l›l›k iliﬂkisini do¤urur. Karﬂ›l›kl› ba¤l›l›k iliﬂkisinin yeniden üretimi de hem s›n›f›n görece özerk alan›n›n, hem
36

de s›n›f partisinin görece özerk alan›n›n olmas› ve bu alanlar›n verimlili¤iyle mümkündür. Merkez/yerel, tavan/taban, kolektif/birey, karar alma süreçlerine kat›l›m vb. iliﬂkilerin en az sorunla yürütülmesinin sa¤lanmas›, ancak demokratik merkeziyetçilik ilkesinin her organda hayat
bulmas› ile mümkündür.
‹ﬂçi s›n›f›, kapitalizmin zorba, sömürgeci, inkarc›, imhac› ve asimilasyoncu, çürütücü, yozlaﬂt›r›c›... boyunduru¤undan kurtulmas› ve insanl›¤› da bu boyunduruktan kurtarmas› için, her alanda güçlü, örgütlü,
donan›ml› olmak zorundad›r.
‹ﬂçi s›n›f›, siyasî iktidar savaﬂ›m› vermeden, her alandaki birliklerini
s›n›f partisinin kanad›/korumas›/güvencesi alt›nda toplamadan, iﬂçi s›n›f›, s›n›f partisi ile kaynaﬂ›p bütünleﬂerek ideolojik, fiilî-siyasî öncü/önder
özne olmadan amaçlar›n› gerçekleﬂtiremez.
‹ﬂçi s›n›f›, onu sosyalizme taﬂ›yacak olan s›n›f partisini kendisi bulmak ve onunla buluﬂup kaynaﬂmak zorundad›r. ‹ﬂçi s›n›f› hareketinin en
ileri unsurlar›n›n örgütlü birli¤i, bu buluﬂmay› sa¤lamak için; yapt›¤› aray›ﬂ› verimli k›lmak için, grup partileri ile devrimci s›n›f partisini ay›rabilecek bir kapasiteye sahip olmalar› gereklidir. Sosyalist hareketin en ileri
unsurlar› da kendi birliklerini (Komünistlerin Birli¤i’ni) sa¤lay›p iﬂçi hareketi/sendikal hareket içerisinde mevzilenmeleri gerekir. Bu gereklilikler
yerine getirilmeden iﬂçi s›n›f›ndan “ba¤›ms›z s›n›f tavr›” beklenemez; iﬂçi s›n›f› üzerindeki burjuva ve küçükburjuvazinin ideolojik ve politik hegemonyas› k›r›lamaz.
‹ﬂçi s›n›f›, s›n›f partisini ‘ararken’, çok uyan›k ve çok dikkatli olmak
zorundad›r. ‹ﬂçi s›n›f›n›n bütünsel s›n›f ç›karlar›n› militanca, yi¤itçe, azim
ve kararl›l›kla savunacak, iﬂçi s›n›f›n›n birleﬂik ve bütünlüklü kolektif bir
s›n›f halinde örgütlenmesi için, s›n›f partisiz bir iﬂçi-sendika kongresine
de¤il, iﬂçilerin gerçek sendika birliklerinin, s›n›f partisiyle organik iliﬂkili,
s›n›f partisinin sigortas›nda, s›n›f partili iﬂçi-sendika kongresine ihtiyac›
vard›r. Ayn› zamanda iﬂçi s›n›f›, mücadelenin bütün biçimlerine, bütün
yollar›na ve yöntemlerine baﬂ vurarak, s›n›flar savaﬂ›m›nda taraf olarak,
s›n›f partisini ideolojik ve politik olarak öncü-önder konuma getirip, güçlendirip, sa¤lamlaﬂt›rmak için çaba göstermek zorundad›r. ‹ﬂçi s›n›f›
Bolﬂevik bir s›n›f partisinde yerini al›p, s›n›f partisiyle bütünleﬂti¤inde,
devrimci iﬂçi iktidar›n›n gerçekleﬂtirilebilece¤inin yolunu açm›ﬂ olur. ‹ﬂçi
s›n›f›, ancak böylelikle kendisi için s›n›f olur ve s›n›f kapasitesini kullana37

bilir; dostlar›n›, düﬂmanlar›n›, müttefiklerini ay›rt edebilir; burjuvazinin
uzlaﬂmaz bir s›n›f düﬂman› oldu¤unu görebilir, kavrayabilir. Sistemin ve
düzenin iﬂleyiﬂini, sistemin ve düzenin savunucular›n›, burjuvazinin
temsilcilerini daha net ay›rabilir. Burjuvazi toplumda az›nl›k/asalak/sömürücü bir s›n›ft›r. Az›nl›k olmas›na ra¤men büyük ço¤unlu¤u (iﬂçi s›n›f›n› ve geniﬂ emekçi kitleleri, emekçi halklar›...) nas›l bask› alt›na al›p yönetebilmektedir? Sistemin ve düzenin sürmesini sa¤layan, sopas› ve
ikna arac› devleti ile yönetmektedir. ‹kna etmenin ve ikna edilmenin, yeniden üretiminin en önemli ideolojik arac› ise, egemen burjuva resmî
ideolojisi (kemalizm) ve resmî tarihidir (Türkçü-‹slâmc›l›kla sentezli ›rkç› tarih anlay›ﬂ›). Hiç kuﬂkusuz devlete yön veren devlet d›ﬂ› burjuva örgütlenmeleri de yönetmekte asli örgütler olarak çal›ﬂmaktad›r. Az›nl›k,
ço¤unlu¤u bölüp parçalamadan da yönetemez. Burjuvazi, s›n›f içi meslekî ayr›mlar› körükleyerek; ana sektörleri yapay ara sektörler oluﬂturup
ço¤altarak; çözülememiﬂ ulusal, mezhepsel, kültürel grup, etnik vb. sorunlar›n çözümünü inkar/imha/asimilasyon/tecrit...yollar›yla engelleyip
maniple ederek, (tarihsel ve sosyolojik emekçi halk gerçekli¤ini kendi
s›n›fsal egemenli¤i için kullanarak) ço¤unlu¤u parçalamakta, bu sorunlar›n çözümünü isteyen toplumsal dinamikleri “bölücü ve y›k›c›” olarak
suçlamaktad›r.
S›n›flar savaﬂ›m›n›n tarihinden ve günümüzde yaﬂad›¤›m›z deneyimlerden ﬂunu da çok iyi biliyoruz ki, eme¤in/insanl›¤›n kurtuluﬂu kavgas›z gerçekleﬂmiyor. Hiç bir s›n›f kendi egemenli¤ini/iktidar›n› baﬂka
bir s›n›fa gönüllü olarak vermez; devretmez. ‹ktidar›n› kaybetmemek
için direnecek, kavga verecektir. Onun için kavgas›z kurtuluﬂ olmaz,
‘ﬂiddetsiz’-savaﬂs›z kavga olmaz.
‹ﬂçi s›n›f› ve Bolﬂevik Komünistler, zafere bu kavgada savaﬂarak
ulaﬂacaklard›r. Yeter ki iﬂçi s›n›f›n›n ileri müfreze birlikleri ve Bolﬂevik
Komünistlerin birli¤i, son s›n›f kavgas›nda eksikli¤i hissedilen devrimci
s›n›f partisini oluﬂturabilsin.
Yaﬂas›n iﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤i!
Yaﬂas›n Komünistlerin Birli¤i!
‹ﬂçi s›n›f› Bolﬂevik Komünistlerle, Bolﬂevik Komünistler iﬂçi s›n›f›yla birleﬂin!
13 Haziran 2009
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Sedat ﬁen
-GörüﬂYeni Bir Hareketin Zorunlulu¤u - I -

Türkiye Solunun Bugünkü Durumuna Bir Bak›ﬂ
Marksist-Leninist literatürde yer almayan ‘sol’ sözcü¤ü, daha çok
burjuva çevrelerin sosyal demokrasiden Leninizm’e dek uzanan geniﬂ
bir yelpaze için kulland›klar› bir kavramd›r. Bu kavram› tercih ediﬂimizin
birkaç nedeni vard›r: Birincisi Türkiye’de 10 Eylül 1920’den beri örgütsel olarak yürütülen devrim ve sosyalizm mücadelesi, ideolojik alanda
pek çok do¤ru ve özgün belirlemelere imza atsa da bu üretimleri politik
örgütsel düzleme yedirememiﬂ ve baﬂka nedenlerle bu durum birleﬂince devrim dinamiklerini örgütleyip siyasallaﬂt›ran bir özne niteli¤ine ulaﬂamam›ﬂt›r. Böyle olunca da burjuva ve küçükburjuva sosyalizmleri sürece damgas›n› vurmuﬂtur. Bu sosyalizmlerin, s›n›fsal karakterleri gere¤i ütopizmle kuyrukçuluk aras›nda taktiksel ve dönemsel olarak medcezir manzaralar› çizmeleri baﬂta belirtti¤imiz sol tan›m›na uygun bir nitelikte olduklar›n› gösterir.
‹kinci nedense, birinci nedene ba¤l› olarak ‘devrimci hareket’ sözcük öbe¤ine yükledi¤imiz anlamd›r. Devrimci hareket enternasyonalizmi
gözeterek, ulusal üretici güçlere dayanan ve tarihsel-dönemsel özgünlü¤ünü yakalay›p strateji-takti¤ine yediren yap›lanmalara verilecek add›r.
Bu anlam, orta ve küçükburjuva sol hareketlerden (burjuva ve küçükburjuva sosyalizmlerinden) bizleri ayr›ﬂt›ran Leninist devrimciliktir.
Türkiye solu hangi s›n›f ya da katman›n damgas›n› taﬂ›rsa taﬂ›s›n,
ne kadar zaaf içerirse içersin, devrim ve sosyalizm düﬂüncesini bugüne dek getirebilmesiyle bir övgüyü hak eder. Ancak ondan daha fazlas›n› beklemenin, yani devrim ve sosyalizm mücadelesini zaferle taçland›rmay› beklemenin, do¤ru olmayaca¤› kan›s›nday›z.

I. ‹deolojik ve Politik Durum
Bugüne bak›ld›¤›nda Türkiye solunun ideolojik bir sefalet içinde oldu¤unu söyleyebiliriz. ‹nsanl›¤›n tek kurtuluﬂ ideolojisi olan MarksizmLeninizm’i, Marx, Engels, Lenin’le (baz›lar› Mao ya da Doktor’la) s›n›rlayan dogmatik yaklaﬂ›m bir tarafta; yenilenmeci görünüp Marksizm d›39

ﬂ› hemen her türlü ak›m› devrimci ideoloji içine katmaya çal›ﬂan sol liberaller di¤er tarafta. Bu iki taraf da ülke ve dünya özgünlü¤ünü yakalamaktan uzak olduklar›n› teorik ve pratik olarak göstermiﬂlerdir. Özgünlü¤ün yakalanamay›ﬂ›; kurtuluﬂ biliminin yeniden üretilemeyiﬂi, üretici güçlerle üretim iliﬂkileri aras›ndaki iliﬂki-çeliﬂkinin de¤iﬂim sürecinin
kavranamay›ﬂ› anlam›na gelir. Böyle olunca politik güdükleﬂme kaç›n›lmaz oluyor. Güdükleﬂmeye u¤rayan politik örgüt geriler ve da¤›l›r. Kendini düﬂman›n etki alan›n›n d›ﬂ›nda tutamaz.
Marksizm-Leninizm’i dogmalaﬂt›ran baﬂka ülke deneyimlerinden
elde ettikleri reçeteleri uygulamakta ›srar eden örgütlerin sürekli yenilgi
almalar› ne kadar do¤alsa, reçetelerin iﬂe yaramad›¤›n› görüp yenilenmeci olarak ortaya ç›kan ve 1960’lar›n Avrupa sol ideolojik-politik alan›na giren reformist yap›lar›n açmazlar içinde k›vran›p durmalar› da o derece do¤ald›r. ‹ki taraf da ﬂablonlarla hareket etmektedir. Özgünlük ad›na yapt›klar› sadece makyaj tazelemekten ibarettir.
Türkiye solunun yar›s›ndan biraz fazlas› yenilenmecilik ad› alt›nda,
Liberalizmin de etkileriyle çoklukçu, çok özneci, biraz postmodern bir
çizgide debelenip durmaktad›r. Yeni revizyonist-reformizm dedi¤imiz
bu çizgi, ‘Baﬂka Bir Dünya Mümkün’ gibi devrim ve sosyalizmi suland›ran, yok sayan söylemlerle devrim mücadelesinin d›ﬂ›na düﬂmüﬂtür. Bu
çizginin savunucular› Liberal sol içinde tan›mlanmal›d›rlar. Ancak onlar
hâlâ Liberal iç çamaﬂ›rlar›n› örtmek için giydikleri Marksist gömlek sayesinde devrim dinamiklerinde az da olsa bir etki gücüne sahiptirler.
1990’l› y›llar›n baﬂ›nda girdikleri bu mecrada b›rak›n proletaryada, küçükburjuvada, orta burjuva katmanlarda bile istedikleri güce ulaﬂamam›ﬂlard›r. Küçükburjuvazinin iri katmanlar›nda, baz› orta burjuva ayd›n
çevrelerde varl›¤›n› sürdüren bu çizgi s›n›fsal olarak orta burjuva hareketi olarak da tan›mlanabilir.
Gerek yeni revizyonist reformistler gerekse dogmatikler Türkiye tarihinde yap›lan üretimlere kapal› kald›. Onca özgün üretimleri dikkate
al›p geliﬂtirmekten uzak durdu. Tarihi, kendi tarihleriyle s›n›rl› tutanlar
tarihsiz olarak an›l›rlar. Devrimci hareket olarak sadece kendilerini gören, hareketin tarihi diye kendi h›s›m-akrabalar›n›n geçmiﬂini anlayan
zihniyet ‘esnaf sosyalizmi’ olarak adland›r›lmal›d›r.
‹deolojik alanda hal böyle olunca hemen her tür burjuva ideolojisi,
baﬂta iﬂçi s›n›f› olmak üzere bütün devrim dinamiklerini sar›p sarmala40

d›. Milliyetçilik-sosyalﬂovenizm, mezhepçilik, anarﬂizm, liberalizm, çok
öznecilik… Hem sol yap›larda, hem devrim dinamiklerinde bir arada
görülen bu e¤ilimler nevrotik bir dönem içinde oldu¤umuzun göstergesidir. Konumuz sol yap›lar oldu¤una göre bu ideolojik-politik nevrotiklik,
yar›lma hangi s›n›f ya da katman›n görüntüsüdür? Son tahlilde, her s›n›f ya da katman ideolojik-politik örgütsel biçimleniﬂini kendi ç›karlar›na
göre belirlemez mi? Bu durum, tekelci sermayenin artan sald›r›lar› karﬂ›s›nda Leninizm’den de korkan orta burjuvazi ve küçükburjuvazinin
haleti ruhiyesinin bir yans›mas› de¤il mi?
Türkiye’de solun ideolojik krizinden söz edenler bilmelidirler ki bu
kriz, tekelci sermayenin sald›r›lar› karﬂ›s›nda kendi konumunu korumaya ve geliﬂtirmeye çal›ﬂan orta ve küçükburjuvazinin, iﬂçi s›n›f› ve di¤er
hoﬂnutsuz katmanlar› kendine yedekleyip harekete geçirecek program
üretememe krizidir
Türkiye solunun bu ideolojik krizini kaç›n›lmaz olarak politik rezaleti izler: Türkiye solunun tarihi; yenilgilerin, biraz da teslimiyetlerin tarihidir. Bugün de farkl› de¤ildir dünden. Hiçbir kazan›m elde etmeden kaybedilen yüzlerce kadro… binlerce kiﬂinin boﬂa giden emekleri… Ekonomik, politik, ideolojik mücadelede sürekli mevzii kaybediﬂ… Bütün
bunlar›n kitlelerde yaratt›¤› tahribat: Devrim ve sosyalizme inanan insanlar›n, daha da önemlisi devrimcilere ve örgütlenmeye güvenin azalmas›, sosyal kurtuluﬂa de¤il bireysel kurtuluﬂa yönelme…
Bu olumsuzluklar için bir genelleme yaparsak ﬂu üç belirleme Türkiye solunun karakteristi¤inin görünümü olarak karﬂ›m›za ç›kar:
1. Ülke gerçekli¤ine uygun strateji belirleyememe. Kabelerin ve
ﬂablonlar›n etkisinde kalma
2. Strateji-taktik uyumunu kuramama
3. Strateji-takti¤e uygun örgütü, kadroyu oluﬂtur(a)mama
Bu belirlemelerin hangisi hangi gruba tekabül ediyor gibi ayr›nt›lar›
bir kenara b›rakarak politik rezaletle ilgili somutlamalara baﬂvural›m: ‹çte tekelci sermayesi, d›ﬂta sömürgeleriyle üç çeyrek emperyalist olan
Türkiye’yi yar› feodal olarak tan›mlamak; köylülük, zengin, orta, küçük
köylü olarak ayr›ﬂt›¤›, üretim, nüfus kentlerde yo¤unlaﬂt›¤› halde ‘halk
savaﬂ› stratejisi’ ne kadar Leninistçe? Ya da böyle bir ülkede ‘Öncü Savaﬂ’›, ‘PASS’›, benimsemek Leninizm’i, devrimi pas geçmek de¤il midir? Stratejiyi s›n›flar›n mevzileniﬂine göre de¤il de prodeterminist, çok41

lukçu bir yaklaﬂ›mla ça¤r›l›lar üzerine kurmak, da¤daki tavﬂana nohut
›slatmakla bir say›lmaz m›?
Devrimin iﬂçi s›n›f› öncülü¤ünde gerçekleﬂecek silahl› halk ayaklanmas›yla olaca¤›n› öngörenlerin hamsi sürüsünü oltayla avlamaya
çal›ﬂanlar gibi sosyalizm propagandas›yla iﬂçileri tek tek örgütlemeye
çal›ﬂmalar›na ne demeli? Bu strateji, kitle mücadelesine dayand›¤› halde illegalite fetiﬂizmine saplan›p kalanlar› nereye koymal›? Bu cenahtan
olup iﬂçi s›n›f› hareketini sendikalizm yani ekonomizm olarak anlay›p
onun d›ﬂ›na ç›kmay› macerac›l›k, hayalcilik gibi sözcüklerle niteleyenlerin bu tutumu devrimle ne kadar ba¤daﬂ›r? Bu tür yap›lar›n, yönetimlerinde koltuk kapt›klar› sendikalarla ﬂiﬂinip durmalar›n›n Leninizmle ne ilgisi var? Bu kaba iﬂçiciler, iﬂçilere ve sendika bürokrasisine dalkavukluk ederek iﬂçi s›n›f› devrimcili¤i yapt›klar›n› san›rlar. ‹ﬂçi s›n›f› insanl›¤›
devrim ve sosyalizm yolundan komünizme götürecek tek araçken, bu
sosyalizm kalpazanlar› devrim ve sosyalizm mücadelesini ekonomizmin hizmetine araç yapm›ﬂlard›r. Böylelikle s›n›f›n devrimcileﬂmesi
önünde kendileri de bir engel olmuﬂtur.
Stratejileri birbirinden farkl› olan yap›lar›n, iﬂçi hareketi yükseldi¤inde iﬂçici, kültürel kimliklerinden dolay› harekete geçen Alevileri görünce Alevici, çevre sorunundan dolay› en küçük bir hareket gösterisi karﬂ›s›nda çevreci oluverdiklerine tan›k olmayan var m›? Çok özneci, postmodernist sol görüntüsünü, birbiriyle programsal yak›nl›¤› bulunmayan
yap›larda görmemiz nas›l aç›klanabilir? Programlarda öncelik belirlemesi yaz›ld›¤› halde eylemsellik içinde olan her hoﬂnutsuz kitle, birden
öncelik olur. Eylemsellik sona erince kadrolar baﬂka bir kitlenin eylemselli¤ine yüklenir. Zamanla bu kadrolarda yar›lmaya, inanç ve güç kayb›na yol açar. Rüzgâra göre yön tayini yapan gemi gidece¤i limana varamaz.
Önceliksizlik, devrim dinamiklerinden kopuﬂla kitle kuyrukçulu¤unu
baﬂa baﬂ getirir.
Bu tür ideolojik-politik sapmalar› bir sonraki yaz›ya b›rakarak di¤er
konulara bir göz atal›m:

1.a. Kürt Sorununda Solun Durumu
Kürt sorununda Türkiye solu, sosyalﬂovenizmin bata¤›na iyiden
iyiye saplanm›ﬂt›r. ‹deolojik kavray›ﬂ ne olursa olsun, pratikte pragmatist, oportünist bir tutum sergilemiﬂtir. Sorunun sadece Türkiye’yi de¤il
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Arap ve ‹ran halklar›n› da ilgilendirdi¤i görülmemiﬂtir. Bu bütünsellik olmay›nca ayr›lma hakk› teoride tan›nsa da ayr› örgütlenmeye eleﬂtirel
yaklaﬂ›larak ezilen ulusun iradesi tan›nmam›ﬂt›r. Bugün Kuzey Kürdistan’da Kürt halk›n›n siyasî birli¤i sa¤lanm›ﬂken dahi orada örgütlenmeye çal›ﬂan, Kürdistanl› olup da Türkiye’ye gelmiﬂ Kürtler aras›nda örgütlenen pek çok sol örgüt vard›r. ‘Kürt siyasal öznesini burjuva çizgidedir’,
diye niteleyip Kürt iﬂçi ve emekçiler aras›nda örgütlenme çal›ﬂmalar›na
bunu gerekçe yapanlar tam bir yan›lg› içindedir. Kürt hareketi kendini
Marksist-Leninist olarak ilan etti¤i zamanlarda bile, bu örgütler ayn› ﬂoven tutumdayd›lar. Kürt ulusunun ayr› örgütlenme zorunlulu¤u sadece
bölünmüﬂ co¤rafyas›ndan kaynaklanm›yor. Ezen ulusun proletaryas›yla ezilen, sömürülen ulusun proletaryas›n›n strateji ve taktikleri farkl› olmal›d›r, bugüne dek olmuﬂtur. Bu gerçek Türkiye solunun geneli taraf›ndan atlanm›ﬂt›r. Hem de daha 1930’lu y›llar›n baﬂ›nda, Dr. Hikmet K›v›lc›ml› taraf›ndan yaz›lan ‘‹htiyat Kuvvet: ﬁark’ adl› kitap varken. Teoride III. Enternasyonal çizgisini aﬂan böyle bir çal›ﬂma varken Türkiye
solunun genelinde görülen ezen ulus milliyetçili¤i sadece teorik körlükle aç›klanamaz. Onun orta ve küçükburjuva s›n›fsal özü, onu, özel mülkiyet-vatan iliﬂkisine yap›ﬂ›k tutar.
Ayn› s›n›fsal özün bir baﬂka görünümünü, enternasyonalist olduklar›n› söyleyen incelmiﬂ sosyalﬂoven yap›larda görürüz. Kürtleri, Kürdistan’›, Kürt siyasal öznesini tan›d›klar›n› söylerler, onlara yak›n durmaya
özen gösterirler. Yükselen Türk milliyetçili¤ini gerekçe göstererek kendi
ulusunun devrim dinamiklerini de¤iﬂtirip dönüﬂtürüp örgütlemek iﬂinden
uzak dururlar. As›l iﬂlerini bilinmezli¤e havale etmiﬂ olurlar. Türkiye devrim dinamikleri siyaset sahnesinde yoksa, Kürt sorununun çözümü, Kürt
ulusuyla Türkiye egemen s›n›flar›na kalm›ﬂ olacakt›r. Bu incelmiﬂ sosyalﬂovenler, politik faaliyetlerinin merkezine bu iki taraf aras›ndaki çözüme
katk›da bulunmay› koymuﬂlard›r. Çözüm nas›l olursa olsun, bizim bu
sosyalizm kalpazanlar› üzerine binecekleri siyasallaﬂm›ﬂ az ya da çok
bir Kürt kitlesinin hesab›n› yaparlar. Enternasyonalizm propagandas›n›
Türk halk›na de¤il, Kürt halk›na yapmalar› boﬂuna de¤ildir. Bugünlerdeki gelgitlerine bakmay›n, bu, sermayenin savaﬂta ›srar etmesi durumunda evdeki bulgurdan olma kayg›s›d›r. Ya da cilvedir, nazd›r.
ﬁükür ki teoride yüz ak› say›labilecek miras›m›z var. Ama yukar›da
ifade etti¤imiz durumlar yüzümüzü k›zart›yor; gözümüzü de karart›yor.
Türk halk›na uluslar›n eﬂit ve özgür birlikteli¤ini anlatmak kimlere
zor gelir? Egemen s›n›flar AB derken, Kürt sorununda aç›l›m yaparken,
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Demokratik Halk Cumhuriyetler Birli¤i (DHCB) benzeri bir projeyi gündeme almaktan, Türk iﬂçi ve emekçilerine bu tarihsel görevi yüklemekten kimler korkar?
Marx, ‘‹nsanî olan hiçbir ﬂey bana yabanc› de¤ildir’der. Korku da
insanî bir duygudur. Hepimizde az çok vard›r. Ama bugün, Türkiye’de
dünyan›n pek çok yerinde oldu¤u gibi, gerçek bir devrimci örgüt ancak
ve ancak gelece¤i kaybetmekten korkabilir. Devrim dinamiklerini, herhangi bir mevzi savaﬂ›m›na çekmeyi beceremeyenlerin ulusal sorun gibi son derece hassas bir konuda stratejik do¤rular› söylemekten duyduklar› korku kendi ‘özel mülkiyetlerini’ kaybetme korkusundan baﬂka
ne olabilir?

1.b. Solun Kad›n Sorununa Yaklaﬂ›m›
Türkiye solunun kad›n sorununa yaklaﬂ›m›, ulusal sorundaki gibidir. Kad›n konusunda solun bir kanad›, sorunu deyim yerindeyse görmezden gelir. Marksizmi dogmatik ve kaba biçimde alg›layan bu kanat,
sorunun varl›¤›n› kabul etse bile iﬂi, ‘kad›n erkek birlik’ noktas›nda tutmaya çal›ﬂ›r. Kad›n proletarya ile erkek proletarya aras›ndaki sömürü
iliﬂkisini, ezen-ezilen iliﬂkisini erkek lehine bir tutuma vard›r›r. Sorunun
çözümünü tamamen devrime havale ederek var olan babahanl›k e¤ilimlerini güçlendirir. Bu proleter kad›n› devrimcileﬂtirmekten uzaklaﬂt›r›r;
kad›n ya geleneksel çizgisine döner ya da liberalizme savrulur.
Solun daha geniﬂ k›sm›nda ise kad›n sorunu Marksizmin çözemedi¤i, çözemeyece¤i bir sorun olarak alg›lan›r ve burjuva kad›n ideolojisi
olan feminizme havale edilir. Hemen her türden feminizm Türkiye sol
çevrelerinde kendine yer bulur: liberal, radikal, sosyalist… Giderek sol,
birbirine tepkiden beslenen iki kamp görünümü verir. Bu yar›lma, gruplar aras›nda oldu¤u gibi her grubun içinde de kendini yeniden üretir.
Marksizm ile feminizmin tarihsel kap›ﬂmalar›ndan biri de¤ildir yaﬂanan.
Yaﬂanan Türkiye solundaki geleneksel babahan e¤ilimle liberalizm-feminizmin bu e¤ilime karﬂ› ç›kard›¤› anahanl›k e¤ilimin kap›ﬂmas›d›r.
Kad›n› sadece cinsel kimli¤inden dolay› bir özne olarak tan›mlayan
feminizm, bütün sosyal s›n›f ve tabakalara ayr›ﬂm›ﬂ kad›nlar› ortak kesti¤ine inand›¤› sorunlar temelinde örgütlemeye çal›ﬂ›r. ﬁiddet, taciz…
Sömürülen s›n›f kad›nlar›n›, onlar› sömüren s›n›f kad›nlar›yla ortaklaﬂt›rmaya çabalar. Düﬂman, yine toptanc› bir mant›kla, s›n›f› ne olursa olsun
erkektir. Kad›n sorununu emek sürecinden kopar›p cinsel merkezli bir
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sorun olarak ortaya koyarsan›z, bugün içinde, kapitalizm içinde çözülebilece¤ini de savunmuﬂ olursunuz. O zaman da egemen s›n›flarla uzlaﬂmaz çeliﬂkiniz kalmaz. Bu nedenledir ki gerek ulusal gerekse uluslararas› sermaye feminizmi destekler. Feminizmin kad›n sorununa burjuva temelde yaklaﬂ›m›yla solla iliﬂkilenme biçimini daha iyi anlayabilmek için kad›n sorununu tarihselli¤ine bir göz atmak gerekir.
‹lksel komünal topluluklarda ortaya ç›kan anahanl›k ve babahanl›k
cinsel kimlik temelli iktidar biçimleri de¤il, birbirinden farkl› emek süreçlerinde bulunan cinslerin bu süreçlerde belirleyiciliklerinden kaynaklanan iktidarlar› oldular. Ateﬂin bulunmas› ve buna ba¤l› emek süreçlerinde belirleyici olan kad›n eme¤iydi. Bu güçle kad›n, ilk yasak koyucu oldu. Cinsel yasaklarla üremeyi, kendi soyuna göre belirleyerek kan hukukunu oluﬂturdu. Bu, tarihöncesi ilk devrimdi. Bu devrimi gerçekleﬂtiren kad›n anahan olarak Tanr›laﬂt›, ilk Tanr› oldu. Anahanl›k, kad›n›n
emek sürecindeki belirleyicili¤i sürdü¤ü sürece kandaﬂ toplulu¤a egemen oldu. Erkek ve onun eme¤i ikincildi. Ama hayvan›n evcilleﬂtirilip
sürüleﬂtirilmesiyle ilk kez günlük ihtiyaçlardan çok fazlas›n› üreten erkek eme¤i anahan›n taht›n› sallad›. Erkek toplumsal ürün fazlal›¤›n› yaratan emek gücüyle anahan hukukun merdivenlerini t›rmanarak babahanl›¤› kurdu. Bu tarihöncesi ikinci devrimdir. Üremede soy art›k erke¤e göre belirlenecekti. Kad›n› ve onun eme¤ini ikincil konuma düﬂüren
bu devrim, birinci devrimin rönesans› da say›labilir. Henüz özel mülkiyet, s›n›flar yokken ortaya ç›kan babahanl›k, s›n›fl› topluma geçince iki
çeﬂit geliﬂme gösterir. Egemen s›n›flarda erkek üretim sürecinden kopup özel mülkiyete tutunarak varl›¤›n› sürdürür. Alt s›n›flarda ise babahanl›k, erke¤in emek sürecindeki belirleyicili¤i sürdü¤ü sürece varl›¤›n›
korur. Özel mülkiyetçi, s›n›fl› toplum olan kapitalizm, hem emek sürecinde hem de iktidar iliﬂkilerinde yaratt›¤› de¤iﬂimlerle babahanl›¤› budad›. Budand›¤› halde varl›¤›n› sürdüren babahanl›¤a karﬂ› verilecek
mücadele nüfusun ço¤unlu¤unun yo¤unlaﬂt›¤› emek sürecine göre mi
belirlenecek yoksa bir avuç kad›n-erke¤in üzerinde tepinip durduklar›
özel mülkiyet iliﬂkilerine göre mi?
Sömürücü s›n›flar aras›nda kad›nla erke¤in özel mülkiyet ve art›de¤erin paylaﬂ›m› üzerinden yürütülen bir mücadeleye dönüﬂür, babahanl›¤a karﬂ› verilen mücadele. Emek süreçlerinde olmad›¤› için burjuva kad›n, ancak cinsel kimlik vurgusuyla s›n›ftaﬂ› erkekten daha fazla
pay alma mücadelesine girer. Feminizm böyle do¤ar ve böyle geliﬂir.
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Proleter kad›n›n mücadelesine bakarak giriﬂti¤i bu mücadelede burjuva
kad›n bedeller de öder. Sonuçta kazan›r. Bugün en büyük tekellerin en
büyük orta¤› olan kad›nlar görürüz. Kapitalist devletin en üst organlar›nda kad›nlarla karﬂ›laﬂ›r›z: baﬂkan, baﬂbakan, bakan, müﬂteﬂar, yarg›ç,
dekan… Bütün bunlara ra¤men bugün bizim solda kad›nlar›n daha fazla özel mülkiyet ve onun iktidar›nda daha fazla yer almas›n› savunan
kad›nlar görüyoruz. Hatta iﬂi kad›n iktidarlar›na, bir çeﬂit amazonlu¤a
ça¤›racak kerteye getirenler de var.
Kapitalist üretim iliﬂkilerinde kad›nlar›n ço¤unlukta olmas›n›n toplumsal bir sorun olan kad›n sorununun çözümünde pek bir etkisi olmad›¤›n› pratik bize gösteriyor. O zaman çözüm nerede?
Tabi ki kad›n ve erke¤in emek süreçlerindeki konumlan›ﬂ›nda… ‹ki
neden gösterebiliriz: birincisi babahanl›¤›n emek sürecinin bir sonucu
olmas›( tarihsel neden); ikincisi erkek ve kad›n ço¤unlu¤unun sosyal
üretim çevresinde toplanmas›. Kapitalizm, kad›nla erke¤i sosyal üretimde, kollektif emek sürecinde buluﬂturarak deyim yerindeyse babahanl›¤›n temeline dinamit koydu. Kad›n, erkekle ayn› üretim sürecinde bulunuyor ama erke¤in eme¤inden de ba¤›ms›zlaﬂ›yordu. Sanayi, tar›m, ticaret, hizmet alanlar›nda kad›nla erke¤in s›n›f kimli¤inde bir arada bulunmas›, aralar›ndaki tarihsel egemenlik sorununun çözümünde asgari
bir zemin oldu. Çözüm bu ortak zemine bas›larak üretilebilirdi. Çünkü
ayn› üretim sürecinde olmalar›, ayn› s›n›f kimli¤ini taﬂ›malar› anahanl›k
ve babahanl›¤›n maddi zeminini ortadan kald›r›yordu. Ayr›ca bulunduklar› bu zeminde sömürülüyorlard› ve buna karﬂ› birlikte mücadele etmek
durumunda kal›yorlard›. ‹ktisadi zemin üzerinde yükselen bir siyasî alan
daha onlar› birleﬂtiriyordu. Bu siyasî alan kad›nla erkek aras›nda egemenlik çat›ﬂmas›n› da kaç›n›lmaz olarak içermek durumundayd› art›k.
Erkek proletaryadaki babahanl›k e¤ilimi ile kad›n proletaryan›n buna
karﬂ› içten içe besledi¤i anahanl›k e¤ilimi bu siyasî alan içinde bir senteze kavuﬂabilirdi. ‹ﬂçi s›n›f›n›n tarihsel rolü olarak belirlenen bu siyasî
alan kad›n ve erkek proletaryan›n çat›ﬂmal› bir arada oluﬂunu zorunlu
k›l›yordu. Sosyal kurtuluﬂla kad›n›n kurtuluﬂu aras›ndaki bu ba¤ kaç›n›lmaz olarak devrimci kad›n proletaryan›n bu siyasal alan içinde öncülü¤ünü de gerektiriyordu. Kad›n proletarya öncülü¤ünde her iki cinsinde
s›n›f kimlikleri üzerinden iktidarlaﬂmas› gerçekleﬂmeden aralar›ndaki
‘kan davas›’n›n kal›nt›lar›n›n kalkmas›, izlerinin silinmesi olanaks›zd›r.
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yerek Türk sol hareketlerinde yer alma nedenlerine aç›kl›k kazand›ral›m.
Sosyal kurtuluﬂ mücadelesinin dura¤anlaﬂt›¤›, geriledi¤i, yenilgi ald›¤› dönemlerde feminizm at› t›marlan›r ve ﬂaha kald›r›l›r. Bu kez at›n
üstündeki, ablas› tekelci burjuva kad›n›n izinden giden ve onu aratmayan orta burjuva kad›n›d›r. Usta binici oldu¤u her halinden: ‘cinsel kurtuluﬂ, sosyal kurtuluﬂa ba¤lanamaz’ der. ‘Patriarka, bütün kötülüklerin
anas›d›r; sömürünün, zulmün, savaﬂlar›n…’ diyerek gelmiﬂ geçmiﬂ bütün egemen s›n›flar›n günah›n› ve vebalini babahanl›¤a yükler. Babahan e¤ilimli erkek proletarya da egemen s›n›flar›n suçlar›na ortak edilir
böylece. Kad›n proletaryaya s›n›ftaﬂ› oldu¤u erkekleri düﬂman olarak
görmelerini ö¤ütler. Cinsel kimlik ortak paydas›n› kad›n duyarl›l›¤›, kad›nc› bak›ﬂ gibi dahice (!) kavramlar üreterek s›n›flar›n varl›¤›n›n üstünü
bir anda çizer. Bütün kad›nlara seslenir; ama gözü kendine hayran hayran bakan alt s›n›f kad›nlar›ndad›r. Çünkü onlar hem ço¤unluktad›r hem
de emek süreci içersindedirler. Bu nedenle usta binici sola, Marksizme
(asla Leninizme de¤il!) ihtiyaç duyar. S›n›f temelli örgütlenmelere oradaki kad›n iﬂ gücünü kendine yedeklemek için yak›n durmaya çal›ﬂ›r. O
çok iyi bilir ki ancak onlar›n üstüne basarak sömürücü s›n›flar merdiveninin basamaklar›n› t›rmanabilir. Ablas› tekelci sermaye gibi sömürüden
pay kapma derdi ona tarihsel, güncel her türlü gerçekli¤i çarp›tma gücü verir. Binici, orta burjuva kad›n feminizm at›yla ç›kt›¤› bu yolda ne yaparsa yaps›n ezilen pozuyla kapitalizme hizmetini gizleyemez:
1. Egemen s›n›flar›n bütün suçunu babahanl›¤a yükleyerek egemenleri aklar ve hedef sapt›r›r.
2. Cinsel kimlik vurgusuyla s›n›f kimli¤ini gizler, tekelci sermayenin
bu yöndeki etkinliklerine ‘katk›’da bulunur.
3. Ayn› vurguyla kad›n iﬂçi ve emekçileri emek merkezli sosyal kurtuluﬂ mücadelesinden so¤utur. Onlara bireysel kurtuluﬂ yollar› önermese de emek sermaye çeliﬂkisinde sermayeden yana tav›r koymuﬂ olur.
4. Cinsel kimlik vurgusu ve buna ba¤l› olarak seksüel serbestlik istemi kad›n›n cinsel özgürlü¤ünü bask›layan babahanl›¤› k›rar ya da zay›flat›r. Ancak iktisadi ve sosyal yap›n›n zay›fl›¤›, sosyal kurtuluﬂun gerçekleﬂmeyiﬂi gibi nedenlerle tek baﬂ›na ayakta duramayan iﬂçi, emekçi, iﬂsiz kad›n›n cinsel kimli¤ini kullanmada ideolojik-kültürel ba¤lar›n›
çözmüﬂ olur böylece. Giderek çok daha fazla kad›n bedeni kullan›m ve
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de¤iﬂim de¤eri bulunan bir meta olarak piyasa ekonomisine sunulur.
Feminizm cinsel kimlik üzerinden kurtuluﬂu vaat etti¤i alt s›n›f kad›nlar›n›n iktidara av olmas›na ideolojik olarak zemin haz›rlar. Gerçi feminizmin domestosu haz›rd›r, çantas›ndan ç›karaverir: ‘fuhuﬂ emekçileri’
5. Hepsinden önemlisi orta burjuva kad›n feminizmi iﬂçi ve emekçi
kad›n›n kurtuluﬂunu engeller, sabote eder, yolundan sapt›r›r. Böylece
tekelci sermayeye ve de babahanl›¤a hizmet etmiﬂ olur.
Bu yaman kad›n kurtuluﬂçu(!) ideolojiyi, hareketi koruyup kollayan,
onsuz yapamayan Türkiye sol çevrelerinin kadim ﬂefleri ne duruma
düﬂmüﬂ oluyor? Bilenler bilir. Küçük burjuva devrimcili¤ini tarihinde b›rakan, mevrimcili¤i ile burjuva sosyalizmine terfi eden, böylelikle bir üst
tabakaya (orta burjuvaziye) ç›kan ya da ç›kt›¤›n› sanan bu sol yap›lar›n
feminizme ihtiyaçlar› vard›r. Bu yüzden egemen s›n›flara uzlaﬂma mesajlar› vermede feminizm gibi ak›mlar etkili oluyor. Örgüt tabanlar›ndaki devrimci niteli¤in tavsiyesinde de öyle.
Marksizm-Leninizmin tan›mlad›¤› bu üç sömürü alan›nda ( s›n›fsal,
ulusal, cinsel) Türkiye solunun ideolojik-politik durumunu yukar›daki
aç›klamalar yeterince göstermiﬂtir san›r›m. Ama Türkiye solunun bir
baﬂka yönü daha var ki bu yönü incelendi¤inde, onun s›n›fsal karakteri kör gözlere batarcas›na ortaya ç›kar. ‹deolojik-politik olumsuzluklar›n
hem nedeni hem de sonucu olarak örgütsel yap› ve iﬂleyiﬂten söz ediyorum.

