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-Polemik-

Komünistlerin Birli¤i Aray›ﬂ ve
Yöneliﬂleri
Sosyal s›n›f ve sosyolojik emekçi halk gerçekli¤i d›ﬂ›nda yürütülmek istenen burjuva tarz-› siyaseti s›n›flar mücadelesinin ateﬂiyle büyük
oranda aç›¤a vurulmaya baﬂland›.
Çünkü bu yolda büyük bedeller ödenmiﬂti. Ödenen bedeller boﬂuna de¤ildi. Günü saati gelince ödenen bedellerin meyveleri çiçe¤e duracakt› do¤all›kla.
Komünistlerin çiçe¤e duran meyveleri korumas›, sürecin bereketini birlikte devﬂirmesi bekleniyor.
Özellikle TEKEL iﬂçisinin kararl› direniﬂi sosyal-s›n›fsal gündemin
dayat›lmas›nda bir kald›raç görevini yerine getirmiﬂtir. Sa¤l› “sol”lu burjuva partilerine sahte gündemlerle politika yap›lamayaca¤›n› hat›rlatm›ﬂt›r. Bu sürecin kazan›mlar›n› do¤ru alg›lamal›y›z.
S›n›fs›z sendika, s›n›fs›z parti, s›n›fs›z kültür-sanat-estetik diyerek
sahne alan “sol” ak›mlar henüz proletaryan›n kütlesel ç›k›ﬂlar› karﬂ›s›nda önlerini iliklemeseler de, onlar da bu süreçte politikas›z kald›klar›n›
görmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Burjuva ideolojisi ve revizyonizme karﬂ› ba¤›ms›z s›n›f tavr› gözeten ‹ﬂçi S›n›f› Partisi (‹SP)’nin, Komünist Partisi (KP)’nin sosyal pratikteki eksikli¤inin kör gözlere sokulurcas›na hissedildi¤i görülmüﬂtür.
‹ﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›n en militan ve en ileri kesimlerinin,
Marksizmin yorumlanmas› ve pratikte yeniden üretilmesi iﬂinde aﬂ›r› teorisizme ve entelektüalizme kaçm›ﬂ bilcümle üniversite okumuﬂ yar›m
ayd›nlardan çok daha ilerde oldu¤u sosyal pratikte görülmüﬂtür. 1970 15/16 Haziran Direniﬂi deneyiminden sonra gerçekleﬂtirilen TEKEL iﬂçisinin direniﬂinde de ayd›n geçinenlerin “vukuat›” bir kez daha kan›tlanm›ﬂt›r.
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‹ﬂçi-Kitle, Köylü-Kitle ve Gençlik-Kitle çal›ﬂmalar›n›n boyutlan›ﬂ›
“Öndersizlik Krizi” içinde iﬂlevsiz bir konuma düﬂen Devrimci ve Komünist Kadrolar› da1 düﬂündürmüﬂtür.
Kendili¤inden, “dar grup kültü” ya da “dar grup tap›n›m›” gibi “alan
kapatma” yöntemleriyle örgüt kurup parti ça¤r›ﬂ›m› yapman›n sosyalist
harekete ve topluma neye mal oldu¤u trajik ac› örnekleriyle aç›kça görülmüﬂtür. Buna ra¤men, K›v›lc›ml›’n›n deyimiyle “vahiy gelene¤inin”
hükmünü sürdürdü¤ünü ve grubunu parti ilan eden avantüryelerin bu
süreçten hiçbir ders ve sonuç ç›karmad›¤›n›n kötü örneklerine rastlan›lmaktad›r.
Tutarl› iﬂçi-kitle, köylü-kitle ve gençlik-kitle çal›ﬂmalar› yapan kadrolar; kendilerini ilerici, demokrat, devrimci, sosyalist, komünist, Bolﬂevik2 gibi sayg›n isim ve s›fatlarla ifade eden tüm “Sol Cenah” örgüt / partilerini bu süreçten çok yönlü derslerle sonuçlar ç›karmaya zorlam›ﬂt›r.
Tutulacak Ana Halka’n›n daha da somutlaﬂaca¤›n›n sevindirici iﬂaretleri al›nmaktad›r.
Yayg›n biçimlerde örgüt / partilerde kopuﬂlar yaﬂanmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Süreklilik içindeki bu türden kopuﬂlar, politikada do¤rular›n kavgas›n› verenler önünde sonunda komünist nüvelerle buluﬂmaya adayd›r.
‹ﬂçi-Kitle çal›ﬂmalar›, kütlesel ç›k›ﬂlar, özellikle de TEKEL Direniﬂi
bu türden bir tarz-› siyasetle iﬂtigal eden her birimi sarsm›ﬂt›r. Sendikal
ve siyasal alandaki ayr›ﬂmalar gündemdeki sorunlar› daha da renklendirmiﬂtir. “Sol Cenah”›m›z›n ideolojik-teorik-politik ve örgütsel aray›ﬂ ve
yöneliﬂleriyle yeni bir yol ayr›m›na geldi¤i görülmüﬂtür.
S›n›flar mücadelesinin yak›c›l›¤› “Sol Cenah”›m›z›n ayr›ﬂmas›n› tetikledi¤i, yar›n daha da tetikleyece¤i aç›kt›r. Kimi “sol” ak›mlar›n bu süreçte daha fazla iﬂlevsizleﬂece¤i ve aç›¤a düﬂece¤i de görülmektedir.
‹ﬂi gücü “Gelin tart›ﬂal›m” yönteminden baﬂka bir becerisi olmayan
e¤ilimler bu durumda daha fazla aç›¤a düﬂmüﬂtür. Gelece¤imizi kazanmak aç›s›ndan gerekli olan komünistler aras› yaz›l› tart›ﬂma gelenekleri
henüz yetkinleﬂmemiﬂtir. “Sen emek ver, iki sat›r yaz, ben de senin bir
‘eksi¤ini’ yakalay›p tifti¤ini atay›m!..” yöntemi oldukça yayg›nd›r.
Komünist kadrolar; sa¤ ve “sol” teslimiyetçi oportünist ak›mlarla
tasfiyeci, reformist, revizyonist örgütlerden ayr›ﬂma konusunda bölücüdür ve de bu türden kimlikleriyle tan›n›r. Devrimci ve Marksist Kadrolar›n Komünistlerin Birli¤i (KB) temelinde buluﬂup bütünleﬂmesi de ha4

yat ve mücadelenin ö¤retti¤i bir zorunluluktur. Komünistlerin di¤er bir
özelli¤i iki devrimci birim yan yana geliyorsa arada harç olma görevini
gerçekleﬂtirmeleridir. Komünistler ayn› zamanda en tutarl› birlikçidir.
Komünistlerin Birli¤i bizatihi Komünistlerin gerçekten Komünist
olmas› demektir.
Ne var ki, en büyük birlik düﬂmanlar› da “birlik” diye söze baﬂlay›p,
arkas›n› getiremeyenlerden, mangalda kül b›rakmayan bölücülerden
ç›km›ﬂt›r / ç›kmaktad›r. Mücadelenin ateﬂinden gelmeyenlerin sosyal
pratikte projeleri tuzla buz olan avantürye tak›m›n›n “Komünistlerin Birli¤i”ni lafzen telaffuz ediﬂi do¤ald›r. Çünkü onlar›n iﬂi de yaln›zca budur.
Böylelerinin aﬂ›r› teorisizme ve entelektüalizme kay›ﬂ› da do¤ald›r. Bireyci, benmerkezci, geçimsiz, huysuz oluﬂlar› da do¤ald›r. Yine böylelerinin sudan sebeplerle bir bardak suda k›yametler kopard›¤›n›, Devrimci Marksizmi haf›zlad›klar›n›, fakat yorumlayamad›klar›n› ve de sosyal pratikte yeniden üretemediklerini çeﬂitli örnekleriyle yak›ndan izliyoruz ve de görüyoruz.
Günümüzde eski siyasî çizgilerinden kopup da bir aray›ﬂ ve yöneliﬂ içinde olanlar›n KB sorunsal›ndan ayn› ﬂeyi anlamad›klar›n›, ayr›ca
geçerli ve ikna edici bir özeleﬂtiri yapmad›klar›n› da biliyoruz.
KB.nin henüz gerçekleﬂemeyiﬂinin ideolojik-teorik-politik ve örgütsel aç›dan oldu¤u gibi tarihsel, sosyal-s›n›fsal, kültürel, evrensel aç›lardan da pek çok sebebi bulunmaktad›r.
Yaz›m›z›n amac› KB.nin oluﬂturulmas› çal›ﬂmalar›na pratik örgütçü
etkinlikler kazanmam›z› öne ç›karmakt›r. Bu nedenle tart›ﬂ›lmas› gereken sorunlar›n ﬂimdilik ayr›nt›lar›na girmiyoruz.
‹deolojik-teorik çal›ﬂmalar›n önemini kavrayan birimlerin KB denildi¤inde neleri anlad›¤›n› çeﬂitli yay›n organlar›ndaki yaz›lar›ndan ve pratiklerinden ö¤renmeye çal›ﬂ›yoruz.
Tespit edebildi¤imiz kadar›yla günümüzde 30’a yak›n grup, çevre
ve örgüt ellerindeki çeﬂitli araçlarla KB.ni savunmaktad›r. Mevcut örgüt
/ partilerden çeﬂitli nedenlerle kopup ayr›ﬂan ve henüz birey olarak varl›¤›n› sürdüren büyük bir kütle de KB.ne s›cak bakmaktad›r.
Yaﬂad›¤›m›z Anadolu co¤rafyas›nda ve Mezopotamya’da KB.ni
savunan gruplar›n varl›¤›ndan da haberliyiz.
KB.ni savunan kadrolar; genellikle 10 Eylül 1920’de Bakû’de
oluﬂturulan Tarihî TKP’nin Parti, Partileﬂme Sorunu, Siyasal-Sosyal
5

Devrim gibi konulardaki ilke ve amaçlar›n›, Marksist-Leninist Ö¤retiye dayal› yöntemlerini temel referans ald›klar› gözlenmektedir.
KB sorunsal›n› meﬂreplerince telaffuz edenlerin bundan neyi ve
nas›l anlad›klar› hususu da ayr› bir tart›ﬂma konusudur. Salt Mustafa
Suphilere nostaljik göndermeler yap›larak komünist olunamaz. Tarihî
TKP’nin isim ve s›fatlar›n› kullanmak, devrimci tarih ve geleneklerinden
söz ederek de “TKP benim benden sorulur.” denilemez. Tarihî TKP’mizi PART‹ yapan Marksist-Leninist Ö¤retiye uygun ilkeler, amaçlar, yöntemler ve tüm süreçlerde iﬂletilen Leninist Parti normlar›d›r. Program ve
tüzü¤üdür.
KB.ni savunan kadrolar›n bu türden aray›ﬂ ve yöneliﬂi bir yan›yla
sevindiricidir. Di¤er taraftan bu türden sevindirici geliﬂmelerin bir de çok
sanc›l› yanlar› vard›r. “Sol Cenah” politikalar›n›n ayr›ﬂmas›, iﬂçi s›n›f› hareketiyle sosyalist hareketin buluﬂup bütünleﬂerek KB temelinde buluﬂup bütünleﬂmesi çok çetin, fakat zorunlu ideolojik-teorik-politik ve örgütsel mücadelelerle gerçekleﬂebilecektir.
KB.nin zorunlu oldu¤unu ideolojik süzgeçlerinden geçirmiﬂ olan
kadrolar›n ﬂu aﬂamada aralar›ndaki ideolojik-teorik sorunlar› çözemedikleri gibi birleﬂik, güçlü, güvenilir ve donan›ml› bir PART‹’nin nas›l
oluﬂturulaca¤› konusunda da kolektif bir projede anlaﬂmaya aday olmad›klar› görülmektedir. Kuﬂkusuz bu kafa ve yöntem kargaﬂas› geçici bir
durumdur, sosyal pratikteki iradi müdahalelerle mutlaka aﬂ›lacakt›r.
Lafzen de olsa KB.ni savunan kadrolar›n ideolojik-teorik kafa kar›ﬂ›kl›¤› nas›l aﬂ›lacakt›r? Marx-Engels-Lenin süreci ö¤renmeye niyeti
olanlara bunun anahtar›n› arma¤an etmiﬂtir. Bu anahtar› “somut ﬂartlar›n somut tahlili” yöntemiyle kullan›p kullanamad›¤›m›z konusu da tart›ﬂmal›d›r.
Devrimcilerin, Komünistlerin aras›ndaki sorunlar “Marksizmin yorumu pratikte yeniden üretimi” yöntemiyle çözülecektir. Emperyalist-kapitalist sistemin devrimci yol ve yöntemlerle aﬂ›lmas› da ayn› yöntemin iﬂbaﬂ› yapmas›yla gerçekleﬂecektir.
Kendili¤inden kurulan örgüt / partiler asla KB.ni temsil edemezler.
KB.nin sosyal meﬂruiyeti ile devrimci yasall›¤› kolektif çabalarla
belirlenir ve kazan›l›r. “Ben partiyim, gelin biat edin.” zortlamalar›yla de¤il. Kendili¤inden kurulan örgütler hiçbir zaman PART‹ olamad›¤› gibi
devrimci tarih ve geleneklerimizi de temsil edememiﬂtir.
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Günümüzdeki parti aray›ﬂ ve yöneliﬂleri üzerine Marksist-Leninist
Ö¤retiyi biricik referans olarak ald›¤›n› lafzen ifade eden birimlere söylenecek çok sözümüz vard›r.
Yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada devrimci tarih ve geleneklerine ba¤l› bir
‹SP ya da KP’nin olmad›¤› konusunda tüm komünist kadrolar›n hemfikir oluﬂu çok önemlidir. Bu bilince geliﬂin çok geç, fakat güç olmay›ﬂ› da
önemlidir. Sevindiricidir.
Burjuva resmî tarih anlay›ﬂ› ile resmî ideolojiye s›¤›nm›ﬂ, ﬂovenizme ve sosyalﬂovenizme kaym›ﬂ, burjuvazinin kendilerine açt›¤› faaliyet
alanlar›na girmiﬂ ve de komünist geçinenlerin de geçerli, ikna edici bir
özeleﬂtiri yapmadan, ayaklar›n›n tozuyla ve konunun devrimci özünü
sapt›rarak KB.ni savunuﬂu ise asla hayra alamet de¤ildir.
Bu türden bir saptamada bulunup da kendi örgütsel konumunu komünist olarak niteleyen kadrolar mevcut “sol” örgüt / partileri MarksistLeninist Ö¤retiye ba¤l› olarak görmemektedir. Bu saptama ve yöneliﬂ
de çok önemlidir. Fakat KB.ni örmek için yeterli de de¤ildir.
Evet, mevcut “Sol Cenah” örgütleri ile ‹SP veya KP ayr›d›r.
Sosyal pratikte günümüzde s›nanacak olan PART‹’nin ne olup olmad›¤› daha net olarak ortaya ç›kar›lm›ﬂsa komünistlerin sorumluluklar› hem ço¤alm›ﬂ hem de s›nanmaya baﬂlanm›ﬂ demektir.
Tarihî TKP ideolojik, politik ve örgütsel konumunu günümüze kadar taﬂ›yamam›ﬂt›r. TKP’in Marksist-Leninist Ö¤retiye s›k›ca ba¤l› ilkeleri, amaçlar› ve yöntemleri içinden ve d›ﬂ›ndan kuﬂat›lm›ﬂt›r. Burjuva
resmî tarih anlay›ﬂ› ile resmî ideolojiye teslim olanlar TKP’nin devrimci
tarihini, geleneklerini, ilke ve amaçlar›n›, tüm kazan›mlar›n› sönümlendirmiﬂtir.3 Bununla da kal›nmam›ﬂ günümüzdeki “Örgütler Anarﬂisi” ortam›n› haz›rlayarak sistemin üzerimizde “rahatl›kla” uygulayageldi¤i
bask› ve sömürünün katmerleﬂmesine dolayl› katk› da sunmuﬂtur.
Tarihî TKP’mizin oluﬂturuldu¤u tarihlerde arkas›nda Komünist Enternasyonal ile V. ‹. Lenin’in önderli¤indeki Bolﬂevik Partisi’nin maddî
manevî deste¤i vard›. TKP’nin oluﬂturuldu¤u tarihlerde de günümüzdekine benzer farkl› örgütsel formasyonlarda durmay› tercih eden grup,
çevre ve örgütsel yap›lar söz konusuydu: Çeﬂitli aray›ﬂ ve yöneliﬂleriyle farkl› grup, çevre ve örgütler sosyal pratikte yerlerini alm›ﬂt›. Yani
Anadolu co¤rafyas›nda 30’a yak›n komünizan, komünal de¤erleriyle
öne ç›km›ﬂ devrimci, sosyalist, komünist, Bolﬂevik grup, çevre ve örgüt7

ler bulunuyordu. Oluﬂturulan “Kurucu Komite”4 arac›l›¤› ve Marksist-Leninist Ö¤retiye ba¤l› yöntemleriyle tüm bu gruplarla çeﬂitli temaslar gerçekleﬂtirilmiﬂ, d›ﬂar›da tek bir komünist b›rak›lmamaya büyük bir özen
gösterilmiﬂti. Kadrolarla çeﬂitli ve çok yönlü iliﬂki, diyalog, istiﬂari toplant›, kurultay ve benzeri etkinlikler gerçekleﬂtirilmiﬂti. O dönem kat›r
s›rt›nda Anadolu’daki kadrolarla temas kuran kadrolar›n ilkeli, özverili,
direngen, cesur ve onurlu çal›ﬂmalar›n› anarken, günümüzde “modern”
araç ve gereçlere sahip komünist geçinenlerin “dar grup kültü” ya da
“grup tap›n›m›” duruﬂlar›n› mizahla kar›ﬂ›k duygularla k›yasl›yoruz.
TKP, Ekim Devrimi’nin rüzgâr›n› arkas›na alarak oluﬂturulmuﬂtu.
Mustafa Suphi ve Yoldaﬂlar› iﬂte bu türden ideolojik, teorik, örgütsel, tarihsel, sosyal-s›n›fsal ve kültürel bir dayan›ﬂman›n-güvencenin organik
uzant›lar›yd›. TKP’nin uygun bir “Kurucu Komite” arac›yla devrimci hareketi kongre yöntemiyle partileﬂtirmesi, tüm komünistleri ba¤r›nda toplamas›, sosyal meﬂruiyetini ve devrimci yasall›¤›n› bu temelde oluﬂturup
kazanmas› önemlidir. TKP’yi PART‹ yapan kadrolar aras›ndaki ilke ve
amaç birli¤idir, partileﬂme sorununda Leninist yöntemleri iﬂletmesindeki kararl›l›kt›r.
TKP’nin oluﬂturulmas›n› örnek al›ﬂ›m›z küçükburjuva “sol” ak›mlarca suland›r›lmak istense de: K›z›l Ordusu ile birlikte oluﬂturulan TKP’nin
Anadolu’ya geliﬂi siyasal-sosyal devrim yoluyla proletarya diktatörlü¤ünü kurmay› amaçlayan bir yöneliﬂtir.5 Bugünkü bilgilerimizle nesnel durumu ve ﬂartlar› hesaba katmadan bu sürece ac›mas›zca eleﬂtiri yöneltmek, M. Suphi ve Yoldaﬂlar›n›n Anadolu’ya geliﬂini tek yanl› olarak “macera” diye nitelemek büyük bir haks›zl›kt›r. Tarihsel olay, olgu, süreç ve
verileri nesnel gerçekli¤i d›ﬂ›nda ele almakt›r.6
Günümüzde KB diye söze baﬂlayanlar›n ciddiye al›nabilmesi için
Tarihî TKP’nin oluﬂturulmas›nda gözetilen ilkelere, kurallara, yöntemlere ve iﬂletilen Leninist normlara ba¤l› olmas› beklenir ve aran›r. KB söylemleri bu ﬂarta ba¤l› olarak ancak ciddiye al›nabilir. Yoksa KB diye söze baﬂlayanlar›n yapt›¤› yaln›zca birer spekülasyon olarak an›l›r.
TKP’nin ilke ve amaçlar›, tahlilleri Marksizm-Leninizm’e
uyumludur, Parti ve Partileﬂme Sorunu, Kadro sorunu, ittifaklar
meselesi, Siyasal-Sosyal Devrim, Strateji ve Taktik gibi hayatî sorunlardaki Bolﬂevik tavr› üzerine günümüzde çok farkl› yaklaﬂ›mlar bulunmaktad›r.7
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KB.ni savundu¤unu iddia eden gruplardan Kolektifimize çeﬂitli
araçlarla (sözlü ve yaz›l› biçimleriyle) her gün bölünme ve ayr›ﬂma haberleri geliyor. Bu bilgiler aras›nda birlik harc›n› karanlara ise “ilaç olsun” rastlanm›yor. Tarihimizdeki kötü geleneklerimizden veraset bölünme ve ayr›ﬂma “gelene¤i” aras›nda ideolojik-teorik-politik olanlara de¤il,
ço¤unlukla kiﬂisel baya¤›l›klara ya da Marksizm d›ﬂ› çürük ve donan›ms›z insan malzemesinin hezeyanlar›na rastlanmaktad›r.
Ne hazin, komünist geçinenler ne aya¤›n› bast›¤› toplumu ne de insan›m›z› tan›yor. ‹ﬂçi s›n›f› ve emekçi haklar›m›z›n tarihini, co¤rafyas›n›,
dilini, dinini, inanç sistemini, kültür ve geleneklerini de tan›m›yor. Tutarl› bir Sol politika üretilemeyiﬂinin belli baﬂl› nedenleri burada yat›yor.
Yaﬂad›¤›m›z co¤rafyadaki üretim-mülkiyet iliﬂki ve çeliﬂkilerini do¤ru tahlil eden, tart›ﬂmaya aday veya de¤er, ö¤renip önümüzü ilikleyece¤imiz bir araﬂt›rma var m›d›r? Yoktur.
Orijinal s›n›f iliﬂki ve çeliﬂkilerini bilimsel yöntemle inceleyip araﬂt›ran kendi yerli sentezimizin üretilmesine yard›mc› olabilecek tezler üzerinde çal›ﬂan kaç adet kadroya sahibiz?
Komünist geçinenlerin ço¤u Marx-Engels-Lenin sürecinden aktard›klar› ya da haf›zlad›klar› bilgi k›r›nt›lar›yla politika yapt›¤›n› san›yor. Eklektik, pragmatik al›nt› mant›¤› ile yetinenlerin aras›ndaki “kavga”ya dur
diyecek, KB.nin ne olup olmad›¤›n› tüm yönleriyle bilince ç›karacak çabalara ihtiyaç vard›r.
Mücadelenin ateﬂinden gelen Proleter Devrimci Kadrolar›n sosyal
pratikteki iradi müdahalesi gündeme gelmiﬂtir.

Dipnotlar:
1 “Kadro” denildi¤inde ideolojik-teorik duruﬂuyla tutarl› bir iﬂçi-kitle, köylü-kitle, gençlik-kitle çal›ﬂmas› yapanlar›, kitlelerle organik iliﬂki içindeki birimleri kastediyoruz. Her “komünistim” ya da “partiyim” diyene
kadro muamelesi yap›lmaz. Yap›lmamal›d›r. Biz de yapm›yoruz.
2 ‹lerici, demokrat, devrimci, sosyalist, komünist isim ve s›fatlar›n› geliﬂigüzel ve de hak etmeden kullanan, içeri¤ini dolduramayan avantür9

ye tak›m› bir yandan dil, terim, kavram ve sosyalist literatürümüzün
içini boﬂaltt›¤› gibi günümüzde “Bolﬂevik” isim ve s›fatlar›n› lafzen kullanarak içini boﬂaltmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu türden bir sorumsuzlukta karar k›lan “münevveran” tak›m›n›n iﬂine, ne yiyip içti¤ine, geçimini nas›l
sa¤lad›¤›na, üretim faaliyetine ve de özel yaﬂam›na bakt›¤›m›zda hiç
de Bolﬂevik gibi yaﬂamad›klar›n› görüyoruz. Sosyal kadere bak›n ki
ﬂimdide yalanc› pehlivan peﬂrevleri çeken “Bolﬂevik”ler türedi!
3 Tarihî TKP’nin oluﬂturulurken gözetti¤i ilke ve amaçlar›n› gözetmeyen, bu sürecin Marksist-Leninist Ö¤retiye uygun politik hatt›n›, program›n› izlemeyen, burjuva resmî tarih anlay›ﬂ› ile resmî ideolojiyi savunan tasfiyeci, reformist, revizyonist örgütlerin (Dr. ﬁefik Hüsnü
De¤mer’in “TKP”sini, ‹smail Bilen’in Harici Büro’yu “TKP” ilan eden
örgütünü, günümüzün nevzuhur S‹P “TKP”sini vb.) KB ile uzak yak›n
bir iliﬂkisi yoktur. Onlarla ayn› lisan› konuﬂmuyoruz.
4 Ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z: ‹brahim Topçuo¤lu, Neden 2 Sosyalist Partisi 1946, TKP’nin Kuruluﬂu ve Mücadelesinin tarihi 1914-1960, C: I,
Kendi yay›n›, May›s 1977. 7 kiﬂiden oluﬂan “Kurucu Komite” 14 Temmuz 1919 tarihinde göreve baﬂlam›ﬂ, TKP’nin kuruluﬂunu Komintern’e bildirip kayd›n› yapt›rarak çal›ﬂmalar›na baﬂlam›ﬂt›r. Kurucu Komite çeﬂitli örgütlenme, iliﬂki, diyalog çal›ﬂmalar› sonucunda 10 Eylül
1920 tarihinde TKP’nin Kongresini haz›rlam›ﬂt›r. TKP’nin devrimci
program›, tahlilleri, devrim strateji ve taktikleri, kadro sorunu gibi temel konular Kongrede kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
5 Kendilerini “Toplumsal Özgürlük” olarak niteleyen bir siyasî e¤ilimin
taraftarlar›, 28 ﬁubat 2010 tarihinde Bursa Kitap Fuar›nda, Kolektifimiz’in düzenledi¤i “TEKEL Direniﬂi ve Marksizm” konulu Panel-Söyleﬂimizde bizlere bir soru yöneltmeleri beklenirken tipik bir “grup kültü” örne¤i sergileyerek, uzun konuﬂmalar›yla duruﬂlar›n›n propagandas›na giriﬂmiﬂtir. Komünistlerin Birli¤i meselesinde, hakl› ve bilimsel ö¤retiye uygun düﬂen yöntemlerle sistematize etmeye çal›ﬂt›¤›m›z
10 Eylül 1920 Tarihî TKP’mizin oluﬂturulmas› üzerine yay›n faaliyetlerinin devrimci özünü anlamad›¤›n›; “Sorun Kolektifi Mustafa Suphi sürecini efsaneleﬂtiriyor…” gibi ucuz bir yak›ﬂt›rmada bulunarak görüﬂlerini s›ralam›ﬂlard›r. “Dar grup kültü” d›ﬂ›na ç›kamam›ﬂ olduklar› halde kendilerini “biricik komünist yap›” olarak niteleyen bu türden anlay›ﬂlarla s›kça karﬂ›laﬂmaktay›z.
Bir kere daha tekrarlamakta yarar var: 10 Eylül 1920 tarihinde oluﬂturulan (kurulan de¤il) Tarihî TKP’nin; Parti, Partileﬂme Sorunu, siyasal-sosyal devrim konusunda ürettikleri projelerine, Kongre yöntemiy10

le partileﬂmesine, Komünist Enternasyonal ilkelerine s›k›ca ba¤l› devrimci program›na, Marksist-Leninist Ö¤retiye ba¤l› ilke ve amaçlar›na
büyük de¤er veriyoruz ve bu yüzden s›kça tekrarlamaktay›z. Mustafa
Suphi ve Yoldaﬂlar›n›n yöntemlerine göndermelerde bulunmam›z ve
bunu bilince ç›kar›ﬂ›m›z›n bizce hakl› nedenleri vard›r. 100 y›ll›k s›n›flar mücadelesi tarih ve devrimci geleneklerimiz aras›nda M. Suphilerin partileﬂme yöntemleri d›ﬂ›nda, samimi, dürüst, ilkeli ve Bilimsel
Ö¤retiyle çeliﬂmeyen Komünistlerin Birli¤i’ne iliﬂkin baﬂka bir örnek
var m›d›r? Yoktur.
An›lan Panel sonunda bu genç arkadaﬂla k›sa bir sohbetimizde; “Biz
Türkiye’nin Marksizm-Leninizm’i temsil eden biricik kurumuyuz!..” diye böbürlendi¤ini gördük. Yad›rgamad›k. Çünkü “dar grup kültü” ya da
virüsü kapm›ﬂ bu türden gençlerin say›s› o kadar çoktu ki…
6 Ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z: Gün Do¤umunu Görmek - Birinci Do¤u Halklar› Kurultay› Bakû 1920, Sorun Yay›nlar›, ﬁubat 2006.
7 Ayr›ca bu konuyu iﬂleyen tüm telif çal›ﬂmalar›m›zla SORUN Polemik
Dergi’mizdeki tüm yaz›lar›m›z› eleﬂtirel katk›ya aç›k ve muhtaç haliyle
inceleyebilirsiniz.
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S›rr› Öztürk
Komünistler ve “Anayasa”
Tart›ﬂmalar›

-Polemik-

Osmanl›’dan T. C. devletine uzanan 200 y›ll›k “Bat›l›laﬂma” serüveninde giriﬂilen tüm “reform” hamleleri daima hüsranla sonuçland›. Topluma zorla giydirilmeye çal›ﬂ›lan elbise hiçbir ﬂeye yaramad›.
Günümüzdeki “anayasa” tart›ﬂmalar› da hüsranla sonuçlanacakt›r.
Çünkü sa¤l› “sol”lu burjuva partileri aras›ndaki bu tart›ﬂmalarla sistemin
ne krizi aﬂ›labilecektir, ne “iç savaﬂ” sona erecektir, ne de sermaye s›n›f› sömürücü imtiyazlar›n› terk edecektir…
‹ﬂçi s›n›f› ile emekçi halklar›m›z›n hakl› taleplerine hiçbir yarar› olmayan “anayasa” tart›ﬂmalar› y›k›lmaya yüz tutmuﬂ yap›n›n çatlaklar›n›
alç› ile doldurup badanalamaya bile yetmemektedir…
Ayr›ca, hâkim gerici s›n›flar aras›ndaki çat›ﬂk›lara kama sokup suni
gündem yerine hakikî gündemi dayatacak ve böylece ayr›ﬂmay› sa¤layacak iktidar perspektifli bir ‹SP de sosyal pratikte yoktur.
Komünistler tarihselden-güncele kendilerini vareden ne bir anayasaya ne de burjuvaziyle hesaplaﬂacak örgütlülü¤e sahiptir. Bu olgu bir
yana komünist iddial› grup, çevre ve örgütler kendi aralar›nda geçerli bir
“iç hukuku” bile oluﬂturamam›ﬂlard›r. Komünistler kendi özörgütlerini
yaratmadan da bu türden “anayasa” tart›ﬂmalar›na inand›r›c› olmayan
kuru ajitasyonun ötesinde giremezler.
Komünistler k›saca özetlenen bu türden gerekçelerimizle yap›lan
“anayasa” tart›ﬂmalar›n› do¤ru bir zemine çekmek durumundad›r.
***
Küresel krizin boyutland›¤› gezegenimizde emperyalist-kapitalizmin geldi¤i durak giderek ﬂiddetli tarzda sorgulan›yor. Bu sistemin yerli orta¤›-iﬂbirlikçisi ve taﬂeronu olmay› becermiﬂ T. C. devleti günümüzde “hukuk” ve “anayasa” tart›ﬂmalar›yla çalkalan›yor.
“ﬁeriatç›-laikçi” sahte gündemiyle kitleler yeniden kand›r›lmak isteniyor. Kapitalist anarﬂiden büyük zarar gören kesimler hakl› talepleriyle aya¤a kalk›p sistemi sorgulamaya baﬂl›yor. ‹ﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n giderek hakl› talepleriyle politikleﬂmesi AKP’yi k›zd›r›yor. Krizin
12

her alanda derinleﬂip hissedilmesiyle kitleler daha çok alanlara ç›kmaya baﬂl›yor. AKP “hukuk” ve “anayasa” tart›ﬂmalar›yla sistemin art›k ayyuka ç›km›ﬂ “vukuat›n›” gizlemeye yöneliyor.
Sistemin iﬂçi s›n›f› ile emekçi halklar›m›za “rahatl›kla” uygulayageldi¤i bask›, terör ve sömürü bu türden “anayasa” tart›ﬂmalar›yla asla giderilemeyecektir.
Hâkim gerici s›n›flar aras›ndaki uzlaﬂ›r çeliﬂki ve çat›ﬂk›lar art›-de¤er sömürüsünün paylaﬂ›m›yla ilgilidir ve dolay›s›yla kapitalist devlet
mekanizmas›n›n devam›na yöneliktir. ‹liﬂkindir.
Kapitalist devletin özüne ve devam›na, art›-de¤er sömürüsüne asla de¤inmeden yap›lan “anayasa” tart›ﬂmalar› karﬂ›s›nda “Sol Cenah”›n
tavr› nas›l olmal›d›r? Gerçi haklar›n› da yemeyelim. Baﬂbakan›m›z 8 y›la yaklaﬂan bir iktidar döneminin ard›ndan iﬂsizli¤i izah edebilmek ad›na Türkiye’de patronlar›n “yo¤un sömürü” yapt›¤›n› nihayet farkedebilmiﬂtir. Oysa Erdo¤an’›n ve hükümetinin “sömürüyle mücadeleden” ne
anlad›¤› binlerce TEKEL iﬂçisinin kazan›lm›ﬂ haklar›n› ve maaﬂlar›n› yar› yar›ya t›rpanlamaktaki ›srar›yla, “tek hatam›z fazla merhamet etmekti” söylemleriyle bir kez daha ortaya ç›km›ﬂt›. Nitekim patronlar da kendisine böylesine adaletsiz bir sistem, böylesine aﬂ›r› bir sömürü olmasa
“adalet ve kalk›nma partisi” diye bir partinin var olamayaca¤›n› uygun
bir dille hat›rlatt›lar.
Mevcut “sol” örgüt / partiler iﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤ini gerçekleﬂtiren yap›lar olmad›¤› için burjuvazinin açt›¤› bu türden tart›ﬂmalar karﬂ›s›nda ciddiye al›nacak bir tav›r sergileyememektedir. Böyle bir “sol”un hiçbir iﬂe yaramayan sözüm ona “itirazlar›” da sisteme sivrisinek v›z›lt›s› yerine geçmektedir.
Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar d›ﬂ›nda bu türden sorulara ilkeli ve do¤ru cevap verenler de yoktur.
Hâkim gerici s›n›flar›n kitlelere birer “yalanc› meme” misali sundu¤u “anayasa” de¤iﬂikli¤i tasar›s› karﬂ›s›nda temel olarak ikisinin de NATO’cu, Pentagon’cu, CIA’c›, IMF’ci, DB’ci, DTÖ’cü emperyalist sömürü
a¤›na ba¤l› olan iki ana e¤ilimi ortaya ç›kard›¤›n› görüyoruz. Birincisi:
ABD, AB emperyalizmine kölece angaje olan iktidardaki AKP ve liberal
“sol” ak›mlar›n temsil etti¤i koalisyon. ‹kincisi: ABD ve AB emperyalizmi
ile temel bir çeliﬂkisi olmayan TSK, Bürokrasi, CHP, MHP ve ulusal
“sol” ak›mlar ittifak›d›r.
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AKP’nin uluslarötesi tekelci sermayeye olan kölece ba¤›ml›l›¤› do¤ald›r. Yoksa iktidarda kalamaz. AKP-TSK “çeliﬂkisi” karakolda bitmedi¤ine göre sistemin bekas› yüzünden uzlaﬂ›r bir çeliﬂkidir.
Ö¤renci gençlik dönemlerinde sistemin varl›klar›ndan asla rahats›z
olmad›¤› ve de 12’li darbelerde “rahatl›kla” bertaraf etti¤i s›n›f d›ﬂ› örgütlerin lider ve taraftarlar›n›n, o dönemin devrim simyac›s›, devrimci romantizm, silahl› ve ihtilâlc› örgütlerinde oldukça nal eskitip günümüzde
hidayete erip birer “demokrasi” ﬂampiyonu oldu¤unu da görüyoruz.
Böyleleri sistemin açt›¤› tart›ﬂma tuza¤›na bal›klama atlam›ﬂt›r.
Küçükburjuva “sol” ak›mlar›n önceleri “devrim” diye titreﬂip sonradan sisteme entegre olmalar› do¤al bir süreçtir. Küçükburjuva “sol”
kadrolar›n ö¤rencilik y›llar› art›k gerilerde kalm›ﬂt›r. Dönemin öne ç›kard›¤› gençlik kadrolar›n›n o zamanki görüﬂleri zamanla evrim geçirerek
de¤iﬂmiﬂ, kimi kadrolar› kapitalist anarﬂinin nimetlerinden yararlanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu türden gençlerin ideolojik-s›n›fsal kimlik, kiﬂilik ve aidiyetleri hayatta-üretimde-sistemde yerlerini almaya baﬂlad›kça biçimlenmektedir. Böyleleri aras›ndan burjuva s›n›f›na maharetle dâhil olanlar ç›kt›¤› gibi k›smetlerini hâlâ “sol”da arayanlar da vard›r. Bu cenahtan
sosyaldemokrat, liberal, özgürlükçü, postmodern ve yeni-sol gibi örgüt
/ partiler kuranlar da ç›km›ﬂt›r. An›lan örgüt sözcülerinin AKP’nin “anayasa” de¤iﬂikli¤i tasla¤›na, çeﬂitli gerekçelerle “olumlu” bakt›klar› da anlaﬂ›lmaktad›r. Bunlar aras›nda AKP’nin ç›kmaz›n› “ikilem” olarak de¤erlendirenler de vard›r. “Sosyalist sol” geçinen, binbir parçaya bölünmüﬂ,
aralar›nda programatik-reformist uzlaﬂmaz bir çeliﬂki olmayan örgüt /
partilerin, kapitalist devlete, üretim, mülkiyet ve paylaﬂ›m iliﬂkileri a¤› gibi sömürü mekanizmas›na asla dokunmadan “toplumun demokratikleﬂece¤i” burjuva yalan›na destek oldu¤unu görüyoruz.
Küçükburjuva katmanlardan gelip de Proleter Devrimci potada eski elbiselerini ç›kar›p atarak eriyen ve yeni bir kal›ba dökülerek yeni bir
halita oluﬂturan kadrolara ebedî sayg› duyuyoruz. Bu konu; devrimci
mücadelede küçükburjuvazinin çifte karakterli, güvenilmez, kaypak s›n›fsal kimli¤i konusuyla asla bir arada de¤erlendirilmemektedir.
“‹ç Savaﬂa harcanan askeri harcamalar e¤itime, sa¤l›¤a ve ekonominin canlanmas›na harcansayd›…”, “Seçim baraj› yüzde 5’e indirilseydi…”, “Kürt, Alevi kimli¤i kabul edilseydi..”, “Zorunlu din dersleri kald›r›lsayd›…”, “Parti kapatma yetkisi meclise verilseydi…” , “Demokrasinin
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tüm kurum ve kurallar› iﬂletilebilseydi…”, “Sivil toplum kuruluﬂlar›na yetki verilseydi…” türünden f›st›k gibi laflarla burjuvaziye ak›l veren, önerilerde bulunan garip bir ‘solculuk’ türedi son y›llarda.
Bu durumda: “Halam›n t…klar› olsayd› amcam olurdu!...” demekten kendimizi bir türlü alam›yoruz.
Anlaﬂ›lan odur ki, bu türden ‘solcu’ tak›m› ne s›n›flar mücadelesinden, ne tutarl› bir tarih ve s›n›f bilincinden ve ne de uluslarötesi tekelci
sermayenin yerli orta¤›-iﬂbirlikçisi-taﬂeronu olan günümüzdeki devlet
tekelci kapitalizminin iktidar›ndan ve onun ideolojik-s›n›fsal konumuyla
örtüﬂen gündeminden hiçbir ﬂey anlamam›ﬂ. Ya da anlam›ﬂ anlamas›na ancak bugün inanc›n› ve bilincini yitirdi¤ini itiraf edip, saf de¤iﬂtirdi¤ini söylemek yerine z›rvalamaktad›r.
An›lan cenahtan kimilerinin de AKP’nin sömürücü s›n›flar›n ç›karlar›n› pekiﬂtiren “anayasa” de¤iﬂimi tasar›s›na korkak bezirgan kafas›yla
“ehveni ﬂer” ya da “ne kopar›rsak kâr” mant›¤› ile katk› sundu¤u da görülmektedir!..
12’li askeri faﬂist darbe dönemlerinin ana ve baba yasalar›, avantalar ve ya¤malar düzeninin çerçevesini belirleyen -güvenceye alanmetinlerden oluﬂmuﬂtur. Bu metinler zamanla sistemin “bekas›” için yer
yer baz› de¤iﬂikliklere u¤rat›lm›ﬂt›r. ﬁimdi sunulan taslak ile hem
AKP’nin kendi hukuksal güvencesini sa¤lam bir kaziyeye ba¤lama,
hem de tabandan gelen s›n›fsal talepleri yumuﬂatmay› amaçlayan de¤iﬂikliklerle kitleler avutulmak istenmektedir.
AKP’nin “anayasa” de¤iﬂikli¤i manevras›na “evet” desen ne olacak
demesen ne de¤iﬂecek?
‹çiﬂleri bakanl›¤›na dilekçe vererek kurulan 61 adet siyasî partiden
30’u “sol” iddial›d›r. Sistem mevcut “sol”u ciddiye dahi almamaktad›r.
Mevcut “sol” örgütler ise, AKP’nin “aç›l›m” ve “demokrasi” oyununu ne
aç›¤a vurmak ne de geri ad›m atmaya zorlamak için ortak amaçlarla bir
araya dahi gelememektedir.
AKP’nin kara gerici, ›rkç›, ﬂoven ideolojik-s›n›fsal kimli¤ini aç›¤a vurarak, geri ad›m att›racak ve de sistemi devrimci yol ve yöntemlerle
aﬂabilecek birleﬂik, güçlü, güvenilir ve donan›ml› bir ‹SP sosyal pratikte
henüz iﬂbaﬂ› yapamam›ﬂt›r.
Sosyal muhalefet dinamiklerinin en ileri unsurlar›n›n kütlesel ç›k›ﬂlar›n› sevk ve idare edecek kurmay› (‹SP) yoksa, son tahlilde burjuva
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demokrat dahi olamayan hâkim gerici s›n›flar koalisyonunun dedi¤i olacakt›r. Öyle de olmaktad›r.
Sistem o denli çürümüﬂ ve çözülmüﬂtür ki, “gerici reform” dahi yapamaz hale gelmiﬂtir. Bu durumda AKP’ye “gerici reform” dahi yapt›r›lmamal›d›r. Burjuvazinin sa¤l› “sol”lu partilerini kitlelerin sosyal taleplerini kapsayan reformlar› yapmaya zorlayan, bu yolda devrimci taktiksel
esneklikleriyle ittifaklar politikas›n› gözeten donan›ml› bir ‹SP yoksa, iﬂçi s›n›f› ve emekçileri nispeten rahatlatabilecek burjuva yasal iyileﬂtirmelere gidilmesi de hayal olacakt›r. ‹SP burjuva yasal iyileﬂtirmelerle
devrimci hareketi bir basamak öne s›çratabilmek amac›yla ve böylece
yeni bir mevziiye yerleﬂecektir; sistemden kopar›lan “taviz” demek olan
yasal iyileﬂtirmelerle asla yetinmeyecektir.
“Anayasa” tart›ﬂmalar›nda bu türden ba¤›ms›z s›n›f tavr› gözeten ve
de AKP’nin açmaz›n› kitlelere anlat›p yol gösteren hiçbir güvencemiz
yoktur.
Nihai amac› elbette siyasal-sosyal devrim olan donan›ml› bir ‹SP,
taktiksel aç›dan baz› sosyal iyileﬂtirmelere “evet” diyebilir. Sistemi buna
zorlar. ‹SP’nin kurmayl›¤›ndaki bir sosyal muhalefet dinami¤i ilke ve
amaç birli¤indeki güçleri seferber ederken, daima devrimci hareketin s›n›fsal ç›karlar›n› gözetir. Devrimci-zengin taktiksel esnekliklerle gerekti¤inde burjuva partileriyle dahi geçici, ﬂarta ba¤l› ittifaklara girebilir. Fakat nihai amac›n› göz ard› etmez ve asla burjuvazinin oyunlar›na gelmez. Kendisine aç›lan tuzak kanallara girmez. Kendi kanal›n› kendi özgücüyle açar… Bunlar› yapabilen kurumsal merkezi disiplinli arac›n ad›:
PART‹’dir.
T.C. devletinin kuruluﬂundan beri, burjuva resmî tarih anlay›ﬂ› ile
resmî ideolojisi kemalizmi tutarl› biçimde karﬂ›ya alacak, onunla tarih
önünde hesaplaﬂacak ve de aﬂacak devrimci bir hareket bir türlü yarat›lamad›. Kemalist rejim devlet eliyle burjuva yetiﬂtirirken karﬂ›s›ndaki
en büyük tehlike olan Tarihî TKP’nin kadrosunu katletti. Devrimci program›n› bilinçle karﬂ›ya ald›. ‹ﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤i yolundaki en ufak bir örgütlenme tavr› karﬂ›s›nda düﬂmanca sald›rd›. “Hizaya
gelmeyenleri” ya ortadan kald›rd› ya da kendine benzetmeyi becerdi.
‹ﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤i davas›n›n henüz yeterince bilince ç›kar›lamad›¤› -gerçekleﬂemedi¤i- bir konjonktürde mevcut burjuva ve küçükburjuva “sol” ak›mlar›n evlere ﬂenlik “muhalefeti” AKP’nin
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iﬂçi ve emekçi halklar düﬂman› politik çizgisini geriletmeye yetmemektedir. Yetmez.
Hâkim gerici s›n›flar›n bask›c›, sömürücü politikalar›n› geriletmek
stratejik amac› gölgelemeyen taktiksel bir konudur. Aslolan burjuva politikalar›n› tarihsel-sosyal hakl›l›klar›m›zla aﬂmakt›r. Özetlersek: Siyasalsosyal devrimdir.
Kolektifimiz Çal›ﬂanlar› lafzen “devrim” tekerlemeleriyle idare-i
maslahatç›l›k yapanlardan de¤ildir. Tarihsel-sosyal iyimserli¤imizle siyasal-sosyal devrimlerin hem yasall›klar›ndan hem de zorunluluklar›ndan haberlidir. Bilince taﬂ›maya çal›ﬂt›¤›m›z ilkesel tavr›m›z›n arkas›nda
durdu¤umuzu, ﬂu aﬂamada kadrolar aras›nda yarat›c› diyaloglar›n geliﬂmesinin iklim ve altyap›s›n› oluﬂturmaya çal›ﬂt›¤›m›z› dost-düﬂman
herkes bilmektedir.
T.C. devletinde sömürücü s›n›flar›n diktatörlü¤ü aç›k faaliyet alanlar›n› devrimcilere, komünistlere hiçbir dönem kulland›rmad›. Bu “düzene¤i” bozmak için düﬂünce ve örgütlenme özgürlüklerimizi her koﬂulda
büyük bedeller ödeyerek kulland›k. Kullan›yoruz. Kadrolar bu yolda terini ak›tt›, can›n› feda etti.
T.C. burjuvazisinin sendikas›z, grevsiz, ‹SP’siz bir ortamda geliﬂip
güçlenerek uluslarötesi tekelci sermayenin yerli bir orta¤›-iﬂbirlikçisi-taﬂeronu olmas› geç, fakat güç olmam›ﬂt›r.
Hâkim gerici s›n›flar›n faﬂist-faﬂizan diktatörlü¤ü yaln›zca devrimcileri, komünistleri de¤il, ulusal özgürlük talepleriyle sistemi zorlayan ve
hakl› talepleriyle öne ç›kan Kürt, Arap, Laz, Çerkes vb. tüm emekçi
halklar› karﬂ›s›na alm›ﬂt›r. Uygulanagelen inkâr-imha-asimilasyon politikalar›yla Ermeni, Rum, Yahudi halklar›n› tehcir ve göçe zorlam›ﬂt›r. Komünal, komünizan inanç-kültür ve gelenekleriyle K›z›lbaﬂ-Alevi canlar›m›z› katletmiﬂtir. Bir yandan fukara Müslüman’› sahte din ve milliyet
duygular›yla kabaca sömürürken, di¤er yandan Alevi-Sünni k›ﬂk›rtmas›
-bölücülü¤ü- yapt›¤›n› unutmamal›y›z. T. C. devleti bilinçli bir tercihle
halk›m›z› zengin-fakir olarak bölerken, tekelci, militarist, polis devletini
güçlendirmeyi ihmal etmemiﬂtir. Haks›z ve kirli savaﬂ koﬂullar›nda 50
bin insan›m›z hayat›n› kaybetmiﬂ, 17 bin insan›m›z keyfî ve fiilî infazlarla katledilmiﬂ, Kürt-Türk karﬂ›tl›¤› ile düﬂmanl›¤› tahrik edilmiﬂtir.
Kara gerici, ›rkç›, ﬂoven ve sömürücü temellere dayal› rejim gerici
reform yaparak m› krizden ç›kabilecektir? Ana ve Baba yasalar›nda yaS.P. F/2
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p›lmak istenen sözde de¤iﬂikliklerle sistemin sömürücü kimli¤i gizlenebilecek midir? Kimilerince dillendirilen “Bar›ﬂ, demokrasi, hukukun üstünlü¤ü, halklar›n kardeﬂli¤i” gerçekleﬂebilecek midir? ‹ﬂçi s›n›f›n›n gaspedilen haklar› geri al›nabilecek midir? Hakikî komünistler aç›k alan faaliyetlerinde bulunabilecek midir? Say›lar› 14 bine ulaﬂan siyasî tutsaklar›m›z F Tipi cang›llar›ndan kurtulabilecek midir?
Sistem hiç çekinmeden kendisini vareden hukuksal-yasal meﬂruiyetini dahi hini hacette çi¤neme cüretini tüm süreçlerde aç›kça göstermiﬂtir. T. C. devletinde bu yöntem bir gelenek hâline gelmiﬂtir. Asker, polis,
yarg› ve bürokrasi rahatl›kla birer siyasî parti gibi hareket etmektedir.
Sistemin nas›l çürük temellere oturtuldu¤u her olay ve olguda aç›kça görülmektedir. Fukara TEKEL iﬂçisinin do¤rudan demokrasi ve direniﬂ haklar›n› kullanmas› karﬂ›s›nda politikac›lar›n sinirleri bozulmuﬂtur.
Polis devleti, hakl› talepleriyle alanlara ç›kanlara vahﬂice sald›rmakta
bir sak›nca görmemiﬂtir. Oysa TEKEL iﬂçisinin hak arama eylemi
AKP’nin “aç›l›m”, “demokrasi” ve “anayasa” de¤iﬂikli¤i balonuna bat›r›lm›ﬂ bir i¤nedir yaln›zca.
AKP, ‹SP’nin kurmayl›¤›nda gerçekleﬂtirilen tutarl› bir iktidar mücadelesi ile organik iliﬂkili iﬂçi-kitle, köylü-kitle, gençlik-kitle çal›ﬂmalar›
karﬂ›s›nda kaçacak delik arayacakt›r.
‹ﬂçi s›n›f› ve emekçilere hiçbir yarar› olmayan “anayasa” tart›ﬂmalar› s›n›flar mücadelesine ve burjuvaziye zarar vermeyecek bir zeminde
yap›lmaktad›r. AKP’ye hizmet etmek d›ﬂ›nda bir marifeti olmayan liberal
“sol” ak›m temsilcileri Marx-Engels-Lenin’den yapt›¤›, özsüz, ruhsuz eklektik, pragmatik al›nt›larla AB’ye, AKP’ye ba¤›ml›l›klar›n› kan›tlama yar›ﬂ›na girmiﬂtir. Çeﬂitli “Sol Cenah” örgütlerinden kopan liberal “sol” ayd›nlar toplulu¤u henüz bir siyasî parti oluﬂturma becerisini dahi gösterememiﬂtir. Fakat Taraf vb. gazete ve dergi çevrelerinde, sanal internet
sitelerinde kümelenerek “namus belas›” türünden “ilkesiz birlik cephesi”
kurmuﬂlard›r. Örgütlü, örgütsüz kadrolar›yla basbaya¤› politika yapmaktad›rlar.
Ulusal “sol”cular da (nasyonal-“sol” ya da faﬂist), ulus-devletçi, kamucu, kemalist, Ergenekoncu, ABD, AB ve ‹srail’e bilimsel antiemperyalist argümanlar yerine asl›nda yine onlardan esinlenilen demagojik
ﬂoven ve sosyalﬂoven temelde karﬂ› ç›kmaya çal›ﬂan siyasî argümanlar›yla politika yapmaktad›r.
18

“Sol Cenah”: ‹ﬂçi s›n›f› hareketini, sosyalist hareketi, emekçi kad›n
hareketini, ilerici-devrimci gençlik hareketini, K›z›lbaﬂ-Alevi hareketini,
Kürt ulusal hareketini, fukara Müslüman ve yoksul köylülü¤ün politik
aray›ﬂ ve yöneliﬂlerini uyumland›ramad›¤› için kitlelerin muhalefeti an›lan bu iki kutup aras›nda yalpalamaktad›r.
“ﬁeriatç›-Laikçi” yörüngesine oturtulmak istenen sahte gündemi
bozacak devrimci bir hareket yoksa, henüz yarat›lamam›ﬂsa, burjuvazinin ç›karlar›na hizmet edecek bir “anayasa” tart›ﬂmas›na hakl› gerekçelerimizle ve de baﬂtankara bir mant›k ve anlay›ﬂla girmeyece¤iz. Geçmiﬂte de girmedik.1
Çünkü proletaryan›n ba¤›ms›z s›n›f siyaseti henüz Parti biçiminde
ete kemi¤e kavuﬂmam›ﬂken, proleter devrimci güçlerin egemen s›n›f içi
çeliﬂkilerden yararlanabilecek tarzda taktik manevra yapmas›n›n (yani
proleter olmayan geniﬂ emekçi y›¤›nlar› seferber etmesinin) mümkün
olmad›¤›n›, bütün ülkelerin tarihsel deneyimine ve deneyimden dam›t›lan bilime ra¤men bunun mümkün oldu¤unu savunanlar›n Partisiz
“Üçüncü Cephe” ça¤r›lar›n›n nas›l birer aldatmacaya ve kuyrukçuluk
ça¤r›s›na dönüﬂmek zorunda oldu¤unu çok iyi bilincindeyiz.
Devrimciler, komünistler her ﬂeyden önce ideolojik-teorik-politik ve
örgütsel kendi kozalar›n› örecekler ve örgütsel güvencelerini yaratacaklard›r. Yaratmal›d›rlar. “Sol Cenah”›n ayr›ﬂ›p bütünleﬂmesi, Komünistlerin Birli¤i sorunsal›n›n ete kemi¤e bürünmesi davas›n› bir kenara itip
AKP’nin “anayasa” oyunca¤› ile oyalanmamal›y›z. Gerici reform dahi
yapamaz bir duruma gelen sistemi devrimci yol ve yöntemlerle aﬂma
görevini daha görkemli biçimlerde bilince ç›karmal›y›z.

