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“Evet mi?”, “Hay›r m›?” Bölünmesini
Niçin Boykot Ediyoruz?
Bu Tart›ﬂmaya Niçin Kat›lm›yoruz?
Hâkim gerici s›n›flar, anayasadaki k›smî de¤iﬂikli¤ini içeren referandum oyununda emekçi halklar›m›z›n bilincini yaratt›klar› suni
çeliﬂkilerle bir kez daha “Evet mi?”, “Hay›r m›?” diye böldüler.
Tekelci, militarist polis devleti T. C. gerek kendisinin gerekse
kapitalist sistemin yap›sal krizinden bir türlü ç›kam›yor. Gerici reform
dahi yapam›yor. Avantalar ya¤malar düzenine dönüﬂen kapitalist
üretim anarﬂisine dayal› sistem emekçi y›¤›nlar için her geçen gün
daha da dayan›lmaz hale geliyor.
Sahte “laikçi-ﬂeriatç›” gündemi hâlâ birilerinin kafas›n› kurcal›yor ve bu aldat›c› düzenek bir türlü bozulam›yor.
Uzlaﬂ›r çeliﬂki ve çat›ﬂk›lar›yla iktidar için kurumlar aras›nda paylaﬂ›m kavgas› veren gerici, sömürücü güçler, Ordu, Anayasa Mahkemesi, HSYK vb. kuruluﬂlar üzerinde denetim kurma kavgas›n› vermektedir. Hâkim gerici s›n›flar›n kendi aras›nda cereyan eden düzen
içi çat›ﬂmas›nda insanlar›m›z “Evet” ile “Hay›r” gibi gerici tercihlere
zorlanmakta; sistemin bekas› için taraf olmaya zorlanmaktad›r.
Emperyalist-kapitalizmin ç›karlar› do¤rultusunda hareket eden,
s›n›fsal ç›karlar› gere¤i de etmek zorunda olan T.C. burjuvazisi ve
ortaklar›, önlerindeki en ufak yasal engeli kald›rmak isterlerken bile
bir iç çat›ﬂmaya girmiﬂlerdir. Yeni dönemde iﬂçilerden-emekçilerden
emecekleri kan›n kendi aralar›nda paylaﬂ›m› hesab›n› yapmaya koyulmuﬂlard›r.
“Evet” ile “Hay›r” aras›nda ne fark var? Çürüyüp çözülen sistem
kendisini aﬂamamaktad›r.
Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar etkili ve bütünlüklü bir politika üretemedi¤i için de Burjuva-Proletarya temel çeliﬂkisi bir türlü ön
plana ç›kar›lam›yor. ‹ﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n talep ve ihtiyaçlar›n› gündemleﬂtirip sa¤l›-“sol”lu burjuva partilerinin demokrasicilik oyunu bir türlü bozulam›yor.
Sistemin / rejimin yaﬂad›¤› kriz ortam›nda, çeliﬂki ve çat›ﬂk›lar›yla saflaﬂan güçlerin aras›na, parlamentarizme ve emperyalist-kapitalizmin bölgedeki oyunlar›na “kama sokacak” örgütlerimizin iﬂbaﬂ›
yapamad›¤› bir ortamda “Evet” ile “Hay›r” saflaﬂmas›na alet olmay›,
devrimcilik, ilericilik, demokratl›k olarak pazarlama giriﬂimlerine göz
yumulamaz.
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Sosyal muhalefet dinamiklerini uyumland›r›p kurmayl›k görevini
yerine getirecek birleﬂik-güçlü-güvenilir ve donan›ml› ‹ﬂçi S›n›f› Partisi de henüz üretilemedi¤inden “Milli Mesele” ile “Milliyetler Meselesine” de proje üretilemiyor.
Tarihsel ve sosyal hakl›l›klar›yla sürece müdahale edebilecek
Kurum ve Araç’lara sahip olamayan Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar henüz “Öndersizlik Krizi”ni aﬂamayan duruﬂlar›yla kurmayl›k
görevini bir türlü yerine getiremiyor.
Burjuva ve küçükburjuva “sol” ak›m temsilcileri sistemin / rejimin kendilerine açt›¤› kanallarda kendi ideolojik konumlaﬂmalar›yla
politika yapmaktad›r. Kimisi sisteme kalp ilac› olan parlamentarizm
ile u¤raﬂ›rken kimisi hâkim gerici s›n›f›n açt›¤› gündemlerde bo¤ulup
gitmektedir. Burjuvazinin niyetleri uzant›s›nda insanlar›m›za “Evet
mi?”, “Hay›r m›?” türünden dayat›lan gerici gündeme birileri de baﬂtankara girmiﬂtir. Böylelikle bilimsel öz ve dayana¤›ndan yoksun tart›ﬂmalarla iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n bilinci buland›r›lmaktad›r.
Aﬂ›r› teorisizme ve entelektüalizme kaym›ﬂ, “gelin tart›ﬂal›m” d›ﬂ›nda bir görevi olmayan kimi ayd›nlar da sözüm ona tahlil ve yorumlar›yla iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n bilincini buland›rma iﬂine en ön saflarda yard›mc› olmaktad›r.
‹ﬂçiler, emekçiler, iﬂsizler, ezilen ve sömürülen tüm insanlar›m›z
örgütsel güvencelerinden yoksun biçimde burjuvazinin yalanlar› karﬂ›s›nda yalpalamaktad›r.
Burjuva ve küçükburjuva “sol” ak›mlar ve onlar›n örgütleri kendilerine dayat›lan “Evet mi?”, “Hay›r m›?” saflaﬂmas›na alet olarak
devlet tekelci kapitalizminin sahte ve suni gündemini ne de¤iﬂtirebilir ne de dönüﬂtürebilir.
Hâkim gerici s›n›flar taraf›ndan gündemleﬂtirilen “Anayasa de¤iﬂikli¤ine Evet mi?-Hay›r m›?” dayatmas›; iﬂçi s›n›f› hareketine, sosyalist harekete, emekçi kad›n hareketine, ilerici-devrimci gençlik hareketine, K›z›lbaﬂ-Alevi hareketine ve Kürt ulusal özgürlük hareketine, ayr›ca fukara Müslüman insanlar›m›za, yoksul köylülü¤e hiçbir
yarar getirmeyecektir.
S›n›flar mücadelesinde de¤iﬂim ve dönüﬂüm denildi¤inde modern sosyal s›n›flar›n “güreﬂi” akla gelir. Bu memlekette bu türden bir
s›n›flar›n “güreﬂi” burjuva diktatörlü¤ü alt›nda kurald›ﬂ›na ç›kar›lm›ﬂt›r.
T. C. devleti kurulurken iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›n talepleri
bast›r›larak devlet eliyle burjuva yetiﬂtirildi. Bir yandan da “imtiyazs›z, s›n›fs›z, kaynaﬂm›ﬂ bir kütleyiz…” nutuklar›yla s›n›f gerçekli¤i inkâr edilmeye çal›ﬂ›ld›. ‹ﬂçi s›n›f› hareketi, sosyalist hareket devlet te4

rörüyle ezildi. Kürtler, K›z›lbaﬂ-Aleviler kütlesel k›r›m ve k›y›mlardan
geçirildi. Ulusall›k-S›n›fsall›k dinamikleri içinden ve d›ﬂ›ndan kuﬂat›ld›. Sosyal muhalefet dinamiklerinin birlikte hareket etmesi çeﬂitli
yöntem ve araçlarla engellendi.
Finans kapitalin oluﬂmas› geç oldu, fakat güç olmad›. Sermaye
s›n›f› uluslarötesi tekelci sermayenin yer yer yerli bir orta¤›, iﬂbirlikçisi ve taﬂeronu olmay› becerdi.
Kapitalist anarﬂiyi aﬂmaya yönelen örgütlerimiz devlet terörüyle bast›r›l›p da¤›t›ld›. Yeri bir daha doldurulamaz nitelikteki insanlar›m›z dara¤açlar›n› süsledi ve k›rlarda, kentlerde katledildi.
‹deolojik-Politik-Örgütsel konumuyla bir türlü ayr›ﬂ›p bütünleﬂemeyen “Sol Cenah›m›z” eklektik, bilim ve ak›l d›ﬂ› yol ve yöntemlerle ne siyasal-sosyal devrim yapt› ne de y›¤›na¤›n› olmas› gereken yere yapabildi.
Burjuvazi, “Sol Cenah›m›z›n” politikas›zl›¤›n› büyük bir ustal›kla
kullanmas›n› bildi ve öncelikle emekçi halklar›m›z› “zengin-fakir” olarak rahatl›kla böldü. S›n›f çeliﬂkileri iyice derinleﬂtirildi. Ard›ndan
“Alevi-Sünni” insanlar›m›z› birbirine karﬂ› böldü-k›ﬂk›rtt› ve onar›m›
zor düﬂmanl›klar›n tohumlar›n› ekti. Peﬂi s›ra “Türk-Kürt” karﬂ›tl›¤›n› düﬂmanl›¤›n›- yaratarak ›rkç› ve milliyetçi ak›mlar› daha da k›ﬂk›rtt›.
Bunlar yetmiyormuﬂças›na ﬂimdi de, gerici Ana ve Baba yasalar›n›n ömrünü biraz daha uzatabilmek ad›na yap›lan kimi makyajlar›
“Evet mi?”, “Hay›r m›?” diye dayatarak yeni bir bölünme tezgah›n›
öne sürüyor.
Burjuvazinin “vukuat›” ile; siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik,
askerî vb. aç›lardan yaratm›ﬂ oldu¤u bu durumun -kapitalist anarﬂinin- tüm suçu; büyük bir utanmazl›kla “Vatan hainleri, komünistler,
bölücüler, anarﬂistler, teröristler” tekerlemeleriyle “Sol Cenah›m›z›n”
üzerine y›k›lmak istendi.
Devletin açt›¤› kanallarda faaliyetlerine izin verilen sendika bürokrasisi ile sa¤ ve “sol” teslimiyetçi oportünist örgütler marifetiyle
‹ﬂçi S›n›f› Partisi (‹SP)’nin örgütlenmesine darbeler vuruldu. ‹deolojik-teorik yaklaﬂ›mlar›yla ‹SP’nin oluﬂturulmas›n› bilince taﬂ›yan
kadrolar da burjuvazinin bu oyununu tersyüz edebilecek ideolojikteorik-politik politikalar üretemedi, yeni ad›mlar atamad›.
Tekelci sermayenin “yüksek” ç›karlar›n› gözeten faﬂist askeri
darbeler yöntemiyle iﬂçi s›n›f›n› politika d›ﬂ›nda tutan, politikas›zlaﬂt›ran yöntemlerle iﬂçi s›n›f› ve emekçilerin davranmas›n›n önü kesilmek istendi, faﬂist bask› ve terör yöntemleriyle yüreklere korkular
sal›nd›-aﬂ›land›.
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“Evet mi?”, “Hay›r m›?” türünden dayat›lan gerici tercihlere karﬂ› iﬂçi s›n›f›n›n ve emekçi halklar›m›z›n ç›karlar›na hizmet edebilecek
devrimci tav›r ne olmal›d›r? Devrimcilerin, Komünistlerin dikkat edece¤i husus yaln›zca budur.
Burjuvazinin ç›karlar›n› koruyup kollayan yasal ve anayasal düzenlemelerde iﬂçi s›n›f› ile emekçilerin ç›karlar›n› koruyup kollayacak
örgütsel güvencelerimiz hâlihaz›rda yoktur. Nüveler hâlindeki kadrolar da da¤›n›k ve güçsüzdür.
Burjuva diktatörlü¤ü alt›ndaki barajl› ve emekçiler için binbir engelli seçimler sonucunda ortaya ç›kan “iktidarlar” iddia ettikleri gibi
ne yasal ne de meﬂrudur. Sosyal-ekonomik-siyasal-kültürel aç›lardan eli, kolu, aya¤›, a¤z›, dili ba¤lanm›ﬂ insanlar›m›z iki gerici odak
aras›nda nas›l bir seçim yapacakt›r? Bu ﬂartlarda yap›lan tercihlerde
“Milli irade” dedikleri ﬂey hâkim gerici s›n›flar›n “yüksek” ç›karlar›n›
koruyup kollayanlar›n iﬂbaﬂ› yapmas›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
‹ﬂçi s›n›f› ve emekçilere hiçbir ›ﬂ›k getirmeyen anayasa de¤iﬂikli¤inin referanduma sunulmas› olay›na “Evet” ya da “Hay›r” denilmesiyle devlet / sistem / rejim reform yapm›ﬂ say›lmayacakt›r. Burjuva
diktatörlü¤ü gerici yasa ve anayasalarla devam edecektir. AKP’nin
ﬂahs›nda hâkim gerici s›n›flar›n siyasî ç›karlar› da bir biçimde tahkim
edilmiﬂ olacakt›r. Devrimciler, Komünistler, gerici reform dahi yapamayan burjuva iktidarlar›n›n oyunlar›na “Evet” ya da “Hay›r” diyerek
alet olamazlar. Çünkü onlar›n yarar›na hiçbir durum söz konusu de¤ildir. Bu türden bir saflaﬂma yerine sistemin / rejimin ideolojik-s›n›fsal konumunu, mant›¤›n›, iﬂleyiﬂ kurallar›n› aç›¤a vuracak, iﬂçi s›n›f›
ve emekçi halklar›m›z›n talep ve ihtiyaçlar›n› gündeme getirecek çabalara ihtiyaç duyulmaktad›r.
“Evet mi?”, “Hay›r m›?” saflaﬂmas›nda -bölünmesinde- iﬂçi s›n›f›
ile emekçilerin hiçbir ç›kar› söz konusu de¤ildir. Bu nedenle Devrimcileri, Komünistleri bu iki seçenek aras›nda tercih yapmaya zorlayacak
ya da ikna edebilecek bir gerekçe zaten söz konusu olamaz.
Burjuvazinin ç›karlar›n› zora sokacak, iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n ç›karlar›n› gündemleﬂtirecek, kitleleri seferber edip dayatacak, devrimci taktiksel zenginlikleri uygulayacak bir ‹SP de yoktur.
Devrimcilerin, Komünistlerin kitlelerin politikleﬂti¤i bu türden
“seçim” ortamlar›nda gündeme getirece¤i birinci madde ‹SP’nin
oluﬂturulmas›d›r.
“Sol Cenah›m›z” aç›s›ndan geçerli bir özeleﬂtiriyi bir kez daha
dillendirmeyi ve ortaya ç›kan bu durumu tahlil ederek baz› saptamalarda bulunmay› ve de bu vesileyle konu üzerindeki görüﬂlerimizi
tekrar etmeyi uygun buluyoruz:
6

$ Sistemi hakikî reformlar yapmaya zorlayacak ve de burjuva
diktatörlü¤ünü aﬂabilecek mekanizmalar› bir türlü üretememiﬂiz.
$ Burjuvazi ile her alanda boy ölçüﬂecek ve iktidara gelebilecek birleﬂik, güçlü, güvenilir ve donan›ml› bir SINIF PART‹S‹’ni üretip iﬂbaﬂ› yapt›ramam›ﬂ›z.
$ ‹ﬂçi s›n›f›n›n siyasal ve sendikal birli¤i davas›n› ete kemi¤e
büründürememiﬂiz.
$ Biricik s›n›fsal-örgütsel güvencemiz olan Komünistlerin
Birli¤i’ni telaffuz etmiﬂ, bu kararla yola ç›k›lm›ﬂ, fakat pratik örgütçülükte anlaml› ve ileri bir ad›m atamam›ﬂ›z.
$ Kapitalizmden büyük zarar gören sosyal muhalefet dinamiklerini tutarl›-somut-amaçl› projelerimizle bir araya getirememiﬂiz.
$ Modern Proletaryan›n önderli¤inde Ulusall›k-S›n›fsall›k dinamiklerini yan yana getirememiﬂiz.
$ Kolektif akl›, kolektif bilinci ve kolektif eylemi bir türlü örgütleyememiﬂiz.
$ Birbirimizden ö¤renememiﬂ, deneyim aktar›m›nda bulunamam›ﬂ, birlikte yürüyememiﬂ, kolektif iktidar projesi üretememiﬂ olan
“Sol Cenah›m›z” büyük ölçüde iﬂlevsiz bir konuma düﬂürülmüﬂtür.
“Evet mi?” (akp, sp, bbp vb.), “Hay›r m›?” (chp, mhp vb.) gerici
saflaﬂmas›nda bir de BDP taraf›ndan “Boykot” ça¤r›lar› yap›lm›ﬂt›r.
Burjuvazinin göstermelik seçim mekanizmalar›na kat›lmak ya da kat›lmamak iﬂçi s›n›f› ve emekçilerin o günkü s›n›fsal ç›karlar›yla ilgilidir.
“Boykot” tavr› iﬂçi s›n›f› ve emekçilerin ç›karlar›na önemli, kayda
de¤er bir katk› sunuyorsa, burjuvazinin oyunlar›n› bozmaya ve sistemi geri ad›m atmaya zorluyorsa bu yöntem düﬂünülebilir.
Bir de “Yetmez ama Evet” cephesi (nevzuhur “Avrupa standartlar›na uygun sosyal-demokrat parti” edp ve di¤er dönek “solcu” liberaller) ile “Yeni bir anayasa için Hay›r” cephesi (sip partisi tekape,
ödp, emep, disk, tmmob, kesk, halkevleri vb) oluﬂtu.
Burada seçim ve oy hesaplar› ile parlamentonun kullan›lmas›
gibi tart›ﬂmalara girmeden söylenecekse:
T. C.deki seçim sistemlerinde kullan›lan oylar›n önemli bir bölümünün “Boykot” tercihinde bulunmas› emekçileri hâkim s›n›f gündemlerine mahkûm olarak gören her iki burjuva cephesine de vurulacak önemli bir darbe ve ders olacakt›r. Dolay›s›yla ancak böyle etkili bir sonucun örgütlenebilece¤i, gerçekleﬂtirilebilece¤i hesaplan›yorsa bu boykot ça¤r›s›n›n bir anlam› olabilecektir. Üstelik ça¤r› yapmak da yetmez, Erdo¤an’›n “Evet” turu, K›l›çdaro¤lu’nun “Hay›r” turu gibi de de¤il, kap›-kap› dolaﬂarak “Boykot”un gerekçesi anlat›lma7

l›d›r. “Boykot” ça¤r›s› sistemli ajitasyon, propaganda, yetenek ve hat›r› say›l›r bir örgütlülü¤ü gerektirir. Yoksa bu türden pasif bir boykot
anlay›ﬂ›, “Hele bir kelle say›m›z ortaya ç›ks›n” ça¤r›s› olarak kalmaya mahkûmdur. “Evet”, “Hay›r” ile “Boykot” tercihlerinin sonuçlar›
ﬂimdiden aﬂa¤› yukar› bellidir. Sonuçta: “Evet” oylar›n›n çoklu¤uyla
ya AKP’nin dedi¤i olacakt›r. Ya da “Hay›r” oylar›yla AKP tepe taklak
olup CHP veya MHP öne ç›kacakt›r. Ancak “Boykot” oylar›n›n önemli bir düzeyde oluﬂu sistemi / rejimi ve herkesi düﬂündürecektir.
“Boykot” karar› alan BDP ve ona eklemlenmekten öte ciddî hiçbir politikas› olmayan di¤er “ilerici” ve “sol” örgütlerin sosyal muhalefetin tamam›n› seferber edebilecek, kitleleri bu yolda örgütleyebilecek ideolojik-politik-örgütsel becerilerinin oldu¤unu ise asla söyleyemiyoruz.
Kolektifimizin önerisi aç›kt›r: Aktif+Örgütlü Boykotu hayata
geçirecek çabalara ihtiyaç duyulmaktad›r.