II-Örgütsel Durum
‹ktidar arac› ve alan› olan örgüt, ideolojinin billurlaﬂm›ﬂ halidir de.
Orta ve küçük burjuvazi burada kendini hiçbir surette gizleyemez. Bu
durum, tan›d›¤›m›z kadar›yla, ister liberal, ister radikal olarak adland›r›ls›n bütün sol yap›lar›n ortak noktas›d›r.
Türkiye solu, ülke nesnel koﬂullar›n›n ürünü oldu¤u kadar, reel sosyalizminde çocu¤udur. Kuruluﬂlar›nda Türkiye sol hareketlerinin referanslar›, reel sosyalist ülkeler ve onlar›n KP’leriydi.
Bilindi¤i gibi devrimler iﬂçi s›n›f›n›n nicelik ve nitelik bak›m›ndan çok
zay›f oldu¤u ülkelerde gerçekleﬂti. Say›ca azl›k ve üretimi, yaﬂam› yeniden planlamada bilinç ve deneyim eksikli¤i, üretici di¤er s›n›f ve katmanlar›n yo¤un bask›s›yla birleﬂince ortaya proletarya sosyalizmi de¤il,
reel sosyalizm ç›kt›. Rusya’da Ekim Devrimi iktidar› alm›ﬂ ama yasama,
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yarg› ve yürütmeyi bütünüyle devralacak nitelikte ve say›da bir iﬂçi s›n›f› bulamam›ﬂt›. Nüfusun beﬂte birine yak›n olan ve ço¤unlu¤unu kara y›¤›n olarak tabir edece¤imiz Rus iﬂçi s›n›f›n›n en önde gidenlerinin oluﬂturdu¤u Sovyetler, gerek bu durumdan gerekse köylülü¤ün bask›s›ndan gerekse iç savaﬂ koﬂullar›ndan, bütün ç›rp›n›ﬂlara ra¤men iktidar
yükünü bütünüyle kald›ramam›ﬂt›. Ve iktidar iﬂçi s›n›f› ad›na partiye ve
K›z›lordu’ya kald›. Baﬂlang›çta geçici olarak düﬂünülen bu durum zamanla kal›c›laﬂt›. ‹ﬂçi s›n›f›, çok keskin yöntemlerle de olsa toplumun ço¤unlu¤u haline getirildi. Ama yasama, yarg› ve yürütmeye bütünüyle
kat›lacak bir niteli¤e kavuﬂturulamad›. Sosyalizm, bir devlet sosyalizmiydi ve iﬂçi s›n›f› sadece üretim ve tüketim konular›nda fikri al›nan bir
bilinç ve örgütlenme düzeyinde kald›. Bu da onu iktidara ve partiye yabanc›laﬂt›rd›.
Gerek Rusya’da gerekse Rusya’dan daha geri ülkelerde meydana
gelen devrimlerin devlet sosyalizmi kurmas› yanl›ﬂ m›yd›? Hay›r! Bu bir
kaç›n›lmazl›kt› ve do¤ruydu. Toplumun temel ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamada
(sanayi, tar›m, hizmet sektörlerinde) üretimin büyük bir k›sm›n› gerçekleﬂtiremeyen bir iﬂçi s›n›f›, hele bilinç ve deneyim eksikli¤i taﬂ›yorsa yani demokratik idman› azsa proletarya diktatörlü¤ünü ancak öznesi üzerinden deneyebilirdi. Özne proletaryay› mal ve hizmet üretiminin büyük
bir k›sm›n› yapabilecek düzeye getirdi¤inde ve proletaryaya kendi kendini yönetebilecek bilinç ve deneyim kazand›rd›¤›nda proletarya diktatörlü¤ü tam anlam›yla gerçekleﬂebilir. Burjuva demokrasisinden bin kat
daha demokrat bir iktidar… Madem ki iﬂçi s›n›f›n›n nicel ve nitel zay›fl›¤› partiyi devletleﬂtiriyor, devlet sosyalizmini zorunlu k›l›yor, neden 20.
yüzy›l ‹ktidarlar›, birinci koﬂulu gerçekleﬂtirdikleri halde yani iﬂçi s›n›f›n›
ço¤unluk yapt›klar› halde o bin kat daha demokratik iktidara dönüﬂmüyor? Hatta neden despotik iktidara dönüﬂüp kal›yor.
Sorunun yan›t› görünüﬂteki nedeni yukar›daki sat›rlarda var; ama
as›l nedene geçmeden önce bu soruya verilen birkaç yan›ta de¤inmek
gerekir. Avrupa solu ve onun Türkiye’deki karikatürleri, bu durumu
Marksizm’in tekçili¤ine, s›n›f indirgemecili¤ine ba¤larlar. Onlara göre
proletarya ya da Marksizm tek baﬂ›na iktidar› istememeli, almamal›d›r.
Al›rsa sosyalizm prati¤ine bakarak demokratik de¤il, despotik olaca¤›n›
söylerler. Marksizm yan›na ekolojizm, feminizm gibi ak›mlar› almal›.
Marksizm ya da iﬂçi s›n›f› bu muhalefet öznelerinden biri olmal›. Bu
önermenin Türkçe mealini verelim. Proletarya, orta burjuvaziyi ortak
S.P. F/4

49

kabul etmelidir. Proletarya diktatörlü¤ünü de¤il, ideolojik söylemcilik
üzerinden örgütlenen katmanlarla ortaklaﬂabilece¤i bir iktidar› hedeflemelidir. Bu orta burjuva görüﬂün proletaryaya yükledi¤i görev ﬂöyle
özetlenebilir:
Eﬂe¤i dü¤üne davet etmiﬂler; ya odun eksik ya da su demiﬂ.
Orta burjuvazinin bu yüksek tahlil gücü f›kralara konu olabilir: Her
nas›lsa profesör olan Temel, pirelerin iﬂitme duyusuyla davran›ﬂlar›
aras›nda bir iliﬂki olup olmad›¤›n› anlamak için bir deney yapar. Deneyde pirenin ayaklar›n› tek tek keser. Pireye ‘Hopla!’ der. Pire de hareket
yoktur. Daha yüksek sesle ba¤›r›r. Sonuç ayn›d›r. Megafonla dener, sonuç de¤iﬂmez. Temel sonucu ﬂöyle yazar: Ayaklar› kesilen pirenin kulaklar› duymayi.
Avrupa solunun ve onun Türkiye’deki karikatürlerinin reel sosyalizmden ç›kard›klar› sonuç, Temel’in yapt›¤› deneyden ç›kard›¤› sonuca
benzer. Bu nedenle bu tür düﬂünceye sahip ‘solcu’lara Temelist demek
yerinde olur san›r›m.
Reel sosyalizmin gerçekli¤i orta burjuvaziyi temsil eden ya da temsile soyunan ‘solcu’lar›n söyledi¤inden çok farkl›d›r. Devlet sosyalizminin
proletarya sosyalizmine dönüﬂemeyiﬂ nedeni bambaﬂkad›r. Bu neden,
Türkiye solunun örgütsel yap› ve iﬂleyiﬂindeki krizin de bir nedenidir.
19. ve 20. yüzy›la bak›ld›¤›nda, sosyalist hareketin oluﬂum sürecinde ﬂu gerçeklik öne ç›kar: Baﬂlang›çta bir ayd›n hareketi olarak do¤an
sosyalist hareketle iﬂçi hareketi ayr› geliﬂir, sonradan birleﬂir. Bir ara
katman (orta ya da küçükburjuva) olarak ayd›nlar her ne kadar egemen
s›n›flarla çeliﬂki yaﬂarsa yaﬂas›nlar, sosyal üretimden kopuk ve birey olduklar› için modern komün kiﬂili¤ine kolay kolay bürünemezler. Marx,
Engels, Lenin gibi zekalar›yla ve kiﬂisel tarihlerinin determine etmesiyle modern komün kiﬂili¤ine ulaﬂm›ﬂ birkaç ayd›n› istisna kabul edersek,
genel olarak ayd›nlar›n modern komün kiﬂili¤inden çok burjuva kiﬂilik
özellikleri taﬂ›d›klar› söylenebilir. Bu kiﬂilik özelli¤i, proletaryaya ve üretici kesimlere bilinç taﬂ›ma ve onlar›n kendi kendilerini yönetebilme gücüne kavuﬂturulmas› ile s›n›rlayan ayd›n iﬂlevini sekteye u¤rat›r. F›rsat›n› yakalad›¤› an, iﬂçi s›n›f› ad›na da olsa kendi iktidar›n› kurar. Hem
partide hem toplumda… böyle kiﬂiliklerin elinde iktidar önce iﬂçi s›n›f› ve
emekçilerden partiye, sonra parti üye ve delegelerinden merkez komiteye, merkez komiteden de ‘ﬁef’e geçer. Yinelemekte yarar var: Rus50

ya’da partinin iktidar›, devlet sosyalizmi, koﬂullar›n ürünüydü, zorunluydu ama geçici bir dönem olarak düﬂünülüyordu. Ancak Lenin’den sonra, iktidar iç ve d›ﬂ koﬂullar gerekçe gösterilerek parti ad›na MK’daki ayd›n zümre elinde kal›c›laﬂt›. Bu durum Lenin taraf›ndan öngörülmüﬂ ancak; onun bütün ç›rp›n›ﬂlar›na ra¤men gerçekleﬂmiﬂtir. MK’daki yoldaﬂlar›n s›n›fsal karakterlerini ve zaaflar›n› çok iyi gören Lenin son yaz›lar›nda, vasiyetinde tehlikeyi önlemeye çal›ﬂ›r. Ancak vasiyeti StalinTrotcki ittifak›n›n ayak oyunlar›yla, kongre sürecinde delegelerden gizlenir. Lenin ölmeden daha, onun bu ç›rp›n›ﬂlar›, orta ve küçükburjuva
kökenli ayd›nlarca bo¤ulur. Sonras›nda MK’daki kadrolar aras›nda yaﬂanan rekabet ve tasfiye orta ve küçükburjuva ayd›n kadrolar›n iktidar
h›rslar›n› aç›kça gösterir.
Devrim yapan di¤er ülkelerde de durum üç aﬂa¤› beﬂ yukar› ayn›yd›. 20. yüzy›l sosyalizmleri, proletarya diktatörlü¤ü de¤il, demokratik halk
iktidar› de¤il, orta ve küçükburjuva ayd›n despotizmine dönüﬂmüﬂ oldu.
Bu iktidar biçimleri Fidel’in deyimiyle tek kurﬂun bile atmadan kapitalizme dönüﬂüverdi. ‹ktidarda burjuva karakter olmasayd› bu gerçekleﬂebilir miydi? Gerek proleter devrimin gerekse daha geri ülkelerde gerçekleﬂen ve proleter devrimin rönesans› say›labilecek demokratik halk devrimlerinin kapitalizme çözülüﬂü, proletarya sosyalizminin yenilgisi de¤ildir. Yenilgi, orta ve küçükburjuva ayd›n sosyalizminin yenilgisidir.
Yukar›da anlatt›¤›m›z temel f›kras›na bir at›fta bulunal›m: Proleter
devrimin, devlet sosyalizminin, despotizme oradan da kapitalizme dönüﬂmesi proletaryan›n ideolojiyi duymay›ﬂ›ndan de¤il, orta ve küçükburjuva ayd›n kadrolar taraf›ndan yolunun kesilmesinden kaynakland›.
Türkiye solunun gerek iktidar gerekse buna ba¤l› olan örgütsel anlay›ﬂ›nda referans›, Lenin ya da Leninizm de¤il, Leninizm ad› alt›nda reel sosyalizm olmuﬂtur. Ancak Türkiye solu, referans kabul etti¤i partilerin çok kötü bir kopyas› olmaktan öteye geçememiﬂtir. Bunda Türkiye’nin somut koﬂullar›n›n çok büyük bir pay› vard›r. Prusya tipi kapitalizmin kaplumba¤a h›z›yla geliﬂti¤i Türkiye’de k›rlar›n a¤›r çözülüﬂü,
kentlerde küçük ve orta ölçekte özel mülkiyet edinmenin olanakl› oluﬂu,
uzun bir dönem bir küçükburjuva cenneti var etti. Özel mülkiyetten tam
kopamam›ﬂ, özel mülkiyet edinebilme olana¤›n› kaybetmemek için ekonomizme tak›l›p kalm›ﬂ bir iﬂçi s›n›f› vard›. Bunlara bir de tarihsel devrimci gelenek (Jön Türk gelene¤i) eklenince ortal›kta orta ve küçükburjuva sosyalizmlerinin cirit atmas›ndan daha do¤al ne olabilirdi.
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Örgütsel yap› ve iﬂleyiﬂ, örgüt kurucu kadrolar›n›n s›n›fsal yap›s›
kadar o kadrolar›n öngördü¤ü iktidar modelinin de damgas›n› taﬂ›r. Genellikle neden ve amaç birbiriyle çak›ﬂ›r. Orta ve küçük burjuva kadrolar›n kurucu oldu¤u Türkiye solu iktidar modeli olarak devlet sosyalizmini benimsedi. Ama özellikle Lenin sonras› dönemi. Orta ve küçükburjuva ayd›n›n›n despotik sosyalizmiyle s›n›fsal karakteri örtüﬂüyordu. Hal
böyle olunca daha baﬂtan örgüt Leninist ilkelerin de¤il, burjuva ilkesizli¤inin yeniden üretildi¤i despotik bir ayg›t olarak do¤uyordu. “Stalinci”
diye tarif edilen bu çizginin, ister dogmatik, ister liberal olsun sol yap›lar›n genelinde eleﬂtirilse dahi bugün bile sürmesi, yukar›da aç›klad›¤›m›z s›n›f karakterinden kaynaklan›r.
Dünyan›n hiçbir yerinde görülmedik ölçüde bir fraksiyonizm hastal›¤›, Stalin’e bile rahmet okutan despotiklik, tasfiyecilik bu nesnel ortam›n ürünüdür.
Biraz daha yak›ndan bakal›m. Türkiye solunun orta ve küçükburjuva karakterli oldu¤unun en belirgin göstergesi ﬂeflik olgusudur. ‹deolojik-politik örgütsel bilgi ve üretimin MK’da ya da Genel Sekreterde toplanmas› di¤er kadro ve üyelerden yal›t›lmas›d›r ﬁeflik. Bütün yap›larda
bir kurumsal niteli¤e bürünmüﬂtür ﬂeflik.
Örgütler farkl› alanlarda faaliyet gösterir. Kadro faaliyet yürüttü¤ü
alanla ilgilidir. Di¤er alanlarla ilgili olan biten, örgütsel güvenlik gerekçesiyle kadronun bilgisi d›ﬂ›nda tutulur. Bütün alanlar›n bilgisine vak›f
olan tek güç MK ya da sekreterdir. Bu durum örgütün kuruluﬂundaki tarihsel emekle birleﬂince ortaya ayr›cal›kl› bir güç ç›kar. Eﬂitlerin birli¤i olmas› gereken örgüt ayr›cal›kl› bir ya da birkaç kiﬂinin iktidar oldu¤u bir
çeﬂit mülkiyete dönüﬂür. ‹deolojik-politik-örgütsel birikim ve deneyim
kadrolara ve üyelere kazand›r›lmaz ve onlar›n liderleﬂmesi engellenir.
Onlar ayr›cal›kl›lar›n belirledikleri çerçevenin d›ﬂ›na ç›kamaz ya geriler
ya da koparlar.
ﬁeflik elindeki güçle, kendine yöneltilen eleﬂtirileri boﬂa ç›kartmay›
bilir. Toplu ya da bireysel ayr›lmalar onun konumunu sarsmaz. Elindeki güç ﬂefli¤e bütün ilkeleri çi¤netebilir. Örgütsel hukuku ayaklar› alt›na
ald›rabilir. Anti-demokratik, faﬂizan ne kadar uygulama varsa yapt›rabilir. Kendisine karﬂ› ç›kanlar kanl› ya da kans›z tasfiye edilir. Bir kere ﬂeflik tezahür ederse kongre, konferans onun iki duda¤› aras›na ba¤lan›ﬂ›yla burjuva demokrasisine rahmet okutur.
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Stalin, devrimden epey sonra hem partide hem ülkede ﬂef olur. Bizimkiler ya baﬂtan ﬂef olduklar›n› ilan edip tarikat gibi kendilerine mürit
örgütlerler ya da kurduklar› örgütü bir iki y›l içinde kendilerine iktidar
alan› haline getirirler.
Özel mülkiyetin bir yans›mas› olan ﬁeflik kurumu, örgütünün ç›kar›n› koruma ya da geliﬂtirme dürtüsüyle ideolojisini, politikas›n› rakip
gördü¤ü yap›lara göre belirler. Birkaç y›l Maocu olur, sonra Enver Hocac›, oradan da istedi¤ini bulamazsa iﬂçici oluverir. Ya da ‘öncü savaﬂç›’ olarak kurulur, sonra iﬂçi s›n›f›n› ‘keﬂfeder’. Orada durmaz, liberal sol
dalgaya kat›l›r. Rüzgâr yön de¤iﬂtirir. Proletarya sosyalizmine döner:
Dön baba dönelim; baﬂa gelelim.
Türkiye solunun 1974’ten sonraki tarihine bak›ld›¤›nda bu tür dönüﬂlerin çokça oldu¤u görülür. Her dönüﬂte, ﬂeflerden ciddî bir özeleﬂtiri gelmez. Örgütten de ﬂeflere eleﬂtiri pek yap›lmaz. Neden mi? Birincisi ﬂef(ﬂeyh) ile yoldaﬂ(mürit) iliﬂkisi. ‹kincisi ses ç›karan›n bir zaaf› ﬂefin elinin alt›ndaki dosyadad›r. Demoklesin k›l›c› gibi sallan›r kadronun
baﬂ›nda. Ayn› örgütte birlikte cansiperane mücadele edenlerin, hatta birinci ve ikinci adam olarak bilinenlerin, ayr›lma durumlar›nda birbirlerinin zaaflar›n›, kirli çamaﬂ›r diye ortaya döktüklerini hepimiz biliriz. ﬁeflik
kurumu ilkesizlik, hukuksuzluk, siyasî ahlâks›zl›k üretir.
ﬁeflik kurumu, sadece demokratik merkeziyetçili¤in despotizme
dönüﬂmesinin ad› de¤ildir. Ayn› zamanda her türlü siyasî ahlaks›zl›¤›
örgütsel yap›ya taﬂ›nmas›n›n da ad›d›r. Dengelere oynama ya da suni
denge yaratma, kulis oportünizmi, hizipçilik, ﬂantaj, tehdit, iﬂkence, yarg›s›z infaz… Marx, ‘‹lkesizlik insaniyetsizli¤in ana ilkesidir.’ diyor. Türkiye solundaki bütün bu insaniyetsizli¤in ana nedeni ﬂeflik kurumu, kariyerizm hastal›¤› ad›na ne dersek diyelim o burjuva karakter illetidir.
ﬁeflik, orta ve küçükburjuvazinin sol örgütlerde tezahürüdür. Acaba solun a¤›rl›kta oldu¤u ‹ﬂçi-kitle örgütlerinde de benzer bir tezahür
söz konusu mudur?
Hoﬂnutsuz kitlelerin üzerine basarak kendini iktidar yapmak isteyen orta ve küçükburjuva hareketler, iﬂçi-kitle örgütlerinde bu niyetlerini apaç›k gösterirler. KESK’e bakal›m: Bir savunma örgütü olarak sendikalar, sosyalizmin ilkokulu olarak tan›mlan›r. Orada iﬂçi, bir s›n›f oldu¤unun fark›na var›r. Birlikte hareket etmenin yaﬂam›n› kolaylaﬂt›rd›¤›n›
görür. Burjuva örgütlerde göremedi¤i demokrasiyi yani kendisiyle ilgili
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bütün kararlarda yans›mas›n› görür. Sosyalist demokrasinin ilk harflerini ö¤renir. Kendi kendini yönetme deneyimi, becerisi kazanmaya baﬂlar. S›n›f bilincini al›r ya da geliﬂtirir. Türkiye solunun yak›n tarihindeki
tek medar-› iftihar› olan KESK’e ba¤l› sendikalar›n programlar› tüzükleri, pratikleri buna uygun mudur? Yan›t hay›rd›r. S›n›f bilinci kazand›rma
diye bir program uygulanmaz. S›n›f bilinci, sendika içindeki sol örgütlerin insaf›na b›rak›l›r. Kararlar en üst organa seçilenler taraf›ndan yukar›dan al›n›r. Üye ya da temsilcinin görüﬂü nezaketen al›n›r vs. ‹ﬂleyiﬂinin
burjuva demokrasisini aﬂmad›¤› bir iﬂçi örgütünde, s›n›f bilinci de verilmiyorsa sol örgütlerin iﬂlevi ne? Kitleler üzerinde iktidar olma becerisi
kazanmak…
Sendika seçimlerinde sol örgütler bir araya gelir; ilkesiz, programs›z ittifaklar yaparlar. Kulis oportünizmi ﬂahlan›r. Emsali görülmemiﬂ
ayak oyunlar› birbirine izler. Seçilen sol iktidar olur, seçilmeyen sol ‘muhalefet görevi’ üstlenir.
Demokrasi oyununu sadece tekelci burjuvazi oynamaz, biz de ‘oynar›z’›n bir kan›t› olur bu seçimler. Ne hikmetse örgütleri, sendikal anlay›ﬂlar› çok farkl› olan sol kadrolar yönetime geldiklerinde ayn›laﬂ›rlar.
Birbirlerini pek aratmazlar. ﬁefler için örgüt, bir çeﬂit özel mülkiyetse
sendika da kadrolar için odur. Böyle bir kadronun kitleleri kendi kendilerini yönetebilecek bir düzeye getirme diye bir derdi olabilir mi?
Türkiye soluna ideolojik-politik-örgütsel baﬂka eleﬂtirilerde yap›labilir. Ancak biz onun s›n›fsal karakterini ortaya koymak için yukar›daki
eleﬂtirileri yeterli buluyoruz. Ç›kan sonuç ﬂudur: Türkiye solu s›n›fsal
yap›s› gere¤i Marksizm-Leninizm’i temsil edemez. Dolay›s›yla hiçbir yap›s› devrime öncülük edemez. Ayr›ca solun hiçbir yap›s› kendi iç dinamikleriyle de¤iﬂip dönüﬂüp Leninist bir çizgiye gelemez. Türkiye sol yap›lar›n›n de¤iﬂip dönüﬂmesi için kitlelerin kolektivizm ateﬂiyle ›s›nan Leninizm’in ideolojik hamam›nda pek çok kez y›kan›p ar›nmalar› gerekir.
Bu hamama gelmezlerse ne olacak?
Temeli idam sehpas›na ç›karm›ﬂlar. ‘Son sözün ne?’ diye sormuﬂlar. Bir cellad›n yüzüne bir de baﬂ›n›n üzerinde sallanan ipe bakm›ﬂ ve
ﬂunu söylemiﬂ:
Haçan ha bu bana bir ders olsun!
Temel’in bu son sözü bütün temelizmlerin mezar taﬂ›na yaz›lacak.
May›s 2009
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Babür P›nar
-De¤erlendirmeDevrimci Parti ve
Devrimci S›n›f Örgütlenmesi
‹ﬂçi s›n›f›n›n gerçek kurtuluﬂunun ve s›n›f ç›karlar›n›n savunuculu¤u
iddias› ile ortaya ç›kan ve proletarya diktatörlü¤üne varacak proleter
devrimin kaç›n›lmazl›¤›n› öngören devrimci sosyalistlerin birli¤i; tam da
bu hedefler do¤rultusunda, sosyalist gruplar›n içerisine girdikleri eylemlilik sürecinde gerçekleﬂebilir. Bu birlik ise; ayn› hedefe yönelmiﬂ birey
ve gruplar›n, gerçek anlamda bu hedefe yürüyüﬂü sa¤layan eylemlilikler içerisinde gerçekleﬂtirdikleri gönüllü birli¤in pratik, teorik ifadesidir.
Bu birli¤i oluﬂturan birey ve gruplar aras›ndaki birleﬂtirici çimento, uzlaﬂma de¤il; ideolojik, pratik ayn›l›k; dolay›s›yla gönüllülüktür.
Kuﬂkusuz böylesi bir siyasi organizasyon içerisinde de, bireyler
aras›nda çeliﬂki, politik çat›ﬂma mümkün ve kaç›n›lmazd›r. Ancak komünist parti içerisinde çeliﬂki ve teorik çat›ﬂma, uzlaﬂma ile frenlenmez.
Uzlaﬂma komünist partiyi kirletir. Komünist partide, çeliﬂki ve teorik çat›ﬂma; bireylerin farkl›klar›n› gözeterek tart›ﬂmas› ve ço¤unlu¤un karar›n› benimseme (uzlaﬂma de¤il) ve uygulama ile çözülür.
Öncelikle belirlemek gerekiyor. Komünist partide de bireylerin aras›nda çeliﬂki ve tart›ﬂma kaç›n›lmaz olarak varolur. Bu durumu reddederek, üzerini örterek, çeliﬂkileri yok edebilece¤ini sanmak büyük bir
yan›lg›d›r. Çeliﬂkilerin üzerini örterek sorunu çözmek belli bir süre baﬂar›l› olur, ancak sonu kaç›n›lmaz olarak teorik ve fiziki çat›ﬂma ile biter.
Komünist partide bireyler ve gruplar aras›nda çeliﬂkiler olaca¤›n›
yok saymak, parti içinde ahlâki normlar› geçerli k›lmaya yol açar. Dolay›s›yla bu partide çeliﬂkinin maddi temelini irdelemek ve çözümlemek
yerini; bireyler aras›ndaki çat›ﬂmay›, ahlâki kayg›lara ba¤layarak çözmeye b›rak›r. Bu örgütlerde her gün ve s›kl›kla bireysel eleﬂtiri, özeleﬂtiri (günah ç›karma) yap›l›r. Örgüt, siyasi organizasyon olmaktan ç›kar
papazlar birli¤ine dönüﬂür.
Her toplulukta oldu¤u gibi devrimci sosyalist partide de bireyler aras›nda çeliﬂki ve tart›ﬂman›n kaç›n›lmaz olmas› nedeniyle parti; bireyin
kendini ifadesine olanak sa¤lay›c› politik zemini ve organizasyonu yarat55

mal›d›r. Birey, parti platformlar›nda düﬂüncesini ifade edebilmelidir. Bu
engellenemez oldu¤u anlamda, parti, bireyin kendini ifade ediﬂini; örgütlülü¤ü güçlendirici biçimde organize etmelidir. Bu gerçekleﬂtirilmeden,
bireyin kendisini ifade etmesini yasaklama, siyasi toplulu¤un kendi sonunu haz›rlamas›n›n yolunu açar. Yasak, çeliﬂkinin büyüyerek patlamas›na ve çat›ﬂmaya dönüﬂmesine zemin haz›rlar. Oysa bireyin kendini ifade ediﬂinin pratik organizesi; farkl›l›¤›n, birli¤in teorik pratik zenginleﬂmesi ile sonuçlanmas›na zemin haz›rlar. Kuﬂkusuz, yasak kolay oland›r.
Ancak komünist parti kolay olan› de¤il devrimci olan› seçmelidir.
Devrimci partide demokratiklik ilkesi yaﬂam bulmal›d›r. Birey ve
gruplar›n, iﬂçi s›n›f›n›n sosyalizme yürüyüﬂü ve gerçek ç›karlar› do¤rultusunda giriﬂece¤i eylemlere iliﬂkin teorik zeminde kendini ifadesi gereklidir. Devrimci iﬂçi partisinde vazgeçilmeyecek ilke; iﬂçi s›n›f›n›n kurtuluﬂunun devrimle olanakl› olaca¤›, devrimin proletarya diktatörlü¤üne
varaca¤› ön kabulü ve iﬂçi s›n›f›n›n ç›karlar›n›n her koﬂulda savunulmas› gereklili¤idir. Devrimci iﬂçi partisinde birey ve gruplar bu ilkede ayn›laﬂarak birlik oluﬂtururlar. Bu noktada ayn›laﬂm›ﬂ birey ve gruplar›n gönüllü birli¤i söz konusudur. Birey ve gruplar›n gönüllü birli¤inin oldu¤u
yerde, bireylerin kendilerini teorik-pratik ifadeleri parti içi demokrasinin
bir aya¤›d›r. Gönüllü birli¤in oldu¤u yerde gerçek demokrasi olanakl›d›r.
Ayn› yöne bakmayan birey ve gruplar aras›nda önyarg› ve kuﬂku vard›r.
Kuﬂku ve önyarg› olan bir partide ise bireyler aras›ndaki çeliﬂkinin çat›ﬂma ile sonuçlanmas› kaç›n›lmaz olur ve bu partide potansiyel olarak
parçalanman›n zemini vard›r.
Devrimci partinin çimentosu ideolojidir. ‹deolojik, stratejik birli¤in
olmad›¤› bir partide gerçek birlikten söz edilemez. Bu noktada önemle
üzerinde durulmas› gereken nokta ﬂudur; devrimci iﬂçi partisinin her
üyesi, partinin ideolojik-stratejik çizgisini içselleﬂtirmiﬂ, yüksek politik bilince sahip olmal›d›r. Bu nedenledir ki; Her grevci iﬂçi, her sendikac› ya
da demokratik kitle örgütü üyesi ve her sosyalist birey devrimci partinin
üyesi olamaz.
Proletarya devrimlerinin gerçekleﬂti¤i ülkelerde, demokratik kitle
örgütlerinin d›ﬂ›nda, ama onlar› da etkileyen ve sürükleyen ve yeniden
biçimleyen, devrim organlar› (örgütleri) hep varolmuﬂtur. Bu zorunludur. Belirlemek gerekir ki; nerede, sosyalistler, burjuva demokrasisi savaﬂ›m›n› ve sendikal mücadeleyi, devrimin ana sorunu olarak belirlemiﬂlerse ve dolay›s›yla, proletarya devriminin ve sosyalizmin aya¤›n›
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basaca¤› örgütler olarak; sendikalar›, yasal iﬂçi partilerini göstermiﬂ ve
siyasal faaliyetlerini de bu tan›ma uygun yürütmüﬂlerse; orada, devrim
organlar› olan s›n›f örgütlerinin kurulmas›n›n ve devrimci sosyalizm savaﬂ›m›n›n önü t›kanm›ﬂt›r. Sosyal, siyasi rejimdeki gerçek geliﬂme ve
devrim, ancak bu de¤iﬂimi ve devrimi gerçekleﬂtirebilecek yetenek ve
olanaklara sahip s›n›f örgütlenmelerinin kurulmas› ve örgütlerin sosyalizm savaﬂ›m›n› yürütmesi ile gerçekleﬂir.
Bu sorunla s›k› s›k›ya ilintili ve üzerinde önemle durulmas› gereken
bir nokta da partinin devrimdeki rolünü belirlemedir. Demokratik kitle
örgütlerinin (sendikalar›n) devrimin temel organlar› olamayaca¤› gerçe¤ini gören ve demokratik kitle örgütleri d›ﬂ›nda devrimin taﬂ›y›c›, temel
unsuru olacak siyasi ayg›tlar›n (devrimci iktidar organlar›n›n) varolmas›
gerekti¤ini savunan kimi sosyalist parti ve örgütler; proletarya devriminin ana organlar› olacak, devrimin omurgas›n› oluﬂturacak örgütlerin organizasyonunu baﬂaramad›klar› ya da bunun ne anlama geldi¤ini kavramad›klar› zaman, devrimci sosyalist partinin, devrimin temel unsuru,
iﬂçi s›n›f›n›n hemen hemen bütününü içinde bar›nd›ran devrim organ›
olaca¤› inanc›na saplan›yorlar. Komünist partinin, tüm iﬂçi s›n›f› ordusunu içinde bar›nd›rmas›n›n, organize etmesinin pratik olarak imkans›z oldu¤u anlamda, bu hedefi önlerine koyan partilerin, bu hedeflerini gerçekleﬂtirmeyi baﬂaramayaca¤› ve bunun olanaks›z oluﬂu oran›nda, bu
hedeften uzaklaﬂmas› kaç›n›lmazd›r. Partinin devrimin ana unsuru say›lmas›, sosyalist önderleri, partinin devrimi yapacak ordu biçiminde organize edilmesi düﬂüncesine iteler. Ancak partinin, hemen her zaman
ve zorunlu olarak dar kal›ﬂ›, partinin devrimin ana unsuru olaca¤›n› savunan düﬂünce ile birleﬂince, parti komplocu örgüte dönüﬂür. Oysa
herkesin bildi¤i gerçek ﬂudur; komünist parti, proletarya devrim ordusunun kurmay örgütüdür. Komünist partinin görevi devrim yapmak de¤il;
devrimi yapacak iﬂçi s›n›f›n› devrime haz›rlamak, onun kendisi için s›n›f
ve kendi iktidar›n› kuracak s›n›f olarak organize olmas›na yard›mc› olmak ve devrim ordusuna önderlik etmektir.
‹ﬂçi s›n›f›n›n gerçek kurtuluﬂu için, sosyalizmin kurulmas› için devrim ne kadar zorunlu ise, proletarya devriminin iktidar organlar›n›n kurulmas› ve geliﬂtirilmesi de, o kadar zorunlu ve yaﬂamsald›r. Devrim organlar›, devrimin ana unsuru ve ana taﬂ›y›c›lar›d›rlar ve siyasi iktidar organ›d›rlar. Devrimci iﬂçi partisi devrim organlar›n›n kurulmas› ve faaliyetinin yürütülmesi ile do¤rudan yükümlü olsa da, devrim organlar›, gerek
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görevlerinin niteli¤i bak›m›ndan, gerekse örgütleniﬂ biçimi aç›s›ndan
Komünist Partiden farkl›d›r ve ayr› organize olurlar.
Devrimci partiler, reformist partilerden bu noktada ayr›l›rlar. Bugün
Türkiye’de küçükburjuva sol macerac› sosyalist örgütlerin, partiyi, iﬂçi
s›n›f›n›n devrim ordusu biçiminde organize etme çabalar›yla; demokratik kitle örgütlerinin, burjuva demokrasisi organlar› oldu¤unu unutarak,
sendikalar› ve kitle örgütlerini partiye do¤rudan ba¤l› örgütler biçiminde
kurma çabalar› birbirlerini tamaml›yor. Reformcu sosyalist partiler ise,
demokratik kitle örgütlerine ve burjuva parlamentosuna, sosyalizm kurulmas› yolunda, temel ve etkin rol yüklüyorlar. Bu iki e¤ilim farkl› görünse de devrimin örgütlenmesi konusunda ayn›laﬂ›yorlar; pratik olarak
devrimden vazgeçmek bu iki e¤ilimi birleﬂtiriyor.
Kuﬂkusuz, komünist partinin, devrim organlar›n›n kurulmas› ve geliﬂtirilmesi sorununu kavramas› ve bu do¤rultuda ileri ad›mlar atmas›,
partinin devrim sorununda aç›k ve kararl› bir tavra sahip olmas› ile
mümkündür. Önemle belirlemek gerekiyor; s›n›f mücadelesinde, s›n›f
örgütlerinin iﬂlevi ve yükümlülü¤ü konusunda oportünizm, ço¤unlukla
devrim sorununda ikircikli olmak üzerinde filizlenir.