Dipnot Aç›klamalar›:
1 TSK 27 May›s 1960’ta askeri darbe yaparak iktidara el koymuﬂ, parlamentoyu ve anayasay› feshetmiﬂ, DP ileri gelenlerini “Vatana ihanet” suçlamalar›yla Yass›ada Mahkemelerine sevk etmiﬂti. DP’nin iﬂçi ve emekçi halk düﬂman› politikalar›na karﬂ› giderek yayg›nlaﬂma istidad› gösteren geniﬂ halk kitlelerinin hoﬂnutsuzlu¤u ve kütlesel ç›k›ﬂlar politik önderlikten yoksundu. Yeralt› faaliyeti gösteren TKP’nin kit19

lesel deste¤i de zay›ft›. Aç›k faaliyet alanlar›nda ilerici sendika, dernek, kitle örgütü kurmak resmen yasakt›. Askeri darbe yetkililerinin
“demokrasi” ve yeni bir anayasa vaatleri kitleler nezdinde görece
olumlu karﬂ›lanmaya baﬂlanm›ﬂt›. 27 May›s 1961 Anayasas›’n› “iﬂçi s›n›f›na ve emekçilere yukardan verilmiﬂ hak ve özgürlükler manzumesi” olarak niteleyen küçükburjuva “sol” unsurlar bu anayasay› yüceltme yar›ﬂ›na girmiﬂti. O dönemin komünist kadrolar› ise devrimcilerin,
komünistlerin temel hak ve özgürlüklerini yasaklayan, iﬂçi s›n›f›n›n
sendikal ve siyasal örgütlenme haklar›n›, grev hakk›n› s›n›rlay›p darbeleyen, emekçi halklar›n taleplerine yer vermeyen 27 May›s Anayasas›’n› burjuvaziyi rahatlatan bir anayasa olarak niteledi. Arabesk
kimli¤i ile kendi iktidar›n› pekiﬂtirecek olan bu anayasa bile yerli burjuvazimize “bol” gelmiﬂti. Moskova’dan yay›n yapan Bizim Radyo da
bu do¤rultuda yay›n yaparak “Anayasaya Hay›r!” kampanyas›n› baﬂlatm›ﬂt›. Bizler de o günkü s›n›rl› bilgilerimizle disipline uymuﬂ ve
TKP’nin ça¤r›s› do¤rultusunda hareket etmiﬂtik. O dönem çeﬂitli gerekçelerle “Hay›rda hay›r vard›r” propagandas›yla “Anayasaya Hay›r!”
diyenler genellikle DP, CKMP gibi siyasî parti taraftarlar› ve kara gerici, ›rkç› ve ﬂoven kesimlerdi. Komünistlerin gerekçesi elbette bu kesimin gerekçeleriyle örtüﬂmüyordu. T. C. devletinin komünistler üzerinde uygulayageldi¤i bask› ve terör politikas› ile ‹slâmi kesim üzerindeki ayn› de¤ildi. Bizlerin hakl› gerekçelerle öne sürdü¤ümüz “Anayasaya Hay›r!” eylemleri bizi yol arkadaﬂ›m Halit Karça ile birlikte önceleri Harbiye K›ﬂlas› hücrelerine daha sonra Balmumcu S›k›yönetim
Askeri Cezaevine götürmeye yetmiﬂti… Yak›nlar›m›z bizlerin nerede
oldu¤unu dahi ö¤renememiﬂti… 27 May›sç›lar bizi bu türden “vukuat›m›z” nedeniyle DP taraftarlar›na yöneltilen “düﬂük” s›fatl›larla ayn› kefeye koyarak “‹nk›lâp Düﬂman›” nitelemesiyle yarg›lam›ﬂt›. Kemalistler
cumhuriyetin kuruluﬂundan, Mustafa Suphi ve Yoldaﬂlar›n›n katlediliﬂinden beri komünistlerden korkuyordu. Yap›lan duruﬂmalarda 27
May›sç› kemalist hâkimlere yöneltti¤imiz; “Burada neden yarg›lan›yoruz?” sorumuza “Baﬂ kesmemek için burun kanat›yoruz!..” diye cevaplar veriliyordu. Askerî hâkimler toplu mahkeme duruﬂmalar›nda s›raya dizdikleri “‹nk›lâp Düﬂman›” san›klar›, cübbelerini ç›kar›p sille tokat dayaktan geçirdikten sonra cübbelerini giyerek tekrar yerlerine
dönüyorlard›!..
Gün geçti ve devran döndü, fakat devrimciler, komünistler yine topun
a¤z›nday›z. Kriz ﬂartlar›nda da “günah keçisiyiz”. Her sosyal altüst
oluﬂta ad›m›z “vatan haini, anarﬂist, bölücü ve teröriste” ç›k›yor. Yine
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yarg›lan›yoruz. Daha sonraki yarg›lanmalar›m›zda TCK’n›n “Bir sosyal
s›n›f› di¤er sosyal s›n›flar üzerinde tahakküm kurmak…” , “Anayasal
düzeni ta¤yir ve …” ve TMK’n›n özel yorumlar› yap›larak çeﬂitli iddialarla mahkûmiyetimiz sa¤lanm›ﬂt›. Art›k o dönemdeki gibi komünistleri yarg›lamaya niyetlenen hâkimler cüppelerini ç›kar›p sille tokat
üzerimize yürümüyorlar. Bu sefer daha inceltilmiﬂ “ﬂ›k” yöntemlerle,
mevcut hukukun özel yorumlar›yla yarg›lan›yoruz. O dönemlerin savc›lar› Marx-Engels ve Lenin’den sayfalar dolusu ilgisiz al›nt›lar yaparak “Bizimkileri” ketenpereye getirmenin yolunu araﬂt›r›yordu. ﬁimdiki
ilgili savc›lar ise, kes, kopyala, yap›ﬂt›r türünden haz›r iddianamelerle
Devrimcileri, Komünistleri yarg›lamaya yelteniyor! Yeri geliyor “Bizimkiler” F Tipi cezaevlerini dolduruyor. Yeri geliyor kütlesel ç›k›ﬂlarda
gaz bombas› yemekten kurtulam›yoruz. Yeri geliyor kütlesel ç›k›ﬂlar›m›zda polisin kütlesel dayak seanslar›ndan geçiriliyoruz. Yeri geliyor
siyasî cinayetlere kurban ediliyoruz… Yeri geliyor elimizdeki Kurum
ve Araçlar’m›z idarî, kanuni, hukukî, cezaî, icraî, keyfî ve fiilî yöntemlerle kuﬂat›l›p tehdit ediliyor.
Allah›n ﬂu iﬂine bak›n ki AKP’nin dümen suyuna yerleﬂen liberal “solcu” tak›m› da aya¤›n›n tozuyla devrimci ve Marksist Sol Kadrolar› V. ‹.
Lenin’den yapt›klar› eklektik, pragmatik al›nt›larla “Niye AKP’nin Anayasa de¤iﬂikli¤i tasla¤›na ‘evet’ demiyorsunuz?” diye sorgulamaya
yelteniyorlar!?..
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S›rr› Öztürk

-Polemik-

15/16 Haziran 1970’den Günümüze

Y›l: 1970, y›l: 2010. Aradan 40 y›l geçti. Sosyal de¤iﬂim ve dönüﬂümler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda 40 y›l bir yan›yla çok az, di¤er yan›yla çok
uzun bir zaman dilimidir.
S›n›flar mücadelesi tarih ve devrimci geleneklerimizi suland›rmaya
aday sa¤ ve “sol” teslimiyetçi oportünist e¤ilimlere meydan› boﬂ b›rakmamak için 15/16 Haziran’›n her y›ldönümünde çeﬂitli etkinlikler düzenlemeyi gelenek haline getirdik.1 S›n›flar mücadelesinin keskinleﬂti¤i kütlesel ç›k›ﬂlar›n yayg›nl›k gösterdi¤i 2010 y›l›nda ne yapmal›y›z? Tarihselden-Güncele nas›l devrimci bir mesaj vermeliyiz diye düﬂünüyoruz.
1970 - 15/16 Haziran Direniﬂi’mizin2 yaﬂamakta olan bir san›¤› ve
tan›¤› olarak henüz aﬂ›lamayan tarihsel direniﬂimizin 40. y›l dönümünde “Sol Cenah›m›za” neleri hat›rlatmal›y›z? Gündeme neyi getirmeliyiz?
Bu süreçten ç›kard›¤›m›z çok yönlü ders ve sonuçlar› kimlere ve nas›l
anlatmal› ya da paylaﬂmal›y›z? Sosyal pratikte eksikli¤i duyulan ‹SP’nin
(‹ﬂçi S›n›f› Partisi’nin) oluﬂturulmas› dersimizi günümüz kadrolar›na
nas›l bir bas›nç uygulayarak hat›rlatmal›y›z? diye düﬂünmek durumunda kald›k.
Günümüz 1970’lerin dünyas› de¤il. Bu 40 y›lda tarihsel-sosyal
önemli olay ve olgular gerçekleﬂti. En baﬂta insan›n ve insanl›¤›n sosyal-evrensel kurtuluﬂ mücadelesinde büyük önemi olan Ekim Devrimi’nin gerçekleﬂtirildi¤i topraklardaki SSCB deneyimi ile Sosyalist Sistem -sosyalist uygulamalar- geçici olarak çözüldü. Kapitalist-emperyalist sistem bu tarihsel trajedinin getirdi¤i f›rsatlar› de¤erlendirmekte gecikmedi. Bilimde, teknik ve teknolojideki yenilikleri de yan›na alarak vitrinini onarma becerisini gösterdi. Kapitalizmin “YDD” ve küreselleﬂme
projesi krizle birlikte yeniden gelip duvara dayand›. Kapitalist sistemin
ideologlar› insan›n ve insanl›¤›n tekrar aya¤a kalkaca¤›n› biliyor. Tarihsel-s›n›fsal aç›dan yeni Ekim’lerin gerçekleﬂece¤inin bizlerden bile daha net olarak bilincindedirler. Bu yüzden de siyasal-sosyal devrime gebe bölge ve toplumlarda tahkimatlar›n› güçlendiriyorlar.
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Bu süreçte Marksist metodolojiyi do¤ru okuyup yorumlamaya aday
tüm kadrolar Ekim Devrimi’nden daha görkemlisini gerçekleﬂtirmenin
gündemde oldu¤u bilincinden asla geri ad›m atmad›. Kapitalizm devrimci yol ve yöntemlerle mutlaka aﬂ›lacakt›!..
Kapitalist-emperyalist sisteme kölece angaje T. C. devleti uluslarötesi tekelci sermayenin yerli orta¤›-iﬂbirlikçisi-taﬂeronu kimli¤i ile iﬂçi s›n›f› hareketini, sosyalist hareketi içinden ve d›ﬂ›ndan giriﬂilen kuﬂatmalarla iﬂlevsiz bir duruma getirerek finans-kapitali iyice palazland›rd›.
‹çinden ve d›ﬂ›ndan kuﬂat›lan iﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤i
davas›na büyük darbeler vuruldu. Sendikalar grev ve toplu iﬂ sözleﬂmesi yapamayan birer devlet sendikas›na dönüﬂtürülürken, “sol” örgüt / partiler ise s›n›f d›ﬂ›nda ve düzeniçi “demokratik” kurumlar haline getirildi.
Devrimci harekete kurmayl›k etmesi beklenen Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar›n yaﬂad›¤› “Öndersizlik Krizi” hâlâ aﬂ›lamad›. Dolay›s›yla y›¤›na¤›n nereye yap›lmas› gerekti¤i3 yeterince bilince ç›kar›lamad› ve önemli bir birikim çarçur edildi. “Sol Cenahta” genel bir devrimci
hesaplaﬂma-sorgulama gelene¤i yarat›lamad›¤›ndan, devrimci kuruluﬂlarda kimi rol ve sorumluluk alan kadrolar›n teﬂhisi, mümkünse tedavisi, de¤ilse gözünün yaﬂ›na bak›lmadan tecrit ve teﬂhiri mücadelesi de
yeterince etkili olamad›.4 Bilimsel Sosyalizm-Komünizmin5 teori prati¤i
hazmedilemedi ve bu co¤rafyada yeniden üretilemedi. Zaman ve mekân gözetilmeden yap›lan disiplinsiz yay›n furyas›yla pragmatik, eklektik bilgi k›r›nt›lar›yla yetinen örgütler yaﬂad›¤›m›z co¤rafyan›n insan›n›
vareden tarihini, kültür ve geleneklerini, din, dil, inanç sistemlerini ö¤renemedi. Ö¤renemedi¤i için de ö¤retemedi. Bu nedenle de dünya devrimci prati¤inden basit taklit yöntemiyle uyarlanan ve söze “dedi ki” diye baﬂlayan dinsel ayinler misali politika yapmay› denedi. Marksist-Leninist Ö¤retinin6 devrimci özü ve ruhu kavranamay›nca sosyalist-komünist lafza önem veren devrimci gruplar›n teori pratikte bozgunlardan
bozgunlara u¤rat›lmas›, dediklerinin tam tersini yapar hale getirilmesi
güç olmad›.
‹lerici-devrimci gençli¤in dinamizmi yabanc›laﬂt›r›larak politika d›ﬂ›nda, bireyci, benmerkezci, umutsuz ve ufuksuz bir duruma getirildi.
Oysa bundan 40 y›l öncelerinin, 15/16 Haziran’›n kadrolar› sürekli olarak “Gençli¤in Yolu ‹ﬂçi S›n›f›n›n Yoludur.” özdeyiﬂlerimizle ilkeli, samimi, dürüst, militan ve özverili gençli¤i iﬂçi s›n›f›n›n koruyuculu¤una
çekmenin kavgas›n› veriyordu!
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15/16 Haziran Direniﬂi o dönem “bizde iﬂçi s›n›f› var m›”, “k›r m› kent mi”, “öncü parti” türünden soyut, hiçbir ﬂeye yaramayan özsüz tart›ﬂmalar› tamamen bitirerek Proletarya-Burjuvazi uzlaﬂmaz çeliﬂkisini
somut biçimde ortaya ç›karm›ﬂt›r. Günümüzde ise sosyal s›n›f ve sosyolojik emekçi halk gerçekli¤i yerine resmî ideolojinin bir versiyonu olan
“ﬁeriatç›-Laikçi” türünden sahte gündemlerle insanlar›m›z bölünmeye
çal›ﬂ›larak iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›n hakl› talepleri inkâr edilmek istenmektedir.
15/16 Haziran Direniﬂi’nin kadrolar› Proletaryay› kad›n-erkek, AleviSünni, Kürt-Türk-Arap-Ermeni-Rum-Çerkez-Laz kimlik ve kiﬂilikleriyle
de¤il, burjuvazinin bask› ve terörüne karﬂ› s›n›fsal aidiyetleriyle harmanlayarak, taleplerini öne ç›kararak sevk ve idare etmeyi baﬂarm›ﬂt›. Günümüzde ise inanç ve etnisite temelindeki örgütler öne ç›kar›lmaktad›r.
Alevilerle Kürtler h›zla kendi örgütlerini kurup politikleﬂerek hakl› talepleriyle sisteme karﬂ› tav›rlar›n› almaktad›r. Ancak sistem güçleri taraf›ndan
yap›lan tüm “çözüm” edebiyat›na ra¤men bu hakl› taleplerin enternasyonal proletaryan›n kurmayl›¤›yla buluﬂmadan ve kapitalist-emperyalist
sistem ortadan kald›r›lmadan gerçek bir çözüme kavuﬂturulamayaca¤›
unutulmakta / unutturulmaktad›r. Tarihsel pratik ise bu gerçe¤i er ya da
geç tekrar tekrar hat›rlatmakta üstüne düﬂeni fazlas›yla yap›yor.
Politika sahnesinde sahte Müslüman, sahte milliyetçi, sahte sosyaldemokrat ve bir de sahte sosyalist-komünistler peydahlanm›ﬂt›r! Oysa 15/16 Haziran Direniﬂi’ni tabanda ören, eylemde öncülük yaparak
hareketi nihai amac›na taﬂ›maya çal›ﬂan nüveler, poliste, iﬂkencede ve
cezaevlerinde devrimci direngenli¤in gere¤ini yerine getirmiﬂti. Mahkemelerde 15/16 Haziran Direniﬂi’nin tarihsel-sosyal hakl›l›¤› ile sosyalizmin onurlu sesini hayk›ran kadrolar, bu eylemlerden sonra politikada
tutulacak Ana Halka’y› bizzat sosyal pratikleriyle göstermiﬂti. “Bizimkiler” bu direniﬂten Parti, Partileﬂme Sorunu, Komünistlerin Birli¤i’nin
gerçekleﬂtirilmesi dersini ç›karm›ﬂt›.7 15/16 Haziran’dan ç›kard›¤›m›z
derslerin uzant›s›nda konuyu inceledi¤imizde günümüzde hâlâ politika
sahnesinde ‹ﬂçi S›n›f› Partisi (‹SP)’nin kurmayl›¤›n›n eksikli¤i hissedilmektedir.
15/16 Haziran Direniﬂi’nin sendikal-ideolojik-politik-örgütsel konumunu, toplumda yaratt›¤› sorunlar› ve izlerini dost-düﬂman herkes ideolojik-s›n›fsal aidiyetlerine göre bilmektedir. Bilinenleri tekrarlamak niyetinde de¤iliz.
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Kendi pay›m›za ifade edeceksek: 15/16 Haziran Direniﬂi’nin “san›¤› ve tan›¤›” olmakla asla yetinmedik. Bu süreci hayat ve mücadelenin
bizlere ö¤retti¤ini sand›¤›m›z tüm yönleriyle belgeleyip kitaplaﬂt›rd›k.
Kadrolar›n eleﬂtirel katk›s›na sunduk. Yapt›¤›m›z tahlil ve de¤erlendirmeleri, eleﬂtiri-özeleﬂtirilerimizi, önerilerimizi tüm devrimci ve komünist
kadrolarla nas›l paylaﬂaca¤›m›z› düﬂündük. Paylaﬂabilmeyi umduk.
Fakat “Sol Cenah›m›z” henüz daha ne ayr›ﬂabilmiﬂ, ne de Komünistlerin Birli¤i temelinde buluﬂup bütünleﬂebilmiﬂtir. Bu eksikli¤imizden ötürü Kolektifimiz’in ›srar ve süreklilik içinde gündeme getirdi¤i konu ve sorunlar olmas› gereken yerlerde -Devrimci Oturum disiplinleriyle- tart›ﬂ›lamad›. Devrimci gruplar›n Marksist aç›dan de¤erlendirmesini
gerçekleﬂtirmek yerine katledilen kadrolar›n›n birer “idol” haline getirilmesiyle yetinildi. Devrimci hareketimizin “ç›k›ﬂ hatt›”n›n ideolojik-teorikpolitik temelleri bir türlü at›lamad›. An›lan niyetlerle sunulan bu yoldaki
çal›ﬂmalar›m›za hiçbir Marksist eleﬂtirel katk› yap›lmad›. 15/16 Haziran’a na¤meler dizildi. ‹ﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤i konusu
gizlenmeye çal›ﬂ›ld›. Sendikalizm ile parlamentarizme prim verildi. Dahas› burjuva ve küçükburjuva “sol” kulvarlarda kümelenen örgüt / partilerin tamam›n›n Proletaryan›n davas›n› her türden kuﬂatmaya karﬂ› savunan Kolektifimiz Çal›ﬂanlar›na karﬂ› “düﬂmanca” bir tav›r içine girdi¤i
görüldü. Bu durumdan asla yak›nmad›k. “Bizimkiler” s›n›fsal kimliklerine
yak›ﬂan sosyal / enternasyonal ideolojimize hizmet ediyordu(k). Gündemimizde bu türden kuﬂatmalara karﬂ› da haz›rl›kl› olmal›yd›k. Haz›rl›¤›m›z da vard›r.
Proletarya Devrimcilerinin siyasal-sosyal devrimden neyi ve nas›l
alg›lad›¤› ile avantüryeye soyunanlar›n teori prati¤i nesnel gerçeklikle
ve de her sosyal altüst oluﬂ döneminde yeterince denenip s›nand›.8
“Sol Cenah›m›z”›n bu tarihsel-s›n›fsal de¤eri büyük olan direniﬂ deneyimini nas›l de¤erlendirdi¤ini yak›ndan biliyoruz.
Bu 40 y›ll›k zaman diliminde “Sol Cenah›m›z” nas›l bir konumdayd›? 15/16 Haziran’› nas›l ve hangi amaçlarla anmaya kalk›ﬂm›ﬂt›?
Marksist bak›ﬂ aç›s›yla bu konuyu her zaman gündemde tutmaya
çal›ﬂt›k. Tarihselden-güncele iﬂçi s›n›f› hareketiyle sosyalist hareketin
buluﬂup bütünleﬂmesini, Komünist bir hareketin ancak böylelikle yarat›labilece¤ini b›kmadan-usanmadan tekrarlad›k. Bilince ç›karmaya ve
sosyal prati¤imizle göstermeye çal›ﬂt›k. ‹ﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal
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birli¤inin son derece hayatî bir mesele oldu¤unu da tüm süreçlerde
gündeme taﬂ›d›k. Bunun kavgas›n› verdik. Hâlâ da vermeye devam ediyoruz.
An›lan-an›lmayan ideolojik-politik çal›ﬂmalarla iﬂçi-kitle çal›ﬂmalar›
yapt›k. ‹ﬂçi s›n›f›n›n mal› olan Kolektifimizi sa¤l› “sol”lu tüm kuﬂatmalara
ra¤men ayakta tutmay› baﬂard›k. Konuyu tüm yönleriyle irdeleyen-yans›tan ve de kolektif biçimde üretilen telif kitap, dergi, gazete, broﬂür vb.
araçlar›m›zla devrimci geleneklerimizi kurda-kuﬂa yem etmemenin kavgas›n› verdik. Tart›ﬂmaya de¤er önemli malzemeler sunduk. Deneyimimizi aktard›k. S›n›fs›z sendika, s›n›fs›z parti, s›n›fs›z sanat-estetik ve politika yapanlar›n karﬂ›s›nda kurumsal merkezi disiplinli araçlar›m›z›n yetkinleﬂmesine çal›ﬂt›k. Aradan 40 y›l da geçse, Komünistlerin Birli¤i
sorunsal›ndan bir milim olsun gerilemedik. “Meﬂrebimizce” iddiam›z›n
arkas›nda durduk. D›ﬂ›m›zdaki kadrolara bu temeldeki çabalar›m›zla bir
bas›nç uygulayamad›k. Ira¤›nda olmad›¤›m›z bir eksikli¤imizdir. Fakat
bu durum mutlaka aﬂ›lacakt›r.9
Bu süreçte 15/16 Haziran Direniﬂi’nin Proleter Devrimci duruﬂ ve
onurunu, sayg›nl›¤›n› ve prestijini kabaca sömürenler de ç›kt›. Bunlar
aras›nda hakketmeden “Haziran edebiyat›” yapanlarla “sponsorlu 15/16
Haziran anmalar›n›” mizahla kar›ﬂ›k duygularla izledik. Özellikle de hayat›n ve mücadelenin asla do¤rulamad›¤› ideolojik-politik-örgütsel periﬂanl›klar›n› “15/16 Haziran” ad›yla örtmeye giriﬂen ve baﬂta Mihri Belli,
Rasih Nuri ve Sarp Kuray olmak üzere birileriyle yeterince hesaplaﬂamad›k. Bu türden faydac› yaklaﬂ›mlarla örgüt kurma “atak”lar›n› yeterince aç›¤a vuramad›k.10
Kimilerinin: 15/16 Haziran’›n her y›ldönümünde yasaksavar biçimde bu süreci hamasetle and›¤›n›; ‹ﬂçi s›n›f›n›n kendisi için s›n›f olma kavgas›nda Proletarya Devrimcilerinin akl›n›, bilincini, eylemini ve yüre¤ini
ortaya koyuﬂunun hangi manaya geldi¤ini bir türlü kavrayamad›¤›n›; ‹ﬂçi s›n›f›n›n ba¤›ms›z s›n›f tavr› karﬂ›s›nda ideolojik-politik yan›lg›lar›n› düzeltme cihetine gitmedi¤ini gördük.
“Devrimci Sendika” diye söze baﬂlayanlar›n bu süreçte birer devlet
sendikas›na dönüﬂtü¤ünü; “devrim” diye titreﬂen küçükburjuva avantüryelerin burjuvazinin kendilerine açt›¤› kanallarda “yorgun demokrat”, “liberal-solcu”, “nasyonal-solcu” kulvarlara girdi¤ini ya da “dava”dan döndüklerini gördük.
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Günümüzde iﬂçi-kitle, köylü-kitle ve gençlik-kitle çal›ﬂmalar› giderek yayg›nlaﬂ›yor. Devrimci, Sosyalist, Komünist, Bolﬂevik iddial› grup,
çevre ve örgütlerin sosyal prati¤i yeniden s›nan›yor. Kütlesel ç›k›ﬂlarda
ilkeli, dürüst, samimi, militan ve özverili nüvelerin ataklar›n› ileri ve anlaml› bir sese dönüﬂtürme görevi öne ç›k›yor. Bu memlekette her ﬂeye
ra¤men büyük bir devrimci potansiyel güç oldu¤u her olay ve olguda
görülmektedir. Bu birikimleri geliﬂtirip güçlendirmek, enerjiye çevirmek
ve de y›¤›na¤› mümkün olan bir ve tek yere yapmak da bizim elimizdedir, kötürümleﬂtirmek de… Bir yandan burjuvazinin di¤er yandan içimizdeki “elo¤ullar›”n›n kuﬂatmalar›n› ‘politik aç›¤a vurma’ yöntemlerimizle
aﬂmak ve yenmek gündeme gelmiﬂtir. Kütlesel ç›k›ﬂlardaki nüvelerin
kulland›¤› inisiyatifler ﬂimdi ideolojik-teorik-politik ve örgütsel alanlar› da
kapsayacakt›r. Kapsamal›d›r. Bahar aylar›n›n anlaml› y›ldönümlerini, 8
Mart, 21 Mart, 1 May›slar›n coﬂku ve heyecan›n›, tüm kütlesel ç›k›ﬂlar›,
grev ve direniﬂleri 15/16 Haziran’›n devrimci coﬂku ve ruhuyla buluﬂturup bütünleﬂtirebildi¤imizde, özlenen merkezi kurumsal disiplinli bir hareket de yarat›labilecektir. Komünistlerin biricik güvencesi bu türden
Kurum ve Araç’lar›n üretilmesindedir çünkü.
15/16 Haziran Direniﬂi’mizin 40. y›ldönümünde pratik örgütçü geleneklerimizi yeniden diriltip harmanlamak d›ﬂ›nda daha ayr›nt›l› tahlillere bilmem ihtiyaç var m›d›r?
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15/16 Haziran’›n kadrolar›, geçmiﬂi saymazsak, günümüzle birlikte
40 y›ld›r 19. yy. baﬂlar›nda Çarl›k Rusyas›’nda V. ‹. Lenin’in önderli¤inde oluﬂturulan RSD‹P gibi 10 Eylül 1920’de Bakû’de oluﬂturulan
Tarihî TKP’nin I. Tüm Türkiye Komünistleri Kongresi’ni örnek alarak bu Leninist yöntemi günümüz koﬂullar›nda nas›l yeniden üretebiliriz gibi devrimci bir çaban›n -ütopyan›n- içinde olduk. Bizler hiçbir
dönem “dar grup kültü” ile yola ç›karak, disiplinsizce örgüt kurup “vahiy” gelene¤i ile kurulan örgütlerini parti ilan edenlerden olmad›k.
Tüm süreçlerde Marksist-Leninist ilke, kural ve yöntemleri yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada yeniden üreterek, kurullarda sosyalist demokrasiyi
ve devrimci normlar› sürekli iﬂleterek II. Tüm Türkiye Komünistleri Kongresi’nin oluﬂturulmas›n› düﬂündük. Devrimci ve Marksist Sol
Kadrolar› bu amaçla düﬂündürmeye, kadrolar aras› yarat›c› diyalog
ve iliﬂkilerin ilkeli olmas›na çal›ﬂt›k. Sürekli olarak iliﬂkilerin iklim ve
altyap›s›n› oluﬂturmay› öne ç›kard›k. Devrimci birimlere asla zarar
vermedik. Bu türden ilkeli duruﬂumuz biliniyorken bizlere “Niçin
15/16 Haziran Direniﬂi sonras›, bu birikimi arkan›za alarak partiyi
kurmad›n›z?” türünden sözüm ona eleﬂtiriler yöneltildi. Nedeni çok
aç›k. Nas›l m›?

Birincisi: Partinin kolektif çabalarla ve Kongre yöntemiyle oluﬂturulmas›n› düﬂünüyorduk.
‹kincisi: “Parti kurma” fiilini çekmiyorduk. Sürekli biçimde oluﬂturma
ve inﬂa etme diye söze baﬂl›yorduk.
Üçüncüsü: Komünist Manifesto’nun disiplinine uygun hareket ediyorduk. Yani Parti varken parti kurulmazd›. PART‹’den kast›m›z sahte ve naylon komünist örgütler de¤il, Tarihî TKP idi.
Dördüncü olarak günümüzün ihtiyaçlar›na cevap verecek PART‹;
devrimci tarih ve geleneklerimizin uzant›s›nda mutlaka birleﬂik, güçlü, güvenilir ve donan›ml› olmal›yd›. Mevcut “sol” örgütleri de¤il, mücadelenin tüm biçimlerine göre örgütlenmiﬂ, tutarl› bir iktidar program›na sahip ‹SP’yi kastediyorduk.
15/16 Haziran’›n kadrolar› olarak devrimci tarih ve geleneklerimizin
isim ve s›fatlar›n› kimileri gibi hak etmeden, hesaps›zca kullanma
“suçunu” iﬂlemedik. Hiç kimse de bizlere yukarda s›ralamaya çal›ﬂt›¤›m›z gerekçelerle “Neden Haziran isimli parti kurmad›n›z?” türünden bir soru yöneltemez. Parti oluﬂturma zor zamanlar›n iﬂidir. Kolay ve ucuz ça¤r›ﬂ›mlarla parti kurulmaz. Küçükburjuvaca ataklarla
kurulan örgütlerin encam›n› görüyoruz. PART‹; mücadelenin ateﬂinden gelen s›nan›p denenmiﬂ kadrolar›n kolektif iradesiyle oluﬂturulur. Kurulmaz.
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Denenip s›nanma konusunda, burada iki ilginç örnek verilmesini uygun buluyoruz:
Birincisi; “1973 At›l›m›” diye Harici Büro’nun kendisini “TKP” olarak
ilan etmesiyle binlerce insan bu türden idealizasyon ve mistifikasyonlara inanarak kervana kat›l›p “Bilen Yoldaﬂ Çok Yaﬂa” ç›¤l›klar›yla koroya uydu. PART‹; “Yaﬂas›n-kahrolsun” türünden ucuz sloganc› yöntemlerle de¤il, ideolojik-teorik-örgütsel tutarl›l›kla oluﬂturulur.
Günümüzde hayat ve mücadele bu türden partileﬂmelerin bireylere
ve topluma neye mal oldu¤unu ac›mas›zca gösterdi. ‹ﬂçi s›n›f› hareketiyle sosyalist hareket bundan çok büyük zarar gördü. Geriye ne
kald›? Bu sorunun cevab›n› verecek hiç kimse yoktur!.. (Yaﬂanan bu
türden gerçekli¤i çeﬂitli panel-söyleﬂilerimizde dile getirdi¤imizde
ise, kimilerinin ahmakça sald›rd›¤›n› ve sataﬂt›¤›n› görüyoruz. Böylelerine bir türlü PART‹ mikrobu aﬂ›layam›yoruz, çünkü “dar grup kültü”, “örgüt kurma” virüsü öylesine bilinçlerini tahrip etmiﬂ ki…)
‹kincisi; Kürdistan ‹ﬂçi Partisi’nin örgütlenmesini incelemek durumunday›z. PKK gerillalar› binleri bulunca bu harekete kat›lanlar›n say›s› da artm›ﬂt›. Ne zaman ki PKK ideolojik-politik aç›lardan çeﬂitli k›r›lmalar gösterdi ve Kürt burjuvazisinin program›n› savunmaya baﬂ29

lad›, örgüt zay›flad›. PKK’nin her ﬂeye ra¤men halen önemli bir kitlesi vard›r. Harici Büro’yu “TKP” olarak ilan eden avantüryelerin ise
hiçbir iﬂe yaramayan hizipleri d›ﬂ›nda bir varl›¤› söz konusu dahi de¤ildir.
II. Tüm Türkiye Komünistleri Kongresi’ni örneklemek, tarihimizde
bir ilk olan I. T. T. K. K. birlik kongresi yöntemini gündeme taﬂ›mak,
bu türden denenip s›nanm›ﬂ örgütlenme anlay›ﬂlar›n› aﬂan, bu örneklerle asla k›yaslanamayacak olan Marksist-Leninist Ö¤retiye s›k›ca
ba¤l› bir projedir.
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Ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z: “SORUN Polemik Dergi’mizin 40. Say›s›
Üzerine” (S. P. S: 40, s. 3-9) baﬂl›kl› yaz›m›zla sürecin ayr›nt›l› bir de¤erlendirmesi yap›ld›. Bu yaz›m›zla ayn› zamanda iﬂçi s›n›f›na, okurlar›m›zla ve kadrolara düzgün bir hesap verilmesi düﬂünüldü.

10 15/16 Haziran Direniﬂi’ni gerçekleﬂtiren kadrolar 1970’li y›llarda ve
bu sürecin uzant›s› 12 Mart 1971 askeri faﬂist darbesinin iﬂbaﬂ› yapmas›yla önceleri ‹stanbul Kartal Maltepe 2. Z›rhl› Tugay askeri cezaevinde, ard›ndan 1. Ordu Selimiye K›ﬂlas›’nda tutsak olarak bulunuyordu(k.). Mihri Belli arkadaﬂ (M. B.) pek çok kez oldu¤u gibi “kaçan
kurtuluyor” mant›¤› ile yine yurtd›ﬂ›ndayd›. MDD anlay›ﬂ›na angaje
örgütleri de ve di¤er devrimci gruplar gibi bu süreçte büyük darbeler
alm›ﬂ, kadrolar›n› kaybetmiﬂti. M. B.nin MDD anlay›ﬂ›na kölece angaje olanlar kendisine “ﬁimdi ne yapaca¤›z?” türünden baz› sorular
yöneltince o da, yurtd›ﬂ›na giderken “Örgütlenin” ö¤üdünde bulunuyor. “Nas›l örgütlenece¤iz?” sorusunu da “Haziran Hareketi” biçiminde cevapl›yor. “Haziran Hareketi” adl› örgüt iddias›yla cezaevine getirilen kimseler aras›nda Rasih Nuri ‹leri, Hasan K›yafet, vb. isimler,
hiçbir zaman ve hiçbir devrimci grup taraf›ndan ciddiye al›nmayan
kimlikleriyle tan›n›yordu. M. B. dâhil bu insanlar hayatlar› boyunca
da burjuva resmî tarih anlay›ﬂ› ile resmî ideoloji kemalizm’den kopmam›ﬂt›. Yine ayr›ca, bu türden bir örgüte üye olma iddias›yla pek
çok genç insan›n baﬂ› “belaya” girmiﬂti.
Günümüzde Rasih Nuri ‹leri bas›nda ç›kan ilanlardan ö¤rendi¤imize
göre 90. yaﬂ günü kutlama törenlerine kat›l›yor, pastas›n› kesiyor!
Kendisine sisteme sundu¤u üstün katk›lar ve de devrimci tarih ve
geleneklerimizi çeﬂitli idealizasyon ve mistifikasyonlarla çarp›tmas›
nedeniyle daha nice uzun ömürler diliyoruz!
Bu bay 1970’li y›llardaki Demokratik Devrim Derne¤i (DDD) ve ‹stanbul ‹ﬂçi Birli¤i baﬂkanl›¤› yapt›¤›n› duyuruyor internet sitesinde.
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Bay Mahir Kaynak M‹T görevlisi kimli¤i ile o dönem hem ilerici gençlik kesiminde, DDD’de hem ‹PSD’de cirit at›yordu. Komünist geçinenler onu Sosyalist ülkelerin düzenledi¤i ‘Dünya Gençlik Konferans›’na Türkiye’den yetkili delege olarak göndermeyi de uygun bulmuﬂtu! Mahir Kaynak D‹SK’te ve T. Maden-‹ﬂ Sendikas›nda “uzman” yani “ö¤retmen” olarak görev de alm›ﬂt›! SADA ve KD‹KB örgütlerimizin o dönem D‹SK’e ve T. Maden-‹ﬂ Sendikas› yöneticilerine ve tüm ilerici-devrimci kuruluﬂlara Mahir Kaynak’›n M‹T görevlisi
oldu¤unu sözlü ve yaz›l› biçimde bildirmemiz üzerine Kocaeli bölgesindeki sendikal e¤itim çal›ﬂmalar›na “hoca” olarak onu de¤il, yerine
(ve önerimiz üzerine) Fethi Naci’yi göndermiﬂti.
Bu memlekette Rasih Nuri ‹leri gibi “polisiye iﬂlere merakl›” ve resmî
ideolojiye ba¤l› biri ‹ﬂçi Birli¤i gibi 15/16 Haziran Direniﬂi’ni tabanda
ören örgütlerden birinin baﬂ›na kendili¤inden, vahiy gelene¤i ile baﬂkan olabiliyorsa, birileri de bu olay› aç›¤a vurmuyorsa vay o memleketteki iﬂçi s›n›f› hareketinin baﬂ›na!.. ‹stanbul, Kocaeli, Adana ve
proletaryan›n yo¤un oldu¤u illerde kurulan iﬂçi ve köylü birlikleri
15/16 Haziran Direniﬂi’ni örgütleyen nitelikleriyle bilinmektedir. Dolay›s›yla s›n›f bilinçli kadrolar bay R. N. ‹leri’ye bu türden kuruluﬂlarda bir sorumluluk vermemiﬂtir.
R. N. ‹leri “tarihçi” geçinen tahrifatç› kimli¤i ile Tarihî TKP ve Mustafa Suphi’lerin katlediliﬂi üzerine de di¤er meslektaﬂlar› gibi kemalist
rejimi aklamay› üstlenmiﬂtir! (12 Mart 1971’den Portreler kitaplar›m›zda kendisinden söz etti¤imiz için burada kimli¤i hakk›nda ayr›nt›ya girmeyi uygun bulmuyoruz. Fakat genç araﬂt›rmac›lar›n bu türden
tarihçilerin günümüzde tifti¤ini att›¤›n› sevinerek görüyoruz. Bunlardan birisini zikretmeliyiz: Osman Özarslan, Kemalizm Sovyetler
Sosyalizm, 2008, Ceylan Yay›nlar›.)
‘Politik aç›¤a’ vurma görevimizi yerine getirirken anmak gerekiyor;
Rasih Nuri ‹leri, TS‹P’lilerin 12 Eylül sonras› ç›kard›¤› Görüﬂ dergisinde entrikac›-polisiye yöntemlerle ﬂahs›ma sataﬂmay› denemiﬂtir.
Görüﬂ dergisi ancak bas›n kanunu yoluyla bizim tekzibimizi yay›nlam›ﬂ, fakat konuya ad› kar›ﬂt›r›lan (Öncü Kitabevi Yay›nlar› Sahibi)
kardeﬂim Zeki Öztürk ve Temel Demirer’in tekziplerini ise yay›nlamam›ﬂt›r. Böylece Görüﬂ’çüler bay R. N. ‹leri’yi korumaya yeltenmiﬂti! (Ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z: SORUN Birlikte Sosyalist Dergi, Say›: 1989-9, s.71-79, S. Ö., “Görüﬂ Dergisi R. Nuri ‹leri ile Neyin Peﬂinde? Ya da ‘Eleﬂtirilirlik S›n›r›’ m› Yoksa Ciddiye Al›nabilirlik S›n›r›
m›?” baﬂl›kl› yaz›. Yine SBSD, Say›: 1989-10, s. 59-62, Temel Demi31

rer, “R. N. ‹leri’ye Aç›k Mektup” baﬂl›kl› yaz›. Ve yine SBSD, Say›:
1989-10, s.63-65, Zeki Öztürk. “‹ﬂin Özü Bir Nitelik Kavgas›d›r: Devrimci Kanat Oportünist Kanada Karﬂ› Zafer Kazanacakt›r!..” baﬂl›kl›
yaz› (Burada bir not daha düﬂelim: Günümüzde TUS‹AD Görüﬂ
isimli bir dergi ç›karmaya baﬂlad›. Himaye etti¤i kadrosunda kimler
var? sorusunu var›n siz inceleyip-araﬂt›r›n!..).
R. Nuri ‹leri’nin kemalist ideolojiyi “sol”dan tahkim etmeyi, kemalizmin komünistlere, ilericilere, iﬂçilere ve emekçi halka karﬂ› estirdi¤i
terörü gizlemeyi amaçlayan kitab›, nihayet tam yerini bulmuﬂ ve
“türk solu” ad›n› kullanarak “Kürt sorunu yok, Kürt istilas› var!” ﬂeklinde yay›nlar› yapan ultra-faﬂist, aç›k kafatasç› bir ekibin yay›nevinden yay›nlanm›ﬂt›r.
“Haziran Hareketi” san›klar›ndan Hasan K›yafet de t›pk› R. N. ‹leri
yoldaﬂ› gibi hayatlar› boyunca sosyalist, komünist geçinen (T‹P,
TEP, “TKP”, TBKP, ÖDP, S‹P-“TKP”) tüm örgüt / partilere girmiﬂ ve
de 15/16 Haziran Direniﬂi ile asla uzak yak›n bir iliﬂkileri olmam›ﬂt›.
Bu memlekette Hasan K›yafet’in kap›s›n› çalmad›¤› yay›n kuruluﬂu
neredeyse kalmam›ﬂt›r. ﬁimdilerde ise, aya¤›n›n tozuyla Kürtlerin
gazetelerinde, tv.lerinde icra-i zenaat etmektedir.
15/16 Haziran Direniﬂi’nin sayg›nl›¤›n› ve ad›n› (16 Haziran Örgütü)
kullanma hakk›n› kendinde görenlerden biri de Sarp Kuray’d›r. 12
Mart 1971 sonras›, askerî faﬂist darbenin ﬂal› kitlelerin üzerinden
aralan›rken, örgüt kurma furyas›nda, 83 san›kl› Deniz Kuvvetleri Davas›’ndan hüküm giyip tahliye olan Sarp Kuray da ‘16 Haziran’ isimli bir örgüt kurmuﬂ, 12 Eylül 1980’den sonra yurt d›ﬂ›na gitmiﬂ ve
1993 y›l›nda Türkiye’ye dönmüﬂ, Hava Alan›nda tutuklanm›ﬂ ve 2.5
ay tutuklu kalm›ﬂ, “Tek baﬂ›na T. C.yi y›kmak” suçundan yarg›lanm›ﬂt›r. Sarp Kuray 1987’de ‘16 Haziran Örgütü’ ile iliﬂkisini kesmiﬂtir. Bu dava san›klar›ndan hâlen aranan ve yurt d›ﬂ›nda bulunan Serdar Kaya’n›n dosyas› ayr›lm›ﬂ, örgüt ile ilgili yarg›lanma sürmektedir.
And›¤›m bu isimlerin hepsiyle çeﬂitli zamanlarda hapishane arkadaﬂl›¤›m›z oldu. Devrimci gelenek ve isim sömürüsü konusunu bu
kimselerle oturup konuﬂma-tart›ﬂma ve sorgulama “ﬂans›n›” bir türlü
yakalayamad›k. Sarp Kuray ﬂimdi Sincan F Tipi Cezaevinde. Kurdu¤u örgüt yüzünden yaln›zca kendisi hüküm giymiﬂtir. Hapisteki birine ﬂimdilik bu kadar yazmay› uygun buluyoruz. Sarp Kuray, ideolojik-teorik-politik-örgütsel görüﬂlerine kat›lmasak da yukarda isimlerini and›¤›m›z ﬂah›slardan farkl› bir kimli¤e-kiﬂili¤e sahip bir insand›r.
Hiç olmazsa hapishane arkadaﬂlar›na selam verir, biçimsel de olsa
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sayg› göstermekte kusur etmez. Aray›p hal-hat›r sorar. Mektup yazar. Devrimci Gençlik döneminin kimi isimlerinin (ki, onlarla da ayni
cezaevlerini ve kötü günleri yaﬂam›ﬂ-paylaﬂm›ﬂt›k) bunu dahi yapacak yüreklerinin olmad›¤›n› görüyoruz. Sarp Kuray’a Dergilerimizi ve
kitaplar›m›z› gönderiyoruz. Dileriz bu hapislik döneminden düﬂüncedavran›ﬂta ileri bir geliﬂme gösterir. Komünistlerce geçerli bir özeleﬂtiri verir.
Devrimci tarih ve geleneklerimizi kimler sömürmedi ki? Bunlardan
birini daha anarak ﬂimdilik bu bahsi kapatal›m: TS‹P isimli bir örgütü 16 Haziran 1975 tarihinde kurup “Haziran” ve parti ça¤r›ﬂ›m› yapan Ahmet Kaçmaz, Yalç›n Yusufo¤lu, Oya Baydar, Tektaﬂ A¤ao¤lu vs. gibilerinin “vukuat›n›” öne ç›karmak insana s›k›nt› veriyor.
Haziran gelene¤imizi kimler destursuz kullanmad› ki? Dünyan›n hiçbir ülkesinde s›n›flar mücadelesinin bu görkemli direniﬂini burjuva ve
küçükburjuva yöntemlerle belleklerden bu düzeyde silmeye yeltenen
ç›kmad›.
Haziran Direniﬂi’mize güzellemeler dizenler, “Haziran” isimli yay›nevi kurup ba¤›ms›z s›n›f tavr› üzerine hiçbir eser üretmeyenler, “Haziran” diye söze baﬂlayarak “edebiyat” yar›ﬂmalar› düzenleyip yapanlardan söz etmeyenler, sendikac› bürokratlarla iﬂçi aristokratlar›na
mikrofon uzat›p bu gelene¤in kazan›mlar›n›n üstünü küllemeye çal›ﬂanlar… Bilmem ki hangi birinin kayd›n› düﬂmeli?
Özetlemeye çal›ﬂt›¤›m›z bu örnekler politikada kendili¤indenli¤in,
küçükburjuva avantüryeye soyunanlar›n konumunu anlatmaya yetiyor. Birileri de özünde siyasî bir hareket olan 15/16 Haziran Direniﬂi’ne “kendili¤indenlik” yaftas›n› vurarak kendili¤inden örgüt / parti
kurma suçunun üstünü örtmeye yeltendi.
15/16 Haziran ve “örgüt kurma” bahsinde ﬂahs›m›za yöneltilen sorular› bilmem ki cevaplayabildik mi?