Aktif Boykot ve bu yoldaki ittifak ve güç birli¤i çal›ﬂmalar›n›, iﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤i mücadelesiyle birleﬂtirmeli ve gündemde s›cak tutmal›y›z.
“Seçim” hesaplaﬂmalar›nda sa¤l› “sol”lu burjuva partilerinin ellerindeki araçlar “Sol Cenah›m›z›n” elinde yoktur. Kamuoyu araﬂt›rmalar›n›n göstergelerine bakacak olursak: “Evet” ve “Hay›r” saflaﬂmas›nda taraflara yüzde 50, yüzde 50 oran›nda bir “ﬂans” tan›m›ﬂt›r.
Böylelikle baz› tahminlerde bulunulmuﬂtur. Hâkim gerici s›n›flar gündemlerini bu do¤rultuda belirlemeye yönelmiﬂtir.
Devletin sahipleri aras›nda en büyük pay› bulunan TÜS‹AD’›n
tavr› da bu yöndedir.
Biçimsel ve göstermelik parlamento seçimlerinde “halk›m›z›n”
önüne her zaman “vebadan kurtar›p s›tmaya raz› etmek” gibi seçenekler sunulmaktad›r.
Soka¤›n diliyle söylenecekse: Bugüne kadar “Bokla tezek aras›nda yap›lan seçimlerde insanlar›m›z ellerini kirletmemek için daima teze¤i tercih etmiﬂtir.”
T. C. devleti demokrasicilik oyununa baﬂlayal› beri bu böyle devam etmektedir.
10 Temmuz 2010
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POL‹T‹KA CEPHES‹
S›rr› Öztürk
-PolemikLiberal “Sol”lar Marksist Geçinenlere
“Ders” Veriyor!?
Emperyalist-kapitalist sistemin nas›l ve hangi yöntemle tahlil edilebilece¤ini, insan›n ve insanl›¤›n sosyal-s›n›fsal-evrensel kurtuluﬂunun nas›l
gerçekleﬂebilece¤ini, bu yoldaki program, strateji ve taktiklerin hangi
araçlarla kullan›laca¤›n›, bu amaçla kütlesel ç›k›ﬂlar›n nas›l örgütlenece¤ini, kapitalizmin devrimci yol ve yöntemlerle nas›l kökten aﬂ›l›p dönüﬂtürülece¤ini içeren konu ve sorunlar›n cevab›n›, ancak diyalektik tarihsel
materyalist metodu kullanmay› bilen ve bunu “somut durumun somut
tahlili” yöntemiyle de¤erlendiren, ayr›ca sosyal pratikte düﬂünce-davran›ﬂ çizgilerini buluﬂturup bütünleﬂtiren Devrimci ve Komünist Kadrolar
verebilir.
Konuya böyle yaklaﬂ›nca akl›m›za ﬂu sorular› yöneltmek geliyor:
Kimlere Devrimci ve Marksist denir? Kimler reformist ve revizyonisttir?
Devrimciler, Marksistler tutarl› bir tarih ve s›n›f bilinciyle sosyal olay
ve olgular› inceler-tahlil eder-sentezler, çözüm yöntemleri üretir; “Marksizmin yorumu ve pratikte yeniden üretimi” yöntemine göre hareket eder.
Elimizdeki bu etkili silah, ne burjuvazide ne de onun kulvarlar›nda hareket eden sa¤ ve “sol” teslimiyetçi oportünist ak›mlar›n elinde vard›r. Bu
diyalektik yöntemi ideolojik süzgecinden geçirip pratikte somutlay›p yans›tanlar Marksist olmay› hak ederler. Ba¤›ms›z s›n›f tavr› gözetmeyenlere, s›n›flar mücadelesi d›ﬂ›nda ve burjuvazinin açt›¤› kanallarda ahkâm
kesenlere Marksist denilmez. Birey, grup, çevre ve örgütsel duruﬂlar›yla
Marksizm iddialar›n›n (iddialar›m›z›n) bilimselli¤i ile tutarl›l›¤› sosyal pratikte s›nan›p denenir, denenmektedir.
Politika sahnesindeki s›n›fsal duruﬂlar›n ilkesel mevzileniﬂi böyle olmas› gerekirken yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada, bunun tam tersi bir durum sergilenmektedir. Burjuva sol, küçükburjuva sol, Devrimci ve Marksist Sol,
Bilimsel Sosyalizm-Komünizmi ö¤renip alg›lamak, bilinçlenip örgütlenerek sosyal pratikte bunu yans›tmak hiç de böyle olmam›ﬂt›r. Devrimci ve
Marksist iddial› küçükburjuva sol ak›mlar büyük bir “özgürlük” içinde kendili¤inden örgütlenebilmekte ve öznel niyetlerle hareket edebilmektedir.
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“Marksizmin yorumu ve pratikte yeniden üretimi” sorunsal› da bu türden
“dar grup kültü”ne göre biçimlendirilmektedir.
Marksist Sol kadrolar›n bu türden “dar grup kültü”nü aﬂ›p y›¤›na¤›
mümkün olan tek bir alana neden yapamad›¤›n›n, devrimci hareketin siyasî birlik ve bütünlü¤ünü neden gerçekleﬂtiremedi¤inin, nihai amac›-hedefi bir ve ayn› olan gruplar üzerinde bu yolda neden bir bas›nç uygulayamad›¤›n›n sebep ve sonuçlar› bilinmektedir.
S›n›flar mücadelesi, burjuva ve küçükburjuva sol ak›mlar üzerinde
hegemonya kuracak ideolojik-politik-örgütsel çabalar› gecikmeden üretecektir. Bunun sevindirici iﬂaretleri her alanda al›nmaktad›r.
‹deolojik-s›n›fsal ç›karlar›m›z› yans›tan bu türden devrimci düﬂüncelerimizi sürekli gündemde tutuyoruz. Gerekli tart›ﬂmalarla kurumsal, merkezi disiplinli örgütsel güvencelerimizi nas›l oluﬂturabilece¤imizi ve de
an›lan düzeydeki iﬂleyiﬂleri nas›l aﬂmaya çal›ﬂaca¤›m›z› da sürekli bilince taﬂ›maya ve gündemde tutmaya çal›ﬂ›yoruz.
Devrimci ve Marksist Sol kadrolar›n -hepimizin- yeni nitelikler kazanabilmesi ve devrimci hareketin yeni bir kal›ba dökülebilmesi, yeni bir birli¤in (halitan›n) oluﬂturulabilmesi ve sanat-estetik-politika bütünlüklü yeni
bir sosyalist kültür gelene¤imizin yarat›lmas›-üretilmesi için çal›ﬂ›yoruz.
Burjuva ideolojisi ve revizyonizme karﬂ› polemik türünden baz› konular›
kaleme al›ﬂ›m›z elbette bu sebepten dolay›d›r.
Yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada Devrimci, Komünist, Bolﬂevik isim ve s›fatlar›n›n herkesin paﬂa gönlüne göre kullan›lmas›, devrimci tarih ve geleneklerimizi sömürüp, kendili¤inden örgüt kurup parti ça¤r›ﬂ›m› yap›lmas›
ne hikmetse “özgür” ve “serbest”tir!? Bu türden bir “özgürlük” ve “serbestlik” öyle bir düzeye gelmiﬂtir ki, “Art›k bizim düﬂmana hiç ihtiyac›m›z
yoktur.” demeye kadar vard›r›lm›ﬂt›r!
“Marksizmin yorumu ve pratikte yeniden üretimi” yönteminin ne demek oldu¤unu henüz kavrayamayanlar›n ço¤unlukta olmas› ve kendili¤inden kurulan bu türden örgütlerin burjuvazi karﬂ›s›nda sosyal pratikte
bozguna u¤rat›lmas› ve böylelikle trajik sonuçlar›n al›nmas› son derece
do¤ald›r.
Günümüzde bu durumun aﬂ›labilmesinin baz› sevindirici ﬂartlar› ile
örnekleri oluﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. Baz› devrimci kadrolar›n bu amaçla
önemli çal›ﬂmalar yapt›¤› da bilinmektedir. Tarihsel-siyasal-sosyal devrim iddialar›yla yola ç›kanlar›n yaﬂad›¤› sosyal trajedilerin aﬂ›labilmesi asla bir “sosyal kader” de¤ildir ve asla bir “sosyal kader” olmamal›d›r.
Özetlemeye çal›ﬂt›¤›m›z bu “sosyal kaderin” k›r›l›p aﬂ›labilmesi, sorunun bütünlüklü biçim ve içerikte tan›mlanmas› ve mutlaka aﬂ›lmas› gereken bir ödev olarak kadrolar›n gündeminde bulunuyor.
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Bu türden kapsaml› bir görevi gerekti¤i gibi yerine getirebilmenin
sanc›s› yaﬂan›yor. Bu ve benzeri sorunlar›m›z› olmas› gereken yerde ve
kadro olmay› hak edenlerle henüz bir türlü tart›ﬂam›yoruz. Bu görevi yerine getiremedi¤imiz gibi tart›ﬂmalar›n sonuçlar›na katlanma giriﬂimi ve
cesaretini dahi bir türlü gösteremiyoruz.
Bu ve benzeri sorunlar›m›z› ﬂimdilik yaz›p belgelemek durumunda
kal›yoruz.
‹ﬂi, üretimi, özel yaﬂam› ve eylemiyle kapitalist yabanc›laﬂmadan
kurtulamam›ﬂ olanlar›n ideolojik-teorik periﬂanl›¤›n›n bu düzeylerde geride oluﬂu da do¤ald›r. “Do¤al” olarak tan›mlananlar›n “ola¤an” bir hâle dönüﬂmesi ise hiç de iyiye iﬂaret de¤ildir. Kapitalist yabanc›laﬂma en çok
da “sosyal haf›zalar›m›z›” tahrip etmiﬂtir.
“Sol Cenahta” okumayan, okudu¤unu anlamayan, inceleyip araﬂt›rmayan, sorgulamayan, okusa bile dar grup kültürüne ve ç›kar›na göre
belirlenmiﬂ materyalleri bilimsel okuma disiplininden / yönteminden uzak
tek yönlü okuyan, duyars›z, bireyci, nemelaz›mc› ve ayaklanmayan insanlar sürüsü yarat›lmak istenmektedir.
Bilimsel Sosyalizm-Komünizm d›ﬂ› ak›mlardan liberal “sol” ile Devrimci ve Marksist Sol ak›mlar›n temel ayr›m›, liberal “sol”un kapitalizmin
devrimci yol ve yöntemlerle, köklü dönüﬂümlerle aﬂ›lmas› yerine, devlete, üretim, mülkiyet ve paylaﬂ›m-bölüﬂüm iliﬂkiler a¤›na hiç dokunmadan,
reformlar yoluyla, kapitalizmin dönüﬂece¤ine inanmas›d›r. Bunun en somut örnekleri Taraf gazetesinde kümelenen üniversite okumuﬂ ayd›n geçinenlerin AB’ye ve AKP’ye kölece angaje politikalar›nda yans›t›lmaktad›r. Onlara göre AB’ye uyumland›r›lm›ﬂ politikalarla T. C. düze ç›kacakt›r!? AKP’nin demokratik görünümlü, asl›nda ise burjuvazinin s›n›fsal ç›karlar›n› pekiﬂtirmeye yönelik gerici yasal ve anayasal “reform” giriﬂimleri faﬂizan yöneliﬂli burjuva diktatörlü¤ünün kurumsallaﬂmas› demektir.
Taraf gazetesinin yazarlar› ideolojik-s›n›fsal ç›karlar›n› burjuva iktidarlar›nda görmektedir.
“Evrim mi Devrim mi” tart›ﬂmas›nda liberal “sol” ak›mlar birincinin,
Devrimciler, Komünistler ise ikinci tan›m›n taraf›ndad›r; ideolojik-politikörgütsel aç›dan bu temelde mevzilenmiﬂlerdir. Kolektifimiz Çal›ﬂanlar›n›n
biricik amac›, devrimci y›¤›na¤›m›z› imkân dâhilinde olan ikinci alana yapmak olarak özetlenebilir; elimizdeki araçlarla bunun kavgas›n› veriyoruz.
Liberal “sol” ak›mlar, Sovyetler Birli¤i deneyimini ve buradaki çözülmeyi (geçici mevzi kaybetme durumunu) parmaklar›na dolayarak Marksizmin devrimci özünü revize etmeye çal›ﬂmaktad›r; reformlar yoluyla kapitalizmin, art›-de¤er sömürüsünün azalt›labilece¤ini, “ortadan kalkabilece¤ini” ve de art›k siyasal-sosyal devrimlere, devrimci dönüﬂümlere gerek kalmad›¤›n› ileri sürmektedirler!
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Yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada Bilimsel Sosyalizm-Komünizm d›ﬂ› “sol” reformist-revizyonist ak›mlar, sistemin kendilerine tan›d›¤›, yol açt›¤› kimi
“yasal” güvencelerin uzant›s›nda ve çeﬂitli biçimlerde örgütlüdür. Bu icazetli alan onlara bilinçle sunulmuﬂtur.
Burjuvazinin her türden icazetini reddeden, kendi kanal›n› kendi gücüyle açmaya aday Devrimci ve Marksist Sol kadrolar›n ise aç›k alanlarda çal›ﬂmalar› resmen ve fiilî olarak engellenmek istenmektedir.
Hâkim gerici s›n›flar›n bu türden niyetlerini kursaklar›nda b›rakacak
ad›mlar›n at›lmas›na ihtiyac›m›z vard›r. Onlar›n iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n düﬂman› bu u¤ursuz projelerini, alternatif projeler üreterek bozabilmenin yolu olmas› gereken yerde örgütlenmekten geçiyor. Devrimci esnekliklerle ustaca politik taktikler gözetilerek NATO’cu politikalar›n›n
ve aralar›ndaki uzlaﬂ›r çeliﬂki ve çat›ﬂk›lar›n›n aras›na “kama sokup” projelerini tersyüz etmenin zaman› gelmiﬂtir.
T. C. burjuvazisi, cumhuriyetin kuruluﬂundan beri Devrimcilerle Komünistlerin kapal› ve aç›k alan çal›ﬂmalar›n›n önünü devlet terörü uygulayarak kesmeyi denemiﬂtir. Sistemin uygulad›¤› planl› devlet terörü ile sermayenin avantalar ve ya¤malar düzeni kurumsallaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Gerici reform dahi yapamayan günümüzdeki AKP iktidar›n›n sözde
baz› “esneklikler” gözetmesinin ise sebepleri vard›r. Çünkü bu yolda büyük
bedeller ödenmiﬂtir. Sistem art›k “Laikçi-ﬁeriatç›” türünden sahte gündemlerle s›n›flar mücadelelerini gizleyememektedir. Burjuvazi-Proletarya (ya
da sermaye-emek) temelindeki as›l çeliﬂkiyi din-tarikat-milliyet-etnisiteye
dayal› biçimlerde, suni gündemlerle götürememektedir. Kürt-Türk burjuvazisini asla rahats›z etmeyecek düzeyde esnemiﬂ olan ve de olmayan burjuva demokrasisine asla zarar vermeyece¤i anlaﬂ›lan PKK ile BDP’nin projeleri karﬂ›s›nda bile geri bir ad›m atmam›ﬂ, sistemini görece de olsa rahatlatamam›ﬂt›r. “Bar›ﬂ, demokrasi, hukukun üstünlü¤ü ve halklar›n kardeﬂli¤i”, “aç›l›m” ve “anayasa” uvertürlerinin birer “yalanc› meme” oldu¤u art›k
iyice anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Tekelci burjuva hegemonlar›n iktidarlar› A’dan Z’ye kadar çatlam›ﬂ ve çürümüﬂtür. Kapitalist sistem ve düzen siyasal-ekonomik
krizle çalkalanmaktad›r. ‹ﬂçi s›n›f› ile emekçi halklar›m›z›n son y›llardaki kütlesel ç›k›ﬂlar›yla burjuvazinin kalelerinde baz› gedikler aç›lm›ﬂt›r.
Aç›lan bu gediklerin kimilerince tek yanl› biçimlerde yüceltilmesi devrimci hareketi yan›lg›lara götürece¤i gibi; s›n›flar mücadelesinin gerektirdi¤i haz›rl›k ve örgütlenme çal›ﬂmalar›n›, her aç›dan donan›ml› olman›n
önemini gölgelemeye de adayd›r.
Hâkim gerici-sömürücü s›n›flar›n tutarl› bir tarih ve s›n›f bilincine sahip oldu¤unu görmezlikten gelen kimi küçükburjuva sol ak›mlar›n Marksizm d›ﬂ› sosyal-s›n›fsal tahlillerini, örgütlenme anlay›ﬂ›n›, program›n› ve
pratiklerini hayat ve mücadele do¤rulamam›ﬂ, ac›madan aç›¤a vurmuﬂ12

tur. Hayat›n ve mücadelenin ö¤retti¤i bu durumu do¤ru tahlil edip, sentezleyip çözüm yöntemini ve prati¤ini üretmek görevimiz olmal›d›r.
Kolektifimiz Çal›ﬂanlar›n›n devrimci olan herkesi, her birimi sahiplendi¤ini, onlara asla zarar vermedi¤ini, devrimci örgütlenmeleri korudu¤unu, dost-düﬂman herkes bilmektedir. “Politik aç›¤a vurma” yöntemiyle
karﬂ›ya ald›klar›m›z, yaln›zca devrimci hareketin hizas›n› bozup sisteme
“kalp ilac›” olanlard›r; Devrimci hareketimizin örgütsel güvencesine kavuﬂmas›n› bilerek / bilmeyerek engellemeye çal›ﬂanlard›r.
T. C.nin tarihinde iﬂçi s›n›f›na, emekçi halklar›m›za uygulanagelen
bask›, devlet terörü ve sömürüsü, çeﬂitli k›r›m ve k›y›mlar, inkâr-imha-asimilasyon politikalar› karﬂ›s›nda burjuva sol, küçükburjuva sol, Devrimci
ve Marksist Sol Cenah›m›z›n konumu da tüm yönleriyle ve hakl› gerekçelerimizle tart›ﬂ›lmakta ve eleﬂtirilmektedir. Yapmaya çal›ﬂt›¤›m›z Marksist Eleﬂtiri, uyar› ve öneri silah›n›n hangi niyet ve amaçla, niçin ve kimler taraf›ndan kullan›ld›¤›n› düﬂmanlar›m›z bildi¤ine göre, dostlar›m›z›n da
kavramas›, en az›ndan anlamaya çaba harcamas› gerekecektir.
Devlet terörü, lafla-lafazanl›kla-hayat›n reddetti¤i programlarla, dar
grup pratikleriyle de¤il, tutarl› bir tarih ve s›n›f bilincini kuﬂanarak, ideolojikteorik çal›ﬂmalar›n uzant›s›nda ve de olmas› gereken yerde örgütlenerek,
s›n›f prati¤iyle, ba¤›ms›z s›n›f tavr›yla ancak k›r›l›p aﬂ›labilecektir. Tutarl› bir
“durum muhakemesi” yapamayanlar›n, eleﬂtiri-özeleﬂtiri silah›n› kullanamayanlar›n, kendilerini yenileyemedi¤ini ve “Ç›k›ﬂ Hatt›” üretemedi¤ini görüyoruz. Yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada “Ç›k›ﬂ Hatt›” aray›ﬂ ve yöneliﬂlerinde Kolektifimiz Çal›ﬂanlar› da dâhil hepimiz birer ö¤renci konumunday›z.