Ekonomizm: Burjuva Demokratik Hareket
Ekonomizm, devrimci sosyalist partinin legal kitle örgütlerinde faaliyet sürdürmesi anlam›na gelmiyor. Ekonomizm; kendili¤indenci siyasi çal›ﬂma sürdüren devrimci gruplar›n, demokratik kitle örgütlerini parti faaliyeti alan› haline getirmeleri, devrim faaliyeti ile demokratik faaliyeti pratik olarak özdeﬂleﬂtirmeleri ve dolay›s›yla, devrim faaliyetini demokrasi faaliyetine indirgemeleri anlam›na geliyor. Demokratik kitle örgütlerinin “düzen içi” örgütlenmeler oldu¤unu atlayarak, program›n›, kitle örgütlerinin “kendili¤indenci” yürüyüﬂüne tabi k›larak, partinin demokratik kitle örgütlerinin oluﬂturdu¤u “birli¤in” kurmay› halinde çal›ﬂmas›n›
ve sosyalist partinin “düzen içi” örgüte dönüﬂtürülmesini savunan ve faaliyetini bu savunuya uygun yürüten sosyalist parti ya da gruplar ekonomisttirler.
Günümüzde, sendikalar ve demokratik kitle örgütlerinin, burjuva
demokratik yanlar› daha da aç›¤a ç›kt›. Demokratik kitle örgütlerinin
(sendikalar, dernekler, meslek odalar›, ö¤renci birlikleri) kurulmas›,
geliﬂmesi olgunlaﬂmas› ve yetkinleﬂmesi, burjuva demokrasisinin geniﬂlemesi ve kurumlaﬂmas› anlam›na gelir. Dolay›s›yla demokratik kitle
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örgütlerinde sürdürülen faaliyet, burjuva demokratiktir. Kimi sosyalistler, sendikal faaliyetlerini, “Devrimci” s›n›f sendikac›l›¤› diye adland›r›lsa
da, demokratik kitle örgütleri iﬂlevsel ve yap›sal olarak, burjuva demokrasisinin kurumlar›d›rlar. Demokratik kitle örgütlerinin, burjuva demokrasisinin s›n›rlar›n› aﬂabilmeleri için, öncelikle düzen d›ﬂ› örgütlerin gücüne gereksinim duyacaklard›r. Düzen d›ﬂ› devrimci iktidar organlar› yarat›lmaks›z›n, sendikalar›n iﬂlevinin demokratik olmas› kaç›n›lmaz sürer.
Devrimci niteli¤e ulaﬂt›¤› anda ise sendikalar yap›sal iﬂleyiﬂiyle sendika
olmaktan ç›karlar.
Komünist partinin görevi; as›l olarak, parti örgütlenmesini gerçekleﬂtirmek ve bununla beraber, burjuva demokrasisinin de reddi anlam›na gelecek devrimci demokratik iktidar organlar›n›n kurulmas› faaliyetini, savaﬂ organizasyonunun haz›rlanmas› ve yarat›lmas› faaliyetini; siyasi faaliyetinin ana eksenine koymakt›r. Demokratik kitle örgütlerindeki faaliyet bu ana göreve ba¤l› tali yürütülecek faaliyettir.
Küçükburjuva sosyalist devrimci örgütler ne yap›yor? As›l olan siyasi organizasyonu yaratman›n gereklili¤ini vurgulamakta kimseden
geri kalm›yorlar; Ancak, pratik olarak, kitle örgütlerinde çal›ﬂman›n seyrine kap›larak, parti çal›ﬂmas›n›, demokratik çal›ﬂmaya indirgiyorlar.
Parti çal›ﬂmas›n›, sendika yönetimini ele geçirmek, sendikalar›n öncülü¤ünü “sendika yöneticisi olarak” sa¤lamak hedefiyle daralt›yorlar. Kim
ne derse desin böyle bir pratik, bu gruplar›, burjuva demokrasisi içerisinde varl›¤›n› ifade etmeye ve dolay›s›yla erimeye, ve burjuva demokratik sistemin birer “muhalif unsuru” olmaya götürüyor.
Baz› sosyalist parti ve gruplar bu durumun fark›ndalar, ancak devrim sorununun, gerçek anlamda, kafalar›nda ﬂekillenemeyiﬂi; onlar›n
kitle örgütlerini fazlaca önemsemelerine ve bunu faaliyetlerinin ana eksenine koymalar›na, dolay›s›yla parti programlar›n›n demokratikleﬂmesine yol aç›yor. Ancak di¤er yandan, baz› gruplar var ki, yap›sal durumlar›, demokratikleﬂmeye haz›r durumda ve bu gruplar sözde ne kadar
“devrimci” iseler, pratikte de o kadar ekonomistler. Bu örgütler, dergi
çevreleri biçimde oluﬂmuﬂ siyasi yap›lard›r; bu çevre ve gruplar›n siyasal yap›lanmalar› komünist bir örgüt olmaktan tamam›yla uzakt›r.
Komünist partinin görevi iﬂçi s›n›f›n› devrime haz›rlamak ve iﬂçi s›n›f›n›n devrim için örgütlenmesine yard›mc› olmakt›r. Buradan da anlaﬂ›ld›¤› gibi, komünist partinin örgütlenmesi ile, iﬂçi s›n›f›n›n devrim için
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örgütlenmesi birbirini tamamlayan ama ayn› zamanda farkl› iki örgütlenme biçimidir ve bu farkl›l›k göz önüne al›nmad›¤› taktirde, parti örgütlenmesi zaafa u¤rar. Komünist parti iﬂçi s›n›f›n›n devrime haz›rlanmas›n›
ve bu do¤rultuda örgütlenmesini kolaylaﬂt›r›c› önlemleri almay› önüne
koyar ve bu göreve uygun örgütlenir. Komünist partide tek tek iﬂçilerin
yer almas›, onun bir iﬂçi örgütü oldu¤u anlam›na gelmez. Komünist örgüt devrim örgütü de¤il, devrimin haz›rlanmas›nda aktif görev alan komünist militanlar›n birli¤ini sa¤layan bir siyas› organizasyondur. Devrimi yapacak güç ise iﬂçi s›n›f›d›r. Yaln›zca o da de¤il; iﬂçi s›n›f›n›n düzen
d›ﬂ› ve düzen içi örgütlerle s›n›f savaﬂ›m›n› sürdüren devrim ordusudur.
‹ﬂçi s›n›f›n›n düzen içi kitle örgütlerini, s›n›f savaﬂ›m›n›n do¤al geliﬂim
sürecinde, demokratik bilince kendili¤inden varan iﬂçi s›n›f› ve emekçi
y›¤›nlar kurar. ‹ﬂçilerin ve emekçi y›¤›nlar›n düzen d›ﬂ› örgütlenmeleri
ise, kimi zaman kendili¤inden olsa da, as›l olarak, komünist ve devrimci partilerin iradeleri ve faaliyetleri öncülü¤ünde kurulur. Komünist partinin devrimci görevleri tam da bu noktada ﬂekillenir. ‹ﬂçi s›n›f›n›n, devrim temelinde örgütlenmesi iradi bir sorundur. Kuﬂkusuz böylesi bir irade, s›n›f›n demokratik bilincini aﬂan onun üzerine ç›kan devrimci sosyalist bilince s›k› s›k›ya ba¤l›d›r. ‹ﬂçi s›n›f›n›n burjuva iktidar›n› parçalama
iste¤i ve proletarya diktatörlü¤üne yürüme prati¤i, her türden burjuva
sisteminin karﬂ›s›na dikilen bir devrimci savaﬂ organizasyonuna sahip
olmas› ile ilgilidir. Bu ise iﬂçi s›n›f›n›n önemli bir k›sm›n›n devrimci bir bilince sahip olmas›n› gerektirir. Komünist partinin öncelikli görevi iﬂçi s›n›f›na bu bilincin taﬂ›nmas›n› sa¤lamakt›r. Kuﬂkusuz yaln›zca bu de¤il,
devrimcileﬂen iﬂçilerin, oluﬂturaca¤› savaﬂ ordusunun örgütlenmesini
organize edecek ve savaﬂ› yönetecek öncü çekirdek olmakt›r. Öncelikle iﬂçi s›n›f›na devrimci, komünist bilinç götürmekle yükümlü -baﬂka bir
bilinç de¤il- parti, bu görevini yerine getirirken gerekli araçlara ve olanaklara sahip olmak ve kendisini de bu görevi yerine getirecek biçimde
organize etmek zorundad›r. Kuﬂkusuz partinin inﬂas› görevinin, iﬂçi s›n›f›n›n savaﬂ organizasyonunun örgütlenmesi ile tamamlanmas› gereklili¤i; partinin bu görevi de yerine getirecek bir biçimde organize olmas›n› zorunlu k›lar.
Bu noktada önemle belirtmek gerekiyor. Herkesin iﬂçi s›n›f›na gitmek görevini önüne koydu¤u bir zamanda, komünistler iﬂçi s›n›f›na nas›l ve niçin gitmek sorusuna özellikle ve önemle aç›kl›k getirmek zorundad›rlar. ‹ﬂçiler burjuva demokratik ve sendikal bilinci, s›n›f mücadelesi60

nin kaç›n›lmaz sonucu olarak kendili¤inden edinirler. Komünist partinin
iﬂçi s›n›f›na demokrasi bilinci taﬂ›mas› ya da “devrimci sendikal” bilinç
götürmeyi görev olarak, faaliyetinin ana eksenine oturtmas› boﬂa kürek
sallamakt›r. Komünistlerin as›l olan iﬂi bu de¤ildir. Komünistler baz›
kavramlar›n önüne örne¤in sendikac›l›¤›n önüne, “devrimci” s›fat› koyarak, kendilerinin “ekonomist olmad›klar›n›” söyleyen siyasilerin en büyük ﬂaﬂk›nlar oldu¤unu bilirler. Toplumsal fenomenler adland›rd›klar›
sosyal prati¤in, s›n›rlar› ve iﬂlevleri ile belirlenirler ve bu fenomenler -nas›l adland›r›rsan›z adland›r›n- kendini s›n›rlayan koﬂullar›n d›ﬂ›nda bir iﬂlev yüklenemezler, bu fenomenlerin iﬂlevlerinin de¤iﬂmesi, onlara hayatiyet veren sistemin köklü de¤iﬂimine ba¤l›d›r. Denilebilir ki, sendikalar kapitalist bir toplumda birbirleriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda daha iyi iktisadi ç›karlar sa¤layan/sa¤lamayan örgütlerdir, daha fazlas› olamazlar.
Sendikalar yap›lar› gere¤i pasif savaﬂ›m örgütleri; ekonomik mücadele örgütleridir; dolay›s›yla sonuç itibariyle toplumsal uzlaﬂma örgütleridir. Kendisini, en “devrimci sendikac›l›k” yapan grup olarak nitelendiren bir siyasi örgüt (ya da parti) sendikan›n as›l olan toplumsal iﬂlevini
de¤iﬂtirebilir mi? Yani sendikalar› devrimin öncüsü konumuna ulaﬂt›rabilir mi? Hay›r. O halde en iyi ekonomik ç›kar da sa¤lasa, sendika bir
devrimci savaﬂ örgütü de¤il, ekonomik, demokratik kitlesel iﬂçi örgütüdür. Sendikalar›n görevinin; burjuvaziyi toplu sözleﬂme masas›na oturtmak, iktisadi ve demokratik kazan›mlar› bu masada elde etmek, yani
sözleﬂme yapmak olarak belirlendi¤i zaman, bu faaliyet “en” noktas›nda da yürütülse, burjuvazinin varl›¤›n›n meﬂru zeminde tan›nmas› üzerine oturur ve bu durum uzlaﬂmadan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Uzlaﬂma
örgütünü, “devrimci” örgüt diye tan›mlamak ise, devrimi, demokrasi düzeyine indirgemenin reformist sosyalist adland›r›lmas›d›r. Devrimci kitle
örgütleri, demokratik kitle örgütlerinden farkl›d›r. Devrimci kitle örgütleri do¤rudan iﬂçi s›n›f›n›n iç savaﬂ organizasyonunun üzerine oturdu¤u
siyasi yap›lard›r. Demokratik kitle örgütleri ise kapitalist düzeni ekonomik anlamda zorlamakla yükümlü örgütlerdir, dolay›s›yla, demokratik
kitle örgütleri, devrimci de¤il, demokratik örgütlerdir. Demokratik kitle
örgütlerini “devrimci” olarak nitelendirmek, basit bir kavray›ﬂ ürünü de¤ildir. Bu kavray›ﬂ do¤rudan, proletarya devriminin hangi organlar üzerine oturaca¤› konusunda bilgisi olmayan ya da devrime hiçbir zaman
inanmam›ﬂ olan küçük burjuva sosyalist parti önderlerine aittir. Tam da
bu, nas›l adland›r›l›rsa adland›r›ls›n devrimden bir sapmad›r; devrimcilikten uzaklaﬂmakt›r. Sendikalara, devrimci bak›ﬂ ise; sendikalar›n de61

mokratik niteli¤ini belirlemek, sendikalar›n, devrimci s›n›f örgütlerinin
-devrimci iktidar organlar›n›n- yan›ndaki tali rolünü belirlemektir.
Bireyin, demokratik kitle örgütünde çal›ﬂmas›, demokratik kitle örgütlerinin geliﬂmesini sa¤layacak çal›ﬂmalar yürütmesi, sendikalar›n olmad›¤› alanlarda sendikalar›n kurulmas›n› organizasyonuna fiilen kat›lmas›, o bireyin demokrat oldu¤unu gösterir. Bu faaliyeti yürütmek demokratik bir görevdir. Birey faaliyetini yaln›zca bununla s›n›rl›yorsa ve
kendisinin komünist oldu¤unu iddia ediyorsa o büyük bir yalanc›d›r.
Komünist olmak, tüm bu faaliyetin yan›s›ra ve as›l olarak bireyin komünist parti faaliyeti içerisinde bir fiil görev almas›yla olanakl›d›r. Küçük
burjuva sosyalist örgütler genellikle bu konuda bir kargaﬂa yaﬂ›yorlar.
Tam da bu noktada, komünist parti faaliyeti ile demokratik faaliyet birbirine kar›ﬂt›r›larak, birbirinin önünü t›kar bir konuma vard›r›l›yor.
‹ﬂçi s›n›f›n›n devrim ve sosyalizm bilincini kazanmas›n› görev olarak önüne koyan komünist partinin, bu görevi yerine getirmesi için ona
en fazla gerekli olan arac› kullan›r; Gazete. Böylesi bir iﬂlev ise, parti organizasyonunun, gazetenin iﬂçi s›n›f›na ulaﬂt›r›lmas›, iﬂçiler aras›nda
yayg›nlaﬂmas› ve iﬂçilerin örgütlenmesi görevleri etraf›nda yap›lanmas›n› gerektirir. Parti; ideolojik, politik yay›n organ›n› düﬂünsel olarak besleyen, onu ülkenin her kentine ve her fabrikas›na da¤›tan, okunmas›n›,
tart›ﬂ›lmas›n› sa¤layan bir a¤ kurar ve bu ideolojik faaliyetle birlikte ve
birbirini besleyen bir biçimde iﬂçi s›n›f›n›n her hareketini devrime yönlendirmeye çal›ﬂan, onu devrime haz›rlayan bir siyasi organizasyon kurar. Parti üyesi bu yap›y› oluﬂturan birimlerden birinde yer al›r ve faaliyete bir fiil kat›l›r. Komünist, bu faaliyetin içerisinde yer alan bireydir ve
bu vasf› ile o, sendikada bir fiil çal›ﬂan demokrat bir insandan ayr›l›r. Bir
parti üyesinin as›l görevi sendikada çal›ﬂmak de¤il; fabrikada, devrim
organizasyonunun nüvesinin oluﬂmas›na çal›ﬂmakt›r ve sendikal çal›ﬂma, ancak böylesi bir çal›ﬂma varsa anlaml› hale gelebilir. Tüm bu söylediklerim, iﬂçilerin sendikalar› boﬂaltmas›n› istemek anlam›na gelmiyor.
Aksine, sendikalar› dar örgütler haline getiren küçük burjuva sosyalistlerinin tam tersine bir yol izleyerek, iﬂçilerin, ekonomik mücadele yürüten büyük sendikal birliklerde yer almas›n› sa¤lamak gereklidir. ‹ﬂçilerin
demokrasi bilincine gereksinimleri vard›r ve bu bilinci kazanacaklar›
yerler sendikalard›r, yard›mlaﬂma sand›klar›d›r. Ancak iﬂçileri, devrim
ad›na sendikalarda hapsederek; onlar›n düzen d›ﬂ› örgütlenmeler içerisinde, devrimci bilinç kazanarak organize olmas›n› engellemek; iﬂçi s›n›f›na, devrime en büyük zarar› verecek olanlar›n, komünist olmad›¤›n›
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yüksek sesle her yerde söylemek gerekiyor. ‹ﬂçilerin siyasi faaliyetini
“devrimci” sendikac›l›k yapma ile s›n›rlayarak, onlar›n düzen d›ﬂ› örgütlenme bilincinin, sendikal bilinçle körelmesine yol açanlar, iﬂçi s›n›f›n›n
devrimci gücüne inanmayan küçük burjuvalard›r. Bu baylar›n bir ayaklar›n›n “silahl› mücadele” ve bir ayaklar›n›n ekonomizmde olmas›n›n temel nedeni de budur. Bu örgütler, iﬂçi s›n›f›na o kadar güvensizler ki; silahl› mücadele görevini kendilerince yürütülmesinin ve sendikal faaliyetin ise iﬂçiler taraf›ndan yürütülmesinin ilahi bir iﬂbölümü oldu¤unu kabulleniyorlar. Bu baylar için iﬂçiler, gerilla örgütlerinin yan bir öznesi
olacak sendikalarda yer almas› gereken bireylerdir. Ekonomizmin “devrimci” aç›klan›ﬂ›n›n özeti budur. Bu ise kaç›n›lmaz olarak, iﬂçilerin faaliyet alan›n› ekonomik (sendikal) mücadele ile, -pratikte bu istenmese
de- s›n›rlamay› savunmakt›r. Kuﬂkusuz böylesi bir anlay›ﬂ, siyasileri giderek, sendikalara, devrimci iktidar organlar› olma misyonu biçmeye
kadar götürür. Anarko-sendikalizmin düﬂünsel kayna¤› bu yaklaﬂ›md›r.
Devrimci sosyalist olmak, gerçek anlamda, sosyalizmin zorunlulu¤unu kabul etmek ve devrimin gereklili¤ini görmektir. Bu da devrim için
siyasi bir örgütün varl›¤›n› öngörmeyi gerektirir. Komünist birey, örgütlü
bireydir. Bu örgütlülü¤ünde devrimci sosyalist bir örgütlülük olmas› ön
koﬂuldur. Birey kendisine devrimci sosyalist diyorsa; devrimci sosyalist
pratik içerisinde bir fiil yer almal›d›r. Bir insan›n demokratik kitle örgütünde bir fiil çal›ﬂmas›, onun iyi bir demokrat oldu¤unun göstergesidir.
Ancak ayn› bireyin komünist olmas› onun devrimci sosyalist pratik içerisinde bir fiil yer almas› ile mümkündür. Bu ayr›m çok önemlidir. Bugün,
legal bir gazete okuyucusu olmas› nedeniyle kendisini devrimci ve hatta komünist olarak ilan eden, demokratik kitle örgütlerinde kariyerinin
yükselmesi için bu tutumunu kullanan bireylerin sosyalist de¤il, demokrat olduklar›n›n anlaﬂ›lmas› gerekiyor. Çünkü bu insanlar, faaliyetleri ile
sosyalizmi s›n›rlad›klar› ve dolay›s›yla demokrasi bilinci ile sosyalist bilinci birbirine kar›ﬂt›rd›klar› ölçüde devrim mücadelesine zarar veriyorlar. Kuﬂkusuz nedeni ne olursa olsun bu bireylerin devrimci harekete
verdi¤i zarar› görmezden gelen ve onlara aralar›nda yer veren sosyalistlerin devrimci hareketin zaafa u¤ramas›nda çok daha büyük rol oynad›klar› aç›kt›r.
28 Nisan 2009

63

Yavuz Y›ld›r›mtürk
-Görüﬂ“Türkiye Sosyalist” Hareketinin
Bugünkü Durumunun Nedenleri -2-

Faﬂist hareket sadece MHP olarak görülüyordu. Sivil faﬂistlerin
güçleri abart›larak, devletin faﬂist biçimi göz ard› ediliyordu.
12 Mart faﬂist hareketin amac›, devrimci hareketleri “ezmenin” yan› s›ra, ordu içindeki 27 May›s›n›n devam› olan “sol” kesimleri, özellikle
sosyalist genç subaylar› tasfiye etmekti.
9 Mart “sol cunta hareketinin” baﬂar›s›zl›kla sonuçlanmas›, “sol kesimin temsilcisi” olarak lanse edilen Faruk Gürler’in ve Muhsin Batur’un, faﬂist generaller ile anlaﬂmalar›, Faﬂist generallerin Ordu’ya tam
egemen olmalar›n›n kap›s›n› aralad›.
Nitekim, Faik Türün isimli faﬂist generalin eline büyük bir f›rsat geçti. Ne kadar, sosyaldemokrat, “solcu”, sosyalist subay varsa hepsini
tasfiye etti ve faﬂistlerin orduya tam egemen olmas›n› sa¤lad›.
Sadece orduya de¤il devlete egemen olan bu faﬂistlerin diktatörlükleri “faﬂizm” olarak görülmüyor, onu yerine bu devlet biçimi “faﬂizm
tehlikesine” karﬂ› “demokrasi” ad›na savunulmas› isteniliyor.
Kald› ki, dünya sosyalist iﬂçi s›n›f› hareketinin en temel yanl›ﬂl›¤›,
faﬂizmi kapitalizmden soyutlayarak, burjuva demokrasini savunmas›yd›. Faﬂizmin tekelci kapitalizmin bir devlet biçimi oldu¤unun gösteren
Lenin’in görüﬂleri yokmuﬂças›na hareket edilerek, faﬂizmi tekelci burjuvazinin bir kesiminin en sald›rgan ve gerici iktidar biçimi olarak lanse
edilmesi, burjuva demokrasisini ve kapitalizmi savunan revizyonist
partilerin eline önemli bir silah verdi. Faﬂizme karﬂ› mücadele sosyalizm amac›dan kopar›ld›. Böylece, faﬂizme karﬂ› mücadelede revizyonist görüﬂlerin etkinlik kurmas›n›n ortam› haz›rland›.
Oysa, O dönemde gerek dünyada, gerekse özellikle Türkiye’deki
kapitalizmin hangi ç›kmazla karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u incelenseydi, her ﬂey
daha kolayca anlaﬂ›lacakt›.
Böyle bir yolu izlememelerinin nedeni 1971 hareketinin öne sürdü¤ü görüﬂlerin reddiydi.
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Sadece 1971 hareketinin iﬂçi, emekçi ve gençlik taraf›ndan ba¤›rlar›na bas›lan önderlerine sözde sahip ç›kmak, ama onlar›n görüﬂlerini
reddederek reformist yolu takip etmek, kapitalist dünyadaki geliﬂmeleri
takip etmeyi de gereksiz k›l›yordu!8
Burjuvazi, II. Emperyalist Savaﬂ sonras› geliﬂen kapitalizmin “ﬂaﬂaal›” dönemini geride b›rak›p,1966’larda yeniden kapitalizmin ekonomik krizi ile baﬂ baﬂa kalm›ﬂt›. Özellikle Avrupa’da, Latin Amerika’da
kapitalizmin krizi ile birlikte uyanan ve mücadeleye giren iﬂçiler emekçiler ve gençlik dünya burjuvazisini köﬂeye s›k›ﬂt›r›yordu.
Kapitalist krizin nedenini “pazar darl›¤›nda“ arayan burjuvazi, devletin ekonomiye müdahalesinin serbest rekabetin önünü kesti¤ini ve
pazar darl›¤›na yol açt›¤›n›n öne süren Milton Friedman’in görüﬂlerini,
“kurtuluﬂ reçetesi” olarak ele ald›.
”Serbest rekabetle” amaçlanan, mali sermayenin (finans kapitalin)
rant elde etmesi için tüm kap›lar›n›n ard›na kadar aç›lmas›yd›.
Tabii ki her zaman oldu¤u gibi, emperyalist-kapitalist sistemin kuyru¤una yamanan “geliﬂmekte olan kapitalist ülkeler”de kapitalizmin
ekonomik krizi en üst düzeyde kendini göstermiﬂti.
Türkiye, emperyalist-kapitalist sistemin kuyru¤una yamanan ülkelerin önde gelenlerindendir. II. Emperyalist Savaﬂ sonras›, sosyalist sisteme (sonradan da Sovyet blo¤una) karﬂ› emperyalist-kapitalist sistemin bekçilik görevini üslenmesi, onun emperyalistlerin ba¤›ﬂlar›yla ve
ucuz kredileriyle yaﬂam›n› sürdürmesini sa¤lam›ﬂt›.
Sovyetler Birli¤i’nin kapitalizme geriye dönüﬂü ve kapitalizmin yeniden ekonomik krize girmesi, Türkiye’yi tam anlam›yla ç›kmaz›n içine
soktu; çünkü para musluklar› kesilmiﬂti. Ne eskiden oldu¤u gibi düﬂük
faizli borç bulabiliyorlard›, nede “cömert ba¤›ﬂlar” geliyordu.
Türkiye’de kapitalist ekonominin krizi her gecen gün daha derinleﬂiyordu. 1974 Demirel’in MC hükümeti, “devlet 70 sentte muhtaçt›r” laflar›yla iflas ettiklerini aç›klamakta çekinmeyecek duruma gelmiﬂti.
Krizden kurtulmak için emperyalist-kapitalist ülkelerin kap›lar›n›
aﬂ›nd›rmakta yorgun düﬂen Türkiye hükümeti, Sovyetlerden dahi “medet umar” hale gelmiﬂti.
Dinciler ise, ekonomik krizden
Arap ülkelerinde ar›yorlard›.
S.P. F/5

kurtuluﬂu, ﬂeriatç› petrol zengini
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Ama Türk devletinin ve burjuvazisinin borç para için çald›¤› her kap›
yüzlerine kapan›yordu. Çünkü uluslararas› mali sermaye ekonomik krizden
daha fazla rant elde etmeden iflastan kurtulamayacaklar›n› görüyordu.
Bunun için de borçlar›n› dahi ödemeyen “geliﬂmekte olan ülkelere”,
çok yüksek faizli borçlar karﬂ›l›¤›nda, mevcut borçlar›n ertelenece¤ini
ve yeni krediler aç›labilinece¤ini vaat ediyorlard›. Al›nacak olan borçlar›n yüksek faizlerinin ödenmesi, ancak iﬂçi ve emekçileri korkunç bir sömürü çark› içine almak ile gerçekleﬂtirilebilirdi.
Ama ne var ki, 1971 hareketinin de etkisiyle uyanan, artan sömürüye karﬂ› mücadeleye giriﬂen iﬂçi ve emekçiler, devrimci hareketlerin
yard›m ve önderlikleriyle her gecen gün direniﬂlerini daha da üst boyutlara ç›kararak, sömürünün yo¤unlaﬂt›r›lmas›na karﬂ› ç›k›yorlard›.
Demirel, bu “ç›kmazdan kurtulmak” için “MC” hükümetleri ile “antikomünist cephe” kurdu ve sivil faﬂistleri silahland›rarak, direnen iﬂçilerin, emekçilerin ve devrimcilerin üstüne sald›rtt›.
Sivil faﬂist çetelerin sald›r›lar›, iﬂçileri, emekçileri ve devrimcileri sindirmeleri bir yana, tam tersine iﬂçilerin, emekçilerin ve gençli¤in mücadelesinin daha da kitleselleﬂtirmesini sa¤lamaktan baﬂka bir iﬂe yaramad›.
1977 milletvekili seçimlerinde, Demirel’in “anti-komünist” cephesinin “ülkeyi bölüp, kamplaﬂt›rd›” görüﬂleri ve “sol” söylevlerle harekete
geçen Ecevit %42 oran›nda oy alarak hükümeti kurdu. Reformist politikalar›yla, iﬂçileri, emekçileri ikna edip, ulusalararas› mali sermayeden
borç para alma umuduyla emperyalist devletlerin ve IMF’nin kap›s›na
dayanan Ecevit eli boﬂ döndü.
Ecevit, uluslararas› mali sermayenin borç için öne sürdü¤ü koﬂullar›n çok a¤›r olmas› karﬂ›s›nda reformist söylevleri ile uyuttu¤u iﬂçi ve
emekçilerin karﬂ›s›na ç›kmaya cesaret edemedi.
Ve böylece CHP hükümeti döneminde de ekonomik kriz daha da
derinleﬂti. Di¤er yanda da reformist Ecevit hükümetinin iflas›n›n aç›¤a
ç›kmas›, 1977’lerden itibaren “t›rmanan faﬂizm ve 3 dünya” reformist
görüﬂlere karﬂ› ç›kan 1971 hareketinin takipçilerini (do¤ru siyasî taktikler sonucu) önemli siyasî güç olmalar›n› sa¤l›yordu.9
Ecevit’in iﬂ baﬂ›na gelmesi ile birlikte burjuvazi, generallerin iktidar› ele almas›ndan baﬂka ç›k›ﬂ yolu kalmad›¤›n› tespit ederek, askeri darbenin haz›rl›¤›na giriﬂti. Sivil faﬂist çeteler art›k ordu taraf›ndan yönlendirilerek, darbeye ortam haz›rlamalar› için seferber edildi.
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1977 y›l›nda bu geliﬂmelerin olaca¤›n› belirledik. Bunun için de
“genel grev” ça¤r›s›n› gündeme getirerek, darbeye karﬂ› iﬂçi ve emekçilerin ayaklanmas›n› ve silahlanmas›n› amaçlayan bir bak›ﬂ aç›s›n› egemen k›lmak için yolla ç›kt›k. Çünkü burjuvazi, faﬂist sald›r›lar› gerçekleﬂtirmeden, iﬂçileri, emekçileri sindirmeden, uluslararas› mali sermayenin
yüksek faizli borçlar›n›n a¤›r koﬂullar›n› yerine getirmeden, ekonomiyi
krizden ç›karamayaca¤›n› görüyordu. Bunun için küçü¤üyle, büyü¤üyle burjuvazi askeri darbenin peﬂine düﬂmüﬂlerdi. Türkiye’nin en büyük
Holdingleri, askeri darbe tezgah›n›n içinde yer alm›ﬂt›.10
Burjuvazinin ekonomik ve siyasî sald›r›lar›na, emekçilerin devrimci
kitlesel sald›r›yla cevap vermenin d›ﬂ›nda baﬂka ç›k›ﬂ yolu yoktu.
Uluslararas› burjuvaziyle birlikte, Türkiye burjuvazisi, iﬂçi, emekçi
ve gençlik kitlelerinin önüne ya teslimiyet ya da savaﬂ ikilemini koymuﬂtu; ve 1976-77’den itibaren bu dayatma ile iﬂe baﬂland›.
Ecevit’e hükümet kurdurarak, onun ç›kmaz›n› gösterip, askeri darbeden baﬂka ç›k›ﬂ yolunun olmad›¤›n› kan›tlamak istiyorlard›. Ve bunu
baﬂard›lar.
Peki darbe “kader miydi”, önlenemez miydi? Veya Türkiye devrimci hareketinin askeri faﬂist darbe karﬂ›s›nda bu ölçüde darbe yemesi
kaç›n›lmaz m›yd›? Kesinlikle hay›r; e¤er baﬂ›ndan itibaren Türkiye’nin
devlet yap›s›na ve ordusunun niteli¤ine göre ideolojik, siyasi ve örgütsel Marksist-Leninist bir çizgi izlense idi, Generaller ne darbeye teﬂebbüs edebilirlerdi, nede darbeleri bu ölçüde baﬂar›l› olabilirdi.
‹lk önce dönemin revizyonist TKP’nin iﬂçiler üzerindeki burjuva uzlaﬂ›c›s› siyasi ve ideolojik etkisi tasfiye edilmeliydi. TKP, iﬂçi s›n›f›n›n
devlete ve orduya karﬂ› seferber edilmesinin önündeki en büyük engellerinden biriydi. S›k›yönetim kumandanlar›yla anlaﬂarak, yasal grevleri
gündeme getirip, iﬂçilerin faﬂizmin genel sald›r› tehlikesini görmemesini sa¤lad›lar.
Durmadan iﬂçilerin genel greve haz›r olmad›¤›n› ileri sürüp durdular.
Oysa o dönemde, Adanal› iﬂçiler “HK” ve Dev-Yol’un ça¤r›s›yla iki
kere “yasa-d›ﬂ›” bölgesel greve gitmiﬂti. ‹zmir’de Tariﬂ ve Gültepe eylemleri burjuvaziyi tedirgin etmiﬂti. 1979 milletvekili ara seçimlerinde izlenen “seçime boykot” takti¤i baﬂar›yla sonuçlanm›ﬂ ve Türkiye’de ilk
kez seçime kat›l›m, o güne kadar görülmemiﬂ oranda düﬂük ç›km›ﬂt›.
Tüm bunlara ra¤men, iﬂçi s›n›f›n›n mücadele örgütü D‹SK’e egemen olan TKP iﬂçilerin genel greve haz›r olmad›¤›n› ileri sürerek ve s›67

k›yönetim kumandalar›yla anlaﬂ›p, yasal grevler ile iﬂçileri uyuttu ve s›n›f›n mücadelesinin devrimcileﬂmesinin önünü kesti.
TKP’nin tepeden inme tarzda D‹SK’e egemen olmas›, onun iﬂçilerin mücadeleci kitlesel örgütü olma özelli¤inin kaybolmas›na neden oldu. 1970 öncesi iﬂçiler, devletin örgütledi¤i sar›-sendika Türk-‹ﬂ’ten,
D‹SK’e geçmek için fabrikalar› iﬂgal edip, polislerle, ordu birlikleriyle
çat›ﬂarak, patronlar› D‹SK’i tan›maya zorluyordu. ‹ﬂçilerin D‹SK’e geçmek için yürüttükleri mücadele, Türk-‹ﬂ’i da¤›lmaya sürüklemiﬂ ve
D‹SK’in büyüyüp, geliﬂmesinin önü al›namam›ﬂt›.
Demirel hükümeti, bu geliﬂmeyi önlemek için 15/16 Haziran hareketinin patlak vermesine neden olan 274-275 say›l› sendikalar ve toplu
sözleﬂme, grev, lokavt yasas›nda iﬂçi s›n›f› hareketi ve dolay›s›yla sosyalist hareketin aleyhine olan yasal düzenlemeleri TBMM’ye getirmiﬂti.
TKP, D‹SK’in yönetimini ele geçirir geçirmez, iﬂçilerin mücadelesiyle D‹SK’e geçme hareketine son verip, Türk-‹ﬂ’e ba¤l› sendikalar›n
D‹SK’e kat›lmas›n›n yollunu açt›. Ve böylece, mücadeleyle iﬂçilerin birleﬂmesinin yerini, bürokrat sendika yönetimlerinin birleﬂmesi ald›.
TKP’ye karﬂ› olduklar›n› ileri süren ama Sovyetler Birli¤i’nin emperyalist bir ülke oldu¤unu kabul etmeyen, (hatta onu sosyalist gören)
1971 hareketinin takipçisi olduklar›n› iddia eden gruplar, “iﬂçi s›n›f›na
egemen olma” ad›na sendika bürokrat yönetimlerinde yer kapmaktan
öte bir amaç taﬂ›mad›klar› gibi, ordunun genel sald›r›s›na karﬂ› kitleleri
ayakland›rman›n ilk ad›m› olan genel-grev takti¤ini desteklemeleri bir
yana, aç›kça karﬂ› ç›kmaktan geri durmad›lar.
Faﬂist generallerin darbe haz›rl›klar›n›n ayan beyan aç›¤a ç›kt›¤›
dönemde bile (ne yaz›k ki) TKP’nin ve di¤er “sol” gruplar›n, faﬂizmin
genel sald›r› tehlikesine karﬂ› duyars›z tutumlar› de¤iﬂmedi.
Generaller ile s›k› f›k› iliﬂkiler içinde olan TKP ve onunla birlikte yürüyen “sol” gruplar darbe olaca¤›n› önceden haber alarak, özellikle
D‹SK’li iﬂçileri yüzüstü b›rak›p, 12 Eylül’e 1 veya 2 hafta kala Türkiye’den kaçt›lar.