S.P. F/3
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Babür P›nar

-De¤erlendirme-

1 May›s’›n S›n›fsal Anlam›n› Kavramak

Emperyalist-kapitalist blok, küresel politikalar›yla, topyekûn iﬂçilere ve ezilen halklara sald›r›yor. Bu sald›r›, s›n›rl› ve bölgesel de¤il; küresel, boyutlar› esnek ve siyasî iktisadî, ideolojik cepheden yap›lan bir
sald›r›d›r. Dün Afganistan, bugün Filistin, Emperyalist-kapitalist blo¤un
silahl› iﬂgaline u¤rad›. On y›llard›r “kanayan yara” olarak tutulan bu bölgeler, adeta soyk›r›m›n deney alan› oldu.
Emperyalist-kapitalist blok, bugün, küresel terörüne bahane buldu;
‹slâmc› terörizm. Emperyalist terörizm; ‹slâmc› teröre karﬂ› “kendi ülkesinin ç›karlar›n›” savunma bahanesiyle hükmünü sürdürüyor. Sömürge
halklar›n katli, çeﬂitli nedenler ileri sürülerek gerçekleﬂtiriliyor. Sömürge
ülkelerde, emperyalist blo¤un ç›karlar›na do¤rudan ba¤l› kukla yönetimler oluﬂturularak, bölgesel egemenlikler pekiﬂtiriliyor. Venezüella gibi
ülkelerde, darbeler aç›ktan organize edilerek ve gerçekleﬂtirilerek küresel düzeyde gericilik egemen k›l›nmak isteniyor.
Ülkemizde yaﬂanan ekonomik ve siyasî krizin gerçek sorumlular›
olan emperyalist tekeller, politikac›lar, uluslararas› iktidar odaklar› ve
onlar›n önerdikleri çizgiden sapmayan ve iktisadî kazan›mlar› birlikte
paylaﬂan Türk iﬂadamlar›, siyasetçiler, bankac›lar; bugün “sütten ç›km›ﬂ
ak kaﬂ›k” örne¤i ﬂatafatl› savunularla ortaya ç›k›p, krizden ç›kma formülleri sunuyorlar. Krizden ç›kma formüllerinin hepsinin özünde faturan›n
iﬂçilere-emekçilere ödetilmesi var. ‹ﬂçiler, emekçiler gerçek anlamda
alternatif iktidar olarak organize olamamalar› nedeniyle, boyun e¤erek
bu faturay› ödüyorlar.
Emperyalist-kapitalist blo¤un küresel sald›r›s›, ekonomik, siyasî,
askerî cepheden sürdürülürken, ideolojik alanda da burjuva medyas›
küresel ve bütünsel bir söylemle bu sald›r›lar› meﬂrulaﬂt›r›yor. Egemenlerin sald›r›lar›; ezilenlerin yan›lsamal› bilincinde “hakl›l›k” onay› al›yor;
ezilenlerin ço¤unlu¤u emperyalist sald›r›lara r›za gösteriyor. Emperyalist-kapitalist blo¤un toplumsal alanlardaki sald›r›s›; dinsel ve ulusal eksenli “savunma” ve karﬂ› sald›r› ile önlenemiyor. Emperyalizmin sald›r›s›na karﬂ› burjuva ulusal ve dinsel “direniﬂ” nihai olarak baﬂar›s›zl›kla
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sonuçlan›yor. Hatta bu direniﬂ ve sald›r›, emperyalist sald›r›y› ve sald›r›n›n ideolojik dayana¤›n› güçlendiriyor.
Dün oldu¤u gibi bugün de; Emperyalist-kapitalist blo¤un, küresel
ve topyekûn sald›r›ya karﬂ› direniﬂ savaﬂ›m›n›n, eme¤in kurtuluﬂu ekseninde ve enternasyonal özle gerçekleﬂtirilmesi zorunlulu¤u daha da
aç›¤a ç›kt›.
19.Yüzy›l›n sonunda, eme¤in kurtuluﬂu savaﬂ›mlar›yla baﬂlayan
süreç, 20. yüzy›lda emek eksenli devrimlerle taçland›. 2.Emperyalist
Paylaﬂ›m Savaﬂ› y›llar›; dünyadaki emek-sermaye güçleri aras›ndaki
çat›ﬂman›n vard›¤› durumun zorlamas›na, boyun e¤en ülkelerde, “ulusal” yönü öne ç›kan sosyalist kurumlaﬂma ve ayn› dönemde sömürge
ülkelerde gerçekleﬂen ulusal kurtuluﬂ savaﬂlar›n›n ulaﬂt›¤› boyut; sosyalist hareketlerin, kurumlar›n enternasyonal savaﬂ›m›n› ve uluslararas› emekçiler dayan›ﬂmas›n› gölgeledi. Dolay›s›yla sosyalist hareket, enternasyonal de¤erlerden uzaklaﬂt›kça, sosyalizmin kuruluﬂu, tüm uluslardan iﬂçilerin ve emekçilerin sorunu olmaktan ç›kt›. Ve yüzy›l›n sonunda Dünya iﬂçileri; ulusal “iﬂçi iktidarlar›n›n” çözülmeleri ve kapitalist blo¤a teslim olmalar› karﬂ›s›nda sessiz kald›lar. Ulusal sosyalizm kurgusu,
di¤er siyasî ve iktisadî nedenlerle birleﬂince yenilgi kaç›n›lmaz oldu. Bu
süreç boyunca emperyalist-kapitalist blok, öncelikle eme¤in kurtuluﬂu
eksenli enternasyonal dayan›ﬂma ba¤lar›na ve de¤erlerine ideolojik ve
siyasî cepheden sald›rd›. Dünya iﬂçilerinin, sosyalist iktidarlar› “kendi
savaﬂ›m›n›n d›ﬂ›nda bir olgu” olarak görmesi ve ba¤lar›n› gevﬂetmesi
oran›nda, emperyalist blo¤un bu sald›r›s› baﬂar›l› oldu.
Emperyalist-kapitalist blo¤un; emekçilerin, iﬂçilerin enternasyonal
dayan›ﬂmas›n› ve savaﬂ›m›n› köreltme ve i¤diﬂ etme tavr› bugün daha
aç›ktan ve net biçimde sürüyor. Tekelci burjuvazi iﬂçi s›n›f›n›n örgütlü bir
“güç” olarak alanlara ç›kmas›n›n emekçi kitlelerde yarataca¤› devrimci
ruhu bo¤mak istiyor. Dünyan›n önemli bir kesiminde iﬂçiler ve emekçiler gitgide yoksullaﬂarak ve yoksullaﬂt›kça da aﬂa¤›lanarak; örgütsüz
kald›kça ve s›n›fsal birlik ruhunu yitirdikçe, kanlar› ve terleriyle milyonlar›na milyonlar katt›klar› bir avuç bankac›n›n, fabrika patronunun hizmetine girmek için birbirleriyle yar›ﬂ›yorlar. Burjuva “ulusal” ç›karlar u¤runa, tüm dünya ülkelerinin iﬂçileri, emekçi halklar› birbirlerine düﬂman
ediliyor. Ulusal ç›karlar için mücadele dünya iﬂçilerini birbirinden uzaklaﬂt›r›yor; oysa bütün ülkelerin iﬂçilerin ç›karlar›, düﬂmanlar› ve mücadele yönleri ayn›d›r. ‹ﬂçiler, ortak düﬂmana karﬂ›, kendi ç›karlar› için mü35

cadelede zafere ulaﬂmak için, s›n›fsal karakterleri nedeniyle burjuva
ulusal önyarg›lardan kurtulmal›d›rlar. ‹ﬂçiler kendisi için s›n›f bilinci ve
eylemi nedeniyle as›l olarak milliyetçilik karﬂ›t› olmak zorundad›rlar.
Üretimin toplumsal niteli¤i, iﬂçilerin s›n›f birli¤inin yolunu aç›yor.
Gezegenimizin her ülkesinde, iﬂçilerin toplumsal durumu, iﬂçilerin enternasyonal kardeﬂli¤inin kurulmas›n›n zeminini oluﬂturuyor. Finans kapital, Dünya iﬂçilerinin aralar›n› bozmak ve birbirlerine düﬂman k›lmak
için ve dolay›s›yla küresel kapitalist kölelik düzenini sürdürmek için, iktisadî, siyasî, ideolojik alanlarda büyük çaba gösteriyor. Sermaye sahipleri, küresel ölçekte ideolojik ve politik sald›r› ve örgütlü giriﬂimlerle;
‹ﬂçi s›n›f›n›n enternasyonal de¤erlerinin, tarihsel kazan›mlar›n›n ayaklar
alt›na al›nmas› ve iﬂçilerin, emekçilerin burjuva de¤erlerini kutsamas›,
küresel sömürü sistemine boyun e¤mesi için elinden gelen her eyleme
baﬂvuruyorlar ve kapitalizmin y›k›lmas›n› gerçekleﬂtiremeyecek olan
her “radikal” eyleme ve örgütlenmeye “hoﬂgörü” gösteriyorlar.
Kuﬂkusuz, ezilen uluslar›n kurtuluﬂu sorunu, toprak sorunu, az›nl›klar ve laiklik sorunu, kad›n ve gençlik sorunu, kentleﬂme ve çevre sorunu, vb. kapitalizmin getirip ç›kmaz soka¤a b›rakt›¤› ve çözümü devrimci sosyalist hareketin önünde, demokratik bir sorun olarak durdu¤u
için, iﬂçilerin bu sorunlara ilgisinin olmas› ve bu sorunlar›n çözümünü
önemli görülmesi normaldir. Devrimci sosyalistler kapitalist sisteme
karﬂ› demokratik haklar› için mücadele edenler karﬂ›s›nda olmad›lar ve
her dönemde bu hareketlerin destekçisi oldular. Ancak bu demokratik
sorunlar›n, emekçilerin s›n›fsal kurtuluﬂunu gölgeleyecek biçimde ele
al›nmas› ve her çevrenin bu sorunlardan birini baﬂ ve özel önem atfedilen sorun ilan etmesi ve özellikle eme¤in kurtuluﬂu sorunundan ba¤lar› kopartmak için çaba göstermesi görmezlikten gelinemez. Bu toplumsal gruplar, sorunlar›n› dile getirirken; burjuvazinin para kasalar› ile
dini inançlar› aras›na s›k›ﬂan vicdan›na seslenmeyi stratejik hedefe koyuyorlar ve dolay›s›yla sorunlar›n›n çözümünü; vicdan› s›zlat›lan burjuvazinin insafa gelmesine ba¤lamak istiyorlar. Kapitalist sistemin bekas› için canla baﬂla mücadele veren burjuva siyasîlerini, ideologlar›n› ve
sermaye sahiplerini, k›zd›raca¤›, gözlerinin dönmesine, a¤›zlar›n›n köpürmesine ve azg›nlaﬂmas›na neden olaca¤› gerekçesiyle; bu toplumsal gruplar, iﬂçi s›n›f›n›n burjuva hegemonyas›n› parçalayacak devrim
istemini bast›rmak için “utangaç” bir çaba gösteriyorlar. Bu nedenle,
burjuva unsurlar› k›zd›rmayacak ölçekte devrimci sosyalist hareketten
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uzak durmak için gösterdikleri çaba karﬂ›s›nda yüksek sesle; devrimden uzak duran her muhalif hareketin burjuva düzeni güçlendirece¤ini
aç›klamak gerekiyor.
S›n›f mücadelesi tarihinin gösterdi¤i; iﬂçi s›n›f› ile burjuvazi aras›nda gerçekleﬂen her savaﬂta küçükburjuvazinin, kimi zaman “devrimci”
ve kimi zaman “uzlaﬂt›r›c›” rol kapmak için can›n› diﬂine takarak u¤raﬂt›¤›d›r. ‹ki güçlü rakibin kavgaya tutuﬂtu¤u her dönemde zay›flar, tarihin
yazg›s›n› de¤iﬂtirebilecek güç edas›yla her iki tarafa ak›l vermek ve kavgan›n gidiﬂ yönünü belirlemek için araya girerek rol kapmak istediler.
Ancak bu gerçekleﬂemez bir istekti ve bu unsurlar, kavgan›n as›l taraflar›n›n çat›ﬂman›n seyrini belirleyen rollerini ellerinden alamad›lar. Süreç, kavgay› yürüten asli unsurlar›n çizdi¤i yola girerek, bu yol üzerinde
kendilerine düﬂen, uzlaﬂt›r›c› ya da devrimci vas›ftaki küçük rolü; kavgay› lehine çeviren s›n›f›n de¤irmenine su taﬂ›yarak gerçekleﬂtirdiler.
Küçükburjuvazi 100 metre koﬂucusu olarak; yak›c› barutunu k›sa bir an
için kullan›r ve tüketir. Küçükburjuvazinin eylemi genel anlamda, maraton koﬂusuna kat›lan koﬂucular›n dikkatini da¤›t›r, ama büyük koﬂunun
seyrini de¤iﬂtiremez ve uzun erimli koﬂuyu durduramaz. Kuﬂkusuz hiç
kimse 100 metre koﬂusunun yap›lmas›n› engelleyemez. Toplumsal
maddî kökleri olan bir hareketi teorik mülahazalarla ortadan kald›rabilece¤ini iddia eden bir teorisyenin beklentisinin tam tersine, maddî, toplumsal koﬂullar› var oldukça, toplumsal fikirler ve bu fikirlerin pratik ifadesi olan eylemlerde var olmay› sürdürür. Proleter devrimin bir maraton
koﬂusu oldu¤u bilinciyle; maratonu koﬂman›n gerektirdi¤i sab›r, azim,
kararl›l›k ve cesaret ile kavgaya girerek, bu uzun koﬂunun di¤er tüm k›sa mesafe koﬂucular›n› etkileyen niteli¤e ulaﬂmas› sa¤lanabilir. Bu
mümkündür.
‹ﬂçilerin enternasyonal dayan›ﬂmas›n›n zorunlulu¤unu asla göz ard› etmeksizin toplumsal prati¤e iliﬂkin denilebilir ki; 1 May›s gününün
vasf›n› belirleyen; iﬂçi s›n›f›n›n dayan›ﬂmas›n› ve kendisi için s›n›f bilincine sahip olmas›n› sa¤layan eylemlilik olmas›d›r. 1 May›s›n bu içeri¤i,
eylemin devrimci vasf›n› belirler. 1 May›s› organize edenlerin düzen d›ﬂ› ya da düzen içi sosyalist, devrimci partiler, sendikalar olmas›, her
toplumsal grubun, kendi demokratik talepleriyle kat›l›m›; 1 May›s›n özüne uygun gerçekleﬂtirilip, gerçekleﬂtirilmedi¤inin k›stas› olamaz. Bu
önemlidir ama daha önemli olan; iﬂçi s›n›f›n›n devrimci yürüyüﬂüne güç
veren, mevzii kazand›ran politikan›n bu örgütler taraf›ndan sürdürülüp
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sürdürülmedi¤idir. Bu duruma bakarak gerçekçi bir sonuca varmak
mümkün olabilir. D‹SK’in, Türk-‹ﬂ’in ya da Hak-‹ﬂ’in ya da baﬂka demokratik örgütlerin 1 May›s'› kutlamas›; onlar›n iﬂçi s›n›f›n›n gerçek devrimci ç›karlar›n›n savunusunu yapan örgüt olduklar›n› göstermez. Bu
sendikalar iﬂçilerin gerçekleﬂtirdi¤i her eylemi, kendi de¤irmenlerine su
taﬂ›mak amac›yla kulland›lar. Kuﬂkusuz sorunun farkl› ﬂekilde tart›ﬂ›l›yor olmas›n›n önemli bir nedeni devrimci sosyalist çizgide ve iﬂçi s›n›f›n›n fiilen siyasî örgütü olan bir Komünist Parti’nin olmay›ﬂ›d›r. ‹ﬂçilerin
devrimci sosyalist partisi olsayd›; her çeﬂit ve her renk s›n›f örgütünün
gerçek niteli¤i ve onlar›n soruna hangi kayg›lar taﬂ›yarak yaklaﬂt›klar›
konusunda, emekçiler ikircikli davranmaktan uzak durabilirdi.
1 May›s da dahil emekçilerin tüm eylemliliklerinde, küçükburjuva
devrimcilerinin cesaretle savaﬂ alan›na girerek umutsuz bir kavgaya
kat›lmas›n›, provokasyon diye nitelendirmek ve eylemi gerçekleﬂtiren
unsurlara küfretmek; her dönemde burjuva hükümetlerle ayn› dili kullanmak noktas›nda duruﬂu ifade etti. Bir s›n›f›n var oluﬂuna iliﬂkin fikri
ve eylemi, ideolojik teorik çözümlemelerle ortadan kald›rabilece¤ini sanan sosyalist ideologlar›n; küçükburjuvazinin, alt katman oluﬂunun kaç›n›lmaz sonucu gerçekleﬂtirdi¤i devrimci eylemin vasf›n› anlamalar›
mümkün olmad›. Küçükburjuva devrimcili¤ini lanetlemek; devrimci sosyalist iﬂçilerin iﬂi de¤ildir, olmamal›d›r. Ancak küçükburjuva devrimcili¤inin, küçükburjuva sosyalist hareketin di¤er kanad› olan reformculu¤un
ekme¤ine ya¤ sürdü¤ü unutulmamal›d›r. Küçükburjuvazinin devrimcili¤i, teorik kuﬂatmayla ya da karﬂ› eylemlerle söndürülemez, var olmas›n›n önüne geçilemez. Ayr›ca, devrimci sosyalist iﬂçiler, küçükburjuva
devrimcili¤ini ortadan kald›rmay› politik görev edinemez. Ancak iﬂçi s›n›f›n›n burjuvaziyle çat›ﬂmas›nda, toplumsal bir güç olarak devrimci
sosyalist iﬂçi hareketi, burjuvaziye karﬂ› üstünlük kurarak, egemen s›n›f
gücünü felç ederek; küçükburjuva devrimcilerinin siyasî bir güç olarak,
proletarya devrimi lehine hareket etmesini sa¤layabilir. Bu güne kadar
s›n›flar çat›ﬂmas› tarihinde bu durum çokça gerçekleﬂti ve bundan sonra da gerçekleﬂecektir. Di¤er yan›yla küçükburjuva devrimciler, gerçekleﬂtirdi¤i eylemleriyle; iﬂçi s›n›f›na, tutulmamas› gereken yolun ne oldu¤una iliﬂkin somut örnek sundu. Bu yönüyle de küçükburjuvazinin devrimci prati¤i, iﬂçi s›n›f›na yarar sa¤lad›. Ama o kadar. Küçükburjuva devrimcili¤ini kavramak ve bu eylemin kaç›n›lmaz gerçekleﬂece¤ini söylemek ayr› bir ﬂey; onun eylemini sahiplenmek ayr› ﬂeydir. Devrimci sos38

yalist iﬂçilerin sahiplenmesi gereken s›n›f eylemleri var. Ülkemizde de,
ayaklanma konusunda iﬂçilerin yeterli deneyimi gerçekleﬂti. Küçükburjuva devrimcilerinin ve reformistlerin pek de hat›rlamak istemedikleri ve
burjuvazinin de, iﬂçilerin kendilerine güvenini k›rmak için kolektif bilincinden silmek istedikleri ve hatta bunu gerçekleﬂtirmek pahas›na, küçükburjuva devrimcili¤ini öne ç›kararak, perdelemek istedikleri 15-16
Haziran ayaklanmas›, iﬂçi s›n›f› devrimcili¤inin ve savaﬂ gücünün niteli¤ine iliﬂkin aç›k bir perspektif sunmaktad›r.
Devrimcilerin ve sosyalistlerin bölündü¤ü ve burjuva partilerinin ve
ideologlar›n›n da s›n›f mücadelesinin niteli¤ini bozmak için, 1 May›s› sahiplenerek emekçilerin kafas›n› kar›ﬂt›rd›klar› aﬂ›lamaz bir gerçeklikken;
ve kuﬂkusuz bu noktada iﬂçi s›n›f› saflar›nda çözülmenin, sosyalistleri
serseme çevirdi¤i, devrimci prati¤ini bozdu¤u aç›k bir olgu iken yap›lacak ﬂey; siyasî birey ve gruplar›n, alanlarda iﬂçilerin s›n›fsal bilincini
yükseltici olgunlukta hareket etmesidir. 1 May›s› kapitalist sistem içerisinde, burjuvazinin s›n›rlar›n› ve olgunlu¤unun s›n›rlar›n› zorlayarak kutlamak "demokrasi" mücadelesinin bir parças›d›r. Demokrasi mücadelesi de düzen içi bir mücadeledir. Bu noktada 1 May›s› kutlamak iﬂçi s›n›f›na devrimci bir ayr›cal›k sa¤lamad›; ama iﬂçi s›n›f›n›n ”kendisi için s›n›f
olma bilincini” yükseltmek do¤rultusunda gerçekleﬂtirildi¤i ölçüde, 1
May›s; iﬂçi hareketinin devrimci niteli¤e ulaﬂmas› aç›s›ndan anlam kazand›. 2009 y›l› 1 May›s günü; D‹SK yöneticilerinin söylediklerinin arkas›nda durmay›p çark etmesinin teslimiyetçilik oldu¤u görülmelidir.
(D‹SK baﬂkan›n›n; “Biz polisin bu kadar sald›rgan olaca¤›n› düﬂünmüyorduk” sözleri burjuva devletin, kendine sald›rmayacak nitelikte oldu¤unu sanan bir reformistin trajik komik ve ac› verici itiraf›d›r). Bu ikircikli tav›r, kendi gücüne inanc›n› bozdu¤u ölçüde, iﬂçilerin kendisi için s›n›f
olma bilincini köreltti. Ancak bu tav›r, iﬂçilere; kapitalist sistem içerisinde sendikalar›n ve sendikac›lar›n durdu¤u yeri somut bir biçimde kavratt›. Sendikalar›n yap›sal vasf›n›, iﬂçilerin somut verilerle kavramalar›
çok önemlidir. 1 May›s’› çat›ﬂarak kutlayaca¤›z sözleri bireyi devrimci
k›lmaz. Ama savaﬂ gücünü aﬂan sözler ettikten sonra; karﬂ› sald›r› esnas›nda, hedefinden çark etmek “zor” kullanan karﬂ›s›nda boyun e¤me¤i ifade eder. Bu tavr›n yaratt›¤› moral çöküntüsü a¤›r bir travmad›r.
Sözler afaki ve keskin oldu¤u için de¤il; pratik karﬂ›l›¤›n› buldu¤u ölçüde büyür ve önem kazan›r. Eyleme önem kazand›ran ﬂey; somut koﬂullar›n sundu¤u olana¤› azami ölçüde de¤erlendirerek ve gerçekleﬂtirme
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gücünü hesaba katarak al›nan karar do¤rultusunda, nas›l bir duruﬂ gösterildi¤idir.
1 May›s’› mücadele günü olarak kutlama hakk›n›n kazan›lmas›; demokratik savaﬂ›ma iliﬂkin bir ad›md›r. Demokrasi mücadelesi verdiklerini iddia eden sendikalar›n ›srarl› (!) ve tutarl› (!) duruﬂu ile emekçilerin bu
hakk› kazand›¤› görüntüsü aldanma yaratt›. Düzen içi bir ad›mda olsa
her demokratik kazan›m, iﬂçilerin do¤rudan mücadelenin yürütücüsü olmas›na ba¤l›d›r. ‹ﬂçiler, düzen içi sosyalist partilerin ve sendikalar›n varl›¤›n›n ifadesi olan s›n›rlay›c› tav›rlar›na ba¤l› kalmadan, “çizmeyi aﬂarak”
harekete geçtikleri ve burjuva hükümete de bunu hissettirdikleri ölçüde
demokratik haklar›n› elde edebildiler. Dünya’n›n tüm ülkelerinde, ‹ﬂçi s›n›f›, savaﬂ mevziisini kendi kazd›¤› ve bulundu¤u mevziide ödünsüz bir
savaﬂ›m verdi¤i zaman, kendisi için s›n›f bilincine sahip oldu ve tarihin
yönünü çizdi ve kapitalizmin emekçilere çizdi¤i yazg›y› de¤iﬂtirdi.
Kutlamalar›n 1 May›s Meydan›’nda yap›lmas› hakk›, burjuva hükümetin ba¤›ﬂ› olmad›. 1 May›s öncesi günlerde gerçekleﬂtirilen TEKEL
Direniﬂi, iﬂçilerin kendilerine güvenini ve kendisi için s›n›f olma bilincini
art›rd›. TEKEL iﬂçilerinin direniﬂi, iﬂçilerin ve emekçilerin burjuva devletin içyüzünü kavramas›n› sa¤lad›. Sa¤ ve “sol” bütün burjuva siyasî partilerin, birbirine karﬂ› a¤›z dalaﬂ›; iﬂçilerden yana gözükme rolünü oynayarak, “hareketi düzen içi hale nas›l sokabilirim” fikrinin aç›¤a ç›kmas›n› sa¤lad›. ‹ﬂçilerin eylemini bozarak, çözerek, bu durumdan nas›l yararlanabilirim fikri, çat›ﬂma halindeki burjuva fraksiyonlar›n ortak amac›
idi. TEKEL eylemi, s›n›f çat›ﬂmas›nda iﬂçilerin kendi ayaklar› üzerinde
durabilece¤i bilincini olgunlaﬂt›ran büyük bir deneyim oldu.
Di¤er yandan TEKEL iﬂçilerinin direniﬂi, ekonomik krizin, genel anlamda iﬂçilerin, burjuva sistemden, bir ayaklanmaya giriﬂecek ölçüde
umut kesmediklerinin ve bu durumun gerçekleﬂmesinde, sözde devrimci, sosyalist partilerin ve sendikalar›n düzen içi umutlar› besleyen tav›r ve fikirlerinin önemli rolünü aç›¤a ç›kard›. Daha önemlisi, TEKEL direniﬂi, iﬂçilerin s›n›f gücünün neye kadir oldu¤unu burjuva hükümete
ö¤retti ve dolay›s›yla iﬂçilerin istekleri karﬂ›s›nda daha temkinli ve ›l›ml›
davranmas› gerekti¤ini belletti. Uluslararas› arenada iﬂçi s›n›f› ile mücadele halinde olan küresel sermayenin, “emekçileri kucaklayarak burjuva parlamenter sistemin içerisinde tutmas›n›n”, kapitalist sistem aç›s›ndan çok daha güvenli bir yol oldu¤una iliﬂkin öngörüsü, deneyimi ve di¤er ülkelerin burjuva hükümetlerinin uygulad›¤› mücadele taktikleri, ide40

olojik sald›r› yöntemleri; T.C. hükümetinin 1 May›s’a iliﬂkin yaklaﬂ›m tarz›n› etkiledi. Kuﬂkusuz dünya iﬂçilerinin sermaye karﬂ›s›nda kazand›¤›
zaferler de; her kapitalist ülke hükümetinin politik program›n› etkileyen
unsur oldu¤u gibi, T.C. hükümetinin de “uzlaﬂma yoluna girmesinde”
önemli rol oynad›.
Bu durum iﬂçi s›n›f›n›n sorunlara enternasyonal tav›rla yaklaﬂmas›n›n gerekirlili¤ini bir kez daha ortaya serdi. Ancak, ‹ﬂçilerin uluslararas›
siyasî dayan›ﬂmas› ve birlikteli¤i burjuva devletleri hiç de hoﬂnut k›lm›yor. Bu nedenle iﬂçi s›n›f›na enternasyonal dayan›ﬂma bilinci kazand›ran de¤erler; küresel ideolojik sald›r› ile köreltiliyor. Burjuvazi, Dünya
emekçi kad›nlar gününü, Dünya kad›nlar gününe dönüﬂtürerek i¤diﬂ
ediyor. 1 May›s’›n, enternasyonal özünü körelterek; “ulusal” biçimde
kutlanan güne dönüﬂtürmek için çok özel bir propaganda yürütüyor. 1
May›s enternasyonal dayan›ﬂma ve mücadele günü nedeniyle bir kez
daha hat›rlatmakta yarar var; Bugün sosyalizmin enternasyonal de¤erleri, tek tek “ulusal kimlikler” öne ç›kart›larak deforme edilmektedir. Burjuva ideologlar›, “Naz›m Hikmet”i Komünist ve Enternasyonal kimli¤inden ar›nd›rarak “ulusal” bir kimlikle adland›rmak için “özel” bir çaba gösteriyorlar. Bu oyunu bozmak gereklidir. “Naz›m Hikmet”ler enternasyonal ve komünist kimlikleriyle, dünya emekçilerinin de¤eridirler. Onlar›
bu vas›flar›ndan ar›nd›rarak “ulusallaﬂt›rmak” Dünya sosyalist hareketinin enternasyonal de¤erlerini bozma ve yok etme giriﬂimin bir parças›d›r. Elbette ki kapitalist hükümet ve burjuva siyasî partiler; demokrasi
aﬂ›¤› küçükburjuva sosyalist, demokrat partilerin, burjuva demokrasisinin iﬂçiler için vazgeçilmez de¤erde oldu¤u iddias›n› güçlendirmek istiyorlar ve burjuva demokratik devletin “yüce vasf›na” binaen, iﬂçilerin
kurtuluﬂ umutlar›n› “demokratikleﬂme” ile s›n›rl› tutulmas›n› sa¤lamak
için canla baﬂla çal›ﬂ›yorlar.
Sosyalist iﬂçiler, emekçiler, ayd›nlar sermayenin, iktisadî, siyasî ve
ideolojik sald›r›s›n› boﬂa ç›kartmakla yükümlüdürler; 1 May›s’›n iﬂçilerin
ve emekçilerin enternasyonal dayan›ﬂma ve savaﬂ›m günü oldu¤u vurgusu daha da önem kazand›. ‹ﬂçiler ve emekçiler enternasyonal dayan›ﬂmay› ve savaﬂ›m› arka plana att›klar› sürece, savaﬂ›mlar›n›n gücü
azalacak ve burjuvazi karﬂ›s›nda yaln›zlaﬂmalar› ve yenilgiye u¤ramalar› kaç›n›lmaz olarak gerçekleﬂecektir.
Ezilen halklar›n emperyalist sald›r›ya karﬂ› savaﬂ›mlar›n›n baﬂar› ile
sonuçlanmas›, savaﬂ›m›n emek eksenli enternasyonal özde sürdürül41

mesine ba¤l›d›r. Devrimci sosyalist iﬂçiler, ezilen ve sömürülen halklardan yana bir tav›r geliﬂtirmenin yolunun enternasyonal söylem ve savaﬂ›mla olanakl› oldu¤unu unutmamak zorundad›rlar. Bu tarz duruﬂ bugün her zamankinden daha çok gereklidir. Emek eksenli, enternasyonal karﬂ› duruﬂun, ulusal ve dinsel savunuyla suland›rmas›na, revize
edilmesine izin vermek yenilgiyi iﬂin baﬂ›ndan kabul etmek demektir.
Türk, Yunan, Filistin, Kürt, Ermeni, ‹srail, ‹ngiliz, ‹rlanda, Fransa,
Cezayir vb. uluslar›n iﬂçilerinin enternasyonal kardeﬂlik türküleri, emperyalist kapitalist sisteme karﬂ› savaﬂta hep bir a¤›zdan söylendikçe,
uluslar aras›ndaki çat›ﬂmay› körükleyen savaﬂ naralar› bast›r›labilir.
Emperyalist sald›r›lara karﬂ›, siyasî, iktisadî, ideolojik, felsefî ve sanatsal alanda birleﬂik, enternasyonal devrimci karﬂ› duruﬂu gerçekleﬂtirmek, 1 May›s gününü gerçek içeri¤iyle kavraman›n ve yaﬂaman›n gere¤idir.
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Turgay Ulu

-De¤erlendirme-

Bölünmeler Üzerine

Bölünme dedi¤imizde, Türkiye devrimci hareketinin en belirgin
özelliklerinden birini dile getirmiﬂ oluyoruz. Kuﬂkusuz dünyan›n birçok
bölgesindeki devrimci hareketler de bölünme sorunlar›yla karﬂ› karﬂ›ya
kalm›ﬂlard›r. Devrimci hareketler aç›s›ndan bölünmeler bir bak›ma kaç›n›lmazd›r diyebiliriz. Sonuçta hareketler insanlardan oluﬂmuﬂ yap›lard›r.
‹nsanlar ise birbirine benzemeyen özelliklere sahip olan varl›klard›r.
En uyumlu yap›larda bile çeﬂitli çeliﬂkiler varl›klar›n› sürdürürler. Bu
çeliﬂkilerden ortaya ç›kan e¤ilimler sürekli birbirleriyle çat›ﬂma ve mücadele halinde olurlar. Her çeliﬂki mutlak bölünme getirir diye bir kural
yoktur. Baz› durumlarda çeliﬂkiler ve çat›ﬂmalar hareketin yetkinleﬂmesinde rol oynayabilirler. Geliﬂmenin dinamosu çeliﬂkidir. Hareket varsa
çeliﬂki de vard›r. Çeliﬂki varsa geliﬂme olas›l›¤› da vard›r, gerileme olas›l›¤› da vard›r. Çeliﬂkinin geliﬂmeye veya gerilemeye yol açmas›; içinde bulunulan koﬂullara ve bu koﬂullar alt›nda varl›k sürdüren insan öznesinin niteli¤ine ba¤l›d›r.
Bu nedenledir ki, her co¤rafyada gerçekleﬂen bölünmeler o co¤rafyan›n genel yap›s›na uygun biçimlerde olmuﬂtur. Kimi yerlerde yaﬂanan
bölünmeler teorik, politik nedenlere dayan›rken, kimisinde de daha çok
örgütsel sorunlara ve kiﬂisel çekiﬂmelere dayanmaktad›r.
S›n›f mücadelelerinin devam› olarak kurulan Mustafa Suphi döneminin TKP’si irili ufakl› birçok grubun birleﬂmesiyle oluﬂmuﬂtur.
Mücadelenin yükseldi¤i dönemlerde devrimci gruplar birleﬂme ve
birlikte hareket etme iﬂine daha fazla önem vermiﬂtir. Mücadelenin t›kand›¤› ve zay›f seyretti¤i dönemlerde sorunlar, çeliﬂkiler artm›ﬂ ve bölünmeler gerçekleﬂmiﬂtir.
Marksizm, fikir mücadelelerinin ateﬂininin içinden, zahmetli bir çözümlemenin sonucu olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Marksizm’in yarat›c›lar›
olan Marx-Engels döneminde, hareket içinden bir bölünme olmam›ﬂt›r.
Fakat Terzi Vaytling gibi önce Markslar›n arkadaﬂ› iken sonradan
Markslar›, “kendi ç›karlar› için iﬂçi s›n›f› üzerinde diktatörlük kurmak is43

temek” ile itham edenler olmuﬂtur. Markslar›n kurmuﬂ olduklar› Birinci
Enternasyonal’de yaﬂanan en büyük bölünme Bakunin ile yaﬂanan bölünmedir. Ancak bu bölünme Marksizm’in içinden yaﬂanan bir bölünme
say›lmaz. Çünkü anarﬂizm Marksizm öncesinde de olan bir fikir ak›m›d›r. Zira Marksizm bu ak›mla da hesaplaﬂarak geliﬂimini sa¤lam›ﬂt›r.
Dolay›s›yla Bakunin’in Birinci Enternasyonal’i ele geçirmeye çal›ﬂmas›d›r burada olan. Marksizm içi bir bölünme burada söz konusu de¤ildir.
Türkiye devrimci hareketinde, mücadelenin dönüm noktalar›nda
kaç›n›lmaz bölünmeler olmuﬂtur. Bu bölünmeler bir anlamda zorunlu
bölünmelerdir. Meselâ devletin 1970’lerde D‹SK’i kapat›p, kendisi için
yararl› gördü¤ü Türk-‹ﬂ’in önünü açmak istemesi, iﬂçileri D‹SK’ten istifa
edip Türk-‹ﬂ’e kaydolmaya zorlamak istemesi s›ras›nda yaﬂanan bölünme 15/16 Haziran Direniﬂi’nin yaﬂanmas›na yol açm›ﬂt›r. Dolay›s›yla bu
bölünme olumlu sonuçlara yol açm›ﬂt›r.
Gene 1971 devrimci ç›k›ﬂ›n› gerçekleﬂtiren hareket o dönemin
T‹P’in gençlik örgütünün içinden bölünerek ç›km›ﬂt›r. 1971 devrimci ç›k›ﬂ› harekete bir dinamizm kazand›rm›ﬂt›r. Parlamentarizmle t›kanan
mücadelenin önünü açan bir özellik taﬂ›m›ﬂt›r. Fakat ayn› ‘71 hareketi,
macerac› ve taklitçi özelliklerinden dolay› kendisini gerileten bölünmeleri de yaﬂam›ﬂt›r. T‹P’ten kopan Dev-Genç, reformculuk ile devrimcilik
aras›nda yaﬂanan bölünmenin devrimci taraf›n› temsil ediyordu. Fakat
burada T‹P’in yaratt›¤› siyasal iklimin Dev-Genç için bir altyap› oluﬂturdu¤u gerçe¤ini göz ard› etmemek gerekir. Ayr›ca Dev-Genç’in sekter
yanlar›n› ve sol içi mücadelede baﬂvurdu¤u ﬂiddet yöntemlerini de
mahkûm etmek gerekir.
‘71 ç›k›ﬂ›ndan sonra ortaya ç›kan devrimci gruplar daha çok baﬂka
ülkelerde gerçekleﬂen devrim denemelerinin taklitleri üzerinden bir saflaﬂma yaﬂam›ﬂlard›r. Rusya, Çin, Latin Amerika, Arnavutluk vb. yerlerde yaﬂanan devrim denemeleri ﬂablonlaﬂt›r›larak taklit edilmeye çal›ﬂ›ld›. Bu ülkelerdeki partilerin birbirleriyle yaﬂad›klar› tart›ﬂma ve ayr›ﬂmalar, bu partileri taklit eden Türkiye’deki gruplar aras›nda da tart›ﬂma ve
saflaﬂmalara yol açt›. Baﬂka co¤rafyalarda, baﬂka nedenlere ba¤l› olarak, baﬂka partilerin yaﬂam›ﬂ olduklar› bölünmelerin yans›malar› taklitçileri üzerinde etkili oldu. Dolay›s›yla Türkiye devrimci hareketinin daha
çok bu nedenlere ba¤l› olarak yaﬂam›ﬂ oldu¤u o dönemin bölünmeleri
yapay bir bölünme olarak tan›mlanabilir. Baﬂka koﬂullara göre kendisini konumland›ran gruplar böylelikle üzerinde yaﬂad›¤› koﬂullar›n tahlili44

ni do¤ru olarak yapabilmenin önüne kendi elleriyle birer engel koymuﬂ
oldular. Baz› görüﬂlerinin eleﬂtirilmesi gereken Dr. Hikmet K›v›lc›ml›, bu
co¤rafyan›n kendi koﬂullar›n› tahlil etme ve bu koﬂullara uygun bir teori geliﬂtirme iﬂine ciddî olarak giriﬂmiﬂtir. Ne var ki K›v›lc›ml›, di¤er devrimciler taraf›ndan pek anlaﬂ›lamam›ﬂt›r. K›v›lc›ml› ömrü boyunca hep
anlaﬂ›lamamaktan yak›nm›ﬂt›r.
Devrimci gruplar aras›nda çokça tart›ﬂ›lan ve ayr›l›k gerekçesi yap›lan konulardan biride; demokratik devrim ve sosyalist devrim stratejisidir. Bu tart›ﬂma da, bölünme gerekçesi olan di¤er tart›ﬂmalar gibi daima soyut bir tart›ﬂma olmuﬂtur. Esas›nda pratik bir sorun olan bu konu
teorik bir meseleymiﬂ gibi ele al›narak tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Gerçekleﬂecek devrimin karakterinin demokratik mi yoksa sosyalist mi olaca¤›, devrimin
gerçekleﬂmekte oldu¤u tarihsel koﬂullara ba¤l›d›r. Devrimin hangi tarihte gerçekleﬂece¤ini tespit etmek ise pek olanakl› de¤ildir. 1970’lerde
tart›ﬂ›lan bu mesele aradan k›rk y›l geçmesine ra¤men hâlâ ayn› ﬂekilde ele al›narak bölünme gerekçesi yap›lmaktad›r. Oysa bugün ne dünya ekonomisi ayn› ekonomidir, ne de Türkiye ekonomisi ayn› ekonomidir. Demek ki bu meselede belirlenimci bir bak›ﬂ aç›s›yla ele al›nm›ﬂt›r.
Oysa Marksizm’de mutlak belirlenimcilik yoktur. Elbette ki herkes sosyalist devrim gerçekleﬂtirmek ister. Ancak devrim an›n›n kap›ya dayand›¤› tarih ve koﬂullar sosyalist devrime el vermiyorsa pratik olarak çeﬂitli önlemler al›n›r, uygulan›r. Farkl› ittifaklara ve ekonomik önlemlere
baﬂvurulabilir. Dünya çap›nda devrim mücadelelerinin geri konumda oldu¤u bir dönemde, hangi tarihte olaca¤› belli olmayan olas› bir devrimin
karakterinin tan›mlanmas› üzerinden bir bölünme sanal bir bölünmedir.
Bu gerekçeyle bölünmenin pratik bir nedeni bulunmuyor.
Bölünmelerde rol oynayan di¤er etkenler de; ﬂehir, k›r, silahl›, silahs›z gibi çeﬂitli mücadele biçimleridir. Oysa gerek diyalektik materyalist bak›ﬂ aç›s›, gerekse de bugüne kadar birikmiﬂ olan mücadele deneyimleri ›ﬂ›¤›nda bak›ld›¤›nda; hiçbir mücadele biçiminin reddedilemeyece¤i ve hiçbir mücadele biçiminin mutlak, tek bir yol olmad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Hangi biçimin devreye sokulmas› gerekti¤ini, içinde bulunulan nesnel ve öznel koﬂullar tayin eder. Baﬂ›ndan itibaren mutlak ve tek
bir biçim belirlenemez.
Hangi s›n›f veya tabakalar içinde çal›ﬂmalar›n yo¤unlaﬂt›r›lmas› gerekti¤i konusunda da gene koﬂullar ve güçler belirleyici olmaktad›r.
Teorik olarak iﬂçi s›n›f› içinde çal›ﬂmalar›n esas al›nmas› gerekti¤i gibi
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bir belirlemenin ortaya konulmas›, bunun bu ﬂekilde oldu¤u anlam›na
gelmiyor. Tersten örnekler daha fazlad›r. Teorik olarak esas almad›¤›
s›n›f ya da tabakalar içinde çal›ﬂmalar›n› yo¤unlaﬂt›rm›ﬂ olan gruplar›n
say›s› oldukça fazlad›r. ‹ﬂçi çal›ﬂmas›n› esas ald›¤›n› iddia eden bir grup;
semt veya köylüler içinde daha fazla etkin olabiliyor. Ya da köylü çal›ﬂmas›n› esas ald›¤›n› söyleyen bir grup; iﬂçi s›n›f› içinde daha etkin olabiliyor. Ö¤renci çal›ﬂmas›n› kimse esas çal›ﬂma alan› olarak görmez.
Hatta “küçükburjuvalar” diye buralarda örgütlenmeyi eleﬂtirirler. Fakat
neredeyse tüm gruplar ö¤renci hareketi içinde daha fazla bulunmaktad›r. ‹ﬂin do¤as› gere¤i bu böyledir. Nerede varl›k gösterebiliyorsan orada örgütleniyorsun. Orada belli bir güç seviyesine ulaﬂ›yorsun. Belli bir
grup, istedi¤i kadar belli bir alan› temel çal›ﬂma alan› olarak tespit etsin,
e¤er söz konusu grup o alanda yoksa bu tespit hiçbir anlam ifade etmez.
Devrimci gruplar›n baz› s›n›f, bölge, tabaka vb. içinde daha fazla
varl›k göstermiﬂ olmalar›n›n çeﬂitli tarihsel, sosyal ve öznel nedenleri
vard›r. Meselâ, 1980 öncesinde devrimci hareket ö¤renciler içinden geliﬂerek di¤er halk tabakalar›na do¤ru bir yay›l›m göstermiﬂtir. ﬁehirlerde
ve köylerde belli bölgelerde daha fazla, belli bölgelerde ise daha az
varl›k gösterebilmesinin s›n›fsal, etnik, kültürel vb. nedenleri vard›r.
1980 öncesi dönemlerde yaﬂanan bölünmeler ço¤unlukla baﬂka
ülkelerdeki partilerin çizgilerine göre kendini konumland›rmaktan kaynakl›yd›. Daha sonra ise gruplardaki bölünmeler daha çok örgütsel sorunlardan kaynakland›. Çok ciddî düzeylerde teorik politik tart›ﬂmalar
olmad›. Hem dünyadaki sosyalizm denemelerinde yaﬂanan geri düﬂüﬂ
hem de 1980 askeri faﬂist cuntan›n yaratt›¤› tahribat, devrimci hareketleri bir t›kanman›n içine sokmuﬂtu. Her koﬂula göre kendisini haz›rlamam›ﬂ olan devrimci gruplar, t›kanmalar› aﬂamad›lar. Çeliﬂkiler kendi içlerine do¤ru yönelmeye baﬂlad›. Grubu oluﬂturan bireylerin kavrama kapasiteleri, etnik kökenleri vb. etkenler bu bölünmelerde belirleyici nedenler olmaya baﬂlad›.
Hapishanelerde, uzun süre ayn› ko¤uﬂta kalan kadrolar›n birbirleriyle yaﬂad›klar› gündelik sorunlar bile bölünme nedenleri aras›na girmeye baﬂlad›. Kiﬂisel sürtüﬂmelerden ortaya ç›kan sorunlar zaman içinde hizipleﬂmelere, tasfiyelere yol açt›. Bölünme gerçekleﬂtikten sonra
da her taraf kendi konumlanmas›na uygun politik gerekçeler üretmeye
baﬂlad›. Daha önce hiçbir ﬂekilde sorun olarak görülmemiﬂ ve dile ge46

tirilmemiﬂ olan konular, bölünme gerçekleﬂtikten sonra birer bölünme
gerekçesi olarak s›ralanmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Her bölünme ayn› zamanda devrimci harekette genel bir kan kayb›na yol açm›ﬂt›r. Felsefî ve bilimsel tart›ﬂma kültürü oluﬂmad›¤› için, bireysel sorunlardan kaynaklanan bölünmeler s›ras›nda taraflar birbirine
karﬂ›, düﬂman aﬂiretlerin çat›ﬂmalar›ndakine benzer bir biçimde sald›r›ya geçmiﬂlerdir. ﬁiddet kullan›m› ve y›prat›c› suçlamalar sonucunda birçok insan devrimci saflar› terk etmiﬂtir.
Çizgileri birbirlerine yak›n olan gruplarda, bir grup bölünme yaﬂad›¤› zaman yak›n çizgideki di¤er grup bu durumdan faydalanmaya çal›ﬂarak, bölünenlerden kadro kazanmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Rekabet kültürü,
gruplar aras›nda verimsiz bir etkilenim ortam› oluﬂturmuﬂtur. Bir grubun
geliﬂim grafi¤i izlemesi di¤er grubu sevindirmemiﬂtir.
Kültürel ortam geliﬂkin olmad›¤› için tart›ﬂmalar genellikle içgüdüsel düzlemlerde gerçekleﬂmiﬂtir. Kadrolar›n ﬂekillenmesi de buna göre
olmuﬂtur. Sahada karﬂ›laﬂan kadrolar birbirlerine çeﬂitli ﬂiddet araçlar›yla sald›rm›ﬂlard›r. Tart›ﬂmalar felsefî ve bilimsel zeminlerde sürdürülmüﬂ olsa, o zaman kadrolar›n ﬂekillenmesi de farkl› olacakt›r ve belki
de zamanla gruplar evrim geçirerek, yeni kadrolar yetiﬂtirerek grupçuluk hastal›¤›n› tedavi yöntemlerini keﬂfedebilecektir.
Her grup teorik olarak sol içi ﬂiddete karﬂ› ç›km›ﬂt›r. Baﬂka gruplarda yaﬂanan ﬂiddet kullan›m›n› eleﬂtirmiﬂtir. Ancak, ayn› yöntemi kendisi de ﬂu ya da bu gerekçelerle uygulam›ﬂt›r. Her grup kendisinden kopanlara karﬂ› uygulad›¤› ﬂiddeti; “ama bizimkinin hakl› nedenleri var” diyerek bir gerekçelendirme oluﬂturmuﬂtur. Art›k öyle bir aﬂamaya gelinmiﬂtir ki, baﬂka grupta uygulanan ﬂiddet yöntemi eleﬂtirilemez olmuﬂtur. Çünkü eleﬂtirecek olan grubun kendisi de ayn› yöntemi uygulam›ﬂ
durumdad›r. Böylelikle sol içi ﬂiddet normal bir durum olarak alg›lanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Ancak az say›da da olsa, varl›¤› boyunca sol içi ﬂiddete
bulaﬂmam›ﬂ ve bulaﬂanlara karﬂ› tutum alm›ﬂ olanlar da vard›r.
Rutin faaliyetler sürecinde uygulanmayan tüzüksel iﬂleyiﬂ, bölünme dönemlerinde de devre d›ﬂ› kalmaktad›r. Kiﬂilerin alg›lama yetene¤ine ba¤l› olarak sürdürülen faaliyetlerde, yaﬂanan sorunlar da gene kiﬂilerin alg›lama yetene¤ine ba¤l› olarak ele al›n›p çözümlenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Kiﬂilerin alg›lama yetene¤i zay›f, yanl›ﬂ ta olabilir. O zaman yürütülen faaliyet veya sorunlar›n çözümlenmesi de yanl›ﬂ zeminlerde ol47

maktad›r. Bu durumda ortaya ç›kan sonuçlar; hizip, tasfiye, keyfî suçlamalar biçiminde olmaktad›r. Grubu oluﬂturan kadrolar ve grubun genel
kitlesi de kiﬂi kültüne göre ﬂekillendi¤i için bölünmeler s›ras›nda, önceden hangi kiﬂiye ba¤l› olarak ﬂekillenmiﬂse o kiﬂinin bulundu¤u tarafta
yer almaktad›r. Halbuki, tüzüksel iﬂleyiﬂ tam da bunun için gereklidir.
Herkesin tabi oldu¤u bir normlar bütünüdür tüzük. Keyfî uygulamalar›n
önünü kesmek için tüzüksel iﬂleyiﬂ bir zorunluluktur.
Bu co¤rafyada gruplar dönemi henüz aﬂ›lamam›ﬂt›r. Baz› gruplar
bunun tersini iddia ederek, Türkiye’de gruplar ça¤›n›n aﬂ›ld›¤›n›, öncü
partinin var oldu¤unu iddia etse de gerçek yaﬂam bu iddiay› do¤rulamamaktad›r. Gruplar ça¤›n›n aﬂ›lmas› bir yana, her gün tabloya yeni
gruplar eklenerek; bölünme ve gruplar ça¤› artarak devam etmektedir.
Yenilgiler ve s›n›f mücadelesinin geriledi¤i dönemler, bölünmeler
ve gruplar ça¤›n›n oluﬂmas›n› tetikleyen bir di¤er etkendir. S›n›f mücadelelerinin yükseldi¤i dönemlerde fiilen bir ayn› saflara dizilme durumu
zorunluluk haline gelmektedir. Gruplar bu dönemlerde ister istemez iﬂçi s›n›f›n›n yükseltti¤i mücadele temposuna ayak uydurmak zorunda
kalmaktad›rlar. Yükseliﬂ dönemlerinde gruplar aras›ndaki çeliﬂkiler arka planda kalmaktad›r. Fakat mücadelenin düﬂüﬂe geçti¤i dönemlerde,
bu çeliﬂkiler yeniden ön plana ç›kmakta ve bölünmeler katlanarak devam etmektedir.
Bölünmüﬂlü¤ü Yenmek ‹çin Neler Yap›labilir?
Bu co¤rafyadaki devrimci hareketin bölünmesinin birinci nedeni,
baﬂka ülkelerin partilerinin çizgisine göre kendisini yap›land›rmas›d›r.
Demek ki bu sorunu ortadan kald›rmak için ilk yap›lacak iﬂlerden biri bu
duruma son vermek olacakt›r. Zaten kendi koﬂullar› içinde oluﬂmuﬂ
olan baﬂka co¤rafyalardaki söz konusu partiler art›k mevcut de¤ildir.
Koﬂullar da art›k onlar› ortaya ç›kartan koﬂullarla ayn› de¤ildir, de¤iﬂmiﬂtir. Devrimci hareketin kendi köklerine geri dönmesi gerekir. Bunun
için de kendisinin üzerinde var oldu¤u tarihsel, kültürel koﬂullar› ayr›nt›l› bir biçimde tahlil etmesi gerekir. Kendi yap›lanmas›n› bu koﬂullara
göre yeniden düzenlemesi gerekir. Baﬂtan aﬂa¤›ya hareketin de¤iﬂimini gerektiren bir yemlenmeye ihtiyaç vard›r. “Somut koﬂullar›n somut
tahlili” yönteminin art›k uygulamaya geçmesi gerekir. ﬁimdiye kadar bu
yöntemin tersi uygulanm›ﬂt›. Bu formül tersine çevrilerek; “soyut koﬂul48