Hayat ve mücadele bizlere neleri ö¤retmiﬂtir: “Tutarl›-amaçl›-somut
bir demokrasi mücadelesi” ile “tutarl›-amaçl›-somut bir iktidar (yani siyasal-sosyal devrim) mücadelesini” koordineli biçimlerde götüren / götürmeye aday bir SINIF PART‹S‹ gelene¤i henüz üretilememiﬂtir. Devrimci
ve Marksist Sol Cephemiz S›n›f Partisi’ni birlikte üretmelidir.
Siyasal ve sosyal devrimden izole bir demokrasi mücadelesi, özü itibariyle reform mücadelesidir. Reform mücadelesi ekonomik-sendikal
haklar›, çal›ﬂma koﬂullar›n›n iyileﬂtirilmesini, temel insan hak ve özgürlüklerinin kazan›lmas›n› ve kullan›lmas›n›, sömürülenlerin ve ezilenlerin örgütlenme özgürlü¤ünü kazanmas›n› ve kullanmas›n› içerir. Reform mücadelesi kapitalizmin aﬂ›lmas›n› içermez. Devrim mücadelesi ise kapitalizmin aﬂ›lmas›n› içerir. Yaﬂad›¤›m›z co¤rafyadaki devrimci-sosyalistmarksist ak›mlar›n büyük bir bölümü reform/demokrasi mücadelesini
“burjuva demokratik devrimi”nin bir ürünü olarak formüle etmiﬂlerdir. “Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi, Sosyalizm” diyerek devrim mücadelesini aﬂamalara ay›rm›ﬂlar, “Demokratik mücadele ve devrim mücadelesi” diye iki ayr›
alan oluﬂturmuﬂlard›r. Demokratik mücadele alan›n› aç›k/legal/yasal
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alan, devrim mücadelesi alan›n› da kapal›/illegal/yeralt› alan› olarak belirlemiﬂlerdir. Reform ve devrim mücadelesini âdeta karikatürize edercesine birbirinden koparm›ﬂlard›r. Reform mücadelesi ile devrim mücadelesi
aras›ndaki diyalektik ba¤ kopart›ld›¤›nda ve demokrasi (burjuva demokrasisi) kutsanmaya baﬂland›¤›nda, devrim mücadelesinin sadece laf› edilir. As›l emek, enerji reform mücadelesine harcan›r. Reform mücadelesi
reformizmin güçlenmesine yol açar. Reform ve devrim mücadelesindeki
diyalektik ba¤ kopart›lmad›¤›nda ise bu mücadele yani devrim mücadelesi güçlenir.
Bu türden kapsaml› bir programa / projeye sahip birleﬂik, güçlü, güvenilir ve donan›ml› bir SINIF PART‹S‹, Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar›n çok yönlü kolektif inisiyatifleriyle iﬂbaﬂ› yapacakt›r. Yapmal›d›r. Burjuvazinin ve küçükburjuvazinin sa¤l› “sol”lu tüm kuﬂatmalar›na ra¤men,
SINIF PART‹S‹ mutlaka oluﬂturulacakt›r. Oluﬂturulmal›d›r. Devrimci ve
Marksist Sol Kadrolar›n; iﬂçi s›n›f› hareketinin ve müttefiklerinin yaﬂad›¤›
“Öndersizlik Krizi” mutlaka ve gecikmeden aﬂ›lacakt›r. Aﬂ›lmak zorundad›r. Sosyal prati¤in iﬂareti ve Kolektifimiz Çal›ﬂanlar›n›n çabalar› iﬂte bu
do¤rultuda aç›k ve nettir.
Devrimcileri, Komünistleri var eden 100 y›ll›k s›n›flar mücadelemizin
bir tarihi ve gelenekleri vard›r. Bu anlaml› devrimci tarih ve geleneklerimizle buluﬂup oluﬂturulacak SINIF PART‹S‹’’nin iﬂbaﬂ› yapamamas› için
bir yandan hâkim gerici s›n›flar, di¤er yandan sistemin kendilerine açt›¤›
kanallarda iﬂçi s›n›f›, sosyalizm-komünizm ad›na(!) çeﬂitli maskaral›klar
yapan burjuva ve küçükburjuva “sol” ak›mlar ve onlar›n örgütleri cansiperane çal›ﬂmaktad›rlar.
Söylemek ve sürekli biçimlerde vurgulay›p bilince taﬂ›mak durumunday›z: SINIF PART‹S‹’nden kast›m›z, sistemin mant›¤›na göre kurulmuﬂ
olan burjuva sol ve küçükburjuva sol örgütlerin d›ﬂ›nda, hayat› ve mücadeleyi kucaklamaya aday ‹ﬂçi S›n›f› Partisi (‹SP)’dir. ‹SP; iﬂçi s›n›f› ve
emekçilerin, sosyal muhalefet dinamiklerinin içinde faaliyet gösteren Komünist, Komünizan nüvelerin çok yönlü çabalar›yla kurulacak, inﬂa edilecek-oluﬂturulacakt›r.
“Dipsiz kuyu boﬂ ambar” türünden aﬂ›r› teorisizme ve entelektüalizme kaym›ﬂ tart›ﬂmalarla de¤il, tutarl› ‹ﬂçi-Kitle, Köylü-Kitle, Gençlik-Kitle
çal›ﬂmas› yapan ve an›lan tüm nüveleri sosyal pratikte birlikte at›lacak
ad›mlar buluﬂturup bütünleﬂtirecektir.
Kolektifimiz Çal›ﬂanlar›na göre bu anlaml› buluﬂman›n ad›: Komünistlerin Birli¤i’dir. Birli¤in yöntemi ve prati¤i ise: II. Tüm Türkiye Komünistleri Kongresi (II.TTKK)’dir. ‹ﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤i temelinde ve ayn› zamanda eleﬂtirel katk›ya aç›k ve muhtaç hâliyle yap›lan tüm çal›ﬂmalar›m›z›n özü budur.
$
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Taraf gazetesinin çeperlerinde buluﬂup bütünleﬂen üniversite okumuﬂ ayd›n geçinenler, kendileri gibi ayn› kumaﬂtan, fakat “iﬂçi-sosyalistkomünist” isim ve s›fatlar›n› keyfe keder kullanarak geçinen örgütleri ﬂiddetle eleﬂtirmektedir. Bu gazete yazarlar› eleﬂtirilerini Marx-Engels-Lenin
sürecine bilimselli¤i tart›ﬂmal› göndermeler yaparak, Marksizmi tahrif ederek, eklektik, pragmatik al›nt› yöntemleriyle kan›tlamaya özenmektedir.
Burjuvaziye hizmet aç›s›ndan anlaﬂ›l›r, fakat bir yan›yla siyasî seçimini do¤ru yapanlar aç›s›ndan ise boﬂ bir çaba. Di¤er yan›yla ve de laf›zlar›yla “iﬂçi-sosyalist-komünist” geçinen birileri aç›s›ndan son derece
utan›lacak bir durum.
Neden mi? Örnekleyelim: Taraf gazetesi yazarlar›ndan ve son günlerde k›smeti iyice aç›lan, medyada s›kça boy gösteren Roni Marguiles;
burjuva resmî tarih anlay›ﬂ› ile burjuva ideolojisine uyarlanm›ﬂ programlar›, kadrolar› ve adlar› “iﬂçi partisi”, “halk›n kurtuluﬂ partisi” ve “türkiye komünist partisi” olan örgütleri teori pratiklerine bakarak “nasyonal solcu”
yani “faﬂist” olarak nitelemektedir.
Roni Marguiles (RM)’in bu tespitine Marksist aç›dan bakarsak, ﬂoven ve sosyalﬂoven küçükburjuva sol kapsam›na al›narak de¤erlendirildi¤inde do¤ru diyebiliriz.
Komünistler ise, bu tespitlerden farkl› olarak kendili¤inden kurulmuﬂ,
alan kapatma yar›ﬂ›na girmiﬂ, devrimci tarih ve geleneklerimizle organik
hiçbir iliﬂkisi olmayan, s›n›fsal-sosyal kurtuluﬂumuzla hiçbir iliﬂkisi bulunmayan bu türden örgütlere parti muamelesi yapmamakta, ﬂoven ve sosyalﬂoven küçükburjuva sol örgüt ya da yaln›zca “dar grup örgütü” demektedirler.
An›lan örgütlerden isimleriyle bahsederken “iﬂçi-sosyalist-komünist”
isim ve s›fatlar› ya t›rnak içinde zikretmeyi uygun bulmakta ya da onlara
yak›ﬂ›r biçimde ifade etmektedirler; “ip” partisi, sip partisi ya da tekapesi
diyerek, bu türden özel isimleriyle politik aç›¤a vurma görevini yerine getirmektedir.
RM’nin, “komünist” oldu¤unu lafzen ifade etti¤ine ve bunu s›kça vurgulad›¤›na göre parti ile örgüt ayr›m›n›n ne demek oldu¤unu bilmesi gerekir. RM bu ayr›m› yapmamakta / yapamamaktad›r. Çünkü kendisi de
karﬂ›ya al›p eleﬂtirdi¤i örgütlerin bir benzeri olan “devrimci sosyalist iﬂçi
partisi” (dsip partisi)’nin üyesidir. “dsip” olarak adland›r›lm›ﬂ örgütün ne
devrimcilikle, ne sosyalizmle, ne iﬂçi s›n›f›yla ve ne de s›n›f partisi ile gerçek bir iliﬂkisi vard›r. RM, kendili¤inden kurulmuﬂ dsip örgütü arac›l›¤›yla
(daha net söylenecekse “dar grup tap›n›m›” yöntemiyle) muar›zlar› gibi bu
türden bir örgütlenmeyi parti olarak yutturmaya çal›ﬂanlardan biridir.
ﬁimdiye kadar da bu dar grup örgütünün teori prati¤i ile kayda de¤er bir
“vukuat›” görülmemiﬂtir. Öteki ﬂerikleri gibi kütlesel ç›k›ﬂlara pankart›n›
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al›p kat›lan, ajitasyon ça¤r›ﬂ›mlar›yla parti iddias›nda bulunan, fakat asl›nda toplumda bolca bulunan “Muhalif Hasan” türünden bir örgütlenmedir
dsip. Kimilerinin BDP taban›na faydac› yaklaﬂ›mla sosyal gerçeklikte
“varm›ﬂ gibi” görünmeye çal›ﬂmalar› gibi, ‹ngiltere’deki Tony Cliff’in fikir
ve yöntemlerinden esinlenerek “kitle partisi” olma arzusuyla yan›p tutuﬂan, ama bunu iﬂçi s›n›f›na dayanarak baﬂaramayaca¤›n›n bilincinde
olan dsip de, “‹slâmc›” ve “›l›ml› ‹slâmc›” geçinen partilerin taban›na dayanarak “sosyal muhalefete” Tünel-Taksim Meydan› aras›ndaki “uzun
yürüyüﬂler”le öncülük etmeye çal›ﬂmaktad›r. Bu yürüyüﬂlerde hiçbir
utanma duygusuna kap›lmadan Türkiye emekçi halklar›n›n gencecik evlatlar›n› NATO’ya girmek için Kore’de gözünü k›rpmadan ölüme yollayabilen Mendereslerle, Deniz Gezmiﬂlerin ve Erdal Erenlerin resimlerini
yan yana koyarak belli bir sermaye cephesinin kitlelerin bilincini zehirleme ve demokratik özlemlerini sömürme yolundaki gündemine kendince
katk›da bulunmaktad›r. RM, ayr›ca kendili¤inden kurulan dsip örgütü ile
kendisini de “komünist” olarak tan›mlamaktad›r!..
Sosyalist solun taban›ndaki birlik özlemini Kuruçeﬂme Toplant›lar›nda kuruttuktan sonra kurulan ödp partisi için söyledi¤imiz tan›mlamay›
dsip ve ötekiler için de biraz de¤iﬂtirerek söylemeliyiz: “What is this communiste!?”
RM’nin muar›zlar›na (bu arada “türk solu” çevresine) yapt›¤› “nasyonal solcu” tespitleri -suçlamas›- do¤rudur, fakat “örgütler anarﬂisi” hastal›¤›m›za kendili¤inden kurulmuﬂ dsip halkas›n› eklemekle yap›lan yanl›ﬂa
da ortak olmuﬂtur. RM gibilerinin gündeminde bu durumun aﬂ›lmas› gibi
devrimci bir kayg› ve çaba ise bulunmamaktad›r.
RM gibi teorik aç›dan “sosyalizmden haberli” (haberli olmak yetmiyor, sosyal pratikte bunu kan›tlamak da gerekiyor) olanlar›n Marksizm
ad›na(!) yapt›¤› tahlil, tespit ve yorumlar bilimsel bilgi edinmeye ve de bilinçlenmeye aday insanlar›m›z› devrimci harekete kazanma mücadelesine ve ayn› zamanda ﬂoven ve sosyalﬂoven burjuva sol, küçükburjuva sol
ak›mlar›n yapt›¤› tahribat›n giderilmesi mücadelesine olumlu yönde hiçbir
katk› getirmemektedir.
“ip”, “hkp”, “tkp”, “dsip”, “ödp”, “emep”, “sdp”, “sp” vb. dar grup örgütleri ayn› mant›kla, ayn› yöntemle, “dar grup tap›n›m›” mant›¤›yla kendili¤inden kurulmuﬂtur. Bu türden dar grup örgütlerinin Bilimsel SosyalizmKomünizm davas›yla, Komünistlerin Birli¤i Yöntemi-Prati¤i ile, Devrimci
Proletaryan›n S›n›f Partisi’nin oluﬂturulmas› teorisi-prati¤i ile hiçbir iliﬂkisi
söz konusu dahi de¤ildir. Programlar›nda kimi burjuva ve küçükburjuva
s›n›f›n›n sol söylemlerini, s›n›f ç›karlar›n› dile getirmiﬂ olsalar da an›lan bu
türden örgütler siyasal-sosyal devrim ihtiyac›n›n ürünleri ve araçlar› de¤ildir. Bu türden örgütler; iﬂçi s›n›f› hareketiyle sosyalist hareketin en ile16

ri unsurlar›n› buluﬂturup bütünleﬂtirerek oluﬂturulmuﬂ ve de ancak böylelikle “komünist” isim ve s›fatlar›n› hak etmiﬂ partilerle asla mukayese edilemezler.
Karﬂ›ya ald›¤› örgüt / partiler aras›nda, RM’ninki de dâhil, yaﬂad›¤›m›z co¤rafyadaki üretim, mülkiyet, paylaﬂ›m iliﬂkilerini inceleyip araﬂt›ran, insan›m›z› vareden tarih, dil, kültür ve ilerici geleneklerini tahlil eden,
siyasal-sosyal devrim yolunda kendi yerli sentezimizi üreten, s›n›flar mücadelesinin ateﬂinden gelen, bir grevi ya da kütlesel bir ç›k›ﬂ› örgütleyen,
tart›ﬂmaya de¤er tezleri, ilkesel eserleri ile devrimci çabalar› karﬂ›s›nda
önümüzü ilikleyece¤imiz sayg›n bir kadro dahi yoktur. Fakat ne hikmetse böyleleri destursuz “politika” yapmakta / yapabilmektedirler!?
An›lan örgütler ne sosyalist solun ayr›ﬂ›p bütünleﬂmesiyle, ne komünistlerin birli¤i yolundaki etkinlikleriyle, ne kongre-konferans-kurultay yöntemleriyle, ne de iﬂçi s›n›f› hareketi ile sosyalist hareketin en ileri unsurlar›n› buluﬂturup, birleﬂtirme, bütünleﬂtirme becerileriyle oluﬂturulmuﬂtur.
Onlar›n gündeminde yaln›zca ve resmen kendili¤inden “kurdu, kurduk,
kurdular” fiil çekimi yöntemi vard›r. ‹nﬂa etme, üretme, oluﬂturma ise asla
yoktur. Niçin olsun ki? Böylelerinin iﬂi ve görevi de yaln›zca budur.
“dsip” türünden örgütler, kapitalist Bat›’dan aktar›lm›ﬂ, özümsenmemiﬂ, hazmedilmemiﬂ teori pratiklerin, örgüt modellerinin bu co¤rafyaya
uyarlanm›ﬂ versiyonlar›d›rlar. Bu türden örgütleri kuranlar, ö¤renciliklerinde ilkin “Marksizm-Leninizm” diye söze baﬂlarlar, bunu beceremeyince, sonradan hidayete erip troçkizm ve anarﬂizm ile tan›ﬂ›rlar, ard›ndan
Sovyet ve Stalin düﬂmanl›¤›na endeksli burjuva propagandas›na uyumlu
bir kanala girip Rosa Luxemburg+Troçki+Tony Clif güzergâh›nda ve de
söze “dedi ki” diye baﬂlay›p sosyalistçilik oynamaya kalkarlar!..
“ip” partisi burjuva resmî tarih anlay›ﬂ› ile resmî ideolojisi kemalizmin
sosyalizmi gölgelemesi için kurulmuﬂ tuzak bir ﬂoven küçükburjuva sol
örgüttür. Devrimle, sosyalizmle uzak yak›n bir iliﬂkisi yoktur. Örgüt modelleri Çin’den ve Mao’dan kopya çekilerek uyarlanm›ﬂt›r. T. C. Çin yerine, Sun Yat Sen Mustafa Kemal yerine monte edilmiﬂtir. Bin gömlek alt›ndaki konumuyla Mao’nun t›rna¤› dahi olmayan Perinçek de “önder” yerine konulmuﬂtur! Bu örgüt ve ﬂefleri devrim diye titreﬂen ﬂoven küçükburjuva komplocular›ndan oluﬂmaktad›r.
“hkp” Dr. K›v›lc›ml›’n›n yararlanaca¤›m›z kimi görüﬂlerini asla ilerletici ve geliﬂtirici olmayan, hatta yer yer gerici bir yorumla kitlelere sunan,
“Lenin-Atatürk” resimlerini ayn› kefeye koyan, s›n›fsal yerini bulmam›ﬂ
“‹kinci Kuvay› Millîye” slogan›yla iﬂçi s›n›f› ve emekçilerin taleplerine karﬂ› bir yerde kümelenmiﬂ bir sosyalﬂoven küçükburjuva sol örgüttür. Pankartlar›n› büyüttükçe de iddialar›n› küçültmektedirler.
“tkp” ad›n› hak etmeden ve utanmadan kullananlardan ‹. Bilen tak›m› ile günümüzdeki sip partisi tekapesinin de devrimci tarih ve gelenekS.P. F/2
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lerimizle, s›n›fsal kurtuluﬂumuzla uzak yak›n hiçbir organik iliﬂkisi yoktur,
olmam›ﬂt›r. “Geleneksel” sa¤ oportünist-revizyonist çizginin misyonunu
sürdürmeye aday “sip-tkp” partisi de sosyalﬂoven küçükburjuva sol bir
örgüt konumundad›r.
An›lan bu örgütler, Devrimci ve Marksist Sol Kadro ve gruplarca ve
de hakl› gerekçelerle ciddiye al›nmam›ﬂ, yaln›zl›¤a terk edilmiﬂtir. Hâl
böyle de olsa verdikleri ideolojik-politik-örgütsel çok yönlü zararlar› giderilememiﬂtir.
RM kardeﬂimizin ideolojik-politik-örgütsel s›k›nt›s› da iﬂte buradan
kaynaklanmaktad›r. Kendisine “Yahu, sahi biz nas›l komünist oluverdik?”
sorusunu bir türlü soramamaktad›r. “tkp”li muar›zlar› Robert Kolejlerinden ald›¤› diplomalar›n› (pardon fotokopilerini) Taksim Alan›’nda yakarak
küçükburjuva ö¤renci gençli¤ini (daha do¤ru bir ifadeyle, henüz ideolojik
bulu¤ ça¤›n› tamamlayamam›ﬂ, ideolojik-s›n›fsal kimli¤i biçimlenmemiﬂ
ö¤renci gençli¤i) örgütleme becerisini gerçekleﬂtirmiﬂtir. Cumhuriyet, laiklik, kamuculuk, modernizm, kemalizm d›ﬂ›nda dokunacak bezleri yoktur. Niçin olsun ki?