Faﬂizm karﬂ›s›nda Leninist örgütlülükten yoksunluk
Her ﬂeyden önce “ideolojik ve siyasî çizginin” do¤rulu¤unu veya
yanl›ﬂl›¤›n› ancak sosyal-pratik belirler.
Bunun için, ‹ﬂçi s›n›f›n›n sosyalist devrimini amaçlayan bir Marksist
örgütü baﬂlang›çtan itibaren amac›na uygun olarak örgütlenmek zo68

rundad›r. ‹ﬂçi s›n›f›n›n burjuvazinin iktidar›na karﬂ› mücadelesine siyasî,
ideolojik ve örgütsel olarak kumanda edebilecek sosyalist parti, gerek
iﬂçi s›n›f›n› ve gerekse kendisini, burjuvaziyle k›ran k›rana mücadeleye
göre ve burjuvazinin her türlü sald›r›s›n› gö¤üsleyecek ﬂeklinde örgütlenmesi zorunludur.
Oysa, yukarda k›saca de¤indi¤im “yeniden toparlanma” ad›na siyasî ve örgütsel faaliyete giriﬂenler, 1971 hareketinin devrimci yolunu
inkar ederek iﬂe baﬂlam›ﬂlard›.
Faﬂizme karﬂ› “demokrasiyi”, emperyalizme karﬂ› “ba¤›ms›zl›¤›” savunmay› esas alan bir siyasî ve ideolojik çizgi izledikleri için faﬂist diktatörlük koﬂullar›nda mücadelenin tüm biçimlerine aday Leninist örgütlü¤ün zorunlulu¤unu görmek istemediler ve illegal görünümlü, legal
bürokratik örgütlülü¤ü esas ald›lar.
“T›rmanan faﬂizm” (ya da “faﬂizme geçit yok”) ve “3 dünya” görüﬂlerinin ›ﬂ›¤›nda belirlenen siyasî ve ideolojik bak›ﬂ ac›s›na uygun sözde
illegal örgütlülük oluﬂturulmuﬂtu. Devrim amac›yla örgütlenme, “ﬂimdi
silahl› mücadele biçimi esas de¤ildir” bahanesinin arkas›na gizlenerek
gerekli görülmemiﬂti.
Oysa Lenin, devrim için örgütlenmenin niteli¤ini esas olarak mücadele biçimlerinin tayin etmedi¤ini, mücadele biçimleri s›n›f mücadelesi içinde ve kendili¤inden ortaya ç›kmas›na ra¤men, iﬂçi s›n›f›n›n ve partisinin devrim amac›na göre örgütlenmesinin zorunlulu¤unu aç›k bir
tarzda vurguluyordu.
Sosyalist devrim amac›na tâbi tarzda örgütlenmenin, ayn› zamanda s›n›f mücadelesi içinde ortaya ç›kacak olan her türlü koﬂula göre hareket edebilecek yetenekte olmas› ise kaç›n›lmazd›r.
Bunun için örgütlenmenin niteli¤ini ve biçimini esas olarak belirleyen; ideolojik ve siyasî çizgidir.
Türkiye’de faﬂist diktatörlük koﬂullar›nda ve de iﬂçi s›n›f› içinde
Leninist bir komünist partisi inﬂa edilmeden burjuvaziye karﬂ› herhangi
bir baﬂar›n›n elde edilmesi düﬂünülemez.
ﬁu veya bu ﬂekilde fabrikalarda (sendika yönetimlerinin d›ﬂ›nda)
komünist parti ad›yla örgütlülü¤e giriﬂilmemiﬂse, iﬂçi s›n›f›n›n demokratik ve sosyalist devrimde öncü ve temel gücü olmas› sa¤lanamaz.
Türkiye’de böyle bir komünist partisi, Lenin’in “Bir yoldaﬂa mektup” kitab›nda izah etti¤i ﬂekilde inﬂa edilmesi zorunluydu.
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Ama ne var ki, devrimi hedeflemeyen bir siyasî hareketin “bir yoldaﬂa mektup”ta gösterilen ﬂekilde bir illegal parti örgütünü inﬂa etmesi
onun için lükstür.
Kapitalist sistem içinde restorasyonu ve burjuva demokrasisini savunmay› hedefleyen siyasî hareketlerin kendi siyasî amaçlar›na uygun tarzdaki örgütlülü¤ü ile iﬂçi s›n›f›n›n sosyalist devrim mücadelesine kumanda etmesine imkân var m›yd›?!11
12 Eylül faﬂizmi karﬂ›nda Türkiye devrimci hareketinin en önemli
ç›kmaz› budu.
Lenin ile Martov aras›ndaki görüﬂ ayr›l›¤›n›n ve Rus Sosyal Demokrat Partisi’nin Menﬂevik ve Bolﬂevik diye bölünmesinin (ilk baﬂlang›çta) esas nedeni, partinin sosyalist devrim amac›na göre örgütlenip,
örgütlenmeyece¤i tart›ﬂmalar›n›n belirledi¤i bilinmektedir.
Lenin’in ›srarla üzerinde durdu¤u, iﬂçi s›n›f› içinde örgütlenmiﬂ ve
inisiyatifli, Çarl›¤›n gerici diktatörlü¤üne karﬂ› her koﬂul alt›na mücadelesini yürütebilecek ve ayn› zamanda iﬂçileri örgütleyip mücadeleye sokabilecek, onlara süreç içersinde önderlik edebilecek ve de sosyalist
devrimi gerçekleﬂtirebilecek bir örgütlülüktü.

Komünist Parti’nin inﬂa süreci
Dünya iﬂçi s›n›f›n›n (ve de özellikle Çarl›k Rusya’s›ndaki iﬂçi s›n›f›n›n) tarihi, devrimci komünist partiler kurulmadan önce iﬂçi s›n›f› mücadelesi içinde gruplar›n oluﬂturuldu¤unu, daha sonra ise bunlar›n komünist (veya sosyaldemokrat, sosyalist) ad›yla partileﬂtiklerini gösteriyor.
Çarl›k Rusya’s›nda iﬂçiler aras›nda ilk önce “eme¤in kurtuluﬂu
gruplar›” inﬂa edildi¤i ve bir müddet geçtikte sonra “eme¤in kurtuluﬂu
gruplar›n›n” bir araya gelmesiyle “Rus Sosyal Demokrat Partisi’nin”
oluﬂturuldu¤u biliniyor.
Oysa Türkiye’de tam tersine Mustafa Suphi’lerin M-L yolunu terk
ederek yeniden kurulan TKP baﬂta olmak üzere, “sosyalist”, ”komünist” veya baﬂka isimlerle kurulan partilerin hiçbirisi ilk önce iﬂçi s›n›f›
içinde, fabrikalarda iﬂçi gruplar›n›n birleﬂmesiyle kurulmad›. Baﬂka bir
de¤iﬂle, ﬂu veya bu ﬂekilde iﬂçilerin mücadelesine önderlik eder duruma gelen gruplar›n birleﬂeni olarak parti inﬂa edilmedi. Aksine bir grup
sosyalist ayd›n bir araya gelip, partileﬂtiler (daha do¤rusu kendi “dar
grup tap›m›” sektini kurdular) ve sonrada sözde iﬂçileri partiye kazanmak için yola ç›kt›lar!
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TKP’nin 1950 öncesi (k›sa dönemli tütün iﬂçiler içindeki örgütlenmesini bir kenara b›rak›rsak,) bu yolda parti iddias›ndaki gruplar›n hiçbirinin
do¤ru dürüst bir baﬂar› elde edemedi¤ini kolayca iddia edebiliriz.12
Türkiye, 100 seneyi geride b›rakan kapitalist üretim iliﬂkilerinin ve
iﬂçi s›n›f›n›n varl›¤›na ra¤men, fabrikalar ve iﬂyerleri temelinde (dolay›s›yla iﬂçi s›n›f› içinde) Komünist Partisi’nin inﬂa edilemedi¤i nadir ülkelerden biridir. Bugün dahi kendine “sosyalist”, ”komünist” parti ismini
takanlar›n önünde “iﬂçi s›n›f› içinde Komünist Partisi’ni inﬂa etme “görevi” duruyor.
Hâlâ “iﬂçiler aras›nda komünist veya sosyalist parti nas›l örgütlenir?” sorusunun tart›ﬂmas› devam edebiliyor.
1971 hareketi, kapitalizmin ekonomik krizlerle daha da artan iﬂsizli¤e, açl›¤a ve yoksullu¤a karﬂ› “bir avuç insan›n” ölümü göze alarak baﬂkald›r›s›, ve silahl› isyan› idi. Bu isyan kapitalizmin girdab›na itilen y›¤›nlarda büyük bir sempati yaratm›ﬂt›. Bu isyan, y›llarca süren anti-komünizmin ahtapot gibi k›skac›na ald›¤› toplumun zincirlerini söküp
atmas›n›n, “özgürleﬂmeye” do¤ru ad›m atmas›n›n ortam›n› sa¤l›yordu.
Anti-komünizmi bayrak edinen devletin, burjuvazinin ve onun faﬂist
generallerinin ölüm tehditlerini hiçe sayan, “evet ben komünistim, ben
yoksullardan, ili¤ine kadar sömürülen aç b›rak›lanlardan yanay›m, onlar›n sosyal kurtuluﬂu için silaha sar›ld›m, savaﬂ›yorum” diyerek faﬂist diktatörlü¤e meydan okunmas›, anti-komünizmi etkisiz hale getirip, ülkenin dört bir yan›ndan sosyalizm, komünizm sempatizanlar›n›n ortaya
ç›kmas›na vesile olmuﬂtu.
“Ben THKO’luyum, ben THKP/C’liyim” diyenler, ülkenin dört bir taraf›nda “kendili¤inden” örgütlü “sosyalist” gruplar ﬂekilde ortaya ç›km›ﬂ ve
bulunduklar› bölgeleri siyasî egemenlikleri alt›na almaya baﬂlam›ﬂlard›.
1971 hareketinin “örgütleri” ad›na onlara gidenler, bu örgütlülükleri ülke çap›nda hemen merkezileﬂtirdiler. Bu merkezileﬂtirme, sempatizan örgütlerin kumandan› biçimsel merkeziyetçi bürokrat “komünist”
partisini veya ad›na “parti” takmayan sol gruplar› ortaya ç›kard›.
Oysa, ‹ﬂçilerin içinde dahi bu örgütlerin sempatizan gruplar› “kendili¤inden” oluﬂmuﬂtu. Özellikle D‹SK’e ba¤l› baz› sendikalar kap›lar›n›
bu örgütlere açm›ﬂ ve bunlar› ba¤›rlar›na basm›ﬂlard›.
Bu ortamdan yararlanacak örgütlerin baﬂ›nda THKO geliyordu.
Çünkü “Deniz’in sempatizanlar›” daha çoktu. Bunun için özellikle gençler “Deniz’in örgütünü” ba¤›rlar›na basmaktan geri durmuyordu.
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Bu potansiyeli, Marksist-Leninist proletarya partisinin kurmas›n›n
zemini olarak kullanma, Marksizm’in iﬂçi s›n›f› hareketi ile nas›l kaynaﬂt›rmak gerekti¤i sorusunun da cevab›yd›. Ama “Silahl› mücadele ﬂimdi esas
mücadele biçimi de¤ildir” denilerek, 1971 hareketinin “silahl› birlikler”
ﬂeklindeki örgütleme anlay›ﬂ› bir yana b›rak›lm›ﬂ, bunun yerine 1970 öncesinin Dev-Genç’in örgütlenme biçimine tekrar geri dönülmüﬂtü.13
Her ﬂeyden önce 1971’lerden sonra Türkiye’nin dört bir taraf›nda
uyanan emekçilerin, iﬂçilerin ve gençli¤in geliﬂen mücadelesini, DevGenç’in izledi¤i ideolojik, siyasî çizgiyle ve örgütsel yap›s›yla, sosyalist
devrim amac›na do¤ru yönlendirilmesine imkân yoktu.
Marksist-Leninist Parti’nin en temel özelli¤ini, iﬂçi s›n›f› içinde inﬂa
edilen partinin taban organlar›n›n ideolojik ve siyasî olarak merkeze
ba¤l›yken, kendi alan›nda örgütsel faaliyetini inisiyatifli bir tarzda sürdürebilme yetene¤ine sahip olmas› belirler. Ve komünist partisine üye
alma yetkisinin iﬂçi ve emekçiler içinde faaliyet gösteren, kitleler ile direk ba¤› olan taban organ elinde olmas› zorunludur.
Komünist bir parti iﬂçi s›n›f› içinde taban örgütleri asgari düzeyde
inﬂa edilmeden kurulmaz ve kurulmamas› gerekir. E¤er taban örgütleri
iﬂçi s›n›f› içinde inﬂa edilerek komünist partisi kurulursa, inisiyatifli faaliyet gösteren taban örgütlerinin varolmas› bir sorun olmaktan ç›kar;
çünkü parti, inisiyatifli faaliyet gösteren taban örgütlerinin merkezileﬂmesi olarak do¤ar.
Oysa Türkiye’de tam tersine iﬂçi ve emekçi s›n›flar içinde taban örgütleri oluﬂturmadan ve de fabrikalarda ve emekçilerin çal›ﬂma alanlar›nda yer almayan ”yönetici organlar” oluﬂturulur, ve bunlara sözde taban organlar› kurma ad›na sempatizanlar› yönlendirme görevleri verilir ve de “partiye üye alma” yetkisi de bunlar›n elinde bulunur. “Yönetici organlar›n görevi”, sempatizanlar› devaml› denetlemek, onlara “yol
göstermek” ve onlardan “partiye üye kazanmak” olarak belirlenir. Böylece hantal, emir-kumanda zinciriyle hareket etmekten öteye gitmeyen
inisiyatifsiz “parti organlar›n›n” oluﬂmas› sa¤lan›r. Böyle bir örgütlenme
ayn› zamanda örgütü faﬂist devletin terörünün “yemi” olmas›n› kaç›n›lmaz k›lar ve de k›ld›.
Faﬂist devlet, bürokratik “illegal örgüt”ün tepesini ele geçirerek örgütü iﬂlemez hale getirebilece¤inin fark›ndayd›.
Lenin, gericili¤in bu amac›n› bildi¤i için, “Bir yoldaﬂa mektup” isimli yap›t›nda, bunun önlemlerinin nas›l oldu¤unu izah etmiﬂti. Ama Lenin’in görüﬂleri illegal örgütlenmenin esas› olarak ele al›nmad›.
(Devam edecek)
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Dipnot Aç›klamalar›:
8 Bugün reformist yolda kendilerini gizlemeden rahatl›kla yürüdükleri
için “Che’yi herkes seviyor ama, devrimci yolunda hiç kimse gitmiyor” diyebiliyorlar. Yani gençlere “Che’yi, Denizleri, Mahirleri, ‹bo’lar› sevin ama,
devrimci yollar›n› takip etmeyin” diyerek ö¤üt veriyorlar. 1973 sonras›nda
da ayn› bak›ﬂ aç›s›yla olaylara yaklaﬂ›yorlard› ama kendilerini gizleyerek.
9 Özellikle THKO’nun devam› olan TDKP bu devrimci dönüﬂümünü
yaparak, Maocu-Sovyetçi kamplaﬂmas›n› da¤›tt›, “3 dünya” ve “t›rmanan
faﬂizm” görüﬂlerini ret ve mahkûm etti. Mao Zedung düﬂüncesinin antiMarksist oldu¤unu aç›klad›. Bu tav›r onlar›n kitlelerin nezdinde prestij kazanmas›na, siyasî olarak kitleselleﬂerek, güçlenmelerine yol açt›.
10 Vehbi Koç’un ve Sabanc›’n›n generaller ile birlikte darbeyi tezgâhlad›klar› art›k herkes taraf›ndan bilinmektedir.
11 Komünist Parti’nin Lenin’in görüﬂleri do¤rultusunda “nas›l olmal›yd›?” sorusunun cevab›n›n detayl› izah›na bu yaz›mda giremiyorum; çünkü
yaz›n›n amac›n›n d›ﬂ›na ç›kmak zorunda kal›yorum. Bunun için baﬂka bir
yaz›mda ne demek istedi¤imi detayl›ca aç›klayaca¤›m
12 12 sendikac›n›n bir araya gelerek kurdu¤u T‹P, bu konuda bir istisnay› oluﬂturmaz. Çünkü T‹P, Türkiye’de bürokrat sendika örgütlülü¤ünün
d›ﬂ›nda, sosyalizmi amaçlayan bir parti olarak iﬂçiler içinde ne inﬂa edildi,
nede buna gerek görüldü. Bürokrat sendika örgütlülü¤üne dayanan ve seçimle iktidara gelmeyi amaçlayan reformist bir T‹P kurulmuﬂtu.
13 Dev-Genç, FKF’nin devam› olas›na ra¤men örgütsel olarak ondan
tamamen ayr› bir örgütlülü¤e sahipti.
FKF, T‹P taraf›nda kurulmuﬂtu ve onun gençlik içindeki yan örgütüydü. Sadece, siyasî ve ideolojik olarak de¤il örgütsel olarakta T‹P’e ba¤›ml›yd›. T‹P yönetimi, FKF yönetimini seçimlerle oluﬂturuluyor görüntüsü alt›nda tayin ediyordu. Do¤u Perinçek bizzat M. A. Aybar taraf›ndan FKF genel baﬂkan› olarak atanm›ﬂt›. Do¤u Perinçek, T‹P’in izledi¤i siyasî çizgiye
ters düﬂtü¤ü için yine T‹P yönetiminin iste¤i do¤rultusunda “oylamayla” görevinden al›nd›.
Dev-Genç üniversitelerde “sosyalist ve devrimci gençli¤in” kitlesel örgüt olmas›na ra¤men herhangi bir partinin veya grubun yan örgütü de¤ildi.
Fakülteler düzeyinde örgütlenmiﬂlerdi ve seçimle yöneticilerini seçiyorlard›.
Fakülte delegelerinin kat›ld›¤› kurultayla da “Devrimci Gençlik Federasyonu”nun yöneticileri ve baﬂkan› seçilirdi.
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Fakültelerde ve üniversitelerde devrimci gençli¤in kitlesel örgütü DevGenç’in d›ﬂ›nda, üniversite ve yüksekokul ö¤rencilerinin tümünü kapsad›¤›
iddia edilen, fakülte ve üniversite yönetimlerinin tan›d›¤›, fakülte talebe cemiyetleri, bu cemiyetlerin oluﬂturdu¤u ve üniversiteleri temsil eden talebe
birlikleri, talebe birliklerinin Türkiye çap›ndaki üst organ› ise talebe federasyonu vard›.
Fakülteler cemiyetlerinin ve üniversitelerin talebe birliklerinin ço¤unlu¤u özellikle 1968 olaylar›ndan sonra Dev-Genç’e mensup ö¤rencilerin eline geçti. Böylece bu örgütler, Dev-Genç’in “yan örgütleri” konumuna düﬂtüler. Dev-Genç, izledi¤i siyasî ve ideolojik çizgisi ile sadece ö¤renci gençli¤in siyasî, demokratik talepleriyle s›n›rl› bir faaliyet gösteren “ö¤renci örgütü” de¤ildi; tam tersine ülkedeki iktidara, kapitalist-emperyalist sisteme
karﬂ› en önemli devrimci muhalefet hareketiydi. Amatör bir “ruhla” iﬂçileri,
emekçileri ve topraks›z köylülü¤ü düzene karﬂ› baﬂkald›r›ya sokmay› amaçl›yorlard›. Dev-Genç parti de¤ildi ama âdeta bir “sosyalist parti” gibi siyasî
ve ideolojik mücadele yürütüyordu.
1970-71 döneminde gruplaﬂmalar›n ortaya ç›kmas›yla Dev-Genç fonksiyonunu yitirdi. Soysal pratik, Dev-Genç benzeri örgütlülü¤ün iﬂçi s›n›f› ve
emekçilerin mücadelesine önderlik edemeyece¤ini göstermiﬂti. Sosyalist
partinin yan örgütü olmas› gereken “Devrimci-sosyalist gençlik” örgütü
T‹P’den kopart›lm›ﬂt›, ama T‹P’in siyasî ve ideolojik reformist çizgisini reddeden Marksist-Leninist bir partinin oluﬂturulmas› ise “sol” askeri darbe
beklentisinden dolay› hiç bir zaman gündeme dahi gelmedi. Böylece
Marksist-Leninist partinin yan örgütü olmas› gereken sosyalist gençli¤in kitlesel örgütü, tam anlam›yla belirsizli¤in içine itilmiﬂ olundu.
1971 sonras› Dev-Genç hareketinin olumsuz deneyi yokmuﬂças›na,
“ﬂimdi silahl› mücadele esas haline gelmemiﬂtir” görüﬂleriyle toparlanma
ad› alt›nda Dev-Genç dönemine geri dönüﬂmüﬂtü. Tabii Dev-Genç’ten ayr›lan gruplar›n ço¤u kendi dev-genç’ini oluﬂturarak.
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‹sa Gözaçt›
-Marksist Eleﬂtiri“Birlik Ayr›l›¤› D›ﬂtalar Farkl›l›¤› De¤il”

SORUN Polemik Dergisi’nde (Say›: 35, Mart 2009, s. 77-83) Yavuz Y›ld›r›mtürk imzal› “Komünistlerin Birli¤i Sorunu”nu içeren bir yaz›
yay›mland›. Yaz›, Marksist formasyona sahip olan ve Marksizm’den haberli olan bizim insanlar›m›z için “genel do¤rular› içeren” bir özellik gösterdi¤i için, “Komünistlerin Birli¤i Sorunu”na farkl› bir kalemin yaklaﬂ›m›n› belirtti¤i için önemsenmelidir.
Yavuz Y›ld›r›mtürk imzal› yaz› özet olarak; bürokrasi ve bürokratik
anlay›ﬂ›n eleﬂtirisi; demokrasi ve örgüt içi demokrasi; iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesinin içinde sosyalist/komünist partinin inﬂa edilmesi üzerinde
durmaktad›r. Yaz› bir bütün olarak ele al›nd›¤›nda, Marksizmin abecesine de¤inmekle birlikte, kendi özgünlü¤ünü/farkl›l›¤›n› da belirterek, “demokrasi”ye özel olarak vurgu yapmaktad›r.
Yavuz Y›ld›r›mtürk yaz›s›n›n sonuna 5 adet “Dipnot Aç›klamalar›”
bölümü de eklenmiﬂtir. “Dipnot Aç›klamalar›”nda 4 nolu dip not, co¤rafyam›zda yaﬂanan süreç ve nesnellikle çeliﬂkili belirlemeler ve de¤erlendirmeler içermektedir. Yavuz Y›ld›r›mtürk, THKO, HK, TDKP, EMEP
sürecini yakinen bildi¤i ve bir dönemin tarihsel oluﬂumunda rol ve sorumluluklar ald›¤› için, ayr›ca “Komünistlerin Birli¤i” gibi hayatî ve can
al›c› bir sorunu ciddî bir organda yaz›l› olarak irdeledi¤i/tart›ﬂt›¤› için, 4
nolu dipnottaki aç›klamalar›na de¤inme gere¤i duyulmuﬂtur.
Yavuz Y›ld›r›mtürk’ten uzun bir al›nt› yapal›m:
“Ama her ﬂeye ve liberal, reformist ve postmodern çizgilerine ra¤men, ÖDP bugün ‘Türkiye sosyalist hareketi içinde’ bürokratizme karﬂ›
demokrasi ad›na yeni bir örgüt anlay›ﬂ›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›
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ve düﬂünce farkl›l›klar›n› ne ortadan kald›r›yor, ne de karﬂ› oldu¤u gruba bask› uyguluyor. Bu durum, yüz seneye yak›n geçmiﬂi oldu¤u öne
sürülen ‘Türkiye sosyalist hareketinin’ ilk parti içi demokrasi deneyidir.”
Yazar yapt›¤› belirlemede, yöntem hatas›ndan kaynakl› yanl›ﬂa
düﬂmektedir. Âdeta Hegelist diyalektikte oldu¤u gibi, “yüz y›ll›k sosyalist hareketin” tarihine tepetaklak bakmaktad›r. Yaz›da bir bütün olarak
diyalektik ve tarihi materyalist yöntem (Marksist metodoloji) den hareket edilse idi, ÖDP’de yaﬂanan durum hakk›nda “Bu durum, yüz seneye yak›n geçmiﬂi oldu¤u öne sürülen ‘Türkiye sosyalist hareketinin’ ilk
parti içi demokrasi deneyidir” sonucuna ulaﬂ›lamazd›. Çünkü, Komünistlerin Birli¤i, ‹ﬂçi S›n›f› Partisi, Proletarya Enternasyonalizmi, Bolﬂevizm, parti içi demokrasi ve demokratik merkeziyetçilik ilkesi, DevletDevrim-‹ktidar-Reform (burjuva demokrasisi) mücadelesi vb. gibi hayatî konularda co¤rafyam›zda yaﬂanan deneyimlerin ilki olan 10 Eylül
1920 Tarihî Türkiye Komünist Partisi deneyimi es geçilemezdi.
Tarihî TKP Tüm Türkiyeli Komünistler Kongresi yöntemiyle oluﬂturuldu (I.TTKK). Hareket, Kongre öncesi 14 ayl›k bir haz›rl›k süreci yaﬂad›. Kongre’ye Haz›rl›k Örgütü diyebilece¤imiz seçilmiﬂ yetkili bir kurul
co¤rafyada bulunan bütün komünist, komünizan, sosyalist, sosyalizan,
devrimci 14 örgütle-grupla görüﬂmeler yapm›ﬂt›r. Görüﬂmeler sonucunda gruplar Bakû’ye-Kongre’ye temsilcilerini-delegelerini göndermiﬂlerdir. Dikkat edilirse burada herhangi bir grubun kendi kongresini gerçekleﬂtirerek partileﬂmesini de¤il co¤rafyada bütün birikimin temsili-partileﬂmesi söz konusudur. Kongre ayn› zamanda “Kuruluﬂ ve Komünistlerin
Birli¤i Kongresi’dir. O dönemde co¤rafyam›zda üç ana ekole ay›rabilece¤imiz (Sovyet-Rusya, Kafkaslar, Türkik-Müslüman co¤rafyalarda piﬂen Bolﬂevik ekol; Avrupa Merkezli Spartaküs ekol; Anadolu-Rumeli
co¤rafyalar›nda bulunan halkç›-ihtilalc› ekol.) 14 örgüt-grup-e¤ilim bulunmaktad›r. Parti birli¤i, siyasî birlik, diyalektik birlik olarak ﬂekillenmiﬂtir. 14 örgüt-grup aritmetik olarak bir araya gelmemiﬂ siyasal-programatik-tüzüksel olarak birlik sa¤lanm›ﬂt›r. Gruplar kendilerini aﬂarak niteliksel olarak dönüﬂüme u¤ram›ﬂt›r. Birli¤in sa¤lanmas›nda en önemli etken
Bolﬂeviklerin-Bolﬂevizm’in-Komüntern’in model al›nmas›d›r.
Kongre oldukça demokratik tarzda geçmiﬂ, parti içi demokrasi ve
iﬂçi s›n›f› partilerinde olmas› gereken demokratik merkeziyetçilik ilkesi
iﬂletilmiﬂtir.
Tarihî TKP, daralt›lm›ﬂ ‹ttihat ve Terakkicilik olan Burjuva Mustafa
Kemal Hareketi taraf›ndan oluﬂturulmas›ndan yaklaﬂ›k olarak 4,5 ay
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sonra kanl› bir ﬂekilde tasfiye edilmiﬂtir. Bu kadar k›sa zaman aral›¤›
içerisinde Tarihî TKP, ilk olman›n getirdi¤i olumlu ve olumsuzlu¤u do¤al olarak içinde bar›nd›rmaktad›r.
Tarihî TKP’nin Marksist-Leninist ilke, kural ve yöntemlere dayal›
olarak partileﬂmesi bugün bile hâlâ aﬂ›lamam›ﬂ olan önemli bir deneyim/gelenek/mirast›r.
Yavuz Y›ld›r›mtürk, Komünistlerin Birli¤i Sorunu gibi hayati bir sorunla ilgili görüﬂlerini belirtirken I. Tüm Türkiyeli Komünistler Kongresi’ni, Tarihî TKP’nin oluﬂumunu göz ard› etmemelidir.
Yavuz arkadaﬂ›n yaﬂanan bu deneyimi göz ard› etmesi, sürece bütünsel yaklaﬂmas›n› da engelleyebilir.
Günümüzde yap›lan Komünistlerin Birli¤i tart›ﬂmalar›nda ve bu yolda yap›lan çal›ﬂmalarda, I.TTKK’n›n gerisine düﬂmeden, onu içererek
aﬂacak olan II.TTKK’n›n gerçekleﬂtirilebilmesi için s›n›f partisinin oluﬂum yöntemi ile tasfiyeci gruplar›n bir araya geliﬂ yöntemini ayn› ve özdeﬂ görmeyelim. S›n›f partisinin oluﬂum yöntemi ile ÖDP’nin kuruluﬂ
yöntemini özdeﬂ ve izdeﬂ görme e¤ilimi bizi yan›lg›lara/yanl›ﬂ yapmaya
sürükleyebilir.

ÖDP; 12 Eylül Yenilgisinin/Tasfiyesinin Bir Ürünü Olarak
Tasfiyecili¤i Örgütleyen Tasfiyecileri Biraraya Getirdi
ÖDP’de bir araya gelen gruplar, kendi geliﬂim çizgilerinde süreklili¤i içeren bir kopuﬂun, bir niteliksel s›çraman›n ifadesi olarak bir araya
gelmediler. Bu gruplar, örgüt olman›n gerekli niteliklerini ve süreklili¤ini
de yitirdiler. Yenilginin vermiﬂ oldu¤u moral bozuklu¤u ve kitle deste¤inden ve mobilizasyonundan da yoksundular. Bu gruplar›n iddialar› ile
duruﬂlar› aras›ndaki aç› da çok aç›lm›ﬂt›. K›sacas› iddialar›n› ve duruﬂlar›n› hayat ve mücadele reddetmiﬂti.
Kuﬂkusuz ÖDP de bir birliktir. “Sosyalist Sol’un birli¤ini özleyen insanlar›m›z›n” bu duygular›n› sömüren bir “birlik”tir. Bu birlik, tasfiyecilerin ve tasfiyecili¤in birli¤idir. ‹ﬂçi s›n›f›n›n, emekçi kitlelerin, gruplar›n taban›nda bulunan dürüst unsurlar›n safiyane birlik isteklerini kabaca sömürmüﬂlerdir.
ÖDP’de yan yana gelen gruplar, yan yana geliﬂlerini “birlik” olarak
lanse etmeye çal›ﬂsalar da bu “birlik”, diyalektik birli¤i içermeyen bir
yan yana duruﬂu ifade etmektedir.
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Birlik Anlay›ﬂ› Nas›l Alg›lanmamal›?
Bir: Birlik, aritmetik birlik olarak alg›lanmamal›, birli¤i oluﬂturan unsurlar›n toplam› olarak görülmemelidir.
‹ki: Birlik, “Ayn›lar ayn› yerde, ayr›lar ayr› yerde” anlay›ﬂ›yla ifade
edilen, türleri s›n›fland›ran, s›n›fland›r›c›/tasnifçi birlik olarak alg›lanmamal›d›r.
Üç: Birlik, ittifak politikalar›n›n bir sonucu olarak biçimlenen güç birli¤i, eylem birli¤i, cephesel birlik olarak ﬂekillenen ittifakç› birlik olarak
alg›lanmamal›d›r.
Her üç birlik anlay›ﬂ› da mekanik oldu¤u için, de¤iﬂimi ve dönüﬂümü içermedi¤i için ayr›l›¤› ve da¤›lmay› baﬂtan içinde taﬂ›yan birlik anlay›ﬂlar›d›r.

Diyalektik Birlik
Diyalektik birlikte karﬂ›tlard›r birli¤in asli unsurlar›. (Burada karﬂ›tl›¤› uzlaﬂmaz nitelikli ayr›l›k olarak de¤il, uzlaﬂ›r nitelikli farkl›l›k olarak ele
al›yoruz.) Karﬂ›tlar›n çat›ﬂmas› geliﬂimin temel dinamizmini oluﬂturur.
Birlikte bir araya gelen unsurlar/karﬂ›tlar, çat›ﬂma sürecine girerler.
Farkl›l›klar çat›ﬂma sürecinde bir üst boyutta sentezleﬂerek yeni bir birlik formuna ulaﬂ›r. Sarmal olarak bir üst boyutta oluﬂan yeni birlik formu
niteliksel bir de¤iﬂimin ürünü olarak ﬂekillenir. Bu yeni birlik formunda,
bir önceki formda birli¤e giren unsurlar hem kendilerini, hem karﬂ›tlar›n› inkar etmiﬂlerdir. Çat›ﬂma sonras› yeni sentezlenen birlik formunda
ise inkar›n inkar› gerçekleﬂmiﬂtir. Böylece önceki birlik formundaki
olumsuzluklar yads›nm›ﬂ, olumluluklar sentezlenerek, yeni birlik formunun içine taﬂ›nm›ﬂt›r. Süreklilik içinde kopuﬂ gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Art›k bir
önceki birlik formuna geri dönülemeyecek ﬂekilde, geçmiﬂ birlik formu
aﬂ›lm›ﬂt›r.
Bir önceki birlik formunda yan yana gelen A, B, C, D, E, F, G...
gruplar›, yeni birlik formunda bildi¤imiz diyalektik birlik süreci, bilinçli bir
biçimde iﬂletilerek de¤iﬂime u¤rat›lm›ﬂ, Z’ye dönüﬂtürülmüﬂtür.
ÖDP’de ne yaz›k ki böyle bir diyalektik birlik gerçekleﬂtirilememiﬂtir.
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ÖDP’de yan yana gelen gruplar, 12 Eylül öncesinde
yaratt›klar› devrimci göreneklerinin reddiyesi üzerinden bir araya
gelmiﬂlerdir.
ÖDP’nin ana gövdesini oluﬂturan/ana gövdesinde yer almaya çal›ﬂan gruplar›n büyük bir ço¤unlu¤u geçmiﬂteki -12 Eylül 1980 öncesinde- görece devrimci göreneklerinin reddi üzerinden yan yana geldiler.
Özcesi ‘tükürdüklerini yalad›lar’.
Bir: Kapal› alan çal›ﬂmas›n›, özgür alan yarat›lmas›n› reddettiler.
Var olan kapal› alan örgütlülüklerini da¤›tt›lar (tasfiyecilik’in Marksist literatürde ‘kapal› alan çal›ﬂmas›n›n reddiyesi” diye tarif edilmesi bütün
Marksistlerin bildi¤i temel alfabe bilgileridir). Kapal› alan ile aç›k alan
mücadelesinin birleﬂtirilip koordineli bir ﬂekilde yürütülmesi gibi Marksist klasiklerdeki temel bilgilerin bile görmezden gelinmesi hepimizi düﬂündürmelidir.
‹ki: Devrim mücadelesi ile reform mücadelesi aras›ndaki ba¤› kopartarak, devrim mücadelesinin reddiyesi. Bilindi¤i gibi devrim mücadelesi kapitalizmi aﬂma mücadelesi, reform mücadelesi ise burjuva demokrasisini kazanma mücadelesidir. Türkiye Devrimci Hareketi’nin ideolojik mayalanmas›nda reform mücadelesi hep en öncelikli oldu. Bu ba¤›n kopar›lmas›nda ideolojik mayalanman›n etkisi büyük olmuﬂtur. Devrim ve reform mücadelesi tutarl› bir bütünlükle verilmesi gerekirken,
ÖDP devrim mücadelesinden koparak, reform mücadelesini temel hedef olarak görmüﬂ, ufkunu reformlarla s›n›rlayan sosyaldemokrat bir harekete evrilmiﬂtir. Co¤rafyam›zda s›n›f partisi olmad›¤› gibi sosyaldemokrat bir parti de yoktur. ÖDP’de bir araya gelen gruplar, co¤rafyam›zdaki sosyaldemokrat bir partinin boﬂlu¤unu gördüklerinden olsa gerek, geçmiﬂ devrimci göreneklerinden h›zla uzaklaﬂt›lar.
Üç: Devrimci örgüt ve örgütlenmenin reddiyesi. Devrim mücadelesinden çark edilerek, reform mücadelesine dümen k›r›lmas›, ÖDP’de bir
araya gelen gruplarda, devrimci örgütü ve devrimci örgütlenmeyi gereksiz bir risk/yük olarak görmeye yol açm›ﬂ ve bu gruplar gereksiz olarak gördükleri riskten/ yükten h›zla kurtulmuﬂlard›r. Gruplar, zaten çoktand›r kurtulduklar› risklerin/yüklerin tasfiyesini de ÖDP’de bir araya gelerek resmileﬂtirmiﬂ / ‘meﬂrulaﬂt›rm›ﬂ’ oldular.
Dört: Devrimci mücadelenin, yer-zaman-güç iliﬂkisi/koﬂullar uy79

gunlu¤unu dikkate alarak, mücadelenin bütün biçimlerinin koordineli/uyumlu bir biçimde bütünlüklü olarak yürütülmesinin reddiyesi.
ÖDP’de bir araya gelen gruplar, sistem içili¤i temel alarak, düzenle de
fazla karﬂ› karﬂ›ya gelmemeye özel önem gösteren, aç›k çal›ﬂmay› yasalc›l›kla özdeﬂleﬂtirip mutlaklaﬂt›ran legalist bir ak›ma evrilmiﬂtir.
Beﬂ: Sovyet deneyiminin çözülüﬂü ve yenilgisinin ortaya ç›kard›¤›
olumsuzluklara vurgu yaparak Ekim Devrimi’nin reddiyesi. ÖDP’de bir
araya gelen gruplar Sovyet deneyiminin üretti¤i olumsuzluklara vurgu
yapm›ﬂlar, sosyalizmin sorunlar›n›n çözümüne iliﬂkin aç›l›mlar gerçekleﬂtirememiﬂ, geleneksel anti-komünist karakterli eleﬂtirinin ötesine geçememiﬂlerdir. Sosyalizmin sorunlar›na Marksist Eleﬂtiri silah›yla yaklaﬂ›lmam›ﬂ, yaﬂanan sosyalizmin/sosyalizm uygulamalar›n›n art› yönleri
sahiplenilmemiﬂ, eksi yönleri sadece eleﬂtirilmiﬂ, eleﬂtirilen eksi yönlerine Marksist yöntemle alternatifler üretilmemiﬂtir. Sadece eleﬂtirilen
eksi yönler, sosyalizmden/Marksizm’den uzaklaﬂmak için/kaç›ﬂ için kullan›lm›ﬂ, bahane edilmiﬂtir. Bilimsel Sosyalizmin/Marksizmin yeniden
üretimi gerçekleﬂtirilip, kendi sentezimizin üretilmesinin koﬂullar› oluﬂmak üzere iken eklektik/mekanik bir yorumla, Marksizmin yerine “özgürlükçü sosyalizm” konulmuﬂ, özgürlükçü sosyalizmin çerçevesinin
içeri¤i de Avrupa Merkezci-ultra-liberal-yeni sol anlay›ﬂ›n eklektik kar›ﬂ›m›yla doldurulmuﬂtur.
K›sacas›, yukar›da ana özelliklerini maddeler halinde özet olarak
belirtti¤im düzeniçi muhalefet hareketine evrilen ÖDP gibi bir örgütlenmeyi Yavuz Y›ld›r›mtürk’ün, “ÖDP, de¤iﬂim ve dönüﬂüm potansiyelini
ba¤r›nda taﬂ›d›¤› için reformizm’e ve revizyonizm’e karﬂ› mücadele edebilme imkan›n› da yakalam›ﬂ durumdad›r” diye onda olmayan özellikleri onda görme iste¤i, tipik bir öznellikten baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Yavuz
Y›ld›r›mtürk nesnelli¤e, Marksist yöntemle (diyalektik ve tarihsel materyalist yöntem) bakm›ﬂ olsayd›, öznel idealist bir sonuca ulaﬂmazd›.
Sonuç: Yavuz Y›ld›r›mtürk arkadaﬂla daha verimli bir diyaloga girebilmemiz ve diyalogun verimli olabilmesi için yukar›da belirtmeye çal›ﬂt›¤›m konulara de¤inmeyi ve uyarmay›, konunun önemi aç›s›ndan gerekli görüyorum.
Bizler, Komünistlerin Birli¤i’ni savunanlar, monologdan uzak, diyalog sürecine aç›k olmak zorunda olan Komünistler olmak zorunday›z.
Diyalog karﬂ›l›kl› olarak etkilenmeye/etkilemeye (etkileﬂime) aç›k
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olmak zorundad›r. Diyalog olmadan, Marksist Eleﬂtiri silah› kullan›lmadan, yan yana gelmek ve diyalektik birli¤i gerçekleﬂtirmek mümkün de¤ildir.
Komünistler, Komünistlerin Birli¤i konusunda gerçekten samimi
iseler; önce farkl› farkl› formlarda duruﬂlar›n›n nedeninin gerekçesinin
bir ayr›l›ktan m›, yoksa bir farkl›l›ktan m› kaynakland›¤›n› net olarak ortaya koymak zorundad›rlar. Farkl› formlarda duruﬂun gerekçesi “ayr›l›k”
ise bu formlarla “ayr›l›klar›m›z›” belirleyelim; “farl›l›k” ise “Komünistlerin
Birli¤i” sürecini h›zland›ral›m.
Unutmayal›m!
“Birlik, ayr›l›¤› d›ﬂtalar; farkl›l›¤› d›ﬂtalamaz.” (A. Gramsci)