lar›n soyut tahlili” biçiminde uygulanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Gruplar bu hatal› yöntem nedeniyle, üzerinde yaﬂad›¤› co¤rafyada hep yabanc› bir varl›k olarak alg›lanm›ﬂt›r. Bir türlü yaﬂamla güçlü ba¤lar kuramam›ﬂt›r. Bölünmeler de soyut nedenlere dayanm›ﬂt›r. Bölünmeler, bu co¤rafyan›n
koﬂullar›ndan kaynakl› de¤il, baﬂka koﬂullar›n ve baﬂka co¤rafyalar›n
partilerinin yaﬂad›¤› sorunlara ba¤l› olmuﬂtur.
Marksizm alg›s›n›n de¤iﬂmesi gerekir. Bugüne kadar genellikle
Marksizm, bir do¤a bilimi gibi mutlak ve belirlenimci ﬂekilde alg›lanm›ﬂt›r. Dolay›s›yla devrimci hareket, strateji belirlemeyi, devrimci güçlerin
mevzilendirilmesini; bir bütün olarak program›n› bu hatal› yönteme göre yap›land›rmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Devrimci hareket henüz önüne gelmeyen, henüz karﬂ›laﬂmad›¤› sorunlar nedeniyle bölünmeler yaﬂam›ﬂt›r.
Devrimin demokratik mi, sosyalist mi olaca¤›, k›rdan m› ﬂehirden mi
baﬂlayaca¤› önceden tayin edilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Marksizm, kendi baﬂ›na bir do¤a bilimi de¤ildir. Marksizm toplum
bilimleri içinde de¤erlendirilebilecek, bilimsel bir metoddur. Ayr›ca, do¤a bilimleriyle de çeliﬂmeyen bir teoridir. Mutlak belirlenimci bak›ﬂ aç›s›
Marksizm’in kendisiyle çeliﬂen bir bak›ﬂ aç›s›d›r. Dolay›s›yla, devrimin
ne zaman ve ne ﬂekilde olaca¤›n› önceden tayin edemeyiz. Hatta devrimin olup olmayaca¤›n› bile bilemeyiz. Devrimden bir olas›l›k olarak
söz edilebilir ancak. Belki de insan türü bir do¤a olay› nedeniyle tamamen yok olacakt›r, insan türünün varl›¤› devam edece¤i sürece ve s›n›fl› toplum var oldu¤u sürece devrim gerekliliktir. Olabilirli¤i ise bir olas›l›kt›r. Ancak insana yak›ﬂan en iyi yaﬂam›n s›n›fs›z komünist yaﬂam oldu¤unu düﬂündü¤ümüz için bu u¤urda mücadele veriyoruz. Oraya varabilece¤imizin mutlak bir garantisi bulunmuyor, insan türünün en uzun
süre içinde yaﬂad›¤› toplum uygarl›k öncesi s›n›fs›z toplumdur. Kendi
do¤all›¤› içinde yaﬂanm›ﬂt›r. S›n›fl› toplumlarda da buna ulaﬂman›n mücadelesi verilmektedir. Sosyalizm denemeleri olmuﬂtur. Fakat bu denemelerden geriye düﬂülmüﬂtür. ‹nsan ve s›n›flar var oldukça, s›n›fs›z topluma ulaﬂma mücadelesi hep sürecektir. Ancak oraya var›l›p var›lamayaca¤› konusunda mutlak bir kestirimde bulunamay›z. Bu kesinsizlik,
bizi, gerekli olan s›n›fs›z toplum düﬂünden ve mücadelesinden al›koymaz, insan ömrünün anlaml› k›l›nmas› için bundan daha güzel bir u¤raﬂ
bulunmuyor.
Marksist tarih anlay›ﬂ›n›n eksik anlaﬂ›lmas›, bölünmelerdeki di¤er
etkenlerden biridir. Her grup kendisini özne ilan ederek tarihin yap›c›s›
S.P. F/4
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olarak tarif etmektedir. Bu bak›ﬂ aç›s› Marksist tarih anlay›ﬂ›na ayk›r› bir
bak›ﬂ aç›s›d›r. “Özne benim, her ﬂey benden sorulur” türünden; gerçeklik d›ﬂ› bir bak›ﬂ gruplara sirayet etmiﬂtir. Ayn› veya benzer iddiada olan
yüzlerce grup vard›r. Tarih, bireylerin ya da gruplar›n kafa etkinli¤i de¤ildir. Tarih s›n›flar›n çal›ﬂmas›d›r. Mevcut gruplar› ancak s›n›f›n içinde
çeﬂitli kümeler olarak tarif edebiliriz. ‹rili ufakl› gruplar diyebiliriz bunlara. Bir s›n›f önderli¤i, ya da baﬂka bir de¤iﬂle bir Proletarya Partisi, yaﬂam›n gerçekli¤inde ﬂimdilik yoktur. Olmayan bir ﬂeyi varm›ﬂ gibi tarif
etmek, benmerkezci ve yan›lsamal› bir bak›ﬂ aç›s›d›r. Gerçekli¤in tarifi
gerçe¤e uygun yap›lmay›nca temel bir y›¤›n ﬂeyde de yan›lsamalar ortaya ç›kmaktad›r. Devrimci hareketin kendisini tarif ediﬂ biçiminde gerçekli¤e dönüﬂ yapmay› göze almas› gerekmektedir. Aksi takdirde yan›lsamal› bir hayat, kronik bir biçimde devam edip gidecektir. Var olan
yüzlerce gruptan herhangi biri olmasa da tarih yaz›lmaya ve iﬂlemeye
devam edecektir. Gruplardan birinin “bensiz tarih yaz›lamaz” demesi bir
anlam ifade etmez. Bu bak›ﬂ Marksist tarih anlay›ﬂ›yla çeliﬂen bir bak›ﬂ
aç›s›d›r. Bir yan›lsamad›r.
Tarihin düz bir hatta ilerlemesi söz konusu de¤ildir. Tarih iniﬂli ç›k›ﬂl› bir seyir izlemektedir. Tarihte ar›zalar, aksamalar ve s›çramalar söz
konusudur. Bu nedenle s›n›f çat›ﬂmalar›n›n hangi yönde akaca¤› önceden pek belli olmuyor. Bazen yeni geliﬂmekte olan s›n›f›n galibiyetiyle,
bazen de her iki s›n›f›n hatta içinde bulunulan uygarl›¤›n toptan yok olmas›yla sonuçlanabiliyor.
Devrimci hareket, dünya çap›ndaki geriye düﬂüﬂlerin de etkisiyle
bir t›kanma içindedir. Teorik ve pratik sorunlar›na çözüm üretememesi,
her geçen gün harekette bölünmelere yol açmaktad›r. Bölünmeleri aza
indirmek için devrimci hareketin aya¤›na ba¤ olan engellerden köklü bir
kopuﬂu gerçekleﬂtirmesi gerekmektedir. Bu kopuﬂlar› gerçekleﬂtirdi¤i
zaman baﬂtan aya¤a kendi konumlanmas›n› ve kendisini tarif biçimini
de¤iﬂtirmesi gerekmektedir. Dolay›s›yla devrimci hareketin bu türden
bir yenilenmeyi baﬂarabilmesi pek kolay gerçekleﬂebilecek bir ﬂey de¤il. Ancak t›kanma ve çevresel etkenler de bu yenilenmeye her kesimi
zorlamaktad›r. Ya yenilenecek ya da bölünüp etkisizleﬂecek. Bu seçeneklerle baﬂ baﬂa kalan devrimci hareket, bilinçli ve deneyimli kadrolar›n da bas›nc›yla bir yenilenme sürecinin içine girebilir.
Baﬂka co¤rafyalarda gerçekleﬂtirilmiﬂ olan sosyalizm denemelerinin eksisiyle fazlas›yla, her kesimi ikna edebilecek düzeyde tahlil edil50

mesi gerekir. Böylelikle, oralardaki pratikler, buralardaki hareketin bölünme gerekçesi olmaktan ç›kar›lmal›d›r.
Türkiye’nin sosyoekonomik yap›s›n›n yeniden tahlil edilmesi gerekir. 1970’lerde oluﬂturulan yar›m programlarla art›k idare edilemez.
Hem dünya çap›nda hem de Türkiye’de sermayenin iﬂleyiﬂi yeniden incelenmelidir. Buna ba¤l› olarak, emek gücü ve ortaya ç›kan yeni emek
biçimleri de tahlil edilerek, buna uygun örgütlenme ve örgüt modelleri
oluﬂturulmal›d›r. ‹ktisadî ve sosyal koﬂullar›n do¤ru bir biçimde çözümlenmesi ayn› zamanda somut koﬂullara uygun örgütlenme modellerini
de ortaya ç›kartacakt›r. Böylelikle önceden belirlenmiﬂ modellere, somut koﬂullar› uydurmaya zorlaman›n oluﬂturdu¤u bölünmüﬂlük, kendili¤inden gereksizleﬂecektir.
Devrimci hareket ço¤unlukla baﬂka yerleri taklit etme yöntemini izledi¤i için, kulland›¤› dil, yay›n isimleri, halk kültürlerine karﬂ› yaklaﬂ›mlar› da üzerinde yaﬂad›¤› koﬂullarla çeliﬂkili bir seyir izlemiﬂtir. Bu durumu f›rsat bilen karﬂ› devrim odaklar› çok kolayca devrimci hareketi kitlelerden yal›tma iﬂinde baﬂar› sa¤lam›ﬂlard›r. Meselâ devrimciler için,
“bunlar d›ﬂ mihraklar›n taﬂeronudur. Bunlar dinsiz, kâfirlerdir. Bunlar
bayrak, Kuran düﬂman›d›r” gibi söylemler kolayl›kla kitleler taraf›ndan
onay görmüﬂtür. Devrimci hareket, üzerinde yaﬂad›¤› halk inançlar›n›
ve kültürlerini çözümleyerek buna uygun bir dil ve yaklaﬂ›m geliﬂtirmeliydi. Karﬂ› devrimcilerin yukar›da sayd›¤›m›z söylemlerini boﬂa ç›kartacak üslup, dil ve yöntemleri bilinçli olarak uygulasayd›, bu söylemlere
kitleler itibar etmezlerdi. Devrimci hareketin bu konularda uygulad›¤›
yanl›ﬂ yöntemler, halkla aras›nda bir bölünme yaﬂanmas›na neden olmuﬂtur. Oysa yaﬂanm›ﬂ sosyalizm denemelerinde bu sorunlarla pratik
olarak karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda, bu koﬂullara uygun çözümler denenmiﬂ ve etkili olmuﬂtur. Meselâ, Bolﬂevik Partisi, tüzü¤ünden, ateizm maddesini
ç›kartm›ﬂt›r. Bunu yapmam›ﬂ olsayd›, Kafkasya bölgesinde yaﬂayan
Müslüman halklar aras›nda bu kadar yayg›n örgütlenemez, kabul görmezdi. Bu deneyimlerin ›ﬂ›¤›yla hareket eden Mustafa Suphi ve arkadaﬂlar› da bu konularda oldukça dikkatli davranm›ﬂlard›r. Dolay›s›yla
Müslüman halklar içinde çok rahatl›kla örgütlenebilmiﬂlerdir. Kimse onlara karﬂ› dinsiz, kâfir vb. söylemleri kullanamam›ﬂt›r. Tam tersine bu
halklar, devrimcilerin ‹slâm esaslar›na uygun bir sistem kurmak istediklerine inanm›ﬂlard›r. Bakû’de gerçekleﬂtirilen Birinci Do¤u Halklar› Kurultay›’nda1, kurultay salonuna Kuran’dan ayetler as›lmas› do¤ru alg›51

lansayd›, devrimci hareketle kitleler aras›ndaki bölünmeler bu kadar kal›c› olmazd›.
Bölünmenin ortadan kalkmas›, gruplar aras›ndaki matematiksel bir
birleﬂmeyle olmayacakt›r. Devrimci gruplar›n bugüne kadar oluﬂmuﬂ
olan kültürel yap›s›n›n köklü bir de¤iﬂime u¤rat›lmas› gerekir. Grupçuluk
hastal›¤›; s›n›fsal ç›karlar›n ve Marksizm’in do¤ru alg›lanmas›n›n önünde bir engel olarak durmaktad›r. Her alanda yaﬂanan t›kanma, devrimci hareketin yap›s›nda köklü bir biçimde de¤iﬂim yapmaya zorlamaktad›r. Ancak koﬂullar ne kadar zorlarsa zorlas›n, bu de¤iﬂimin kendili¤inden ve kolayl›kla olmayaca¤› aç›kt›r. Somut yaﬂamda, yeni bir tarz›n belirgin bir biçimde var olmaya baﬂlamas› ve bu kuvvetin sistemli bir zorlamas› olmadan devrimci hareket al›ﬂ›lagelmiﬂ yap›s›nda de¤iﬂime u¤ramayacakt›r. Bu durumun fark›na varan kadrolar›n say›s› her geçen
gün artmaktad›r. Bilinçli ve ›srarl› bir çabayla, devrimci hareket, zaman
içinde köklü de¤iﬂimlere u¤rayacakt›r.

2 Nolu F Tipi Cezaevi-Kand›ra-Kocaeli
04 Nisan 2010

Dipnot:
1 Ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z: Gün Do¤umunu Görmek - Birinci Do¤u Halklar›
Kurultay› - Bakû 1920, 2006, Sorun Yay›nlar›.
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Babür P›nar

-De¤erlendirme-

S›n›f Egemenli¤i ve Devlet

Kapitalist toplumda var olma olana¤› bulan, burjuva parlamenter
cumhuriyet rejimlerinde, “egemenlik milletindir” sözü temel düsturlardan biridir. Burjuva demokrasilerinde egemenli¤in milletin elinde oldu¤una iliﬂkin toplumsallaﬂt›r›lm›ﬂ düﬂünce yayg›nlaﬂt›r›ld›. Burjuva demokrasilerinde, devletin iﬂleyiﬂini kurallara ba¤layan anayasa, bu düstur üzerinden biçimlendirildi ve devletin her ayg›t›nda ve burjuva siyasîlerinin ve ideologlar›n›n her söylevinde, “egemenli¤in millete ait oldu¤u”
sözü özel önemle vurguland›. Kuﬂkusuz burjuva demokrasisi biçimsel
de olsa; egemenli¤in millete ait oldu¤una iliﬂkin düsturu toplumsallaﬂt›rd›¤› ölçüde olgunlaﬂt›. Bu durum ayn› zamanda rejimin, kendisi için
öngördü¤ü prati¤ine iliﬂkin tutarl›l›k göstermesinin ölçütü say›ld›. Ancak
siyasî ve ideolojik alanda egemenlik sorununa iliﬂkin, genel kabul gören söylem, üretim iliﬂkilerinin düzenleniﬂ rejimi karﬂ›s›nda iflas etti.
Egemenlik Millete Ait De¤ildir
Tüm toplumsal alanlarda yo¤un kullan›lan “egemenlik milletindir”
söylemine karﬂ›n; egemenli¤in millete ait oldu¤una iliﬂkin fikrin, pratik
ifadesini mümkün k›lmayan koﬂullar kapitalist toplumda da var oldu.
Öncelikle belirtmek gerekirse, topluluklar›n bir pazar etraf›nda ortak
amaçla organize olmas›n› sa¤layan zemin var oldukça; millet olmak, bir
arada yaﬂayan insanlar›n aras›nda güçlü bir ba¤ kurmay› sa¤lad›. Ancak büyük topluluklar›n bir arada olmas›n› mümkün k›lan faktörlerden
biri olan millet homojen bir tümlük olamad›. Millet içerisinde yer alan unsurlar, iktisadî olarak farkl› konumlanmalar› nedeniyle, ayn› ülkede ve
tek bir milletin unsurlar› olmalar›na karﬂ›n her zaman birbirlerinden ayr›
konumland›lar. Ayn› milletin mensubu olmalar›na ra¤men; yaﬂam sürecinde ald›klar› rol nedeniyle s›n›flar, toplumsal yaﬂam biçimleriyle de
birbirlerinden ayr›ld›lar. Dolay›s›yla millet çat›s› alt›nda bir araya geliyor
olmak, (ümmet olmak da) iktisadî konumlan›ﬂlar› ve dolay›s›yla toplumsal yaﬂamlar› itibar›yla birbirlerinden oldukça farkl› olan s›n›flar›n, toplulu¤un bileﬂeni olduklar› kadar, birbirleriyle çat›ﬂma halinde olduklar›
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gerçe¤ini ortadan kald›rmad›. ‹ktisadî yaﬂam içerisinde ald›klar› konum,
toplumsal yaﬂam›n tüm alanlar›nda insanlar›n yüklenece¤i rolü belirledi. Toplumun organizasyonunda önemli faktör olan devletin de biçimlenmesi; s›n›flar›n toplumsal konumundan kopuk de¤ildi. Olamazd› da.
Ayn› millet içerisinde yer alan farkl› s›n›flar, toplumsal yarar›n kendi lehlerine döndürülmesi için birbirleriyle çat›ﬂt›lar. Bu çat›ﬂma durumu toplumdaki tüm kurumlar›n yap›lanmas›n› pratik olarak etkiledi. Bu etkileme, her s›n›f›n iktisadî ve dolay›s›yla siyasî, ideolojik gücüyle do¤ru
orant›l› gerçekleﬂti. S›n›f›n iktisadî, siyasî, ideolojik gücü, devletin biçimini belirleme rolünü art›rd› ya da azaltt›. Toplumsal güç, toplum olma
durumunun yaratt›¤› de¤eri, s›n›f›n kendi yarar›na kullanma katsay›s›n›
belirledi. Bu belirleme tüm toplumsal alanlarda geçerli oldu. Toplumsal
de¤eri kendi yarar›na kullanma gücüne sahip s›n›f, devletin de, kendi s›n›f›n›n hizmetine girece¤i formda oluﬂmas›n› sa¤layan güç olarak
önemli rol oynad›. Bu durum; devleti kendi yarar› do¤rultusunda yap›land›r›lmay› baﬂaran s›n›f›n, siyasî iktidar ayg›tlar›n› kullanma gücünü
de elinde tuttu¤unu ifade etti. Devleti kendi yarar› do¤rultusunda kullanan s›n›f, iktisadî hayat›n egemeni olan s›n›ft›. Yap›sal var oluﬂunu do¤rudan üretim tarz›na borçlu olan devlet; üretim tarz›n›n sürdürülmesi ve
korunmas› yükümlülü¤ünü de üstlendi. Bu durum ayn› zamanda devletin; üretim tarz›na ba¤l› olarak egemen olan s›n›f›n iktidar ayg›t› olmas›n›n nedeniydi. Toplumsal egemenlik; topluluk halinde yaﬂaman›n sa¤lad›¤› olanaklar› ve de¤erleri kendi hizmetine sokma ve kullanma olanaklar›na ve gücüne sahip s›n›fa aitti. Dolay›s›yla egemenlik, milletin
de¤il, toplumsal iliﬂkileri düzenleme gücüne sahip s›n›f›n diktatörlü¤ünü
ifade etti. Kapitalist toplumda egemenlik burjuva s›n›f›n oldu. Bu egemenlik, yaln›zca devlet ayg›tlar›n› kullanma ile s›n›rlanmad›; s›n›f egemenli¤i, toplumsal var oluﬂun içerdi¤i, iktisadî, siyasî ve ideolojik tüm
alanlara iliﬂkin bir hegemonyay› ifade etti.
Kendisi için s›n›f halinde örgütlenmeyen ezilen ve sömürülen s›n›f
üyeleri; kendi hayat›n› idame ettirme gücüne, yani kendi yazg›s›n› belirleme egemenli¤ine dahi sahip de¤ilken, toplumun siyasal iktidar ayg›tlar›n› kullanmas› ve dolay›s›yla devlet ayg›t›n›n sahibi ve egemeni olmas› mümkün de¤ildi. Ancak ezilen s›n›flar, organize bir eylemlilik durumuna ba¤l› olarak, egemenli¤in sahibi s›n›f›n eylem gücünü etkiledikleri ölçüde; egemenlik ayg›tlar›n›n biçimlendirilmesinde rol alabildiler. Bu ayg›tlar› biçimlendirme rolü; ayg›t›n var olma halini ve egemen s›n›f›n ikti54

dar arac› olmas› durumunu etkilemedi. ‹ktisadî anlamda yoksul olan
halk, siyasî ve ideolojik egemenlik gücünden de yoksun kald›. Ancak
buna karﬂ›n, bir bütün olarak “halk” pratik anlamda asla karﬂ›l›¤› olmayan fetiﬂ de¤er kazand›. Egemenlik anlam›nda “hiç” tan›m›n›n ifadesi
olurken, söylemde halk; her ﬂeye muktedir ve egemenli¤in sahibi güç
olarak tan›mland›. Bu de¤erlendirme, “tanr›n›n” toplumsal prati¤e müdahalesi ya da egemenli¤i söz konusu de¤ilken; söylemde, her toplumsal geliﬂmenin yolunu çizen, toplumu var eden ve ona yön veren güç
olarak say›lmas›na benzer bir yaklaﬂ›md›. Söylemde, egemenlik halesini baﬂ›nda taﬂ›yan, tanr› ve halk iken; kral ve burjuvalar toplumsal prati¤in gerçek efendisi oldular. Tanr›, sanald› ve tanr› ad›na hareket edenler, tanr›ya atfedilen “güçten” etkilendikleri ölçüde eylemlerini biçimlendirdiler. Ama toplumsal pratik kendi yolunu çizdi. Tüm toplumsal iliﬂkilerde; kendilerini tanr›n›n yeryüzündeki temsilcileri ilan eden iktidar sahipleri; muktedir, egemen güç olarak tarih sahnesinde yerlerini ald›lar.
Din ﬂeriat›na dayal› devletin var oldu¤u ülkelerde dahi; siyasî iktidar›,
özel mülkiyetinin selameti için araç olarak kullanma olanaklar›na sahip
s›n›flar, egemen güç olarak toplumu çekip çevirdiler. Bu toplumlarda da
gerçek egemen güç sermaye sahibi kapitalistler ya da mülk sahibi aristokrasiden baﬂkas› de¤ildi. Bu ülkelerde, toplumsal prati¤e yön veren
egemenli¤in tanr›ya ait oldu¤u büyük bir yaland›. Ayn› biçimde, tüm s›n›fl› toplumlarda halk, kavramsal olarak güç sahibi say›ld›. Ancak toplumsal pratikte halk, sanal egemenli¤ini; kendilerini halk›n temsilcisi
olarak gösteren yönetici vekillere devretti. Sanal bir egemenli¤in devri
de sanal oldu. Dolay›s›yla milletvekilleri ve bu vekillerden oluﬂan parlamento (meclis, kongre) da egemenli¤in gerçek sahibi olamad›. Egemenlik sanal olunca, halk›n biçimsel anlamda seçti¤i vekiller de, gerçek
egemenli¤in sahibi olan s›n›flar›n yönetim ayg›t› olan devletin yasama
organ›nda yer alarak; dolayl› bir biçimde, devleti çekip çevirme olanaklar›n› ve araçlar›n› kullanma gücünü elinde tutan egemen s›n›f›n hizmetine girdiler.
Kapitalizm, egemenli¤in s›n›fsal oldu¤unu örten bir siyasî düzenlemeyi de yaratt›. Burjuva devlet, s›n›flar üstü vasfa sahip oldu¤u izlenim
verecek ﬂekilde dizayn edildi. Bunun nedeni, toplumu oluﬂturan di¤er
s›n›flar›n da; istemlerini gerçekleﬂtirebilme güçleri ölçe¤inde toplumsal
iliﬂkilerin düzenleniﬂinde rol al›yor olmas›yd›. S›n›flar›n çat›ﬂma hali;
devletin biçimlendirilmesini etkiledi. S›n›flar aras›ndaki çat›ﬂman›n bo55

yutuna ve o anki denge durumuna devletin formu karﬂ›l›k geldi. Dolay›s›yla devlet, pratik anlamda burjuvazinin egemenlik ayg›t› olmas›na ra¤men toplumsal yasalar, egemenli¤in tüm s›n›flar›n oldu¤una iliﬂkin yan›lsama yaratacak biçimde yaz›ld›. Ancak toplumsal yaﬂam, gerçekli¤in
ifadesi olmayan tüm yasa ve söylemleri pratik olarak geçersiz k›ld›.
Gerçekli¤in ifadesi olmayan tüm yasa, ilke ve söylem, yaln›zca burjuva
s›n›f için pratik gerçekli¤in ifadesi olurken di¤er s›n›flar için aldat›lman›n
arac› oldu; Egemenli¤in tüm topluma ait oldu¤u fikri pratik olarak iflas
etti. S›n›f hegemonyas›n›n önemli ayg›t› olan devletin fonksiyonel durumu biçimsel gerçekleﬂti. Devletin tüm toplumun hizmetinde oldu¤u ilkesi; ezilen ve sömürülen s›n›f aç›s›ndan biçimsel de¤er taﬂ›d›; emekçiler
bu ilkeyi çerçeveletip aldanman›n ve avunman›n belgesi olarak, önlerine kurulan duvarlara ast›lar.
Burjuva parlamenter rejimlerinde siyasî ayg›tlar do¤rudan sermaye sahipleri taraf›ndan de¤il; “seçimler aldatmacas›yla” vekalet alan
profesyonel yöneticiler taraf›ndan kullan›ld›. Ancak devlet ayg›tlar›nda
görev alan; atanm›ﬂ yarg›çlar, polis ﬂefleri, valiler, generaller, bürokratlar ve sözde seçilmiﬂ milletvekilleri, demokratik kitle örgütleri yöneticileri vb. görev ald›¤› makama iliﬂkin bir güce sahip oldu. Bu verili iktidar
hali geçici bir konumdu. Yönetici birey, görev süresince emir verme ve
iﬂ yapt›rma gücüne sahip oldu, bulundu¤u konumu güç kullanma dayana¤› yapt›. Kapitalist sistemde yönetici bireyler, lokal toplulu¤un itaati
ve boyun e¤iﬂi nedeni ile yan›lsama yaﬂad›lar ve egemenli¤in kendilerinde oldu¤u kanaatine ulaﬂt›lar. Kuﬂkusuz onlar›n bu kanaatini güçlendirecek ölçüde ve göreceli güç sahibi olmalar› söz konusuydu. Siyasî
iktidar ayg›t› yöneticileri, kimi zaman devlet ayg›t›n›n kendilerine sa¤lad›¤› gücün ve imtiyaz›n büyüsüne kap›ld›lar. Yöneticiler, ideolojik ve siyasî terbiye (›slah) olma sürecinden geçerek, rejimin sürdürülmesi için
gereken eylemleri organize etme ve araçlar› kullanma konusunda uzmanlaﬂt›lar. Uzmanl›k durumu, yöneticinin rejime hizmet bilincini geliﬂtirdi; ama ayn› zamanda kendi uzmanl›k alan›n›n, tüm toplumsal süreci
belirleyen esas alan oldu¤una iliﬂkin bir kan›ya eriﬂmesini de sa¤lad›.
Bu kan›, siyasî ayg›tlar›n farkl› organlar› aras›ndaki çeliﬂki ve çat›ﬂmay›
besleyen unsurlar›ndan biri oldu. Öyle ki yöneticiler, iktidar organlar›n›n
birbirine iliﬂkin konumunu de¤iﬂtirmek ve siyasal iktidar›n tek sahibi olmak için, di¤er alan yöneticileriyle dalaﬂma ve çat›ﬂma içerisine girdiler. Toplumsal koﬂullar›n elverdi¤i ölçüde bunu baﬂard›lar da. Bu çat›ﬂ56

ma bazen, öylesine büyük gürültü ç›kard› ve devlet ayg›tlar›n› yönetme
görevi öylesine ﬂatafatla gerçekleﬂtirildi ki; toplumsal düzenin gerçek
egemen unsurunun, devlet ayg›tlar›n›n yöneticileri oldu¤u sanal fikri daha da güçlendi. Bu sanal iddia ço¤u zaman, devletin gerçek sahibinin,
onu hizmetine sokabilmenin maddî olanaklar›na sahip kapitalist s›n›f oldu¤u ve hegemonyan›n da bu s›n›fa ait bir toplumsal iliﬂki oldu¤u gerçe¤ini gölgeledi.
Özellikle belli bir üretim tarz›n›n tam egemen olmad›¤› ülkelerde;
egemen s›n›f›n iktidar sahiplili¤i durumu silikleﬂti. Bu ülkeler de “devlet
yöneticilerinin egemenli¤in sahibi olduklar›” yan›lsamas› daha fazla gerçekleﬂti. Ancak bu, geçici bir durumdu. Bir dönem sonra, öge durumunda olan ve üretim tarz›n›n kendilerine sundu¤u olanaklar› kullanan s›n›f
üyeleri ve devletin yönetim kadrosunda yer alan baz› unsurlar, siyasî iktidar organlar›n›n kendilerine sundu¤u araçlar› da kullanarak mülk sahibi oldular ve egemenli¤i bu mülk sahiplili¤iyle iliﬂkilendirdiler. Kuﬂkusuz
bu geçici dönem de dahi devlet yöneticileri; mülk sahipleri yarar›na görev yapt›lar ya da siyasî iktidar olman›n amac› olarak ilan edilen mülkiyet iliﬂkilerinin geliﬂtirilmesi do¤rultusunda; sermaye sahiplerinin lehinde önlemler ald›lar. Bu istisna bir durumdu. Kald› ki emperyalizm ça¤›nda, küresel sermayenin egemenli¤i söz konusuydu ve bu tür ülkelerde
devlet, küresel sermaye egemenli¤ini tan›d› ve onun “ulusal pazara”
girmesi için tüm kap›lar› aralad›. Devlet, ulusal sermayenin oldu¤u kadar ve ayn› zamanda küresel sermayenin kullan›m›na uygun bir ayg›t
olarak yap›land›r›ld›.
Devletin biçimi ne olursa olsun; devletin bir organ›n›n di¤er organlar üzerinde otorite kurmas› halinde dahi; devlet yöneticileri toplumun
gerçek anlamda egemeni olamad›lar. Çünkü devlet, bir iktisadî üretim
tarz›n›n bekas›n› amaç edindi ve bu nedenle gücünü iktisadî iliﬂki tarz›ndan alan bir s›n›f›n kullan›m›na uygun iktidar arac› olarak biçimlendi.
Devlet; onu kullanma gücüne sahip s›n›f›n egemenlik rengini büründü.
Bir üretim tarz›na tekabül eden devletin formunu etkileyen bir de¤iﬂim;
üretim iliﬂkilerine do¤rudan ba¤l› olarak iktidar olan s›n›f›n egemenlik
gücünü ve olanaklar›n› hiçbir koﬂulda yok edemedi. Devletin büyümesi, güçlenmesi ya da biçimsel de¤iﬂimi, onun araç olma ve kullan›lma
vasf›n› de¤iﬂtirmedi. Her durumda toplumsal araç, kendisini kullanacak
bir toplumsal gücün var oluﬂu ile iliﬂkili kald›. Arac› kullanma gücü, mülkün sahibinde oldu¤u sürece, araç o s›n›f›n hizmetine girdi. Mülk sahi57

bi, siyasî iktidar arac› olan mülkün (devletin) de sahibi oldu. Dolay›s›yla
toplumun efendisi, devlet yöneticilerin de efendisi oldu¤unu pratik olarak gösterdi. ‹ktisadî üretim iliﬂkilerinin güç verdi¤i s›n›f; bu üretim tarz›n› korumakla yükümlü devleti kullanma gücüne de sahip oldu.
Egemen s›n›f›n, sömürülen s›n›flar› bask› alt›nda tutmas›n› sa¤layan iktidar arac› olmas› itibar›yla devlet, otoriter bir yap›da organize
edildi. Devletin otoriter yap›s› ve iktidar arac› olmas› nedeniyle; devlet
ayg›tlar›nda görev alan yöneticilerinde, göreceli “güç” sahibi olmas› gerçekleﬂti. Egemen s›n›f›n yarar› do¤rultusunda toplumsal düzeni sa¤layan araç olan devletin yöneticileri; ayg›t›n vasf› nedeniyle “s›n›rl› güç” elde ettiler. Kuﬂkusuz bu güç, yönetici unsurlara iktidar arac›n›n sa¤lad›¤› ba¤›ﬂt›. Bu otorite, devleti kullanma gücüne ve olanaklar›na sahip s›n›f›n egemenli¤inin tümleyicisi olarak yöneticiler taraf›ndan kullan›ld›.
Egemenlik hali süreklilik vasf›na sahipti. Oysa devlet yöneticisi bireyin,
görev süresince elinde tutu¤u güç; dönemsel ve geçici nitelikte kald›.
Siyasî iktidar yöneticili¤i, s›n›rl› güç edinme durumuydu ve babadan çocu¤a miras kalamazd›. Bu olgu, devlet ayg›t›nda görev alan yöneticilerin gerçek egemenler olmad›¤›n›n göstergesiydi. Devlet ayg›tlar›n›n yöneticili¤i bireye devlet gücünü kapitalizm lehine tasarruf hakk› verdi.
Ancak tasarruf hakk›n›n sahiplilik olmad›¤› aç›kt›. Ayg›t yöneticileri tasarruf yetkisini, iktisadî rejimin ç›karlar›n›n tan›mland›¤› s›n›rlar içerisinde kulland›lar. Bu ayg›t yöneticilerinin kim oldu¤u ve görevi yüklenme
tarz›, toplumsal egemenli¤in vasf›n› belirlemedi. Devlet de dahil tüm
toplumsal iktidar ayg›tlar›n›n kimin yarar›na yap›land›¤› ve kime iktidar
olma olana¤› sundu¤u, do¤rudan üretim tarz›na ba¤l› olarak belirlendi.
Egemen üretim tarz›, toplumsal hegemonya sahibi s›n›f›n yaﬂam olanaklar›n› sa¤layan, yenileyen ve ona iktidar gücü sunan ortamd›. Dolay›s›yla, iktisadî hayat›n ve toplumsal yaﬂam prati¤inin “egemen unsur”
olmas›na ﬂans tan›mad›¤› halk›n onay›n› alarak seçilen yöneticilerin,
hükümetlerin; kapitalist toplumun gerçek efendisi olabilece¤i iddias› en
büyük yalan olarak; burjuvazinin hizmetine girmiﬂ ﬂövalyelerin z›rh›na
yaz›l› olarak kald›. ﬁövalyeler kavgaya krallar›n izniyle kat›ld›lar ve kendilerine nispi otorite sa¤layan k›l›çlar›n› kral ad›na ve yarar›na kullanarak kazand›klar› zafer, her zaman krallar›n ve derebeylerin zaferi olarak
tarihe geçti. Savaﬂlar›, savaﬂ alan›na sürülen halk kazand› ve iktisadî
savaﬂ alan›nda meta üretimini halk gerçekleﬂtirdi. Savaﬂa ve meta üretim sürecine yön veren siyasîler, hükümet üyeleri, generaller, bürokrat58

lar ve üniversite, fabrika, banka yöneticileri, pazarlama müdürleri, sendika ﬂefleri, paylar›na düﬂen; unvan, ﬂöhret ve büyük ölçekte kemik elde ettiler. Savaﬂ ve üretim; ayn› zamanda halk›n mülksüzleﬂtirilmesini
sa¤lad›. Savaﬂ ve üretim ganimetlerinin ço¤u, ideologlar›n ve din
adamlar›n›n takdis etti¤i araçlarla iktisadî sistemin as›l sahibi efendilerin hazine odalar›na ve banka kasalar›na taﬂ›nd›. Hazine odalar›n›n ve
banka kasalar›n›n kap›s›na ﬂu cümle yaz›l›yd›; Devlet, mülksüzleﬂtirenlerin mülkünün koruyucusudur.
Devlet Egemen S›n›f Mülkiyetini Korumakla Yükümlüdür
Devlet s›n›f egemenli¤inin arac› olarak ömrünü sürdürdü. Birlikte
yaﬂam› organize etmenin arac› olarak ortaya ç›kan devlet; giderek kendini yaratan toplulu¤un üzerinde bir güce dönüﬂtü. Toplumsal iliﬂkinin
pratik ifadesi olan devlet; topluluk halinde yaﬂam›n düzenleyicisi, kurallar koyucu ve uygulay›c› ayg›t oldu. Topluluk kendi yaratt›¤› devleti, kendisinin topluluk olarak kalmas›n› düzenleyen fetiﬂ kurum olarak kabul
etti. Toplulu¤u sevk ve idare eden devlet, bireylerin topluluk halinde yaﬂamak u¤runa tahakkümü alt›na girdi¤i otoriter güç olarak organize
edildi. Devlet, ortaya ç›kt›ktan ve toplum ad›na toplum üzerinde tahakküm kurma arac› haline geldikten sonra; insan›n yaﬂam›n› kolaylaﬂt›r›c›
ayg›t olmak amac›ndan uzaklaﬂt› ve toplulu¤un hemen hemen tamam›na yabanc›laﬂt›. Devlet; birey yaﬂam›n›n ve özgürlü¤ünün, topluluk halinde yaﬂamak u¤runa feda edilmesinin kurumsal ifadesi olarak tezahür
etti. Ezilenlerin, sömürülenlerin hiçleﬂti¤i oranda, devletin gücü de büyüdü. Devleti, ezilenlerin toplumsal bilinç yan›lsamas›, köleli¤i ve s›n›f
egemenli¤ine boyun e¤iﬂi besledi.
Devlet her ne formda olursa olsun, toplumun sevk ve idaresini sa¤layan bir araç olarak yap›land›. Kuﬂkusuz bu devasa ayg›t toplumun
sevk ve idaresini, toplumun içerisinde, üretim tarz›na ba¤l› olarak güç
kazanan ve bu hegemonya gücü sayesinde devleti kullanma olanaklar›n› elinde bulunduran s›n›f›n hizmetine girdi. Toplumun tümünün iradesini devralan devlet, bu yetkisini, devleti sevk ve idare etmenin iktisadî
olanaklar›na ve maddî gücüne sahip s›n›f ad›na kulland›. Toplumun iradesini devralan devletin, toplumun üzerinde ama zahiri olarak, toplumun tamam›n›n hizmetinde bir organizasyon görüntüsü sunmas› gerçekleﬂti. Devletin formuna ba¤l› olarak, baz› toplumlarda devletin kurumlar›nda görev alan birey ve gruplar; devletin araç olma gücünden
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yararland›lar ve kendi idealleri do¤rultusunda devletin biçimini de¤iﬂtirme gücüne ulaﬂabildiler ve biçimsel de¤iﬂimi gerçekleﬂtirdiler. Do¤rudan toplumsal koﬂullara ba¤l› olarak, devletin organlar›ndan biri dizginleri ele alabildi ve devletin di¤er organlar› üzerinde bir güç oda¤› olabildi. Bu organ, devlete kendi rengini verdi ve yeniden biçimledi. Bu eylem, devletin s›n›flar üstü oldu¤u kan›s›n› güçlendirdi. Devletin bir kurumunun di¤er kurumlar›n› ikinci plana atarak siyasî iktidar›n baﬂ aktörü
olmas›; devletin s›n›f egemenli¤inin ayg›t› olmas› gerçe¤ini etkilemedi.
Devletin “ba¤›ms›z” ve “kendisi için” güç olmas› zahiri olarak var oldu.
Devlet, egemenli¤in gerçek ifadesi ve sahibi olamad›. Egemenlik ayg›t› olma durumu; devletin, iktisadî olarak gücü elinde bulunduran s›n›f›n
toplumsal hegemonyas›n›n arac› olmas›n› ifade etti. Egemenlik arac›
olarak devletin düzenleniﬂ biçimi, toplumun hiyerarﬂik düzenleniﬂini de¤iﬂtiremedi. Yani devlet, toplumsal hegemonyan›n sahibi de¤il; toplulu¤un tamam› üzerinde diktatörlü¤ünü kuran s›n›f›n egemenlik durumunu
sürdürmekle yükümlü ayg›t olarak yap›land›.
Devlet, egemenlik arac› olmas› itibariyle, egemen olan güç görüntüsü verdi. Hatta devlet ço¤u zaman toplumun kendisi olarak alg›land›.
Bu büyük bir yan›lsama idi. Çünkü devlet, s›n›f diktatörlü¤ünün önemli
bir ayg›t› olmas›na karﬂ›n; toplulu¤un ad›n› tan›mlayan olmad›¤› gibi diktatörlü¤ün öznesi de olmad›. Topluma egemen olma olanaklar›n› elinde
bulunduran s›n›f›n toplumsal hegemonyas›n›n (diktatörlü¤ünün) önemli
bir arac› olan devlet; toplulu¤un var olmas›na iliﬂkin ve hiyerarﬂik bir forma sahip toplulu¤u yönetebilme olanaklar›n› elinde bulunduran s›n›f›n
kullan›m›na haz›r devasa bir organizasyondu. Toplulu¤un organize olma durumu; toplulu¤un var olma durumunun önüne geçemedi. Yani,
toplulu¤un organize olma durumu, siyasas› de¤iﬂebilir, dönüﬂebilir ve
parçalanarak yeniden düzenlenebilirdi, ancak hiyerarﬂik düzenleniﬂe
sahip toplum var olmadan devletin varl›¤› gerçekleﬂemezdi. Toplum
yok olursa, onun organize edilme ﬂeklinin de bir anlam› kalmazd›. Demek ki devlet bir araç olarak de¤iﬂebilir ve parçalanabilir ve hatta devletsiz bir toplum mümkün olabilirdi ama bu durum toplumun yok olmas›n› sa¤layamazd›. Devletin y›k›lmas›n›n, toplumun ortadan kalkmas›,
yok olmas› demek oldu¤unu iddia etmek, egemen s›n›f›n hizmetinde
çene yar›ﬂt›ran siyasîlerin ve ideologlar›n uydurdu¤u bir büyük yaland›.
Halk›n bilincinde büyük bir yan›lsama yaratan bu aldatmaca; kölelerin,
egemen s›n›f iktidar›n›n ayg›t› olan devleti parçalama isteklerini törpüle60

di. Ayaklanma an›, isyanc› kölelerin devleti y›kma konusunda ikircikli
kalarak, tereddüt göstermesinde, ideolojik bir argüman olarak bu yalan
belirleyici rol oynad›.
Toplumsal hiyerarﬂiyi ortadan kald›racak bir altüst oluﬂ gerçekleﬂti¤i anda, devletin yap›sal de¤iﬂimi ya da parçalanarak yeniden düzenleniﬂi gerçekleﬂebildi. Devletin yap›sal dönüﬂümü ya da la¤vedilmesi
toplumsal bir devrimle mümkün olabildi. Toplumun düzeni, hiyerarﬂik
bir yap›da ve bir s›n›f›n, di¤er s›n›flar› sömürme araçlar›n› elinde tutmas›n› mümkün k›lacak formda ise; devlet, her ne biçimde olursa olsun, er
ya da geç ama mutlaka; iktidar araçlar›n› kullanma gücüne sahip s›n›f›n
hizmetine girdi. ‹ktisadî egemen olan s›n›f, siyasî ve ideolojik olarak da
egemen olan s›n›ft›. Kapitalist sistemde, burjuvalar iktisadî alan›n mutlak egemeni olma olanaklar›na ve araçlar›na sahip oldular. Burjuvaziyi
muktedir k›lan üretim iliﬂkilerinin var oluﬂ süreci, egemen s›n›f olma sürecini de belirledi. Burjuvazi sahibi oldu¤u olanaklar›n ve araçlar›n mülkiyet hakk›n› iflas etmedi¤i sürece elinde tuttu. Sermaye sahibi mülkiyetini çocu¤una miras b›rakt›. Mülkiyetin sahibi olma vasf›n›n süreklilik hali, burjuvazinin gücünü ve devleti kullanabilme olanaklar›na sahip olma
halini sürekli k›ld›. Kendi mensubu oldu¤u toplumun egemeni olarak,
devlet ayg›tlar›n› kullanabilme olanaklar›n› burjuvaziye kazand›ran iktisadî iliﬂkiler tümlü¤ü, ülkenin s›n›rlar› d›ﬂ›na da taﬂabildi¤i ölçekte, burjuvazinin di¤er toplumlar›n devletine de egemen olmas›n› sa¤lad›. Krallar›n mülk sahiplili¤i kendi bayra¤›n›n dalgaland›¤› alanlar› kapsad›. Emperyalizm ça¤›nda sermaye sahipleri ise, küresel ölçekte iktisadî güce
sahip olarak; bayra¤›n›n dalgaland›¤› ülkelerin yan› s›ra bayra¤›n›n dalgalanmad›¤› ülkelerdeki mali egemenli¤ini ve iliﬂkilerini kullanarak, siyasî iktidarlar› kullanabilme olana¤› elde etti ve dolay›s›yla bu ülkelerin
de yazg›s›n› belirleyen etkin güç olarak egemenlik s›n›rlar›n› küresel ölçekte geniﬂletti.
Burjuva Devlet Organlar› Bir Bütündür
Egemenli¤in millete ait oldu¤u sav›, ideolojik safsatad›r. Di¤er yandan egemenli¤in devletin bir kurumuna iliﬂkin ﬂey oldu¤u da yanl›ﬂt›r.
Egemenlik, iktisadî siyasî ve ideolojik alanlar›n tümüne iliﬂkin bir durumun ifadesidir. Ancak ço¤u zaman burjuva siyasetçilerin ço¤unlu¤u
oportünist tav›rla; egemenlik milletindir düsturunun; sadece yasama organ› (Millet meclisi) ve yürütmenin bir ayg›t›na (hükümete) iliﬂkin ilke ol61