“dsip” kurucular›n›n AB ile AKP taraftarl›¤› d›ﬂ›nda “tkp”liler gibi bir
“vukuat›” henüz olmam›ﬂt›r,
10 Eylül 1920’de, Bakû’de Bolﬂeviklerin, Komünist Enternasyonal’in
katk›lar›yla Tarihî TKP’mizin oluﬂumunu, devrimci tarih ve geleneklerimizi sip partisi tekapeden önce çarp›t›p suland›ran ‹. Bilen ve ﬂürekalar› da
ayn› yöntemi denemedi mi? Günümüzdeki “örgütler anarﬂisi” hastal›¤›m›z›n bu düzeyde kronikleﬂmesine böylelikle katk› sunulmad› m›?
Türkiye “parti kurma” yolunda, Marksizmi suland›r›p çarp›tma iﬂinde
âdeta köpeksiz bir köye dönüﬂmüﬂtür.
Kolektifimiz Çal›ﬂanlar›ndan baﬂka bu süreci sorgulay›p irdeleyen,
hesap soran, genel bir hesaplaﬂmay› gündemde s›cak tutan, bu yolda
basit ve s›radan mütevaz› ad›mlar atan, politik aç›¤a vurma görevini yerine getirerek ad›na, devrimci tarih ve geleneklerimize lay›k ‹SP’mizin
oluﬂturulmas› için dövüﬂen kimse ise âdeta yoktur.
“Komünistlerin Birli¤i”ni lafzen telaffuz edenler aras›nda, “ayd›nayd›na tart›ﬂma” gelene¤ini sürdüren, Kürt ulusal hareketine eklemlenen,
fakat sosyal pratikte kayda de¤er pratik örgütçü bir çaba içine girmeyenler de vard›r.
Taraf gazetesinde Marksizmi devrimci özünden çarp›tmakla görevli
yaln›zca Roni’ler de¤il, Belge’ler, Altan’lar, Çongar’lar, Mahcupyan’lar,
Ya¤c›’lar, Berktay’lar, Genç Siviller vb. biraderler de iﬂbaﬂ› yapm›ﬂt›r.
Böylelerinin bu türden bir organda buluﬂarak “politika” yapmas› ve Marksist Sol Kadrolar›n politikas›zl›¤› nas›l tan›mlanmal›d›r?
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Taraf gazetesinde boy gösteren yazarlar›n büyük bir bölümünü birleﬂtiren etken liberalizmi temel almalar›d›r. Liberalizm özgürlükçülükse, o
halde özgürlüklerin kazan›lmas› noktas›nda liberal ‹slâm’›n, liberal sosyalistlerin / solun, liberal Kürtlerin, liberal burjuvazinin ittifak›yla akp hükümetine destek sunulmal› ve AB’nin bas›nc› ve d›ﬂ dinami¤in deste¤iyle
devletin demokratikleﬂtirilmesi sa¤lanmal›d›r.
Devlet demokratikleﬂirse “Militarizm Sorunu, Kürt Sorunu, Alevi Sorunu, Gayrimüslim Sorunu, Kad›n Sorunu, Ekolojik Sorun, Kültürel Gruplar Sorunu, Cinsel Kimlikleri Özgürce Seçme Sorunu, Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme Sorunu, ‹ﬂ Güvenli¤i Sorunu…” gibi sorunlar çözülür. Bu
yazarlar çözüm önerilerinde etkilerini art›rabilmek için egemen burjuva
resmî ideolojisine ve resmî tarihine ihtiyatl› ve göreceli olarak eleﬂtirel
yaklaﬂmaktad›rlar. Eleﬂtirilerinin yerine de çözüm yöntemi olarak “kozmopolitizmi” ve “sivil toplumculu¤u” önermektedirler. Bu yazarlar›n özellikle geldikleri yerler ve eleﬂtirilerinin, solda ve Kürt ulusal hareketindeki
etkisi dikkate al›nd›¤›nda, Taraf gazetesinin iﬂlevini s›n›fsal aç›dan teﬂhir
etmek gereklidir. Reform ve devrim mücadelesinde ittifak / ittifaklar olmaz m›? Tabii ki olur. Peki, bu ittifak politikas›n› kim belirler? ‹ﬂçi s›n›f›yla, emekçi kitlelerle et ve t›rnak gibi bütünleﬂmiﬂ ‹ﬂçi S›n›f› Partisi. T.
C.deki s›n›flar›n mevzileniﬂinde ve de politika sahnesinde böyle bir durum söz konusu mudur? Bu soruya akl› baﬂ›nda hiçbir devrimci ve komünist evet diyemez. Peki, nas›l oluyor da çerçevesi çizilmiﬂ ve deklare
edilmiﬂ bir ittifak yap›lmadan Taraf gazetesi yazarlar› taraf›ndan akp’ye ilkesiz, ﬂarts›z destek sunuluyor ve solun, Kürtlerin, Alevilerin… de destek sunmas› gerekti¤i teorize ediliyor ve istenebiliyor? Bu yazarlar üzerinde yaﬂad›¤›m›z co¤rafyadaki devrimci ve sosyalist gruplar›n yapt›klar›
teorik-pratik yanl›ﬂlar›, dünyadaki sosyalizm uygulamalar›nda yap›lan hatalar› sözde eleﬂtirerek iﬂe baﬂl›yorlar ve eleﬂtirilerini Marksizmin-Leninizm’in eleﬂtirisine ve Marksizm’in-Leninizm’in içini boﬂaltmaya, hatta
sosyalizmle faﬂizmi özdeﬂleﬂtirerek iﬂi antikomünizme kadar götürüyorlar. Sosyalizme, faﬂizme alternatif olarak burjuva demokrasisini öneriyorlar. Bu önerilerini ise kozmopolitizmle ve sivil toplumculukla süsleyerek
‘yeni’ olarak sunmaya çal›ﬂ›yorlar. Bu yazarlar taraf›ndan sorunlar›n çözümü için art›k devrime gerek kalmad›¤›, reformun temel al›nmas› gerekti¤i, demokrasi ile bütün sorunlar›n çözülece¤i, ça¤›m›z›n art›k devrimler
de¤il evrimler-demokrasi ça¤› oldu¤u ‘saptamalar›’ yap›larak, bütün kriz
anlar›nda yap›lan manipülasyonlarla temcit pilav› gibi yine ›s›t›l›p servis
edilmektedir. Marksist geçinen Taraf yazarlar›n›n eleﬂtirileri Marksist
Eleﬂtiri yöntemiyle yap›lm›yor (elbette bu onlar›n haddi de¤il) ve Marksizmin yeniden üretilmesine hiçbir katk› getirmiyor. Aksine bu eleﬂtiriler,
Marksizmin içi boﬂalt›l›p çarp›t›larak, burjuva ideolojisinin yeniden üretilmesi için yap›l›yor. ‹deolojik olarak yap›lan çarp›tma ve sald›r›lar, politik
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olarak burjuva politikalar›n›n iﬂçi s›n›f›n›, geniﬂ emekçi kitleleri, sömürülenleri ve ezilenleri yönlendirmesine, mobilize etmesine, yedeklemesine
yar›yor.
Taraf yazarlar›ndan Roni’ler ve Roni gibi düﬂünenler ve davrananlar
da Marksizm’den haberli olmalar›na ra¤men, politik olarak akp destekçili¤ini temel politikalar› haline getiriyorlar. Roni’ler ve Roni gibi düﬂünen
ve davrananlar, troçkist hareketin uluslararas› alanda uygulad›¤› “faﬂizmin gelmemesi için sosyaldemokrasiye koﬂulsuz destek” politikas›n› “faﬂizmden kurtulmak için liberal ‹slâma koﬂulsuz destek” politikas›na dönüﬂtürerek “Devrimci Marksizm” ad› alt›nda Tony Cliffçi versiyonuyla
“Troçkizm’in” yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada klonlanmas›na ‘katk›’da bulunuyorlar. Do¤rusu uvriyerist troçkizmin demokratist troçkizme evrilmesi, büyük
geliﬂme!
Devrimci hareket içinde mütalaa edilenlerin saçmal›klar›, iﬂçi s›n›f›n›
politika d›ﬂ›nda tutan, politikas›zlaﬂt›ran burjuva ideolojisi ve revizyonizmin “yetenekli” görevlileri nas›l aç›¤a vurulacak ve yaratt›klar› tahribatlar
nas›l giderilecektir?
Gündeminde iﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤i sorunsal›na çözüm yöntemi geliﬂtirilmesi olmayan, fakat her nas›lsa komünist geçinenler nas›l ay›klanabilecektir?
Marksizm ad›na(!) kotar›lan bu türden ilkesiz birliktelikler, s›n›flar
mücadelesinin ateﬂinden gelen kadrolar›n kolektif etkinlikleriyle aç›¤a vurulacakt›r. Vurulmaktad›r.
Sosyalist-komünist geçinen liberal “sol”lar ayaklar›n›n tozuyla kendilerine cömertçe sunulan “servis” gazetelerinde Devrimci ve Marksist geçinenlere “ders” vermeye soyunmuﬂsa vay hâlimize demekten kendimizi alam›yoruz.
Sosyalizm-komünizm uvertürleriyle icra-i zanaat edenlerin “vukuat›”
yüzünden de kendi pay›m›za çok s›k›l›yoruz. Hatta birileri ad›na utan›yoruz.
“ip”, “hkp”, “tkp”, “türk solu”, “add”, “çydd”, “chp”, “mhp”, “bbp” ve
öteki yol arkadaﬂlar›n›n, özetlemeye çal›ﬂt›¤›m›z görüﬂlerimizi dile getirdi¤imiz kitlesel etkinliklerimizi provoke etmeye çal›ﬂmak, meçhul adamlar›n› Kolektifimiz’e karﬂ› k›ﬂk›rtmak, spekülasyona, “sinsi kuﬂatma” yöntemlerine baﬂvurmak gibi u¤ursuz rollere soyunmalar› d›ﬂ›nda yapacak
iﬂlerinin kalmad›¤› görülüyor. Roni’ler bile böylelerinin ideolojik-politik-örgütsel politikalar›n› aç›¤a düﬂürüyor ve onlarla dalga geçiyorsa an›lan
grupsal örgüt / partilere söyleyece¤imiz bir ﬂey kalmam›ﬂ demektir.
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S›rr› Öztürk
-PolemikHegemonlar Yak›n Do¤u’yu
Yeniden Biçimlendirirken
“Altemperyalist” ya da
“Küçükemperyalist” T. C. Ne Yap›yor?
Uluslarötesi tekelci sermayenin emperyalist politikalar›, uluslarötesi
tekelci sermayenin yer yer yerli bir orta¤›, iﬂbirlikçisi ve taﬂeronu olmak
üzere T. C. devletinin “altemperyalist” ya da “küçükemperyalist” niyet ve
amaçlar›yla hegemonlar›n Yak›n Do¤u’daki ç›karlar› örtüﬂmüyor, çat›ﬂ›yor.
Bu türden çat›ﬂmalara sahne olan Rusya, Çin, Hindistan, Brezilya,
Endonezya, Malezya, Güney Afrika ve T. C. gibi ülkeler hegemonlar›n
serbest pazar-paylaﬂ›m projelerini yer yer zora sokmaya baﬂlam›ﬂt›r.
An›lan ülkelerdeki s›n›flar mücadelesini ve bu mücadelede rol ve sorumluluk alan örgütlerin yaﬂad›¤› sosyal dram ve trajedileri do¤ru okumak durumunday›z.
Emperyalist-kapitalizmin zincirlerini k›rmaya çal›ﬂan emekçi halklar›n tarihsel-siyasal-sosyal deneyimlerinden çok yönlü ders ve sonuçlar
ç›kar›lmal›d›r.
Yaﬂamakta oldu¤umuz gezegenimizin “sahibi” hegemonlar bir yandan hegemonya krizini, di¤er yandan dönemsel yap›sal krizi yaﬂamaktad›r. Uluslarötesi tekelci sermayenin yaﬂad›¤› bu küresel kriz dönemleri
art›k I. Dünya Savaﬂ›, II. Dünya Savaﬂ› gibi emperyalist pazar paylaﬂ›m›
savaﬂlar› ç›kart›larak aﬂ›lmaya çal›ﬂ›lm›yor. Çünkü hegemonlar III. Dünya
Savaﬂ› yöntemiyle yaﬂan›lan krizi çözmeye yeltendiklerinde baﬂlar›na
nelerin gelebilece¤inin bilincindedir.
I ve II. paylaﬂ›m savaﬂlar› bir yan›yla kapitalizmin yap›sal krizinin
aﬂ›lmas›na yard›mc› olurken, daha do¤ru bir ifadeyle yard›mc› olaca¤› tasarlan›rken, di¤er yandan insan›n ve insanl›¤›n sosyal-s›n›fsal-evrensel
kurtuluﬂunun yollar›n› döﬂemesine de yaram›ﬂt›r. Gerici, sömürücü, sömürgeci sistemlerin devrimci yol ve yöntemlerle y›k›l›p yerine s›n›fs›z, sömürüsüz, s›n›rs›z, eﬂitlikçi, özgürlükçü bir dünyan›n oluﬂturulmas›n›n
mümkün ve gerekli oldu¤u ilk olarak 1917 Büyük Ekim Sosyalist Devrimi ile somutlanm›ﬂ ve kan›tlanm›ﬂt›r. Ard›ndan II. Dünya Savaﬂ› sonras›nda Do¤u Avrupa’daki Sosyalist Sisteme ba¤l› Halk Demokrasileri deneyimleri, 1950’lerde Çin Devrimi ile Küba Devrimi ve peﬂi s›ra ezilen ve
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sömürülen halklar›n “Ulusal Kurtuluﬂ” mücadeleleri emperyalist-kapitalist
sistemin sömürüsünü görece durdurup s›n›rlamaya yetmiﬂtir.
Siyasal-sosyal devrimlerin zorunlulu¤unu, devrimci meﬂruluk ve yasall›¤›n› do¤ru okuyanlar emperyalist-kapitalizmin gündemini ve de nas›l
aﬂ›laca¤›n› da do¤ru okumak durumundad›r.
Özetle anmaya çal›ﬂt›¤›m›z sosyalist deneyimlerin günümüzde geçici bir süre için çözülmüﬂ olmas› “kapitalizmin hakl›l›¤›n›” de¤il, Ekim Devrimi’nden daha donan›ml›s›n›n, daha görkemlisinin gerçekleﬂece¤inin
iﬂaretini vermektedir. Elbette anlayana!..
Kapitalist sistem siyasal-sosyal devrimlerle, uygulanan sosyalizm
deneyimleri taraf›ndan karﬂ›ya al›n›p kuﬂat›lmay› bir türlü hazmedememiﬂtir. Kapitalizmin yap›sal krizi ile hegemonlar aras› kriz bu yüzden III.
Dünya Savaﬂ›’n›n ç›kmas›n› frenlemiﬂtir. Kapitalizmin tarihsel-sosyal ömrünü oldukça do¤ru tahmin eden hegemonlar›n teorisyenleri (Kissinger,
Brezinski vb.): “Aman III. Dünya Savaﬂ›n› tetikleyebilecek eylemlerden
uzak dural›m. Yoksa bu bizim sonumuz olur.” uyar›lar›n› boﬂuna yapmamaktad›r.
Kapitalist sistem bir yandan sosyalizm deneyimlerini içinden ve d›ﬂ›ndan kuﬂat›rken, di¤er yandan da do¤as›ndaki sömürücü-sömürgeci
savaﬂ makinesini nas›l iﬂletece¤ini sürekli düﬂünmüﬂtür. Çünkü ölüm
tüccarlar›n› besleyemeyen, haks›z ve kirli savaﬂlar› ç›karmayan kapitalizm ölmeye mahkûmdur.
Hegemonlar bu kez dünyadaki güçler dengesini yerinde de¤erlendirmiﬂ ve “düﬂük yo¤unluklu savaﬂ” stratejilerini gündeme getirmiﬂtir.
Haks›z ve kirli savaﬂ yöntemleri ile u¤ursuz harp doktrinlerini denemeye
baﬂlam›ﬂlard›r. En somut örnekler, Yak›n ve Uzak Do¤u’da, Asya’da,
Kafkasya’da, Balkanlar’da ve dünyam›z›n pek çok bölgesinde, Afrika’da,
Latin Amerika’da gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Kapitalist sistem III. Dünya Savaﬂ›’n› ç›karmaya ya da tetiklemeye
aday bir hatay› yapmamak niyetindedir. Buna büyük bir özen göstermektedir. Fakat emperyalist-kapitalizmin do¤as›ndaki devlet terörü, bask›,
tehdit, imha, inkâr, asimilasyon, sömürü yöntemleri iﬂçi s›n›f› ile emekçi
halklar›n hakl› mücadelesini durdurmaya yetmemiﬂtir. Yetmeyecektir.
SSCB deneyiminin içinden ve d›ﬂ›ndan kuﬂat›lmas› ve çözülmesi hegemonlar› göreceli ve geçici olmak kayd›yla bir ölçüde de olsa rahatlatm›ﬂt›r. Emperyalist-kapitalizm henüz mutlak bir zafer kazanm›ﬂ de¤ildir.
“Karﬂ›laﬂman›n 1. raundunu” alm›ﬂ görünmektedir. Söz konusu olan geçici bir yenilgidir. ‹ﬂçi s›n›f›, emekçi halklar, komünistler, bilcümle sömürülenler ve ezilenler henüz son sözü söylememiﬂlerdir.
Sosyalizm uygulamalar›n›n geçici olarak çözülmesiyle hegemonlar,
bu f›rsat› kaç›rmayarak vitrinlerini de¤iﬂtirip düzene sokma iﬂine koyul22

muﬂtur. Bunu yaparken, bilimdeki, teknik ve teknolojideki yenilikleri yanlar›na almay› da baﬂarm›ﬂt›r.
Kapitalist yönelimli iktidarlar hâlen dünya genelinde iktidardad›r.
Bu gerçekli¤i hesaba katarak siyasal-sosyal devrimlerin hakl›l›k ve
zorunlulu¤unu, devrimci yasall›¤›n›, meﬂrulu¤unu ve güncelli¤ini do¤ru
hesaplamak durumunday›z. Devrimcilerin, Komünistlerin elindeki Kurum ve Araç’larla emperyalist-kapitalist sistemin elindeki kurum ve araçlar› k›yaslad›¤›m›zda neleri ve nas›l yapmam›z gerekti¤i konusu gün gibi
ortaya ç›kmaktad›r.
Kolektifimiz Çal›ﬂanlar›n›n s›kça tekrarlay›p gündemde s›cak tuttu¤u
“Yerel, ulusal, sosyal-s›n›fsal-evrensel diyalektik bütünlü¤ünü gözetmek”, “‹ﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤ini gerçekleﬂtirmek” ve “Sosyal muhalefet dinamiklerinin Proleter Devrim için ittifak›n› ve cephesel
birli¤ini sa¤layarak, bir yandan ‹SP’nin di¤er yandan B‹C’in oluﬂturulmas›na çal›ﬂmak” ve benzeri tezlerimizin “dar grup tap›n›m›” yöntemleri d›ﬂ›nda de¤erlendirilmesi gerekiyor. Bu amaçla yap›lan tahlillerimizle tezlerimizi, d›ﬂ›m›zdaki Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar›n eleﬂtirel katk›s›na sundu¤umuzu bir kez daha tekrarl›yoruz.