30 May›s 2009

S.P. F/6
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Kaan Kangal
-De¤erlendirmeEMEP’te Yeni Dü¤ümlenmeler

Geçti¤imiz 1 May›s iﬂçi-emekçi bayram›nda di¤er 1 May›slardan
farkl› olarak yo¤un bir “Taksimcilik” ve “Kad›köycülük” tart›ﬂmas› yaﬂanm›ﬂ, iﬂçinin ve emekçinin partisi iddias›ndaki EMEP, benimsedi¤i taktiksel bir tak›m unsurlardan ötürü itirazlar ve eleﬂtirilere maruz kalm›ﬂt›.
EMEP’in savundu¤u 1 May›s stratejisi, 1 May›s gösterilerinde olabildi¤ince yo¤un bir kitlesellik sa¤lamak ve bu kitlesellikle birlikte devrimci mücadele ruhu yaratabilmekti. Ancak 1 May›s farkl› örgüt ve gruplarca farkl› ﬂekilde alg›lanm›ﬂ olmas›ndan ötürü 1 May›s’›n nerede, nas›l
kutlanaca¤›/kutlanmas› gerekti¤i konusunda fikir ayr›l›klar› yaﬂanm›ﬂt›.
EMEP’in tavr› konusunda di¤er örgütlerden olumlu veya olumsuz
bir tak›m eleﬂtiriler geldi¤i gibi, göründü¤ü kadar›yla parti içinde de bir
anlaﬂmazl›k ve huzursuzluk yaﬂanm›ﬂ olacak ki, 20 May›s’ta parti taraf›ndan 1 May›s tart›ﬂmalar› üzerine yeni bir bas›n aç›klamas› yap›ld›.1
Yap›lan bas›n aç›klamas›nda EMEP 1 May›s’ta “Taksimci” lakab›yla an›lanlar›n stratejik olarak bir hata içine düﬂtükleri ve gösterilerin kitleselli¤inin zay›flat›lmas›na neden oldu¤u bir kez daha yineledi.
Kitleselli¤in sa¤lanmas› ve emek mücadelesinin güçlendirilmesi
için hakl› ve olumlu bir çaba içinde olan EMEP, kendi siyasî tavr› içinde
tutarl›l›klar bar›nd›rmas› yan›nda birkaç stratejik çeliﬂki içine düﬂmekten
kendisini al›koyam›yor. Evrensellik, çokseslilik, baﬂkalar›yla yar›ﬂma
yerine dayan›ﬂma temellerinde kurulu olmas› gereken marksist-devrimci partinin, birtak›m sol grup, örgüt ve sendikan›n s›n›rl› say›yla Taksim
gibi birinci dereceden iﬂçi mücadelesi için sembolik anlam taﬂ›yan bir
mekanda kutlama yapmas› sevindirici bir geliﬂmedir. Kat›l›mc› say›s› ne
olursa olsun devrimci mücadelede 1 May›s’›n Taksim’e taﬂ›nmas› Türk
sosyalist hareketi için bir kazan›md›r. Bunu bir kazan›m de¤il, bölücülük
olarak nitelendirmesi, ﬂüphesiz EMEP’in tavr›ndaki ilk çeliﬂkiler aras›nda yer al›yor.
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Bu çeliﬂki EMEP’in ald›¤› tav›rdan birkaç gün sonra farkl› yay›n organlar›nda da birçok eylem adam› taraf›ndan dile getirildi. 1 May›s tart›ﬂmalar› konusunda muhtemel bir parti içi anlaﬂmazl›ktan da olsa gerek, EMEP kendi tavr›n› bir kez daha savunan, ancak teori-pratik bir kaç
ekleme daha yapt›¤› yeni bir bas›n aç›klamas› daha yapt›. Yukar›da de¤indi¤im çeliﬂki 20 May›s’ta yap›lan bas›n aç›klamas›nda tekrarlanmakla beraber birkaç baﬂka çeliﬂkili ve hatta tehlikeli tezin de ileri sürüldü¤ü dikkatleri çekiyor.
Çokseslilik ve dayan›ﬂma konusunda EMEP’in çeliﬂkili tavr›n›n 20
May›s tarihli aç›klamada bulunan bir iddiayla sivrildi¤ini görmek mümkün: “1 May›s komünistlerin, ilericilerin, demokratlar›n bayram› de¤ildir.
1 May›s ‹ﬂçi S›n›f›n›n Uluslararas› Birlik Mücadele ve Dayan›ﬂma Günü,
‘iﬂçi bayram›’d›r.”
‹ﬂçi bayram›nda ön planda olan kavramlar›n iﬂ-emek ve iﬂçileremekçiler oldu¤u tart›ﬂmas›z bir gerçek. Belli bir kitleselli¤in yarat›lmas›, mücadele ruhunun geliﬂtirilmesi, dayan›ﬂma vurgusunun yap›lmas›
1 May›s’›n temel iﬂlevlerini oluﬂturuyor. 1 May›s kutlamalar›, günlerle s›n›rl› olmayan s›n›f mücadelesinde toplay›c›/toparlay›c› bir iﬂlevi de üzerine alm›ﬂ durumda. 1 May›s’›n “komünistlerin” veya “ilericilerin” bayram› “olmad›¤›n›”, bunun yerine “iﬂçi” olanlar›n bayram› oldu¤unu iddia etmek, EMEP’i büyük bir boﬂlu¤a do¤ru itmektedir.
EMEP bu iddias›yla kendi mücadele konumuna dü¤üm atmakta ve
çokseslilik söyleminden uzaklaﬂmaktad›r. Bu tav›r sadece partinin kendi pratik konumuna zarar vermemektedir, ayn› zamanda mücadele felsefesinde Marksizm ile de çeliﬂmektedir. Bu çeliﬂki ilk bas›n aç›klamas›nda olmayan, ilk kez 20 May›s tarihli bas›n aç›klamas›nda dile getirilen yeni bir çeliﬂkidir ve kendi içinde farkl› boyutlara sahiptir. Bu ikinci
çeliﬂkiyi aﬂmak için önce iç boyutlar›n› aç›mland›rmal›y›z.
1) S›n›f mücadelesi 1 May›s’›n bir parças› de¤il, 1 May›s s›n›f mücadelesinin bir parças›d›r. Herhangi bir parti veya örgütün genel olarak s›n›f hareketinde benimsedi¤i siyasî çizgi 1 May›s gösterilerinde de kendisini gösterir. Gerek Marx/Engels zaman›nda, gerekse de Lenin devrinde, devrimci hareket, homojen de¤il, heterojen bir yap›ya sahip olmuﬂtur. Devrimci harekete anarﬂistler, narodnikler, küçükburjuvalar ve devrimden ç›kar sa¤layacak daha birçok farkl› grup veya örgüt kat›lm›ﬂt›r.
Bolﬂevik mücadele anlay›ﬂ›, bu çokseslili¤i reddetmemiﬂ, aksine
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onaylam›ﬂt›r. Farkl› toplumsal s›n›f ve katmandan sosyalistlerin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilecek bir devrim, her Bolﬂevik’in ideali olmal›d›r. Devrimci proletarya mücadelesi saf ve mutlak olarak proleterlerden oluﬂmaz. 1 May›s iﬂçi bayram› da iﬂçi olmayan kitleyi d›ﬂlayacak bir söylemi benimseyemez. 1 May›s iﬂçi bayram› “komünistlerin, ilericilerin bayram› de¤ildir” demek, s›n›f hareketinin Marksist ve Bolﬂevik özünü reddetmekle ayn› anlama gelmektedir.
2) ‹ﬂçi bayram›n›n sadece iﬂçiler taraf›ndan kutlanabilece¤i iddias›
EMEP’in kendi tavr›yla ve Marksizm’in genel çizgisiyle çeliﬂmektedir.
Bu çeliﬂki rahatça EMEP’in 2009 1 May›s›’yla ilgili yapt›¤› bas›n aç›klamalar›nda ve Marx/Engels yaz›n›nda gösterilebilir. EMEP’in 20 May›s
tarihli aç›klamas›ndan birkaç cümle bize EMEP’in kendi tavr› içinde çeliﬂkili oldu¤unu göstermektedir:
a) “1 May›s tüm sendikal konfederasyonlar ve emek örgütleri taraf›ndan ortak kutlanmal›d›r. Ayr› kutlamak, 1 May›s’›n amaçlar›yla, ruhuyla aç›kça çeliﬂmektir.”
b) “Bunun anlam› ise, 1 May›s’›n iﬂçilerin sadece ileri kesimlerinin
de¤il; dil, din, milliyet, siyasî fark gibi bütün farkl›l›klar› d›ﬂlayan, tüm iﬂçilerin bayram› oldu¤udur.”
c) “1 May›s’›n kutlanmas›na da s›n›f›n her kesiminden kat›l›mlar›
teﬂvik etmek olmal›d›r.”
d) “1 May›s’›n iﬂyerlerinde, sanayi havzalar›nda, tüm il, ilçe ve
mümkün olan her yerde yerel iﬂçi ve emekçi örgütlerinin önderli¤inde
kutlanmas›n› (…).”
e) “1 May›s kutlamalar›nda genç iﬂçi kat›l›m›n›n, lise ve üniversite
ö¤rencilerinin kat›l›m›n›n dikkat çekici biçimde artt›¤› gözlenmiﬂtir. Kürt
iﬂçi ve emekçilerinin 1 May›s’a kat›l›m›, iﬂçi ve emekçi talepleriyle birlikte demokratikleﬂme taleplerini yayg›n ve kitlesel olarak dile getirmeleri
de di¤er önemli bir geliﬂmedir.”
Bu al›nt›lardan görüldü¤ü üzere asl›nda EMEP farkl› grup veya tabakalar› d›ﬂlamamaktad›r, ancak iﬂçi olmayan komünistlerin veya ilericilerin iﬂçi bayram›na ortak olamayaca¤› gibi çeliﬂkili bir ifadeyi dile getirmiﬂtir. Sonuç olarak komünistlerin ve ilericilerin 1 May›s hadisesinde
belli bir ölçüde d›ﬂland›¤› EMEP’in kendi çizgisine de çeliﬂti¤i söylenebilir. EMEP’in içine düﬂtü¤ü bu çeliﬂki, onu oportünist veya reformist bir
parti olarak adland›r›lmas› için yeterli de¤ildir. Ancak EMEP’in iﬂçi olan84

iﬂçi olmayan gibi bir k›stas koyarak 1 May›s hadisesini kal›plaﬂt›rmas›
tehlikeli ve zararl› bir yönelimin baﬂlang›c› olabilir.
3) “‹ﬂçi” ve “emekçi” kavramlar› sosyalist harekette merkezi olgulard›r ve bu sözcüklerin nas›l tan›mland›¤›, 1 May›s hadisesinde oldu¤u
gibi pratik bir önem kazanmaktad›r. 1 May›s’›n “kimin” bayram› olup olmad›¤› konusunda kendinden emin bir tav›r koyan EMEP’te iﬂçi ve
emekçi kavramlar›ndan tam olarak ne anlad›¤› konusunda bir sorun oldu¤u söylenebilir. ‹ﬂçileri içine alan ve iﬂçi olmayanlar› d›ﬂlayan bir s›n›f
anlay›ﬂ› olamayaca¤›na göre, 1 May›s’›n iﬂçilerin bayram› oldu¤unu
söylemek ve iﬂçi olmayanlar›n bu kutlamaya ortak olamayaca¤›n› iddia
etmek EMEP’in kavramsal bir karmaﬂa yaﬂad›¤› konusunda kafalarda
soru iﬂareti uyand›r›yor.
Marksizmin kurucusu K. Marx ve F. Engels’te iﬂçi ve emekçi olarak “Arbeiter” kelimesi kullan›l›yordu. Marx ve Engels Arbeiter’i emek
gücünü satarak yaﬂam›n› kazanan insan olarak tan›ml›yorlard›. Ancak
Türkçede emekçi ve iﬂçi aras›nda yap›lan ayr›m Marx ve Engels yaz›n›nda sadece içeriksel olarak yap›l›yordu. Art›-de¤er üreten ve art›-de¤er üretmeyen Arbeiter’ler Marx ve Engels taraf›ndan ayn› sözcükle ifade ediliyordu. Türkçede art›-de¤er üreten kimseye bugün “iﬂçi”, art›-de¤er üretmeyen kimseye de “emekçi” denmektedir. “Emekçi”, emekle
yaﬂam›n› kazanan kimseyi tan›mlad›¤› için, ayn› zamanda hem “emekçi”, hem de “iﬂçi” için ortak kullan›lan bir kavram haline de gelmiﬂtir. K›saca söylemek gerekirse her iﬂçi ayn› zamanda birer emekçidir, ancak
her emekçi iﬂçi de¤ildir.
EMEP kendi bas›n aç›klamas›nda 1 May›s’› “emekçi” bayram› olarak de¤il, “iﬂçi” bayram› olarak tan›mlamaktad›r. Dünyan›n farkl› yerlerinde 1 May›s farkl› ﬂekillerde an›lmaktad›r. ‹ngilizce konuﬂulan ülkelerde “Worker Day” (Emekçi Günü), Almanya’da “Tag der Arbeit” (Emek
Günü) veya “Tag der Arbeiter” (Emekçi Günü), Rusya’da “Den’ Truda”
(Emek Günü) veya “Den’ Raboçih” (Emekçiler Günü) denmektedir. Ancak sadece Türkçede emekçi ve iﬂçi gibi art›-de¤er baz›nda sözcüksel
bir ayr›m yap›lmaktad›r.
Dünyan›n hiçbir yerinde art›-de¤er üreten emekçilerle art›-de¤er
üretmeyen iﬂçiler aras›nda s›n›f mücadelesi ba¤lam›nda bir ayr›mc›l›k
yap›lmazken EMEP’in 1 May›s tavr›nda bu ayr›mc›l›¤›n merkezi bir konum kazand›¤›n› görüyoruz. 1 May›s komünistlerin vs. bayram› de¤il, iﬂ85

çinin bayram›d›r, derken “emek”, “emekçi” ve “iﬂçi” kavramlar›n›n birbirine kar›ﬂt›r›ld›¤› ve bu kavram karmaﬂas› içinde net bir tav›r konulamad›¤›n› fark etmek çok da zor de¤il. Üretim ve dönüﬂüm süreci, üretici ve
tüketici, art›-de¤er üretimi ve art›-de¤er dönüﬂümü olgular› birbirine
ba¤l› diyalektik parçalar olarak tasvir edilmiﬂtir Marx taraf›ndan. ‹deal
bir s›n›f mücadelesi bu üretim-dönüﬂüm bütünlü¤ü içinde yürütülmezse,
durum, s›n›fsal bir bölünmeye ve devrimci hareketin zay›flamas›na neden olacakt›r. Dolay›s›yla EMEP’in burada kendi çeliﬂkisini aﬂabilmesi
için 1 May›s’›n sadece iﬂçinin bayram› oldu¤unu iddia etmesi yerine,
emekçinin, emekçi hareketinden yana olan herkesin bayram› olmas›n›
söylemesi gerekmektedir.
4) “1 May›s komünistlerin, ilericilerin demokratlar›n bayram› de¤ildir.” ifadesi bize komünistlerin s›n›f mücadelesindeki iﬂlevini hat›rla(t)mam›z gerekti¤ini iﬂaret ediyor. Elbette bu konuda Marx ve Engels
esas referans kayna¤› al›nmal›d›r. ‹ﬂte komünistlerin s›n›f mücadelesindeki iﬂlevi üzerine birkaç al›nt›:
“Burjuva s›n›f›n›n bilimsel savunucular› olan iktisatç›larda oldu¤u gibi proletarya s›n›f›n›n teorisyenleri sosyalistler ve komünistlerdir. Proletarya kendisini bir s›n›f olarak oluﬂturacak bilinç seviyesine eriﬂemedi¤i
ve burjuvaya karﬂ› proletaryan›n savaﬂ›n›n politik bir karakter almad›¤›
sürece [bu böyle kalacakt›r].”2
“Komünistler teorik olarak proleter kitle karﬂ›s›nda belli koﬂullar alt›nda proleter hareketin genel sonuçlar› do¤rultusunda bir perspektif
kazan›rlar. Komünistlerin teorik cümleleri hiçbir zaman için bir tak›m
kahramanlar taraf›ndan icat edilen veya keﬂfedilen fikirlerden, prensiplerden ibaret olmam›ﬂt›r. Bu cümleler sadece gözlerimiz önünde tarihsel bir hareket olarak vücutlaﬂan bir s›n›f savaﬂ›m›n›n gerçek iliﬂkilerinin
genel ifadeleridir.”3
“[Komünistler] emekçi s›n›f›n›n varolan ç›karlar› ve hedeflerine
ulaﬂmak için arac›s›z olarak mücadele vermektedirler. Ancak, bu güncel harekette, hareketin gelece¤ini de temsil etmektedirler. Tek bir kelimeyle, komünistler varolan tüm toplumsal ve politik olguya karﬂ› her
türlü devrimci hareketi desteklemektedir.”4
Komünistlerin s›n›f mücadelesindeki konumu, iﬂçilerin ve iﬂçi olmayan tüm di¤er emekçilerin sosyalist hareket içinde ald›klar› rol Marx taraf›ndan yukar›da verilen pasajlarda yeterince aç›k bir ﬂekilde dile geti86

riliyor. S›n›f hareketinin bir parças› olan 1 May›s gösterilerinin kutlanma
biçimi de bu Marksist s›n›f anlay›ﬂ›yla paralel olmak zorundad›r.
5) EMEP’in beﬂinci ve sonuncu çeliﬂkisi, içine düﬂtü¤ü çeliﬂkilerin
hepsi bir yana, dogmatik bir siyasî-felsefî tav›r ortaya koymas›d›r. Dogmatizme düﬂmesinin nedeni 1 May›s ve bununla birlikte sosyalist hareketin tutars›z bir ﬂekilde kimlikleﬂtirilmesi ve bundan ötürü Marksist s›n›f anlay›ﬂ›ndan uzaklaﬂ›lmas›ndan kaynaklan›yor. Dogmatizm emekçi
hareketine zarar vermekle kalmaz, onu geriletir de. S›n›f kavram›n›n
belli bir grup veya örgüt taraf›ndan sabit ve tekil olarak belirlenmesi,
partinin kendi kendisini tek ve önder s›n›f partisi olarak göstermesi, ve
bu kendinden emin tavra ra¤men birçok çeliﬂkiyi içinde bar›nd›rmak,
EMEP’in kendi içine düﬂtü¤ü hatalar zincirinden ç›kmas›n› da zorlaﬂt›racakt›r. EMEP, s›n›f partisi olmak iddias›nda kendi parti felsefesine çeliﬂen prati¤i ve bununla birlikte kendi tavr›n› sabit ve mutlak bir hakl›l›k
içinde yans›tmak isteyiﬂi, partinin siyasi mücadelede kendi kendisini
dü¤ümlemesine neden olmaktad›r.
27 May›s 2009
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Dipnot Aç›klamalar›:
“1 May›s 2009 De¤erlendirmesi ve Emek Partisi 1 May›s’ta Neden
Kad›köy’deydi?”
Karl Marx, Elend der Philosophie, MEW 4, 143.
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Karl Marx, Kommunistisches Manifest, MEW 4, 474f.
Karl Marx, Kommunistisches Manifest, MEW 4, 492.

Turgay Ulu
-Kitap-EleﬂtiriGürdal Aksoy’un Kürt Sorunuyla ‹lgili
Kitaplar›n›n Eleﬂtirel Bir Okumas›
Gürdal Aksoy, Kürt meselesi ile ilgili çeﬂitli kitaplar›yla tan›nm›ﬂt›r.
Sterka R›zgari dergisi baﬂta olmak üzere, de¤iﬂik dergilerde yaz›lar› yay›nland›. Öne sürdü¤ü tezler, de¤iﬂik çevrelerde tart›ﬂma konusu yap›ld›.
Komal Yay›nlar› ve di¤er baﬂka yay›nevleri taraf›ndan kitaplar› bas›ld›.
Gürdal Aksoy, “Kürtlerde Anadolumerkezci Yabanc›laﬂma - Halklar Hapishanesi Anadolu” adl› kitab›nda “Anadolu” kavram›ndan yola ç›karak ulusal (ve daha çok da Kürtlere karﬂ› uygulanan) asimilasyon politikalar›n›n nas›l ﬂekillendi¤ini inceliyor. Aksoy’a göre, “Anadolu” kavram›, Kürtlere karﬂ› vatan dil ve di¤er ulusal özelliklerini yok sayan bir asimilasyon iﬂlevi görmektedir. Ayr›ca bu kavram›n Kürt ve Alevi kitlelerine kabul ettirilmesinde de “Türk Solu”nun baﬂrol oynad›¤›n› söylüyor.
‹lk defa birinci emperyalist paylaﬂ›m savaﬂ› sonras›nda kullan›lan
“Anadolu” kavram›n›n Halide Edip Ad›var’›n bir kitab›nda geçti¤ini tespit
ediyor Aksoy. Daha sonra Ziya Gökalp ve di¤er ulusalc› siyaset uzmanlar› taraf›ndan kullan›ld›¤›n› söylüyor. “Anadolu” kavram›n›n daha çok
Türklerin yaﬂad›¤› bir alan› ifade etti¤ini, Kürtlerin bu çerçevenin içinde
Türkleﬂtirilmek istendi¤ini iddia ediyor yazar.
Aksoy, “Anadolu” kavram›n›n tarihsel çözümlenmesinden yola ç›karak; ulusalc›l›k, Kemalizm ve bu alana su taﬂ›yanlar olarak gördü¤ü
“Türk Solu” ve mevcut Kürt hareketinin savundu¤u “Demokratik Cumhuriyet” tezleri aras›nda bir ba¤lant› kuruyor.
Öcalan’›n Kürtlerle ilgili olarak “kad›nlaﬂt›r›lm›ﬂ halk” tan›mlamas›
ile “Anadolu” kavram› aras›nda bir paralellik kuruyor Aksoy. Çünkü
“Anadolu” kavram› da kad›n› temsil etmektedir. Devletin, “Türk Solu”nun ve Öcalan’›n bir “baba” rolüne soyunarak Kürtleri “Anadolu” kavram›yla vatans›zlaﬂt›rmak istediklerini iddia ediyor.
Aksoy, bir etnoloji araﬂt›rmas›na girerek Türkçede yerleﬂikli¤i ifade
eden kavramlar›n bulunmad›¤›n› tespit ediyor. “Vatan, s›n›r” vb. gibi
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kavramlar›n Türkçe olmad›¤›, bu kelimelerin Arapça veya benzer baﬂka dillerden al›nd›¤›n› söylüyor. Buradan yola ç›karak da, Türklerin tarihte belli bir mekânda yerleﬂik kalmad›klar›n› söylüyor. En eski olarak
kullan›lan ve yerleﬂiklik ifade eden kavram›n ‘yurt’ kavram› oldu¤unu
bunun da Mo¤ollara özgü bir kavramlaﬂt›rma oldu¤unu söylüyor. Bu
do¤rudur. Çünkü Türkler daha çok göç halinde yaﬂad›lar, sürekli yer
de¤iﬂtirdiler dolay›s›yla yerleﬂikli¤i ifade eden kavramlar oluﬂmam›ﬂ
olabilir. Dolay›s›yla tam da bu nedenden dolay› “Anadolu” kavram›n›n
kendi baﬂ›na salt Türkleri içeren bir kavram olamayaca¤› sonucunu ç›karabiliriz.
Gürdal Aksoy, baﬂka bir kitab› olan “Nostradamus’un Kürdistan
Kehaneti”nde de benzer görüﬂleri savunuyor. Sa¤ ve ya sol görüﬂlüleri hiç ay›rt etmeksizin ayn› kefeye koyarak Kürtleri vatans›zlaﬂt›rmaya
çal›ﬂmakla suçluyor.
Aksoy’un yöntemindeki en önemli açmaz; de¤erlendirmelerinde s›n›fsal bir kategoriye gitmemiﬂ olmas›d›r. Mesela “Anadolu” kavram›n› kimin hangi amaçla kulland›¤›na bakmaks›z›n, bu kavram› kullanan herkesi Kürtleri asimile edenler olarak suçluyor.
Kavramlar›n kendi baﬂ›na bir anlam› yoktur. Kavramlar› insanlar
üretir ve kavramlara olumlu ya da olumsuz anlam›n› yükleyen insanlard›r. Dolay›s›yla kavram› kullanan insan›n s›n›fsal duruﬂu veya felsefi
dünya görüﬂü kavram›n nas›l anlamland›r›ld›¤›n› belirler.
“Anadolu” kavram› asl›nda “Anatolia” dan türemiﬂ ve “güneﬂin do¤du¤u yer” veya “güneﬂin do¤du¤u ülke” anlam›n› taﬂ›maktad›r. “Anadolu” kavram›, daha çok kapitalizm öncesi sürece özgü bir kavramd›r. T›pk› Asya, Mezopotamya, Kafkasya vb. kavramlar gibi. Herhangi bir etnik
veya ulusalc› anlam taﬂ›mamaktad›r. “Anadolu” kavram›n›n kendisi herhangi bir asimilasyoncu mana taﬂ›maz. Do¤al ve co¤rafi ça¤r›ﬂ›mlar
yapt›ran bir anlam› vard›r.
Gürdal Aksoy, “Anadolu” kavram›n›n kendisine bir niyet yüklemiﬂtir. Baﬂ›ndan beri bu kavram›n Kürtleri yok saymak için türetildi¤ini iddia etmektedir. Son dönemlerde de “Türk Solu”nun, Abdullah Öcalan’›n,
Alevilerin ve genel olarak Kürt çevrelerinin bu kavram› Kemalist Türk
milliyetçili¤ini hâkim k›lmak maksad›yla kulland›klar›n› iddia etmektedir.
Kemalist rejim ideologlar› “Anadolu” kavram›n› Gürsoy’un iddia etti¤i üzere, Kürtleri ba¤›ms›zl›k fikrinden uzak tutmak maksad›yla kulla89

nabilir. Buna bir ﬂey diyemeyiz. Rejimin kendi bekas›n› sorunsuz sürdürmek için baﬂvurmayaca¤› yöntem olmayaca¤›n› herkes bilir. Ancak
buradan yola ç›karak tüm solu, Kemalist rejim savunucular›yla ayn› kefeye koyarak topa tutmak, insaf s›n›rlar›n› zorlayan bir bak›ﬂ aç›s›d›r.
Hiçbir kavram yoktur ki karﬂ›t s›n›flar›n nezdinde ayn› anlam› taﬂ›s›n. Ayn› kavram, karﬂ›t s›n›flar›n nezdinde genellikle farkl› anlamlar taﬂ›r. Bu kavram›n ne oldu¤u önemli de¤ildir. Mesela, Gürdal Aksoy’un
önemle vurgulanmas› gerekti¤ini düﬂündü¤ü “Kürdistan” kavram› da
hâkim s›n›f taraf›ndan Kürtleri yok sayman›n bir vas›tas› olarak kullan›labilir. Bu durumda “Kürdistan” kavram›n›n kavram olarak kendi baﬂ›na
Kürtlerin asimilasyonunu durdurucu bir etkisi olamaz.
Gürdal Aksoy, K›z›lelmac› kesimleri sol olarak nitelendirmektedir.
“Anadolu” kavram›n›n ‹lhan Selçuk, Yalç›n Küçük vb. yazarlarca Kürtlerin literatürüne yerleﬂtirildi¤ini söylüyor. ‹lhan Selçuk, Yalç›n Küçük gibi
Kemalistleri sol içinde de¤erlendirmek için bunlar›n neleri savundu¤unu bilmemek gerekir. Aksoy’un bunlar›n görüﬂlerinden habersiz oldu¤u
söylenemez. Aksoy, bunlar›n kavramlara yükledi¤i anlamlarla Marksist
solun yükledi¤i anlam› eﬂitleyerek, hücumlar›na karﬂ› bir siper oluﬂturmak istemiﬂ.
“Anadolu” kavram›n›n rejim yanl›lar›nca kullan›m amac›ndan ba¤›ms›z olarak düﬂünüldü¤ünde, bu co¤rafya için kullan›lmas›nda herhangi bir sak›nca yoktur. ‹çinde bulundu¤umuz co¤rafyaya yak›ﬂan bir
kavramd›r.
Aksoy, bir reel durumu tespit etmiﬂtir. Son süreçlerde Kürtler “Kürdistan” kavram›n› fazlaca telaffuz etmemektedir. Bunun nedeni Aksoy’un iddia etti¤i gibi, “Anadolu” kavram› de¤ildir. “Anadolu” kavram›
ezelden beri bu co¤rafyada kullan›lmaktad›r. Halk türkülerinde, halk
destanlar›nda ve gündelik yaﬂamda çeﬂitli nedenlerle bu kavram kullan›lmaktad›r. Bu kavram›n halk aras›nda kullan›lmas›n›n herhangi etnolojik bir nedeni bulunmuyor. Genel bir anlam aranacaksa, bu kavram›n
kullan›lmas›n›n kapitalist kentleﬂmeye karﬂ› veya bat›ya karﬂ› duyulan
rahats›zl›¤› ifade etti¤i söylenebilir. Kürtler aras›nda “Kürdistan” kavram›n›n az kullan›lmas›n›n esas nedeni PKK’nin program›nda yapt›¤› de¤iﬂikliktir. ‹lk program›nda bulunan ba¤›ms›zl›k talebinden vazgeçti¤ini
ilan etmesidir.
Aksoy, “Anadolu” kavram› yerine “Türkiye” veya “Türk” kavram›n›n
kullan›lmas›n›n daha tercih edilebilir oldu¤unu savunuyor. Ona göre,
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“Anadolu” kavram› ezilen ulus durumunda olan Kürtlerin, ezen ulus durumunda olan Türkler karﬂ›s›ndaki ulusal refleksini yok etmektedir.
Refleks azalmas›nda da asl›nda gerçek neden kullan›lan kavramlar de¤il gene öznenin yapt›¤› program de¤iﬂikli¤idir. Ba¤›ms›zl›k yönünde bir talep programdan ç›kart›l›nca ve s›n›fsal bir konumlan›ﬂ da
söz konusu olmay›nca geriye, dil ve di¤er kültürel talepler kal›yor. Ki dil
ve kültür taleplerinin yerine getirilmedi¤i gerekçesinin zemini giderek
zay›flamaktad›r. Gürdal Aksoy, Kürt hareketinin zay›f aya¤›n›n s›n›fsal
ve ideolojik nedenlere ba¤l› oldu¤unu görmek istemiyor.
Ayr›ca Aksoy, “refleksin” karﬂ›s›na burjuvaziyi de¤il, ayr›ms›z herkesi yerleﬂtiriyor. Oysa burjuvazi sömürüsünü yaparken herhangi bir etnolojik ayr›ma gitmiyor.
“Anadolu” kavram› t›pk› Mezopotamya, Kafkasya kavramlar› gibi
do¤al nedenlerden ç›kart›lm›ﬂ bir kavramd›r. Bu kavramla ulusal niteliklerin belirlenmesi aras›nda bir ba¤ kurmak zorlama bir yöntemdir. Mesele kavramlarda de¤il, s›n›fsal konumlan›ﬂlardad›r.
Çözüm de kavramlardan geçmez. S›n›f mücadelelerinden geçer.
Hareketlerin veya süreçlerin yaﬂad›¤› t›kanma veya tasfiye durumlar›n›n
nedeni kavramlarda aranmamal›d›r. T›kanma ve tasfiyenin gerçek nedeni; ideoloji, teori, politika ve pratiktir. Çözüm de buralarda aranmal›d›r.
Tersinden düﬂünüldü¤ünde asl›nda “Anadolu” kavram› Cumhuriyet
uluslaﬂmas›nda tek ›rk, tek dil, tek mezhebin esas al›nmas›na bir itiraz
ve yeni bir tan›mlama olarak ç›kart›labilir. ‹lke olarak; uluslar›n kendi kaderini tayin hakk›n› savunduktan sonra “Anadolu” kavram›n›n kullan›lmas› hiçbir ulusun yok say›lmas›n›n nedeni olamaz.
“Anadolu” kavram›n›n daha çok Türklü¤ü içeren bir ça¤r›ﬂ›m yapmas›n›n nedeni kavram›n kendisi de¤ildir. Egemen s›n›f›n t›pk› do¤u,
güneydo¤u, kuzey vb. kavramlara yükledi¤i anlam gibi tekçi anlay›ﬂ›
hâkim k›lmaya çal›ﬂmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Çünkü egemen s›n›f
do¤u, kuzey, güney, Trakya vb. kavramlara da ayn› tekçi anlam› yüklemektedir. Hatta s›n›rlar› d›ﬂ›nda olan K›rg›z, Mo¤ol, Tatar, Azeri, Kazak
vb. kavramlara da ayn› anlam› yüklemektedir.
Tarihsel süreç içinde ele al›nd›¤›nda, asl›nda Türkler Anadolu’ya
sonradan gelmiﬂlerdir. Çünkü Türklerin Anadolu’ya geliﬂi tarih kitaplar›nda, Türklerin Anadolu’yu fethi olarak anlat›lmaktad›r. Bir yeri fethetmek için oraya d›ﬂar›dan bir ak›n düzenlemek gerekir ve fethedilen yer91

de birilerinin yaﬂ›yor olmas› gerekir. E¤er orda yaﬂayan birileri yoksa
buna fetih de¤il keﬂif denilir. Türklerin Anadolu’yu fethinden önce Anadolu’da kimler yaﬂamaktayd›? Tabi ki Kürtler, Ermeniler ve di¤er halklar yaﬂamaktayd›. Herhangi bir niyetten ba¤›ms›z olarak kullan›ld›¤›nda,
asl›nda “Anadolu” kavram› bu co¤rafyada baﬂ›ndan beri var olanlar› daha fazla ifade etmiﬂ olur.
Gürdal Aksoy, genel olarak ele ald›¤› konular› bir s›n›fsal perspektiften analiz etme yöntemini uygulam›yor. Hakk›nda inceleme yapt›¤›
“Türk Solu”, PKK, Kürt sorunu, Alevi hareketi vb. konular› iﬂlerken uygulad›¤› yöntem daha çok biçimsel, kiﬂiselleﬂtirici ve ulusal refleksçi bir
yöntemdir.
Gürdal Aksoy, “Türk Solu” ve Stalin’in temsil etti¤i Sovyetleri “milliyetçi” ilan ederek Kemalizm’le ayn› çerçeve içinde de¤erlendirmektedir. Sovyetler Birli¤i tart›ﬂmas› ayr› bir konudur. Fakat genel olarak bak›ld›¤›nda, uluslara hak tan›mak konusunda dünya üzerinde gelmiﬂ
geçmiﬂ sistemler içinde Sovyet sisteminden daha ileri bir örnek bulundu¤u iddia edilemez. Sovyetlerde dili, alfabesi olmayan birçok halka alfabe oluﬂturuldu. Da¤›stan gibi küçücük bir ülkede 8 dilde e¤itim dili
oluﬂturuldu. 8 dilde günlük gazete ç›kart›ld›. 9 farkl› halk, hiçbir üst-alt
kategorisi oluﬂmadan uyumlu olarak yaﬂad›lar. Fakat Sovyetler Birli¤i
kendi koﬂullar› içinde M. Suphilerin olay›nda ve di¤er baz› konularda
kendi varl›¤›n› tehlikeye düﬂürmemek kayg›s›yla savunmac› politikalar
izlemiﬂtir. Bunlar ayr› tart›ﬂmalar. Fakat Kemalizm’le Marksist sol ve
Sovyetler Birli¤i aras›nda bir benzerlik kurmak, meselelere baﬂka bir
pencereden bakmak anlam›na gelir. Çünkü Kemalizm burjuvazinin ideolojisidir. Aksoy’un ayn›laﬂt›rd›¤› ideolojiler aras›nda s›n›fsal olarak uzlaﬂmaz bir karﬂ›tl›k vard›r.
Gürdal Aksoy’un di¤er bir kitab› olan “Nostradamus’un Kürdistan
Kehanetleri” nin ilk bölümleri gene “Anadolu” kavram› üzerinden sürdürdü¤ü tart›ﬂmalardan oluﬂuyor. Kitab›n daha sonraki bölümlerinde de
Öcalan vb. konular› ele alm›ﬂ. Öcalan tart›ﬂmalar›nda Aksoy, psikoloji
bilimini de konuﬂturmuﬂ. Köylülük, aﬂiretçilik, dincilik vb. etkenlerin ortaya ç›kard›¤› halk profilleriyle ilgili çeﬂitli çözümlemeler yapm›ﬂ. Kültlerde yaz›l› kültürün oluﬂmamas›n›n pratik ak›l yürütmeyi koﬂullad›¤›n›, soyutlama yetisinin fazla geliﬂmedi¤ini tespit ediyor yazar. Dolay›s›yla bu
kültürde, kiﬂi kültünün oluﬂmas›n›n çok kolay oldu¤unu tespit ediyor.
Aﬂiretçilik ve baba kültürünün Kürt kitlesinde kiﬂilere tap›nmay› kolay92