du¤unu iddia ettiler. Bunun nedenini ise, devletin bu organlar›nda yer
alan kiﬂilerin (milletvekillerinin) görevlendirilmesinin milletin seçimiyle
gerçekleﬂti¤ine (!) ba¤lad›lar. Bu tutum tamam›yla kendi durumunu
meﬂru k›lma giriﬂimi idi. “Egemenlik milletindir” ifadesinin toplumsal
prati¤i yans›tmad›¤› aç›kt›. Halk› aldatman›n arac› olarak kullan›lan bu
düsturun, ideolojik ve siyasî söylevlerin ana konusu yap›lmas›na ek olarak; devletin tüm ayg›tlar›n›n de¤il de, bir ya da birkaç ayg›t›n›n “millet
egemenli¤inin kurumsal ifadesi” oldu¤unu iddia etmek daha büyük bir
yan›lsama yaratt›. Bu yaklaﬂ›m, burjuva demokrasisinin bir s›n›f devleti
olmas›na karﬂ›n; kendi ilkeleriyle uyumlu iﬂleyiﬂ (iç tutarl›l›k) göstermesi gerekirlili¤ini de yads›d›.
Parlamenter demokratik cumhuriyet rejiminde; yasama organ›
üyelerinin seçilmesi eylemi (biçimsel olmakla birlikte) ayn› zamanda bir
bütün olarak sistemin kendisinin onaylanmas›n› kapsad›. Parlamento,
cumhuriyet rejiminin bir organ› olarak yükümlülük üstlendi. Parlamentonun meﬂrulu¤unu kabul ederek, üyelerini seçmek; dolayl› olarak, bu siyasî organ›n parças› oldu¤u rejimin de meﬂrulu¤unu kabul etmek anlam› taﬂ›d›. Parlamento üyelerini seçme eylemine kat›lan ve dolay›s›yla
parlamentoyu onaylayan bir insan ya da halk, parlamenter cumhuriyet
rejimini onaylamama hakk›n› da yitirdi. Parlamenter cumhuriyet rejimi,
ona yaﬂam veren kurumlar›n tümlü¤ü idi. Dolay›s›yla, yasama, yürütme
ve yarg› kurumlar›n›n tümlü¤ü olan ve bunlardan birinin olmamas› ile
vasf›n› ve yap›sal formunu yitiren devletin bir kurumuna onay vermek,
di¤er tüm kurumlar›na onay vermektir. Yasama organ›n›n üyelerini seçmek, yasama organ›n› yap›sal olarak onaylamak anlam›na geldi¤i gibi,
yürütme ve yarg› organlar›n›n yap›sal konumunu onaylamay› da içerdi.
Biçimsel olarak da olsa; Yasama organ› üyelerini seçmek (!) ayn› zamanda yürütme görevini üstlenecek hükümetin de onaylanmas›n› ifade
etti. Bu kapsamda, yasama organ›n› ve yürütme organ›n›n bir kurumu
olan hükümeti onaylay›p; yürütmenin bir baﬂka dairesi olan bürokrasiyi, orduyu, cumhurbaﬂkan›n› onaylam›yorum demek abesle iﬂtigaldir.
Ayn› durum yarg› organlar›n›n onay› için de geçerlidir. Yarg› ya da yürütme kurumlar›n›n eylemi ve söylemiyle çat›ﬂan ve meclis ço¤unlu¤unu elinde bulunduran bir partinin; milletvekili seçimlerini dayanak yaparak, parlamentonun ve hükümetin “millet egemenli¤ini temsil etti¤ini”;
devletin di¤er kurumlar›n›n “millet egemenli¤ini” temsil etmedi¤ini söylemesi; kendi bindi¤i dal› kesmesidir.
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Eylem ve söylemde devletin organlar› aras›nda çeliﬂki ve çat›ﬂman›n yaﬂanmas› normaldir. Normal olmayan, baz› iktidar organlar›n› devlet kapsam›nda ele al›rken; di¤er organlar› milletin egemenlik arac› olarak tan›mlamakt›r. Burjuva cumhuriyet rejimlerinde; yürütme, yasama
ve yarg› organlar›n›n tümü devleti oluﬂturdu ve egemenli¤in kulan›m
arac› olarak dizayn edilen bu organlar tümlü¤ü; iktisadî egemenlik gücünü elinde tutan ve dolay›s›yla siyasî ve ideolojik egemenli¤ini de kurma olanaklar›na eriﬂen kapitalist s›n›f›n hizmetine haz›r halde varl›¤›n›
sürdürdü. Yasama organ› üyelerini seçmek eylemi; tüm organlar›yla birlikte devleti onaylamak ve dahas› kapitalist s›n›f›n devleti bask› arac›
olarak kullanmas›n› da onaylamakt›. Bu onay; devletin yap›sal formuna
ve s›n›fsal vasf›na iliﬂkindi. Devletin yap›sal formuna ve s›n›fsal vasf›na
iliﬂkin onay; devletin aksayan organlar›ndaki iﬂleyiﬂe iliﬂkin de¤iﬂimlerin
yap›lmas›n› d›ﬂlamad›. Bu ayr› bir ﬂeydi; parlamento üyelerinin seçimine ve dolay›s›yla hükümetin kurulmas›na kadar uzanan sürece onay
verip; bu onay›n, devletin tüm ayg›tlar›n›n ve s›n›flarla devletin iliﬂkisinin
onaylanmas›n› içermedi¤ini söylemek ayr› bir ﬂeydir. (Kald› ki; “devlet
ve s›n›f iliﬂkilerinin düzenleniﬂi, her zaman, toplumun r›zas›na tabidir”
ﬂeklinde bir genel kural yoktur. Baz› dönemlerde, özellikle de, iktisadî
ve siyasî krizin s›n›f iktidar›n› sarst›¤› dönemlerde devlet yöneticileri,
egemen s›n›f›n ç›karlar› gere¤i, toplumun tamam›n›n göstermelik onay›n› alma gereksinimi duymaks›z›n da siyasî düzenleme yapt›lar.) Parlamento gücünü kullanarak, devletin di¤er organlar›n›,”millet ad›na” etkisiz k›lma istemini, toplumsal iliﬂkilerin düzenleniﬂine ait gerçekli¤in ifadesi olarak dile getirmek, halk› aldatman›n ve oy avc›l›¤› yapman›n ideolojik siyasî argüman› oldu.
Burjuva demokratik cumhuriyet rejiminin bekas›; ço¤unlu¤un ﬂu ya
da bu nedenle kapitalist rejime r›za göstermesine do¤rudan ba¤l› kald›.
Kapitalist rejim d›ﬂ› eylemlilik içerisinde olmamak güvencesi vererek;
ço¤unlu¤un r›zas›na ba¤l› olarak devlet ayg›t›nda görev alan toplumsal
grup, parti, “devleti y›k›c›” eylem gerçekleﬂtirmek için konuﬂlanma olanaklar›n› yitirdi. S›n›f egemenli¤ine son vermek üzere, “kapitalist devlet
karﬂ›t›” örgütlenmek; devletin tüm kurumlar›n› felç etme ve parçalama
amac›na iliﬂkin tutarl›l›¤›n ve devletin s›n›fsal karakterini kavraman›n ifadesi oldu. Ezilen s›n›f›n sokakta kurdu¤u iktidar, burjuva devleti onaylamaman›n göstergesi olarak, ezilen ve sömürenlerin isyan tarihinde
yerini ald›. Dolay›s›yla egemen s›n›f karﬂ›t› bir duruﬂa sahip halk, ancak
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devlet d›ﬂ›nda bir güç olarak örgütlendi¤i durumda, s›n›f hegemonyas›na da onay vermemek konumuna ulaﬂt›. Böylesi bir durumda, sokakta
kurulan halk iktidar›n›n, “taktik” olarak seçimlere kat›lmas› anlaﬂ›labilir
bir ﬂeydir. Ancak, taktik anlamda da olsa, burjuva parlamentosuna üye
seçmek eylemine kat›lmak ve parlamentoya üye göndermek; dönemsel
ve geçici de olsa burjuva parlamenter rejimin meﬂrulu¤unu kabul etmektir. Burjuva devlet ayg›t› içerisinde güçlü bir mevzii elde etme eylemini; stratejik olarak, devleti y›kma eylemine kadar geniﬂletme istemi
ve iddias›; her zaman, teorik bir kuruntu olarak saçmal›klar müzesindeki yerini ald›. Burjuva devletin baz› kurumlar›nda güç oda¤› haline gelip,
elde edilen konumu, iﬂçilerin ve emekçilerin s›n›fsal iradesi saymak ve
bu iradenin; sermaye sahiplerinin iradesine ba¤l› savaﬂ araçlar›na ve
asileri yok etmek için “özel” yap›land›r›lm›ﬂ kurumsal olanaklara ra¤men, devleti parçalayabilece¤ini iddia etmek; olmayacak duaya amin
demektir.
29 Nisan 2010-Ankara
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Ahmet Temizel
-De¤erlendirmeÇelik Sezer
H. Mutlu Öztürk
Yine Meslek Örgütlerimiz Üzerine...
Geçti¤imiz günlerde TMMOB’ye ba¤l› Odalarda bir kez daha Genel Kurullar yap›ld›. (May›s sonunda da TMMOB Genel Kurulu yap›lacak.) Delegeler otobüslerle Ankara’ya taﬂ›nd›, otellerde kal›nd›, akﬂam
yemekleri yenildi, içildi, söylevler verildi, kulisler yap›ld›, sand›klar kuruldu, seçimler yap›ld›. Bizler de oralardayd›k, olanaklar ölçüsünde sözümüzü söyledik, konuﬂulan malumu bir kere daha dinledik. Genel olarak
düﬂüncelerimizi de¤iﬂtirecek bir durum yaﬂanmad›. Dostlar al›ﬂveriﬂte
görsün misali verilen sahte pozlar d›ﬂ›nda bir ﬂey yoktu asl›nda.
Poz deyince, 1 May›s günü kortejlerimiz yürürken pankart as›l› ﬂube binalar›n›n önünde yöneticilerin durup çektirdikleri foto¤raflar›n›n alt›na ne yazacaklar›n› çok merak ediyoruz. Pankart ve flamalar›n› “as›l”
üyelerine taﬂ›tamad›¤› için ö¤rencilere ve Oda çal›ﬂanlar›na taﬂ›tan zihniyetin bundan önceki 1 May›slarda ve etkinliklerde sergiledi¤i ‘cengaver’likler san›lmas›n ki bilinmiyor. Üstelik bu konular› Dergimizin sayfalar›nda yazm›ﬂ, anlatm›ﬂt›k...
Bugün meslek odalar›nda olan biteni anlamam›z› kolaylaﬂt›racak
ipuçlar›n›n izini yak›n geçmiﬂimizde sürmek ve sonuçlar›n› sizlerle paylaﬂmak istiyoruz öncelikle.
Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i (TMMOB) ‘70`li y›llarla birlikte
devrimci muhalefetin önemli mevzileri aras›nda yerlerini alm›ﬂlard›r.
Toplumsal muhalefetin s›n›f mücadelesi eksenli olarak yükseliﬂi, di¤er
meslek örgütleri gibi bileﬂiminde emekçi unsurlar› bar›nd›ran TMMOB`yi
de etkilemiﬂ ve politikalar›na yön vermiﬂtir. 12 Eylül darbesi sonras› vurulan ilk devrimci mevziler aras›nda bu yüzden onlar da vard›.
‘80`li y›llar boyunca egemenler; iﬂçi s›n›f› ile kaç›n›lmaz yeni vuruﬂmalar öncesinde tahkimatlar›n› artt›r›rken, yönetim ayg›tlar› olan devletin tüm ana ve tali unsurlar›n› da baﬂtan aﬂa¤›, incelikle yeniden tan›mlama ve örgütleme yoluna gittiler. Dünya tarihinin, çok sonralar› da haS.P. F/5
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t›rlanacak önemli “toplum mühendisli¤i“ projelerinden biri böylece ustal›kla gerçekleﬂtirildi, halen gerçekleﬂtirilmekte.
Bu yeniden yap›lanma projesinin en öne ç›kan yan›; emekçilerin o
güne kadarki mücadeleleriyle, nice a¤›r bedeller ödeyerek biriktirdi¤i
örgütlenme ve özyönetim tecrübelerinin, kazan›mlar›yla birlikte geri dönülmez biçimde belleklerden silinmesi, tekrar›n›n da olanaks›z k›l›nmas›na yönelik uygulamalard›. Egemenlerin, gerek duydukça oras›n› buras›n› çekiﬂtirerek yeni biçimler verdi¤i 12 Eylül anayasas› ve ba¤l› yasal
düzenlemelerle, “sözde demokratikleﬂme” yönünde görünüﬂte baz›
ad›mlar atm›ﬂ olmalar›na karﬂ›n, iﬂçi s›n›f›n›n meslekî ve sendikal örgütlenmesi önündeki engelleri günümüze a¤›rlaﬂt›rarak taﬂ›m›ﬂ olmalar› s›n›f sezgisine sahip hiç kimsenin gözünden kaçmamaktad›r. Evet sendikalar, meslek odalar› ve dernekler bugün varl›klar›n› sürdürüyor. Ama
hangi tüzük ve yönetmeliklerle ve hangi yasal düzenlemelerin cenderesinde?
Yasakla, içini boﬂalt, yeniden tan›mla, nihayet tekrar serbest b›rak.
O art›k baﬂka bir ﬂeye dönüﬂmüﬂtür. Zehirli meyveler ve baﬂtan ç›kar›c› tuzaklarla dolu yasal düzenlemelerin labirentinde devrimci emek so¤urulur. Kirlenenler ödüllendirilir. Art›k onlardan beklenen, içinde yüzdükleri pisli¤i kutsamalar›d›r. Ve onlar da ayn› pislik içinde kutsanm›ﬂlard›r zaten.
Kirlenmek, s›n›fsal ç›karlar›na ihanet etmek olarak tan›mland›¤›nda
sendikalar ve di¤er emek örgütleri için net ayraçlar ortaya koyabilmemize karﬂ›n ‘Diploma Temelli Meslek Örgütleri’ ve TMMOB için durum
o kadar aç›k de¤ildir. Sorunun bir k›sm› örgütlerin s›n›fsal bileﬂiminde
yani heterojen yap›s›nda yatmaktad›r.
12 Eylülle birlikte yürürlü¤e giren yaln›zca yasaklar, k›y›m ve katliamlar de¤ildi. Sermayenin bekas› için, 24 Ocak kararlar› olarak an›lan
bir dizi “ekonomik reform” paketi h›zla hayata geçirildi. Elleri kollar› ba¤lanm›ﬂ olan iﬂçi s›n›f› karﬂ›s›nda dikensiz gül bahçesindeymiﬂçesine rahatlay›p hoyratlaﬂan sermaye örgütleri kapitalist piyasan›n kurallar›n›,
özüne dokunmadan, iﬂlerine geldi¤i gibi yeniden düzenlediler. Uluslararas› sermaye ile farkl› düzlemde yeni iliﬂkiler kurdular. Bu iliﬂkilerdir
ki, onlar› emperyalist-kapitalist hiyerarﬂi piramidinde bugün geldikleri
noktaya taﬂ›d›: ‹ﬂbirlikçilikten taﬂeronlu¤a, altemperyalist bir güç olmaya...
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Tüm bunlar olurken Türkiye s›n›fsal panoramas›nda da ilintili de¤iﬂiklikler göze çarpmaktad›r: “Serbest giriﬂimcilik” göklere ç›kar›l›r. Zaman›nda, tefeci / bezirgan güruhundan “modern burjuvazi ” yaratmak
için oluﬂturulmuﬂ olan K‹T’ler, yeterince palazlan›p rüﬂtünü ispat etmiﬂ
olan yerli finans kapitalin iﬂtah›n› kabartmaya baﬂlam›ﬂt›r. Ticaret h›zla
“serbestleﬂir” ve “çeﬂitlenir”. Tabii ki çeﬂitlenen sadece ticaret de¤ildir.
Kitab›na uydurulmuﬂ h›rs›zl›¤›n da en zengin örnekleri bu topraklarda
boy at›yor, “bir dönemin prensleri” söz yerindeyse ortal›¤› k›r›p geçiriyorlard›.
Bu dizginsiz sermaye birikimi döneminin meyvesi olan yeni küçükburjuvazi de (yeni orta s›n›f) dikkate de¤er bir kütleselli¤e ulaﬂ›yordu.
H›zla büyüyen sömürü pastas›n›n k›r›nt›lar›ndan nemalanan bu s›n›fsal
katman içinde öne ç›kan bir grup vard› ki; bir yandan geliﬂen sanayinin
gerek duydu¤u yan imalat ve hizmet alanlar›nda “giriﬂimcili¤iyle” etkin
oluyor, bir yandan da burjuva iktidar›n›n aç›k / gizli kurumlar›nda artan
nitelikli kadro gereksinimini karﬂ›l›yordu. Burjuvazi, kendi öz örgütlerinde (TÜS‹AD, TOBB, MÜS‹AD vb.), elitleri vas›tas›yla üst düzey politika
yaparken, yeni orta s›n›f üyesi kalabal›k bir koro da, iﬂçi s›n›f›n›n geçmiﬂ
dönemlerde elde etti¤i tüm somut kazan›mlara ve de¤erlere sald›ran,
kirli, çürük ve adi bir kampanyay› yürütüyordu.
Tüm bu uzun sald›r› y›llar› boyunca kendi özörgütü olan ‹ﬂçi S›n›f›
Partisi’nden (‹SP), s›n›f sendikac›l›¤›ndan yoksun b›rak›lm›ﬂ olan iﬂçi s›n›f›, kendisi için s›n›f olma özelli¤ini kazanmas›n› sa¤layacak toplumsal
bilinçlenme süreçlerinin çok uza¤›na düﬂürülmüﬂ, içlerinden bir ço¤u
idealizmin karanl›k dehlizlerinde yolunu yitirmiﬂ, her ﬂeye karﬂ›n s›n›fsal
sezgisiyle, kültürüyle, inanc›yla karanl›¤a direnenler ise s›n›f ad›na
mangalda kül b›rakmayan sahte kurtar›c›lar›n, resmî ideolojiyle zehirlenmiﬂ sahte sosyalistlerin kuca¤›na bilinçle ve kararl›l›kla itilmiﬂlerdir.
Bunun yans›malar› tüm örgütlerde oldu¤u gibi mühendis mimar örgütlenmelerinde de çok belirgin bir biçimde hissediliyordu. ‘Meslek’
kavram›n›n mümkün oldu¤u kadar az, ancak ‘meslekçili¤in’ ve ‘popülizmin’ bolca gündeme geldi¤i bir mecraya giriliyordu. Kapitalist pazar›n
istem ve ihtiyaçlar› toplumdaki her örgütlenmeyi ﬂekillendirdi¤i gibi
meslek odalar›n› da kendine uyumlu bir kal›ba girmeye zorluyordu.
Bir yandan zorlarken yeri ve zaman› geldikçe de ödüllendiriyordu.
Özal döneminin “Yeminli Mühendislik Bürolar›” oluﬂumu sözde kentlerdeki plans›z yap›laﬂman›n, gecekondular›n tasfiyesine, bu bölgelerin
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planlanmas›na yönelik idi ama, asl›nda bir yandan gecekondu sahibine
kentsel rant kap›s›n› aralarken di¤er yandan da ilgili meslek erbab›na
bir kazanç kap›s› açm›ﬂ oluyordu. Peki bunun sonucu ne oldu? Kondular birer apartman, kondu sahibi rantiye, meslek erbab› ise “iki oda+bir
salon” mimarl›¤› ve mühendisli¤i yaparak “iﬂ adam›” oldular.
Daha yak›nlarda ise 1999 depremlerinin ard›ndan da¤›t›lan “uzman
mühendis-mimar” belgeleri uygulamas›n› hat›rlamal›y›z. Devlet meslek
örgütlerini devre d›ﬂ› b›rakarak, sadece beyana ve mezuniyet k›demine
göre uzman belgesi da¤›tt›. Da¤›tt› da ne oldu? Uzmanlar ne yapt›lar?
Uzun uzad›ya yazmaya gerek yok. Asl›nda zaten bu uzmanlar›n tarif
edilen ve yap›lmas› gereken iﬂi yapamayacaklar› biliniyordu. Bir ﬂey yap›lmas› da beklenmiyordu; ne meslek erbab›ndan ne de vatandaﬂtan.
Olay ac›y›-korkular› unutturmak, tepkileri zamana yayarak yat›ﬂt›rmak,
halkta bir afet bilincinin yerleﬂmesini önlemek, taleplerin önüne geçmek
idi. Uzmanlar›n da burada bir rolleri olacak ve elbette ki biraz da para
kazanacaklard›. Aynen de böyle oldu. Dönüp bir bakal›m, 11 y›l geçti,
nerede gerekli önlemler? Okullar m› güçlendirildi, yoksa hastaneler mi?
Çürük güvensiz olanlar y›k›ld› m›? Yerlerine yenileri yap›ld› m›? Yoksa
kentsel dönüﬂüm ad› alt›nda rant projeleri mi tezgahlan›yor!..
Asl›nda süregiden ya¤malar ve avantalar düzeninde sistemin iyileﬂtirme, denetim, güvenilirlik ad›na yapt›¤› her düzenleme birer rant
kap›s›d›r. TUS uygulamalar›, ﬂantiye ﬂefli¤i, maden sahas› sorumluluklar›, yap› denetim sistemi, trafo sorumlulu¤u, bas›nçl› kaplar denetimi,
asansör denetimi vb. bunlara örnektir. Her birinde istersen, vicdan›n el
verirse, hiç yapmadan, yerine dahi gitmeden, adresini bilmeden iﬂi yapm›ﬂ olabilirsin. Para da kazan›rs›n. Senden istenen ve beklenen de asl›nda bundan ibarettir.
‹ﬂte bu ortamda sol cenah›n geniﬂ yelpazesi içindeki bir grup da
meslek odalar›nda kümeleniyordu. 80 öncesine ait görece k›sa bir dönemin birikintilerinden kalanlar›n üstüne bir tak›m yap›lanmalar kurulmak isteniyordu. Ancak kurulmak istenen yap›lanmalar hep ‘bizden olsun, çamurdan olsun’ anlay›ﬂ›n›n tezahürü ﬂeklinde geliﬂiyordu. Zaman
bu grupçu anlay›ﬂ›n aleyhine de¤il nedense hep lehine çal›ﬂm›ﬂt›r. Ancak bu grubun büyüklü¤ü henüz ‘tek’ baﬂ›na yetmedi¤inden hep bir ittifaklar ve pazarl›klar içinde Genel Kurullar vücut buluyordu. Peﬂi s›ra
ÖDP yap›lanmas›n›n yaﬂand›¤› bu süreçte müttefikler kimi zaman Kürtler, kimi zaman nispeten daha az say›sal güce sahip olan EMEP, “TKP”
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ve benzerleri ya da gönüllü, muteber ve mutemet ÇBS’ler olmuﬂtur. Buraya dikkat, bizde ittifaklar›n kitlendi¤i anda kurtar›c›lar hep bu gönüllü,
muteber ve mutemet’lerden ç›kar!.. ‹ttifaklarda ilke mi dediniz, o da ne
demek?
Bu pazarl›klar›n temel amac›n›n, meslek odalar›nda genel bir emek
cephesinin savunusu oldu¤unu sanan baz› iyi niyetli unsurlar ise hep yan›lg›ya düﬂüyordu. Daha önce de gündeme getirdi¤imiz gibi Oda merkezlerinde 4 duvar aras›nda devrimciyi oynayan birimler yörelerinde esnaf ve eﬂraf iliﬂkileri içindeydiler. Hatta meslek alan›n› düzenleme (!) konumunda bile olabiliyorlard›. Bunun bal gibi fark›nda olan merkezler ise
bulaﬂ›k bir ideolojinin sarmal›nda TMMOB’yi emek cephesinin en önemli bileﬂenlerinden biri olarak görüyor / gösteriyor, kendi bezine bakmadan üst perdeden s›n›f hareketinin yöneticili¤ine soyunabiliyordu.
PART‹ gelene¤inin olmad›¤› co¤rafyam›zda o kadar çok yanl›ﬂ vard› ki hangi birini s›ralayal›m: Kendili¤inden kurulmuﬂ partilerinde dernekçilikle iﬂtigal edenler, s›ra meslek odalar›, dernekler veya sendikalara geldi¤inde ise particilik oynuyorlar. Kendi varl›¤›n› bir tak›m referanslara dayand›r›p emek h›rs›zl›¤› yap›yor, do¤as› gere¤i o ortamlarda
bulunan siyaset d›ﬂ› gönüllülerle veya mutemetlerle hemhal olup oda
yöneticiliklerini sürdürüyordu. CHP, SHP gibi malum partiler bu ortamlardan besleniyor il ve ilçe meclislerini buralardaki kadrolar›ndan seçiyordu. Hatta parti tüzü¤üne “meslek odalar›nda seçilmiﬂ veya atanm›ﬂ
yönetici olanlar›n do¤al delege olaca¤›” dahi yaz›lm›ﬂt›. Diploma Temelli Meslek Örgütleri’nde yöneticilik yapm›ﬂ olmak bir dönem siyasete at›lman›n ön koﬂulu say›lmaktayd›...
Buna karﬂ›n sözde, meslek odas›n›n siyasetten ‘ba¤›ms›zl›¤›’ savunuluyordu. Yöneticileri meydana getiren insan toplulu¤unun bileﬂeni
görüntüde daha solda pozlar verirken özde her türden ‘ba¤›ml›l›¤›n’
muhteviyat› art›yordu.
Baﬂta da dedi¤imiz gibi bu sene yap›lan Genel Kurullarda da de¤iﬂen bir ﬂey olmad›.
Baﬂkanlar üst perdeden siyasî eleﬂtirilerini baﬂta iktidar partisine
yönlendirdiler, akabinde Odalar›m›z›n ne kadar mühim yap›lar oldu¤unu söyleyegeldiler. Delege pazarl›klar› sonunda yar›s›ndan fazlas› neden orada oldu¤unu bilmeyen delegelerin t›k›ﬂt›r›ld›¤› küçük salonlarda,
nedense delege say›s›ndan az koltu¤u bulunan bir yerde (Ankara, ‹MO
Teoman Öztürk salonu) büyük Odalar›n Genel Kurullar› yap›ld›.
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Burada yeri gelmiﬂken Genel Kurul Delegesi olman›n öneminden
de biraz bahsetmek gerekiyor. Delege; tart›ﬂmalara bizzat kat›lmas› gereken, politikalar›n oluﬂturulmas›nda söz ve kararlar›n al›nmas›nda oy
sahibi olan kiﬂidir. Ama günümüzde delege olmak art›k bir liyakat, paye, lütuf, yandaﬂlar› taltif derekesine düﬂürülmüﬂtür. Art›k delegelerden
beklenen sadece öngörülen ﬂekilde oy kullanmalar›d›r.
Asl›nda Genel Kurullar›n mizanseni de belliydi: Yöneticilerin ard›ndan s›n›rl› Genel Kurul süresinin önemli bir bölümünde “konuk konuﬂmalar›” fasl› ile her gelene kürsü ve mikrofon sunuldu. Önüne bu olanak sunulanlar kendi örgütlerinde belki de hiç bu kadar kalabal›k toplulu¤a hitap etmemiﬂlerdir. F›rsat bu f›rsat içlerini dökerler. ‹ﬂte bu u¤urda bir tam gün harcanm›ﬂ olur. Sonra ikinci gün sadede gelinir, ilk konuﬂmalarla el enseler çekilir, varsa muhaliflerin konuﬂmalar›na nedense en liberal ve meslekçi ﬂubelerdeki ‘askerler’ cevap vererek zevahir
kurtar›l›r. Son sözü hep yöneticiler söyler ve bir güzel herkesin a¤z›n›n
pay›n› verirler. Bunun ad› yönetmelik gere¤i “Yap›lan eleﬂtirilere cevap
hakk›n›” kullanmakt›r. Ancak a¤z›n›n pay›n› alan›n da bir cevab› olabilir,
ama bunu verecek bir olanak, mekanizma yoktur!... Bir sonraki seçimlere kadar kimler koltuk de¤ne¤i olur onlar bir bir yoklan›r. Asker delegelere talimat verilir; bak bu bizim adam o ne diyorsa onu yap o elini
kald›r›yorsa kald›r. Söylenen, konuﬂulan, kimlik, kiﬂilik hiç mühim de¤ildir, önemli olan statükonun devam›d›r. TMMOB Baﬂkan›m›z say›n Mehmet So¤anc› ne demiﬂtir: “Biz sizin yerinize bunlar› oturduk tart›ﬂt›k, karar ald›k, size ne oluyor? Demokrasi mi? Bak›n biz Demokrasi Kurultay›nda karar ald›k, Mühendislik-Mimarl›k Kurultay›nda karar ald›k. Ey
muhalifler bizi ve kürsülerimizi iﬂgal etmeyin!” Kimse, hiç bir Allah›n kulu da kalk›p bir zahmet bakmaz ki, hakikaten o Kurultaylarda kimler, ne
konuﬂmuﬂ, neler tart›ﬂ›lm›ﬂ? Hangi kararlar al›nm›ﬂ? Peki bu gün yap›lanlar nedir?..
Muhaliflerin hâli mi? Di¤erlerinden farkl› de¤ildi ki; kimi meslek örgütünü siyasî partiyle kar›ﬂt›r›yor, kimi hiç emek vermedi¤i bir ortamda
en devrimciyi oynama derdine düﬂüyor, kimi ise ertesi günü
TMMOB’nin a¤ababalar›ndan yiyece¤i kaz›¤a ald›rmadan belki bir ﬂey
t›rt›klar›m diye koltuk de¤nekli¤ine bal›klama atl›yordu.
Delegeden beklenen son ﬂey; Pazar günü seçim yerinin önünde eline tutuﬂturulan “bizimkilerin” listesine oy ver, örgütsel demokrasiyi iﬂlet...
Meslek odalar› ne demokratik ne meslekî ne de kitlesel bir geliﬂim
gösteriyor. Örnek mi; Tüm örgütlerde artan mülk, etkinlik ve eleman sa70

y›s›na karﬂ›n yeni üye oranlar›ndaki azalma. Örnek mi; ülkenin her yan›nda geliﬂen ya¤ma ve avantalar karﬂ›s›nda sonuçsuz, k›sa mesafeli,
nefessiz, ne dedi¤ini kendisi de bilmeyen kampanyalar. Örnek mi; üyesinin kat›l›m›n›n önünde duran kas›nt›lar. Bugün TMMOB birimlerinde 7,
8 hatta 10 dönemdir (bir dönem iki y›ld›r) yöneticilik yapanlar›n bulunmas› nas›l aç›klanabilir? Ya bu kiﬂiler çok yetenekli, becerikli ve vazgeçilmez kiﬂilerdir, onlar olmazsa tümden yokuz’dur, ya da bu camia kendini yenileme yetene¤inden yoksundur. O zaman da yok olmak mukadder de¤il midir?..
Örgütsel demokrasiye, temsiliyete dair güzel bir örnek ‹nﬂaat Mühendisleri Odas›’nda yap›lan yönetmelik de¤iﬂikli¤idir. Merkez Genel
Kuruluna kat›lacak olan delegelerin oran› üye say›s›n›n % 1’inden %
0.7’sine düﬂürülmüﬂtür. Genel Merkezin önerisi ise % 0.5’e düﬂürülmesi idi. Gece geç vakit tart›ﬂmalar› ve pazarl›klar ile % 0.7’ye ba¤land›.
Gerekçe mi istediniz; Genel Kurul maliyetlerinin yüksekli¤inden, üye
say›s›n›n ve dolay›s› ile delege say›s›n›n sürekli artmas›ndan, teknik olanaklara kadar say sayabilirsen... Çocuk mu kand›r›yorsunuz, say›y› düﬂürerek yöneticilerin seçme-eleme ﬂans›n› art›rd›¤›n›z ortada...
Hiç münaf›kl›¤a ve oyun bozanl›¤a gerek yok. Gerekli olan bu yap›lar›n mevcudiyetinin korunmas› (statükonun devam›)d›r. Gerekli düzenleme (kulis, ittifak, spekülasyon, karalama vb) bunun için yap›lmaktad›r. Bu kiﬂiler de iﬂte bu gereklilik için bir dönem daha fedakârl›kta bulunmaktad›rlar!.. Efendim delege nas›l olunur ya da seçilir derseniz elbette ki talip de olunur, pazarl›klar, görüﬂmeler de yap›l›r (ama aç›k görüﬂme de¤il tabii ki). Fakat sonunda delegeleri yöneticiler seçer; lay›k
olunur, lay›k görülür, taltif edilir... Genellikle...
Bunlar›n de¤iﬂmesi için umutsuz olmaya gerek yok. Ancak umutlu
olmak için; popülizmden uzak, meslek odalar›n› yerli yerine koymuﬂ,
emekçi karakterde, her ortamda mevcut üyeleriyle güçlü ba¤lar› olan,
üstyap› iliﬂkileriyle dünyan›n de¤iﬂece¤ine inanmayan, diplomas›n›n kazand›rd›klar›n› halk ile paylaﬂabilecek, elitist varl›¤›n› inkâra haz›r ve
emek cephesinin mütevazi bir bileﬂeni olabileceklerle birlikte yap›labilecek çok proje bulunmaktad›r. Tüm bu yaz›lanlar bunun bilinciyle kaleme al›nm›ﬂt›r. Tarihi bakal›m kimler yazacak?
11 May›s 2010
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Ahmet Çakmak Deliorman

-De¤erlendirme-

Gençli¤e Dair

Gençlik, belirli bir yaﬂ aral›¤›n› ifade etmekle birlikte bir dinamizmi,
hareketi, de¤iﬂimi, dönüﬂümü yani hayat›n bizzat kendisini ifade eder.
Di¤er bir ifadeyle tohumun bitkiye dönüﬂümünü simgeler. Yaﬂ kategorisi, insan›n üretimine göre de de¤iﬂiklik arz etmektedir. Örne¤in, 60 yaﬂ›nda bir ihtiyar delikanl› teorik, pratik üretimle, toplumsal mücadeleyle
u¤raﬂ›rken; 25 yaﬂ›nda genç ihtiyar hayat›n hiçbir alan›na müdahil olmamaktad›r ki bu da yaﬂ›n gençlik üzerindeki belirleyicilik kriterinin sorgulanmas›na neden olmaktad›r.
Gençlik dendi¤inde genelde sol kesimlerde (her ne kadar sol tan›m› mu¤lak da olsa ülkede ve dünyada sosyalist, Marksist etiketlilerin
bollu¤undan dolay› bu terimi kullanmay› ye¤liyorum) alg›lanan üniversite ve biraz da lise gençli¤idir ve sol cenah›n ilgi alan›n› bu kesimler iﬂgal etmektedir. As›l düﬂünülmesi gereken de bu noktad›r. Bu alg› kan›mca de¤iﬂmek zorundad›r. Çünkü gençlik esas itibariyle ilkö¤retim
düzeyindekileri de kapsamal› ve sol, bu yönde proje geliﬂtirmelidir. O
yaﬂlarda asgari düzeyde de olsa kavram tam oturmasa da demokratik
bir sosyal çevre, ortam, e¤itim-ö¤retim görmüﬂ birinin daha ileriki yaﬂlarda farkl› yanlara kaymas› daha zordur. Bu zorlu¤u belirleyen de elbette ki devrimcilerin faaliyetleri, bu alan ile ilgili üretip uygulad›klar›,
yayg›nlaﬂt›r›p geliﬂtirdikleri projeler belirlemektedir, belirleyecektir. Bu
anlamda bugün sosyalistlerin bu tür bir projesinin oldu¤unu söylemek
do¤ru olmaz. Gençler yaz›n kuran kurslar›nda, okulda e¤itim-ö¤retim
s›ras›nda (sosyalist ö¤retmenlerin çabas› bile yeterli gelmemektedir),
hafta sonu dershanelerde, hayat›n her alan›nda sokakta, yaz›l› ve görsel bas›nda bir gericileﬂtirme kampanyas›n›n en önemli özneleri durumundad›rlar. Bu yaﬂlarda dini gericili¤i, ›rkç› sald›rganl›¤› gayet do¤al
gören biri olarak yetiﬂince ileride de¤iﬂmesi, dönüﬂmesi çok zordur. Tarikatlar, cemaatler ve onlar›n okullar›, dershaneleri, kurslar› vs. bu alan› doldurmakta ve kendilerine uygun ﬂekilde gelece¤in insanlar›n› yetiﬂtirmektedirler. Okulda, sokakta, komﬂuda, televizyonda her yerde beyni dumura u¤rat›lan gençlerin gençli¤i de böylece al›nmakta, biat eden,
sermayeye sad›k kullar olan, tarikatlar›n çizdi¤i çerçevede sosyal ve si72

yasal hayata kat›lan nesneler olup ç›kmaktad›rlar. Bu son derece planl›, programl› ve destekli bir projedir. Buna karﬂ›l›k, gençleri bu bataktan
kurtarmas› gereken devrimcilerin, sosyalistlerin bir projesi yoktur.
Fettullah’›n ve di¤erlerinin okullar›n›n, yurtlar›n›n yerine konacak bir
ﬂey yoktur. Her ﬂeyin metalaﬂt›r›ld›¤› kapitalist sistemde bunlar›n sunduklar› hizmetler gençlere ve ailelerine çok daha cazip gelmektedir. Elbette onurlu yaﬂamay› de¤il de kolayc›l›¤› seçtikleri, kendi iradelerini
teslim ettikleri, insanl›¤a bile yak›ﬂmayan bir harekette bulunduklar›
noktas›n› göz ard› etmemek gerekir; ancak toplumsal gerçekli¤in de bu
oldu¤u bilinerek hareket edilmelidir. Bunun en baﬂta ekonomik, sonra
da sosyolojik birçok ﬂeye ihtiyac› oldu¤u ve sosyalistlerin, devrimcilerin
durumlar› da düﬂünüldü¤ünde imkâns›z gibi görünen bir durumdur. Bunun zorlu¤u son derece aç›kken, imkânl›l›¤› da son derece gerçektir.
Yeter ki istensin ve u¤raﬂ›ls›n.
Gençlik alg›s›n›n odak noktas› olan üniversite gençli¤ine geçmeden önce ﬂunu da belirtmek durumunday›m. Üniversite gençli¤i, s›nava
girenlerin az bir bölümünü ifade ederken; kazanamayan ve sömürü zincirinin ve gerici anlay›ﬂlar›n halkalar›na ba¤lananlar›n niceli¤i çok daha
fazlad›r. Bu alana dönük de sosyalistlerin bir projesi mevcut de¤ildir.
Devrim derdi olanlar›n buna dönük de projesi olmas› gerekti¤i kanaatindeyim.
Üniversite gençli¤i, sermayenin ve koruyucusu devletin ihtiyaçlar›na ve yeniden üretimine dönük olarak haz›rlanan program›n ö¤retim
sürecinden geçirilen bireyleridir. Resmî ideolojinin üretildi¤i, empoze
edildi¤i, yeniden üretilip yayg›nlaﬂt›r›ld›¤› bir kurumda, ortamda hareket
etmek zorunda b›rak›lanlard›r. Bu anlamda devrimci üniversitelilerin iﬂi
çok daha zordur. Sadece bu ve oradaki bask›lar de¤il, mensup olduklar› siyasal parti, örgüt vs. ile olan iliﬂkileri sebebiyle de zorluk yaﬂamaktad›rlar. Her kesim, buradan nemalanmak, kendi reklam›n› yapmak
kolayc›l›¤›n› buradan sürdürmek ad›na ö¤rencilerle organik ba¤ içerisindedir. Elbette ki sözüm, gerçekten ciddî, disiplinli, özverili, kolektif,
özerk çal›ﬂan ve üreten öznelere de¤il; genele; pek tabii ki her ö¤renci
grubu, kendi mensup oldu¤u partinin, örgütün çal›ﬂmalar›n› yürütecek,
destek olacak; ancak kendi durdu¤u yerden de üretim yaparak bunu
gerçekleﬂtirecektir. Ancak ö¤renci gençlik ayk›r›l›klar› taﬂ›mak yerine
birleﬂmeyi en az›ndan denemeyi seçseler belki de sosyalistlerin içerisinde bulundu¤u durum çok daha farkl› olacakt›r. Bu anlam›yla birçok
partinin, örgütün gençli¤e ve gençli¤in birli¤ine zarar verdi¤i ve bunu
ﬂimdiki ne oldu¤u gibi gelece¤in iﬂçi s›n›f›na da taﬂ›d›¤› görülmektedir.
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‹ﬂin özünde üniversite gençli¤inin sorunlar› ülkenin de sorunlar›n›n
bir izdüﬂümüdür. Bar›nma hakk›, ulaﬂ›m hakk›, paras›z, bilimsel, laik, nitelikli, anadilde e¤itim hakk›, sa¤l›k hakk›, enerji hakk›, ulaﬂ›labilir kültür,
sanat hakk› gibi. Planl› ekonomi politikte okullar, üniversiteler ihtiyaca
göre planlan›r ve o ihtiyaç do¤rultusunda ilerler, geliﬂir veya öyle olmas› gerekir. Her ne kadar kapitalistlere iﬂgücü yetiﬂtirmek amaçl› diye itiraz edilse de di¤er durumlar göz önüne al›nmadan sosyalizmde de
böyle olmas› gerekti¤i unutulmamal›d›r, elbette ki kapitalizm koﬂullar›nda bunun bugün için mücadele edilmesi gereken, örgütlülü¤ün temelini sa¤layacak ﬂey oldu¤unu göz ard› etmeden. Bu ba¤lamda, üretime
yönelik, ama sadece ekonomik üretime de¤il, ideolojik, siyasal, kültürel, sanatsal, sosyal üretime dönük planl› bir e¤itim-ö¤retim süreci yapmak gereklidir. Bugün için, sistem sosyalizm olmad›¤›na göre öyle bir
imkân mevcut de¤ildir. Üniversiteler birer rant alan› ve yak›n zamanda
tamamen özelleﬂtirilecek olan birer meta ve metalaﬂt›rma alan›d›r. Bu
da biraz ütopik görünebilir ama iradi bir müdahale bu alana da ﬂartlar›n
zorland›¤› çerçevede yap›labilir. Sosyalist bilinçli ö¤renciler yetene¤ine
ve ihtiyaca göre her alana yönlendirilmelidir. Bugün bunu sadece kendi s›n›fsal ç›karlar› çerçevesinde burjuvazi de yap›yor; ancak fark bugün
için iﬂçi s›n›f›n›n gelece¤ini kurmak ve devrimden sonra yeniden kurmak için tüm toplumun ç›kar›n›n düﬂünülerek ve planlanarak yap›ld›¤›
bir projenin yap›lmas› kaç›n›lmaz ve zorunludur. Bunun için de sendikal
ve siyasal olarak birli¤ini sa¤lam›ﬂ, örgütlü, birleﬂik iﬂçi s›n›f›n›n Komünist Partisi’ne ihtiyaç vard›r. Yar›n›n ad›mlar› bugünden örülmelidir.
Her sorunu oldu¤u gibi bunu da devrime, sosyalizme ertelemek kolayc›l›¤›na kaç›lmamal›; devrim sabah› sihirli de¤ne¤in her ﬂeyi düzeltece¤ini sanan metafizik düﬂüncenin kal›plar›ndan s›yr›lmal›d›r. Ancak bu
ﬂekilde gençlik gerçek özüne kavuﬂabilir, yoksa sa¤a sola savrulmalar,
dinci, faﬂist odaklara saplanmalar kaç›n›lmaz olmaktad›r. Bu ﬂekilde ancak gençlik küçükburjuva hastal›klar›ndan, saplant›lar›ndan kurtulabilir.
Binan›n temelini nas›l kurarsan›z katlar da öyle olur. Bugün için temeli
kuran resmî ideoloji, dincilik ve ›rkç›l›k; dolay›s›yla katlar da teras da çat› da temele uygun. Önemli olan temelden baﬂlamakt›r, topra¤a ulaﬂaca¤›m›z günler de ondan sonra gelecektir!
Tarihsel süreçte eleﬂtirilen ö¤renci gençlik hareketinin iﬂçi s›n›f›
ﬂemsiyesi alt›na girmemesi, girememesi, sokulamamas› nedeniyle yap›lan eleﬂtiriler hakl› olmakla birlikte kan›mca eksiktir. Zira sadece
gençli¤i suçlayarak iﬂin içinden ç›k›lamaz ya da Komünistlerin suçu
bertaraf edilemez. Kald› ki onlar› eleﬂtiren, suçlayanlar›n bugün ne yapt›klar› sorusu da önemlidir! Her tarihsel olay, olgu ders al›nmas› ve ile74

ride tekrarlanmamas›, aﬂ›lmas› gereken bir deneyim ve örnektir. Bu
ba¤lamda Denizler, Mahirler, ‹bolar bir deneyimdir. Cesareti, özgüveni,
mücadele azmi ve kararl›l›¤› örnek al›nacak ama iﬂçi s›n›f›yla birleﬂmeden giriﬂilen mücadelenin baﬂar› ﬂans›n›n olmad›¤›, sosyalizm olamayaca¤› eleﬂtirisiyle bugüne ve yar›na deneyimler ›ﬂ›¤›nda yeni teoriler
ve pratikler üretilmelidir. Yoksa bugünkü gibi ona bilmem ne buna bilmem ne, aman can›m bu zaten bilmem neci, öteki de bilmem neli, bu
zaten ocu, bunlardan bir ﬂey olmaz anlay›ﬂ› ile bu iﬂ yürümüyor. Yürümedi¤ini bugün toplumsal muhalefetin spontane yükseldi¤i ortamda
müdahil olabilecek bir birleﬂik, örgütlü, s›n›f bilinçli hareketin olmamas›
nedeniyle hiçbir iradi müdahalenin yap›lamamas› göstermektedir. Lafa,
reklama gelince herkes herkesten devrimci, komünist, diyalektik materyalist mant›kla hareket ediyor; ama pratikte ortada bir ﬂey yok! Bu ne
yaman bir paradokstur deyip kendini sorgulamak, özeleﬂtiri yapmak yerine herkes baﬂkas›na çamur atma, onun mevzisini elinden alma vs. gibi devrimcilikle, sosyalistlikle ilgisi olmayan saçmal›klar peﬂinde koﬂmaktad›r ve bu anlay›ﬂ do¤al olarak üniversite gençli¤ine de yans›maktad›r. Üniversite gençli¤i de birbiriyle yar›ﬂmakta, kapitalizmin rekabetçi koﬂullar›na uyum sa¤lamaktad›r. Sermayenin ve egemen s›n›f›n elinde, denetiminde, gözetiminde olan ve onlar için çal›ﬂan üniversitelere
bizim diyerek sahip ç›kmaktad›rlar. Ne üniversiteler, ne okullar, ne fabrikalar, ne tarlalar hiçbir ﬂey bizim de¤il! Her ﬂey iﬂçi s›n›f›n›n olana dek
de bizim olmayacak, olamaz!
Baz› sloganlar halk›n dikkatini çekmek için önemli görülebilir; ancak her slogan›n, simgenin alt›nda bir gerçeklik vard›r. Slogan ve simge gerçekli¤i ifade etmiyorsa anlams›zlaﬂ›r, hele de diyalektik, materyalist, Marksist bir gözle ve anlay›ﬂla bak›ld›¤›nda bu daha da çok anlam
kazan›r. Sermayeye art›-de¤er üreten fabrika iﬂçi s›n›f›n›n denetiminde,
gözetiminde, elinde de¤ilse, özel mülkiyet rejimi, sömürü düzeni sürüyorsa bizim olan ne var? Sadece ve sadece kendimizi sermaye ad›na
heba etmemiz. Üniversitede bizim olan ne var? Vergilerimizle yap›lan
taﬂ binalar ve içine konan eﬂyalar›n YÖK, devlet taraf›ndan nas›l ve ne
kadar kullan›laca¤›n› belirleyen ﬂeyler d›ﬂ›nda. Program›, müfredat› CIA
taraf›ndan belirlenen (ODTÜ), YÖK’ün egemenli¤i alt›ndaki, özel güvenlik, polis, M‹T, Jandarma gözetim ve denetimindeki üniversite nas›l
ö¤rencilerin olabilir? Burjuva diktatörlü¤ünün, resmî ideolojinin ö¤retildi¤i, yay›ld›¤›, yeniden üretildi¤i bir alan bizim olamaz. Bizim olmas› için
sosyalist ekonomi politi¤in, Komünist kültürün ö¤retildi¤i, yay›ld›¤›, yeniden üretildi¤i alanlar olarak iﬂlemesi gerekir. T›pk› fabrikalarda, tarlalarda, hastanelerde, vs. bizim için iﬂçi s›n›f› için üretimin yap›ld›¤›, alan75

larda oldu¤u gibi! Art›-de¤erin iﬂçi s›n›f›na kendi denetim mekanizmalar› yoluyla dönece¤i zamana kadar da kendini kand›rman›n, tatmin etmenin bir anlam› yoktur.
Komünistler ve komünist gençlik komünist olman›n sorumlulu¤unu
hayat›n her an›nda ve alan›nda taﬂ›mal› ve göstermelidir. Teorisi ve prati¤iyle herkese örnek teﬂkil etmelidir. Bunda sosyalistlerin de görevi çok
daha fazla oldu¤u gibi gençlik kendi aras›ndaki kolektif e¤itim ve çal›ﬂma ile de bundan bizzat sorumludur. Rekabet yerine kolektif çal›ﬂma,
tart›ﬂma ve üretme; ayr›ﬂma ve birleﬂmenin önemli bir ad›m› olabilir,
belki konformizmin pratisyenlerine ve bekçilerine de örnek oluﬂturabilir.
“Her ö¤rencinin belle¤ini çok önemli ﬂeylerin bilgisiyle geliﬂtirip yetkinleﬂtirmemiz gerekiyor; çünkü edinilen tüm bilgi e¤er her ö¤rencinin bilincinde iﬂlenmezse, komünizm boﬂ bir sözden, basit bir dükkan tabelas›ndan, komünist de zavall› bir yalanc› kahramandan baﬂka bir ﬂey olmayacakt›r. Bu bilgiyi yaln›zca sindirmekle kalmaman›z, ayr›ca kafan›z›
yarars›z bir ›v›r z›v›r y›¤›n›yla doldurmayacak, ama kültürlü ça¤daﬂ insan durumuna gelmek için zorunlu tüm ﬂeylerin bilgisiyle zenginleﬂtirecek ﬂekilde, eleﬂtirel bir biçimde sindirmeniz de gerekiyor. E¤er bir komünist, çok ciddî ve çok güç bir büyük çal›ﬂma yapmaks›z›n, eleﬂtirel
bir kafayla ele almas› gereken ﬂeyleri iyice anlamaya çal›ﬂmaks›z›n, ezbere ö¤renilen haz›rlop savlardan baﬂlayarak komünizmle böbürlenmeyi akl›ndan geçirirse, bu komünist de¤ersiz bir herif olacakt›r. ﬁeylerin
d›ﬂ görünüﬂüyle yetinmek, gerçekten zararl› olacakt›r. E¤er az bildi¤imi
bilirsem, daha çok ö¤renmeye çal›ﬂ›r›m; ama biri komünist oldu¤unu ve
belli baﬂl› hiçbir ﬂey ö¤renmek gereksinmesi duymad›¤›n› söylerse, ondan hiçbir zaman bir komüniste benzer hiçbir ﬂey ç›kmayacakt›r.” 1
Lenin’in güzel betimlemesinin ard›ndan “gençli¤in yolu iﬂçi s›n›f›n›n
yoludur? 2 betimlemesi gelece¤in devrimci teori ve prati¤ini belirleyecek olan ﬂey oldu¤unu söylememiz zorunludur. ‹ﬂçi s›n›f›n›n öncülü¤ünde olmayan her hareket püskürtülmeye mahkûmdur. S›n›f bilinçli, kendisi için s›n›f konumuna gelmiﬂ, s›n›f›n organik ayd›nlar›yla birlikte, iktidar perspektifine, gücüne ve kararl›l›¤›na sahip, örgütlü bir iﬂçi s›n›f› ancak gelece¤in muﬂtucusu olan güzel günlere gidilmesini sa¤layacak
olan devrimi gerçekleﬂtirebilir ve sosyalizmi kurabilir. Tarih, bize bunu
gösteriyor ve her an yeniden ispatl›yor.
Dinamizm, devinim diyalektik materyalizmin süzgecinden geçmedi¤i sürece kendi kendini bo¤maya do¤ru sürüklenir. Gençli¤in dinamizmi Marksizm’in teori ve prati¤inde, iﬂçi s›n›f›n›n praksisinde ilerler,
geliﬂir ve s›n›fla bütünleﬂerek de¤iﬂir, dönüﬂür, devrimin ve devrim son76

ras› toplumun kuruluﬂunda önemli bir unsur haline gelir. Burada elbette ki klasik sorunlar engel olmaya, egemenlerce kullan›lmaya çal›ﬂ›lacakt›r. Din, mezhep, ›rk, kültür farkl›l›klar› s›n›f› bölmek ad›na ola¤anca
kullan›lacakt›r. Egemenlerin baﬂar› ﬂans› ise öncü partinin, devrimci öncünün baﬂar›s›yla ters orant›l› olacakt›r. Bugün üniversitelerde yap›lmaya çal›ﬂ›lan ve ad›mlar› da at›lan dan›ﬂma bürolar›, hayat›n her alan›na
yay›lan ve dayat›lan kiral›k istihdam bürolar›, taﬂeronlaﬂt›rma, güvencesizleﬂtirme, toplam kalite, yönetiﬂim vs. gibi uygulamalar s›n›f› bölmek
amaçl› olsa da bir yan› ile de asl›nda birleﬂmesinin de nesnel koﬂullar›n› yaratmaktad›r. Burada görev, üniversite ba¤lam›nda öncelikle akademisyene, ö¤renciye, iﬂçiye, sosyalist sendikac›ya, devrimciye ve sosyaliste düﬂmektedir. 50D’lisinden taﬂeron özel güvenli¤ine, ücretli ö¤retmeninden memuruna, akademisyeninden ö¤rencisine; iﬂçi s›n›f›n›n tüm
di¤er kesimlerinin bileﬂkesidir gelece¤i belirleyecek olan. Ne sermayenin istedi¤i ve devletin uygulad›¤›, dayatt›¤› düzen, ne de dincilerin, faﬂistlerin tasarlad›¤› sistem gelece¤i kurabilir; ancak erteleyebilir. Fakat
bu erteleme çok ﬂeye mal olur. O yüzden zor gibi gözüken asl›nda daha kolayd›r, görüntü ile gerçeklik burada ters orant›l›d›r. Bedel ödemeye; ama yar›n›n s›n›fs›z, s›n›rs›z, sömürüsüz, eﬂit, özgür, adil dünyas›n›
kurmak ad›na bedel ödemeye haz›r olan gençli¤in ve iﬂçi s›n›f›n›n yolu
birdir, bir ve ayn› yoldan yürünerek herkesin genç oldu¤u bir toplum ve
dünya kurulacakt›r!
Ne egemenlerin resmî ideolojisinin üretildi¤i okullar, ne dinci, faﬂist
odaklar›n denetimindeki kurumlar, ne de kendi kal›b›na sokulmaya çal›ﬂ›lan sol etiketli çevreler bunu yapabilir; bunu yapacak olan, devrimci,
Marksist-Leninist öznelerdir. Elbette ki bilinçli, sistemli, disiplinli, özverili, örgütlü; bencillikten, konformizmden, küçükburjuva hastal›klar›ndan
ve kapitalizmin her türlü s›namalar›ndan kurtulduklar› müddetçe…
Gençli¤in yolu, iﬂçi s›n›f›n›n yoludur; ancak gençli¤i ve iﬂçi s›n›f›n› ayn› çat› alt›nda ve ayn› mücadele yolunda buluﬂturacak
olan da devrimci öznedir.
30 Nisan 2010-Kocaeli
Dipnotlar:
1 V. ‹. Lenin, Gençlik Üzerine, Çeviren: Kenan Somer, Sol Yay›nlar›, Ankara, 1993, s. 220-221
2 S›rr› Öztürk, TKP Tarihi ve Devrimci Gelenekleri Neden Tahrif Edilmek ‹steniyor, SORUN Polemik Dergisi, say›: 39, s. 12
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-Panel Konuﬂmas›-

K›z›lbaﬂ-Dersim 37-38 Katliam› ve
Politika
DE⁄ERL‹ CANLAR, DOSTLAR, YOLDAﬁLAR MERHABA!
SORUN YAYINLARI KOLEKT‹F‹’M‹Z‹N DÜZENLEM‹ﬁ OLDU⁄U PANEL-SÖYLEﬁ‹M‹ZE HOﬁ GELD‹N‹Z.
BU ETK‹NL‹⁄‹M‹ZDE ‘DERS‹M 37 - 38 KATL‹AMI VE POL‹T‹KA’ KONUSUNU KONUﬁUP-TARTIﬁACA⁄IZ.
FUAR ‹DARES‹NCE B‹ZE AYRILAN BU KISACIK SÜREY‹ KONUﬁMACILAR OLARAK ‹Y‹ DE⁄ERLEND‹RECE⁄‹Z. S‹ZLERE DE SÖZ VERECE⁄‹Z. ANCAK YALNIZCA SORULARINIZI ALAB‹LECE⁄‹Z. UZUN
SORU VE KONUﬁMALARA MAALESEF YER VEREMEYECE⁄‹Z. KONUﬁMAK-TARTIﬁMAK ‹STEYEN ‹NSANLARIMIZLA FARKLI MEKÂNLARDA AYRICA D‹YALOG KURAB‹L‹R‹Z.
BURADA DERS‹M’‹N YET‹ﬁT‹RD‹⁄‹ B‹Z‹M ‹NSANLARIMIZI, BDP
DERS‹M M‹LLETVEK‹L‹ SAYIN ﬁERAFETT‹N HAL‹S, ARAﬁTIRMACI-YAZAR SAYIN TURAB‹ SALTIK VE KOLEKT‹F‹M‹Z ÇALIﬁANI BEN S‹ZLERE
H‹TAP EDECE⁄‹Z.
KONUﬁMACILARIMIZ K‹ML‹K VE K‹ﬁ‹L‹KLER‹, ‹DEOLOJ‹K-POL‹T‹K
B‹R‹K‹MLER‹ VE KÖKENLER‹YLE DE BEDEL ÖDEM‹ﬁ B‹R GELENE⁄‹N
KADROLARIDIR.
‘DERS‹M 37 - 38 KATL‹AMI’ KONUSUNU TEMEL ALAN B‹R KONUYU ELE ALIRKEN DO⁄ALLIKLA POL‹T‹KAYA ‹L‹ﬁK‹N GÖRÜﬁLER‹M‹Z‹
DE ÖNE ÇIKARACA⁄IZ.
ELBETTE “POL‹T‹KA” D‹YE SÖZE BAﬁLARKEN, B‹R YANDA HÂK‹M
GER‹C‹-SÖMÜRÜCÜ SINIFLARIN SA⁄LI “SOL”LU BURJUVA POL‹T‹KALARINA, D‹⁄ER YANDAN S‹STEM‹N “RAHATLIKLA” UYGULAYAGELD‹⁄‹ ‹NKÂR-‹MHA-AS‹M‹LASYON POL‹T‹KALARINA KÖKTEN KARﬁI ÇIKAN ‹LER‹C‹-DEMOKRAT-DEVR‹MC‹-SOSYAL‹ST VE MARKS‹ST “CENAHIMIZIN” POL‹T‹KALARINA DA DE⁄‹NECE⁄‹Z.
KIZILBAﬁ-DERS‹M HALKININ MUTLAKA AYRINTILI ‹NCELENMEYE
VE BU SÜREÇTEN ÇOK YÖNLÜ DERS VE SONUÇLAR ÇIKARMAYA
DE⁄ER B‹R TAR‹H‹, CO⁄RAFYASI, ‹LER‹C‹ GELENEKLER‹, ‹NANÇ S‹STEM‹, ÖZGÜN D‹L‹ VE KÜLTÜRÜ VARDIR.
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KIZILBAﬁ-DERS‹M’‹N B‹NLERCE YILLIK BU B‹R‹K‹MLER‹N‹, ÖZETLERSEK: SELÇUKLU VE OSMANLI’DAN CUMHUR‹YET DÖNEM‹NE KADAR DA‹MA KUﬁATILMAK ‹STENM‹ﬁT‹R. ÇEﬁ‹TL‹ KIRIM VE KIYIMLAR
GERÇEKLEﬁT‹R‹LM‹ﬁT‹R. HER KARIﬁ TOPRA⁄I KAN ‹LE SULANMIﬁTIR. 37-38 B‹R TÜR SOYKIRIMDIR.
DERS‹M’DEK‹ KIRIM VE KATL‹AMLARIN ELBETTE B‹R NEDEN‹
VARDIR. BU TÜRDEN KATL‹AMLAR, SOYKIRIMLAR ‹NSANLIK SUÇUDUR. BU SUÇU ‹ﬁLEYENLERLE K‹TLELER‹N ÖNÜNDE YÜZLEﬁMEK VE
HESAPLAﬁMAK, ‹NSANIMIZA DO⁄RU B‹L‹NÇ TAﬁIMAK ZORUNDAYIZ.
DERS‹ML‹LER D‹⁄ER EMEKÇ‹ HALKLAR G‹B‹ BA⁄IMSIZLIKLARINA, ÖZGÜRLÜKLER‹NE, TAR‹H, D‹L-KÜLTÜR VE GELENEKLER‹NE
ÇOK DÜﬁKÜNDÜR. MEMLEKETLER‹N‹ DE ÇOK SEVERLER. M‹TOLOJ‹,
MASAL VE HALK EDEB‹YATINA KONU TEﬁK‹L EDEN, GÜNEﬁ, DO⁄A,
DA⁄, SU, MEﬁE ÜZER‹NE SÖYLENEN FELSEFÎ ANLAMI BÜYÜK AYNI
ZAMANDA S‹YASÎ KÜLTÜRÜMÜZE KAYNAKLIK EDECEK B‹R‹K‹MLERE
SAH‹PT‹R. AYRICA, ADALET VE HAK ARAMA, HAKLI TALEPLER‹YLE
AYA⁄A KALKMA GELENEKLER‹YLE TANINMAKTADIRLAR. EMEKÇ‹
HALKLARIN HAKLI TALEPLER‹YLE GERÇEKLEﬁT‹RD‹⁄‹ HER D‹REN‹ﬁ,
HER AYA⁄A KALKIﬁ ÖZÜNDE MEﬁRU VE YASALDIR.
HÂK‹M GER‹C‹-SÖMÜRÜCÜ SINIFLARIN DERS‹M KATL‹AMLARININ TEMEL‹NDE YATAN B‹R‹NC‹ ETKEN BUDUR.
ÇÜNKÜ KIZILBAﬁ-ALEV‹ GELENE⁄‹; K‹M‹ “SOL” GRUPLAR “‹LKEL”
KOMÜNAL D‹YOR. ASLINDA ‹LKELL‹K KEL‹MES‹N‹N “SOL CENAHIMIZ”
‹Ç‹N KULLANILMASI DAHA DO⁄RUDUR. HAYIR ASLA ‹LKEL DE⁄‹L,
ÖZÜNDE ‹LKSEL SOSYAL‹ZAN-KOMÜN‹ZAN VE KOMÜNAL DE⁄ER VE
GELENEKLER‹YLE HÂK‹M GER‹C‹-SÖMÜRÜCÜ SINIFLARIN ‹NKÂR-‹MHA-AS‹M‹LASYON POL‹T‹KALARINA MEﬁREPLER‹NCE KARﬁIDIRLAR.
TÜM SÜREÇLERDE DE KARﬁI ÇIKMIﬁLARDIR.
ﬁEYH BEDREDD‹N’‹N UZANTILARI HER TÜRDEN KAP‹TAL‹ST YABANCILAﬁTIRMA YÖNTEMLER‹NE RA⁄MEN, GÜNÜMÜZDE ‹ZM‹R KARABURUN, ORTAKLAR YÖRES‹NDE, HATTA BALKANLARDA, DEL‹ORMAN’DA HÂLÂ GELENEKLER‹N‹ SÜRDÜRMEKTED‹RLER. ‘RIZALIK
ﬁEHR‹’ KOLEKT‹F‹NDE PARA’NIN, DEVLET’‹N, MÜLK‹YET’‹N, ORDU’NUN, POL‹S’‹N OLMADI⁄I B‹R ORTAKLIK DÜZEN‹ OLUﬁTURDUKLARINI B‹L‹YORUZ.
DERS‹M HALKI DA TAR‹H‹NDEN, ‹LER‹C‹ KÜLTÜR VE GELENEKLER‹NDEN, CO⁄RAFYASINDAN ALDI⁄I DO⁄AYA UYGUN YAﬁAMA B‹79