Emperyalist-kapitalizmin hegemonlar›, iktidarlar›n› ve “yüksek” ç›karlar›n› koruma yolunda büyük deneyimlere ve de tutarl› bir tarih ve s›n›f bilincine sahiptir; hegemonlar kapitalizmin tarihsel-sosyal ömrünün
art›k aﬂ›nd›¤›n›n ve duvara dayand›¤›n›n bilincindedir. Bu bilinçle bir süre
daha ayakta kalabilmenin yol ve yöntemlerini aramaya koyulmuﬂlard›r.
Baﬂta Sovyetler Birli¤i ve Sosyalist Sistem’in bölgeleri olmak üzere ulusal-sosyal kurtuluﬂ mücadelesi veren ülkelerin tüm alanlar›, tarihleri, co¤rafyalar›, ilerici kültür ve gelenekleri, maddî-manevî tüm de¤erleri “yeni
dünya düzeni” denilen sömürücü-sömürgeci anlay›ﬂlarla hegemonlar taraf›ndan kuﬂat›l›p ya¤malanmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
ABD+AB+Japon emperyalizmi, insan›n ve insanl›¤›n sosyal-s›n›fsalevrensel kurtuluﬂ mücadelesiyle yeniden aya¤a kalkmamas› için, muhtemel kütlesel ç›k›ﬂlar› rahatl›kla denetim alt›na alabilmek için, iﬂçi s›n›f› ve
emekçi halklar›n kendi iktidarlar›n› oluﬂturmamas› için, bu yoldaki örgütleriyle baﬂkald›r›p ayaklanmamas› için, özcesi; yeni Ekim Devrimlerinin
oluﬂumunu geciktirebilmek için tüm melanetiyle insanl›¤a sald›rmakta ve
her alanda tahkimat›n› yapmaktad›r. Emperyalist-kapitalizme alternatif
olmas› gereken iﬂçi s›n›f› hareketlerinin, Devrimci ve Marksist Sol güçlerin bu tahkimata karﬂ› ne türden bir karﬂ› tahkimat haz›rl›¤› vard›r?
Bizler Sorun Yay›nlar› Kolektifi olarak, Devrimci ve Marksist Sol
Kadrolar›n “Öndersizlik Krizi”ni aﬂ›p tahkimat›n› mümkün olan tek bir alana yapmas›n›n önemini boﬂuna tekrarlam›yoruz. “‹ﬂçi S›n›f›n›n Sendikal
ve Siyasal Birli¤i” sorunsal›n› bilerek gündemde s›cak tutuyoruz. Diya23

lektik Birlik yöntemiyle oluﬂturulan B‹RLEﬁ‹K “TEK PART‹-TEK SEND‹KA-TEK GENÇL‹K ÖRGÜTÜ” parolam›z›, herkesin do¤ru okumas›n›
öneriyoruz.
Emperyalist hegemonlar›n elinde, Marx+Engels+Lenin sürecinde
baﬂar›yla kullan›lan ve do¤rulu¤u sosyal pratikte s›kça test edilen diyalektik, tarihsel materyalist yöntem -silah- yoktur. Üretim iliﬂkilerini tahrip
eden, üretici güçlerin geliﬂimini körelten, haks›z ve kirli savaﬂlar› ç›karan,
insan› yabanc›laﬂt›ran, sanat›-esteti¤i-politikay› ve insanî olan her ﬂeyi
kabaca sömüren, do¤ay› tahrip eden, toplumu, sosyal iliﬂkileri dejenere
eden bu eﬂitsiz, özgürlüksüz, haks›z-adaletsiz ve ahlaks›z emperyalistkapitalist sistem kökten y›k›lacakt›r.
Devrimci olman›n sorumlulu¤u; bir yan›yla kapitalizmin yaratt›¤› tahribat› s›n›rlay›p azaltmaya çal›ﬂmak, di¤er yan›yla kapitalist sistemin ömrünü k›saltacak, gerçekçi ve sonuç al›c› müdahalelere yönelmektir.
Lenin’in emperyalist paylaﬂ›m savaﬂlar›ndan kurtulma mücadelesinde “zay›f halka” olarak tahlil etti¤i ülkelerde bu “zay›f halka”lar›n yer yer
k›r›lmas› s›n›flar mücadelesi sayesinde denenmiﬂ, fakat bir türlü tümüyle
k›r›lamam›ﬂt›r.
Irak ve ‹ran, “altemperyalist” ya da “küçükemperyalist” niyetlerle
uluslarötesi tekelci sermayenin paylaﬂ›m alanlar›na göz dikmiﬂ, “pastadan pay” almaya niyetlenmiﬂken hegemonlar taraf›ndan birbirine karﬂ›
tam 9 y›l savaﬂt›r›lm›ﬂlard›r. Bu iki ülkenin milyonlarca insan›, co¤rafyas›,
yer alt›-yerüstü tüm kaynaklar›, kültür ve gelenekleri savaﬂ makinelerinin,
ölüm tüccarlar›n›n ç›karlar› u¤runda tahrip edilmiﬂtir. Emperyalist ülkeler
özellikle de ABD, “tavﬂana kaç taz›ya tut” politikalar›yla Yak›n Do¤u
emekçi halklar›n› birbirine karﬂ› k›ﬂk›rtmada son derece “yetenekli” oldu¤unu tarihsel-sosyal her olay ve olguda göstermiﬂtir.
Emperyalist hegemonlar, Irak’›n (ve BAAS kli¤inin) “altemperyalist”
niyetini bir yandan tahrik edip k›ﬂk›rtm›ﬂ, di¤er yandan ABD ve müttefiklerinin müdahalesiyle “altemperyalist” niyetini k›r›p kursa¤›nda b›rakm›ﬂt›r. Böylece hegemonlar›n bu bölgedeki ç›karlar› yeniden gündeme getirilmiﬂ, Irak petrollerinin denetimi ve gelirleri 40 y›ll›¤›na “savaﬂ tazminat›”
olarak ABD emperyalizminin kasalar›na akmaya baﬂlam›ﬂ, sömürücülerin Bölgedeki tahkimat› sa¤lanm›ﬂt›r. Böylelikle ve 1.5 milyon insan›n öldürülmesiyle de Irak “demokratikleﬂtirilmiﬂtir!?”
Emperyalist hegemonlar, emperyalist-kapitalist sistemle uyumlu ve
entegre olabilecek bölgesel alt-sistem adaylar›n› âdeta çok titiz bir “s›nav”dan geçirmektedir. Bu s›navdan baﬂar›yla ç›kan aday, bölgesel altsistemin lideri olacakt›r. Irak, üst-sistemle alt-sistemin bütünleﬂtirilmesi
konusunda, s›navda baﬂar›s›z olmuﬂtur ve yar›ﬂ d›ﬂ› kalm›ﬂt›r.
‹ran’›n “altemperyalist” niyetine karﬂ› ise Irak iﬂgalindeki yöntemler
d›ﬂ›ndaki yollar denenmektedir.
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ABD emperyalizmi Yak›n Do¤u’daki ç›karlar›n› kara gerici, ›rkç›, milliyetçi, sömürücü devletleri çeﬂitli yol ve yöntemlerle destekleyerek, halklar› birbirine karﬂ› k›ﬂk›rt›p kullanarak sürdürmektedir.
ABD’nin Yak›n Do¤u ve Bölge ülkelerine yapt›¤› yard›m miktarlar› bile niyetini aç›kça belirtmektedir: 1. s›rada ‹srail, 2. s›rada M›s›r ve 3. s›rada T. C. gelmektedir. ABD emperyalizmi bölgenin tüm gerici devletlerinin politikalar›n› kendi ç›karlar› uzant›s›nda hem desteklemekte, hem birbirine karﬂ› k›ﬂk›rt›p kullanmakta, hem de denetlemektedir.
NATO’cu, Pentagon’cu, IMF’ci, AB’ci, CIA’c›, DB’ci, DTÖ’cü T. C.
devleti izledi¤i çok yönlü karmaﬂ›k politikalar›yla bu s›ralamay›, ABD ve
AB’nin kendisine biçti¤i (uluslarötesi tekelci sermayenin yer yer yerli bir
orta¤›, iﬂbirlikçisi ve taﬂeronu); rollerini “altemperyalist” niyetlerle de¤iﬂtirmeye çal›ﬂmaktad›r.
Emperyalist hegemonlar ise I ve II. paylaﬂ›m savaﬂlar›ndaki etki
alanlar›n›, co¤rafyalar›n›, yeralt› ve yerüstü servetlerini yeniden paylaﬂmaya -terk etmeye- asla niyetli olmad›klar›n› her olay ve olguda göstermektedir. Dünyada ve Bölgede emperyalist hegemonlar paylaﬂ›mlar›n›n
ancak k›r›nt›lar›n› an›lan niyetlerle hareket eden ülkelere vermekten yanad›r. Bu yüzden “altemperyalist” niyetlerle serbest-pazardan pay almaya kalkanlara hadlerini bir biçimde bildirilmektedir.
T.C. nin “altemperyalist” niyetlerini gerçekleﬂtirmeye yönelik baz› faaliyetlerini de anarak devam etmek gerekiyor. AKP iktidar› döneminde
savunma harcamalar› tavan yapm›ﬂt›r. Yeni silah sistemi al›mlar›, modernizasyon anlaﬂmalar› (büyük k›sm› ‹srail ile olmak üzere), projelere ortakl›¤› (yan sanayi düzeyinde üretim ve montaj) ve TÜB‹TAK ile tüm üniversitelerin savunma sanayine yönelik AR-GE çal›ﬂmalar›na yo¤unlaﬂmalar› biliniyor. Bu AR-GE faaliyeti boﬂuna de¤ildir ve bu çal›ﬂmalara büyük
fonlar aktar›lmaktad›r. Hat›rlanacakt›r TÜB‹TAK baﬂkan› da geçti¤imiz
günlerde MGK’ya bu konuda bir brifing vermiﬂti.
Emperyalist hegemonya krizi ile kapitalizmin yap›sal krizinin örtüﬂtü¤ü dönemlerde altemperyalist sistemin üstemperyalist sistemden görece
özerk-ba¤›ms›z hareket etme alanlar› ortaya ç›kmaktad›r. Bu görece
özerk-ba¤›ms›z hareket etme, mutlak özerk-ba¤›ms›z hareket etme olarak alg›lanmaya, yan›lsanmaya baﬂland›¤›nda ise emperyalist hegemonlar “altemperyalist” aday› cezaland›rma yoluna gitmektedir.
Irak’a ba¤l› Güney Kürdistan kurumlaﬂmas›, 5 milyonluk insan potansiyeli ile T. C.ye pazar olarak sunulmuﬂtur.
T. C.nin d›ﬂ politikadaki çeﬂitli ticari iliﬂkileri, ihracat› ve yat›r›mlar›
hegemonlara zarar verici alanlar›n d›ﬂ›ndad›r.
Gezegenimizdeki emperyalist hegemonlar›n konumunu, aralar›ndaki uzlaﬂ›r çeliﬂki ve çat›ﬂk›lar›n› bu çerçevede tahlil etmeliyiz.
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T. C.nin “Gazze’ye insani yard›m” vesilesiyle ortaya ç›kan / ç›kart›lan çeliﬂki ve çat›ﬂk›lar›n bilinçli olarak din ve milliyet eksenine çekilerek
gösterilmesi kitlelerin do¤ru bilinçlenmesini engellemeye yöneliktir. Tutarl› bir antiemperyalist ve antisiyonist politikay› sa¤l› “sol”lu burjuva politikac›lar›-partileri de¤il, ancak Devrimciler, Komünistler üretebilir. Üretmelidir. ABD ve AB’nin an›lan an›lmayan gizli politikalar› ile gündemini de
ancak Devrimciler, Komünistler kitlelere aç›klayabilir / aç›¤a vurabilir.
Filistin halk› en az›ndan 60 y›ld›r ‹srail Siyonizm’inin, ‹ngiltere, Fransa, Almanya ve ABD’nin kanl› projeleri alt›nda kabaca ezilip sömürülmektedir. Filistin emekçi halk› asl›nda tutars›z, tutucu, ç›karc› ve bilinçsiz
politikac›lar›n›n kurban›d›r da. Emperyalistlerin sömürüsü tüm Bölge
halklar› Arap, Kürt, Türk, Türkmen, Fars, Ermeni, Asuri, Süryani, Keldani vb. halklar› için de geçerlidir. Kudüs Müftüsü’nün tarihsel-sosyal önemi olan ﬂu sözü: “Tüm Bölge halklar› emperyalizme karﬂ› birlikte savaﬂmal›d›r.” do¤ru de¤erlendirilmelidir.
Emperyalist-kapitalizmin bu kanl› sömürüsüne karﬂ› ç›k›p alternatif
politikalar üretecek, tüm dünyan›n iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›n› özgürlü¤e kavuﬂturacak biricik güç (siyasal-sosyal devrim uygulamalar›ndaki
geriye dönüﬂlere ra¤men), yine Sosyalizmdir.
Emperyalist hegemonlar›n T. C. devletine biçti¤i rol bellidir: “Otur
oturdu¤un yerde. Sana verdiklerimizle yetin. Benim sömürdü¤üm bölgelere sak›n göz dikme. Kerkük-Musul-Türkmen ve petrol kart›na soyunma.
Sak›n Osmanl› yay›lmac›l›¤›n› bir daha akl›ndan geçirme. ‹srail ve yörüngemizdeki Arap ülkeleriyle aram›z› açmaya kalkma. Kendi içiﬂlerini gösterdi¤imiz projelere göre düzelt. Kürtlere dil ve kimlik gibi baz› tavizler
ver. Onlarla iyi geçinmeye çal›ﬂ. Ana ve baba yasalar›n› tekelci sermayenin ç›karlar›na uygun biçimde de¤iﬂtir. ‹ﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›n taleplerini a¤›zlar›na bir parmak bal çal›p gemlerken siyasal-sosyal devrimlerin yolunu döﬂemeye aday popülist ahmakl›klara sak›n kalk›ﬂma. Asker
ve sivil bürokrasisini ve donan›m›n› benim ç›karlar›ma göre e¤it ve düzenle. Her alanda benim e¤itim-ö¤retim projelerimi uygula. Benim yoz ve
kozmopolit ‘kültür’ politikalar›m›, spor, moda, sinema, seks, ilaç, uyuﬂturucu, pornografi, film, internet, medya anlay›ﬂ›m› daha da yayg›nlaﬂt›r.
Benim esnek üretim tekniklerimi uygula. Özelleﬂtirmeye devam et ve sak›n ‘Millî sanayi’ kurma. Benim tar›m-ticaret-banka-borsa-turizm-sa¤l›k
vb. politikalar›m› aynen gerçekleﬂtir. Yoksa birileri gibi senin de tifti¤ini
atar›m!..” diyebilmektedir…
Emperyalist-kapitalist sistemin sömürücü, yeni sömürgeci projesi
son derece “ﬂ›k” ve aç›kt›r. Adamlar son derece aç›k sözlü ve harbidir.
‹kiyüzlü burjuva diplomasisindeki söylemlerini çeﬂitli demagojik makyajlarla örtmeye çal›ﬂsalar da niyetlerinin ﬂifresini çözmek zor de¤ildir. Sö26

mürücü amaçlar› “Bar›ﬂ, özgürlük, demokrasi, uluslararas› hukuk” vb. afyonlar›yla sunulmaya çal›ﬂ›lsa da hegemonlar›n bu projelerini “ﬂirin” göstermeye aday özel ve öznel yorumlar›n herhangi bir hakl›l›¤› yoktur.
Uygulanan proje, emperyalist-kapitalizmin üst-sistemiyle bölgesel
alt-sistemini oluﬂturma ve bütünleﬂtirme projesidir. Devrimci ve Marksist
Sol Kadrolar, bu emperyalist ve altemperyalist projeyi bütün yönleriyle
tahlil edip politik sonuç ve görevler ç›kard›klar› oranda, görevlerinin gere¤ini yerine getirdikleri oranda da sosyalizmi bir alternatif olarak iﬂçi s›n›f›na, emekçi kitlelere, bölgedeki emekçi halklara ve enternasyonal devrimci proletaryaya sunabileceklerdir.
Yak›n Do¤u’daki enerji yataklar› üzerindeki hegemonya kavgas› ve
bu enerjinin taﬂ›nmas› için gerekli olan güvenli bir güzergâh aray›ﬂ› ABD
ve AB emperyalizminin ç›karlar› gere¤i T. C.nin bölgede “lider ülke” ﬂeklinde lanse edilmesini getirmiﬂtir. Bunu BOP ve T. C.ye verilen roller çerçevesinde incelemeliyiz. Bu, ayn› zamanda ‹slâm toplumu içindeki ‹ran’›n
prestijinin k›r›lmas›n› amaçlarken, Arap ve ‹slâm ülkelerine T. C. gibi
“ABD ve AB emperyalizminin iﬂbirlikçisi olun” mesaj›n› taﬂ›maktad›r.
“One minute” ile baﬂlayan süreç, “Gazze’ye insani yard›m” kampanyas› ile doru¤a taﬂ›nm›ﬂt›r. Esas›nda bu durumdan M›s›r ve ‹srail dâhil di¤er ABD ve AB yanl›s› devletler de memnundur. Yard›m gemisine ‹srail’in uygulad›¤› sald›r›n›n sonuçlar›ndan kim yararlanacakt›r? T. C.de yükselen ABD ve ‹srail karﬂ›t› protesto gösterilerinin siyasî rant›, yaklaﬂan
seçim öncesinde kimin sand›¤›na akacakt›r? T. C. burjuvazisinin, a¤ababalar›n›n izniyle ve denetimiyle hem ‹ran-Brezilya ile yapt›¤› nükleer anlaﬂma hem de ‹srail’in sald›r›s›n›n ayn› döneme denk gelmesi tesadüfi
olamaz.
Bu sald›r›dan yaklaﬂ›k olarak bir hafta on gün kadar önce ‹srail, ‹ran
yak›nlar›na, Fars Körfezi’ne, ‹ran’›n nükleer tehdidini bahane ederek,
‹ran’› vurabilecek menzile sahip nükleer silahlarla donat›lm›ﬂ denizalt›lar
konuﬂland›rd›. Denizalt›lar›n konuﬂland›r›lmas›, yard›m gemilerine sald›r›lmas› ve bu sald›r›n›n ‹slâmî bir boyut kazanmas› T.C. devletinin “›l›ml› ‹slâm” politikalar›n› güçlendirmiﬂ, Yak›n Do¤u’da senaryosu çok çok öncelerden yaz›lm›ﬂ bir kar›ﬂ›kl›¤›n ç›kart›lmas› ve baﬂar›l› bir ﬂekilde tüm dünyan›n gündemine oturtulmas› sa¤lanm›ﬂt›r. Yard›m gemilerine sald›r›n›n
ilk günlerinde ‹ran’›n ad› fazla telaffuz edilmezken, son günlerde ‹ran
âdeta krizin baﬂ aktörlerinden biri hâline getirilmiﬂtir.
Ekonomik krizin faturas›n›n Türkiye proletaryas›na çok düﬂük ücret,
kurals›z / esnek, güvencesiz ve örgütsüz çal›ﬂma ﬂeklinde ödetilmeye
çal›ﬂ›ld›¤› ﬂu günlerde, T. C. burjuvazisinin daha çok milliyetçili¤e ve Türkiye toplumunun hassas oldu¤u Filistin gibi ülkelere emperyalizmin politikalar›na hiç dokunmayan ve onlar› gizleyen “Gazze’ye insani yard›m”
ﬂovuna ihtiyac› vard›r.