laﬂt›rd›¤›n› tespit ediyor Aksoy. Tüm bu tespitlerinden yola ç›karak Aksoy, Öcalan’›n oluﬂturdu¤u söylem ve aforizmalar›n bu özelliklerin oluﬂturdu¤u zemin üzerinden ﬂekillendi¤ini söylüyor. Aksoy’un psikoloji bilimini de konuﬂturarak gerçekleﬂtirdi¤i bu sosyolojik tespitlerle ilgili itirazlarda bulunmak gerekmez. Ancak Aksoy, buradan hareket ederek
bir siyasal hareketin ideolojik ve felsefi yap›ﬂ›n› izah yoluna gidiyor.
Tam da Aksoy’un meseleleri kiﬂiselleﬂtirici ve indirgemeci yöntemle ele
alm›ﬂ oldu¤u burada aç›¤a ç›k›yor iﬂte. Öcalan’›n çeﬂitli kiﬂisel özelliklerinin oluﬂmas› kuﬂkusuz yetiﬂti¤i çevresel etkenlerden kaynaklanm›ﬂt›r.
Ancak bir siyasi, ideolojik tart›ﬂma bu kiﬂisel özellikler üzerinden yürütülemez.
Gürdal Aksoy’un yukar›da ad›n› zikretti¤imiz kitab›n› henüz tam bitirmedik. Az bir bölümü kald› okunmam›ﬂ. Ancak ﬂimdiye kadar okudu¤umuz bölümlerinde, Öcalan tart›ﬂmas›nda, Öcalan’›n ileri sürdü¤ü görüﬂlere karﬂ› söylenmiﬂ fazlaca bir söze rastlayamad›k. Aksoy, daha
çok Öcalan’›n olumsuzlanmas› anlam›nda; tespih çekti¤ini, kendisini
Atatürk’e benzetti¤ini, kendisini tanr› gibi gördü¤ünü, farkl› görüﬂlere
müsamaha göstermedi¤ini söylüyor.
Öcalan ve partisine dönük Aksoy’un yapt›¤› eleﬂtiriler kiﬂiselleﬂtirici, indirgemeci, olgucu bir yöntemle yap›ld›¤› için, iﬂin esas yan› kapal›
kalm›ﬂ oluyor. Oysa Öcalan’›n ilk dönem kitaplar›yla son dönem kitaplar› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, iki farkl› dünya görüﬂünün savunuldu¤u ortaya
ç›k›yor. Öcalan’›n görüﬂleri ve prati¤i Marksist bir ölçekten ele al›nmad›¤›nda ortaya ilerletici ve alternatif bir zemin ç›km›yor. Tam tersine
Öcalan’a genellikle piyasada söylenen eleﬂtiriler bir kez daha tekrarlanm›ﬂ oluyor.
Mesela Öcalan’›n s›n›flar, Marksizm, emperyalizm vb. konularda
söyledi¤i ﬂeylere hiç de¤inmiyor Aksoy. Oysa Öcalan, Marks’›n de¤er
ve art› de¤er tahlilinin yanl›ﬂ oldu¤unu söyledi. Kendisinin Lenin’i aﬂt›¤›n› söyledi. NATO tipi örgütlenmelerin gereksizleﬂti¤ini, emperyalizmin
art›k eski emperyalizm olmad›¤›n›, iﬂçi s›n›f›n›n devrimci rolünün ortadan kalkt›¤›n› söyledi. Aksoy tüm bunlara karﬂ› bir eleﬂtiri yöneltmiyor.
Öcalan’›n ilk dönem görüﬂlerinin tersini yans›tan sosyalizm de¤erlendirmeleri ve Stalin de¤erlendirmelerinin benzerini Aksoy da savunmaktad›r. Öcalan, Stalin’i Hitler’le ayn› kefeye koyarak reddediyor. Aksoy ise
ayn› karenin yan›na Öcalan’› da ekleyerek ayn› görüﬂleri savunuyor. Bu
konuda Aksoy temelde eleﬂtirdi¤i Öcalan’la ayn› kulvara düﬂüyor.
Kiﬂisel özelliklerden ayr› olarak düﬂünüldü¤ünde, Öcalan’›n savun93

duklar›yla, Aksoy’un savunduklar› aras›ndaki en temel fark›n kader tayinindeki tercih oldu¤unu görüyoruz. Öcalan ve partisi, ilan etti¤i üzere
“ba¤›ms›z Kürdistan” fikrini art›k savunmuyor. Birlikte yaﬂamaktan yana
tav›r koyduklar›n› aç›klad›lar. Hatta Öcalan daha baﬂka bir noktaya giderek, birleﬂik bir devlet yap›lanmas›n›n Ortado¤u’da merkez güç olabilece¤ini söyledi ve bunu gerçekleﬂtirmek için önerilerde bulundu.
Öcalan’›n bu tarifi, Ortado¤u’da emperyalist bir Türkiye’nin oluﬂturulabilece¤i yönündeydi. Gürdal Aksoy’da bir kapitalizm savunusu yok tabi
ki. Ancak Öcalan’dan farkl› olarak Aksoy, “ba¤›ms›z Kürdistan “ fikrini
savunuyor. Kürt sorununda çat›ﬂt›¤› en önemli noktan›n bu oldu¤u gözleniyor.
Nihayet Gürdal Aksoy’un elimizdeki di¤er kitab› olan “Nostradamus’un Kürdistan Kehaneti” adl› kitab›n›n da tamam›n› okuyup bitirdik.
Ne var ki kitab›n yar›s›ndan sonraki bölümünü ay›rm›ﬂ oldu¤u Öcalan
eleﬂtirisinde, Öcalan’›n öne sürdü¤ü görüﬂlerle ilgili derli toplu bir eleﬂtiri bulamad›k. Aksoy, daha çok kiﬂi tap›n›c›l›¤›n› ortaya ç›karan tarihsel
ve toplumsal koﬂullara de¤inmiﬂ ve bu koﬂullar›n oluﬂturdu¤u psikolojik
durumu tahlil etmeye giriﬂmiﬂ.
Bir hareketi, bir hareketin önderli¤ini ya da bir süreci; bütünün yaln›zca bir yan› olan psikolojik aç›dan ele almak, muhatab›n› yanl›ﬂ sonuçlara vard›rabilir. Aksoy, köy kültürü-kent kültürü, ya da bat› kültürü-do¤u
kültürü k›yaslamas› yaparak, Kürt hareketini çözümlemeye çal›ﬂm›ﬂ. Aksoy’a göre k›r kültüründe bireyselleﬂme yaﬂanmam›ﬂt›r. Topluluk kültürü
egemendir. Topluluk da belli bir lidere ba¤›ml› olarak yaﬂar. Dolay›s›yla
Kürt hareketinde kiﬂi tap›n›c›l›¤›n›n geliﬂmesinde bu k›r kültürünün rolü
oldu¤unu savunuyor. Kent kültüründe ise bireyselleﬂme yaﬂanm›ﬂt›r.
Kent kültüründe topluluk içgüdüsü ya da kiﬂi tap›n›c›l›¤›n›n geliﬂmeyece¤ini savunuyor. Bu tespitler her ne kadar genel do¤rular› ifade etse de
politik öznelerin yap›s›n› tamamen belirleyen bu özellikler de¤ildir. Mesela kentlerde tarikat türü örgütlenmelerin son y›llarda artm›ﬂ oldu¤u örne¤ini verebiliriz. Bu tarikatlarda topluluk içgüdüsü ve kiﬂi tap›n›c›l›¤› en
üst noktada olabiliyor. Ya da örne¤i tersinden verecek olursak, k›rsalda
bulunan bir halk mezhepsel özelli¤inden veya eski toplum geleneklerinden kaynakl› olarak bireyleﬂebilen, özgür iliﬂkilerin oldu¤u bir yaﬂam sürdürebilir. Buna en çarp›c› örnek K›z›lbaﬂ Alevi topluluklar›d›r. En k›rsal
alanda ortalama bir kentlilik kültürünü bulabilirsiniz.
Meseleyi bir baﬂka aç›dan ele alacak olursak, k›r kültürü veya do94

¤u kültürünün sosyalizm için olumsuz bir alt yap› oluﬂturdu¤u yönündeki yarg›n›n ezbere bir yarg› oldu¤unu söyleyebiliriz. Sosyalizmi salt ekonomik bir sistem olarak ele alman›n yanl›ﬂ oldu¤unu tarihsel süreç bize
yeterince ö¤retmiﬂtir. Bu anlamda, baz› topluluk kültürlerinin sosyalist
yaﬂam tarz›n› benimsemeye daha yatk›n oldu¤unu söyleyebiliriz. Mesela Rusya’da kendine özgü bir yaﬂam tarz› olan Malakanlar, kendi topluluk kültürlerine yak›n oldu¤u için sosyalizmi en h›zla benimseyen topluluklardan biri olmuﬂtur. Malakanlar da k›rda yaﬂayan bir topluluktur.
Ancak kendi inanç ve gelenek sistemleri gere¤i, kad›n-erkek eﬂitli¤ini
sa¤lam›ﬂlard›r. Savaﬂlara karﬂ›d›rlar. Dayatma ve asimilasyoncu yaklaﬂ›mlar› reddederler. Irkç› de¤ildirler. Tüm bu özellikler onlarda bambaﬂka bir kültür iklimi oluﬂturmuﬂtur.
Aksoy’un kurdu¤u düﬂünce sistemati¤ini tersinden kurdu¤umuzda,
asl›nda topluluk kültürünün yekpare bir hareket için elveriﬂli bir zemin
yaratabilece¤ini de söyleyebiliriz. Kürt hareketi buna en çarp›c› örnektir. Çok uzun y›llar ve zorlu süreçler yaﬂamas›na ra¤men, hareket bütünlü¤ünden bir ﬂey kaybetmemiﬂtir. Her çalkalanma döneminde bütünlü¤ünü koruyabilmiﬂtir. ‹deolojik olarak farkl› bir noktaya savrulmam›ﬂ olsa, ayn› özelliklere sahip bir hareket, bulundu¤u k›tada çok kal›c›
etkiler yaratabilirdi.
Ne var ki Kürt hareketi Marksist etkilenmeli bir pozisyondan, postModern ve sivil toplumcu liberal bir çizgiye kaym›ﬂt›r. Ulusal devrimcilikten, ulusal reformculu¤a kaym›ﬂt›r. Hareketin açmazlar›n›n baﬂ nedeni budur. Bu yap›sal de¤iﬂimin tek sorumlusu Kürt hareketi de¤ildir. Bir
bütün olarak dünya koﬂullar›, bu hareketin baﬂka bir çizgiye kaymas›na
yol açm›ﬂt›r. Ezen ulus proletaryas›n›n fiili deste¤ini alamam›ﬂt›r. Emperyalist kamp karﬂ›s›nda yer alan bir sosyalist kamp bulunmamaktad›r, içinde bulundu¤u co¤rafya ve tüm koﬂullar bu hareketin eski çizgisinde yoluna devam etmesini zorlaﬂt›rm›ﬂt›r. Ancak her ﬂeye ra¤men
bir hareketin ideolojik kulvar de¤iﬂtirmesi mutlak ve zorunlu de¤ildir.
Gürdal Aksoy, Kürt hareketinin mevcut teori ve politikas›yla bir hesaplaﬂmaya gitmemiﬂtir. Onun ele ald›¤› ﬂey Öcalan’›n kiﬂilik çözümlemesi olmuﬂtur. Dolay›s›yla bu tart›ﬂmadan, alternatif bir anlay›ﬂ ç›kmam›ﬂt›r. S›n›fsal bir perspektiften ele al›nmad›¤› için, iki çizgi aras›ndaki
en önemli fark›n uluslar›n kendi kaderini tayin noktas›nda yap›lan birlikten yana yada ayr›l›ktan yana tercihleri olmuﬂtur. Bunun d›ﬂ›nda ortaya
koyulan teorik meselelere iliﬂkin bir tart›ﬂmaya girilmemiﬂtir. Sosyaliz95

min tarihsel miras›na yaklaﬂ›m, Türkiye devrimci hareketine yaklaﬂ›m
vb. konularda Aksoy, eleﬂtirdi¤i kesimle ayn› zeminde durmaktad›r.
Öcalan, Kemalizm’i ilk dönemlerdeki de¤erlendirmelerinden farkl›
olarak görmektedir. Aksoy ise bu konuyla ilgili eski bak›ﬂ› korumaktad›r.
Fakat Aksoy, tüm devrimci hareketi Kemalist olmakla ve Kemalizm’i
Kürtlere aﬂ›lamakla eleﬂtiriyor. Türkiye’de ayd›n ve entelektüel kesim
içinde baﬂ›ndan beri çok ciddi bir Kemalizm etkisi vard›r. Bu do¤ru. Fakat mevcut devrimci gruplar›n ço¤unlu¤u bu çizgiden kopmuﬂtur. Hatta
1971 ç›k›ﬂ›nda ‹brahim Kaypakkaya, Kemalizm konusunda çok net bir
bak›ﬂ koymuﬂtur ortaya. Do¤an Avc›o¤ullar›n›n, Hikmet K›v›lc›ml›lar›n
ve di¤er dönem ayd›nlar›n›n taﬂ›d›¤› Kemalizm etkisine karﬂ› tav›r al›nm›ﬂt›r. Geniﬂ kitleler olmasa da, devrimci gruplar›n büyük bir bölümü
Kemalizm konusunda net bir duruﬂ sergilemiﬂlerdir. Aksoy ise bu durumu görmezden gelerek, ayr›ms›z herkesi Kemalist ilan etmiﬂtir. Bu çok
indirgemeci bir yöntemdir. Bugün tart›ﬂ›lan Ergenekon meselesinde de,
tüm sol Ergenekoncu olarak damgalanmaktad›r. Bu bak›ﬂ aç›s› asl›nda
eleﬂtirilen resmi bak›ﬂ aç›s›na benziyor. Resmi ideoloji ne diyordu. Rejime muhalefet eden herkesi hemen d›ﬂ mihrak ilan ediyordu. Art›k bu
anti bilimsel yöntemleri terk etmek gerekir.
Kürt ulusal hareketi ilk dönem söylemlerinde solun tüm kesimlerini
“Kemalist Türk Solu” olarak nitelendiriyordu. Kemalist resmi ideoloji
karﬂ›s›nda Kürt hareketi belli bir bas›nç yaratm›ﬂt›. Fakat ayr›m yapmaks›z›n tüm solu da Kemalist ilan etmesi olumsuz bir etki yarat›yordu. Gün
oldu devran döndü, bu defa Kürt hareketi Kemalizm’i yeniden keﬂfetti.
Kemalizm’e olumluluklar atfetmeye baﬂlad›. Oysa Marksist solun Kemalizm’e bak›ﬂ› nettir. Kemalizm bu devletin yani burjuvazinin temel
ideolojisidir. ‹ﬂçi s›n›f› ve ezilen halklara karﬂ› kullan›lan tüm yok etme
pratiklerinde Kemalist resmi ideolojinin imzas› vard›r.
Kürt hareketinin ilk dönem söylemlerinde solun bütün kesimlerini
Kemalist olarak nitelendirmesi o kadar kal›c› bir etki yaratt› ki; bu co¤rafyadaki liberaller, dinciler, post-Marksistler vb. tüm kesimler a¤›z birli¤i etmiﬂçesine sol deyince hemen üzerine Kemalist ulusalc›l›k damgas›n› yap›ﬂt›r›veriyorlar.
Marksist sola Kemalist ulusalc›l›k damgas›n› vuranlar›n hiçbir temel
dayanaklar› bulunmuyor. Bir kere Marksizm’den daha enternasyonalci
bir teori yoktur. Sa¤ veya sol liberallerin Marksist sola Kemalist ulusal96

c›l›k damgas›n› vurmalar› kendilerinin antiemperyalist olamamalar›n›
perdelemek içindir. Onlar emperyalizme “ilerici” rolü biçerler, bunun için
de antiemperyalist her harekete “ulusalc›” damgas›n› vururlar.
Özellikle son dönem Ergenekon tart›ﬂmalar›nda sola yöneltilen
sa¤l› sollu sald›r›lar ayyuka ç›kt›. Ortalama bir ayd›n bile bu tart›ﬂmalarda kimin ne dedi¤ini, kimin nerede durdu¤unu anlamakta zorland›.
Gürdal Aksoy da sola yukarda sözünü etti¤imiz “Kemalist ulusalc›”
damgas›n› vuruyor. Bu toptanc› ve indirgemeci bak›ﬂ aç›s› devrimci kamuoyunda belli bir ezber oluﬂturmuﬂtur. Bu ezbere göre; Marks’tan
baﬂlayarak Marksist harekette bir ulusalc›l›k damar› vard›. Bu ezber
esas olarak söz konusu süreçlerin eksik incelenmesinden kaynaklan›yor. Marksist hareket ancak s›n›fç› olmakla nitelenebilir ki zaten Marksizm bir s›n›f teorisidir. Marksist sola Kemalist ulusalc› diyenlerin esas
sorunu s›n›fç› olup olmamakla ilgilidir. Asl›nda s›n›f ayr›m› gözetmeyen
ve antiemperyalist olmayan bir ulus savunuculu¤udur “ulusalc›” olan.
Mevcut dünya koﬂullar› bize göstermektedir ki, antiemperyalist ve
antikapitalist olmayan bir hareketin, varl›k nedeni ne olursa olsun ba¤›ms›z ve enternasyonal bir muhtevaya sahip olmas› pek olanakl› de¤ildir. Kuzey Irak’taki Talabani ve Barzani hareketinin durumu buna en
çarp›c› bir örnektir. Ulusal haklar›n bir ﬂekilde elde edilmesiyle ezilen
halklar boyunduruktan kurtulmuﬂ olmuyor. Bugüne kadar ulusal talepli
hareket belli bir mesafe kat etmiﬂtir. Bir iç devrim denilebilecek etkiler
de yaratm›ﬂt›r. Ancak bu talepler ekseninde daha fazla ileriye gitmenin
nesnel zemini gün geçtikçe daralmaktad›r. Dolay›s›yla art›k meselenin
s›n›fsal yan›n›n öne ç›kar›lmas› gerekir.
Tam da bu ihtiyaçtan dolay› Aksoy’un eleﬂtirilerini daha fazla s›n›fsal bir zemine çekmesi gerekir. Dolay›s›yla Öcalan’›n savunmalar›nda
de¤indi¤i emperyalizm, kapitalizm ve sosyalizm hakk›ndaki ilk dönemdeki görüﬂlerinin tersi olan fikirleri masaya yat›r›l›p eleﬂtirilmelidir.
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S›rr› Öztürk
-Panel Konuﬂmas›Neden Dersim Neden K›z›lbaﬂl›k?*

De¤erli Canlar-Dostlar-Yoldaﬂlar Merhaba!
9.Munzur Do¤a ve Kültür Festivali’ni düzenleyen ve bizi de bu panele ça¤›ran-konuﬂma f›rsat› tan›yan arkadaﬂlara teﬂekkür ederim. Dersim “Kadim Komünal” köklere sahiptir. Ana Ata’lar›n “Ortakl›k Toplumu”
kültür ve geleneklerinin yeﬂerdi¤i topraklarda bu festivalin ad›na-ruhuna ve Dersim’in ilerici geleneklerine katk› getirmesini dilerim.
Burada sizlere söyleyeceklerim ﬂahsi görüﬂlerim oldu¤u kadar, sorumlulu¤unu taﬂ›d›¤›m Sorun Yay›nlar› Kolektifi’mizin geliﬂtirip güçlü k›lmak istedi¤i ortak-kolektif görüﬂlerdir de.
Bizleri vareden-hamurumuzu yo¤uran Dersim’in tarihi-K›z›lbaﬂ kültürü-felsefesi temelinde biçimlenen ideolojik-politik düﬂünce-davran›ﬂ
çizgilerimizin do¤rultusunda sizlere hitap etmek istiyorum.
Sorun Yay›nlar› Kolektifi bilindi¤i gibi tecimsel iﬂleyiﬂli bir kuruluﬂ
de¤ildir. Devrimci ve Marksist bir yay›n kolektifidir.
Bizler bu araçla sol “cenah›m›z›n” ihtiyaç duydu¤u kitaplar› kolektif
biçimde üretiminden da¤›t›m›na kadar çeﬂitli rol ve sorumluluklar alarak
yay›mlamaktay›z.
A¤›rl›kl› olarak yaﬂad›¤›m›z co¤rafyan›n üretip-yetiﬂtirdi¤i insanlar›m›z›n telif çal›ﬂmalar›na yer vermekteyiz.
Yaln›zca kitap üretmiyoruz. Çeﬂitli amaçlar› olan dergi-gazete-broﬂür vb. eserleri de üretmekteyiz.
Yay›mlad›¤›m›z telif eserlerin içeri¤i ile savundu¤umuz tezlerimizin
senteze kavuﬂmas›n›n kavgas›n› veriyoruz. Tezlerimizin eleﬂtirel katk›ya aç›k ve muhtaç oldu¤unu biliyoruz.
- 36. say›s› ile iki ayl›k SORUN Polemik Marksist-‹nceleme-Araﬂt›rma-Eleﬂtiri Dergimiz;
- 3. say›s›n› bu festivale yetiﬂtirdi¤imiz üç ayl›k K›rmanciya Belekê
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Dergimiz;
- 1. say›s› Ekim’de yay›mlanacak ayl›k ‹ﬂçi-Kitle gazetemiz;
- Yine birinci say›s› Ekim’de yay›mlanacak olan Sanat CephesiSosyalist Gerçekçi Sanat Dergi’miz ve benzeri araçlar›m›zla kolektif
akl›n-bilincin ve eylemin örgütlenmesini bilince ç›kar›yoruz.
“Günümüzde Alevilik ve Sorunlar›” panel konusunu K›z›lbaﬂ-Alevi
Toplumsal Tasar›m› çerçevesinde ve Marksist bak›ﬂ aç›s›yla tahlil etmek istiyoruz.
K›z›lbaﬂ-Alevi cenah›m›z›n sorunlar› yaﬂad›¤›m›z co¤rafyadaki di¤er sosyal muhalefet dinamikleriyle yak›ndan iliﬂkilidir. Yerel-ulusalsosyal-enternasyonal diyalektik birli¤ini kavray›p sosyal pratikte uygulayabildi¤imizde tart›ﬂma ve de¤erlendirmelerimiz ancak bu temelde bir
anlam kazanacakt›r diye düﬂünüyoruz.
An›lan sosyal muhalefet dinamikleri nedir? Özetlersek:
- ‹ﬂçi S›n›f› Hareketi
- Sosyalist Hareket
- Emekçi Kad›n Hareketi
- ‹lerici Gençlik Hareketi
- K›z›lbaﬂ-Alevi Hareketi
- Kürt Ulusal Özgürlük Hareketi
Fukara Müslüman insanlar›m›z› kara gerici, ›rkç› politikac›lara, Erbakanlara, Erdo¤anlara ve onlar›n sömürücü politikalar›na teslim edemeyiz.
- ‹ﬂçi S›n›f› Hareketi; 100 y›ll›k s›n›flar mücadelesi tarih ve devrimci
geleneklerimiz sendika bürokrasisi ile iﬂçi aristokrasisine ve devlet sendikac›l›¤›na terk edilmiﬂtir. ‹ﬂçi s›n›f›n›n sendikal birli¤i meselesini Kolektifimiz’den baﬂka hiç kimse gündeme getirmemektedir.
- ‹çi bizi d›ﬂ› eli yakan Sosyalist Hareket; ideolojik-politik-örgütsel
aç›lardan iﬂlevsiz bir konumdad›r. Sol “cenah›m›z” bir türlü ayr›ﬂ›p bütünleﬂememiﬂ ve “örgütler anarﬂisi” hastal›¤›ndan kurtulamam›ﬂt›r. An›lan sosyal muhalefet dinamiklerine politika üretemeyen bir “sol”un
programlar›n› hayat ve mücadele asla do¤rulamam›ﬂt›r. Bu türden bir
“sol” sosyal pratikte aﬂ›nm›ﬂ ve aﬂ›lm›ﬂ programlar›n›n reddedilmesi
karﬂ›s›nda ne içtenlikli bir özeleﬂtiri yapm›ﬂt›r ne de tutarl› bir iktidar mücadelesi konusunda bilimsel ö¤retiye dayal› bir tahlil yetene¤i vard›r.
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Burjuva ve küçükburjuva “sol” ak›mlar›n sorunlar›n›n tart›ﬂ›lmas› bu panelin amac›n› çok aﬂ›yor.
- Emekçi Kad›n Hareketi; bu hareketin önemini kavr›yoruz. Bat›l›
burjuva feminist ak›mlar›n etkisini k›r›p aya¤›m›z› bast›¤›m›z co¤rafyan›n
de¤erlerini (Ata Kad›n, K›z›lbaﬂ Kad›n) yerli yerine koydu¤umuzda
Emekçi Kad›n Hareketi de yeni nitelikler kazanacakt›r.
- ‹lerici Gençlik Hareketi; Ö¤renci gençlik hareketinin politikadaki
yeri: “Öncü parti, önder parti, kitlesini arayan parti” nitelemeleriyle ele
al›namaz. Politikada küçükburjuvaziyi araban›n önüne koﬂan anlay›ﬂ
yerini “Gençli¤in yeri iﬂçi s›n›f›n›n yeridir” ﬂiar›m›zda ifadesini bulmal›d›r.
‹ﬂçi s›n›f›n›n koruyuculu¤una çekilemeyen ilerici gençlik hareketi her zaman darbe almaya adayd›r.
- K›z›lbaﬂ-Alevi Hareketi; Politikada hesaba kat›lmas› gereken
önemli bir sosyal muhalefet dinami¤ini temsil etmekte ve çeﬂitli örgütlenme biçimleriyle taleplerini dile getirmektedir. 9 Aral›k 2008 Ankara
eylemi, 130 bini aﬂk›n kütlesel kat›l›m›yla “politikleﬂme yolunda” anlaml› bir ad›m atm›ﬂt›r. Eme¤in ve emekçi halklar›n sosyal kurtuluﬂ mücadelesinde öteki sosyal muhalefet dinamikleriyle -tarihsel müttefikleriylebuluﬂma baﬂar›s›n› gösterdi¤inde yeni nitelikler kazanacakt›r.
- Kürt Ulusal Özgürlük Hareketi; “Kürt Sorunu” olarak politika sahnesinde baﬂat bir yeri iﬂgal etmektedir. PKK ve DTP’de ifadesini bulan
bu hareketin “önder kadrolar›” ideolojik-politik-örgütsel aç›dan konumu
elbette Marksist aç›dan eleﬂtirilmeye adayd›r. Ayn› zamanda önemli ve
kayda de¤er bir tabana sahiptir. Politikay› “Demokratik Cumhuriyet” ekseninde “Bar›ﬂ, demokrasi, halklar›n kardeﬂli¤i” olarak tan›mlayan bu
hareketin yeni nitelikler kazanabilmesi Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar›n politikada anlaml› ve ileri bir ad›m atmas›na ve iktidar perspektifli
tutarl› ittifak politikas› üretmesine ba¤l›d›r. Kürtlerin hakl› talepleri ancak
bu ﬂarta ba¤l› olarak iki ad›m s›çrama gösterebilecektir.
Devrimciler, Marksistler an›lan sosyal muhalefet dinamiklerine s›n›fsal aidiyetleri aç›s›ndan bakmaktad›r. Kürt ve Alevi burjuvazisinin ç›karlar›na kurgulu politikalar yerine s›n›fsal aidiyetlerine göre politika yap›lmas›n› bilince taﬂ›maktad›r. Kültürel kimlik, kiﬂilik, ulusal aidiyet, din, inanç,
kültür vb. faktörlere göre sosyal muhalefetin bölünüp parçalanmas› emperyalist-kapitalizmin diﬂine uygun lokmalara dönüﬂmeyi sa¤lar.
Özetle and›¤›m›z sosyal muhalefet dinamiklerini temel ilkelerde
uyumland›rmak, birlikte hareket etmek gündeme gelmiﬂtir. Tutarl›-somut-amaçl› bir iktidar program› anlay›ﬂ›ndaki bu uyumland›rmay› kimler
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ve nas›l yapacakt›r?
Mesele örgüt kurarak parti ça¤r›ﬂ›m› yapmak de¤ildir; iﬂçi s›n›f›n›,
emekçileri iktidara taﬂ›maya aday bir program› üretecek hareketi üretmektir.
Kurumsal merkezî disiplinli bir hareketi üretememenin s›k›nt›s›n›
çekiyoruz. Kitlelerin enerjisini seferber edip sevk ve idare edecek, iktidara taﬂ›yacak bir PART‹’den yoksunuz.
S›n›flar mücadelesinde eksikli¤i hissedilen örgüt devrimci tarih ve
geleneklerimizin uzant›s›nda diyalektik tarihsel materyalist yöntemle inﬂa edilecektir. Pek çok örne¤inde görüldü¤ü gibi kendili¤inden, bürokratik, ikameci yöntemlerle ya da vahiy gelenekleriyle kurulmayacakt›r.
Yerel-ulusal, sosyal ve enternasyonal diyalektik birli¤i bu türden bir
PART‹’nin kurmayl›¤›nda ancak gerçekleﬂebilir.
Stratejik amac›-hedefi bir ve ayn› olanlar›n art›k ve hele bu kriz ortam›nda: “Armudun sap›, üzümün çöpü” türünden kayd› itirazlar› bize
hiçbir ﬂey anlatmamaktad›r.
Günümüzün en anlaml› devrimci görevi: Sol’un ayr›ﬂ›p bütünleﬂmesidir. Siyasî B‹RL‹K sorununa çözüm yöntemi üretmesidir. “Birlik
z›tlar›n birli¤i ve karﬂ›tl›¤›” demektir. “Dar grup tap›n›m›” örgütleri devrimci hizay› bozmaktad›r.
“Komünistlerin Birli¤i”ni gerçekleﬂtirdi¤imiz zaman gündem yar›m
saatte de¤iﬂecektir.
Gündemin iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklardan yana de¤iﬂip dönüﬂtürülmesi bizim elimizdedir.
“Bu amaçla Kolektifimiz ne yapmaktad›r?” sorusunu ﬂöyle cevaplamak mümkün: Birlik kültürümüzü geliﬂtirip güçlendirmek istiyoruz. Sol
“cenah›m›z›n” özellikle de Devrimci ve Marksist Sol’un yeni nitelikler kazanmas› ve politikada hesaba kat›labilmesi için kadrolar aras› yarat›c›
diyalog ve iliﬂkilerin iklim ve altyap›s›n› oluﬂturmaya çal›ﬂ›yoruz. Bu
amaçla an›lan-an›lmayan iﬂler yap›yoruz.
Yeni bir sosyalist kültür, yeni bir birlik anlay›ﬂ›, yeni bir siyasî terbiye, yeni bir diplomasi, yeni bir ahlâk anlay›ﬂ› hayat ve mücadelenin bizlere ö¤retti¤i bir ﬂeydir.
TC. uluslarötesi tekelci sermayenin emperyalist-kapitalizmin k›skac›ndad›r. Sa¤l› “sol”lu burjuva partileri ideolojik-politik-örgütsel çürümüﬂlükleriyle gündemi hâlâ belirlemeye çal›ﬂmaktad›r.Oysa tam da po101

litika yap›lacak bir dönemdeyiz.
Emperyalist-kapitalizmin yap›sal-evrensel krizi insan›n ve insanl›¤›n sosyal / evrensel kurtuluﬂu için hem baz› ac›lar› hem de baz› yeni
umutlar› gündeme getirmiﬂtir.
Devlet tekelci kapitalizmi Kürtlerin “bar›ﬂ-demokrasi-halklar›n kardeﬂli¤i” temelinde yürüttü¤ü politikalara karﬂ›d›r. Sorunun taraflarla
do¤rudan görüﬂüp anlaﬂmaya dahi yanaﬂmamaktad›r. Sosyal muhalefet dinamiklerini tutarl›-somut-amaçl› bir iktidar projesiyle taçland›ramad›¤›m›z ve de soka¤› bu amaçla örgütleyip sömürücü s›n›flar›n diktatörlü¤üne dar edemedi¤imiz için sistem faﬂist-faﬂizan yönelimlere gidebilmektedir.
Önümüzde dü¤ün bayram edecek günlerimiz yoktur.
Kriz ﬂartlar›nda ya Sol “cenah›m›z” derlenip toparlanacak anlaml›
ve ileri bir ad›m atacak, ya da faﬂist yönetimlerin iktidarlar› daha da pekiﬂecektir.
Burjuvazi bilimsel tan›m›yla “Burjuvazi-Proletarya” temel çeliﬂkisini
tarihsel-s›n›fsal deneyimleriyle bilmektedir. ‹ﬂçi s›n›f› ve sosyolojik
emekçi halk gerçekli¤i temelindeki tahlil ve çeliﬂkileri kabul etmez görünmesi sömürücü kimli¤ini gizlemek içindir. Burjuva politikalar› demagojiye, yalana, tahrifata ve ikiyüzlülü¤e göre biçimlenmiﬂtir.
Sosyal-s›n›fsal çeliﬂkileri gizlemek ve sömürü düzenini sürdürmek
için din-›rk-milliyet-aﬂiret-tarikat-etnisiteye dayal› bir politikay› gündemleﬂtirmekten yanad›r.
Liberal, tasfiyeci, postmodern “sol” ak›mlar AKP’nin “demokrasi”
getirece¤i gibi yan›lsamal› bir oyunun figüranlar›d›r.
‹ktidar ve yede¤indeki ﬂike muhalefet partileri suni gündemlerle iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n hakl› taleplerine karﬂ› ç›kmaktad›r.
A’dan Z’ye kadar tüm kurum ve kuruluﬂlar›yla çözülmüﬂ ve çürümüﬂ olan bir avantalar-ya¤malar düzeni varl›¤›n› uzun süre koruyamayacakt›r. Bunun fark›nda olan hakîm gerici s›n›flar onun için daha fazla
ﬂiddete yönelmektedir. Bu düzen kendisini tarihsel-sosyal hakl›l›klar›yla y›k›p aﬂacak sosyal güçlerin iﬂbaﬂ› yapmas›n› beklemektedir.
Kolektifimiz elindeki araç ve kurumlarla, tutarl› kitle çal›ﬂmalar›yla,
an›lan-an›lmayan etkinliklerimizle bu sürece kolektif çabalarla müdahale edilmesinden yanad›r.
Bu zorunlu giriﬂten sonra neden Dersim? ve neden K›z›lbaﬂ-Alevi
sorunlar›na bu türden telif eserlerimizle yer veriyoruz? Neden K›rman102

ciya Belekê diye söze baﬂlamay› uygun ve do¤ru buluyoruz? sorular›n› cevaplamak istiyorum:
Çünkü; halklar›n tarih-dil-kültürlerini inkâr-imha ve asimilasyonlardan kurtarabildi¤imiz ölçekte emperyalizmin-kapitalizmin yoz ve kozmopolit “kültür” politikas› o oranda gerileyecektir. Kapitalizmin arabesk
“kültür” politikalar›n› ters teptirmek ve aﬂmak gerekiyor.
K›z›lbaﬂ-Alevi toplumsal tasar›m›n›n devrimci hareketimizin gündemine taﬂ›nmas› kendili¤inden keyfe-keder bir yaklaﬂ›mla de¤il, zorunlu
bir sosyal ihtiyaçtan do¤muﬂtur.
Devrimcilerin, Komünistlerin iﬂçi s›n›f›n›, emekçi halklar› çok yönlü
çabalarla tan›mas›n›n, politika üretmesinin yolunu açar.
Frans›z Bilimler Akademisi üyelerinden Melinkof yoldaﬂ: “Ben Alevili¤in s›rr›n› çözmek için 40 y›l çal›ﬂt›m. Alevilerin politikleﬂmesi için 40
y›l daha çal›ﬂmam gerekecek.” demiﬂse ki, bu süreç 40 y›l sürmeyecektir / sürmemelidir. Bu konuya kafa yoran Marksist kökenli insanlar›m›z›n
çok donan›ml›, çal›ﬂkan ve üretken olmalar› gerekecektir.
“Politikleﬂme” denildi¤inde sa¤l› “sol”lu burjuva partilerinden, öncelikle de ne sosyal ne de demokrat olan burjuva partisi CHP iksirinden
kurtulmay› anl›yoruz.
Bizler de K›z›lbaﬂ-Alevi toplumsal tasar›m›n›n ne demek oldu¤unu
hem anlamaya ve bu iddiam›z›n arkas›n› doldurmaya çal›ﬂ›yoruz; hem
de bu soruna meﬂrebimizce ve de s›n›rl› bilgilerimizle katk› sunman›n
gere¤ine inan›yoruz.
Sol “cenah›m›z” günümüze kadar devrim ithalat› ve ihracat› ile u¤raﬂt›. Co¤rafyam›zdaki orijinal iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar iliﬂki ve çeliﬂkilerimizin hangi manaya geldi¤ini bir türlü kavrayamad›. Eklektik, pragmatik, taklitçi tezlerle çok büyük zaman ve kadro kaybetti, hâlâ da kaybediyor.
“Sol” ideolojik-politik-örgütsel aç›dan kendi sentezimizin üretilmesi
yöntemini ya çok geç anlad›, ya da hiç alg›layamad›.
Devrimci ve Marksist olman›n birinci ﬂart›: ‘somut durumun somut
tahlili’ yöntemi ile aya¤›n› bast›¤› topraklar›n insan›n›, tarihini, co¤rafyas›n›, kültürünü, ilerici gelenek ve göreneklerini, masal ve mitolojisini,
inanç sistemini, iﬂçi s›n›f› ve emekçi halk hareketlerini tarihselden-güncele ö¤renerek kavramas›d›r.
‹kinci ﬂart›: Diyalektik tarihsel-felsefî materyalist yöntemle toplumdaki olay-olgu-süreç ve verileri nesnel ﬂartlar›nda incelemesidir.
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Özetlersek: ‘Marksizm’in yorumu ve pratikte yeniden üretimi’ yöntemini hazmederek düﬂünce-davran›ﬂ çizgilerimizin belirlenmesidir.
“K›z›lbaﬂ-Alevi” diye söze baﬂlarken elbette bu panel-söyleﬂide
genç arkadaﬂlar›n uzmanl›k alanlar›na girmeyece¤iz. Onlar›n -ki, say›lar› bir avuçtur- çabas›na büyük de¤erler biçiyoruz. Bu konuya daha
fazla yo¤unlaﬂt›klar›n› biliyoruz.
Sol “cenah›m›z” Sovyet, Çin, Halk Demokrasileri, Latin Amerika’daki devrimci deneyimlere bel ba¤layarak kendisini vareden bu topraklardaki halk hareketlerini-iﬂçi s›n›f› temelindeki aray›ﬂ ve yöneliﬂleri
inceleyemedi. Tutulacak ana halka’y› göremedi.
Feodal-köleci toplum düzenlerindeki isyan-baﬂkald›r›-ayaklanmadireniﬂ ve hak arama hareketlerini yerli yerine koyamad›. ‹thal haz›r reçetelere sar›lmay› ye¤ledi. Bu türden aﬂ›rma tezlerle hareket edenlerin
programlar› pratikte reddedildi. Her kesimde yeni aray›ﬂ ve yöneliﬂler
boy vermeye baﬂlad›. Bu olgu aya¤›m›z› yere basmay›, kendi sentezimizi üretmeyi öne ç›karaca¤› için sevindiricidir.
Sol’un bugünkü iﬂlevsizli¤inin çok yönlü nedenlerini burada s›ralamak istemiyoruz. ‹lkesel duruﬂumuzu yans›tan eserlerin alt›nda tarih ve
imzalar›m›z vard›r. Bu belgelenmiﬂ konular› ve tezlerimizi ayr›nt›l› olarak
telif çal›ﬂmalar›m›zdan takip edebilirsiniz.
Feodal-köleci toplumlardaki köylü hareketlerinin önderleri ve savundu¤u tezler, dönemin hâkim gerici s›n›flar›nca barbarca k›r›lm›ﬂt›r.
K. Marx-F.Engels’in inceledi¤i Almanya’daki köylü hareketleri anlaml›d›r. Komünistler köylü ve halk hareketlerinin s›n›fsal bileﬂimine bakarak de¤erlendirme yapar. Bu co¤rafyadaki köylü ve halk hareketleri
de bize “R›zal›k ﬁehri” tasar›m› gibi zengin bir deneyim aktarmaktad›r.
Bizleri vareden tarihimize bilimsel yöntemle bakacak olursak; Nesimi, Mansur, Baba ‹shak, Pir Sultan Abdal, ﬁeyh Bedreddin’lerin neden k›r›m ve k›y›mlardan geçirildi¤ini daha kolay anlam›ﬂ oluruz.
Bu süreci s›n›flar mücadelesine taﬂ›yan yak›n tarihimizden de misal verecek olursak; Mustafa Suphiler, K›v›lc›ml›lar, Denizler, Mahirler,
‹brahimler, Hakiler, Mazlumlar, Mahsunlar ve onlarca bizim insan›m›z,
bu arada 15-16 Haziran Direniﬂi’nin kadrolar› hâkim gerici s›n›flar›n
bask› ve terörüne karﬂ› sosyalizmin onurlu sesini meﬂreplerince yüksek
tutmaya çal›ﬂm›ﬂ ve büyük bedeller ödemiﬂtir. Onlar, senteze kavuﬂma104