Ç‹M‹YLE TAM 500 YIL D‹LED‹⁄‹ B‹Ç‹MDE, YAN‹ DEVLETS‹Z YAﬁAMIﬁTIR.
ÜRET‹M, MÜLK‹YET, PAYLAﬁIM ‹L‹ﬁK‹LER‹N‹ B‹RL‹KTE GEL‹ﬁT‹RM‹ﬁ, KÜLTÜR VE GELENEKLER‹N‹ ÖZGÜRCE YAﬁAMIﬁTIR. ANADOLU
ANAERK‹L KOMÜN GELENE⁄‹, YAN‹ ANA KADIN-ATA KADIN-KIZILBAﬁ
KADIN GELENEKLER‹YLE GÜNÜMÜZ EMEKÇ‹ KADIN HAREKET‹NE
YARARLANACA⁄I ÇOK ÖNEML‹ B‹R MESAJ VERM‹ﬁ B‹R‹K‹MLER‹N‹
SUNMUﬁTUR.
SORUNLARINI POL‹SS‹Z, ORDUSUZ, DEVLETS‹Z VE KEND‹ DO⁄AL ÖNDERLER‹N‹N GÖSTERD‹⁄‹ YOL VE YÖNTEMLERLE ÇÖZMÜﬁTÜR.
KIZILBAﬁ-DERS‹M HALKININ B‹NLERCE YILDIR BU ﬁEK‹LDE YAﬁAYIﬁI SÖMÜRÜCÜ, IRKÇI, KARA GER‹C‹, M‹LL‹YETÇ‹, ARAP ‹SLÂMCI
AKIM VE YÖNET‹MLER‹N BAﬁ DÜﬁMANI OLMASINA YETM‹ﬁ VE TÜM
DÜﬁMANLIKLARI ÜZER‹NE ÇEKM‹ﬁT‹R.
GEÇM‹ﬁTEK‹LER‹ UNUTMADAN YAKIN TAR‹H‹M‹ZDEK‹ ‘37 - 38
KATL‹AMLARININ’ TEMEL‹NDE YATAN BAﬁLICA ETKEN BUDUR ‹ﬁTE.
HÂK‹M GER‹C‹ SINIFLARIN GÜNÜMÜZDEK‹ BARAJ YAPIMI KONUSU DA, ÖZÜNDE KIZILBAﬁ-DERS‹M’‹N HÂLÂ YER YER KORUDU⁄U
YAﬁAMA B‹Ç‹M‹N‹, HAK ARAMAYA YÖNEL‹ﬁLER‹N‹, Eﬁ‹TL‹K-ÖZGÜRLÜK TALEPLER‹N‹ ORTADAN KALDIRMAYA YÖNEL‹K POL‹T‹K B‹R
SALDIRIDIR ASLINDA.
“SOL” GEÇ‹NEN K‹M‹LER‹N‹N RESMÎ ‹DEOLOJ‹YE TUTUNARAK
DERS‹ML‹LER‹N TAR‹H, KÜLTÜR, CO⁄RAFYA, D‹L, GELENEK VE BENZER‹ B‹R‹K‹MLER‹NE SALDIRISI DA POL‹T‹KT‹R.
KIZILBAﬁ-DERS‹M KATL‹AMLARININ NEDENLER‹N‹ ARAﬁTIRIRKEN, SOSYAL OLAY, OLGU VE SÜREÇLER‹ NESNEL GERÇEKL‹⁄‹
‹Ç‹NDE ‹NCELEYENLER YALNIZCA DEVR‹MC‹ VE MARKS‹ST KADROLARDIR. BU SÜREC‹ ÇEﬁ‹TL‹ N‹YETLERLE ÇARPITIP SÖMÜRENLER‹N
TAVRI DA POL‹T‹KT‹R.
YAﬁADI⁄IMIZ BU CO⁄RAFYADA TUTARLI B‹R F‹K‹R VE ENTELEKTÜEL TARTIﬁMA GELENE⁄‹N‹N BULUNMAYIﬁI, VAR OLANIN DA
ZAYIFLI⁄I, B‹R YANIYLA “SOL CENAHIMIZIN” BÖLÜNMÜﬁLÜ⁄Ü, POL‹T‹KADAK‹ ‹ﬁLEVS‹ZL‹⁄‹, BURJUVA RESMÎ TAR‹H ANLAYIﬁI VE RESMÎ
‹DEOLOJ‹S‹ KEMAL‹ZM‹N HENÜZ AﬁILAMAYIﬁI YÜZÜNDEND‹R.
NE SOSYAL NE DEMOKRAT OLAN CHP M‹LLETVEK‹L‹ ONUR ÖYMEN’E DERS‹M 37-38 KATL‹AMINI HATIRLATIP GÜNDEME GET‹RD‹⁄‹
‹Ç‹N BURADAN KEND‹S‹NE TEﬁEKKÜR ETMEL‹Y‹Z. ÇÜNKÜ B‹ZLER‹N
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MÜCADELES‹, YAZMAYA ÇALIﬁTI⁄IMIZ MAKALELERLE K‹TAPLARIMIZIN YAPAMADI⁄INI ÖYMEN’‹N KONUﬁMASI GERÇEKLEﬁT‹RM‹ﬁT‹R.
ÖYMEN KEMAL‹ZM’‹N FAﬁ‹ST EKOLÜNDEN YET‹ﬁM‹ﬁ, NAZ‹ZM’‹N
OKULLARINDA E⁄‹T‹M GÖRMÜﬁTÜR. ONUN SÖYLED‹KLER‹ KEMAL‹ZM’‹N ÖZÜNÜ YANSITMAKTADIR.
BURJUVA RESMÎ ‹DEOLOJ‹S‹ ‹LE DÜﬁÜNÜP DAVRANMAYA ALIﬁIK OLANLAR TAR‹HTEK‹ HÂK‹M GER‹C‹ SINIFLARIN GERÇEKLEﬁT‹RD‹⁄‹ TÜM ‹NKÂR-‹MHA-AS‹M‹LASYON POL‹T‹KALARIYLA YÜZLEﬁMEKTEN KORKMAKTADIR. KORKSUNLAR!..
OYSA ‹NSANIN VE ‹NSANLI⁄IN SOSYAL-EVRENSEL KURTULUﬁU
BU TÜRDEN YÜZLEﬁMELER‹ AÇI⁄A VURMAKTAN VE ONLARLA HER
AÇIDAN HESAPLAﬁMAKTAN GEÇ‹YOR.
DEVR‹MC‹LER‹N, MARKS‹STLER‹N 37-38 KATL‹AMINA BU YÖNTEMLE BAKIﬁI SEBEPS‹Z DE⁄‹LD‹R.
BURADA “SOL CENAHIMIZA” DA B‹R Ç‹FT SÖZÜMÜZ OLMALI.
ÇÜNKÜ, MEVCUT SOL AYA⁄INI BASTI⁄I CO⁄RAFYANIN NE TAR‹H‹N‹,
NE CO⁄RAFYASINI, NE KÜLTÜR VE GELENEKLER‹N‹, NE D‹N‹N‹, NE
‹NANÇ S‹STEM‹N‹ DO⁄RU DÜRÜST B‹LMEKTED‹R. B‹LMED‹⁄‹ VE
KEND‹ ‹NSANLARINI TANIMADI⁄I ‹Ç‹N TUTARLI B‹R POL‹T‹KA ÜRETEMEMEKTED‹R.
OR‹J‹NAL SINIF VE EMEKÇ‹ HALKLAR GERÇEKL‹⁄‹ ÜZER‹NE
OTURTULMUﬁ, SENTEZE KAVUﬁMUﬁ PROJELERE SAH‹P OLAMADI⁄I
VE DE ‹KT‹DARA YÖNEL‹K B‹R PROGRAMI ÜRETEMEY‹ﬁ‹ YÜZÜNDEN
S‹STEM‹N BASKI VE TERÖRÜNÜ KIRIP AﬁAMAMIﬁTIR.
SAHTE MÜSLÜMANLARIN, SAHTE SOSYAL DEMOKRATLARIN,
HATTA SAHTE SOLLARIN, NAYLON KOMÜN‹STLER‹N POL‹T‹KALARI
YÜZÜNDEN FUKARA MÜSLÜMAN CANLARIMIZ ULUSLARÖTES‹ TEKELC‹ SERMAYEYE KÖLECE BA⁄IMLI AKP’N‹N ETK‹ ALANINA KOLAYLIKLA G‹RM‹ﬁT‹R.
HER TÜRDEN SAHTE POL‹T‹KALARIN GÜNÜMÜZÜN SINIFLAR
MÜCADELES‹NDE C‹LASI DÖKÜLMEKTED‹R.
TEKEL D‹REN‹ﬁ‹NDE DE GÖRÜLDÜ⁄Ü G‹B‹ “SOL CENAHIMIZ” ‹ﬁÇ‹ SINIFI VE EMEKÇ‹ HALKLARIMIZIN HAKLI TALEPLER‹YLE AYA⁄A
KALKIﬁINDA DA ETK‹L‹ OLAMAMIﬁTIR.
TEKEL ‹ﬁÇ‹S‹ D‹REN‹ﬁ‹YLE AKP’N‹N “AÇILIM” POL‹T‹KALARINI
AÇI⁄A VURMUﬁTUR. TÜRK, KÜRT, ARAP, ERMEN‹, LAZ, ÇERKES,
RUM, MÜSLÜMAN, HIR‹ST‹YAN, ALEV‹ VE SÜNN‹ KÖKENL‹ PROLES.P. F/6
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TARYANIN SINIFSAL ÇIKARLARININ B‹R OLDU⁄U BU D‹REN‹ﬁTE B‹R
KEZ DAHA SOMUTLAﬁMIﬁTIR.
HALKLARIN KARDEﬁL‹⁄‹N‹N NASIL GERÇEKLEﬁECE⁄‹N‹N ‹ﬁARET‹N‹ DE VERM‹ﬁT‹R.
“SOL CENAHTAK‹” BU POL‹T‹KASIZLIK GEÇ‹C‹ B‹R DURUMDUR.
‹RAD‹ VE S‹STEML‹ MÜDAHALELERLE MUTLAKA AﬁILACAKTIR.
B‹R ANI ‹LE SÖZÜMÜ BA⁄LAMAK ‹ST‹YORUM:
Y‹NE BU TÜRDEN B‹R FUARDAK‹ PANEL-SÖYLEﬁ‹ ETK‹NL‹⁄‹M‹ZDE YAﬁLICA B‹R‹ YANIMA GELD‹ VE ﬁUNLARI SÖYLED‹: “BAK ARKADAﬁ, YAﬁINI BAﬁINI ALMIﬁ, 80’‹NE DAYANMIﬁSIN. BU ‹ﬁLERLE ARTIK
U⁄RAﬁMA, BU MEMLEKETTE “3M”YE ASLA DOKUNULMAZ. YAN‹; MUHAMMET MUSTAFA, MUSTAFA KEMAL VE MÜLK‹YETE DOKUNULMAZ. VAZGEÇ BU ‹ﬁLERDEN.”
EVET BU ZAT B‹R BAKIMA HAKLIYDI. “3M”LER KANUNLA, KEYFÎ
VE F‹‹LÎ ‹NFAZ YÖNTEMLER‹YLE ANCAK KORUNUYORDU. B‹Z‹MK‹LER DE BU YÜZDEN BÜYÜK BEDELLER ÖDÜYOR, ÇEﬁ‹TL‹ KIRIM VE
KIYIMLARDAN GEÇ‹YORDU(K).
BU SÖZLER‹ SÖYLEYEN ZAT Ö⁄RENC‹ GENÇL‹⁄‹NDE BEL‹NDEK‹ S‹LAHIYLA EPEYCE DA⁄DA DOLAﬁMIﬁ, SONRADAN S‹STEM‹N N‹METLER‹NDEN YARARLANMIﬁ, “H‹DAYETE ERM‹ﬁ” VE M‹T’TE GÖREV
ALMIﬁ B‹R‹YD‹.
“‹Y‹ M‹T’Ç‹, KÖTÜ M‹T’Ç‹” OYUNUNDA AKLI SIRA “‹Y‹ M‹T’Ç‹” ROLÜNÜ OYNUYORDU.
B‹ZLER, NE MUHAMMET MUSTAFA’YA, NE MUSTAFA KEMAL’E
VE NE DE MÜLK‹YET HAZRETLER‹NE KEM SÖZ ETM‹YORUZ. GÜNÜMÜZDE BU TÜRDEN ‹ﬁLER‹ ÇEﬁ‹TL‹ KIRIM VE KATL‹AMLARDA EL‹
DEVR‹MC‹ ‹NSAN KANINA BULAﬁMIﬁ OLANLAR YAPMAKTADIR.
B‹ZLER HAKLI GEREKÇELER‹M‹ZLE B‹L‹MSEL Ö⁄RET‹YE DAYALI, HAYAT VE
MÜCADELEN‹N DE DO⁄RULADI⁄I GÖRÜﬁLER‹M‹ZLE, ‹NSANIN
VE ‹NSANLI⁄IN SOSYAL-EVRENSEL KURTULUﬁUNA A‹T DO⁄RULARIN BU CO⁄RAFYADA YEﬁERMES‹N‹N, HAK‹KAT‹N-DO⁄RULARIN
KAVGASINI VERMEKTEY‹Z.
‹ﬁTE YAﬁADI⁄IMIZ HAYAT. A’DAN Z’YE KADAR ÇÜRÜMÜﬁ VE ÇÖZÜLMÜﬁ B‹R S‹STEM. ‹ﬁTE KAP‹TAL‹ST ANARﬁ‹. ‹ﬁTE DEJENERE VE
ARABESK B‹R TOPLUM, AVANTALAR VE YA⁄MALAR DÜZEN‹, KEMAL‹ZM’‹N ESER‹ ‹ﬁTE BUDUR.
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“3M” D‹YE SÖZE BAﬁLAYANLARIN KARﬁISINA B‹ZLER DE ÖZELL‹KLE 15/16 HAZ‹RAN D‹REN‹ﬁ‹ VE HAP‹SHANEDEK‹ ÇEﬁ‹TL‹ MAVRALARIMIZDA “3K” YAN‹ “KIZILBAﬁ-KÜRT-KOMÜN‹ST” D‹YE SÖZE BAﬁLIYORUZ. ALEYHTEK‹ PEK ÇOK FAKTÖRE RA⁄MEN, SÖMÜRÜSÜZ, SINIFSIZ, SINIRSIZ, Eﬁ‹TL‹KÇ‹ VE ÖZGÜRLÜKÇÜ AD‹L B‹R DÜNYA KURULANA KADAR DA BU YOLDA DEVAM EDECE⁄‹Z.
GÖÇE ZORLANMIﬁ, GÖÇ ETM‹ﬁ, ‹RADEM‹Z DIﬁINDA SOYADIMIZ
B‹LE “ÖZTÜRK”LEﬁT‹R‹LM‹ﬁ B‹R SÜREC‹N ‹NSANI OLARAK BUNLARI
D‹LE GET‹R‹YOR VE S‹ZLERLE PAYLAﬁMAK ‹ST‹YORUM. YAN‹ SINIFSAL, ‹DEOLOJ‹K, K‹ML‹K VE K‹ﬁ‹L‹⁄‹M‹ZE YAKIﬁAN GÖREV‹M‹Z‹ YER‹NE GET‹R‹YORUZ.
ANADOLU CO⁄RAFYASINDA, DERS‹M’DE, AMED’DE, YAKIN DO⁄U’DA TÜM DÜNYADA ÇEﬁ‹TL‹ KIRIM VE KIYIMLARDAN GEÇ‹R‹LEN
TÜM EZ‹LEN VE SÖMÜRÜLEN HALKLARIN ANISINA EBED‹ SAYGI, ‹NSANA KIYANLARA DA B‹NLERCE LÂNET D‹YEREK SÖZLER‹M‹ B‹T‹R‹YORUM.
D‹NLED‹⁄‹N‹Z ‹Ç‹N SA⁄OLUN.

* KOLEKT‹F‹M‹Z’‹N 24 N‹SAN 2010 TAR‹H‹NDE 15. ‹ZM‹R K‹TAP FUARI’NDA
DÜZENLED‹⁄‹ ‘KIZILBAﬁ-DERS‹M 37 - 38 KATL‹AMI VE POL‹T‹KA’ KONULU PANELSÖYLEﬁ‹’DE SIRRI ÖZTÜRK’ÜN KOLEKT‹F‹M‹Z ADINA YAPILAN KONUﬁMASININ
TAM METN‹D‹R.

Not: S. Ö.nün Kolayca Okumak Amac›yla Majüskül Olarak Kaleme Ald›¤› Bu
Metni Aynen Vermeyi Uygun Buluyoruz (S. P.)
83

1 May›s 2010 Eylemlerinden Notlar

‹ﬂçi S›n›f›n›n Sendikal ve Siyasal Birli¤i Gerçekleﬂemiyorsa…
1 May›s 2010 nihayet “özgürce” Taksim Meydan›’nda kutland›.
1977 y›l›nda Taksim Meydan›’nda gerçekleﬂtirilen 1 May›s kutlamalar›n›n coﬂkusu ve heyecan› o denli yüksekti ki, bu durum dönemin
Belediye Baﬂkan› demokrat ve iyi insan Ahmet ‹svan’› da çok etkilemiﬂti. Yapt›¤› konuﬂmada “Böylesine görkemli bir eylemden sonra bu meydan›n ad› art›k 1 May›s Meydan›’d›r.” demek ihtiyac›n› hissetmiﬂti. Ahmet ‹svan türünden demokrat bir belediye baﬂkan› ‹stanbul’a bir daha
gelmemiﬂti. Günümüzde proletaryan›n yo¤un olarak bulundu¤u kentlerdeki belediye baﬂkanlar›n›n ço¤u AKP’lidir. Onlar da di¤er burjuva partilerindeki kardeﬂleri gibi sistemin mant›¤›na göre “mal› götürmektedir.”
1977’den bugüne geçen 33 y›l boyunca ilerici, demokrat, devrimci,
sosyalist ve Marksist “cenah›m›z” kimi hakl› gerekçelerle her 1 May›s
tarihi geldi¤inde baﬂat hedef olarak 1 May›s kutlamalar›nda Taksim
Meydan›’n› iﬂaretlemeye baﬂlad›. Tarihsel, sosyal-s›n›fsal aç›lardan bu
hedef göstermede elbette bir hakl›l›k vard›. Fakat Taksim Meydan›’n›
fethedebilmek için en az›ndan bir y›l öncesinden tutarl› bir iﬂçi-kitle çal›ﬂmas› yap›lmal›yd›. Bu türden bir çal›ﬂmay› yapmaya aday sendikal ve
siyasal bir örgütlenme ise memlekette yoktu. Henüz oluﬂturulamam›ﬂt›.
Mevcut Sol gruplar 1 May›s’› çeﬂitli niyetlerle kutlamaya çal›ﬂmaktad›r. ‹ﬂçi s›n›f›n›n enternasyonal birlik-dayan›ﬂma ve mücadele günü
olan 1 May›s bu memlekette daha çok mücadele yönüyle hat›rlanmaktad›r. T. C.nin kuruluﬂundan bu yana 1 May›s’lar›n öteki aya¤› olan birlik ve dayan›ﬂma gölgede kalm›ﬂt›.
‹lle de “Taksim” nakarat›yla idare-i maslahatç›l›k yapan, iﬂçi-kitle,
köylü-kitle ve gençlik-kitle çal›ﬂmalar›ndan uzak kimi “sol” gruplar kendilerine Marksist aç›dan yap›lan öneri, uyar› ve eleﬂtirileri hiçbir zaman
anlamam›ﬂ ya da anlamak istememiﬂtir. Burjuvazinin iﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤i konusundaki bunca y›ll›k uygulad›¤› bask›s› ve terörü de bu yüzden ne geriletilebilmiﬂ ve ne de aﬂ›labilmiﬂtir.
Günümüzün devlet tekelci kapitalizmi iﬂçi s›n›f› ve emekçilerin sendika kurma, toplu iﬂ sözleﬂmesi ve grev yapmas›n› resmen ve fiilen ya84

saklad›¤› için bu düzeyde palazlan›p geliﬂmiﬂti. ‹ﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve
siyasal birli¤inin resmen yasaklanmas›yla rahat bir nefes alm›ﬂt›. Yerli
burjuvazi önce tar›m ve ticaret burjuvazisi, ard›ndan mali sermaye olarak geliﬂmiﬂti. Finans oligarﬂisinin geliﬂip güçlenmesi geç de olsa güç
olmam›ﬂt›. Günümüzdeki finans kapital art›k uluslarötesi tekelci sermayenin yerli bir orta¤›-iﬂbirlikçisi ve taﬂeronu olmay› becermiﬂtir.
Burjuvazi, yaﬂanan her krizin akabinde art›-de¤er sömürüsünü katmerleﬂtirip tahkimat üzerine tahkimat yapmaktad›r, ya¤malar ve avantalar ülkesinde tabiri caizse gününü gün etmektedir.
Bir kez daha üstüne basa basa söylemek durumunday›z: Devlet
eliyle beslenip geliﬂtirilen burjuvazinin bu “becerisi” iﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤i davas›na cezaî, hukukî, fiilî ve keyfî a¤›r darbeler
vurmak suretiyle gerçekleﬂmiﬂtir.
Bu yüzden iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n burjuvaziden daima
bir alaca¤› vard›r. Her kütlesel ç›k›ﬂ›n hakl› bir gerekçesi vard›r. Devrimciler, Komünistler bu türden kütlesel ç›k›ﬂlar›n s›n›fsal bileﬂimine ve taleplerine göre hareket ederler. Ol sebepten ötürü iﬂçi s›n›f› ve emekçi
halklar›m›z›n talepleriyle aya¤a kalkmas›, hak aray›ﬂ›, isyan etmesi,
grev ve direniﬂlerde bulunmas› anas›n›n ak sütü gibi helâldir, meﬂrudur,
yasald›r.
Cumhuriyetin kuruluﬂundan bu yana, özellikle de 1 May›s’larda
kütlesel ç›k›ﬂlar›yla taleplerini dile getiren insanlar›m›za daima bask› ve
terör uygulanagelmiﬂtir. Politikac›lar, askerler, polisler, vali ve emniyet
müdürlerinin, “derin” iliﬂkileriyle, iﬂçi ve emekçi halk düﬂman› kimlikleriyle elleri daima devrimci insan kan›na bulaﬂm›ﬂt›r.
S›n›flar mücadelesi keskinleﬂti¤inde devlet tekelci kapitalizmi kütlesel ç›k›ﬂlar› engellemek, bu mümkün de¤ilse pasivize etmek yolunda
daima ﬂiddete baﬂvurmuﬂtur. Devlet terörü devrimci ﬂiddet yöntemlerinin gündeme gelmesini haz›rlam›ﬂt›r.
Bir zamanlar “solcu” olup da devlet terörü karﬂ›s›nda “süngüsü düﬂen” üniversite okumuﬂ küçükburjuva avantürye tak›m› burjuvazinin
kendilerine sundu¤u kimi “olanak ve bulanak”larla sisteme yard›mc› olmuﬂ, sistemin ayakta kalabilmesine “sol”dan payanda olmuﬂtur.
S›n›flar mücadelesinin iniﬂli-ç›k›ﬂl› sürecinde sendikal ve siyasal
mücadeleler de buna paralel olarak hem geliﬂme göstermiﬂ hem de
darbe alm›ﬂt›r.
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Sendikal ve siyasal hak ve özgürlüklerimizi her koﬂulda kullan›ﬂ›m›zda bu haklar›m›z daima çeﬂitli k›s›tlamalarla ele al›nm›ﬂ, üstümüzdeki faﬂist-faﬂizan yöntemler eksik olmam›ﬂ, her kütlesel ç›k›ﬂ sistemin
bask› ve terörüyle karﬂ›lanm›ﬂt›r.
Günümüzde de sendikal ve siyasal özgürlüklerimiz yerli ve arabesk burjuvazimizce bask› ve tehdit alt›ndad›r. Bu durumun iﬂçi s›n›f› ve
emekçi halklar›m›z›n talep ve ihtiyaçlar›na göre de¤iﬂip dönüﬂebilmesini s›n›flar mücadelesi belirleyecektir.
‹ﬂçi sendikalar›m›z çok parçal›d›r. ‹ﬂlevsizdir. Sendika konfederasyonlar› birer devlet sendikas›na dönüﬂmüﬂtür. Burjuvaziye hizmet yar›ﬂ›ndaki “uzman” kadrolar sendikac› kâhyalarla birlikte devlet sendikac›l›¤›n› pekiﬂtirmenin yolunu tutmuﬂtur. Sendika bürokrasisi ile iﬂçi aristokrasisi iﬂçi s›n›f› ve emekçilerin ekonomik ve demokratik haklar›n›n
önünde, soka¤›n a¤z›yla ifade edilecekse; birer kâhya derekesine dönüﬂmüﬂ ise bundan “Sol Cenah›m›z” da sorumludur. Bu durum dolay›s›yla devlet tekelci kapitalizminin daha fazla art›-de¤er sömürüsüne imkân tan›maktad›r.
‹lerici, demokrat, devrimci, sosyalist ve Marksist “cenah›m›z” da
t›pk› sendikalar›m›z gibi çok parçal› ve iﬂlevsizdir. “Sol Cenah”taki anlams›z bölünmeler, gerekli ayr›ﬂma ve bütünleﬂmelerin gerçekleﬂemeyiﬂi sisteme alternatif Kurum ve Araç’lar›m›z›n üretilmesine engel olmaktad›r.
AKP iktidar›n›n karﬂ›s›nda iktidar perspektifli politika üretecek birleﬂik, güçlü, güvenilir ve donan›ml› bir ‹SP ya da KP yoksa, iﬂçi s›n›f›n›n
sendikal ve siyasal birli¤i bir türlü gerçekleﬂemiyorsa, sistemin üzerimizde “rahatl›kla” uygulayageldi¤i bask› ve terör devam edecek demektir.
Devrimcilerin, Komünistlerin görevi; geçici bir durum olmas›n› diledi¤imiz bu sürecin iradi müdahalelerle aﬂ›laca¤› bilincini yetkinleﬂtirmektir.
1 May›s 2010 Tarihine Nas›l Gelindi?
1 May›s 2010 tarihinde gezegenimizde küresel bir kriz yaﬂanmaktayd›. Uluslarötesi tekelci sermayenin dayatt›¤› projeye kölece angaje
“›l›ml› ‹slâm” (Sahte Müslüman) AKP iktidardayd›. Kitleler “Laikçi-ﬁeriatç›” türünden sahte bir gündem ile oyalanmak isteniyordu. Genel anlam›yla halk›m›z emperyalist-kapitalizmin NATO’cu politikalar›n›n sonucu
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iﬂsizlik, pahal›l›k cehenneminde yan›yordu. Kütleler hakl› talepleriyle
soka¤› denemekteydi. ‹ﬂçi-Kitle, Köylü-Kitle ve Gençlik-Kitle çal›ﬂmalar› giderek yayg›nlaﬂ›yordu. Kriz nedeniyle iﬂten at›lmalar milyonlarla ifade edilmeye baﬂland›. Özelleﬂtirmelerle, sendikas›z, sigortas›z, güvencesiz çal›ﬂt›rmalarla, “yeni” ve sömürüyü art›ran üretim yöntemleriyle kimileri ha bire zenginleﬂiyor, iﬂçi s›n›f› ve emekçiler de giderek yoksullaﬂ›yordu. Kirli ve haks›z savaﬂ devam ediyordu. Devrimci hareketin birimlerinden 14 bin insan›m›z F Tipi hapishanelerinde tutsakt›. Sosyal
muhalefet dinamiklerinden ‹ﬂçi S›n›f› Hareketi, Sosyalist Hareket,
Emekçi Kad›n Hareketi, ‹lerici-Devrimci Gençlik Hareketi, K›z›lbaﬂ-Alevi Hareketi, Kürt Ulusal Özgürlük Hareketi, Fukara Müslümanlar, yoksul köylülük hem hoﬂnutsuzdu hem de yeni aray›ﬂ ve yöneliﬂlerle, hakl› talepleriyle giderek politikleﬂiyordu. Sa¤l› “sol”lu burjuva partileri uzlaﬂ›r çeliﬂki ve çat›ﬂk›lar›yla “demokrasi, cumhuriyet, anayasa, hukuk vb.”
gündem maddeleriyle âdeta “meydan muharebesi” veriyordu. Bu türden “meydan muharebesi” bir türlü nihai sonuca erdirilmiyor, taraflar›n
kavgas› karakolda bitmiyordu. Kriz karﬂ›s›nda bunalan kitlelerin öfkesi
sahte gündemlerle bir türlü oyalanam›yordu. “Kürt ve Kürdistan Sorunu” bir türlü çözüme kavuﬂturulam›yordu. “Aç›l›m-maç›l›m” saçmal›klar›
kitlelerin öfkesini gidermeye yetmiyordu. PKK ve BDP’nin son derece
esnek (Kürt ve Türk burjuvazisini rahatlatan) ve geri ad›m atan “bar›ﬂdemokrasi-halklar›n kardeﬂli¤i” türünden politikalar›na ra¤men, “‹ç Savaﬂ” koﬂullar› sürdürülmek isteniyordu. Çete-Mafya-Kontrgerilla üçlüsüne “yeni” düzenlemeler getirilerek “Derin Devlet” daha da tahkim ediliyordu. Burjuva diktatörlüklerinin sebep oldu¤u tüm haks›z ve kirli savaﬂlar›n, iç savaﬂlar›n iki türlü sonucu vard›r: Güçler dengesine göre,
savaﬂ›n sonucunda sermayenin diktatörlü¤ü daha kurumsal biçimlerde
iktidar›n› perçinler ya da siyasal-sosyal devrim süreci iﬂbaﬂ› yapar. T.
C.de olanlar ise, arabesk bir durumdur. “Demokrasi, anayasa, hukukun
üstünlü¤ü” palavralar›yla ne aç›k faﬂizm, ne de devrim!.. Hiçbir burjuva
partisi, bu türden arabesk bir durumla iktidar›n› sürdüremez.
‹ktidar partisi AKP ABD-AB’nin deste¤i ile tekelci sermayenin “yüksek” ç›karlar›n› koruyor. AKP karﬂ›s›ndaki CHP ve MHP gibi ›rkç›-gericimilliyetçi partilerin iktidara gelme ﬂanslar› da yoktur. ABD-AB-TUS‹AD
günümüz güçler dengesi içinde bu partilere yak›n durmamaktad›r. AKP
çeﬂitli burjuva e¤ilimlerinin bir koalisyonu olarak henüz da¤›lmam›ﬂt›r.
Sa¤l› “sol”lu burjuva partileri karﬂ›s›nda tarihsel hakl›l›klar›yla iktidara al87

ternatif bir ‹SP d›ﬂ›nda gerici AKP ile boy ölçüﬂüp hesaplaﬂacak baﬂka
bir kurum ve güvence yoktur.
Bir yandan iﬂçi s›n›f›-emekçiler ve öteki sosyal muhalefet dinamiklerinin hakl› talepleri, tüm kütlesel ç›k›ﬂlar ve özellikle de TEKEL Direniﬂi, di¤er yandan kangrene dönüﬂmüﬂ Kürt halk›n›n talepleri ve eylemleri burjuvaziyi s›k›ﬂt›r›rken daha fazla devlet terörü uygulayamayaca¤›n› AKP iktidar›na hat›rlatm›ﬂt›r. AKP “gerici reform” dahi yapamaz bir
duruma gelmiﬂken kitlelerin talepleri karﬂ›s›nda çeﬂitli demagojilerle sürekli gündemi de¤iﬂtirmeyi denemektedir. Art›k “konsept” de¤iﬂmiﬂ ve
kütlesel ç›k›ﬂlarda tekelci-militarist-polis devleti kimli¤ini maskelemenin
yolunu seçmiﬂtir.
Hakl› gerekçelerimizle soruyoruz: Acaba “Sol Cenah›m›z” ne zaman “konseptini” de¤iﬂtirecektir?
T. C. devleti 35 y›ll›k “‹ç Savaﬂ” koﬂullar›nda 50 bin, keyfî ve fiilî infazlarda 17 bin insan›m›z›n kayb›n›n hesab›n› veremez bir duruma gelmiﬂtir. Hak-hukuk ihlalleri, iﬂkence, göç-göçe zorlama, avantalar-ya¤malar düzeninde yolsuzluk, rüﬂvet, iltimas, emniyeti kötüye kullanma
vb. adi suçlar›yla sistem çözüldükçe çözülmektedir. Anayasalar, yasalar deline deline kevgire dönmüﬂtür. Düzenin tüm kurumlar›n›n A’dan
Z’ye kadar çürümüﬂ oldu¤u net biçimde görülmüﬂtür.
‹ﬂçi sendikalar› (Türk-‹ﬂ-D‹SK-HAK-‹ﬂ) ile Kamu sendikalar›
(KESK-KAMUSEN-MEMURSEN) bir yandan alttan gelen bas›nçlara
daha fazla direnemeyece¤ini, di¤er yandan devletle olan uzlaﬂmac›
kimli¤inin daha fazla üstünü örtemeyeceklerini anlayarak “1 May›s’ta
Taksim Meydan›nday›z” ﬂiar›n› atmak durumunda kalm›ﬂlard›r.
“Sol Cenah›m›z” da ise; örgütsel güvencelerinden uzak konumuyla ve de öznel yaklaﬂ›mlar›yla da olsa sisteme karﬂ› kendi meﬂrebince
bir mücadele içinde olmuﬂtur. Her ﬂeye ra¤men AKP bu koﬂullarda ilerici, demokrat, devrimci, sosyalist ve Marksist “cenah” üzerinde art›k
uzun boylu bask› ve terör uygulayamayaca¤›n› görmüﬂtür. ﬁu andaki
konjonktürün gereklerini burjuvazi gayet iyi anlam›ﬂt›r.
Cumhurbaﬂkan›, baﬂbakan, vali, emniyet müdürü ve medya 1 May›s’› kendi ideolojik-s›n›fsal konumlar›na göre yorumlayarak yanlar›na
çekmeye çal›ﬂ›yor. Sa¤l› “sol”lu burjuva partileri ve TUS‹AD büyük bir
ikiyüzlülükle 1 May›s’a destek sunuyor!
Demek ki, her kütlesel ç›k›ﬂta ve 1 May›s’larda kan dökmeye al›ﬂk›n burjuvazi iﬂçi s›n›f›n›n hakl› taleplerini art›k bast›ramayacakt›r.
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Burjuvazinin s›n›f ve tarih bilinci konusundaki bilinci, umuyoruz “Sol
Cenaham›z›”da etkileyecektir.
AKP’nin 1 May›s kutlamalar›n›n Taksim Meydan›’nda yap›lmas›na
“izin veriﬂi” bir lütuf ya da ba¤›ﬂ de¤ildir. Asla. Bu konular üzerine baﬂbakan›n, vali ve emniyet müdürünün, medyan›n beyanlar› nesnel gerçekli¤i yans›tmamaktad›r.
Gerek 1 May›s eylemleri için, gerekse sendikal ve siyasal özgürlüklerimizi kullan›rken a¤›r bedeller ödenmiﬂtir. Devlet “geri ad›m” atmaya zorlanm›ﬂt›r. AKP iktidar›; kütlesel ç›k›ﬂlar›n 1970 - 15/16 Haziran Direniﬂi’ndeki gibi yayg›nl›k göstermesinden, kitlelerin iktidar talepleriyle
öne ç›kmas›ndan ve de sahte gündemlerle daha fazla oyalanamayacak
oluﬂundan korkmuﬂtur. Korksunlar!..
AKP iktidar› kapitalist anarﬂinin, devletin devam›n› sa¤lamak için
“sol”dan devﬂirme liberal “sol” ayd›nlar›n aktif deste¤ine ihtiyaç duymuﬂtur. Çünkü AKP’de liberal “sol” ayd›nlar gibi “yetenekli” teorisyenler
yoktur. “Demokrasi” ve “Hukukun üstünlü¤ü” zokas›n› allay›p pullayarak
kitlelere yutturacak kadrolardan yoksundur. Baﬂbakan›n bu konular
üzerindeki demagojileri ise iktidarda kalmaya yetmemektedir.
Özetlersek; 1 May›s 2010 sürecine böylece gelindi.
1 May›s 2010 Eylemini Sendikalar ve
Sol Örgütler Nas›l Örgütledi?
Eylemlerdeki Görüntüler Neyi ‹ﬂaretliyordu?
Sendikac›l›¤› kötü bir meslek olarak seçenlerin elindeki sendikalar
“devlet sendikas›” görünümlerinin çirkinli¤ini gidermek istiyordu. ‹ﬂçi ve
Memur sendikalar›n›n tümünün taban›nda iyi niyetli, samimi, inançl›, özverili, militan ve birlik için dövüﬂmeye aday büyük bir kütle her zaman
bulunmaktad›r. Bu kütlenin bas›nc› hiçbir zaman sendika merkez kongrelerine yans›t›lm›yordu. Çünkü iﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤inin en büyük düﬂman› çeﬂitli “sol” siyasî ak›mlar çeﬂitli kombinezonlarla, ilkesiz ittifaklarla tabandan gelen ilerici bas›nc› “rahatl›kla” kuﬂatabiliyordu. Taban›n hakl› taleplerini sendika ﬂube kongrelerine taﬂ›yanlar›n
ise sendika kurullar›nda temsil edilmesi böylelikle fiilen engelleniyordu.
Devlet de bunun böyle olmas› için trenin makas›n› birilerine rahatl›kla
açmakta bir sak›nca görmüyordu. Sesi ve solu¤u daha sendika ﬂube
kongrelerinde kesilen tabandan gelen bas›nç hiçbir zaman sendika ge89

nel kongresine taﬂ›nam›yordu. Sendika bürokratlar› iﬂçi aristokratlar›ndan devﬂirdikleri kadrolar› aralar›na al›yordu. Onlar da çok geçmeden
hemen s›n›f de¤iﬂtiriyor, bond çantalar›, laptoplar›, k›l›k k›yafetleri, özel
yaﬂamlar› ve lafazanl›klar›yla içinden geldikleri s›n›f›n baﬂ›na belâ kesiliyordu. “Uzman” denilen üniversite okumuﬂ yar›m ayd›nlar da sendikac›lar›n cehaletini bilgi k›r›nt›lar›yla örtmeye çal›ﬂ›yordu. Devlet sendikac›l›¤› böylece “mal› götürüyordu.” Meslek örgütlerindeki iﬂleyiﬂler de
bundan farkl› biçimlerde de¤ildi.
•

Sendikac›lar›n iﬂçi kütlesini bilinçli tercihleriyle 1 May›s Alan›’na getirmedikleri görüldü.

•

S›n›f bilinçli ve bir siyasî e¤ilime sempati duyan ya da örgütlü olan
iﬂçiler kendi sol gruplar›yla kat›lm›ﬂt› 1 May›s’a.

•

AKP siyasal-ekonomik krizin boyutlanmas›ndan, “Laikçi-ﬁeriatç›”
sahte gündeminin Proletarya-Burjuvazi temelinde ayr›ﬂ›p bütünleﬂmesinden, ayr›ca kütlesel ç›k›ﬂlar›n yayg›nlaﬂma istidad› göstermesinden korkuyordu.

•

AKP’nin s›n›fsal korkusu nas›l giderilecekti? “Çantada keklik” misali sendikac›lar› (devlet sendikalar›n›) öne ç›kar›p, onlar›n denetim ve
sorumlulu¤unda bir 1 May›s’›n kutlanmas›na izin vermekle!..

•

Sendikac›lar nitekim polisin arama-denetim yerlerinde de görev ald›. Hiçbir “sol” e¤ilim de kalk›p: “Üstünüzü aratmay›n!” deme cüretini gösteremedi. Kitleler polis-sendikac› denetiminden geçip Taksim Alan›’na girmeyi ye¤ledi!..

•

1 May›s etkinlikleri iﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤i gibi temel
bir sorunun gerekleri yerine getirilmeden gerçekleﬂtiriliyordu.

•

TEKEL ve ‹tfaiye iﬂçilerinin de aralar›nda bulundu¤u ve direniﬂteki
iﬂçilerin ba¤›ms›z platformunun sendikac›lar›n denetimindeki kürsüye fiilî olarak bir süreli¤ine de olsa el koyulmas›, Türk-‹ﬂ baﬂkan›n›n
konuﬂmas›n› engellemesi ve oluﬂturdu¤u yuhalanmas› mitingin havas›n› de¤iﬂtirdi. Bir sendikac› kürsüden düﬂtü ve kolu k›r›ld›. Türk‹ﬂ baﬂkan› kürsüden ve sald›r›dan can›n› zor kurtard› ve can havliyle s›¤›nd›¤› AKM’nin arka kap›s›ndan zorlukla kaç›r›ld›.

•

Devlet sendikac›l›¤› fiilî müdahale ve zora baﬂvurarak de¤iﬂtirilemiyordu. Bu mesele tabanda tutarl› bir ‹ﬂçi-Kitle çal›ﬂmas› gerçekleﬂtirilerek aﬂ›lacakt›. ‹ﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤ini devletle
uzlaﬂ›p engellemeye çal›ﬂanlar›n kürsüden indirilmesi, kollar›n›n k›r›lmas›na neden olunmas› konusu tart›ﬂmaya aç›k bir konuydu.
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•

“Gün Gelecek Devran Dönecek” ve tutarl› ‹ﬂçi-Kitle çal›ﬂmalar› sonucunda görünen odur ki: ‹ﬂçi s›n›f› yar›n kendili¤inden örgüt kurup
iﬂçi s›n›f› ve sosyalizm ad›na (!) ahkâm kesip hareket eden örgüt /
partilere de ayn› muameleyi yapacakt›r. Bir türlü tedavi görmeyen
“örgütler anarﬂisi” hastal›klar›m›za bak›nca “Ne de iyi olur” demekten kendimizi alam›yoruz!

•

‹lerici, demokrat, devrimci, sosyalist ve Marksist “Cenah›m›z” ba¤›ms›z s›n›f temelinde ayr›ﬂ›p, buluﬂup bütünleﬂmelidir. Bu bütünleﬂmenin ad› ve adresi de bellidir: Komünistlerin Birli¤i Çat›s›.

•

Bireyci, benmerkezci ve “benim, benden sorulur, bana biat edin”
zortlamalar› d›ﬂ›nda hiçbir özelli¤i olmayan kimi “sol” gruplar sistemin kendilerine sundu¤u -uygun buldu¤u- bir düzenlemeye baﬂtankara biçimde “eyvallah” diyerek fit olmuﬂtu. Bu anlay›ﬂta olanlar›n yani kendili¤inden örgüt kurup parti ça¤r›ﬂ›m› yapanlar›n- devlet
destekli sendikalar›n emrine girmesi, onlar›n yapt›¤› parti ça¤r›ﬂ›m›n› çürütmeye yetiyordu.

•

1 May›s’ta örgütler vard›. Eylemi nihai amac›na taﬂ›yacak, kolektif
akl›-bilinci ve eylemi örgütleyecek, kurmayl›k görevini yerine getirecek olan birleﬂik, güçlü, güvenilir ve donan›ml› bir PART‹ yoktu.

•

Kolektifimizin s›kça gündeme getirdi¤i ve b›k›p usanmadan tekrarlad›¤› bu durum 1 May›s eyleminde daha da somutlaﬂt›. “Legal” ve
“‹llegal” örgütlerimiz hakk›nda verdi¤imiz rakamlar›n asla abart›l› olmad›¤›, nesnel gerçekli¤i yans›tt›¤› aç›kça görüldü. Pankart›n› alan
alanlara akm›ﬂt›. Zor günlerin devrimci militanl›¤›n›n yerinin kolay
günlerin rehavetiyle yer de¤iﬂtirdi¤i görülüyordu!..

•

Sistemden zarar görenlerin tümü “yasal” etkinliklere kat›lmaya daha yatk›n oldu¤u anlaﬂ›l›yordu. “Örgütlü” kat›l›mlar›n iki kat› “örgütsüz” kat›l›mlar da kimilerini hayli düﬂündürmüﬂtür. Bu nesnel gerçeklik öznelli¤e fena halde bulaﬂm›ﬂ kimi örgüt / partileri derinden
düﬂündürürken, “Kitleler mevcutlara güvenmiyor, partisini ar›yor, bu
parti de biziz!” diyerek kendi hanelerine “olumlu” bir puan düﬂürenler de ç›k›yordu.

•

Sendikal ve siyasal alanlardaki liberal ve laçka iliﬂkilerden, bölünüp
parçalanmalardan hiç kimsenin rahats›z olmad›¤› anlaﬂ›l›yordu.

•

Her siyasî e¤ilim “Kendine Müslüman’d› ve kendi amentüsünü okuyordu!..”
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•

Kolektif 1 May›s talepleri yerine her grubun kortejinde kendi duruﬂunu, ajitasyon ve propagandas›n› ifade eden pankart› ve sloganlar› dile getiriliyordu.

•

Kolektif amaç ve niyetleri yans›tmayan pankartlar›n yürüyüﬂ kollar›nda birbirine asla kar›ﬂt›r›lmamas›na özen gösteriliyor, fakat bu flamalarla bayraklar Taksim An›t›’na as›l›rken ister istemez birbirine
kar›ﬂ›yordu.

•

1 May›s ‹ﬂçi S›n›f›n›n “Birlik” günü konusunda mevcut “sol” gruplar›n daha çok f›r›n ekmek yemesi gerekti¤i anlaﬂ›l›yordu.

•

Taksim An›t›’n›n hangi anlama geldi¤inin fark›nda dahi olmayanlar›n, bu davran›ﬂlar›yla büyük bir “örgütsel doyuma” kavuﬂtu¤u anlaﬂ›l›yordu.

•

Oysa burjuvazi bu an›t›n çevresindeki çak›l taﬂlar›n› toplayarak “taﬂ
atan çocuklara” bir yenisini katmak istemiyordu.

•

30 binlik güvenlik güçleri, panzerler vb. “hini hacette” görevlerini yerine getirmek üzere ara sokaklarda konuﬂland›r›lm›ﬂt›.

•

Burjuvazi Taksim Meydan›’na çok büyük bir T. C. bayra¤› çekmeyi
ve bayrak dire¤ine de gres ya¤› sürmeyi ihmal etmemiﬂti!..

•

Sistem “Sol Cenah›m›za” T. C. bayra¤› alt›nda ve istiklâl marﬂ› ile
baﬂlamas› düﬂünülen bir 1 May›s kutlamas› yapt›r›yordu.

•

Sistem ayn› zamanda 1 May›s marﬂ›, çeﬂitli devrimci marﬂlar ve Enternasyonal marﬂ›n›n çal›n›p söylenmesine de arabesk bir zihniyetle karﬂ› ç›kam›yordu. An›lan marﬂlar›n iﬂçiler taraf›ndan de¤il de, her
türlü gericili¤e teﬂne kimlikleriyle Timur Selçuk vb.leri yönetimindeki bir ﬂöhretler korosu taraf›ndan “nostalji konseri” havas›nda söylenmesine de özen gösterilmiﬂti. Buna da tepki gösteren yoktu, bilakis bu tür “liberal” gösteriler devrimci gruplar da dahil olmak üzere istisnas›z her cenahta büyük be¤eni topluyordu.

•

Yürüyüﬂ kollar›nda ve daha çok gençlik temeline dayal› gruplarda
büyük bir coﬂku ve heyecan gösterisi vard›.

•

Alanda ise sendikac›lar›n konumunu yans›tan biçimde ne coﬂku ne
heyecan ne de devrimci direngen bir ruh vard›. 1 May›sa anlam›n›
katan en anlaml› hareket ba¤›ms›z s›n›f tavr›n› mücadelenin her alan›nda gösteren tüm küçükburjuva ve burjuva sosyalistleri peﬂinden
sürükleyen direngen TEKEL ve ‹tfaiye iﬂçilerinin sendika kitlesinin
sembolik bir bölümünü 1 May›s’a taﬂ›may› uygun gören sendikac›lar›n bürokrasisinin 1 May›s kürsüsünü dar etmesidir.
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•

Sendikac›lar›n Alan’a girdikten sonra, “harç bitti yap› paydos” zihniyetiyle Alan’› h›zl›ca terk etti¤i görüldü. Belli ki sendikalar iﬂçilerin
bu ortamdan oksijen almas›n› engellemek istiyordu.

•

Üç yürüyüﬂ kolundaki gruplar sendikalardan 5-6 saat sonra, baz›lar› da eylem so¤uyup da¤›ld›ktan sonra Alan’a girebilmiﬂti.

•

1 May›s’ta “renklerin dili”ni de herkes kendi s›n›fsal duruﬂuna göre
anlay›p yorumlayacakt›. Bütün dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de 1
May›s’a damgas›n› vuran esas renk k›z›ld›. Ancak alan yine de geçen y›llarda oldu¤u gibi kimi liberal yazarlar› pek sevindiren “çok
renkli” bir görünüm arzediyordu. Özellikle k›z›l olmayan renklerin
sergilenmesi burjuvazinin “ak›ll›” temsilcilerinin gönlüne su serpmekteydi.

•

Kimileri “marksist, leninist, komünist, bolﬂevik” iddialar›yla ters
orant›l› masmavi bayraklar›yla ve “amac›m›z insan”, “kap› açt›k özgürlü¤e” vb. ödpvari sloganlarla süslü pankart ve dövizleriyle yeni
legal parti “giriﬂim”lerini ön plana ç›karmaya çal›ﬂ›rken, kimileri de
sivil toplumculuktan esinlenen teori ve pratikleriyle uyumlu “turuncu
devrimleri” ça¤r›ﬂt›ran bayrak ve flamalar›yla 1 May›s’ta yerini al›yordu.

•

Öte yandan “her k›z›l bayrak da devrimin bayra¤› de¤il”di. Özellikle
ödp’den ayr›ﬂan ve büyük ço¤unlu¤u Dev-Yol ve Kurtuluﬂ nostaljisini harlamaya çal›ﬂan “parti”, dergi, kültür merkezi ve dernekler liberal gündemlerini k›z›l rengi ön plana ç›karmay› ihmal etmeden
sunmaya çal›ﬂ›yordu. Ödp’den geri kalanlar da Ufuk Uras’›n yolunu
ay›rmas›ndan sonraki “bundan sonra daha anti-kapitalist, daha anti-emperyalist olaca¤›z” ﬂeklindeki aç›klamalar›na uygun görüntü
vermeye çal›ﬂarak “daha az sulu” bir tarzda 1 May›s’a gelmeyi tercih etmiﬂti. Bu tabloya bak›nca insan düﬂünmeden edemiyordu: Bu
kadar “devrimci ve sosyalist” grubu tek baﬂ›na bay Ufuk Uras ve küçük ekibi mi kapitalizme, emperyalizme ve teslimiyetçili¤ine “daha
az karﬂ›” bayrak ve sloganlar›n alt›nda bunca y›l bir arada tutmay›
baﬂarm›ﬂt›? Bay Uras’a ve “parti olmayan partide” geçirilen onca
y›ldan sonra en “devrimci, sosyalist ve k›z›l” iddialarla yeniden ortaya ç›kanlara “aﬂk olsun”(!) demekten öte elimizden bir ﬂey gelmiyordu. Sözlüklerinde “özeleﬂtiri”, iﬂçi s›n›f›na ve devrimci kamuoyuna hesap verme vb. kavramlar yazmayanlar›n yeni keskin devrimci
pozlar›n›, k›z›llaﬂan renklerini de ciddiye almak ve samimi bulmak
mümkün de¤ildi.
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•

Sip-”tkp”si, hkp ve benzeri kimi gruplar da “ulusalc›”, sosyalﬂoven
demagojiye angaje kimlik ve gündemlerini k›z›l renkleriyle iﬂçi s›n›f›na benimsetmeye çabalayan al›ﬂ›ld›k tarzlar›yla dikkat çekmeye
çal›ﬂt›lar. Özellikle sip-”tkp”si geçen y›llarda oldu¤u gibi tüm Türkiye çap›ndaki taban›n› bir merkezde toplayarak kitleselli¤iyle ön plana ç›kmaya önem veriyordu ve “sendikal rekabetin iyice zay›f düﬂürdü¤ü, renksiz ve mesajs›z kürsüye iﬂçi s›n›f›n›n direnen temsilcileri taraf›ndan “yeter” denerek el konmas›n›n ard›ndan ortaya ç›kan
“sahipsizlik” ve “boﬂluk” “1 May›s’a yak›ﬂmad›¤›” gibi ne anlama geldi¤ini bir tek kendilerinin bildi¤i bir gerekçeyle mitingin ortas›nda
alan› terketmeyi ve Dolmabahçe’de her zamanki anlay›ﬂ›yla “kendi
mitingini” gerçekleﬂtirme yolunu seçecekti. Gerçekte sip-”tkp”’si,
ödp, halkevleri vb.lerle birlikte TEKEL eylemlerindeki devlet sendikac›l›¤›n›n kuyru¤una tak›lan utanç verici konumlar›n›n hesab›n›
sendikal bürokrasinin ihanetini teﬂhir etmek üzere kürsüye ç›kan iﬂçilere verecek durumda olmad›¤›n›n bilinciyle alandan kaç›yordu.
Nitekim birkaç gün sonra halkevleri siyaseti bu konumlar›yla “iﬂçi”
etiketli “film festivali” etkinliklerinde bizzat 1 May›s’ta kürsüye damgas›n› vuran ayn› iﬂçiler taraf›ndan teﬂhir edilmekten kurtulamayacakt›. Gerekti¤inde k›z›l kalpak tak›p “resmî TKP” kurmaktan çekinmeyen kemalistlerin “kazan›mlar›na sahip ç›kanlar›n” iﬂçi s›n›f›n›n
siyasal ve sendikal birli¤i mücadelesinin karﬂ›s›ndaki konumlar›,
varoluﬂ gerekçeleri iﬂçi s›n›f›n› burjuva ideolojilerine göre bölmek
olan devlet sendikalar›ndan farkl› olmas›n› beklemek boﬂunayd›.
Alan kaçk›nl›¤›yla da bu gerçe¤i gözden kaç›rmak mümkün de¤ildi.