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Tekrar edelim; T. C.de “Gazze’ye insani yard›m” vesilesiyle ortaya
ç›kan / ç›kar›lan uzlaﬂ›r çeliﬂki ve çat›ﬂk›lar›n bilinçli olarak din ve milliyet
eksenine çekilerek gösterilmesi kitlelerin do¤ru bilinçlenmesini engellemeye yöneliktir.
Emperyalist ülkeler aras›ndaki paylaﬂ›m hiyerarﬂisinin (hegemonya
piramidinin) eskisi gibi gitmeyece¤i su yüzüne ç›km›ﬂt›r. Bu hiyerarﬂide
öne ç›kmaya çal›ﬂan ülkeler ile emperyalist ülkelerin kendi aralar›ndaki
çeliﬂki ve çat›ﬂk›lar dünyada önemli de¤iﬂikliklerin olaca¤›n›n iﬂaretidir.
Gerek T. C.deki Komünist Hareket, gerekse uluslararas› alandaki Komünist Hareket bu süreci do¤ru de¤erlendirip gerekli örgütsel donan›m ve
haz›rl›klar›n› tamamlayabildi¤inde yeni Ekim’lerin ﬂafaklar› ›ﬂ›yacakt›r. Aksi durumda ise 1919 Alman Kas›m Devrimi’nin yenilgisi sonras›nda yaﬂanan faﬂist diktatörlüklerin iﬂbaﬂ› yapmas› kaç›n›lmaz ﬂekilde birilerinin
gündemindedir.
Hegemonlar›n AKP’yi Ebedi Desteklemesi Mümkün De¤ildir
Hegemonlar›n baﬂ patronu (Hegemonya piramidinin tepesinde oturan) ABD’nin AKP’yi kendi ç›karlar› do¤rultusunda desteklemesi / destekliyor görünümü vermesi (daha önceleri s›kça vurgulad›¤›m›z gibi) asla
ebedi de¤ildir. Sömürücülerin politikalar›nda duygusall›k, “ahde vefa”,
“vicdan” ve “namus” gibi ﬂeyler aranmas› boﬂunad›r. Kimi liberal “sol”
ak›m sözcülerinin dillerinden düﬂürmedi¤i bu kavramlar›n içi boﬂtur.
ABD’nin Yak›n Do¤u’ya biçti¤i, tahkimat›n› geliﬂtirip güçlendirdi¤i
projesi son derece aç›k ve nettir. ABD’nin duruma göre nerede daha
temkinli ve ileri bir ad›m ataca¤› ve nerede baz› esneklikler gözeterek gerileyece¤i gibi çok yönlü projelerinin oldu¤u bilinmektedir.
AKP’nin Erdo¤an-Gül-Ar›nç gibi kurucu kadrosu, Millî Selamet Partisi (MSP), sonradan Refah Partisi (RP) üyesi iken, partiyi ve Erbakan’›
“arkadan hançerleme” görevini üstlenerek ABD’nin “stratejik orta¤›”, yani iﬂbirlikçisi olaca¤›n› böylece taahhüt etmiﬂtir. “Millî Görüﬂ” taraftar›
MSP+RP’den iﬂbirlikçi ve taﬂeron AKP iktidar› do¤muﬂtur.
AKP’nin ve lideri Erdo¤an’›n iﬂçi s›n›f› ve emekçi halk düﬂman› politikalar›n›n çirkin yüzü, s›n›flar mücadelesindeki uluslarötesi tekelci sermayenin yan›ndaki iﬂbirlikçi ve taﬂeron konumuyla hem daha netleﬂmiﬂ
hem de oldukça y›pran›p eskimiﬂtir.
Art›k sahte ve aﬂ›nm›ﬂ “Laikçi-ﬁeriatç›” gündemleriyle, “vatan-milletdin-iman” tekerlemeleriyle kitlelerin taleplerini gemlemek mümkün de¤ildir. Kitleler hakl› talepleriyle ﬂimdi soka¤› denemektedir. Hayat ve mücadele, soka¤›n ve kütlesel ç›k›ﬂlar›n kurmay›n› henüz üretememiﬂtir. Kütlesel ç›k›ﬂlar art›k polisiye yöntemlerle rapt› zapt alt›na al›namamaktad›r.
“Aç›l›m-maç›l›m” uvertürlerinin içyüzü iyice aç›¤a vurulmuﬂtur.
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“One minute” ile “Gazze’ye insani yard›m” mizansenleri yaln›zca kötü tasarlanm›ﬂ orta oyunundan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. AKP lideri Erdo¤an
da bu ortaoyununun kötü bir meddah›d›r. AKP, ABD+‹srail siyonizmine
göbekten ba¤›ml›d›r. Karﬂ› ç›kamaz. Ç›kar gibi gözükmesi siyasî oportünizminden kaynakl›d›r. Sahte Müslümanl›¤› gibi sahte ABD emperyalizmi
karﬂ›tl›¤› ve sahte ‹srail Siyonizmi karﬂ›tl›¤› da kitleleri kand›rmaya yöneliktir.
ABD ise, ‹srail’e “karﬂ›” giriﬂilen bu türden ortaoyunu ve meddahl›k
gösterilerine yaln›zca b›y›k alt›ndan gülmekte ve ABD+‹srail ittifak›n›n
emperyalist ç›karlar› aç›s›ndan önemini dikte etmektedir.
Yak›n Do¤u’da, ABD ile ‹srail siyonizmine “karﬂ›” konuﬂlanan her
türden örgütlenme ve giriﬂimin içinde CIA ve MOSSAD’›n do¤rudan ya
da dolayl› yönlendirici parma¤› ve denetiminin oldu¤u da bilinmektedir.
M‹T de Yak›n Do¤u’da cirit atmaktad›r.
T. C. co¤rafyas›ndaki siyasal-sosyal muhalefet dinamiklerinin en ileri unsurlar› da sistemin son derece s›k›, yasal ve fiilî bask›-kuﬂatmas› alt›ndad›r. Emperyalizmin ve yerli ajanlar›n›n politikalar›n› tersyüz edecek
politik irade ‹SP ise henüz sahnedeki yerini alamam›ﬂt›r.
CIA+MOSSAD+M‹T, emperyalist-kapitalizme karﬂ› tutarl› bir mücadeleyi an›nda bast›rabilmek için bilinen-uygulanan yöntemlerinin yan› s›ra art›k üniversite okumuﬂ güzel ve e¤itilmiﬂ kad›n ajanlar›n› da kullanmaktad›r.
Art›k görünen odur ki; politikac›lar›n, polislerin, askerlerin, diplomatlar›n, ö¤retim üyelerinin, iﬂadamlar›n›n, bas›n mensuplar›n›n yatak odalar› da istihbarat birimlerinin derin ilgisi, görev alan› ve denetimi d›ﬂ›nda de¤ildir. Sistem yaln›zca telefon dinlemekle yetinmemekte, yan› s›ra sesligörüntülü teknik-teknolojik donan›mlar›yla da hareket etmektedir. (Ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z: Talat Turhan, Emperyalizmin Batakl›¤›ndaki ‹stihbarat Örgütleri - Doruk Operasyonu, Sorun Yay›nlar›.)
Belden aﬂa¤›s›na hükmedemeyen çürük insanlar, sistemin bu türden tuzaklar›na kolayl›kla düﬂtü¤ünde fele¤ini ﬂaﬂ›rmaktad›r. ‹stihbarat
birimlerinin “aynal› oda”s›na düﬂen / düﬂürülen politikac›lar›n, emekliemeksiz paﬂalar›n ve de benzeri zevat›n eﬂlerinin ve “yedek parçalar›n›n”
hakk›nda film kasetleriyle çeﬂitli medya organlar›nda yay›nlar yap›lmakta, ﬂantaj ve spekülasyonlara baﬂvurulmakta ve böylece “hizaya” getirilmek istendikleri anlaﬂ›lmaktad›r.
Sistemin mant›¤›n›, ç›karlar›n›, iﬂleyiﬂ kurallar›n› zora sokacak Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar›n aç›k mücadele alanlar›na girip faaliyetlerde bulunmas›na zinhar izin verilmemektedir. Burjuvazinin verece¤i “izni” tersyüz edecek, kitlelerle buluﬂup bütünleﬂecek bir Devrimci Hareket
de henüz oluﬂturulamam›ﬂt›r.
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Emperyalist-kapitalizmin sistemi ve “yüksek” ç›karlar›n› korumak
için, aralar›na girmesinde sak›nca görmedi¤i burjuva ve küçükburjuva
“sol” örgütlerde, sendikalarda, meslek odalar›nda, tüm kurum ve kuruluﬂlar içinde zaten görevli kadrolar›n› bulundurmaktad›r.
“Parlamenter demokrasi”nin (ne demekse) göstermelik meclis ve
kurumlar›na bizzat memleketi idare eden TÜS‹AD patronlar› ise asla girmez. Sistem, burjuvazinin ç›karlar›na hizmette asla kusur iﬂlemeyecek,
denenip s›nanm›ﬂ “mutemet” elemanlar›n› meclislere göndermektedir.
Burjuvazi, böylelerinin eskiyip aﬂ›nan yüzlerini çeﬂitli yol ve yöntemlerle de¤iﬂtirir, yenilerini piyasaya sürer. Sa¤l› “sol”lu burjuva partileri de
zaten sermaye s›n›f›n›n düzenini koruyup kollamakla görevli de¤il midir?
CHP genel baﬂkan› Baykal’›n baﬂ›na gelen “iﬂ”in özü de budur.
Onun tarz› siyaseti, kapitalist sisteme sadakati inand›r›c›l›¤›n› yitirmiﬂti ve
art›k kitleleri oyalamaya yetmiyordu. AKP’nin “Ergenekon, Anayasa ve
Mahkemesi, HSYK, Aç›l›m-maç›l›m” türünden gerici reform politikalar›
karﬂ›s›nda bile eskimiﬂ-aﬂ›nm›ﬂt›.
Baykal figürü ancak anlad›¤› dilde ve bilinen bu türden bir yöntemle
bertaraf edilmiﬂtir.
K›l›çdaro¤lu figürüne “Gandi” yak›ﬂt›rmas›n›n uygun görülmesi de
boﬂuna de¤ildir. 1970’li y›llarda sosyal muhalefetin ve Devrimci ve Marksist Solun yükseliﬂe geçti¤i bir dönemde Ecevit ﬂapkas›yla, “Karao¤lan”
imaj› ile, “sol” yumruklu posterleriyle, “Bu düzen de¤iﬂmelidir! Sömürüye
son verilmelidir! Hakça paylaﬂ›m›n oldu¤u halkç› bir düzen kurulmal›d›r!...” demagojileriyle de bilinçli olarak tezgahlanm›ﬂt›r. Burjuvazinin gerçekleﬂtirdi¤i bu pazarlama amac›na ulaﬂm›ﬂ, sosyal muhalefet dinamiklerinin ve Devrimci ve Marksist Solun geliﬂmesinin önünde burjuva solu
CHP büyük bir barikat olmuﬂtur.
Anlaﬂ›lan odur ki K›l›çdaro¤lu’nun sonu da Ecevit’inki ile ayn› olacakt›r. K›l›çdaro¤lu da “Haramilerin saltanat›n› y›kal›m! Halk devrimi yapal›m!” demagojik söylemlerde bulunmaktad›r.
“Sahte umut” K›l›çdaro¤lu’nun yoksulluk, iﬂsizlik, rüﬂvet, sefalet vb.
bahsindeki popülist söylemi hizmette asla kusur etmedi¤i kapitalist sistemin do¤al bir tezahürüdür. Kapitalist anarﬂi zaten tüm bu s›ralananlar›n
ta kendisidir.
Çürüyüp çözülen sistem, AKP’nin karﬂ›s›na bir “a¤›rl›k” koymay› düﬂünmüﬂ ve planlam›ﬂt›r. Anlaﬂ›lan odur ki; K›l›çdaro¤lu figürü ile iﬂçiler,
emekçiler, iﬂsizler, Aleviler ve bir k›s›m Kürtler bir kez daha kand›r›l›p
oyalanacakt›r.
K›l›çdaro¤lu’nun estirdi¤i yalanc› bahar “rüzgâr›” baz› “sol” örgütleri
de heyecanland›rm›ﬂt›r. PKK lideri Öcalan “yenilik getirebilir” demiﬂ, bur30

juva politikac›lar›ndan medet uman emep partisi, Halkevleri, Yürüyüﬂ
dergisi gibi kesimlerin de baz› gerekçelerle K›l›çdaro¤lu figürüne “esnek”
davranma yolunu seçti¤i görülmüﬂtür. Bir y›¤›n gücün heyecanl› deste¤ini arkas›na alan K›l›çdaro¤lu’na en “anlaml›” destek, “sevindirici bir geliﬂme” ve “enerji vaadi” benzetmeleriyle sip-tekapesin’den gelmiﬂtir! Burada parantez aç›p tarihsel bir hat›rlatmada bulunmak ihtiyac›n› duyuyoruz:
Günümüzdeki sahte komünistlerden önce “1973 At›l›m›” diyerek Harici
Büro’yu “tkp” olarak ilan eden ‹. Bilen tak›m› da, dönemin CHP’sini “Ulusal Demokratik Cephe” (UDC) formülasyonuyla ka¤›t üzerinde desteklemeye kalkm›ﬂt›. UDC, MDD’nin öztürkçe versiyonuydu!..
Devrimciler, Komünistler ideolojik-politik-örgütsel ba¤›ms›zl›klar›n›
koruyarak burjuvazinin, s›n›flar mücadelesinin do¤al uzant›s› olan politik
bilinçlenme ve buna uygun örgütlenmelerin önünün kesilmesi demek
olan “Gandi” yak›ﬂt›rmas› ile “Karao¤lan” imaj›n› tüm yönleriyle aç›¤a vurmakla görevlidirler. Ayr›ca Devrimciler ve Komünistler, burjuva ve küçükburjuva “sol” örgütlerin görevinin iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›n sosyal-s›n›fsal-evrensel kurtuluﬂunu geciktirmek oldu¤unun bilincinde olarak,
“sol” görünümlü örgütlerle hem ideolojik olarak mücadele etmek hem de
taktiksel devrimci esneklikleri gözeterek çerçevesi birlikte belirlenmiﬂ ittifak iliﬂkileri geliﬂtirmek durumundad›rlar.
K›l›çdaro¤lu figürü, siyasal-ekonomik krizin boyutland›¤›, sahte gündemlerin yer yer delindi¤i, kütlesel ç›k›ﬂlarla sistemin sorguland›¤›, yönetenlerle yönetilenlerin hoﬂnutsuzlu¤unun artt›¤›, sistemin “Kürt Sorunu”
baﬂta olmak üzere çözüm yöntemleri üretemedi¤i bir “iç savaﬂ” döneminde ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r.
CHP, tarihi misyonu boyunca sömürücü s›n›flar›n ç›karlar›na hizmet
eden emperyalist- kapitalist sistemin “sol” görünümlü bir düzen partisidir.
Geleneksel, gerici, ›rkç›, milliyetçi burjuva “sol” partisi olan CHP, ne sosyal ne de demokrat olan kimli¤i ile kitlelerin taleplerine karﬂ› sunulan “yalanc› meme” bile olamam›ﬂt›r.
Burjuvazinin “sahte umut”lar› piyasaya sürmesinin as›l amac›, iﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤ini gerçekleﬂtirmeye aday, tutarl› bir iktidar projesine sahip, kurumsal merkezi disiplinli bir ‹SP’nin iﬂbaﬂ› yapmas›n› -bir süreli¤ine de olsa- K›l›çdaro¤lu figürü ile engellemektir. Kütlesel
ç›k›ﬂlar›yla giderek politikleﬂen soka¤›n h›z›n› kontrol alt›na almakt›r.
Yar›n uluslarötesi tekelci sermayenin “yüksek” ç›karlar›, “parlamenter demokrasi” denilen göstermelik orta oyununda neyi gerektiriyorsa
AKP ve MHP’nin ﬂimdiki liderlerine karﬂ› da Baykal’a uygulanan benzeri
ökseler pekâlâ gerçekleﬂtirilebilinir. Sistemin “yüksek” ç›karlar› gerektirdi¤i zaman AKP ve Erdo¤an figürü de de¤iﬂtirilir.
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AKP’nin “Gazze’ye insani yard›m” eylemini eleﬂtiren Fethullah hoca
“hazretleri”nin s›¤›nd›¤› ABD’de, Obama ile ayn› paralelde bir mesaj verdi¤ini görüyoruz. Daha ne yapacakt› ki? Baz› dinî cemaat ve örgütlerin
seçimlerde kendilerine sunulan tavizlerle yetinerek AKP’ye oy verdi¤ini
ve partinin kadrolar›nda yer ald›klar› bilinmektedir. Cemaatler seçimlerde
AKP ile sarmaﬂ-dolaﬂ halvet olmaya meyillidir.
S›n›flar mücadelesinin keskinleﬂmesiyle sahte gündem yer yer delinmiﬂ AKP’nin ittifak kurdu¤u siyasî örgüt ve dini cemaatlerin yeni aray›ﬂ
ve yöneliﬂlere girdi¤i / girece¤i görülmüﬂtür.
Fethullah+ABD iliﬂkisi d›ﬂ›ndaki hakikî ve saf Müslümanlar ﬂimdiden
sahte Müslüman, siyasî ‹slâm, Amerikanc›-›l›ml› ‹slâm AKP’ye karﬂ› gard›n› alm›ﬂt›r. Böyleleri aras›nda, t›pk› 10 Eylül 1920’lerde ve Tarihî
TKP’nin oluﬂum süreçlerindekini and›ran, ayr›ca sosyalizme düﬂman olmayan devrimci Müslümanlar›n beyanatlar›na benzeyen yorumlar›yla,
AKP’nin izledi¤i politikaya karﬂ› ç›kanlara da rastlan›lmaktad›r (Ayr›nt›l›
bilgi için bak›n›z: Do¤udan Dergisi, 2. Say›, Kas›m-Aral›k 2009).
Fukara Müslümanlar›n ç›karlar›n› savunan, ABD-AB-‹srail siyonizmine göbekten ba¤›ml› sömürücü, iﬂbitirici sahte Müslümanlar› aç›¤a vuran,
kararl› kadrolar›n da böylelikle ve bir biçimde politika yapmaya çal›ﬂt›¤›
da anlaﬂ›lmaktad›r.
RP içinde s›nan›p denenen ve de kullan›lan “arkadan hançerleme”
yönteminin bu kez maharetle AKP içinde denenece¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Bu
yöntem, “Eden mevlas›n› da bulur, belâs›n› da” ‹slâmî yöntemine -bedduas›na- uygun düﬂmektedir!
AKP, DP-Menderes-Bayar, AP-Demirel, ANAP-Özal-Y›lmaz, DYPÇiller, MSP+DYP Erbakan-Çiller politikalar›n›n günümüzdeki uzant›s›d›r.
An›lan bu partileri anaç parti CHP do¤urmuﬂtur. Ebedi ﬁef, Millî ﬁef dönemi, DP+AP+ANAP+DYP+MSP+AKP gibi siyasî partilerin projeleriyle
henüz aﬂ›lamam›ﬂt›r. Art›k “parlamenter demokrasi” gösterilerinin c›lk›
ç›km›ﬂt›r.
AKP-TSK uzlaﬂ›r çeliﬂki ve çat›ﬂk›s› henüz karakolda bitmemiﬂtir.
S›kça bilince taﬂ›maya çal›ﬂt›¤›m›z: “Türkiye’nin gündemi yar›m saatte de¤iﬂir” özdeyiﬂimiz, tüm siyasal-sosyal-s›n›fsal olay ve olgularda do¤rulanmaktad›r.