ya aday ve yararlanaca¤›m›z tezlerimizin tart›ﬂ›lmas›n›-üretilmesini sa¤layacak büyük bir malzeme b›rakm›ﬂlard›r.
Sözü Dersim özeline getirecek olursak: Dersim tarihi, K›z›lbaﬂ kültürü, felsefesi, mücadelesi ve ödedi¤i bedellerle özgün bir örnektir. K›rmanciya Belekê Dergimizin Dersim üzerine kaleme ald›¤› tezleri burada özetlemek istemiyoruz. Belgelidir ve konuya duyarl› insanlar›m›z›n
eleﬂtirel katk›s›na aç›k ve muhtaçt›r.
Yukarda özetledi¤im K›z›lbaﬂ toplumsal tasar›m›ndaki tarihsel-sosyal-kültürel esin kayna¤›m›z olmas› gereken sürece kimi “sol” kesim “ilkel komünal toplum” diyor; oysa as›l ilkellik günümüzde politika dahi
üretemeyen kimi “sol”lar›n ideolojik-politik-örgütsel periﬂanl›¤›d›r.
K›z›lbaﬂ-Alevi kültür ve gelene¤inin an›lmaya de¤er köﬂe taﬂlar›
Baba ‹shak-Pir Sultan Abdal-ﬁeyh Bedreddin süreci asla ilkel de¤il, ilksel komünal / komünüzan sosyal düzenidir. K›z›lbaﬂ-Alevi literatürüyle
söyleyeceksek: R›zal›k ﬁehri deneyimidir.
K›z›lbaﬂ-Alevi kültür ve gelene¤i gibi köklü birikimler Dersim’den,
Yukar› Mezepotamya’dakinden ibaret de de¤ildir. Bu co¤rafyada yaﬂam›ﬂ tüm halklar›n tarihinde benzer birikimler yaﬂanm›ﬂt›r.
ﬁeyh Bedreddin’in yoldaﬂlar›ndan Börklüce Mustafa, Torlak Kemal’in önderli¤indeki halk hareketlerini ve kurduklar› R›zal›k ﬁehri düzenini inceledi¤imizde, devletin, mülkiyetin, paran›n, pazar›n olmad›¤›n›
görüyoruz. “Yarin duda¤›ndan gayri her ﬂeyde ortak” bir düzen kuranlar›n katledilmesi; o dönemin sosyoekonomik düzeninin “do¤al” bir sonucudur. Çünkü K›z›lbaﬂ-Alevi kültür ve gelene¤i döneminkinden çok
daha ileride bir toplumsal tasar›md›. Bu tasar›m hâkim gerici s›n›flar›n
din ve devlet anlay›ﬂ›na karﬂ›yd› ve bu tasar›m›n ileri kadrolar› elbette
katledileceklerdi. Bugün ‹zmir’in Karaburun ve Ortaklar köyünde yaﬂayan canlar›m›z ilksel komünal / komünüzan kültür-gelenek ve birikimlerini korumaya çal›ﬂmaktad›r. Elbette emperyalist-kapitalist yabanc›laﬂt›rma kuﬂatmas›ndan kendilerini koruyabildiklerince…
Dersim özelinde bu gelene¤in özgün örnekleri ö¤retici derslerle
doludur: Sey R›za, Aliﬂer, Qopo, Saan Aga, Cemal Aga vb. onlarca tarihsel kimlik ve kiﬂilikleri üzerine yaz›lacak daha çok ﬂeyimiz olacakt›r.
Kimi “sol”lar bat›l› burjuva feminist ak›mlar› buraya taﬂ›makta âdeta yar›ﬂmaktad›r. Oysa Bese Ana, Bese S›aye, Zarife Ana’lar›m›z, K›z›lbaﬂ Kad›n, Ana Kad›n, Ata Kad›n geleneklerimiz bize daha çok yak›n ve
ö¤reticidir, diye düﬂünüyoruz. ‹zninizle bu arada bizleri do¤urup-besle105

yip-büyüten-esirgemeyen ve bugünlere geliﬂimizi sa¤layan Anﬂa
Ana’m› da anmay› bir borç biliyorum.
K. Marx-F. Engels-V. ‹. Lenin daha ana rahmine düﬂmeden Anadolu halklar› K›z›lbaﬂlar bin y›l öncesinden baﬂlayarak R›zal›k ﬁehri kurmuﬂtur. Do¤u-Bat› felsefesi birbirini etkilemiﬂtir. Felsefî çal›ﬂmalarda tarihsel süreç ve gözlemleri, deneyimleri sosyoekonomik formasyonlar›yla ayr›nt›l› inceleyen K. Marx Anadolu’daki K›z›lbaﬂl›k gibi yaﬂanm›ﬂ kültürel birikimleri, deneyimleri, özetlersek; bu birikimleri incelemiﬂ olsayd› ‹ngiltere’den kalk›p Dersim’e gelir-yerleﬂir ve k›z›l kitab›n› burada yazard› demeden kendimi alam›yorum.
Tarihsel k›r›m ve k›y›mlar› s›ralamak bir yana; bir yandan burjuva
resmî tarih anlay›ﬂ›, di¤er yandan burjuva resmî ideolojisi (kemalizm)
K›z›lbaﬂ-Alevi toplumsal tasar›m›n› kuﬂatmak için binbir yöntemle çal›ﬂmaktad›r. Sistemin kiral›k ve sat›l›k kalemleri Komünizm düﬂmanl›¤› gibi “K›z›lbaﬂ” tan›m›n› da küfür gibi kullanagelmektedir. Burjuva ayd›nlar›n›n Komünistlerle tart›ﬂabilecek ne kültürleri ne de ahlâklar› vard›r.
Dersim tarihi, co¤rafyas›, K›z›lbaﬂ kültürü, felsefesi ve ilerici gelenek ve görenekleriyle büyük bir kuﬂatma alt›ndad›r. Bu süreci iyimser
dinamik bir yorumla incelemeliyiz.
Hâkim gerici s›n›flar›n çok yönlü kuﬂatmas›n›n nedenleri bilinmektedir. Bin y›l öncelerinden bugüne bu co¤rafyada eﬂitlik-kardeﬂlik-birlikdayan›ﬂma-paylaﬂma gibi ileri bir düzen kuran K›z›lbaﬂ kültür ve gelene¤i Arap ‹slâm’a da, kapitalist devletin mant›¤›na da iﬂleyiﬂ kurallar›na
da karﬂ› ç›km›ﬂ, direnmiﬂtir.
Bu süreci anlamaya çal›ﬂmak, inceleyip araﬂt›rmak, devrimci-dönüﬂtürücü politikay› bu birikim ve direniﬂ geleneklerinin üzerine oturtmak günümüzün en önemli devrimci görevidir. K›z›lbaﬂ-Alevi hareketi
bu temelde politikleﬂirse sosyal aç›dan önemli bir eﬂik aﬂ›lacakt›r, diye
düﬂünüyoruz.
Kolektifimiz Çal›ﬂanlar› ve K›rmanciya Belekê Dergimiz bu özet
düﬂüncelerle iddiam›z›n arkas›nda durmaya çal›ﬂmaktad›r.
T’›ls›mê K›rmanciye Nêﬂikiyo!
Kil›tê Kou Vindi Nêbiyo!
Dinledi¤iniz için teﬂekkür ederim.
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* 9. Munzur Do¤a ve Kültür Festivali’nde, 30 Temmuz 2009 tarihinde, Dersim Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen “Günümüzde Alevilik ve
Sorunlar›” panelinde, S›rr› Öztürk’ün Kolektifimiz ad›na yapt›¤› konuﬂman›n
metnidir. (S.P.)

Etkinliklerimizde
-De¤erlendirmeKarﬂ›laﬂt›¤›m›z Sataﬂma-YüzleﬂmeTart›ﬂma “Kültürü” Üzerine -1SORUN Polemik Dergi’mizin üretilmesiyle sol “cenah›m›zda” ve
d›ﬂ›m›zdaki ilgi ve tart›ﬂmalar da yo¤unlaﬂt›.
Kulland›¤›m›z sosyalist literatür ile senteze kavuﬂmaya aday tezlerimizi de eleﬂtirel katk›ya de¤er bulan ve de kullanmaya baﬂlayanlar ço¤ald›. Seviniyoruz. Umutlan›yoruz. Sataﬂma-yüzleﬂme-tart›ﬂma (polemik) “kültürü” eksiklerimizin bu düzeyde geri oluﬂuna da k›zm›yor, “do¤al” karﬂ›l›yoruz. Birilerinin ezberlerini bozdu¤umuz için bu olgulara da
seviniyoruz.
SORUN Polemik Dergi’mizin izledi¤i çizginin giderek netleﬂti¤i bir
süreçte yapmam›z gereken daha çok iﬂimizin oldu¤unun bilincindeyiz.
Dergi’miz; aç›k faaliyet alan›nda ideolojik-politik-örgütsel duruﬂumuzun
nas›l olmas› gerekti¤i konusunu dost-düﬂman herkesin önünde sergilemiﬂ ve belgelemiﬂtir.
Dergi; öz, biçim, içerik, literatür ve nitelik olarak mevcut sol yay›n
organlar›n›n hiç birine benzemiyor. “Dar grup tap›n›m›” yörüngesindeki
“sol” yay›n organlar›ndan çok farkl› bir yerde durmay› bilinçli bir seçimle öne ç›kar›yor. Tarihsel-sosyal-kültürel-sanatsal olarak da henüz yeterince anlaﬂ›lamam›ﬂ farkl› bir bak›ﬂ aç›s›n› yans›t›yor. Farkl› tarihsel,
sosyoekonomik ve kültürel ülke deneyimlerini taklit, kopya ve eklektik
biçimlerde tekrarlayan “sol” grup, çevre ve örgüt yap›lar›n›n “vukuat›n›”
(hepimizin vukuat›n›) Marksist bak›ﬂ aç›s›ndan eleﬂtiriyor ve nas›l yap›lmas› gerekti¤ini meﬂrebince bilince ç›kar›yor. Yerel, ulusal, sosyal ve
enternasyonal diyalektik birli¤in gerçekleﬂebilmesi için kendi, özgün yerli- sentezimizin üretilmesinin gere¤ini savunuyor ve bilince taﬂ›yor.
Tarihsel-sosyal olay, olgu, süreç ve verilere ba¤›ms›z s›n›f tavr›yla bak›yor ve tahlil ediyor. ‘Somut ﬂartlar›n somut tahlili’ yöntemiyle durum
de¤erlendirmesi yap›lmas›n› öne ç›kar›yor. ‹ﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›107

m›z›n sosyal / enternasyonal kurtuluﬂu mücadelesinde tutulacak Ana
Halka’n›n ne oldu¤unu ve hangi manaya geldi¤ini bilince taﬂ›yor. Sosyal meﬂruiyeti ve devrimci yasall›¤› bir daha ve bu düzeyde sömürülmeyen Parti, Partileﬂme Sorunu, Komünistlerin Birli¤i ve benzeri hayatî ve can al›c› sorun ve konularda V. ‹. Lenin ile Mustafa Suphi Yoldaﬂlar›n yöntemlerini yeniden hayata geçirmenin kavgas›n› veriyor.
‘Marksizmin yorumu ve pratikte yeniden üretimi’ yöntemini savunuyor.
Siyasal-sosyal devrim, devlet, demokrasi, iktidar, emperyalist-kapitalizm, tekelci sermaye, faﬂizm, bar›ﬂ vb. konularda burjuva ve küçükburjuva “sol” yap›lardan farkl› düﬂünüyor, vb., vb…
Dergi’mizin düzenli üretimi, süreklili¤ini koruyuﬂu, inat, ›srar ve özverilerle iddias›n›n arkas›nda duruﬂu do¤al olarak çeﬂitli dost ve düﬂmanl›klar›n oluﬂmas›n› da tetikleyecekti. Tetikledi de…
Nihai amac›-hedefi (s›n›fs›z, sömürüsüz, s›n›rs›z, özgür ve eﬂitlikçi
bir dünya ideali) bir ve ayn› olan Devrimciler, Komünistler süreç içinde
Dergi’mizdeki do¤al yerlerini ald›lar. Sömürülmeye çal›ﬂ›lsa da d›ﬂ›m›zdaki yol arkadaﬂlar›m›z›n yaz›lar›na da yer verilmesini -bu yöntemi- bilinçle seçmiﬂtik. Sonuçlar›na da katlan›yoruz. Asla da yak›nm›yoruz.
Yay›n Kurulu disiplini d›ﬂ›ndaki insanlar›m›z›n imzalar›n›n Dergi’de yer
al›ﬂ›n›n hangi manaya geldi¤ini elo¤ullar› anlad›; fakat “dar grup tap›m›”
iﬂleyiﬂinden henüz daha kurtulamayan kimi “sol” yap›lar bir türlü kavrayamad›, duruﬂumuzun inceli¤ini…
SORUN Polemik Dergi’mizin ideolojik-politik alanda tuttu¤u hat ile
yetinemezdik; duruﬂumuzu öteki etkinliklerimizle geliﬂtirmeliydik; düzenledi¤imiz ya da ça¤r›l› oldu¤umuz panel-söyleﬂi vb. etkinliklerimizle
senteze kavuﬂmaya aday tezlerimizi kitlelerin önünde panel, söyleﬂi,
forum, konferans, iﬂtiﬂarî toplant› ve benzeri aranan diyaloglarda tart›ﬂmal›y›z. Tarihselden güncele Devrimci ve Marksist Kadrolar›n sorunlar›n› gündeme getirmek; sorgulamak, kitlelerle yüzleﬂmek, anlaﬂ›lmak,
tart›ﬂmak, d›ﬂ›m›zdaki kadrolar›n eleﬂtirilerini almak, onlara uygun-ikna
edici cevaplar vermek; Marksist eleﬂtiri-özeleﬂtiri mekanizmalar›n› iﬂletmek, iliﬂki kurmak, yarat›c› diyaloglar›n önünü açmak; yeni bir sosyalist
kültürümüzün geliﬂtirilmesine katk› getirmek…vb. durumunday›z.
Siyasî Birlik’ten söz edenlerin yapmas› gereken etkinliklerden biri
de panel-söyleﬂi vb. etkinlikleri düzenlemek ya da kat›lmak. Bu etkinlikleri düzenlerken özen gösterdi¤imiz biricik incelik “panelistlerle-panel108

kolikler”in girdi¤i açmazlara düﬂmemek disiplinidir.
Etkinliklerimize duyulan ilgi ve kat›l›m›n giderek yo¤unlan›ﬂ›n›n sebepleri var. Sol “cenah›m›zdan” çok farkl› ve yeni bir ﬂeyler söylüyoruz.
Etkinlikleri izleyen insanlar›m›z da mevcutlar›n d›ﬂ›nda gündeme taﬂ›nan bu “farkl› sese” kulak kabart›yor. “Örgütler anarﬂisi” hastal›¤›m›z
nas›l y›k›l›r? Komünistlerin Birli¤i nas›l gerçekleﬂebilir? Ö¤renci gençli¤in baﬂ›n› çekti¤i örgütlenmeler yerine üretimden ve sokaktan gelen
Proletarya Devrimcilerinin gündemleﬂtirdi¤i ‹ﬂçi S›n›f› Partisi (‹SP) ya
da Komünist Partisi (KP) nas›l oluﬂturulacak?
Etkinliklerimizde bu türden konulara iliﬂkin pek çok soru, sorun, sataﬂma, tart›ﬂma ve provokatif sald›r›lara uygun cevaplar-karﬂ›l›klar veriliyor.
S›rr› Öztürk’ün kat›ld›¤› etkinliklerdeki bu türden sorular›n bir bölümünü cevaplar›yla birlikte okurlar›m›zla da paylaﬂmak istiyoruz:

Soru: Komünistlerin Birli¤ini nas›l gerçekleﬂtireceksiniz? Örgütlere ça¤r› m› yapacaks›n›z? Hangi yap›lar› komünist olarak kendinize daha yak›n görüyorsunuz? ‹ttifaklar
politikan›z› anlat›r m›s›n›z?
Cevap: S›k s›k tekrarl›yoruz: “Komünistlerin Birli¤i bizatihi Komünistlerin Komünist olmas› demektir.” Siyasî Birlik projesi olmayan örgüt
/ partileri hayat ve mücadele büyük oranda aç›¤a vurmuﬂtur. “Tutarl›somut-amaçl› bir demokrasi mücadelesi” ile “tutarl›-somut-amaçl› bir iktidar (Siyasal-Sosyal Devrim) mücadelesini” atbaﬂ› götürmekten yana
olan Devrimci ve Marksist Kadrolar›n kolektif, gönüllü, iradî çabalar›yla
sa¤lanacakt›r. Komünistlerin Birli¤i sorunsal› tek baﬂ›na Kolektifimiz’in
çabas›yla de¤il.
Komünistlerin Birli¤i’nin gerçekleﬂmesi için tek baﬂ›na yap›lan ça¤r›lar iﬂlevsel olamaz. Grup, çevre, örgütlerin ifade etti¤i Devrimci, Sosyalist, Komünist, hatta Bolﬂeviklik iddias› lafza indirgenemez. Devrimci,
Komünist ve Kadro olup olmad›¤›m›z› sosyal pratikte yapt›¤›m›z etkinlikler belirler. ‹ﬂçi s›n›f›n› fabrika ve iﬂyeri temelindeki birimler halinde örgütleyemeyenler kendili¤inden, ikâmeci, bürokratik yöntemlerle örgütlenmiﬂtir. “Vahiy” gelene¤i ile TKP isim ve s›fatlar›n› keyfe-keder kullananlar da var. Mesele kendili¤inden örgüt kurup parti ça¤r›ﬂ›m› yapmak
de¤ildir. Ba¤›ms›z s›n›f tavr› temelindeki devrimci hareketi merkezi di109

siplinli bir otoriteye kavuﬂturmakt›r. Kolektifimiz II. TTKK yöntemini bilince taﬂ›maktad›r. Kongre-Kurultay yöntemi ile oluﬂturulmayan kitle örgütlerine nas›l ve niçin ça¤r› yap›lacakt›r? Onlar sadece “benim” diyor.
Kimileri de “seçim-geçim-çat›-platform-giriﬂim vb.” avantürye aray›ﬂlar›
içinde ç›rp›n›yor. Böylelerinin program›n› hayat ve mücadele reddediyor. Biz onlarla yar›ﬂm›yoruz. Bu türden çabalar› ciddiye de alm›yoruz.
Komünistlerin PART‹ aray›ﬂ ve yöneliﬂleriyle ulusalc›, liberal “solcu”,
yeni-solcu, özgürlükçü, postmodern, tasfiyeci, reformist, sosyalreformist, ﬂoven, sosyalﬂoven “sol” ak›mlar›n örgüt aray›ﬂlar› birbirinden çok
farkl›d›r.
Mücadelenin tüm biçimlerini uygulamaya aday olan Devrimci ve
Komünist Kadrolara, tüm ﬂartlar›n›n olgunlaﬂt›¤› ve gerekti¤i zamanda,
elbette kolektif ça¤r›lar yap›labilir. “Bizim” diyemeyenlere, kolektif akl›,
bilinci ve eylemi örgütlemekten yana olmayanlara, tekelci militarist polis devletine, kapitalist üretim, mülkiyet, paylaﬂ›m iliﬂkilerini dönüﬂtürmekten yana olmayanlara, birleﬂik, güvenilir, ciddî ve donan›ml› bir
PART‹’nin oluﬂturulmas›ndan yana olmayanlara niçin ça¤r› yapaca¤›z?
Nihai amac›-hedefi bir ve ayn› olan, bu yolda samimi, dürüst, ilkeli
ve militan olan tüm Devrimci ve Marksist Kadrolar› (ﬂu an farkl› tarihselsosyal-kültürel formasyonlarda durmay› tercih etmiﬂ olsalar da), ayr›m
gözetmeden kendimize yak›n ve Yoldaﬂ olarak görüyoruz. Onlarla yan
yana durmay›, deneyim aktar›m›nda bulunmay›, birlikte yürümeyi uygun
görüyoruz. Hayat ve mücadele de bunu ö¤retiyor. Kolektifimiz’in arkas›nda durdu¤u II. TTKK davam›z›n amac›na ulaﬂarak safl›¤›n› korumas› ilkeselli¤imizden de ödün vermeyiz.
‹SP’nin oluﬂturulmas› ﬂart›na ba¤l› olarak, devrimci esneklikler gözetilerek, nihai amaca-hedefe giden yolu suland›rmadan ‹SP’nin d›ﬂ›ndaki birey, grup, çevre ve örgütlerle geçici, ﬂarta ba¤l› ittifak, iﬂ ve güç
birlikleri elbette yap›lacakt›r. Mevcut “sol” örgütler ancak ‹SP’nin üstlenece¤i-gerçekleﬂtirebilece¤i ittifaklar politikas›n› ilkeli ve dürüstçe ne
tart›ﬂabiliyor, ne de gerçekleﬂtirebiliyor.
Soru: Üretti¤i kitap, dergi ve kitlesel faaliyetlerinin içerik ve nitelikleriyle Sorun Yay›nlar› Kolektifi’nin arkas›nda mutlaka bir örgütlü güç vard›r, diye düﬂünüyorum. Çünkü yay›n faaliyetinizde
Sol’un ihtiyaç duydu¤u ideolojik-politik-örgütsel konulara a¤›rl›k
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veren, telif çal›ﬂmalar› öne ç›karan bir siyasî çizgi izliyorsunuz. Örgüt müsünüz? Örgüt de¤ilseniz niçin siz de di¤er sol ak›mlar gibi
parti kurmuyorsunuz? Ya da mevcutlar›n birine niçin kat›lm›yorsunuz? 34 y›ll›k bir yay›n faaliyeti neden örgütlü bir kurumsallaﬂmaya giremiyor? Partili mücadele içinde de¤ilseniz iddialar›n›z
havada kalmaz m›?
Cevap: Günümüzdeki Devrimciler, Sosyalistler, Komünistler, herkes ve hepimiz Sosyalizmin yüz elli y›ll›k tarihinin, s›n›flar mücadelesi
tarih ve devrimci geleneklerimizin uzant›s›ndaki ürünleriyiz. Yaﬂad›¤›m›z co¤rafyadaki yüz y›ll›k s›n›flar mücadelesinin günümüzdeki kadrolar›y›z. 10 Eylül 1920’de K›z›l Ordusu ile birlikte oluﬂturulan Tarihî TKP
ile yüz y›ll›k s›n›flar mücadelesi gelene¤imiz örgütlenmiﬂ-partileﬂmiﬂtir.
“Soy a¤ac›m›z” buraya dayan›yor. Bu gelenek, süreklili¤ini günümüze
kadar taﬂ›yamam›ﬂt›r. ‹çinden d›ﬂ›ndan likidasyonlara u¤rat›lm›ﬂt›r. Tarihî TKP’nin arkas›nda Komünist Enternasyonal ve V. ‹. Lenin Yoldaﬂ’›n
önderli¤inde Bolﬂevik Parti gelenek ve birikimleri vard›r. Tarihî TKP’yi
di¤erlerinden ay›ran niteli¤i; temel ilkelerde anlaﬂm›ﬂ, tek bir komünisti
dahi d›ﬂar›da b›rakmayan Devrimci ve Marksist partileﬂme yöntemidir.
Kongre-Kurultay yöntemiyle partileﬂmesidir. Mustafa Suphilerin devrimci program›, tüzü¤ü, strateji ve taktikleri, tahlilleri günümüzde de büyük oranda do¤rulu¤unu korumaktad›r.
Bizi-hepimizi vareden bu devrimci gelene¤e ba¤l› ve sayg›l› kadrolar olarak, ayr›ca bu gelene¤e ek olarak 15/16 Haziran Direniﬂi’nin tarihsel deneyim ve katk›s›n›, devrimci ruhunu taﬂ›yoruz. Günümüzdeki
devrimci hareketin yeni nitelikler kazanmas›n› arzuluyor ve bunun için
gerekli yay›n ve benzeri araçlar›n kullan›lmas›n› uygun buluyoruz. Bu
türden faaliyetleri yapman›n ad› ne ise bizlerin ad› da odur.
Mevcut siyasî tabloda burjuvazinin de sosyalistlerin de hakikî kadrolar›-aktörleri henüz tümüyle yerini almam›ﬂt›r. Sistemin çok yönlü krizi ve çürümüﬂlü¤ü de bunu kan›tl›yor. Sistemin çürümüﬂlü¤ünü aç›¤a
vurup politikada “bende var›m” diyen bir ‹SP var m›d›r?
Sosyal muhalefet dinamiklerini tutarl› bir iktidar projesiyle seferber
edecek, iﬂçi s›n›f› ve emekçilerin taleplerini gündemleﬂtirip burjuvaziyle hesaplaﬂacak bir PART‹ yoktur. Örgütler vard›r. Örgüt baﬂka Parti baﬂkad›r.
Bu düﬂüncelerin ›ﬂ›¤›nda PART‹’mizi ar›yoruz. Bu gerekçelerimizle
111

de mevcutlar›n içinde ve yan›nda onlara benzeyen bir yenisinin kurulmas›n› sosyalizme katk› olarak görmüyoruz. Kurma fiilini çekenlerden
de¤iliz. “‹nﬂa etmek, oluﬂturmak, yeniden üretmek” gibi Devrimci ve
Marksist bir literatür kullanmay› daha uygun ve do¤ru buluyoruz. Çok
yönlü etkinliklerimizle ve ﬂu aﬂamada kadro ve kadro adaylar›na hitap
ediyoruz, bu türden bir partileﬂmenin nas›l olmas› gerekti¤ini bilince ç›kar›yoruz.
Mevcutlara benzeyen bir örgütü biz de kurmuﬂ olsayd›k; veya iﬂlevselli¤ini kaybetmiﬂ mevcut “sol” örgütlerden birine girmiﬂ olsayd›k;
ﬂimdi hayat ve mücadelenin de büyük ölçüde do¤rulad›¤› eleﬂtirel katk›ya aç›k ve muhtaç haliyle bu tezlerimizi sizlere anlatmaya yüzümüz
olmazd›.
Marksizm-Leninizm ilkeleriyle aç›klayacaksak: Manifesto’nun;
“Parti varken parti kurulmaz” öngörüsüne-disiplinine günümüze kadar ba¤l› kal›ﬂ›m›z sebepsiz de¤ildir. Tarihî TKP’nin iﬂaretiyle aç›k mücadele alan›na ç›kan I. T‹P’e giriﬂimiz de bu disiplinin bir gere¤idir. I.
T‹P’in Devrimci ve Komünist Kadrolar› hazmedemeyiﬂi ve ihraç etmesiyle de T‹P’e karﬂ› da benzeri bir parti kurmad›k. Bu süreçten ç›kard›¤›m›z ders ve sonuçlarla günümüzdeki hareketi tarihimizle ba¤laman›n
mücadelesi içinde olduk. Ayn› zamanda devrimci olan birey, grup, çevre ve örgütlere asla zarar vermedik. Sözün özü: Devrimci hizay› asla
bozmad›k. Devrimcilerin yeni nitelikler kazanmas›na yard›mc› olduk.
Birlik ve dayan›ﬂma ilkeselli¤inden hareketle ‹ﬂçi Birli¤i türünden bir
kurumsallaﬂmayla örgütsel varl›¤›m›z› sürdürmeyi uygun bulduk.
15/16 Haziran Direniﬂi sürecinden, kendi pay›m›za PART‹ dersini
ç›kard›k.
Günümüz baﬂka bir gündür. Komünistlerin Birli¤i sorunsal›n› ideolojik-politik-örgütsel süzgeçlerinden geçirmiﬂ kadrolar da bizim gibi
düﬂünmektedir. Bu konuda da yaln›z de¤iliz.
Kolektifimiz mevcutlara benzeyen bir örgüt veya parti iﬂleyiﬂi içinde de¤ildir. Fakat asla ﬂekilsiz de de¤ildir. Yay›n Kurulu disipliniyle hareket etmektedir. ‹çeride ve d›ﬂar›da mutlaka hesaba kat›lmas› gereken, telif çal›ﬂmalar› ve senteze kavuﬂturulmaya aday tezleriyle Devrimci ve Marksist bir Yay›n Kolektifi’dir.
Eksikli¤ini hissetti¤imiz PART‹’nin oluﬂturulmas›n›n, sosyal pratikte
görevini üstlenmesinin, Komünist Kadrolar aras›nda yarat›c› diyalog ve
iliﬂkilerin alt yap›s›n›n-ikliminin oluﬂturulmas›n›n mücadelesini veriyoruz.
Dost-düﬂman herkes bizleri bu niteliklerimizle tan›yor ve alg›l›yor. Özet112

ledi¤imiz bu türden iﬂleri yapman›n ad› neyse bizim ad›m›z da odur.
Komünistlerin Birli¤i konusunda d›ﬂ›m›zdaki kadrolara bir dayatmam›z ya da program önerimiz yoktur. Yapmaya çal›ﬂt›klar›m›z ﬂu aﬂamada basit ve s›radan temrinlerdir; birer “haz›rl›k” ve “geçiﬂ” çal›ﬂmalar›d›r.
Birileri Kolektifimizi de mevcut “sol” örgütlerin girdi¤i bir açmaza
sokmaya çal›ﬂmas›n›n hangi manaya geldi¤ini biliyoruz. Çeﬂitli sataﬂmalar›n, provokatif sorular›n kayna¤› “dar grup tap›n›m›” ilkesizli¤ine girenlerin periﬂanl›¤›ndan ileri geliyor. Sizlerle paylaﬂmaya çal›ﬂt›¤›m›z
gerekçelerimizle, as›l gündemimizin gerçekleﬂebilmesi için çekilmek istendi¤imiz bu alana asla girmeyece¤iz.
Soru yönelten arkadaﬂlar›m›z gibi, bir gün bu co¤rafyada Marksizmin ö¤renilip hazmedilmesi ve pratikte yeniden üretilmesi kavran›l›p yorumland›¤›nda Kolektifimiz’in ideolojik-politik-örgütsel duruﬂu daha net
ölçülerde anlaﬂ›lacakt›r. Bu ﬂarta ba¤l› olarak; mevcut “sol” örgütlere
benzeyen bir yenisini katmad›¤›m›z için Kolektifimize teﬂekkür bile edeceksiniz.
Politika PART‹ arac›yla yap›l›r. Bunun bilincinde oldu¤umuz için
hâkim gerici s›n›flarla tarih ve insanl›k önünde boy ölçüﬂecek Kurum ve
Araç’lar›m›z›n geliﬂtirilip güçlenmesine çal›ﬂ›yoruz. Devlet tekelci kapitalizminin kriz dönemlerinde “rahatl›kla” uygulayageldi¤i bask› ve terör
karﬂ›s›nda “kazand›¤›m›z mevzilerimizi ve bir daha yeri doldurulmas›
güç kadrolar›m›z› nas›l koruyabiliriz?” düﬂüncesinin kayg›s›n› taﬂ›yoruz.
Hareketimizi bir basamak daha ileri s›çratacak ve kapitalizmi aﬂacak bir
hareketi oluﬂturman›n baz› imkân ve f›rsatlar› oluﬂmaktad›r. Özetlemeye çal›ﬂt›¤›m›z görev ve sorumluluklar› üstlenecek PART‹ bilincini, her
ﬂeye ra¤men bilince taﬂ›yoruz. Baﬂka bir umar›m›z-güvencemiz yoktur.
Bu amaçla uzun erimli, çok çetin ve zor bir mücadeleyi önümüze devrimci bir iﬂ olarak koymay› daha uygun buluyoruz.
Bir yandan kapitalizmin, di¤er yandan Sol “cenah›m›z›n” birlikte
tahrip etti¤i y›k›nt›lar aras›ndan sa¤lam ve diri kalan bizim insanlar›m›za
hitap ediyoruz. Sisteminkinin yan› baﬂ›nda burjuva ve küçükburjuva
“sol” ak›mlar›n Kolektifimizi “sinsi kuﬂatma” yöntemleriyle bo¤uma getirmek istemesi de boﬂuna de¤ildir.
34 y›ll›k kolektif-bilinçli emekler günümüzde filizlenmeye baﬂl›yor
ve meyvelerini veriyorsa tarihsel iyimserli¤imizi daha da koruyaca¤›z
demektir. Önümüze iﬂ olarak koydu¤umuz Komünistlerin Birli¤i davas›S.P. F/8
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n› kolektif biçimde baﬂaraca¤›z. Hayat ve mücadele bu görevi yerine
getirecek kadrolar› üretmektedir çünkü.