•

Kürtlerinde en az devrimci gruplar kadar kalabal›k bir kitlesellikle 1
May›s’a kendi özgürlük ve özgünlükleri ile kat›ld›¤› görüldü. Gezi
park›n›n a¤açlar› alt›na çekilen kitlenin 1 May›s foto¤raflar›n›n yan›nda yer almamas› belki de sosyalﬂoven anlay›ﬂlar›n ulusall›k-s›n›fsall›k dinami¤inin makas›n› açmaya çal›ﬂanlar›n gönüllerine su serpmiﬂtir. BDP’nin kütlesel biçimde 1 May›s’a kat›lmas›, iﬂçi s›n›f› ve
sosyalist hareketin yan›ndaki yerini almas› da üzerinde durulacak
bir geliﬂmeydi.

•

1 May›s’›n örgütlenme çal›ﬂmalar›na kat›lan kimi gruplar ise ideolojik-s›n›fsal konumlar›na uygun biçimde, kütlesel say›lar›n› on misli
abartarak baz› ölçüsüz taleplerde bulunmuﬂtu. Örne¤in 100 kiﬂilik
bir kütleyi ancak Alan’a getirecek bir grup 1000 kiﬂilik bir kontenjan
ve telsiz talebinde bulunabiliyordu!..
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•

Yine say›lar›yla ters orant›l› kütlesel bir bildiri ve gazete da¤›t›m›na
giriﬂen kimi gruplar da kendi dar grup gündemlerinin do¤rultusundaki mesajlar› vermekle meﬂguldü. Kimi “Taksim’i ilk bizim gündeme getirdi¤imizi, y›llard›r bizim gündemde tuttu¤umuzu niye kabul
etmiyorsunuz” diye sitem ederken, kimisi de binlerce da¤›tt›¤› gazeteyle “birleﬂik, devrimci, kitlesel 1 May›s’› BDP örgütlesin” ﬂeklinde
bir “ça¤r›y›” yap›yordu. Sayfalarca yaz›da bu ça¤r›n›n kim taraf›ndan kime yap›ld›¤› (BDP yönetimine mi, BDP taban›na m›, devrimci
cenaha m›, hepsine mi yap›ld›¤› yoksa “yapm›ﬂ olmak” için mi yap›ld›¤›) net olarak belirtilmekten kaç›n›lm›ﬂt›, kald› ki ço¤u gruptan daha kitlesel de olsa kendi kitlesine göre sembolik bir kat›l›mla y›llardan sonra ilk defa 1 May›s’a kat›lan BDP’nin böyle bir iddiadan çok
uzakta oldu¤u ortadayd›. Böyle bir “ça¤r›”y› yapanlar da iﬂçi s›n›f›n›n 1 May›s’› devlet sendikalar›n›n gündeminden koparabilecek potansiyele fazlas›yla sahip oldu¤unu kavramaktan ne kadar uzak olduklar›n› belgeliyor ve BDP’nin kitleselli¤ine faydac› bir ﬂekilde yaklaﬂmay› deneyenler kervan›nda yerlerini al›yordu. BDP taban› iﬂçilerden ve emekçilerden oluﬂuyordu ancak bütün gündemlere kendi
dar grup ç›karlar›n› geliﬂtirme aç›s›ndan yaklaﬂanlar ulusall›k ve s›n›fsall›k dinamiklerini buluﬂturan uzun soluklu, ilkeli ve tutarl› bir çabaya aday olmaktansa günü kurtaracak sihirli formül peﬂindeydi.

•

Bizzat tan›k olan birilerinin D‹SK ve KESK’de eylem haz›rl›k toplant›lar›nda yaﬂananlar› yazmas›n› bekliyoruz. Bunlar›n bilinmesini
önemsiyoruz. Çünkü “torbadaki yüzler” buralarda söylenenler ile
meydanlara yans›yanlar› birlikte de¤erlendirince ortaya ç›k›yor!...

•

Kolektifimiz Çal›ﬂanlar› hangi sendika veya meslekî kuruluﬂa üye
ise orada 1 May›s’a kat›lmay› uygun bulmuﬂtu. “Örgütler Anarﬂisi”
parselasyonuna prim verip, pankart yar›ﬂ›na kat›l›p onlara eklemlenmek, iﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤i u¤runa dövüﬂen
Proletarya Devrimcilerine yak›ﬂmazd›. Bu türden bir duruﬂ bizlerin
iﬂi de¤ildi. Fakat devrimci tarih ve geleneklerimizin uzant›s›nda, yeri ve zaman› geldi¤inde pankart ve sloganlar›m›zla alanlara akaca¤›m›z da aç›kt›.

•

‹stanbul ve Taksim Meydan› baﬂta olmak üzere 1 May›s etkinlikleri
tüm illerde ve baz› ilçelerde de yayg›n biçimde kutlanm›ﬂt›.

•

Burjuva bas›n› 1 May›s’a kat›lanlar›n say›s›n› üçte bir oran›nda s›n›rlayarak verirken, kimi gruplar›n ise abart›l› rakamlarla böbürlendi¤i
görüldü.
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•

Bas›n-yay›n faaliyetlerinde, TV.lerde 1 May›s görüntülerine büyük
yerler verildi.

•

AKP lideri R. T. Erdo¤an, 1 May›s’›n ad›n› dahi de¤iﬂtirerek tatil günü yapt›klar›n›, alanlarda kutlan›lmas›na izin verdiklerini böbürlenerek ifade etmiﬂ olsa da, kaz›n aya¤› asla öyle de¤ildi. Sistem geri
ad›m atmak zorundayd›. Çünkü T.C.nin kuruluﬂundan bu yana bu
memleketin topraklar› devrimci insan kan›yla sulanm›ﬂt›.

•

1 May›slar tarihsel-sosyal-s›n›fsal özüne uygun, yani iﬂçi s›n›f›n›n
enternasyonal birlik-dayan›ﬂma ve mücadele günü olarak an›lacak
ve “an”›n gereklerine göre de¤erlendirilecektir. Burjuvazinin “1 May›s emek ve dayan›ﬂma” bayram› gibi “millî” bir söylem olarak de¤il.
Nas›l Yap›lmal›yd›?

•

1.5 milyonluk Diyarbak›r ilindeki örgütlülük kütlesel ç›k›ﬂlarda, özellikle de NEWROZ kutlamalar›nda 1 milyon insan›m›z› seferber edebiliyor ve alanlara taﬂ›yabiliyordu. Modern Proletaryan›n kümelendi¤i 17 milyonluk ‹stanbul gibi illerde faaliyet gösteren iﬂçi ve memur
sendikalar›, sol siyasî örgütler, kitle örgütleri, meslek kuruluﬂlar›n›n
da en az Diyarbak›r örne¤indeki gibi bir kütleyi alanlara taﬂ›ma baﬂar›s›n› gösterebilmeliydi.

•

Ulusall›k-S›n›fsall›k dinamiklerinin diyalektik birlikteli¤i gibi son derece hayatî bir konuya proletaryan›n yo¤un oldu¤u illerden anlaml›
bir cevap verilemeyiﬂi çok büyük bir eksiklikti.

•

‹ﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n hakl› taleplerine çok aç›k ve çarp›c› cevaplar verilebilinirdi.

•

Kütlesel ç›k›ﬂlar›n kolektif bir mant›¤›, örgütlenmesi, amac› ve eylemdeki disiplinli hareket edilmesi düﬂünülebilinir ve gerçekleﬂtirilebilinirdi.

•

Genel Grev, Genel Direniﬂ, Hak Grevi, Siyasî Grev gibi temel haklar›m›z›n önündeki yasal ve fiilî engellerin kald›r›lmas›na iliﬂkin kitlelere bilinç taﬂ›nabilinir, eylemlerde bunun altyap›s› oluﬂturulabilinirdi.

•

Devlet sendikac›l›¤›, “partiler üstü sendikac›l›k”, sendika bürokrasisi
ile iﬂçi aristokrasisinin iﬂçi s›n›f›n›n hakl› talepleriyle kütlesel ç›k›ﬂlar
karﬂ›s›nda en büyük engel oldu¤u ve mutlaka aﬂ›lmas› gerekti¤inin
mesaj› verilebilmeliydi.

•

Kendi meﬂreplerince “sol siyaset” yapt›¤›n› iddia eden, ba¤›ms›z s›-
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n›f tavr› göstermeyen, kendili¤inden ve “dar grup kültü” ile örgütlenmiﬂ programs›z partiler, partisiz programlar›yla kolektif hareketlerin
iﬂlevsel olmas›n› gölgeleyen örgüt / partilere de anlaml› bir mesaj
verilebilinmeliydi.
•

Sendikalarda, kitle örgütlerinde ve meslek örgütlerinde particilik,
partilerinde ise dernekçilik yapan ve böylelikle kütlesel ç›k›ﬂlardaki
kolektif ad›mlar›n at›lmas›na onulmaz darbeler vuran tüm anlay›ﬂlar
da aç›¤a vurulabilmeliydi.

•

ABD-AB emperyalizminin s›n›fsal ve ideolojik konumu kitlelere anlat›labilmeliydi.

•

Küresel krizlerin siyasal-ekonomik nedenleri, yaratt›¤› tahribatlar,
iﬂçi-kitle çal›ﬂmalar›n› provoke eden NATO’cu, PENTAGON’cu,
CIA’c›, IMF’ci, BD’c›, DTC’ci, Kontrgerillac›, yani iﬂçi ve emekçi
halklar›m›z›n baﬂ düﬂman› tüm politikalar aç›¤a vurulabilinirdi,

•

Uluslarötesi tekelci sermayenin kuca¤›ndaki sa¤l› “sol”lu partilerle
AKP’nin siyasal-ekonomisi teﬂhir edilebilinmeliydi.

•

Sahte “Laikçi-ﬁeriatç›” gündem yerine emek-sermaye çeliﬂkisini,
yani hakikî gündemi dayatan konuﬂmalar öne ç›kar›labilinirdi.

•

Kütlesel ç›k›ﬂlar›n omurgas›n› k›r›p zay›flatan, iﬂçi s›n›f›n›n sendikal
ve siyasal birli¤i gibi önemli bir konuya asla de¤inmeyen sendikalara, “sol” örgütlere anlad›klar› dilde bir uyar› yap›lmal›yd›.

•

Din ve etnisiteye dayal› sahte gündemlerin nas›l aﬂ›ld›¤› TEKEL Direniﬂi ile görülmüﬂtü. 1 May›s etkinliklerinde de bunun somut örnekleri verilebilinmeliydi.

•

‹ﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›za aﬂ›lanmak istenen yan›lsamal› burjuva propagandalar›, özellikle “devlet, demokrasi, cumhuriyet, aç›l›m, hukukun üstünlü¤ü, anayasa, yasalar, bar›ﬂ ve halklar›n kardeﬂli¤i” gibi konular›n hakikî anlamlar› kitlelere aç›klanabilmeliydi.

•

Geçmiﬂle hesaplaﬂma, sorgulama, somut talepler ve gelecekte izlenecek s›n›fsal projeler, özellikle 26 May›s 2010 Genel Grev karar› gibi görevler hat›rlat›labilinirdi. Bu görevin yerine getirilemeyiﬂi 26 May›s Genel Grevine kat›l›m›n nas›l olaca¤›n›n iﬂaretini de veriyordu.

•

Uluslararas› iﬂçi s›n›f› hareketleriyle buluﬂma ve dayan›ﬂma konusu
iﬂlenebilmeliydi.

•

Giderek olgunlaﬂan s›n›fsal saflaﬂmalar› s›n›flar mücadelesi temelinde biçimlendirmenin yollar› döﬂenebilinirdi.

S.P. F/7
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•

Yaln›zca iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z› de¤il, tüm halk tabakalar›n›n deste¤ini kütlesel ç›k›ﬂlar›n yan›na çekecek çal›ﬂmalar öne ç›kar›labilinirdi.

•

Kütlesel ç›k›ﬂlar›n devlet terörü ile provoke edilmesiyle yarat›lan
korku ve duyars›zl›klar› tedavi edici çal›ﬂmalar yap›labilinirdi.

•

Bu 1 May›s’ta da görüldü: ‹ﬂçi s›n›f›, emekçi halklar›m›z, gençlik, ayd›nlar özveri, militanl›k, coﬂku ve devrimci heyecan›yla alanlara akm›ﬂt›.

•

‹ﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤inin gerçekleﬂebilmesi için iﬂçi
s›n›f› mecras›n› aramaktad›r.

•

1 May›s 2010 eylemlerinden ç›kard›¤›m›z çok yönlü ders ve sonuçlarla bundan sonraki kütlesel ç›k›ﬂlarda nelerin ve nas›l yap›laca¤›n›n
ipuçlar›n› görmüﬂ bulunuyoruz. Bu 1 May›s’tan sonra iﬂçi s›n›f›n›n
tüm gücüyle ‹ﬂçi S›n›f›n›n Sendikal ve Siyasal Birli¤i mücadelesine tüm gücüyle yüklenece¤ini ve bu yolda anlaml› ve ileri ad›mlar›n
at›laca¤›n›n baz› iﬂaretlerini görüyoruz. ‹ﬂçi s›n›f›n›n akaca¤› mecray›
haz›rlamak Devrimcilerin, Komünistlerin birinci görevidir.

•

Eksikli, hatal›, çok problemli de olsa meﬂreplerince alanlara akan,
tabandaki tüm insanlar›m›z› direngenliklerinden ötürü selaml›yor ve
kutluyoruz. Devrimci kütlesel ç›k›ﬂlar›n anlaml›, uyumlu ve ileri bir
sese dönüﬂmesinin mücadelesini veriyoruz. Burjuvazinin bask›, terör ve art›-de¤er sömürüsüne, inkâr-imha-asimilasyon politikalar›na
karﬂ› uyan›k ve haz›rl›kl› olman›n önemini vurguluyoruz. Bu gerekçelerimizle ulusal-sosyal-s›n›fsal ve enternasyonal kurtuluﬂumuza
iliﬂkin tezlerimizi ve tahlillerimizi eleﬂtirel katk›ya muhtaç hâliyle tart›ﬂmaya sunuyoruz.
SORUN Polemik
4 May›s 2010
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Ali ‹hsan Aksamaz

-Eleﬂtiri-

1 May›s 2010 ve “Laz” Dernekleri

1 May›s 2010’un, en az›ndan ‹stanbul ve Ankara’da yaﬂayan Laz
ayd›nlar› aç›s›ndan farkl› geçece¤ini, yeni bir baﬂlang›ç olaca¤›n› ve
bunun gelecek y›llar için Türkiye’nin hemen her yerindeki Laz Ayd›nlar›n›n gözünde de önemli bir örnek oluﬂturaca¤›n› ümit etmiﬂtim.
Skidas Arti Pukrik’a: Yaﬂas›n Bir May›s
Tabelalar›nda “Laz” ad› geçen, biri ‹stanbul’da di¤eri Ankara’da
kurulu iki ayr› derne¤in yöneticilerinin, en az bir ay önceden 1 May›s’›
‹stanbul veya Ankara’da beraber kutlama çal›ﬂmalar›n› planlamak üzere bir araya gelmeleri gerekirdi. ‹lk olarak bir koro oluﬂturulmal›yd›. Repertuar›nda ise, öncelikle Lazca 1 May›s Marﬂ› ve di¤er devrimci marﬂlar yer almal›yd›. 1 May›s kutlamalar› s›ras›nda taﬂ›mak üzere güncel
sosyal-s›n›fsal konulara iliﬂkin Lazca pankartlar da haz›rlanmal›yd›.
Emperyalist- kapitalist sald›r›ya ve çay ve f›nd›k üretimindeki çok yönlü
sömürüye de dikkat çeken Lazca bir bildiri Türkçesiyle beraber kaleme
al›nmal›yd›. 1 May›s kutlamalar› s›ras›nda bu bildirinin da¤›t›lmas› da
planlanmal›yd›. Sonra 1 May›s kutlamalar›na, ‹stanbul’da m›, Ankara’da m› kat›l›naca¤›na karar verilmeliydi. Buna göre hareket edilmeliydi. Meydanda da tek bir pankart alt›nda, Skidas Arti Pukrik’a (“Yaﬂas›n
Bir May›s”) pankart› alt›nda da yürünmeliydi. Bu türden kolektif bir etkinli¤e büyük bir ihtiyaç vard›. Fakat olmad›.
Diyelim ki bu iki ayr› dernek yöneticileri 1 May›s’a iliﬂkin bir araya
geldi, görüﬂtü. 1 May›s kutlamalar›na birlikte kat›lma karar› ald›. Yine
diyelim ki bu derneklerin üye ve taraftarlar›nda, sempati duyduklar› siyasî grup pankartlar› alt›nda yürüme e¤iliminin a¤›r bast›¤› görüldü. O
zaman da üye ve taraftarlar›n›n yer alaca¤› yürüyüﬂ kollar›nda, kendi
kimliklerini ifade edecek poster ve Lazca dövizler taﬂ›malar› yönünde
bir düzenleme yap›labilirdi. Kat›l›ma iliﬂkin olarak belirtti¤im her iki ihtimal veya bir üçüncüsü için Lazca sloganlar, poster ve Lazca-Türkçe
bildiri önceden haz›rlanmal›yd›. Bas›n da hesaba kat›lmal›yd›.
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Bu dernek yöneticilerinin, 1 May›s’ta kendi kimlikleriyle tan›nmalar› yolunda bu basit düzenlemelere gitmeleri imkâns›z veya çok mu zordu?! Bu derneklere, zengin mücadele geçmiﬂleri ve cesur, yi¤it önderlerini sahiplenmek yak›ﬂ›rd›.
Topçuo¤lu Osman, ‹skender T’sitaﬂi, Xasan Helimiﬂi, Safiye…
‹nsanl›¤›n sosyal-s›n›fsal ve evrensel kurtuluﬂ mücadelesinde di¤er emekçi halklar oldu¤u gibi Lazlar da hep vard›. Rusya’da Çarl›k
otokrasisine karﬂ› Bolﬂevikleri desteklediler. Büyük Ekim Devrimi’ne
kat›ld›lar. 14 Temmuz 1919'da TKF’nin kurucu komitesini Mustafa
Suphi, Maksut Ekﬂi, Ali R›za Keskin, Mustafa Börklüce, Murat Sar› ve
Kadir Erzurumlu ile birlikte oluﬂturan Osman Topçuo¤lu, Rize/ Pazar
kökenli Laz bir Bolﬂevik’ti. Osman Topçuo¤lu, yoldaﬂlar› ile birlikte
Anadolu ve ‹stanbul’u kar›ﬂ kar›ﬂ dolaﬂm›ﬂ, buralarda faaliyet gösteren
çeﬂitli sosyalist-komünist-komünizan gruplar, sendikalar ve öncü iﬂçilerle ba¤lant› kurmuﬂ, örgütlenme çal›ﬂmalar›na baﬂlam›ﬂt›r. Bütün
bunlar›n sonucunda, 10 Eylül 1920’de, Bakû’de yetmiﬂbeﬂ delegenin
kat›l›m› ile devrimci ve komünist gruplar›n da tek bir çat› alt›nda topland›¤› TKF’nin oluﬂturulmas› 1. Kongreyle gerçekleﬂtirilmiﬂti. “Komünist
Enternasyonal” taraf›ndan da tan›nm›ﬂ olarak ve “22 bin kiﬂilik kendi
K›z›l Ordusu’yla” TKF kurulmuﬂtu. Bu hareketin K›r›m’da yay›nlanan
Yeni Dünya adl› yay›n organ› ise, Laz kay›kç›lar taraf›ndan Anadolu’ya
taﬂ›n›yordu.
Bu derneklerin yöneticileri; ‹skender Tzitaﬂi, Hasan Helimiﬂi ad›yla
özdeﬂleﬂen yüzlerce Laz Bolﬂevik kadronun, parti disiplini içinde ve illegalite ﬂartlar›nda Do¤u Karadeniz’de örgütlenme çal›ﬂmalar› yapm›ﬂ
ve mücadele etmiﬂ oldu¤unu bilmeliydiler.
‹ﬂ Kanunu’nun olmad›¤›, sendika kurman›n, grev yapman›n resmen yasak oldu¤u, çal›ﬂma saatlerinin oniki saati aﬂt›¤›, tatil gününün
olmad›¤›, kad›nlar›n do¤um izni haklar›n›n, geçim endeksinin olmad›¤›,
sendikan›n ad›n›n an›lamad›¤› 1929 y›l›nda, ‹zmir’de kurulu olan ‹ngilizAmerikan ortakl›¤› Glen Tobacco’da “Sendika Kad›nlar Komitesi”ni örgütleyerek emek tarihinin en anlaml› sayfalar›ndan birini yazan öncü
kad›n emekçilerden birisi olan Laz kökenli iﬂçi Safiye Topçuo¤lu’nu
hat›rlamamak mümkün mü?!
Bu dernek yöneticilerinin, Topçuo¤lu Osman, ‹skender Tzitaﬂi,
Hasan Helimiﬂi, Ads›zlar ve kad›n emekçi önder Safiye’yi yok sayma100

lar› ve tam da bu önderlerin an›laca¤› ve mücadelelerini yaﬂatmak ve
kimlik mücadelesi için ciddî ad›mlar›n at›laca¤› yegâne yer olan 1 May›s alan›nda sloganlar›yla, posterleriyle, bildirileriyle, bas›n aç›klamalar›yla yer almamalar› üzerinde bir defa de¤il, onlarca düﬂünmeleri gereken bir durumdur.
Eleﬂtiri Katk›d›r
Eleﬂtiri-özeleﬂtiri mekanizmalar›n›n çal›ﬂmas›yla kazan›lacak büyük bir dünya vard›r. Bu k›sac›k yaz›m›zla da hem eleﬂtirinin katk› oldu¤unu bir kez daha vurgulam›ﬂ oluyoruz, hem de bu görevimizi gerçekleﬂtirmeyi amaçl›yoruz.
“1 May›s Alanlar›” ayn› zamanda, farkl› milliyetlerden insanlar›n
emekdaﬂl›k paydas›nda buluﬂacaklar› önemli bir zemindir. Böylece
emperyalist-kapitalizmin milliyetler meselesini kullanmas›n›n etkileri
azalt›labilir; halklar›n birbirlerini bo¤azlamas›n›n önüne geçilebilir. Bu
dernek yöneticileri 2010 1 May›s’›nda böylece önemli bir f›rsat› ellerinden kaç›rm›ﬂ oldular. 1 May›s’ta sa¤layacaklar› böyle bir beraberlik,
sadece iki derne¤in içindeki insanlar› de¤il, di¤er insanlar› da etkileyecekti. Dernekler hatalar›n›, eksikliklerini daha kolayca görecek, eleﬂtiri
ve özeleﬂtiriyle herkes kendisine bir düzen vermek zorunda kalacak,
tek kelimeyle önemli bir baﬂlang›ç ve güçlü bir at›l›m yap›labilecekti. Kimi Laz Ayd›nlar›n›n küçükburjuva kendini be¤enmiﬂliklerinden kurtulmalar›, mikro-milliyetçili¤e kaymalar›n›n önlenmesinde di¤er insanlarla
emekdaﬂl›k dayan›ﬂmas› temelinde hareket edilmesi önemli bir örnek
oluﬂturacakt›.
1 May›s 2010’un, Laz ayd›nlar› aç›s›ndan önemli bir yol ayr›m› oldu¤u görülmektedir. Art›k önlerinde iki yol bulunmaktad›r: Ya birleﬂecekler ve emperyalist-kapitalizmin emeklerini ve ürünlerini sömürmesine ve kimliklerinin en belirgin özelli¤i olan anadillerinin yok edilmesine
karﬂ› birlikte direnecekler ve di¤er milliyetlerden halklar›n ayd›nlar›yla
da emekdaﬂl›k paydas›nda buluﬂup Abhazya konusunda da örnek olacaklar. Ya da bugünkü da¤›n›kl›k devam edecek, sistemin inkâr-imhaasimilasyon politikalar› karﬂ›s›ndaki yabanc›laﬂmalar h›zla artacak ve
böylelikle zamanla fark›nda bile olmadan halklar› birbirine karﬂ› k›ﬂk›rtanlar›n dümen suyuna girerek emperyalist-kapitalizmin karanl›k sular›nda pupa yelken yol al›nacakt›r.
4 May›s 2010
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Mahir Kankal

-De¤erlendirme-

TEKEL Eyleminin Ard›ndan …

Burjuvazinin iç dalaﬂmalar› ortal›¤› toz duman ederken ve birileri
öyle ya da böyle buna taraf olmaya, laf yetiﬂtirmeye çal›ﬂ›rken TEKEL
Direniﬂi bir kez daha turnusol kâ¤›d› gibi saflar› belirledi.
Yüz y›ll›k s›n›flar mücadelesi tarih ve devrimci geleneklerimizi saymazsak 1970 - 15/16 Haziran Direniﬂi’nden 40, 1989 Bahar Eylemleri’nden 21, Zonguldak Maden ‹ﬂçilerinin direniﬂinden tam 20 y›l sonra
TEKEL iﬂçileri tekrar s›n›f›n gerçekli¤ini ülkenin gündemine taﬂ›d›lar.
Ve bu taﬂ›nma hâli bizlerin gelece¤e dair umutlar›na ›ﬂ›k tuttu.
Bundan ziyade kapitalizmin uzun süredir devam eden, son dönem
havas› ve cakas› sönen morali gittikçe çöktü. Sovyetlerin tarih sahnesinden -geçici olarak- çekilmesiyle kapitalist kamp, her ﬂey bir yana büyük
bir moral üstünlü¤ü elde etmiﬂti. Kapitalizmin yaﬂad›¤› son küresel kriz
ise bu moral üstünlü¤ünü sarsm›ﬂ, kitleler gözünde olmayan meﬂrulu¤u
bir kez daha tart›ﬂ›l›r hale gelmiﬂtir. Onun ve y›lmaz savunucular›n›n ald›klar› moral üstünlük avantaj› krizle sars›nt›lar yaﬂarken TEKEL Direniﬂi bir yumruk daha att›. Pek de güzel oldu. Moralimiz yerine geldi.
Kapitalizmin tek seçenek olmad›¤›n› bir kez daha hat›rlatan TEKEL
Direniﬂi uzun süre beklenen moral kayna¤› oldu.
Söz yerindeyse bir “naniktir” kapitalizme TEKEL Direniﬂi. ﬁamar
daha sonra gelecek.
Biz; kimi “sol” gruplar›n yapt›¤› gibi de¤il de k›ssadan hisse ç›kararak davranaca¤›z. “Biz ﬂu kadar ﬂey yapt›k, pankartlar›m›zla kat›ld›k, ﬂu
kadar afiﬂ ast›k” gibi gerçe¤in sadece öznel k›sm›n› ön plana ç›kararak
dizdi¤i na¤melerle söze baﬂlamayaca¤›z.
Yukar›da bahsetti¤imiz “moral bulma” hâli, s›n›fsal kütlesel ç›k›ﬂlara susam›ﬂl›k hâli, bizi eylemi de¤erlendirmede yanl›ﬂlara sevk edebilir,
bunun bilincindeyiz ki, bu sat›rlar›n yazar› 78 gününü TEKEL Direniﬂ
sürecinde geçirmiﬂtir. ‹ﬂçilerle yedik, içtik, sohbet ettik, kitap okuduk.
Dergi (SORUN Polemik), Gazete (‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹) ve Broﬂür’lerimizi
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(Gelenekten-Gelece¤e 15/16 Haziran) susuzlukla okuduk. Sorunlar›m›z› tart›ﬂt›k. Ekme¤imizi bölüﬂtük, ayn› mekânlarda yatt›k, “yarin yana¤›ndan gayr› her ﬂeyimizi” bölüﬂüp paylaﬂt›k. Bu eylemlerden çok yönlü
derslerle sonuçlar ç›kard›k. Bu yüzden yapt›klar›m›z›n yeterli oldu¤u bilinciyle yap›lanlar› söylemenin bir anlam› yok. Yaln›zca bu sat›rlar› kaleme almam›z bizlerin hem ödevi ve hem de görevidir düﬂüncesiyle okurlar›m›zla paylaﬂmay› düﬂündük.
Birkaç maddede s›ralayarak TEKEL Direniﬂi’ni de¤erlendirebiliriz:
1. TEKEL Direniﬂi hakk›nda kelam›m›z ilk etapta bu direniﬂin kendili¤inden oluﬂu yan›n›n daha belirleyici oldu¤udur.
Bu türden bir kendili¤indenlik, bu eylemlilik sürecinin hiçbir iradi
müdahaleye maruz kalmad›¤›, hiçbir örgütlenme çabas› olmad›¤› anlam›nda de¤ildir. Hiçbir ﬂey boﬂlukta oluﬂmaz, zaten bizce bu sorunu
kavrama konusunda hangi anlam yüklendi¤i ile ilgilidir.
Burada kastedilen ciddî bir gelecek plan›n›n bulunmad›¤› ve herhangi bir siyasî öznenin müdahil olmamas›d›r. Eylem devam etti¤i süreç boyunca bu olgu -hareketin kurmay›n›n olmay›ﬂ›- yak›c› bir ﬂekilde
kendini hissettirmiﬂtir.
Hatta diyebiliriz ki, 78 günlük direniﬂ boyunca sendika liderlerinin
lafazanl›klar›ndan ve de yüz ifadelerinden de anlaﬂ›laca¤› gibi bu eyleme sendikan›n müdahalesinin bile olmad›¤›d›r… Çünkü sendika liderleri iﬂçilerin karﬂ›s›na “yar›n acaba ne olacak?” kayg›s›yla ç›kmaktad›rlar.
Sendikac›lar›n eylem süresince tak›nd›klar› tav›r ve kendileriyle yapt›¤›m›z konuﬂmalar›m›z, sohbetlerimiz bu belirlemeyi hakl› ç›karacak niteliktedir.
‹ﬂçilerin bu kadar uzun soluklu bir direniﬂ geliﬂtireceklerini tahmin
etmeyen sendikal önderlik direniﬂle birlikte bu sürece daha sonra kat›lm›ﬂt›r. Eylemin ön haz›rl›k sürecinde mutlak ki sendikan›n büyük önemi
olmuﬂ fakat direniﬂin niteli¤i ve süreci (78 gün) onlar›nda beklentilerinin
üstüne ç›km›ﬂt›r. Hoﬂ biz sendikac›lar›n böyle bir niyetinin oldu¤u konusunda oldukça ﬂüpheliyiz ama bu baﬂka bir yaz›n›n konusu olabilecek
nitelikte bir konudur.
TEKEL iﬂçileri Ankara’n›n göbe¤ine gelirken b›rak›n bir siyasî öznenin ön haz›rl›¤›n›, kendileri bile bu kadar uzun soluklu bir direniﬂin olaca¤›n› öngörmüyorlard›. Ço¤u iﬂçinin Ankara’dan dönme planlar› dahilinde
yak›nlar›na ald›klar› Ankara dönerleri iﬂin komik taraf› olsa gerek.
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‹ﬂçilerde uzun soluklu bir direniﬂin haz›rl›¤›ndan ziyade önceki eylemler gibi bir tak›m görüﬂme ve gösterilerden sonra dönülece¤i fikri
vard›. Geldikleri gün iﬂçilerde uzun soluklu bir direniﬂin belirtileri yok denecek kadar azd›.
Bundan önce de Ankara’ya gelmiﬂler, Özelleﬂtirme Dairesi Baﬂkanl›¤› önünde polisin copuna, tazyikli suyuna maruz kalm›ﬂlar fakat
akﬂam olunca geri dönmüﬂlerdi (Yeri gelmiﬂken belirtelim ki iﬂçilerden
ö¤rendi¤imiz kadar›yla, bu eylemde sendikal yönetim eylem alan›na
gelen son parti iﬂçileri “provokatör” ilan etmiﬂ, polise de “Bunlar TEKEL
iﬂçisi de¤ildir.” diye ihbarda bulunmuﬂ, iﬂçilerin üzerine polisi salm›ﬂt›r.).
‹ﬂçilerdeki beklenti yine sürecin de aﬂa¤› yukar› bunun gibi olaca¤›
yönündeydi.
TEKEL eyleminin geniﬂ soluklu olmas›n›n bir aya¤› iﬂçi s›n›f›n›n
mücadele azmi ise de bir aya¤› da TEKEL krizini yönetmede oldukça
amatörce davranan sermaye iktidar›d›r. S›n›flar mücadelesinde tarihsel-sosyal-s›n›fsal birikim ve iﬂçi s›n›f›na olan kinleriyle kim bilir belki bu
son 20 y›l onlarda bir rehavete yol açt› ve böylece gafil avland›lar. ‹ﬂçi
s›n›f›n›n bilinçlendirip s›n›fsal sol duyusuyla harekete geçiﬂi bir yan›yla
bu rehavet sonunda burjuvazinin s›n›fsal ﬂiddet yöntemiyle iﬂçi s›n›f›na
sald›rmas›d›r.
ﬁaka bir yana sermaye iktidar›n›n temel hatas›, AKP’nin önüne toplanm›ﬂ bölgelerden gelen iﬂçileri daha sonra Abdi ‹pekçi Park›’na götürmesidir biliriz…Tabi arada 1 günlük “emniyet spor saray›nda misafir olma” durumu da iﬂçilerin zaten var olan s›n›fsal sol duyusunu tetiklemiﬂtir.
‹ktidar vahim hatas›n› burada da devam ettirdi… ‹ﬂçilerin direncini
da¤›t›r umuduyla la¤›mlardan çekti¤i sularla iﬂçileri ›slatm›ﬂ, havuzun
sular›na atm›ﬂ ve meydan daya¤›ndan geçirircesine coplam›ﬂt›r. Ve istemeden iﬂçileri Sakarya Meydan›’na yani Türk- ‹ﬂ Genel Merkezi’nin
önüne yönlendirmiﬂtir.
‹ﬂte tam bu s›rada eylemin ikinci destek aya¤› olan belki de hükûmetin hatas› kadar önemli olan faktör devreye girmiﬂtir.
Bu faktör olay›n s›cakl›¤› so¤umadan “meﬂreplerince” müdahale
eden devrimcilerin, sosyalistlerin yetiﬂmesidir.
Burada eyleme sonradan kat›lanlara yöneltilecek eleﬂtirilerimiz
sakl›d›r. Bu görevimizi daha sonra yap›lmak kayd›yla erteleyip bu olum104

lu ve yerinde müdahalenin tek bir siyasî irade taraf›ndan yap›lmas›yla
eylemin sonu daha farkl› biterdi demekten de kendimizi al›koyam›yoruz.
Yukar›da sözünü etti¤imiz “eylem kendili¤inden oluﬂmuﬂtur” de¤erlendirilmesi kesinlikle eylemi küçültmedi¤i gibi aksine iﬂçi s›n›f›n›n
potansiyel olarak taﬂ›d›¤› muazzam öze iﬂaret etmektedir. Kimi “sol”
gruplar kendili¤indenlik konusunu ya hiç anlamamakta ya da kendi öznel konumlar›yla çarp›tmaktad›rlar. Ayn› zamanda teorik olarak “kendili¤indenli¤in” asla kötü bir ﬂey olmad›¤› konusunu da kavrayamamaktad›rlar. Aslolan ister kendili¤inden ister iﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal
birli¤ini gerçekleﬂtirmiﬂ Proletarya Partisi’nin önderli¤inde -organizebiçimlerde olsun, mesele iﬂçi s›n›f›na kurmayl›k edecek Kurum ve
Araç’lar›n iﬂbaﬂ›nda olmamas›d›r. Kütlesel ç›k›ﬂlar› sevk ve idare edebilecek yetenekte olmamas›d›r.
“Kendili¤inden” belirlememiz iﬂçi s›n›f›n›n kendili¤inden hâlinin bile
muazzam devrimci bir potansiyeli ba¤r›nda taﬂ›d›¤› gerçe¤inin baﬂka
ifadesi de diyebiliriz… Y›k›c› özelli¤i eylemin belli bir süresinden
sonra at›lan slogana yans›m›ﬂt›r. “Salla Türk-‹ﬂ hükümet düﬂecek”
Bu slogan› do¤ru bulmad›n›z m›? Oysa dedik ya “kendili¤inden”
bir eylem. Zaten “kendili¤inden” yan› y›k›c› olma durumudur. Bu
devrimci yan›. Hükümetle s›n›rl› kalan k›sm› ise “kendili¤inden”
yan›d›r. Yani bir sorun yok.
‹ﬂçi s›n›f› içinde tutarl› iﬂçi-kitle çal›ﬂmas› yapan nüveler tüm süreçlerde iﬂbaﬂ›ndad›r. Bunu da unutmamal›y›z. Biraz düﬂününce, ortada
ne eylemi organize edecek bir parti ne de onlara yol gösterecek bir
sendikal önderlik var; ama buna ra¤men iﬂçiler 78 gün egemenlere kök
söktürüyorlar. Kapitalist efendilerin moralini bozuyorlar, burjuvazinin
her türlü sald›r›lar›na cevap verip eylemin devrimci yasall›¤›na ve meﬂrulu¤una zerre kadar gölge düﬂürmüyorlar, burjuvazinin tüm karalamalar›na ve yalanlar›na ra¤men.
‹ﬂte bu nokta iﬂçi s›n›f›n niteliksel yan›n›n ne kadar devrimci bir potansiyel taﬂ›d›¤›n›n göstergesidir.
2. TEKEL Direniﬂi, toplumu emek-sermaye ekseninde bölmüﬂtür.
Hem de çok do¤ru bir zeminde.
Burjuva dil üreticilerinin üretti¤i yapay bölünmelerini bir ç›rp›da rafa kald›r›p, onlar›n “ezberi”ni allak bullak etmiﬂtir TEKEL Direniﬂi. Özellikle ortam›n yumuﬂakl›¤›ndan faydalanan, burjuvazinin gündemi için
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kalem oynatan, çok kültürlü eskimiﬂ solcu liberallerimiz sus pus olmuﬂlard›r. Çünkü onlar için ezberledikleri ve ezberlettikleri tüm paradigmalar› boﬂa ç›km›ﬂt›r. Onlar›n paradigmalar› aras›nda iﬂçi s›n›f› ve s›n›f savaﬂ›m› çoktan tarih olmuﬂtu! Bu durumda ortal›kta dolan›p burjuvazinin
yede¤inde “zeka” ﬂaklabanl›klar› yaparken bir anda a¤›zlar›n›n pay›n›
alm›ﬂlard›r…
Ota boka gazete sayfalar›nda yaz› yazan liboﬂ köﬂe yazarlar›m›z,
78 gün boyunca sosyal-s›n›fsal olay ve olgular üzerine hiçbir ﬂey yazmam›ﬂlard›r. Niçin yazs›nlar ki? Bizzat takip ettim. Liberal tayfa suskunluk içinde iﬂi geçiﬂtirirken, sermaye yalakas› medya ise karﬂ›dan sald›rarak efendilerinden onay beklemiﬂtir. Bunun ibret verici örne¤i hiç ﬂüphesiz iktidar›n kâ¤›t paras›n› verdi¤i Zaman gazetesi olmuﬂtur. ‹ﬂçiler
ise bu yalakal›k hâline toplu bir ﬂekilde Zaman gazetesini yakarak cevap vermiﬂtir.
Sermayenin düdü¤ünü çalan liboﬂlar birden suskunlaﬂm›ﬂlard›r.
Her f›rsatta kapt›klar› köﬂelerde her ﬂeye laf yetiﬂtiren burjuva fikir
adamlar› bir anda dut yemiﬂ bülbül kesilmiﬂlerdir. Keﬂke hep böyle sussalar; ama bilincindeyiz ki onlar›n a¤z›n› ancak iﬂçi s›n›f› kapatabilir; TEKEL Direniﬂi’nde oldu¤u gibi.
Uzun süre sonra iﬂçi s›n›f›m›z toplumu ‘Proletarya-Burjuvazi’ ekseninde ve do¤ru bir ﬂekilde bölerek az da olsa ezilenleri burjuvazinin
gündeminden koparabilmiﬂtir. Kendi gündemini dayatm›ﬂ, toplumu bu
do¤rultuda taraf yapmay› baﬂarm›ﬂt›r.
Burjuvazinin iç egemenlik dalaﬂ›na laf yetiﬂtirmekte yar›ﬂa giren kimi solcular›n da az da olsa rotas›n› do¤rultmuﬂtur.
Burjuva gündeminin peﬂine tak›lan kimi “sol” gruplar ise olaya bakakalm›ﬂ, ﬂaﬂ›rm›ﬂ, daha sonra akl› baﬂ›na gelip eylem alan›na gelmiﬂtir. Bunu da “biz toplu bir ﬂekilde gelece¤iz” diyerek meﬂrulaﬂt›rmaya
çal›ﬂm›ﬂlard›r. Halk›m›z böylelerine “somun pehlivan›” demektedir…
Ülkemiz “sol”u burjuvazinin gündemiyle o kadar meﬂgul ki, iﬂçi s›n›f›n›n gündemine hep yabanc› kalabilmiﬂtir.
Az da olsa ilk müdahale yapacak bilgi ve becerisinin olmas›, bunun
da çok isabetli olmas›, bu gerçe¤i de¤iﬂtirmez.
Hükûmete sözde muhalif partiler ise AKP karﬂ›tl›¤› üzerinden eyleme destek sunar gibi yapm›ﬂlar, iﬂ ciddiye binince kendi s›n›fsal bilinçleriyle davranm›ﬂlard›r. Yani onlar da s›n›fsal güdüleriyle k›v›rm›ﬂlard›r.
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Bu direniﬂ bir kez daha göstermiﬂtir ki, iﬂçi s›n›f›n›n ç›karlar› söz konu
olunca aralar›ndan su s›zm›yor. Örne¤in AKP’yi TEKEL Direniﬂi ile s›k›ﬂt›ran CHP’lilere karﬂ› büyük bir koz olmas› gerekirken AKP’liler taraf›ndan ‹zmir KENT Aﬁ iﬂçileri hiçbir ﬂekilde dillendirilmemiﬂtir. Oysa
kendi ç›karlar› söz konusu olunca birbirlerinin kafataslar›n› ölçtürmeyi
teklif etmiﬂlerdir.
Burjuva siyaset kamp›, bir kez daha topluca as›l onay arad›klar› kesimin iﬂçi s›n›f›, emekçiler de¤il, sermaye s›n›f› oldu¤unu, icra makam›na hangisi gelse, benzeri uygulamalara imza atabilece¤ini göstermiﬂtir.
3. Direniﬂ devam ettikçe halk deste¤i artm›ﬂ, halk TEKEL iﬂçileri
nezdinde kendilerine temsiliyet cephesi örmüﬂtür. Uzun süredir kendilerini muhalif bir ﬂekilde temsil edecek gücü görmeyen halk, TEKEL iﬂçileri nezdinde bunu yakalam›ﬂ, bu yüzden TEKEL iﬂçileri için elinden
geleni ard›na koymam›ﬂt›r.
TEKEL iﬂçileri ise tarihsel olarak oynayabilecekleri potansiyel öncü rol konusunda Devrimcilerin, Komünistlerin tahlillerini, tezlerini ve
beklentilerini boﬂa ç›kartmam›ﬂt›r. Buna uygun bir tavr› geliﬂtirmiﬂtir.
Tabi ki bunun s›n›r› da eylemin meﬂruiyet zemininin çizdi¤i kadard›r.
4. TEKEL iﬂçisinin eylemi ülkemizde bulunan sendikalar›n›n -devlet sendikac›l›¤›n›n- içler ac›s› durumunu ortaya koymuﬂtur. Sermayenin
her sald›r›s›na etkili ve hak al›c› bir tarzda, (abartmayal›m hak koruyucu
bir tarza) cevap veremeyen sendikalar ve bu sendikal anlay›ﬂ bitme
noktas›na gelmiﬂtir.
Sendikalar›n genel grev yerine genel eylem ça¤r›s› ve genel eylem
tamamen bir fiyaskoyla sonuçlanm›ﬂt›r.
4-C statüsünde çal›ﬂmak için son baﬂvuru tarihi yaklaﬂ›rken, tam
bir belirsizlik ortaya ç›km›ﬂt›r. Sendikal yönetim topu iﬂçilere atm›ﬂt›r.
Eylemin baﬂ›ndan beri iﬂçilerin komiteler kurma önerisini engelleyen sendikalar, en zor karar olan baﬂvuru sürecinde iﬂçilere sonsuz inisiyatif vermiﬂtir.
‹ﬂçileri Dan›ﬂtay’›n verece¤i süreci uzatma karar›na ba¤layan sendikal anlay›ﬂ, karar›n ç›kmas›yla sözde zafer kutlamalar›yla ki buna havai fiﬂeklerle destek olan kimi “sol” örgüt / partiler, iﬂçilere dan›ﬂmadan
Ankara eylemlerini sonland›rm›ﬂlard›r. Dahas› burjuvazinin son dönem
sald›r›lar›n› gö¤üsleyebilecek tipte, s›n›f›n potansiyel enerjisini aç›¤a ç›kar›p arkas›na alan, yeni ve etkili bir sendikal mücadele tarz› geliﬂtirilemezse bu bitiﬂ kaç›n›lmaz gözükmektedir.
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Eylemin kazan›mlar›: TEKEL Direniﬂi, uzun süre, iﬂçi s›n›f›n›n toplumsal öncülük potansiyelinin ortadan kalkt›¤› yönündeki yaklaﬂ›m ve
tart›ﬂmalara, durumun hiç de öyle olmad›¤›n› gösteren bir cevap oluﬂturmuﬂtur.
Eylem, toplumu do¤ru yerden -emek sermaye ekseninde- bölerek,
bir yanda ülkedeki “taraf”lar›n as›l kimliklerini ve burjuva kamptaki iç tart›ﬂmalar›n ezilen kesimlerin kayg›lar›n› kapsamaktan tamamen uzak oldu¤unu aç›¤a ç›kar›rken, öte yandan -bizim aç›m›zdan da daha önemli
olan- suni ayr›l›klar› d›ﬂlayan s›n›fsal bir yaklaﬂ›m›n toplumda bulabilece¤i karﬂ›l›¤› göstermiﬂtir.
Eylemlilik toplumu sosyal-s›n›fsal do¤ru bir yerden bölerek, sözde
“taraf”lar›n as›l kimli¤ini ortaya ç›kartmakla kalmam›ﬂ, burjuva gündeminin iç dalaﬂmalar›n›n ezilenler aç›s›ndan tiye al›nmayaca¤›n› da kan›tlam›ﬂ oldu. Demek ki burjuva sald›r›lara karﬂ› cevap alabildi¤ince kitlesel
ve meﬂru bir zeminde örgütlenen tutarl› kitle direniﬂi olabilir. Di¤er tüm
savunma ve sald›r›lar bu gerçekli¤in etraf›nda örülürse anlaml› olabilir.
TEKEL eyleminin içine giren her kimse kafas›nda sadece tek bir
ﬂeyle ç›km›ﬂt›r “emek-sermaye kavgas›.”
Toplumun her kesiminden destek alan TEKEL Direniﬂi göstermiﬂtir ki, önemli olan yapay ayr›l›klar› d›ﬂlayan s›n›fsal bir yaklaﬂ›m›n toplumda karﬂ›l›k bulabilece¤idir.
Burjuvazinin iﬂçi s›n›f›n› bölme planlar›n›n tüm argümanlar› tuzla
buz olmuﬂtur TEKEL çad›rlar›nda; Türk’ün sofras›nda Kürtçe türküler
söylendi, Lazca horona duruldu, Alevice semahlar dinlendi..
Bir de uzun zamand›r kapitalist s›n›f›n moral üstünlü¤ü y›rt›l›p at›ld›.
Ülkede uzun zamand›r s›rf bu moral üstünlü¤ünün üzerinden giden
özelleﬂtirme sald›r›s› ciddî anlamda sorguland›.
‹ﬂçilerle devrimcilerin buluﬂmas›n›n asl›nda ne büyük bir güç oluﬂturabilece¤ini hepimize bir kez daha hat›rlatan eylem; iﬂçi s›n›f› hareketi ile sosyalist hareketin, bir de devrimci bir politikayla ayn› kanalda buluﬂmas› durumunda neler olabilece¤ine dair ipuçlar› sundu. Ve bu buluﬂmay› sa¤layacak bir mücadele tarz›n›n, yani iﬂçi s›n›f› devrimcili¤inin
gelecek için ve onu kazanmak konusunda ›ﬂ›k oldu¤u görüldü!
1 Nisan 2010-Ankara
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Kitlelerle Buluﬂmak
Gerçeklerle Yüzleﬂmek