Burjuva resmî ideolojisi, iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n üzerinde
uygulana gelen devlet terörü politikalar› henüz k›r›l›p aﬂ›lamam›ﬂt›r.
Günümüzde siyasal-ekonomik krizle çalkalanan emperyalist-kapitalizmin sisteminin çark›na ﬂimdi “çomak” sokacak Devrimci ve Marksist
Sol Güçlerin iﬂbaﬂ› yapmas›na s›ra gelmiﬂtir.
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S›rr› Öztürk

-De¤erlendirme-

Gençlik Gençlik…
80’nine merdiven dayad›k hâlâ “Gençlik Gençlik…” diye söze baﬂl›yoruz.
Gelenekten-Gelece¤e, ideolojik-politik-örgütsel konumumuzla, tarihsel-sosyal-siyasal hakl›l›klar›m›zla elbette gençlikten söz açaca¤›z. Bu
bir çeliﬂki de¤ildir. Ayr›ca gençlik gelece¤imizdir. Gelece¤imiz sosyalizm
ise gençlikten söz etmemiz kadar do¤al bir ﬂey olamaz.
Çeﬂitli vesilelerle ça¤r›l› oldu¤umuz etkinliklerde veya mekânlarda
yaﬂ›m›z› ima eden genç arkadaﬂlara s›k s›k “Ben yirmi yaﬂ›ndaki ihtiyarlardan de¤ilim.” diye tak›l›yoruz. Bu türden tak›lmalar› anlayan da anlamayan da ç›k›yor. Bu sözlerin anlam›n› ve neyi kastetti¤imizi anlayanlar›n ço¤unlukta oldu¤unu da fark ediyoruz. Elbette hayat ve mücadelenin
bizlerden neleri al›p götürdü¤ünün bilincinde olarak bu sözleri tekrarlamay› uygun buluyoruz.
Bilince ç›karmaya çal›ﬂt›¤›m›z düﬂünceler ve bu sözler bir yana, do¤a hükmünü sürdürüyor. Bizler do¤an›n hükmünü sürdürdü¤ü ve ad›na
“ölüm” dedikleri an’a kadar iddialar›m›z›n arkas›nda düzgün ve ilkeli durmuﬂ / durabilmiﬂ isek… Kapitalizmin devrimci yol ve yöntemlerle aﬂ›lmas› mücadelesindeki tahlil ve tezlerimizi hayat ve mücadele do¤rulam›ﬂsa… Parti, Partileﬂme Sorunu, Siyasal-Sosyal Devrim, Kadro, StratejiTaktik vb. konularda Bilimsel Ö¤retiye uygun iﬂler yapm›ﬂ isek… “Marksizmin yorumu ve pratikte yeniden üretimi” sorunsal›n› do¤ru okuyabilmiﬂ
ve uygulayabilmiﬂ isek… S›n›flar mücadelesinde tutulacak Ana Halka’y›
görebilmiﬂ ve y›¤›na¤›m›z› bu alana yapabilmiﬂ isek… Üretim faaliyetinden kopmam›ﬂ ve süreklili¤imizi koruyabilmiﬂ isek…Kavgam›z› üstlenmiﬂ
kadrolar iﬂbaﬂ›nda ise…Nihai amac›-hedefi bir ve ayn› olan kadrolar› yan
yana getirebilmiﬂ isek… “Ölüm hoﬂ geldi sefa geldi” diyebilmeliyiz.
Komünistlerin Birli¤i henüz gerçekleﬂememiﬂ, Marksist Sol Kadrolar›n yaﬂam›ﬂ oldu¤u “Öndersizlik Krizi” henüz aﬂ›lamam›ﬂ olsa da son derece umutlu, rahat ve huzurlu oldu¤umuzu söyleyebiliriz. Çünkü konuya
ve sorunlar›m›za çözüm yöntemi üretmek için iﬂbaﬂ›nday›z hâlâ.
Ölüm konusuna de¤inmiﬂken ﬂu görüﬂleri de eklemeliyiz:
Fukara Müslüman “Ölüm Allah’›n emri” der. Bu sözleri Bat›ni-felsefî
manada “do¤an›n emri” ya da “hükmü” olarak anlamak da mümkün.
K›z›lbaﬂ-Alevi canlar ise ölüme inanmaz, “Hakka yürüdü” derler.
S.P. F/3
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Devrimciler, Komünistler yaﬂam›n› kaybeden yoldaﬂlar› için “öldü”
demez, “Do¤aya teslim ettik”, “An›s› yaﬂat›lacak” derler.
$
‹ﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n yerel-ulusal-sosyal-s›n›fsal ve enternasyonal kurtuluﬂunu s›n›flar mücadelesinin d›ﬂ›nda gören kimi “sol”
e¤ilimlerin ilerici-devrimci gençli¤e ayr›cal›kl› bir yer ve rol verdi¤ini görüyoruz.
Bu e¤ilimlerin “vukuat›” sosyal pratikte yeterince denenip s›nanm›ﬂt›r. Yine bu e¤ilimlerin aﬂ›lm›ﬂ ve de aﬂ›nm›ﬂ oldu¤unu, hatta böylelerinin
iﬂçi s›n›f›n› inkâra varan, gençli¤i araban›n önüne koﬂan, “öncü parti-önder parti-kitlesini arayan parti” diyerek gençli¤i “ateﬂ hatt›na” süren teori
pratiklerini yer yer sürdürmeye çal›ﬂt›klar›n› da biliyor ve görüyoruz.
Bu türden bilim ve ak›l d›ﬂ› duruﬂlar› bir yana anlams›z bölünüp parçalanmalar›yla da varl›klar›n› sürdürmeye çal›ﬂt›klar› da bilinen bir gerçekliktir. Devrimci, ilerici gençli¤imizin dinamizmini, enerjisini, iﬂçi s›n›f›n›n koruyuculu¤unda ve önderli¤inde s›n›flar savaﬂ›m›nda konumland›rmak, yönlendirmek ve yönetmek gerçekleﬂtirilemezse burjuva ve küçükburjuva sollar›n parselasyonunu engelleyemeyiz.
‹lerici-devrimci gençli¤imizin devrimci harekete, iﬂçi s›n›f›n›n koruyuculu¤una çekilemedi¤i koﬂullarda ve yine ça¤r›l› oldu¤umuz etkinliklerde
ve mekânlarda, görüﬂlerimizi merak edenlere: “Eskiye ra¤bet olsayd› bit
pazar›na nur ya¤ard›.” sözünü tekrarlayarak konuﬂmam›za baﬂlamay› da
uygun buluyoruz. Bu sözü en çok K›v›lc›ml› Yoldaﬂ dile getiriyordu vakti
zaman›nda…
80’ine gelmiﬂ kadrolar›n bu türden ﬂakayla kar›ﬂ›k uyar›lar› ne ölçüde iﬂe yaram›ﬂt›r?
Tek bir sözle cevaplayacak olursak: “Hiçbir iﬂe yaramam›ﬂt›r.” diyebiliriz. Çünkü “Sol Cenah›m›z”›n sosyal pratikteki “vukuat›” özel ya da öznel yorumlara meydan vermeyecek kadar ortadad›r.
Genç kuﬂaklara deneyimimizi aktar›ﬂ›m›z›n, bu süreçten ç›kard›¤›m›z çok yönlü ders ve sonuçlar› tart›ﬂmay› gündeme getiriﬂimizin ve bilince taﬂ›maya çal›ﬂmam›z›n sonuçlar›n› henüz alm›ﬂ de¤iliz.
Hâkim gerici s›n›flar›n hapishanelerinde ﬂu an 14 bin ilerici-devrimci-sosyalist-Marksist genç insan›m›z bulunuyor. Genç arkadaﬂlar 20’sinde girdikleri hapishanelerde bugün 40’l› yaﬂlar›na vard›lar. Bu gençlerimiz çeﬂitli ideolojik-politik-örgütsel duruﬂlar›yla sistemin bask›s›na, sömürüsüne, devlet terörüne, inkâr-imha ve asimilasyon politikalar›na karﬂ› meﬂreplerince karﬂ› ç›km›ﬂ, mücadele etmiﬂ, mevcut yasalar› delmeye
çal›ﬂm›ﬂ ve de sonuçlar›na katlanm›ﬂlard›r. Hâlen de katlanmaktad›rlar.
Ayr›m gözetmeden siyasî tutsaklar›m›z› anlamaya çal›ﬂmak, sahiplenmek zorunday›z. Cezaevlerindeki insanlar›m›z s›n›flar mücadelesi ta34

rih ve devrimci geleneklerimizin ayr›lmaz-vazgeçilmez birer unsurlar›d›r.
Kara gerici, ›rkç›, ﬂoven hiçbir anlay›ﬂ devrimcileri suçlayamaz. Hiçbir
devrimci suçlu de¤ildir. Tarih ve insanl›k önünde devrimcilerin asla suçlu olmad›¤›n›n ve de devrimcileri yarg›lamaya yeltenenlerin yarg›land›¤›n›n milyonlarca kan›t› vard›r.
Cezaevlerindeki insanlar›m›z ﬂimdilik siyasî tutsakt›r. Siyasî tutsaklar›n s›n›flar mücadelesindeki yerlerini almalar›na çal›ﬂmak, yeniden üretim faaliyetinin içine çekmek d›ﬂar›daki hapishanedekilerin -hepimizingörevidir. Bu görevimizi yeterince yerine getirebiliyor muyuz? Tek bir
sözle cevaplayal›m: “Getirdi¤imizi iddia edemiyoruz.” Bu konuda da son
derece kusurluyuz.
19 Aral›k “Hayata Dönüﬂ Operasyonu” sürecinde “Sol Cenah›m›z”
burjuvazinin hapishanelerdeki vahﬂeti karﬂ›s›nda da iyi bir s›nav veremedi. Sebeplerini bir bir say›p dökmüyoruz. Çünkü ayr›nt›l› biliniyor. Belgelidir. Siyasî tutsaklar -yöntemlerini eleﬂtirsek de- “Ölüm Orucu” ve “Açl›k
Grevi” türünden eylemlere girmek durumunda kalm›ﬂ, yaﬂamlar›n› riske
etmekten çekinmemiﬂlerdir. Hatta aralar›nda bedenini ateﬂe veren insanlar›m›z dahi ç›km›ﬂt›r. Onlar›n d›ﬂar›daki hapishanelerdekilere -hepimize- verdi¤i mesajlar› da do¤ru alg›layamad›¤›m›z› söylemeliyiz. S›n›fl›
toplumlarda hapishanelere düﬂen insanlar›n özgürlük özlemleri, talep ve
ihtiyaçlar› onlar›n an›lan eylemleri uzant›s›nda de¤il, d›ﬂar›daki devrimci
hareketin gerçekleﬂtirdi¤i eylemler sayesinde ancak gerçekleﬂebilir.
Bu gerçekli¤i de yeterince de¤erlendirdi¤imizi söyleyemiyoruz.
Kolektifimiz Çal›ﬂanlar› s›kça “Gençli¤in Yolu ‹ﬂçi S›n›f›n›n Yoludur!”
diyedursun, Devrimci ve Marksist Sol Cenah›m›z henüz bu yolda anlaml› ve ileri bir ad›m atamam›ﬂt›r. Mevcut “sol” örgütler ö¤renci gençlik çal›ﬂmas›na a¤›rl›k vermektedir.
Hâkim gerici s›n›flar koalisyonu; iﬂçi s›n›f›n› politika d›ﬂ›nda tutmak,
politikas›zlaﬂt›rmak için nas›l önlemler al›yorsa, ilerici-devrimci gençli¤imizi de 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 askeri faﬂist darbe dönemlerinde
cezaland›rmak, siyasal-sosyal olaylardan d›ﬂlamak için pek çok yasal ve
keyfî-fiilî önlemlere baﬂvurdu. Bu yöntemler de¤iﬂik biçimlerde devam
ediyor. Özellikle ö¤renci gençlik ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel
alanlarda çok ezildi. Gençlik düﬂmanl›¤› bask›, ﬂiddet, iﬂkence, tutuklama, hapis ve katletme cezalar›yla doru¤a ulaﬂt›. Unutmad›k. Unutturmayaca¤›z.
Ö¤renci gençli¤imizin bilinçli kesimleri, burjuvazinin çok yönlü politik bask›s›na, terörüne ve YÖK’e ra¤men ilerici-devrimci düﬂünce-davran›ﬂ çizgilerinden kopmamaya çal›ﬂt›.
Burjuvazinin resmî ve özel ö¤retim kurumlar› gençli¤i üreticilik ve
yarat›c›l›ktan uzak, ezberci yöntemle idealist-metafizik-felsefî anlay›ﬂlar›n
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uzant›s›nda, resmî ideoloji ve resmî tarih batakl›¤›nda kabaca sömürmekte ve hiçbir iﬂe yaramayan tek tipte “bilgi hamal›” olarak e¤itmektedir / ö¤ütmektedir.
Bir yandan sistemin faﬂist-faﬂizan bask›s›, di¤er yandan emperyalist-kapitalist Bat›’dan devﬂirilen bilim ve ak›l d›ﬂ› teorileri ve de kapitalizmin yoz ve kozmopolit “kültür” politikalar›yla gençli¤in büyük bir bölümü
devrimci hareketten kopar›ld›.
Günümüzde kapitalist yabanc›laﬂt›rma yöntemleriyle “garip” bir
gençlik kuﬂa¤› türetilmiﬂtir. Türetilen bu gençler do¤all›klar›n› kaybetmiﬂ
ve âdeta mutasyona u¤rat›lm›ﬂt›r.
Düﬂünce-davran›ﬂlar›yla, sosyal olay ve olgulara karﬂ› son derece duyars›z, apolitik, üretim d›ﬂ›, bireyci ve en önemlisi umursamaz-nemelâz›mc› bu kuﬂak kapitalist anarﬂinin tam da istedi¤i bir kuﬂakt›r. Bu kuﬂak tüketici, markac›, biçimci, parac›d›r. Bu kuﬂak tüketebilmek, marka kullanabilmek, kendisini istedi¤i biçime sokmak için paraya gereksinim duyar. Para
elde edebilmek için de bütün de¤erlerini para karﬂ›l›¤›nda satar.
Fakat diyalektik tarihsel materyalizm ile tan›ﬂm›ﬂ, milliyet fark› gözetmeyen, sosyal s›n›f ve sosyolojik emekçi halk gerçekli¤ini kavram›ﬂ
gençli¤imizin önemli bir bölümü yeni nitelikler kazanma yolundad›r. Ulusall›k-S›n›fsall›k dinamiklerinin çevreninde kümelenen bu gençler sistemin oyunlar›na gelmemeyi baﬂarm›ﬂt›r.
Ayr›ﬂ›p bütünleﬂerek bir türlü Komünistlerin Birli¤i’ni gerçekleﬂtiremeyen Devrimci ve Marksist Sol Cenah›m›z uygulayageldi¤i politikalar›yla ilerici-devrimci gençli¤imizin dinamizmini iﬂçi s›n›f›n›n koruyuculu¤una
ve disiplinine çekememiﬂtir / kazand›ramam›ﬂt›r.
Yak›n tarihimizden örnekleyeceksek: I. T‹P, sonradan THKO,
THKP-C, TKP-ML vb. örgütsel aray›ﬂlar olarak kendi göreneklerini gelenek yerine koyan örgütsel aray›ﬂlar ileri kadrolar›n› bünyesinde tutmay›
baﬂaramam›ﬂt›r.
“T‹P bu görevi baﬂarabilir miydi?” sorusunu “Baﬂaramazd›.” diye cevaplamak zorunday›z. Çünkü T‹P Komünist Parti de¤ildi.
Bir parantez aç›p söyleyelim: Ö¤renci gençli¤in en ileri kadrolar›ndan Deniz Gezmiﬂ, T‹P ‹stanbul-Üsküdar ‹lçe Sekreteri; Mahir Çayan,
T‹P Ankara-Çankaya ‹lçe Baﬂkan›, ‹brahim Kaypakkaya T‹P ‹stanbulEminönü ‹lçe üyesiydi.
Bu sat›rlar› günümüzde bir kez daha kaleme alan bendeniz ise T‹P
Kocaeli ‹l Sekreteri idim.
Ö¤renci gençli¤in an›lan bu en ileri kadrolar› ile tutarl› bir tarih ve s›n›f bilinci taﬂ›yan bizim kuﬂaktan iﬂçilerin T‹P’in “Haysiyet Divan›” marifetiyle partiden ihraçlar› istenmiﬂtir ve gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
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Günümüzde de iﬂçi s›n›f›-sosyalizm-komünizm-devrim vb. isim ve s›fatlar› “özgürce” kullanan / kullanabilen örgütlerin, ilerici-devrimci gençli¤in sosyalizm yolundaki aray›ﬂ ve yöneliﬂlerini de¤erlendiremediklerini rahatl›kla söyleyebiliriz. Dahas› bu örgütler devrimci hareketin katledilen
kadrolar›n› idolleﬂtirip iﬂlevsiz “dar grup tap›n›m›” örgütlerini, “güdümlü insan malzemesi” kadrolar›yla sürdürebileceklerini sanmaktad›rlar.
Yine günümüzde gerçekleﬂtirilen kütlesel ç›k›ﬂlarda iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n yan› s›ra gençli¤in de giderek politikleﬂti¤ini görüyoruz.
‹ﬂçi-Kitle, Köylü-Kitle, Gençlik-Kitle çal›ﬂmalar›, birleﬂik, güçlü, güvenilir ve donan›ml› ve ayr›ca kurumsal merkezi disiplinli bir ‹ﬂçi S›n›f› Partisi (‹SP) KP’nin kurmayl›¤›nda gerçekleﬂtirildi¤inde ortaya çok ileri bir
sosyal muhalefet dinami¤i ç›km›ﬂ olacakt›r.
8 Mart, 21 Mart, 1 May›s, 15/16 Haziran eylemleri ile sistemi sorgulayan, aya¤a kalkan di¤er tüm kütlesel ç›k›ﬂlar›n en dinamik ve kalabal›k
kesimini de yine genç kuﬂaklar oluﬂturmaktad›r.
Ö¤renci gençlik temeline dayal› mevcut “sol” örgütler; hâkim gerici
s›n›flar›n gençli¤e karﬂ› uygulad›¤› sistematik hale getirilen fiilî-ideolojikpsikolojik bask›lar›n› gö¤üsleyemez ve geri ad›m att›ramazlar.
‹ﬂçi, köylü, esnaf, iﬂsiz ve ö¤renci gençlik üzerine sosyolojik araﬂt›rmalarla Marksist tahlillerin ve sentezlerin henüz yap›lamad›¤› ve gözetilemedi¤i bir dönem yaﬂanmaktad›r.
Emperyalist kapitalist sistem taraf›ndan kuﬂat›lan gençli¤in maddîmanevî aç›lardan kurtar›lmas›; iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›n mücadelesinden kopmamas›na ba¤l›d›r. S›n›flar mücadelesinin d›ﬂ›na düﬂmüﬂ, iﬂçi s›n›f›ndan oksijen almayan ve proletaryan›n koruyuculu¤undan uzaklaﬂm›ﬂ bir gençlik, geçmiﬂ deneyimlerde de görüldü¤ü gibi günümüzdeki s›n›flar mücadelesinde yine çeﬂitli k›r›m ve k›y›mlara u¤ramaya aday
olacakt›r.
Devrimci ve Marksist Sol Cenah›m›z milliyet fark›na düﬂmeden ve
milliyet fark› gözetmeden (TEKEL Direniﬂi’ni gerçekleﬂtiren iﬂçilerin ortaya koydu¤u) gençlik konusu üzerine bir kez daha düﬂünmek ve proje
üretmek durumundad›r.