Soru: 1970-15/16 Haziran Direniﬂi’nin kadrolar› olarak hem
burjuvaziye hem de küçükburjuva “sol” ak›mlara tutulacak Ana
Halka konusunda ö¤retici bir ders verdiniz. Proletarya Devrimcileri bu tarihsel momentte iﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤inin
hangi manaya geldi¤ini göstermiﬂtir. 15/16 Haziran Direniﬂi’nin
do¤al bir uzant›s› olarak, ayn› zamanda bu hareketi tabanda örgütleyen, hedefine taﬂ›yan, yap›lan duruﬂmalarda sosyalizmi ve hareketin tarihsel-sosyal hakl›l›¤›n› savunan kadrolar olarak bu hareketi neden tutarl› bir partileﬂme sürecine taﬂ›yamad›n›z? Niçin
TKP’yi yeniden örgütleyemediniz? Sizin ‘Harici Büro’ olarak adland›rd›¤›n›z ve ‹smail Bilen’in baﬂ›n› çekti¤i “1973 TKP At›l›m›”na
neden kat›lmad›n›z? TKP’nin 1962 toplant›s›na kat›ld›n›z m›?
Cevap: 15/16 Haziran Direniﬂi’ni gerçekleﬂtiren s›n›f ve tarih bilinçli kadrolar›n, yani iﬂyerlerinden-fabrikalardan at›lan 5.000 militan›n üretimle ba¤› kesilmiﬂti. Bu tasfiyeyi M‹T+TUS‹AD+Sendika Bürokrasisi bilinçli olarak birlikte ve uzlaﬂarak gerçekleﬂtirdi. D‹SK üst yönetimi neden beraat ettirildi? Hareketi omuzlayan kadrolar neden mahkûm edilip üretimle iliﬂkileri kesildi?
15/16 Haziran’›n kadrolar› burjuva ve küçükburjuva “sol” ak›mlara
tarihsel bir s›n›f dersi verdi. Tutulacak Ana Halka’y› gösterdi. Yan› s›ra
burjuvaziye de “politikada ben de var›m” mesaj›n› verdi.
Türkiye küçükburjuvalar ülkesidir. Küçükburjuva “sol” ak›mlar burjuva resmî tarih anlay›ﬂ› ile burjuva resmî ideolojisinden henüz kopar›lamam›ﬂt›. Sovyet, Çin devrimleri, Latin Amerika deneyimleri, Filistin ve
ulusal kurtuluﬂ mücadeleleri deneyimleri ö¤renci gençlik temeline dayal› devrimci örgütleri daha çok ilgilendiriyordu. Bu idealizasyon ve mistifikasyonlar› k›ramad›k. Nas›l k›rabilirdik? O dönemde devrim ihracat›,
devrim simyagerli¤i daha revaçtayd› çünkü. Kemalizm’le sosyalizmi
kaynaﬂt›rmay› amaçlayan MDD formülasyonundan ve 1944 TKP’den
tutarl› bir kopuﬂ süreci yaﬂanmam›ﬂ ve nihai hedefine henüz ulaﬂt›r›lamam›ﬂt›. I. T‹P’in içinden ve d›ﬂ›ndan kuﬂat›l›p iﬂlevsiz oluﬂu ve neden114

leri yeterince aç›kl›¤a kavuﬂturulamam›ﬂt›. D‹SK bürokrasisi sistemle
uzlaﬂmay›, seçimlerde CHP’yi desteklemeyi ye¤lemiﬂti.
15/16 Haziran› yaratan kadrolar iﬂsizli¤e, açl›¤a terk edilmiﬂti. Küçükburjuvazinin serüvenlerini izole edecek ideolojik-politik-örgütsel güvencelerimiz yeterli de¤ildi. S›n›flar mücadelesinde kurmayl›k görevini
üstlenecek kadrolar›n etkinlikleri bir yandan burjuvazinin di¤er yandan
küçükburjuva devrimcili¤inin kuﬂatmas›n› k›r›p geriletemiyordu. “Akacak kan da damarda durmuyordu…”
O tarihlerden bu yana; V. ‹. Lenin’den al›nt›lad›¤›m›z ﬂu ö¤retici
sözleri -dersleri- boﬂuna tekrarlam›yorduk: “Bizim en utan›lacak yan›m›z, en affedilmez yan›m›z politik aç›¤a vurma görevimizi yeterince yerine getiremeyiﬂimizdi.” diye baﬂlayan cümleye, bizler de sosyal prati¤imizden ç›kard›¤›m›z ders ve sonuçlarla ﬂunlar› eklemiﬂtik: “Bizim en
utan›lacak yan›m›z, en affedilmez yan›m›z Devrimci gençli¤in dinamizmini iﬂçi s›n›f›n›n koruyuculu¤una çekemeyiﬂimizdir.”
O dönem kuruluﬂ s›ras›yla: T‹‹KP, THKO, THKP-C, TKP/ML vb. örgütlerin ö¤renci gençlik temeline dayal› biçimden baﬂlayarak kurulmas›n› nas›l önleyebilirdik? An›lan örgütler yerine TKP’yi yeniden nas›l oluﬂturabilirdik? Bunun baz› ﬂartlar› eksikti. Teorik soyutlama aç›s›ndan bu
türden bir görevin gereklerini tüm süreçlerde üstlenmeye adayd›k. Bu
yolda an›lan ve an›lmayan çabalar içindeydik. Fakat TKP’nin yeniden
oluﬂturulabilmesi için baz› etmenler eksikti. Olmad›. Küçükburjuva avantürye tak›m› bir kez daha öne ç›km›ﬂ / ç›kar›lm›ﬂt›. TKP’nin tarihinde devrimci kanat ile sa¤ teslimiyetçi oportünist kanat’›n mücadelesinde devrimci kanat daima tasfiye edilegelmiﬂti. Bu “gelene¤i” k›ramam›ﬂt›k.
15/16 Haziran 1970 sürecinde de bu düzenek k›r›l›p aﬂ›lamad›. Nedenleri tart›ﬂ›labilir.
15/16 Haziran’a burjuvazinin cevab› 12 Mart 1971 faﬂist askerî darbesiyle verildi. Bizimkiler yeniden cezaevinde “korumaya” al›nd›. Cezaevinde Komünistlerin Birli¤i meselesi tart›ﬂ›l›yordu. Baz› önemli geliﬂmeler ete kemi¤e bürünmek üzereyken yurtd›ﬂ›ndaki siyasî mülteciler ‘Harici Büro’ TKP ile iliﬂki kurup geleneksel “dar grup tap›n›m›” hastal›¤›na
yeni bir halka ekleyerek “1973 At›l›m›” slogan›yla, Sovyetler Birli¤i’nin
sayg›nl›¤›n› da sömürerek “TKP”nin miras›n› tüketmeye baﬂlad›lar.
Tarihî TKP’nin Marksist-Leninist yöntemlerle yeniden oluﬂturulmas› davas›n›n taraftarlar› olarak “1973 At›l›m›”n› do¤ru bulmad›k ve bu bi115

linç ve düﬂüncelerle içinde yer almad›k. Bu türden bir “at›l›m” yapanlar
da Tarihî TKP’nin Devrimci Kanad› ile karﬂ›laﬂmaktan korkuyor ve kaç›yordu. Kongre-Kurultay vb. yöntemlerle oluﬂturulacak partileﬂmelerden uzak duruyordu. “Devrimci Oturum” düzenleme ve sonuçlar›na katlanma disiplinleri yerine ikameci, kendili¤indenci ve bürokratik bir tarzda Harici Büro’yu keyfe keder biçimde “TKP” olarak ilân ediyordu. Tarihî TKP ad›na yap›lan binbir spekülasyon ve tevatürlerden sonra bugün gelinen noktada “örgütler anarﬂisi” ortam› yarat›ld›.
Günümüzdeki s›n›rl› bilgilerimizle söylenecekse; bu s›n›fsal tavr›m›z› do¤ru bulan ve “iyi ki içinde yer almam›ﬂs›n›z” diyen kadrolar›n ç›kmas›n› bekliyoruz.
“1973 At›l›m›”ndan, Tarihî TKP’nin isim, s›fat ve devrimci geleneklerini kabaca sömürüp günümüzdeki “örgütler anarﬂisi” ortam›n›n bu
düzeyde oluﬂmas›na katk› getirenleri sorgulamal›s›n›z. S‹P-TKP’sinin
sahne al›ﬂ›n› sa¤layan “TKP” ve TBKP sürecidir. ‹. Bilen ve ‘Harici Büro’ “TKP” sayesinde komünist isim ve s›fatlar› edinmiﬂ olan arkadaﬂlar
öncelikle içinde rol ve sorumluluk ald›¤› örgütlerini, sa¤ ve “sol” teslimiyetçi oportünizme kayan ﬂeflerini sorgulamay› ö¤rensin! Ondan sonra
S›rr› Öztürk’e “tariz oku” atmay› denemelidirler.
“1962 TKP” olarak dillendirdi¤iniz toplant›ya kat›lmad›m. Komünist
geçinen herkes paﬂa gönlüne göre tarih yazmaya kalk›yor, tarihimizi
tahrif ediyor. ‹çi bizi d›ﬂ› eli yakan TKP gelene¤inin dürüst, ilkeli bir sorgulanmas› yap›lmad›¤› için çeﬂitli idealizasyon ve mistifikasyonlarla idare-i maslahatç›l›k yap›l›yor. TKP sömürüsü kanayan bir yara misali hesaplaﬂmalardan kaç›r›larak devam ediyor. Buyurun tart›ﬂal›m: Nas›l
aﬂaca¤›z bu sömürüleri?
An›lan dönemlerde Tarihî TKP’nin yeniden örgütlenmesi ve iﬂbaﬂ›
yapmas› baﬂar›lamam›ﬂsa, Marksist-Leninist Kadrolar›n günümüzde bu
görevi baﬂarmas› gündeme gelmiﬂtir. Tarihsel gerçeklerimize hay›flanarak, yak›n›larak tahlil yapamay›z. Tarihsel olay ve olgular yaﬂanm›ﬂ
ve geride kalm›ﬂt›r. Günümüz baﬂka bir gündür. Söyleyin “Ne yapaca¤›z? Nas›l Yapaca¤›z?”
Büyük Ekim Sosyalist Devrimi’nin ürünü Sovyetler Birli¤i deneyimi
çözüldü. Çin serbest pazara aç›ld›. Halk Demokrasileri kayd› gitti. Bat›’daki Komünist Partiler büyük ölçüde sosyal meﬂruiyetini ve devrimci
yasall›¤›n› kaybetti. Sendikalar iﬂlevsiz duruma sokuldu. Sosyal s›n›f ve
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sosyolojik emekçi halk gerçekli¤i yerine kara gerici, ›rkç›, milliyetçi görüﬂler insanl›¤›n baﬂ›na belâ edildi.
Uluslarötesi tekelci sermayenin diktatörlü¤ünün asla ebedî olmad›¤›n› büyük ac›, kay›p ve yenilgilerle ö¤rendik.
‹nsan›n ve insanl›¤›n sosyal / enternasyonal kurtuluﬂu mücadelesinde ve de yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada tarihsel-s›n›fsal gelene¤ine uygun
bir partileﬂmeyi ya gerçekleﬂtirece¤iz ya da devlet tekelci kapitalizminin bask› ve terörü alt›nda ezilece¤iz.
Soru: Birinci sorum: Dergi’nizin Kas›m 2008, 33. say›s›nda
‘Sol ve Resmî ‹deoloji - 5 - (s. 51-60) baﬂl›kl› yaz›s›nda Tolga Ersoy,
Dr. Hikmet K›v›lc›ml›’ya baz› eleﬂtirilerde bulundu. Dergi’nizin
Ocak 2009, 34. say›s›nda ‘Zü¤ürtlük Gösterileri’ (s. 56-68) baﬂl›kl›
yaz›s›nda Ahmet Kale’nin Tolga Ersoy’a cevap veren yaz›s›n› da
yay›mlad›n›z. Anlaﬂ›l›yor ki, devrimci esneklik gözeterek Dergi
çevrenizin d›ﬂ›ndaki imzalara da eﬂit mesafelerde duruyorsunuz.
Bu tutumunuzu takdir ediyorum. Do¤ru yap›yorsunuz. Dergi’nizin
yay›n hayat›na baﬂlamas›yla sektirmeden her say›s›nda imzas›n›
gördü¤ümüz, ayr›ca hemen hemen tüm kitaplar› Sorun Yay›nlar›
Kolektifi’nden ç›kan Tolga Ersoy’un imzas›na Dergi’de bir daha
karﬂ›laﬂamad›k. Neden?
‹kinci sorum: Kolektifiniz’in 7 Mart 2009 tarihinde Tüyap, ‹zmir Kitap Fuar›’nda düzenledi¤i ‘K›v›lc›ml› ve Sosyalist Hareketin
Birli¤i’ konulu Panel-Söyleﬂi’de konuﬂmac›lardan Ahmet Kale
mealen; “Mustafa Kemal Kurtuluﬂ Savaﬂ› sonras›nda 1923 ‹zmir
‹ktisat Kongresi’nden sonra burjuvazinin ç›karlar›na uygun bir çizgi izlemeye baﬂlam›ﬂt›r.” ﬂeklinde bir tahlil yapm›ﬂt›r. Ayn› PanelSöyleﬂinin di¤er konuﬂmac›s› S›rr› Öztürk ise, bu tahlilin tam tersi, yani “Mustafa Kemal ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› ‘Kurtuluﬂ Savaﬂ›’ de¤ildir. TC kuruldu¤undan beri burjuva yönelimli olmuﬂtur.
Devlet eliyle burjuva yetiﬂtirilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Mustafa Suphi’lere; ‘Ankara’da meclisi kurduk. Gelin millî ink›lab› birlikte yapal›m.
Siz de çiftçi ve amele f›rkas›n› örgütleyin.’ diye TKP’ye ça¤r› yapanlar öncelikle önlerindeki en büyük tehlikeyi ortadan kald›rmay› düﬂünmüﬂ ve 15’leri katletmiﬂtir. Yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada burjuva resmî tarih anlay›ﬂ› ile burjuva resmî ideolojisi böylece dikta117

törlü¤ünü kurmuﬂtur.” mealinde bir de¤erlendirmede bulunmuﬂtur. Etkinliklerinizdeki bu çeliﬂkili durumu nas›l izah edeceksiniz?
Sosyal ‹nsan Yay›nlar› ile Sorun Yay›nlar› Kolektifi neden ayn›
stand› paylaﬂmaktad›r?
Cevap: Birinci sorunuza cevap: SORUN Polemik Dergisi birinci
say›s›ndan bu yana izleyece¤i çizgisini dost-düﬂman herkese aç›klam›ﬂt›r. Günümüze kadar da bu politikas›n›n arkas›nda durmuﬂtur. ‹zledi¤imiz ideolojik-politik-örgütsel çizgimizle kolektif akl›n-bilincin ve eylemin örgütlemesini savunuyoruz. “Dar grup tap›n›m›”n› reddediyoruz.
Yeni bir sosyalist kültüre, yeni bir halitada yeniden bir kal›ba dökülmeye ihtiyac›m›z var. Devrimci hareketimizin yeni nitelikler kazanmas› gerekiyor. Hayat ve mücadelenin ö¤retti¤i bir ﬂeydir bu. Dergi babam›z›n
mal›-mülkü de¤ildir. Mal-mülk söz konusu edilecekse: Dergi iﬂçi s›n›f›n›n güvencesindedir. Yaln›zca Yay›n Kurulu üyeleri de¤il, nihai amac›-hedefi bir ve ayn› olan tüm Devrimciler, Komünistler bu kürsüyü kullanma hakk›na sahiptir. Kolektifimiz bu türden duruﬂuyla iﬂte böylesine anlaml› bir maya çalmaktad›r. Ya da devrimci bir aﬂ› yapmaya
çal›ﬂmaktad›r. Çünkü devrimci hareketimizin buna ihtiyac› var. Dergi’de
Tolga Ersoy’da Ahmet Kale’de yaz› yazmal›d›r. Yazmaktad›rlar. Yar›n
da yazacaklard›r. An›lan arkadaﬂlar d›ﬂ›nda da pek çok imzan›n yer alm›ﬂ oluﬂu da bu ihtiyac›n d›ﬂ›m›zdaki yol arkadaﬂlar›m›zca anlaﬂ›lmas›d›r. Demek ki, Sol “cenah›m›z›n” bekledi¤i bir yöneliﬂin basit, s›radan,
gösteriﬂsiz bir temrini yap›lmaktad›r Dergi sayfalar›nda.
‹kinci sorunuza cevap: Düzenledi¤imiz tüm Panel-Söyleﬂi etkinliklerimize Yay›n Kurulu d›ﬂ›nda ve de ﬂu aﬂamada farkl› sosyoekonomik
formasyonlarda durmay› tercih eden, örgütlü-örgütsüz tüm Devrimci ve
Marksist arkadaﬂlar› ça¤›rmaktay›z. Ayn› yöntemi düzenledi¤imiz fuar
etkinliklerinde stantlar›m›z› paylaﬂarak da gösteriyoruz. Büromuzda,
Kültür Salonumuzun kullan›m›nda da paylaﬂma, birbirinden ö¤renme,
birlikte yürüme, deneyim aktar›m›nda bulunma gibi Devrimci bir duruﬂun, devrimci ahlâk›n gere¤ini yerine getiriyoruz. Bu türden bir duruﬂun
hangi manaya geldi¤ini kavrayan da, kavramayan da ç›kmaktad›r. Bu
da do¤ald›r. Duruﬂumuzu kapitalist anarﬂinin girdab›nda, ‘selin üstünde
saman çöpü’ misali kendini sistemin hay›rl› ellerine teslim edenler elbette bunu anlamaz ya da alg›layamaz. Kolay m›d›r? Bilinç+yürek+petka sa¤laml›¤›n› gerektirir çünkü. S›n›fl› toplumda kolektifli¤i savunmak,
birlik+dayan›ﬂma+paylaﬂma örne¤ini somutta göstermek kolay de¤ildir.
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Ahmet Kale Sosyal ‹nsan Yay›nlar›’n›n çal›ﬂan›-emekçisidir. Bendeniz S›rr› Öztürk’te Kolektifimiz çal›ﬂan› ve emektar›d›r. Bi iki ismin ayn› mekan› paylaﬂmas›, Panel-Söyleﬂi etkinli¤inde yan yana durmas›, ilkeli ve dürüstçe bir tart›ﬂma ortam› yaratmas›, ayr›ca ‘Birlik’ gibi son derece yak›c› bir sorunu kitlelerin önünde tart›ﬂmaya getiriﬂi, kitlelerle yüzleﬂilmesi çok önemlidir. ‹zmir’de and›¤›n›z Panel-Söyleﬂimize tam 180
kiﬂi gelmiﬂ ve yerlere oturarak, soru sorarak, tart›ﬂma açarak etkinli¤imizi izlemiﬂtir. Bu olgular do¤ru bir iﬂ yapt›¤›m›z›n kan›t›d›r.
Burjuva resmî tarih anlay›ﬂ› ile burjuva resmî ideolojisinin (kemalizmin) karﬂ›ya al›nmas›yla Sol “cenah›m›zda” tutarl› bir Marksist entelektüel tart›ﬂma ortam› üretilecektir. Ahmet Kale ile S›rr› Öztürk’ün farkl›
formasyonlarda duruﬂlar› tart›ﬂmaya kimi ilkeli birliktelikleri kazanmam›zda bir engel teﬂkil etmez / etmemelidir. Her iki konuﬂmac› da Proleter Devrimci temelde ‘Birlik’ sorununun alt›n› çizmiﬂtir. K›v›lc›ml› Yoldaﬂ›n do¤ru tahlillerle, eleﬂtirel katk› yap›lmas›n› öne ç›karm›ﬂt›r. Günümüzün devrimci hareketini tarihimizle ba¤laman›n önemini vurgulam›ﬂt›r.
Parti ve Partileﬂme Sorunu konusundaki Marksist-Leninist ilkeselli¤e
gönderme yapm›ﬂt›r. K›v›lc›ml›’n›n tezlerinin günümüzdeki de¤erlendirilmesi bahsinde sa¤l›¤›nda; “çocuklar an›lan tarihimizin-tezlerin do¤rular›na sahiplenin e¤rilerinin gözünün yaﬂ›na bakmadan kald›r›p at›n” de¤iﬂi dahi tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Sosyal ‹nsan Yay›nlar› ile Sorun Yay›nlar› Kolektifi iki ayr› yay›n kuruluﬂlar›d›r. ‹deolojik, politik ve örgütsel konumlar›
dost-düﬂman herkesçe bilinmektedir. Ayn› stand› paylaﬂma örne¤ini
göstererek Sol “cenah›m›za” örnek olmaktad›rlar. Yine ayr›ca, K›v›lc›ml› Yoldaﬂ›m›z›n tüm eserlerini titizlikle yay›ma haz›rlamakla ‘hay›rl›’ bir iﬂ
yapmaktad›r Sosyal ‹nsan Yay›nlar›. K›v›lc›ml›’n›n tezlerinin tart›ﬂ›lmas›
geçmiﬂte yap›lamad›ysa, günümüzde yap›lmal›d›r. K›v›lc›ml›’dan da çok
ﬂey ö¤renmeliyiz. Tarihimizden veraset eden “Doktorculuk, Denizcilik,
Mahircilik, ‹boculuk vb.” sektlerin k›r›lmas› gerekiyor. Niçin mi? Kendi
yerli sentezimizi üretmek, Komünistlerin Birli¤i’ni gerçekleﬂtirmek, tutarl›-somut-amaçl› bir iktidar mücadelesi vb. vb. ödevlerimiz aç›s›ndan
önemlidir diye düﬂünüyoruz.
SORUN Polemik
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S›rr› Öztürk Bir Ameliyat Geçirdi

Sorun Yay›nlar› Kolektifi’nin kurucusu, emektar çal›ﬂan›, sahibi ve yönetmeni S›rr› Öztürk 10 A¤ustos
2009 tarihinde Çapa T›p Fakültesi Hastanesi’nde bir
kal›n ba¤›rsak ameliyat› geçirdi. Halen ev istirahat›ndad›r.
Bu vesileyle incelik göstererek arayan tüm dost-arkadaﬂ ve yoldaﬂlar›m›za en kalbi selâmlar›m›zla teﬂekkür ederiz.

$ Sorun Yay›nlar› Kolektifi
$ SORUN Polemik - Marksist ‹nceleme Araﬂt›rma
Eleﬂtiri Dergisi
$ K›rmanciya Belekê Dergisi
$ ‹ﬁÇ‹ CEPHES‹ - ‹ﬂçi-Kitle Gazetesi
$ SANAT CEPHES‹ - Sosyalist Gerçekçi
Sanat Dergisi
Yay›n Kurullar› Üye ve Çal›ﬂanlar›
20 A¤ustos 2009
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SANAT CEPHES‹
Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi
EK‹M 2009’DA YAYINLANIYOR

Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi
Süresi: Üç Ayda bir Yay›nlan›r
Fiyat›: 7 TL
Sahibi: S›rr› Öztürk
Yaz› ‹ﬂleri Müdürü: ‹smail Nur Kaan
Yönetim Yeri ve ‹letiﬂim:
Akb›y›k De¤irmeni Sokak No:33/A 34122 Sultanahmet-Eminönü-‹stanbul
Telefon: (0212) 638 81 82 Fax: (0212) 638 81 72
Posta Çeki No: 98213
Banka Hesap No: ‹ﬂ Bankas› Ca¤alo¤lu ﬁubesi (1095) 325 835
Abone: Yurtiçi y›ll›k: 4 Say› 28 TL Yurtd›ﬂ›: Üç kat›
Yay›n ilkelerimizle ba¤daﬂmayan ilanlar kabul edilmez.
Yay›n kurulu yazarlar› ve ilkelerimiz d›ﬂ›nda yaz› kabul edilmez
Yaz›l› metinler kaynak gösterilerek kullanabilir
Teknik Büro: Sorun Teknik Büro
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Bask›: Maya Bas›m Yay›n Matbaac›l›k San. ve Tic. Ltd. ﬁti.
‹shakpaﬂa Cad. Kutlugün Sok. No:9/1 Sultanahmet/‹stanbul
Tel: (0212) 638 64 08
Yay›n Türü: Yerel Süreli

‹ﬁÇ‹ CEPHES‹
‹ﬂçi-Kitle Gazetesi
EK‹M 2009’DA YAYINLANIYOR

‹ﬁÇ‹ CEPHES‹
‹ﬂçi-Kitle Gazetesi
“Herkesin Yetene¤inden ‹htiyac›na Göre”
Süresi:ﬁimdilik 2 Ayda Bir Yay›nlan›r
Fiyat›: 1 TL
Sahibi: S›rr› Öztürk
Yaz› ‹ﬂleri Müdürü: Özkan Ayd›n
Yönetim Yeri ve ‹letiﬂim:
Akb›y›k De¤irmeni Sokak No:33/A 34122 Sultanahmet-Eminönü-‹stanbul
Telefon: (0212) 638 81 82 Fax: (0212) 638 81 72
Posta Çeki No: 98213
Banka Hesap No: ‹ﬂ Bankas› Ca¤alo¤lu ﬁubesi (1095) 325 835
Abone: Yurtiçi y›ll›k: 6 Say› 6 TL Yurtd›ﬂ›: Üç kat›
Yay›n ilkelerimizle ba¤daﬂmayan ilanlar kabul edilmez.
Yay›n kurulu yazarlar› ve ilkelerimiz d›ﬂ›nda yaz› kabul edilmez
Yaz›l› metinler kaynak gösterilerek kullanabilir
Teknik Büro: Sorun Teknik Büro
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Bizden Haberler

2. Bab›âli ﬁenli¤i
Gazeteciler Cemiyeti’nin Sultanahmet’te düzenledi¤i; Valili¤in, Büyükﬂehir ve ilçe belediyeleri ile Ticaret Odas›’n›n destekledi¤i 2. Bab›âli ﬁenli¤i’ne Kolektifimiz de kat›ld›. 1-7 Haziran 2009 tarihleri aras›nda
gerçekleﬂtirilen ﬂenlikte ba¤›ms›z bir stand açarak Kitap ve Dergi’lerimiz tan›t›l›p sergilenmiﬂ, okurlar›m›zla canl› ve yararl› diyaloglar gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Stand›m›z› kardeﬂ yay›nevlerinden Alev ve Sosyal ‹nsan
Yay›nlar›yla da paylaﬂt›k. Almas› gerekenler bu mesaj›n hangi manaya
geldi¤ini anlad›.
Ayr›ca, 6 Haziran 2009 günü, 16.00-17.00 saatleri aras›nda ve
ﬂenli¤in yap›ld›¤› tarihsel Sultanahmet Amfisi’nde Sanat Cephesi ﬂairlerinden ‹smail Hardal, Kemâl Kök, Nevzat O¤uz ve Bülent Akdemir’in
kat›l›m›yla “Sanat Cephesi ﬁairleriyle Söyleﬂi ve ﬁiir Dinletisi” etkinli¤i
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Kendi ﬂiirlerinin yan› s›ra di¤er devrimci ozanlardan
da ﬂiirlerin okundu¤u, ‹smail Hardal’›n yönetti¤i ve sazla eﬂlik etti¤i etkinlik, büyük bir kalabal›k taraf›ndan ilgi ile izlenmiﬂtir.

15/16 Haziran Etkinliklerimiz
15/16 Haziran Direniﬂi’ni tabanda örgütleyen, mahkemelerde savunan ve bu tarihsel dönemi kitaplaﬂt›ran Kolektif’imizin emektar çal›ﬂanlar›ndan S›rr› Öztürk’ün kat›ld›¤› “Tarihimizi Yapanlar Konuﬂsun”,
“15/16 Haziran ve Günümüz ‹ﬂçi Hareketinin Düﬂündürdükleri”
baﬂl›kl› söyleﬂiler Ankara ve Bursa’da yap›ld›. 13-14 Haziran günleri art
arda gerçekleﬂen etkinliklere ilgi ve kat›l›m çok iyi olmuﬂ; soru-cevap ve
tart›ﬂmalarla konuya duyarl› kesimler Direniﬂ hakk›nda ilk a¤›zdan ve
do¤ru ﬂekilde ayd›nlat›lm›ﬂt›r.
‹lk etkinlik Ankara K›z›lay’daki YATSAV Konferans Salonunda, di¤eri ise ertesi gün Bursa Osmangazi Ördekli Kültür Merkezi Konferans
Salonunda yap›lm›ﬂt›r. Her iki etkinlikte de, “ﬁ‹MD‹ SÖZ YAPANLARDA
- GELENEKTEN GELECE⁄E 15/16 HAZ‹RAN VE GÜNÜMÜZ” isimli,
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Kolektifimiz Ad›na S›rr› Öztürk imzal› broﬂür izleyenlere da¤›t›lm›ﬂt›r.
Herkese aç›k etkinliklerimiz farkl› siyasî e¤ilimlerce kaydedilmiﬂtir.

Almanya’da DKP’nin Festivaline Kat›ld›k
Her y›l Alman Komünist Partisi (DKP)’nin Almanya Diusburg kentinde, 20-23 Haziran 2009 tarihlerinde düzenledi¤i Festivale ça¤r›l› olarak kat›ld›k ve ba¤›ms›z bir standta Sorun Yay›nlar› Kolektifi’mizin üretti¤i baz› kitaplarla SORUN Polemik ve K›rmanciya Belekê Dergi’lerimiz
sergilenmiﬂ, tan›t›m› yap›lm›ﬂ, Yay›n Katalogu da¤›t›lm›ﬂ, sorumlu arkadaﬂlar›m›zca ilgilenenlere bilgi verilmiﬂtir.

Dersim’de 9. Munzur Festivali Etkinli¤i
Bu y›l 30-31 Temmuz-2 A¤ustos 2009 tarihlerinde 9. gerçekleﬂtirilen Munzur Do¤a ve Kültür Festivaline Kolektifimiz de kat›ld›.
Festival’in 30 ilk gününde, Temmuz 2009 tarihinde, Dersim Beledi
Konferans Salonu’nda düzenledi¤i “Günümüzde Alevilik ve Sorunlar›” konulu panelde S›rr› Öztürk’de Kolektifimizi temsilen bir konuﬂma yapm›ﬂt›r
(S. Ö.’nün konuﬂma metni Dergi’mizin ….. sayfada yay›mlanm›ﬂt›r).
Festival süresinde ba¤›ms›z bir stand açt›k. SORUN Polemik ve
K›rmanciya Belekê Dergilerimizin yan› s›ra Kolektifimizin üretti¤i baz›
kitaplar sergilenmiﬂ, okurlarla söyleﬂiler ve canl› diyaloglar gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Ayr›ca, Dersim’in baz› ilçelerinde ziyaret ve temaslar gerçekleﬂtirilmiﬂtir (An›lan Panel-Söyleﬂi 22 A¤ustos 2009 tarihinde, 22.3023.45 saatleri aras›nda YOL TV’de yay›nlanm›ﬂt›r.).

TRT ‹NT TV S›rr› Öztürk ile Röportaj Yapt›
Devlet TV.’lar›ndan TRT ‹NT ilk kez Devrimci ve Marksist bir yay›n
kolektifine mikrofonu uzatm›ﬂ ve Kolektifimiz ad›na S›rr› Öztürk ile
Marksist kitaplar›n üretimi, içeri¤i ve sat›ﬂlar› hakk›nda 15 dakikal›k bir
röportaj-çekim yapm›ﬂt›r. Bu röportaj-çekimi e¤er sansür edilmez yay›mlan›rsa, sistemin mant›¤› ve amac› hakk›nda de¤erlendirmelerimizi
daha geniﬂ bir kitleye iletme “ﬂans›n›” da yakalam›ﬂ olaca¤›z (Bu röportaj yay›nlanmam›ﬂt›r.).
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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›
28
22
5. SEND‹KALAR ÜZER‹NE V. ‹. Lenin 512 s.
8
7. MARX’IN SOSYOLOJ‹S‹ Henri Lefebvre 176 s. 3. Bask›
10
8. KADIN VE MARKS‹ZM K. Marx - F. Engeis - V. ‹. Lenin 224 s. 8. Bask›
9
9. MARKS‹ZM VE PS‹KOANAL‹Z V. ‹. Dobrenkov 160 s. 4. Bask›
6
10. Ailede ve Okulda ÇOCUK E⁄‹T‹M‹ Anton S. Makarenko 128 s. 5. Bask›
14
11. ANA - BABALARIN K‹TABI Anton S. Makarenko 320 s. 4. Bask›
12. MAKARENKO - E¤itbilimsel Görüﬂleri - Yaﬂam Öyküsü - An› ve Notlar›
160 s. 2. Bask›
9
10
13. E⁄‹T‹M ÜZER‹NE V. Suhomlinski 208 s. 3. Bask›
18
14. LEN‹N VE E⁄‹T‹M Fyodor Korolyov 408 s. (Beraat Etti.)
11
15. DEVR‹MC‹ E⁄‹T‹M DEVR‹MC‹ AHLAK M. ‹. Kalinin 232 s. 6. Bask›
12
17. EMPERYAL‹ZM‹N FELSEFES‹ PRAGMAT‹ZM Harry K. Wells 256 s. 2. Bask›
18. ‹ﬁOKULU - E⁄‹T‹M SORUNLARININ ÇÖZÜM YÖNET‹M‹ OLARAK MARKS‹ZM
P. P. Bolonski 128 s. 2. Bask›
6
10
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.
21. GÜN DO⁄UMUNU GÖRMEK I. DO⁄U HALKLARI KURULTAYI, B. Boy, 304 s. 14
22. LAT‹N AMER‹KADA NELER OLUYOR-VENEZUELLA KOMÜN‹ST PART‹S‹ 224 s.11
*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.
2. ‹ﬁYER‹ SEND‹KA TEMS‹LC‹L‹⁄‹ ATANMASI-GÖREVLER‹-GÜVENCES‹
Av. Zeki Öçal 104 s.
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›
4. “KOMÜNSÜZ KOMÜNARLARA” HAYAT B‹LG‹S‹ Tolga Ersoy 112 s.
5. LOZAN - B‹R ANT‹EMPERYAL‹ZM MASALI NASIL YAZILDI?
Tolga Ersoy 224 s. 2. Bask›
6. SAVAﬁIN ﬁA‹R‹N K‹ML‹⁄‹N SORGULANIﬁI (Kolektif) 112 s.
11. HEK‹MLER‹N SINIFSAL KÖKEN‹ Ata Soyer 152 s. 2. Bask›
12. TAB‹P ODALARI BEYAZ EYLEMLER Ata Soyer 432 s.
13. OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE ORDUNUN EVR‹M‹ Osman Tiftikçi 248 s.
14. TIBB‹YE-î ﬁAHANE’DE 20 YIL Tolga Ersoy 288 s.
15. RESMî TAR‹H POLEM‹KLER‹ Tolga Ersoy 208 s.
16. KAP‹TAL‹ZM‹N DÜ⁄ÜMLER‹ Coﬂkun Adal› 144 s.
17. EMPERYAL‹ZM‹N ORTADO⁄UYA MÜDEHALES‹
Coﬂkun Adal› 192 s.
18. S‹NOP’UN HANI “S‹NOP HAP‹SHANES‹N‹N TAR‹H‹ VE
EDEB‹YATTAK‹ YER‹” Tolga Ersoy 112 s.
19. TÜRK‹YE TIP TAR‹H‹ ‹Ç‹N MATERYAL‹ST NOTLAR
Tolga Ersoy 128 s. (Beraat Etti.)
20. ‹ATOKRAS‹ - TIP VE KÜLTÜR Tolga Ersoy 96 s.
21. SINIF SA⁄LIK Eﬁ‹TS‹ZL‹K ‹lker Belek 176 s.
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›

12
5

27
5
11
5
7
20
11
12
10
6
10
5
6
4
8
7

Reprodüksiyonlar - Posterler:
– Karl Marx-Friedrich Engels-V. ‹ Lenin S/B (25x35cm) (Beheri)
– Avni Memedo¤lu Da¤dakiler S/B (25x35cm)
– Avni Memedo¤lu (18x25 cm) 8 adet renkli (zarfl›)
– Avni Memedo¤lu (18x25 cm) 1 adet renkli (zarfl›)

70 KR
70 KR
6 TL
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›)
– KIRMANC‹YA BELEKÊ Kültür-Tarih-HalkbilimBilimsel ‹nceleme-Araﬂt›rma-Eleﬂtiri Dergisi (Her Say›s›)
– SANAT CEPHES‹-SOSYAL‹ST GERÇEKÇ‹ SANAT DERG‹S‹
– ‹ﬁÇ‹ CEPHES‹ - ‹ﬁÇ‹ - K‹TLE GAZETES‹
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25
4
5
7
1

Halklar›n Tarih-Kültür Dizisi:

TL

1. GÜRCÜSTAN TAR‹H‹ N. Berdzeniﬂvili-ﬁ. Canaﬂia 308 s. 2. Bask›
14
2. TRABZON’DAN ABHAZYA’YA DO⁄U KARADEN‹Z
HALKLARININ TAR‹H VE KÜLTÜRLER‹ (Kolektif) 176 s. 2. Bask›
8
3. Bilim Tarih ve Metodoloji -KÜRT TAR‹H YAZIMI-Medeni Ayhan 192 s. 2. Bask› 9
4. HALKLARIN MELODRAMI - ÜÇ KADIN B‹R DEN‹Z Tolga Ersoy 96 s.
4
6. ÇEÇEN - ‹NGUﬁYA HALKIYLA RUSYA ARASINDAK‹ ‹L‹ﬁK‹LER
Yavus Ahmadov 152 s.
7
7. B‹RL‹KTE OLDU⁄UMUZ HALKLAR KELDAN‹-ASSUR‹-SÜRYAN‹-ERMEN‹
‹rfan Iﬂ›k (Wêlate Torî) 120 s. 3. Bask›
6
8. ÜNLÜ KÜRT B‹LG‹N VE B‹R‹NC‹ KUﬁAK AYDINLAR
Mehmet Kemal Iﬂ›k (Torî) 192 s. (Beraat Etti)
9
9. TAR‹HSELDEN GÜNCELE KÜRT GERÇE⁄‹ Mehmet Kemal Iﬂ›k (Torî) 192 s. 9
10. KUZEY KAFKASYA M‹TOLOJ‹S‹-NARTLARDAN BER‹
Nuray Gök Aksamaz 208 s.
10
11. ANADOLU’YA A⁄LIYORDU N‹OBE - TÜM YÖNLER‹YLE RUM TEHC‹R‹
VE TEHC‹R‹N TAR‹HSEL KAYNAKLARI Pervin Erbil 208 s.
10
12. EK‹M‹N YET‹ﬁT‹RD‹KLER‹ ÇEÇEN EDEB‹YATI Moxhmat Sulayev 112 s.
6
13. DO⁄U KARADEN‹Z’DE RESM‹ ‹DEOLOJ‹LER KUﬁATMASI
Ali ‹hsan Aksamaz 152 s.
7
14. ‹SLÂM VE MODERN‹ZM Muhammed R›za ﬁalguni 144 s.
7
15. ANA D‹LDE E⁄‹T‹M VE AZINLIK HAKLARI (Kolektif) 144 s.
7
16. LAZ MASALLARI M. Y›lmaz Avc› 392 s.
18
17. DIM‹L‹ DERS‹M ÖYKÜLER‹ Turabi Salt›k 128 s.
6
18. DERS‹M...DERS‹M... GEZ‹ NOTLARI-DERS‹M’‹N NABZI S›rr› Öztürk 200 s.
10
19. PROTO DERS‹M KÜLTÜRÜ ÜZER‹NE TEZLER Turabi Salt›k 208 s.
10
20. P‹R SULTAN ABDAL ESNAF-SANATKÃRIN FÜTUVVA HIRKASI
Suha Bulut 160 s.
9
21. ÇERKES K‹ML‹⁄‹-TÜRK‹YE’N‹N SORUNLARI 2.Bask› Yalç›n Karadaﬂ 256 s.16
22. 100 AYKIRI SORUDA TÜRK‹YE’Y‹ ANLAMAK Yalç›n Karadaﬂ 112 s.
7

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.

7
15
11
17
13
11
14
17
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EdebiyatBask›:
- Sanat
- Estetik
Dizisi:
Maya
Bas›m
Yay›n Matbaac›l›k San. ve Tic. Ltd. ﬁti.

‹shakpaﬂa Cad. Kutlugün
Sok.‘EME⁄‹N
No:9/1 RESSAMI’
Sultanahmet/‹stanbul
1. POL‹T‹KA-SANAT-ESTET‹K
YOLUNDA
Avni Memedo¤lu
s. (0212)
1. Hamur
- B.64
Boy08
- Kuﬂe Resimli
Haz›rlayan: S›rr› Öztürk 352
Tel:
638
4. KURﬁUNA D‹Z‹LENLERDEN MEKTUPLAR J. Duclos Önsöz 112 s. 2. Bask›
S›rr› Öztürk
5. 12 MART 1971’DEN PORTRELER
C. I Yerel
Yay›n Türü:
Süreli 416 s. 6. Bask›
288 s. 4. Bask›
6. 12 MART 1971’DEN PORTRELER C. II S›rr› Öztürk
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.
9. HANG‹ “B‹RL‹K”? PART‹LEﬁME MÜCADELES‹N‹N
NERES‹NDEY‹Z? KOMÜN‹STLER‹N B‹RL‹⁄‹ S›rr› Öztürk 96 s.
12. DEVR‹MC‹ S‹YASÎ TERB‹YE-D‹PLOMAS‹-AHLÂK S›rr› Öztürk 192 s.
13. MARKS‹ST SOL YI⁄INA⁄I NEREYE YAPMALI? S›rr› Öztürk 128 s.
14. ‹ﬁÇ‹ - K‹TLE GAZETES‹ ‹Ç‹N SINIF B‹L‹NÇL‹ ‹ﬁÇ‹LERE ÇA⁄RI
S›rr› Öztürk 32 s.
15. SANAT CEPHES‹ ÇA⁄RISI (Kolektif ) 40 s.
16. 10 EYLÜL 1920 TKP ve GÜNÜMÜZ KOMÜN‹ST HAREKET‹N‹N
HAYATÎ SORUNLARI FORUM’U Belgeler 268 s.
17. ANADOLU ALEV‹ KÜLTÜ ve SOL’UN “POL‹T‹KASI” (Kolektif) 112 s.
18. ﬁ‹MD‹ SÖZ YAPANLARDA!..
GELENEKTEN GELECE⁄E 15/16 HAZ‹RAN VE GÜNÜMÜZ S›rr› Öztürk 64 s.

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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