Devrimciler, Komünistler aç›k faaliyet alanlar›nda hâkim gerici s›n›flar›n çok yönlü bask›, sömürü, tehdit ve denetimi alt›nda faaliyet gösteriyor.
Özetle an›lan bu türden burjuva kuﬂatmalar›n› ne geriletti¤imizi ne
de aﬂt›¤›m›z› söyleyebiliyoruz. Aç›k faaliyet alanlar›n› yeterince kulland›¤›m›z› da söyleyemiyoruz. ‹ﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n zaman zaman gerçekleﬂtirdi¤i kütlesel ç›k›ﬂlar›n› yüceltip burjuva diktatörlü¤ünü
“k›rd›k-aﬂt›k” da diyemeyiz. Nesnel gerçekli¤i çarp›t›p abartan küçükburjuva yaklaﬂ›mlarla da “Sol Cenah›m›z›n” yaﬂad›¤› “öndersizlik krizini”
bir türlü aﬂamay›z.
Günümüzde Bilimsel Ö¤retinin Metodolojisine ba¤l› kalarak serinkanl› de¤erlendirmelere çok büyük ihtiyac›m›z var.
Her siyasî sol e¤ilimin kulland›¤› aç›k alan çal›ﬂmas› di¤erlerinden
(gizlilik ve yeralt› faaliyetlerinden) çok daha meﬂakkatli ve zordur.
Devrimciler, Komünistler tarihsel-sosyal hakl›l›klar›yla, kendilerine
zorunlu olarak aç›lan ya da aç›lmak durumunda kal›nan kanallara nas›l
girmelidir? Giriyorsa hangi ideolojik-politik-örgütsel güvencelerle bu
alanlar› kullanmal›d›r? Yoksa kendi örgütsel donan›mlar›yla kendi kanallar›n› kendi güçleriyle mi açmal›d›r?
Bu türden sorunlar›m›z› da olmas› gereken yerde ve “Devrimci Oturum” disiplinleriyle bir türlü tart›ﬂam›yoruz. Tart›ﬂma disiplinleri yarat›lamad›¤› için de sonuçlar›na katlanam›yoruz.
Tutarl› bir iktidar projesine sahip Marksist-Leninist kadrolar; aç›k
alan çal›ﬂmalar›n› arkalar›nda mücadelenin tüm biçimlerine göre örgütlü ve donan›ml› bir Proletarya Partisi’nin disiplin ve güvencesiyle kullanmak durumundad›rlar.
Söz yerindeyse “kabak çiçe¤i misali” çeﬂitli niyetlerle burjuvazi taraf›ndan kendilerine aç›lan alanlara baﬂtankara giremezler. Arkalar›ndaki örgütsel güvenceyi oluﬂturmadan bu alanlara girdikleri takdirde
sistemin anayasal, yasal, keyfî-fiilî infaz yöntemleriyle karﬂ›laﬂ›rlar. Bi109

lerek ya da bilmeyerek (fark etmiyor) burjuvazinin gündemine yard›mc›
olurlar. Kaç›n›lmaz biçimde ideolojik-politik-örgütsel aç›lardan çeﬂitli tavizlere zorlan›rlar; revizyonist, reformist, sosyalreformist kanallara kolayca girerek kirlenirler.
Siyasal-sosyal devrimlerini gerçekleﬂtiren partiler gizlilik ve yeralt›
çal›ﬂmalar›n› keyiflerinden seçmemiﬂtir.
Aç›k faaliyet alanlar›nda mücadele eden devrimci kadrolar, iﬂçi s›n›f› ve emekçilerle do¤rudan temas kurabilmektedir. Ajitasyon ve propaganda serbestliklerinden yararlanabildi¤ince yararlanabilmektedir.
Bu türden iﬂçi-kitle, köylü-kitle ve gençlik-kitle çal›ﬂmalar› yaparak kitlelerle canl› ve s›cak iliﬂkiler kurabilmektedir. Kendi örgütsel varl›¤›n› gizlilik koﬂullar›nda korumak durumunda kalan örgüt / kadrolar›n hantal,
kitle ba¤›ndan / deste¤inden yoksun kal››ﬂ›, iﬂçi s›n›f› ve emekçilerden
oksijen alamay›ﬂ› yüzünden devrimci hareketin kurmay kadrosu iﬂlevsizleﬂir, birer sekt’e dönüﬂür.
Bu nedenlerle Marksizm-Leninizm Ö¤retisi bu iki çal›ﬂma biçiminin
diyalektik birli¤inin iliﬂkisini, organik ve koordineli götürülmesinin önemini vurgulamaktad›r. Ne biri tek baﬂ›na ne de di¤eri tek baﬂ›na yürütülebilir.
Aç›k alanlarda faaliyet göstermek, kitlelerle buluﬂmak, iﬂçi ve
emekçilerin sorunlar›n›, taleplerini bizzat ö¤renmek, onlara ö¤retirken,
kitlelerden ö¤renmek, kitabî bilgilerle yetinmeyip hayat ve mücadelenin
prati¤inden ö¤renmek, nesnel gerçeklikle yüzleﬂmek, somut ﬂartlar›n
somut tahlilini yapmak, tarihimizdeki iﬂçi s›n›f› ve emekçi halk hareketlerini do¤ru incelemek-tahlil etmek, Marksizm’in yorumu ve pratikte yeniden üretimi yöntemini asla unutmamak, yaﬂad›¤›m›z co¤rafyan›n tarihini, kültürünü, emekçi halklar›m›z›n dilini, dinini, inançlar›n›, kültür ve
geleneklerini, üretim ve mülkiyet iliﬂkilerini, üretici güçlerin geliﬂmiﬂlik
düzeyini, orijinal s›n›f iliﬂki ve çeliﬂkilerini ö¤renmek, yerel-ulusal-sosyal-s›n›fsal ve enternasyonal diyalektik birli¤inin hangi anlama geldi¤ini
kavramak, kendi özgün sentezimizi Bilimsel Ö¤reti Marksizm-Leninizm
temelinde kavray›p üretmek, sosyal pratikte kolektif akl›-bilinci-eylemi
örgütleyerek ilerlemek, stratejik amac›-hedefi bir ve ayn› olan devrimci
kadrolarla yan yana durmak, deneyim aktar›m›nda bulunmak, birbirinden ö¤renmek, kolektif ad›mlar atabilmek, “an”›n gerektirdi¤i çok yönlü
devrimci esneklikteki taktiklerimizi geliﬂtirmek, kapitalist yabanc›laﬂt›rma yöntemleriyle kapitalizmin yoz ve kozmopolit “kültür” politikalar›na
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karﬂ› anlaml› bir barikat oluﬂturmak, edebiyat, sanat, estetik ve politika
bütünlü¤ünü gözard› etmemek, burjuva ideolojisi ile revizyonizme bulaﬂm›ﬂ “sol” etiketli ak›mlar› teﬂhis, mümkünse tedavi, de¤ilse gözünün
yaﬂ›na bakmadan teﬂhir ve tecrit etmek, sa¤ ve “sol” teslimiyetçi oportünist ak›mlarla mücadele etmek, zararlar›n› aza indirmek, burjuvazinin
devrimci harekete soktu¤u içimizdeki “elo¤ullar›n›” ay›klamak gibi onlarca baﬂl›k alt›nda toplanmas› mümkün sorunlar›m›za çözüm yöntemi
üretmek durumunday›z.
Kolektifimiz Çal›ﬂanlar›’n›n bu ba¤lamdaki konumu dost-düﬂman
herkesçe bilinmektedir. Çünkü an›lan ve an›lmayan etkinliklerimizle belgelidir.
Aç›k alan faaliyetlerinden uzak durmuyor, bu alanlar› belirli disiplin
anlay›ﬂ›yla bizler de kullan›yoruz. Fakat daha güvenceli kulland›¤›m›z›
söyleyemiyoruz. D›ﬂ›m›zdaki kolektif üretim yapan birimlerin konumu
da bizimkinden farkl› de¤ildir.
Hakl› gerekçelerimizle ideolojik-politik-örgütsel güvencelerimizin
oluﬂturulmas›n›n kavgas›n› veriyoruz. “Sol Cenah›m›z”›n ayr›ﬂ›p bütünleﬂmesi ve tutarl› proje ve programlar üretebilmesi, iktidara yürüyebilmesi için mücadele ederken onulmaz kay›plar›m›zla çok büyük bedeller ödüyoruz.
Devrimci ve Komünist kimlik, kiﬂilik ve de bilinçleriyle Kolektifimiz’in kap›s›n› çalanlar; do¤ru bir adrese, yani kendi evlerine geldiklerinin ve de kolektifli¤in ne demek oldu¤unun ay›rd›ndad›rlar. Bu türden
niyetlerle gelenler s›cak dostluk ve yoldaﬂl›k duygular›yla karﬂ›lanmaktad›r. Çünkü Kolektifimiz iﬂçi s›n›f›n›nd›r. Babam›z›n mal›-mülkü de¤ildir.
Çabalar›m›z›n boﬂuna olmad›¤›n›n iﬂaretlerini sosyal pratikteki deneyimlerimizden de ö¤reniyoruz. Bu durumlarda hem seviniyoruz hem
de kayg›lan›yoruz. Çünkü büyük bir susuzlukla genç kadrolar›n Bilimsel
Sosyalizm-Komünizm ile tan›ﬂt›¤›n› görüyoruz. Yüzy›llar› aﬂk›n s›n›flar
mücadelesi tarih ve devrimci geleneklerimizin sorguland›¤›n› görüyoruz. Sosyalist kuruculukta yap›lan hata, yanl›ﬂ ve yan›lg›lar›n araﬂt›r›lmas› yeninin ve daha görkemlisinin üretilece¤ine iliﬂkindir. Kiﬂisel bir
tatmin ya da merak iﬂi de¤ildir.
Bu türden geliﬂmelerden kayg› da duyuyoruz. Çünkü sistemin daha aç›k faﬂist yöntemlere baﬂvurmas› karﬂ›s›nda ilerici-devrimci kadrolarla elimizdeki mevziilerimizi koruyamayaca¤›m›z›n iﬂaretlerini de al›111

yoruz. “‹ç Savaﬂ” koﬂullar›ndan geçiyoruz. Uluslarötesi tekelci sermayenin yerli bir orta¤›, iﬂbirlikçisi ve taﬂeronu bir iktidar›n NATO’cu macerac› politikalar›yla ne yapaca¤› bilinmektedir; yüksek sömürü oranlar›yla kapitalist hiyerarﬂideki konumunu de¤iﬂtirmek istiyor. Yak›ndo¤uda, Ortado¤uda Kafkaslarda, Balkanlarda Afrika co¤rafyas›nda boyundan büyük rollere soyunuyor. Kapitalist hiyerarﬂide basamak atlamak
için sömürünün art›r›lmas› kitlelerinin zapt-u rapt alt›na al›nmas› ﬂartt›r.
Burjuvazi yetkin, demagog, etkin ve “derin” kurmaylara ve ﬂoven, emek
düﬂman›, insanl›k d›ﬂ›, faﬂist, kara gerici, sömürücü kadrolara sahiptir.
Aç›l›m ve saç›l›mlar, yaﬂanan Ergenekon-Anayasa tart›ﬂmalar› iﬂçi s›n›f› ve emekçilerin üretti¤i pastan›n paylaﬂ›lma kavgas›d›r. Bu süreç daha
tahkimatl› ve gerici bir tekelci sermaye iktidar›na dönüﬂme e¤ilimindedir. Hakl› gerekçelerimizle-deneyimlerimizle an›lan devrimci kayg›lardan ötürü de “kötü günlerin” sorunlar›n› karﬂ›lamaya aday örgütsel güvencelerimizin sa¤lanmas›n› düﬂünürüz.
Sistemin yaﬂad›¤› küresel kriz döneminde en büyük darbeyi Devrimciler, Komünistler ve onlar›n elindeki Kurum ve Araç’lar al›r / almaktad›r. Sosyalist kültürümüzün taﬂ›y›c›lar› olan bas›n-yay›n faaliyetleri her
zaman “topun a¤z›ndaki” kuruluﬂlard›r.
Mevcutlarla yetinmeyen, onlar›n sosyal prati¤ini, ideolojik-politikörgütsel konumunu sorgulayan, hesaplaﬂan, do¤rular› arayan, tart›ﬂan, bilimsel bilgi edinen ve bilinçlenen genç kadrolar Kolektifimiz’in
üretti¤i kitap, dergi, gazete, broﬂür vb. araçlar›m›zla tan›ﬂt›¤›nda gerçekten seviniyor ve umutlan›yoruz.
Kolektifimiz Çal›ﬂanlar› olarak “Kitlelerle Buluﬂmak Gerçeklerle
Yüzleﬂmek” bahsinde henüz olmam›z gereken yerde de¤iliz. Aﬂ›lmas›
gereken onlarca sorunumuz var.
Evet, bir bak›ma elimizdeki Araç’lar›m›z›n say›s› ço¤alm›ﬂt›r. Sorun
Yay›nlar› Kolektifi bugünlere ilkeli, özverili, çal›ﬂkanl›k, iﬂ ve emek sevgisiyle, inatç›, ›srarc›, süreklili¤ini koruyarak, iddias›n›n arkas›nda durmay› baﬂararak gelmiﬂtir. Her ﬂeye ra¤men bunu baﬂard›¤›m›z için hakl› ve gururluyuz.
• Telif ve tercüme kitaplar›m›z, dizilerimiz kadrolar›n bilinçlenmesinde oldukça iﬂe yaram›ﬂt›r.
• Sanat Cephesi Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi sistemin ve
isim h›rs›zlar›n›n tüm “sinsi kuﬂatma” yöntemlerine ra¤men iﬂlevsel ol112

maya baﬂlam›ﬂt›r. Dergi’miz; as›l sahipleriyle buluﬂmas›n›n, yeni nitelikler kazanabilmesinin ve sosyalist gerçekçi sanat-kültür ak›m›n›n kurumsallaﬂ›p merkezi bir disipline kavuﬂmas›n›n kavgas›n› vermektedir. Kimileri gibi “alan kapatma” yar›ﬂ›na girmemiﬂtir.
S›n›fs›z parti, s›n›fs›z sendika, s›n›fs›z kitle örgütü ve s›n›fs›z edebiyat-sanat-estetik-politika yolundaki “sol” anlay›ﬂlar›n ﬂekilsizleﬂtirdi¤i
politik ortam de¤iﬂtirilip dönüﬂtürülmeye muhtaçt›r. Zorunlu oldu¤umuz
bu ödev kolektif çabalarla baﬂar›lacakt›r.
• ‹ﬁÇ‹-B‹RL‹⁄‹ ‹ﬂçi-Kitle Gazetemiz, “Herkesin Yetene¤inden, ‹htiyac›na Göre” ﬂiar›m›zla, kolektif üretim yöntemleriyle iﬂbaﬂ› yapm›ﬂ,
aksamadan düzenli yay›mlanmaya baﬂlam›ﬂ ve tüm kütlesel ç›k›ﬂlarda,
grev, direniﬂ ve benzeri etkinliklerde as›l sahibiyle buluﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. ‹ﬁÇ‹-B‹RL‹⁄‹ Gazetemiz, tüm süreçlerde uzun erimli ve sistemli kolektif çabalarla s›n›f bilinçli iﬂçilerin üretiminden da¤›t›m›na kadar tüm
süreçlerde rol ve sorumluluk ald›¤› bir organd›r. Gazetemiz; mevcut “iﬂçi” gazetelerine asla benzemeyen konumuyla, iﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve
siyasal birli¤i gibi can al›c› gündemiyle, ba¤›ms›z s›n›f tavr›yla, önüne
gerekli bir iﬂ olarak koydu¤u ödevini yerine getirecektir. Bu göreve aday
oldu¤unu kan›tlam›ﬂt›r.
• KIRMANC‹YA BELEKÊ Kültür Tarih Halkbilim - Bilimsel ‹nceleme
Araﬂt›rma Eleﬂtiri Dergimiz de Dersim halk›n›n tarihi, co¤rafyas›, dili,
inanç sistemleri, ilerici kültür ve gelenekleri, mitolojisi, masallar›, folkloru üzerine yap›lan öznel, bilim ve ak›l d›ﬂ› tez ve tahlilleri karﬂ›ya alan
konumuyla gerekli bir görevi üstlenmiﬂtir. Dersim üzerine, sistemin inkâr-imha-asimilasyon politikalar›na karﬂ› daha fazla inceleme-araﬂt›rmaya olan ihtiyaç giderek artmaktad›r. Kolektif çabalarla bu Dergi etkinli¤imizi de bir basamak ileri s›çrataca¤›m›z› umuyor ve bu yoldaki çal›ﬂmalar›m›za devam ediyoruz.
• Elimizdeki 41. say›s› ile SORUN Polemik Dergimiz de ideolojikteorik-politik konumuyla tüm Devrimci ve Marksist kadrolarca aranan /
tart›ﬂ›lan bir organ olmay› baﬂarm›ﬂt›r. Dergi’mizde nihai amac›-hedefi
bir ve ayn› olan tüm mücadele insanlar›m›za yer verilmektedir. Gerek
Komünistlerin Birli¤i, gerek iﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤i gibi konulardaki tez ve tahlillerimiz ilgi görmektedir. Bu konuda devrimci
birimlere program önerisi ya da dayatmas›nda bulunmay›ﬂ›m›z, kolektif
üretim etkinliklerimiz ve bu yolda rol ve sorumluluk alma önerilerimiz,
kendi özgün sentezimizi aray›ﬂ›m›z, bu yolda basit ve s›radan temrinler
S.P. F/8
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yap›ﬂ›m›z, devrimci kurum ve kuruluﬂlara asla zarar vermeyiﬂimiz, yüzde yüz ba¤›ms›z ve yüzde yüz iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n sosyalenternasyonal kurtuluﬂundan yana oluﬂumuz gibi s›nan›p denenmiﬂ
Proleter Devrimci tavr›m›z, eleﬂtirel katk›lara aç›k ve muhtaç haliyle haz›rlad›¤›m›z tez ve tahlillerimiz gibi konularda oldukça büyük bir malzeme sundu¤umuz vb. konuya duyarl› birimlerce de teslim edilmektedir.
‹lkeli diyaloglar›m›z, iliﬂkilerimizdeki içtenlikli somut ve konkre tavr›m›z› anlayanlar ço¤almaktad›r. Özgün polemiklerimizde kulland›¤›m›z
sosyalist literatürü, terim ve kavramlar› art›k pek çok kesim kullanmaya
baﬂlam›ﬂt›r.
Oysa pek çok eksi¤imizin oldu¤unun bilincindeyiz. Eksikliklerimizi
h›zla tamamlayaca¤›z. Profesyonel nitelikli kadrolara olan ﬂiddetli ihtiyac›m›z› iﬂ ve üretim faaliyetlerimiz içinde gerçekleﬂtirece¤imiz aç›kt›r.
“Kitlelerle Buluﬂmak Gerçeklerle Yüzleﬂmek” bahsinde okurlar›m›zla paylaﬂmak istedi¤imiz daha pek çok konu ve sorunun oldu¤unun
da bilincindeyiz.
Bunlardan birini, kat›ld›¤›m›z Kitap Fuar› deneyimlerimizde karﬂ›laﬂt›¤›m›z baz› olumsuz / olumlu diyaloglar› bu vesileyle belgelemek istiyoruz.
Bilindi¤i gibi kitap fuarlar›, fuar niteli¤inden çok birer panay›ra benzemektedir. Bu fuarlarda kapitalist bir iﬂleyiﬂ hükmünü sürdürmektedir.
Kolektifimiz d›ﬂ›ndaki yay›nevleri kitap fuarlar›na tecimsel kayg›larla kat›lmaktad›r. Kolektifimiz ise hem banka sermayesinin, bas›n tekellerinin,
hem de sa¤l› “sol”lu politikalar›yla fuarlar› kuﬂatan yay›nevlerinin karﬂ›s›nda gerekli bir mevzii tutmak, bu alanlar› onlara b›rakmamak için kitap fuarlar›na kat›lmaktad›r. Kitap fuarlar›n›n en büyük çeliﬂkisi bankalar›n, tekelci sermayenin yay›n faaliyetleri ile Sorun Yay›nlar› Kolektifi’nin ayn› mekânlarda bulunuyor oluﬂudur. Çok büyük maddî-manevî
bedeller ödeyerek kat›ld›¤›m›z kitap fuarlar›nda karﬂ›laﬂt›¤›m›z çok yönlü yank›lardan da asla yak›nm›yor, sonuçlar›na da katlan›yoruz. Çünkü
bilinçli-politik bir seçimle bu alanlara giriyoruz.
Kitap fuarlar› alanlar›n› “Gelin birlikte de¤erlendirelim. Yanyana
durdu¤umuzu dost-düﬂman herkese gösterelim. Kolektif etkinlikler düzenleyelim vb.” önerilerimizi “Sol Cenahta” henüz anlayan ç›kmam›ﬂt›r.
Kolektifimiz’in düzenledi¤i panel-söyleﬂilere ço¤unlukla nihai amac›-hedefi bir ve ayn› olan bizim insanlar›m›z› ça¤›rmaktay›z. Ayn› yöntemi
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stand alanlar›m›z› yoldaﬂça paylaﬂarakta göstermekteyiz. Bu türden
proleter devrimci tavr›m›z› anlayanda, anlamayanda ç›k›yor. Ço¤unlukla da yanl›ﬂ anlayanlar›n ç›km›ﬂ olmas› Kolektifimiz Çal›ﬂanlar›’n›n bu
tavr›n› de¤iﬂtirmeyecektir.
Kitap fuarlar›n›n en anlaml› ve nitelikli panel-söyleﬂilerini Kolektifimiz gerçekleﬂtiriyor. Fuar yönetimi de bunun fark›ndad›r. Onlar da Devrimcilerin, Komünistlerin kat›lamad›¤› fuarlar›n fuar olmayaca¤›n›n bilincindedir. Kitlelerin ilgi duydu¤u konular› d›ﬂ›m›zdaki insanlar›m›zla birlikte panel-söyleﬂilerimizde dile getiriyoruz. Böylece kolektif ad›mlar›n ne
demek oldu¤unun somut örne¤ini de sergilemiﬂ oluyoruz. Bu etkinliklerimizde kat›l›m say›lar› henüz kara gerici, ›rkç›, milliyetçi cenah›n ulaﬂt›¤› say›lara ulaﬂamam›ﬂt›r. Fakat bu say›lara ulaﬂabilmenin de asla ›ra¤›nda de¤iliz.
Fuarda yaﬂad›¤›m›z “sevimli” sataﬂmalar üzerine
15 y›ld›r düzenli kat›ld›¤›m›z ve bu y›l 17-25 Nisan 2010 tarihlerinde gerçekleﬂen ‹zmir Kitap Fuar›’ndaki etkinliklerimize kat›l›m say›s›
300’leri bulmuﬂtur. Yer darl›¤›ndan insanlar›m›z yerlere oturarak etkinliklerimizi izlemiﬂtir.
Stand›m›z› yo¤unluklu ve merakl› olarak daha çok sip tekapeliler izlemektedir (Ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z: Sahte Gündemleriyle ve Çarp›t›lm›ﬂ Görüﬂleriyle Etkinliklerimize Neden Sald›r›yorlar?, SORUN Polemik Dergisi, Mart 2010, Say›: 40, s. 118-125). Adana, Bursa Kitap fuarlar›ndan sonra ‹zmir’de de yine sip tekapeliler stand›m›z› ziyarete geldiler. Zavall› gençlerin kafas› sahte “TKP” iksiriyle o denli y›kanm›ﬂt› ki
Hakikî Komünist Kadrolarla, onlar›n ürün ve etkinlikleriyle her karﬂ›laﬂt›klar›nda Kolektifimiz’e sataﬂmaktan kendilerini alam›yorlard›.
Bu kez karﬂ›m›za Adana Kitap Fuar›’da oldu¤u gibi “Biz partiyiz,
TKP’yiz, siz kimsiniz, arkan›zda hangi ‘illegal’ örgüt var?” gibi son derece provokatif, pardon “sevimli” sorularla gelmiyorlard›.
ﬁeflerinin k›ﬂk›rt›p yönlendirdi¤i her hâllerinden belliydi. Kendilerine güvenleri yoktu. Bilinçsiz ve siyasî seçimlerinden dolay› iﬂkilliydiler.
Kendili¤inden ve vahiy yoluyla Tarihî TKP’mizin devrimci isimlerini, s›fatlar›n› ve geleneklerini hak etmeden kulland›klar›n›n fark›ndayd›lar.
Nasyonal solcu kimlikleriyle ﬂöyle söylemekteydiler: “Bu Yay›nevini kim
finanse ediyor? Arkan›zda kimler var? Bu kadar ucuz kitaplar› hem de
yüzde k›rk indirimle nas›l satabiliyorsunuz?”
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Bu türden bir soruyu sip tekapeli bir genç bizlere yöneltiyordu! “La
havle” çekerek bu soruyu yönelten genç insana “güler misin, a¤lar m›s›n” diyerek nas›l cevaplamal›yd›k? Stand›m›zdaki sorumlu insan›m›z
ona ﬂöyle bir cevap verdi: “Evlat, sen ne biçim devrimcisin? Bu türden
provokatif bir soruyu yöneltmekten utanm›yor musun? Hâkim gerici s›n›flar eskiden ‘Moskova’dan besleniyorlar’ diyerek Devrimcilere, Komünistlere bok atmaya çal›ﬂ›yordu. Bak›yoruz ﬂimdi bu u¤ursuz görevi sizin örgütünüz üstlenmiﬂ. Bu kadar izans›z m›s›n›z? Kör müsünüz? Bu
yay›nlar› gerekli oldu¤u için insan›m›z›n teri ve kan› pahas›na ve de bedel ödeyerek üretiyoruz. ‹nsanlar›m›z bilimsel bilgi ile tan›ﬂs›n, okuyup
ö¤rensin diye, gençlerimizin hayat›n do¤rulamad›¤› programlara s›rt›n›
semer yapmamas› için bu türden zor iﬂlere soyunuyoruz. Niçin anlam›yorsunuz? Kitap fuarlar›na da tecimsel kayg›larla de¤il, siyasî kararlar›m›zla geliyoruz. Biz tüccar de¤iliz! Niçin anlam›yorsunuz?”
Genç insan bu kez yay›nlar›m›zdan “Marksist-Leninist Parti’nin Temel E¤itim Dersleri” isimli kitab› almak istedi¤ini, fakat paras›n›n yetiﬂmedi¤ini söyledi. Kendisine özel bir indirim kolayl›¤› sa¤land›, Dergi arma¤an edildi ve gönderildi. Ald›¤› kitab› okuyup hazmedece¤ini zannetmiyoruz. Hazmedebilmesi için önce ﬂeflerinin k›ﬂk›rt›p kafalar›na zehiririn sokarak üzerimize gönderdiklerini kavramas› gerekecektir. Ö¤renci
gençli¤in hayat ve üretim d›ﬂ› konumu biliniyordu; bu türden saçmal›klarla beyinleri kolayca y›kanm›ﬂt›.
Bir y›l önceki ‹zmir Kitap Fuar›’nda benzeri sorular› yönelttikleri iki
genç k›z, stand görevlisi arkadaﬂ›m›z›n kendilerine arma¤an etti¤i SORUN Polemik Dergi’lerimizi okumuﬂ olduklar›n›, bu sayede sip tekapesinin idealizasyon ve mistifikasyonlar›ndan kurtulduklar›n› teﬂekkürleriyle iletiyorlard›. Böyleleri ço¤unluktayd›. Fakat Kolektifimiz’in faydal›
mikrop aﬂ›lama yöntemleri, ﬂu aﬂamada, beyinleri ve yürekleri öldürücü virüslerle dolu kimseler için bir türlü etkili olam›yordu!..
SORUN Polemik
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Yavuz Y›ld›r›mtürk
THKO-TDKP-EMEP
Sürecindeki Tart›ﬂmalar -I-

-Görüﬂ-

THKO-TDKP süreci 40 y›l›n› geride b›rakt›. Bu süreç’in özetini yapmak oldukça güçtür. Sayfa s›n›rlamas›n› göz önüne alarak THKOTDKP sürecini, Denizlerin idam›ndan, K›z›ldere faﬂist katliamdan sonra
geriye kalanlar›n hangi koﬂullarda ve nas›l bir yol izlediklerini anlatmakla söze baﬂlayay›m.
Silahl› mücadelenin hangi düﬂünce ve ortamda ﬂekillendi¤inin
aç›klamas›n› bir yana b›rakarak, “yeni THKO”-TDKP’in oluﬂum sürecine
bir göz att›¤›m›zda; önümüze ç›kan ilk sorun, silahl› mücadelenin esas
mücadele biçimi oldu¤u düﬂüncesinin savunulmas›na ve bu düﬂünce
do¤rultusunda örgütlenmeye ve eylemlere devam edilip, edilemeyece¤i tart›ﬂmalar›n› sonuçland›rmakt›.
Silahl› örgütler içinde, silahl› mücadelenin esas mücadele biçimi oldu¤una dair ilk itirazlar›n, Mahir’in, Cihan’›n ve di¤er arkadaﬂlar›n hapisten ç›kt›ktan sonra THKP-C’nin o güne kadar yakalanmayan önderlerinden geldi¤i aç›¤a ç›kt›. Bunlar, yakaland›ktan sonra görüﬂlerini hapishanelere taﬂ›d›lar. Mücadelenin önderlerinin öldürülmesi ve faﬂist terörün ﬂiddetlendirilmesi, bunlara y›lg›nl›¤› yaymalar›na f›rsat vermiﬂti.
Bir dönem “oportünizm”, “modern revizyonizm” diye niteledikleri görüﬂleri tekrar savunuyorlar ve onlar›n mücadele anlay›ﬂlar›na sahip ç›k›yorlard›. Bununla da kal›nm›yor, Türkiye’nin egemen s›n›flar›na, devletine
ve emperyalist-kapitalist sistemine övgüler düzüyorlard›. S›k›yönetimin
faﬂist mahkemelerinde nedamet getirdiklerini aç›klamak için, birbirleriyle yar›ﬂa girmiﬂlerdi.
Bu nedamet kampanyas›ndan THKP-C saflar›nda çok az insan›n
etkilenmedi¤ini ileri sürmenin abart›l› bir tespit olmad›¤›n› belirtmekden
geçmeyeyim.
Tabii ki bu kampanyadan, baﬂlang›çta bir kiﬂiyle s›n›rl› ﬂekildeymiﬂ
gibi görünse de, THKO saflar›ndakiler de etkileniyor ve örgütü terk etme yolunu seçiyorlard›.
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Hapishanelerde böylesine karamsar ve karanl›k ortam›n do¤du¤u
anlarda, 12 Mart döneminden, göstermelik demokrasiye geçiﬂ sürecinin baﬂlamas›, hapishanelerin tam tersine, kapitalist sistemin sömürü
ve zulmüne karﬂ› baﬂkald›ranlara, ölümü göze alarak silahl› mücadeleye giriﬂenlere karﬂ›, halk›n büyük bir sempati duydu¤u ortaya ç›k›yordu.
Ecevit, bu sempatiyi parlamenter mücadeleye kanalize etmek için harekete geçmekte gecikmemiﬂti. Faﬂistler, sa¤c›lar, dinciler, “bunlar
anarﬂisttir” derken Ecevit ise “Bunlar halktan yana olan çocuklard›r,
ama yanl›ﬂ yoldalar, Türkiye’de Küba’daki gibi bir devrime ihtiyaç yok,
(var olan “demokrasi” sayesinde!) parlamenter yoldan sömürüye son
verece¤iz” söylevleriyle CHP’yi, ilk kez seçimlerde en fazla oy alan parti haline getirdi ve hükümete gelerek af ç›kar›p, silahl› mücadele yürüten örgütlerin hapiste olan taraftarlar›n›n ço¤unlu¤unu serbest b›rak›yor
ve düzenle kaynaﬂmalar›n›n yollar›n› aç›yordu.
Hapishanenin d›ﬂ›ndaki bu atmosfer, nedamet getirenlerin tecrit olmalar›na, “hainler” olarak ilan edilmelerine yol açsa da, silahl› mücadelenin esas al›nmas›n›n yanl›ﬂ oldu¤unu ileri süren düﬂüncelerin giderek,
1971 hareketi diye an›lan örgütleri etkisi alt›na almas›n›n önüne geçilemiyordu.
“Silahl› mücadele esas mücadele biçimi de¤ilse, peki hangi mücadele esas al›nmal›d›r” sorusunun cevab› olarak, sözde reddettikleri ama
içinde ç›k›p, geldikleri görüﬂlerine, çal›ﬂma ve örgüt anlay›ﬂlar›na geri
dönülmesi istenmekteydi.
Hapishanelerde yay›lan bu türden düﬂünceler, örgütlerin d›ﬂar›daki bölümlerinde de kendilerine yandaﬂ bulmaktayd›. Bir çok arkadaﬂta
hapishanelere baﬂ vurarak “ne yapaca¤›z” sorusuna cevap ar›yorlard›.
Bu arada Filistin’de olan arkadaﬂlar›m›z geriye dönerek silahl› eylemleri yeniden baﬂlat›rken, di¤er bir bölümü “silahl› eylemleri b›rakal›m, halk›m›z›n ba¤r›na dönelim” görüﬂleriyle, modern revizyonizm’in Türkiye’deki ﬂubesi olmaya aday olmak için harekete geçmiﬂti.
Tekrar silahl› eylemlere giren arkadaﬂlar›m›z hemen yakalan›p, tutukland›lar. Bu arada bizim gibi silahl› mücadeleyi esas alan baﬂka ülkelerdeki, özellikle Güney Amerika’daki örgütler, faﬂist devletler taraf›ndan tasfiye ediliyordu. Tüm bu ve buna benzer olaylar, silahl› mücadele biçiminin, günümüzün emperyalist-kapitalizm koﬂullar›n›n her döneminde esas olup, olamayaca¤› sorusunu cevapland›rmak zorunlu hale
geliyordu.
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Ama “silahl› mücadele her koﬂulda esas mücadele biçimi de¤il” görüﬂünü savunmak, baﬂlang›çta, ölen yoldaﬂlar›m›za “ihanet ediyormuﬂ”
gibi psikolojik bir bask› alt›nda kalmam›za neden oldu¤u da inkâr edilemez bir gerçekti.
‹lk önceleri, “silahl› mücadele her dönemde esas olamaz” denilen
görüﬂlere karﬂ› ç›kanlar›n içinde yer al›yordum. Silahl› mücadelenin her
dönemde esas olamad›¤›n› ileri sürenlerse, görüﬂlerinin Marksist-Leninist düﬂüncelerden kaynakland›¤›n› ileri sürmekteydiler. Ve yine “Esast›r” diyen bizlerde ayn› iddiadayd›k. Tart›ﬂmalar s›ras›nda yo¤un bir tarzda Marx’›n, Lenin’in, Engels’in vs. eserlerini inceliyorduk.
THKO önderleri, Mahir ve ‹brahim Kaypakkaya gibi, silahl› mücadelenin her dönemde esas mücadele biçimi oldu¤unu kan›tlamak ad›na teorik görüﬂler öne sürmemiﬂlerdir. Tam tersine “devrimin yolu “ broﬂüründe bu görüﬂleri reddedecek düﬂüncelere yer vermiﬂlerdi ve “‹ﬂçi
ve emekçi kitleler kendi mücadele deneyleriyle bilinçlenerek devrimci
mücadeleye kat›l›rlar” denilmekteydi. Bu görüﬂler, Lenin’in mücadele ve
biçimleri konusundaki düﬂüncelerinden kaynaklan›yordu. “Devrimin yolu” broﬂüründe yer alan bu ve buna benzer görüﬂlerin Lenin’in görüﬂleriyle örtüﬂmesi bu konunun ciddî ﬂekilde araﬂt›r›p sonuçland›r›lmas›na
neden oldu.
K›sacas› Lenin, Marksistler hiçbir mücadele biçimini reddetmezler,
ﬂiddeti (yani devrimin zorunlulu¤unu) yaratan sömürücü s›n›flarla, sömürülen s›n›flar aras› uzlaﬂmaz çeliﬂkilerdir ve bu çeliﬂki ancak ﬂiddetle çözülür görüﬂlerini öne sürer. Ve yine Lenin’e göre, mücadelenin
hangi biçim alaca¤›n› ise sömüren egemen s›n›flarla, sömürülen iﬂçi ve
emekçiler aras›ndaki mücadelenin kendisi, kendili¤inden belirler. Yani
mücadelenin hangi biçimde olaca¤›n›, mücadeleye önderlik eden siyasî hareket de¤il, mücadele bizzat kendisi yarat›r. Bar›ﬂç›l bir mücadele
biçimiyle hareket eden sömürülen kitleler, (ve tabii ki öncü örgütünün
çabas›yla da) mücadele içinde bilinçlenerek, bar›ﬂç›l mücadeleyi, ﬂiddet
biçimindeki mücadeleyi (silahl› mücadeleyi) dönüﬂtürebilir. Ve de bar›ﬂç›l mücadelenin ne zaman ﬂiddet biçimindeki mücadeleye dönüﬂece¤ini, mücadelenin geliﬂmesinin boyutlar› kendili¤inden belirler.
“Parti Bayra¤›” isimli dergimizde, Lenin’in görüﬂlerinin ›ﬂ›¤›nda
uzunca aç›klamaya çal›ﬂt›¤›m›z bu düﬂünceler bize, silahl› mücadelenin
ne zaman ve nas›l esas olaca¤› konusunda yol gösterdi ve tüm “silahl›
mücadele her zaman esast›r” görüﬂlerini savunan arkadaﬂlar bu düﬂünceler etraf›nda birleﬂti.
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ﬁiddeti (yani devrimi) reddedip, reformlar› amaç edinen görüﬂleri
savunduklar› için “her dönem silahl› mücadele esas olamaz” diyenler
ise; “bunlar nas›l olsa silahl› eylemler için hemen faaliyetin içine girmeyeceklerine göre sorun yok” anlay›ﬂ›yla hareket etmeye baﬂlad›lar.
Ama di¤er taraftan da, sinsice devrimi amaç edinmekten vazgeçmeyenleri etkisiz hâle getirmeye devam ettiler.
D›ﬂar›da ise, THKO sempatizanl›¤› ç›¤ gibi büyüyordu. Gerek üniversitelerde, gerekse Türkiye’nin dört bir taraf›nda ve de iﬂçiler içinde1
kendilerine THKO’luyum diyenler örgütleniyor, gruplar kuruyor ve çevresini etkilemek için siyasî ve örgütsel faaliyet yürütüyorlard›. Böylece
birbirleriyle ba¤lar› olmayan THKO’lu gruplar oluﬂmuﬂtu.
Anayasa Mahkemesi, 1974 y›l›nda, TCK’n›n 146/3 maddesine göre 15 y›l hapis cezas› alanlar için ç›kar›lan af yasas›n›n eﬂitsiz uyguland›¤›n› öne sürerek, bunlar›nda hapisten ç›kmas› gerekti¤ine karar verdi
ve 146/3 den 15 sene ceza alanlarda serbest b›rak›ld›.
Bu arkadaﬂlardan önce “Ecevit aff›yla” 1973’de hapisten ç›kan arkadaﬂlar›m›z, oluﬂan THKO gruplar›n› birleﬂtiremiyorlard›. Ama “Ni¤de
hapishanesi” merkez görüldü¤ü için oradan ç›kanlar ve Denizlerle birlikte yarg›lananlar, THKO gruplar›n› birleﬂtirme avantaj›n› yakalad›lar.
Türkiye’nin “sosyalist mücadele tarihinde” ilk kez iﬂçi s›n›f› içinde
ve kendi inisiyatifleriyle iﬂçiler, THKO ad›yla örgütlenerek gruplar kuruyorlard›. Ve yine bu geliﬂmeler sonucu özellikle D‹SK’e ba¤l› sendikalar, THKO’lulara “gelin bizimle birlikte çal›ﬂ›n” diye ça¤r›lar ç›kar›yor ve
THKO’lular›n faaliyet yürütmeleri için kap›lar›n› ard›na kadar aç›yorlard›.
THKO’nun kurulmas›ndan itibaren savundu¤u, “komünist partisinin
mücadele içinde ve Marksizm’le iﬂçi s›n›f› hareketinin birleﬂmesi temelinde inﬂa edilir” görüﬂleri, iﬂçiler içinde oluﬂan THKO gruplar›n›n varl›¤›yla s›n›f›n pratik mücadelesinde gerçekleﬂiyordu.
Tüm bu geliﬂmelere ra¤men “THKO ismi, silahl› örgütü ça¤r›ﬂt›r›yor, örgütün ismini de¤iﬂtirelim” görüﬂleri ortaya at›lmaya baﬂlanm›ﬂt›.
Oysa THKO ismi, iﬂçi s›n›f›na itici gelmesi bir yana, iﬂçiler THKO’yu
kendi siyasî örgütleri olarak görüyorlard›.
THKO’nun, baﬂlang›çtan itibaren savundu¤u; “parti mücadele içinde kurulur” görüﬂleri do¤ruydu ve fabrikalarda komünist iﬂçilerin hücreleri inﬂa edilmeden “biz partiyiz” diye ortaya ç›k›lmas›na gerek yoktu.
Kendilerine kendili¤inden “komünist” diyen ayd›nlar›n bir araya gelme120

siyle komünist partisinin kurulamayaca¤›n› ileri süren THKO’nun görüﬂlerinin savunulmas›nda ›srar ettik.
THKO’nun iﬂçi, emekçi ve gençlik içinde yaratt›¤› prestij, ﬂiddeti tamamen reddetmek için onun ismini hemen de¤iﬂtirilmesini isteyenlere
f›rsat verilmedi, ama k›sa bir dönem sonra reformist bir siyasî ve ideolojik çizgi izlenmesinin de önüne geçilemedi.
Dünya iﬂçi s›n›f› hareketini etkisi alt›na alan, komünist partilerin büyük ço¤unlu¤u, revizyonist yola girerek, proletarya devriminin gereksizli¤ini savunmalar› ve ﬂiddeti reddetmeleri karﬂ›s›nda, silahl› mücadelenin esas al›nmas›n›n koﬂullar› olgunlaﬂmadan, silahl› mücadeleye baﬂlanmas›n›n nedeni, “modern revizyonizm”in ana merkezi Sovyetlerin
yayd›¤› görüﬂlerdi. Sovyetlerin böylesine bir revizyonist yola girmesinin
tek nedeni; onun kapitalist bir ülke haline gelmesinden dolay›yd›.
Lenin’in ›srarla vurgulad›¤› gibi; revizyonizm burjuva ideolojisidir.
Burjuva ideolojisinin maddî temeli ise kapitalizmdir. Bu konudaki tüm
araﬂt›rmalar›m›z, Sovyetlerin kapitalist bir ülke oldu¤unu kan›tl›yordu.
Sovyetler, kapitalizme geriye dönmüﬂtü ve Sovyetlerdeki egemen s›n›f
ise bürokrat-burjuvalard›. Sovyetlerin, ekonomik,siyasî ve askeri gücü,
onun emperyalist bir politika izleyebilece¤ini gösteriyordu. Bunun için
Sovyetleri emperyalist bir ülke olarak tan›mlamak do¤ruydu. Ama tüm
bunlara ra¤men “iyi niyetli” binlerce devrimci, Sovyetleri “sosyalist” ülke olarak görmeye devam ediyordu. Bunun için bu konuda oldukça dikkatli davranmak yine zorunluydu. Ama ne var ki d›ﬂar› ç›kanlar, hapishanedeki bizlerle hemen ba¤lar›n› kesip, “koﬂarak” Do¤u Perinçek’in
yan›na gidiyorlard›.
1971 öncesi ve “Dev-Genç” döneminde Sovyetleri, “revizyonist” bir
ülke ve “revizyonizm’in ana merkezi” olarak görmemize ra¤men, baz›
komünist partileri, Çin Halk Cumhuriyeti ve “Mao Zedung düﬂüncesini”
savunanlar gibi emperyalist bir ülke olarak ele alm›yorduk. Ve yine Mao
Zedung ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin yönetimini, Çin komünist partisini,
Kruﬂçevci revizyonizmin, devrime ve ﬂiddet yöntemlerine karﬂ› ç›kan
görüﬂlerini reddeden ve devrimin zorunlulu¤unu savunan Marksistler
olarak görüyorduk. Tabii ki, tüm devrimciler gibi bizlerde, Mao Zedung’a karﬂ› büyük bir sempati besliyorduk. Ama Mao’nun MarksizmLeninizm’e katk›da bulundu¤u ve bunun içinde “Mao Zedung düﬂüncesinin” ça¤›m›z›n gerçek Marksizm’i oldu¤u görüﬂlerine kat›lm›yorduk.
Ve Hiçbir zaman, ben ve bu görüﬂleri savunan yoldaﬂlar; Mao Zedung
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düﬂüncesinin “ça¤›m›z›n Marksizmi” oldu¤u iddialar›na kat›lmad›lar ve
“M-L ve Mao Zedung Düﬂüncesinin” formülleﬂtirilmesini Marksist olarak
nitelendirmediler.
Ama ne var ki, “Sovyetler, emperyalist-kapitalist ülkedir” tespitini
aç›klad›¤›m›z dönemde, hemen, Mao Zedung ve Çin Komünist Partisi’nin devrimin zorunlulu¤unu reddederek, emperyalist-kapitalist dünya
ile bütünleﬂmek için köklü bir siyasî ve ideolojik dönüﬂüm içinde olduklar›n› fark edemedik. Bunun yan› s›ra, bir dönem Çin Komünist partisi
ile Kruﬂçevci revizyonizmine karﬂ› birlikte hareket eden Komünist partileri, Mao Zedung ve Çin Komünist Partisi’nin, uluslararas› burjuvaziyle
kaynaﬂmak için Marksizm’in en temel görüﬂlerini reddederek, “yeni siyasî ve ideolojik” görüﬂlerle harekete geçmelerine karﬂ› ç›kt›klar›ndan,
Mao Zedung’u ÇKP’yi eleﬂtirdiklerinden haberimiz yoktu. Çünkü Mao
Zedung’un yeni stratejisine karﬂ› eleﬂtiriler aç›ktan yap›lm›yordu ve Komünist partiler aras› iç tart›ﬂmalarla s›n›rlanm›ﬂt›. Bunun içinde adlar›n›
and›¤›m›z komünist partilerin hiç birisi, Mao Zedung’un yeni görüﬂlerinden etkilenmemiﬂler ve onun ortaya att›¤› “3 dünya” tezlerini hiçbir zaman kabul etmemiﬂler ve de onlar›n izledikleri uluslararas› siyasetin takipçisi olmam›ﬂlard›.
Özellikle 1960-70 aras› Kruﬂçevci revizyonizme karﬂ›, Avrupa’da
ve dünyan›n baﬂka ülkelerinde “devrimi savunan alternatif” olarak görülen, ÇKP ve Mao Zedung’un siyasî ve ideolojik etkinliklerini geliﬂtirdikleri bilinmekteydi.
Oysa,1969 da “Kültür devriminin” bitti¤ini ilan eden Mao Zedung ve
ÇKP, emperyalist-kapitalist dünyayla kaynaﬂmak için “yeni siyasî ve
ideolojik” çizgisini belirleyerek köklü dönüﬂüm içinde girmiﬂlerdi.
Ne yaz›k ki, Mao’nun, 1970’lerde, izledikleri “yeni yolundan” dolay›, Avrupa’da ve dünyan›n bir çok ülkesinde prestij kaybetti¤i ve Kruﬂçevci revizyonizme karﬂ› M.L. savunan komünist partilerin, ÇKP ile
ba¤lar›n› koparmaya baﬂlad›klar› dönemdeyse, Türkiye’de görece güçlenen “Maoculu¤un” rüzgâr› estirilebiliniyordu.
Her ﬂey bir yana, bizzat Mao Zedung’un kendisi, “kültür devriminin”
tam tersi yeni bir siyasî ve ideolojik yol izleyerek, “Kültür devrimiyle”
öne ç›kan ve devletin, ÇKP’nin yönetim kademelerinde yer alan kadrolar›n tasfiye edilmelerine önayak oluyordu.
(Devam edecek)
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Bizden Haberler
• 17-25 Nisan 2010 Tarihlerinde TÜYAP Taraf›ndan Düzenlenen
15. ‹ZM‹R Kitap Fuar› Etkinliklerimiz:
1. ETK‹NL‹⁄‹M‹Z: - PANEL-SÖYLEﬁ‹ -

SANAT CEPHES‹ DERG‹S‹ ﬁA‹RLER‹YLE
TEKEL-KR‹Z VE DEVR‹MC‹ SANAT
Kat›l›mc›lar

: 1.
2.
3.
4.

Yöneten
Düzenleyen
Tarih
Saat
Yer

:
:
:
:
:

Hüseyin Gül
As›m Gönen
Refik U¤ur
Rag›p Özcan

5. ‹rfan Ünal
6. ‹smail Hardal
7. Kemâl Kök

‹smail Hardal
Sorun Yay›nlar› Kolektifi
17 N‹SAN 2010 (Cumartesi)
16. 45 - 17. 45
15.‹ZM‹R Kitap Fuar›-Fuar Alan›-Konferans Salonu: I

• Etkinli¤imize 110 kiﬂi kat›ld›. ‹zleyenlerin sorular› cevapland›.
2. ETK‹NL‹⁄‹M‹Z: - PANEL-SÖYLEﬁ‹ -

SÖZ ÜN‹VERS‹TE GENÇL‹⁄‹NDE
YÖK - GENÇL‹K VE GELECEK
Kat›l›mc›lar

: 1. H. Can Dolgun (Fen-Edb.Fak. Ö¤r.)
2. Ümit Ak›nc› (Fen-Edb.Fak. Ö¤r. Görevlisi)
3. Mehmet ‹nce (Çevirmen-Yazar)

Yöneten
Düzenleyen
Tarih
Saat
Yer

:
:
:
:
:

Mehmet ‹nce
Sorun Yay›nlar› Kolektifi
18 N‹SAN 2010 (Pazar)
17.00 - 18.00
15.‹ZM‹R Kitap Fuar›-Fuar Alan›-Konferans Salonu: III

• Etkinli¤imize 280 kiﬂi kat›ld›. ‹zleyenlerin sorular› cevapland›.

123

3. ETK‹NL‹⁄‹M‹Z: - ﬁ‹‹R D‹NLET‹ -

SANAT CEPHES‹
SOSYAL‹ST GERÇEKÇ‹ SANAT DERG‹S‹
ﬁ‹‹R T‹YATROSU
ﬁiir Yorumlayanlar: 1.
2.
3.
4.
Yöneten
Müzik (Saz)
Düzenleyen
Tarih
Saat
Yer
•

:
:
:
:
:
:

Fevzi Okumuﬂ
Güneﬂ Ataalp
Metin Demir
‹brahim Halil Keklik

5.
6.
7.
8.

Ayd›n Yavuzer
Aytekin Ulusoy
Ecenur Karaa¤aç
Fahri Demirer

ﬁevki Özdemir
‹rfan Ünal
Sorun Yay›nlar› Kolektifi
22 N‹SAN 2010 (Perﬂembe)
18. 00 - 19. 30
Tüyap Kitap Fuar›-Fuar Alan›-Konferans Salonu: III

Etkinli¤imize 270 kiﬂi kat›ld›. ‹zleyenlerin sorular› cevapland›.

4. ETK‹NL‹⁄‹M‹Z: - PANEL-SÖYLEﬁ‹ -

KIZILBAﬁ-DERS‹M 37-38 KATL‹AMI VE POL‹T‹KA
Kat›l›mc›lar

: 1. S›rr› Öztürk (Sorun Yay›nlar› Kolektifi-Çal›ﬂan›)
2. ﬁerafettin Halis (Dersim BDP Milletvekili)
3. Turabi Salt›k (Araﬂt›rmac›-Yazar)

Yöneten
Düzenleyen
Tarih
Saat

:
:
:
:

Yer

: 15.‹ZM‹R Kitap Fuar›-Fuar Alan›-Konferans Salon›: I

•

S›rr› Öztürk
Sorun Yay›nlar› Kolektifi
24 N‹SAN 2010 (Cumartesi)
19. 00 - 20. 00

Etkinli¤imize 230 kiﬂi kat›ld›. ‹zleyenlerin sorular› cevapland›.

124

SORUN YAYINLARI KOLEKT‹F‹ YAYIN L‹STES‹
Bilimsel ‹nceleme-Araﬂt›rma Dizisi (Tercüme):
1. KARL MARX - B‹YOGRAF‹ 2. Bask› Bilimler Akademisi
608 s. B. Boy - Kuﬂe Resimli - Bez Ciltli (ﬁömizli)
2. FR‹EDR‹CH ENGELS - B‹YOGRAF‹ Bilimler Akademisi
472 s. B. Boy - Kuﬂe - Renkli Resimli - Bez Ciltli (ﬁömizli)
3. V. ‹. LEN‹N - B‹YOGRAF‹ Bilimler Akademisi
532 s. B. Boy+48 s. - Kuﬂe S/B - renkli resimli- Bez Ciltli (ﬁömizli)
4. MARKS‹ST - LEN‹N‹ST PART‹N‹N TEMEL E⁄‹T‹M DERSLER‹
F. Engels Enstitüsü B. Boy - Renkli Grafik - Resimli 488 s. 2. Bask›
5. SEND‹KALAR ÜZER‹NE V. ‹. Lenin 512 s.
7. MARX’IN SOSYOLOJ‹S‹ Henri Lefebvre 176 s. 3. Bask›
8. KADIN VE MARKS‹ZM K. Marx - F. Engeis - V. ‹. Lenin 224 s. 8. Bask›
9. MARKS‹ZM VE PS‹KOANAL‹Z V. ‹. Dobrenkov 160 s. 4. Bask›
10. Ailede ve Okulda ÇOCUK E⁄‹T‹M‹ Anton S. Makarenko 128 s. 5. Bask›
11. ANA - BABALARIN K‹TABI Anton S. Makarenko 320 s. 4. Bask›
12. MAKARENKO - E¤itbilimsel Görüﬂleri - Yaﬂam Öyküsü - An› ve Notlar›
160 s. 2. Bask›
13. E⁄‹T‹M ÜZER‹NE V. Suhomlinski 208 s. 3. Bask›
14. LEN‹N VE E⁄‹T‹M Fyodor Korolyov 408 s. (Beraat Etti.)
15. DEVR‹MC‹ E⁄‹T‹M DEVR‹MC‹ AHLAK M. ‹. Kalinin 232 s. 6. Bask›
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›
19. SOSYAL‹ZM VE HÜMAN‹ZM S. ‹. Popov 208 s. 2. Bask›
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.
22. LAT‹N AMER‹KADA NELER OLUYOR-VENEZUELLA KOMÜN‹ST PART‹S‹ 224 s.

TL

40
30
40
28
22
9
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10
7
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9
10
20
11
13
7
10
10
16
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*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. MARKS‹ZM TARTIﬁMALARINA MARKS‹ST BAKIﬁ (Kolektif) 160.s
17. KAP‹TAL‹ZM‹N DÜ⁄ÜMLER‹ Coﬂkun Adal› 144 s.
18. EMPERYAL‹ZM‹N ORTADO⁄UYA MÜDEHALES‹ Coﬂkun Adal› 192 s.
19. S‹NOP’UN HANI “S‹NOP HAP‹SHANES‹N‹N TAR‹H‹ VE
EDEB‹YATTAK‹ YER‹” Tolga Ersoy 112 s.
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›
23. TÜRK‹YE TIP TAR‹H‹ ‹Ç‹N MATERYAL‹ST NOTLAR
Tolga Ersoy 128 s. (Beraat Etti)

12
5

30
6
12
6
8
20
12
12
10
10
7
10
6
4
9
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‹ B‹RL‹⁄‹ - ‹ﬁÇ‹ - K‹TLE GAZETES‹
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25
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Halklar›n Tarih-Kültür Dizisi:

TL

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

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

TL
25
5
19
13
19
10
4
4
8
8
20
5
5
5
5
20
5
5
6
8
6
6
16
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
Fiyatlar: Mart 2010
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