Gençli¤i her türden moral çöküntülerinden, burjuva ideolojisi ve revizyonizmin etkisinden, burjuva ve küçükburjuva sollar›n politik hegemonyas›ndan, hayat›n do¤rulamad›¤› teori pratiklerden, gelecek kayg›s›ndan, inkârc›l›ktan, kötümserlikten, nihilist ve anarﬂizan tehlikelerden
koruyup kollamak ve sosyal kurtuluﬂlar›n›n yolunu açmak ‹ﬂçi S›n›f› Hareketi ve Komünist Hareketin görevidir.
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Babür P›nar

-Durum De¤erlendirmesi-

Toplumsal Durum ve
Siyasî Zeminde De¤iﬂim / Hava Döndü
10 Kas›m 2009 tarihinde TBMM de; CHP Genel Baﬂkan Yard›mc›s›
Onur Öymen'in, Dersim katliam›n›n zorunlu gerçekleﬂtirildi¤ini ve devletin
bekas› için bu tür katliamlar›n yap›laca¤›n› ima eden aç›klamas›, “demokrasi” yanl›s› çevrelerden büyük tepki ald›. Bu tepkilerin do¤rulu¤unu kabul etmenin yan›s›ra; meselenin di¤er yönünü aç›klamak son derece önemlidir.
Sorunun tam anlaﬂ›lmas› için, eksik veri b›rakmamak gerekiyor. Öncelikle
bu aç›klaman›n, yaln›zca Onur Öymen'in kiﬂisel düﬂüncesini yans›tmad›¤›
görülmelidir. Bu söylem, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetici kadrosunun genel fikrinin yans›mas›d›r. Zaman zaman, bu tür aç›klamalar, burjuva
“sol” parti yöneticileri taraf›ndan yap›lmakla birlikte, Aç›klaman›n “kiﬂiye
özel” oldu¤u ve partiyi ba¤lamad›¤› söylenerek sorunun gerçek yüzünün
üzeri örtüldü. Burjuva “sol” partilerin yap›sal vasf›n›n halktan gizlenmesi için
özel gayret gösterildi. Asl›na bakarsan›z, Bu tür aç›klamalar› yapan siyasî
kadrolar, fikirlerinde “samimidirler.” Çünkü bu aç›klamalar, CHP'nin ve benzeri partilerin yap›sal vasf›na ba¤l› temel fikrin d›ﬂa vurumudur.
Onur Öymen'in “Dersim katliam›” konusundaki bu yaklaﬂ›m›na, bir gün
sonra Kemal K›l›çdaro¤lu'nun karﬂ› ç›k›ﬂ› ile kafalar bir anl›¤›na kar›ﬂt›, ama
an›nda; parti yönetiminden gelen karﬂ› tepki, K›l›çdaro¤lu'na partisinin temel çizgilerini belletti ve belledi¤i parti ilkesine ters düﬂmemek ad›na kendinden umulmayan bir çeviklikle söylediklerinden çark etti. Kemal K›l›çdaro¤lu, birçok sorunda da ayn› tavr› sürdürmesi ile, yarat›lmak istenen
imaj›n aksine “umut k›r›c›” oldu. Ancak, May›s ay› içerisinde (2010), Deniz
Baykal, “kaderine k›rg›n“ duruma gelmesini sa¤layan olaylar›n bask›s› alt›nda, parti baﬂkanl›¤›n›, “geri dönmek umuduyla” b›rakmak zorunda kald›. Kaderin “umut adam›na” f›rsat olarak sundu¤u bu beklenmeyen(!) olaydan
sonra, bir hafta içerisinde gerçekleﬂen “keskin dönüﬂ” ile K›l›çdaro¤lu parti
baﬂkanl›¤›na seçildi. Tarihin f›rsat tan›d›¤› bu “sakin adam›n” kurtlar sofras›na yeni nizam sa¤lamak için, CHP'nin baﬂ›na geçmesi ile birlikte CHP'nin
“halk›n kurtuluﬂu” çizgisine gelebilece¤i kuruntusu; yeniden, baz› sosyalist
çevrelerin ve bireylerin söylevlerinin süsü oldu.
Burjuva “Sol” Partinin “Halkç›l›k” Prati¤i
Unutmamak gerekir ki; CHP'nin temel ilkelerinden ikisi “devletçilik” ve
“milliyetçiliktir”. Bir partinin ilkesi, o partinin vasf› konusunda ipucu verir.
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Dolay›s›yla ilkesine ba¤l› bir partinin, “Devletin bekas› için, gerekli görüldü¤ü zaman, her eylem zorunlu ve mubaht›r; Türk ulusal egemenli¤ini tehlikeye sokacak her toplumsal giriﬂimin bast›r›lmas› normal ve meﬂrudur.”
söylemi ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir. Partinin söylemi ilkesinin teyididir. CHP'nin bu çizgiden vazgeçmesi için partinin ilkeleri olan “devletçilik” ve “milliyetçilik”
maddelerini silmek gerekir. Peki, CHP bu silme iﬂlemini gerçekleﬂtirirse;
TC'nin kurucu partisi oldu¤u iddias›n› sürdürebilir mi? Kurucu ve cumhuriyetin sahibi parti kimli¤inden vazgeçmek, do¤rudan CHP'nin kendini inkâr
etmesi demektir ki; CHP, bu s›n›fsal intihar eylemini gerçekleﬂtiremez. O
halde sorun; CHP'nin siyasî kimli¤inin anlaﬂ›lmas› konusunda yaﬂanan bilinç bulan›kl›¤›n›n giderilmesidir.
Burjuva sol partinin s›n›f vasf›n› kavramayanlar›n; yeni liderle birlikte
partinin de¤iﬂebilece¤ini sanmas› s›k rastlanan bir durumdur. Türkiye'de bu
durum çok yaﬂand› ve her seferinde, burjuva sol partinin “halkç›l›¤›n›n” pratik gerçeklik olmas›n› umut eden unsurlar hüsrana u¤rad›. B›rak›n K›l›çdaro¤lu gibi bir burjuva sol siyasetçiyi; komünist ya da kendini Marksist olarak gören birçok ideolog dahi burjuva sol partinin baﬂ›na geçse, ya da daha ötesi “yönetimini ele geçirse”; CHP gibi partilerin s›n›f karakterini ve karakterine uygun yap›sal vasf›n› de¤iﬂtiremez. Bu gerçekli¤i anlamak için;
CHP'nin s›n›fsal vasf›n› kavramayarak, bu partide “halk ad›na” yer alan ve
bu partiyi dönüﬂtürebilece¤ini sanan “eski sosyalist” binlerce siyasî oyuncunun, bugün, CHP içerisinde gerçekleﬂen “politik ayak oyunlar›nda” nas›l
“de¤iﬂimci” rol ald›¤›n› görmek yeterlidir. K›l›çdaro¤lu'nun “kurtlar sofras›nda” nizam sa¤layacak “kurtar›c› lider” olmas›yla, CHP'nin gerçek anlamda
“emekçilerden yana” politik bir yap›ya kavuﬂabilece¤i kuruntusuna sahip
baylar›n; s›n›fsal bir analiz yapamasalar da, durumu anlamak için; K›l›çdaro¤lu'nun benzetildi¤i; Obama, Gandi, Ecevit ya da W.Brandt’›n’›n s›n›f
karakterini görmeleri dahi yeterlidir.
CHP'nin burjuva sol parti olarak köklü de¤iﬂime gitmeyece¤i, K. K›l›çdaro¤lu'nun sözünü etti¤i “devrimcili¤in”, “halkç›l›¤›n” parti bayra¤›nda bir
simge olarak yer ald›¤› ve toplumsal iliﬂkilerde bu ilkelerin gerçekleﬂtirilemez oldu¤u; gerekti¤i zaman hamasi söylevlerde kullan›lmak üzere, burjuva cumhuriyet müzesine kald›r›ld›¤› aç›kt›r. CHP'nin yeni dönemde, burjuva
özü as›l kalmak ﬂart›yla, s›n›f savaﬂ›m›n›n alaca¤› boyuta göre de¤iﬂim geçirece¤i görülmelidir.
“‹ktidar yolunun”, TÜS‹AD ve “kurulu düzen”den geçti¤ine inan›lan bu ülkede, bir adam›n ç›k›p iktidar yürüyüﬂünü merkez'den çok
uzaklarda, köylerde, maden ocaklar›nda, merdiven alt› atelyelerde ve
yoksullarda arayaca¤›n› ilan etmesi herkesi ﬂaﬂ›rtt›. CHP delegesini
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bile...CHP kurultaylar›nda al›ﬂ›lagelen “laiklik” ve “Devlet elden gidiyor” söylemi yoktu dün. Bu iyi. K›l›çdaro¤lu onun yerine dün “Yoksullar›n, iﬂçilerin haklar›n› korumak için geliyoruz” dedi. “Bu düzeni y›kaca¤›z” dedi. “Beraber kazanaca¤›z, hakça bölüﬂece¤iz” dedi. “Halk›n devrimcisi olaca¤›z” Ve Türk solunun en damardan slogan›yla
“Faﬂizme geçit vermeyece¤iz” dedi. Biz Gandi'den “müfettiﬂizm” beklerken, o basbaya¤› sosyalizm tarif etti.” 1
Bu türden politik görüﬂlerle, burjuva milliyetçili¤ini, devletçili¤i ve burjuva halkç›l›¤›, sosyalizm olarak sunan burjuva köﬂe yazarlar›n›n yan› s›ra;
CHP'deki yönetim de¤iﬂiminin, as›l olarak burjuva hegemonyas›n›n rengini
de¤il de “halk›n kurtuluﬂu” rengini taﬂ›d›¤›n› söyleyen ideologlar›n söylemlerine karﬂ› durmak; emekçilerin ak›l tutulmas›n› önlemek için gereklidir.
Ülkemizin somut toplumsal durumundan hareketle nesnel olgular›n
do¤ru analizine dayal› olarak burjuva partilerin s›n›fsal niteli¤inin do¤ru saptanmas›; devrimci sosyalist hareketin politik/taktik ilerlemesi aç›s›ndan gereklidir. CHP'de lider ya da yönetim de¤iﬂimi, “hamam›n de¤iﬂmesini” sa¤lamaz, ancak “hamam tas›n›n” de¤iﬂmesini sa¤layabilir. “Tas›n de¤iﬂmesinin” “eme¤in kurtuluﬂu” aç›s›ndan önemli bir ﬂey ifade etmedi¤i aç›kt›r. Ancak, emekçi s›n›flar›n e¤ilimlerinin de¤iﬂmesine s›k› s›k›ya ba¤l› olmas› nedeniyle; bu tür siyasî geliﬂmelerin, kendi zemini olan toplumsal iklim de¤iﬂiminin ivmesini etkileyece¤ini görmek son derece önemlidir. Bu siyasî durum, ayn› zamanda, devrimci sosyalist harekete, önemli siyasî veriler ve
ipuçlar› da sundu. Kuﬂkusuz siyasî de¤iﬂimin gerçekleﬂmesinin; as›l olarak
emekçilerin aya¤a kalk›ﬂ› nedeniyle toplumsal havan›n de¤iﬂimine ba¤l› oldu¤unu görmek istemeyen ve iﬂin bu yan›n› gölgelemeye çal›ﬂan hükümet
yanl›s› medyan›n tavr› anlaﬂ›labilir. Bu yeni bir durum de¤il; ancak geliﬂmelerin “sol” içerisinde yer alan baz› gruplar›n s›n›fsal içyüzünü de aç›¤a ç›karmas› dönemsel, yeni bir durumdur. Taraf gazetesi gibi, hükümet yanl›s› olmad›¤›n› ve “demokrasi yanl›s›” oldu¤unu iddia eden yay›n kuruluﬂlar›n›n,
utangaç bir ﬂekilde burjuva hükümetin yoldaﬂ› oldu¤u, gerçekleﬂen siyasî
duruma iliﬂkin ald›¤› tav›rla ortaya ç›kt›. Liberalizminin ne anlama geldi¤i;
emekçilerin devrimci hareketine ve Kürt halk›n›n özgürlük mücadelesine
iliﬂkin görüﬂlerinin ne oldu¤u, ifade özgürlü¤ünden ne anlad›klar› örtü kald›r›l›nca aç›k seçik belli oldu.
Burjuva liberal sol gruplar, AKP hükümetinin utangaç sözcüsü olma
görevini yerine getirirken; CHP'nin “burjuva sol olmad›¤›” iddialar›n› “özel
önemle” vurgulamak gereksinimi duyuyorlar. CHP'nin eski yöneticilerinin
ve yeni seçilen yöneticilerinin de “Ergenekon ile iliﬂkili oldu¤unu”, bir savc›
edas›yla iddia ediyorlar. Kontrgerilla (Ergenekon) türü örgütlerin, burjuva
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devletin yan örgütleri oldu¤u ve dolay›s›yla devletle iliﬂkisi ölçüsünde, burjuva partilerin de bu tür örgütlerle ba¤›n›n olaca¤› bir gerçekliktir. Kontrgerilla türü örgütlerle “baz›” partilerin iliﬂkisi olabilece¤i ve “baz›” partilerin iliﬂkisinin olmayaca¤› kan›s›n› güçlendiren bir yaklaﬂ›m, bu tür örgütlerin her
burjuva parti ve kurumla iliﬂkisi oldu¤u gerçekli¤ini örter. Bu türden bir saptamay› yapan ve siyasî havan›n de¤iﬂimini, devletin organlar› aras›ndaki
çat›ﬂmaya ba¤layan yaklaﬂ›m›n sosyalist perspektifle ilgisi yoktur. As›l olarak, kapitalist sistemdeki bir de¤iﬂimin gerçekleﬂmesi için, burjuva fraksiyonlar›n çat›ﬂmas›na bel ba¤layan ve toplumsal dönüﬂümlerin bütününde,
iﬂçi s›n›f›n›n tarihsel figür oldu¤unu yads›yan burjuva liberal bireylerin,
Marksist olduklar› iddias› bir palavrad›r. Bu iddia, liberal burjuva sol hareketin “sol” gösterip sa¤ vurma takti¤idir.
Taraf gazetesinin freni tutmuyor ve Kürt özgürlük hareketini de 'Ergenekon'la iliﬂkilendirmeyi, en etkili y›prat›c› yöntem olarak kullan›p, bir taﬂla
iki kuﬂ vurmak istiyor. ‹ddias›n›, tek bir belgeyle kan›tlayamasa da sürdürüyor. Tüm bu iddialar ve söylem; devletle kopuﬂ sürecinde olan Kürt halk›n›,
PKK'den uzaklaﬂt›rarak, burjuva iktidara taraf olmak içindir. AKP ile tam bir
dayan›ﬂma, birlik ve beraberlik içinde ve canh›raﬂ bir çabayla yürütülen bu
kampanya; reformist, konformist, rahat›na düﬂkün sosyalist çevrelerin kulaklar›na çok hoﬂ geliyor. Kürt halk›n›n kazan›mlar›n› sa¤laman›n yolunu
açan ulusal kurtuluﬂ hareketi, zor araçlar›ndan vazgeçti¤i anda; teslimiyetin yolunun aç›laca¤› ve Kürt halk›n›n gevﬂetilen kölelik zincirlerinin yeniden
s›k›laca¤› aç›kt›r. Taraf gazetesinin tüm yazarlar›n›n, Kürt halk›n›n köleli¤inin bir biçimde sürmesini istedi¤i ve bu istence sahip burjuva liberallerin
as›l amac› ve neye “taraf” oldu¤u, iyi anlaﬂ›lmal›d›r.
“Taraf” gazetesi, ilk kuruluﬂ günlerinden itibaren, burjuva liberal cephede yer ald›. Burjuvazinin fraksiyonlar› aras›ndaki kavgada, birilerinin sundu¤u olanaklar ölçüsünde (tiraj deste¤i ve reklam vererek gelir sa¤lama) ve
bu olanaklarla belirlenen s›n›rlar içerisinde Taraf›n sözcüleri, burjuva düzenin ekme¤ine ya¤ sürerek gerçek anlamda taraftar oldu. Taraf içerisinde,
burjuva düzenin belli ayg›tlar›na vuruyor görünen sözde “sosyalist sol” yazarlar›n iﬂçi s›n›f›n›n kurtuluﬂu ve Kürt halk›n›n özgürlük sorunu ile uzaktan
yak›ndan ilgisi yoktur. Kapitalist sistemin bekas› için; avc›l›¤a soyunan “Taraf” yazarlar›, bu yükümlülü¤ü yerine getirirken kaç›n›lmaz olarak tökezliyorlar ve aç›k veriyorlar. Taraf yazar› Önder Aytaç 18 Haziran 2010 tarihinde, Küre TV'de ﬂöyle diyor: “Öcalan madem elinizde, al›rs›n›z karﬂ›n›za,
dersiniz ki, 'e¤er Türkiye'de bir ay içerisinde bir yaprak k›m›ldarsa, bu terörü bitirmezsen, seni idam ederim, seni asar›m… Bak›n bakal›m bu olaylar›n hepsi bitiyor mu? Bitmiyor mu? O zaman al›r asars›n›z, öldürürsünüz. O
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zaman gelece¤i kurtarabilirsiniz.” Kuﬂkusuz meselenin üzerini örtmek için,
Taraf gazetesi editörü diyebilir ki; “yazar›m›z›n gazete d›ﬂ›nda söyledikleri
bizi ilgilendirmez.” Ancak gazete üstü örtülü bir dille Kürt halk›n› “ulusal özgürlük hareketine” karﬂ› durmaya ça¤›r›rken, ayn› gazetede yazan Emre
Uslu da; PKK'yi “s›n›r d›ﬂ›na” ç›kartma konusunda bir öneri sunuyor ve kendine ayr›lan gazete mahallinde ﬂöyle yaz›yor: “Bu süreçten en fazla yararlanacak kiﬂi de Abdullah Öcalan olur. Karﬂ›l›kl› kin duygular›n›n törpülenmesiyle onun hapishane koﬂullar›n›n yumuﬂat›labilmesi için gereken zemin de
do¤muﬂ olur. Yoksa karﬂ›l›kl› kin yükseltilmeye devam ederse korkar›m toplumsal bask› Öcalan'›n as›lmas›n› istemeye kadar gider ve bir noktadan
sonra bunun önüne kimse geçemez.” Üstü aç›k biçimde 'idam etmek' sopas›n›, Ulusalc› Kürtleri usland›rmak için kullanma tehdidi; 12 Eylül askeri
darbe ﬂakﬂakç›s› yazarlar›n “yok etme” önerisine dahi taﬂ ç›kartacak cinstendir. Son tahlilde, devlet yan›nda duran liberal baylar›n “darbe karﬂ›tl›¤›n›n” ne tür bir ﬂey oldu¤u görülüyor. Taraf gazetesinde yer alan reformcu
sosyalistlerin özgürlük anlay›ﬂ›; bu yazarlar›n “Taraf” gazetesinde yer almas›na tahammülü içeriyor. Ancak ayn› gazete yöneticilerinin, '‹slâmc›' çevrelerin 'tepkisi' yüzünden Sevan Niﬂanyan'› 'kap› önüne' koyma tavr›na karﬂ›;
“sosyalist” yazarlar›n tepkisiz kalmas›, “düﬂünce özgürlü¤ünün” içeri¤inin
nas›l keyfî dolduruldu¤unu da gösterdi.
Bu gazetede “PKK devlet gibi hastal›kl› bir organizmad›r, çünkü insan
öldürmeyi ola¤anlaﬂt›r›yor.” diye yazanlar›n; 'idam›n' özgürlük hareketine
karﬂ› koz olarak kullan›lmas› do¤rultusunda ça¤r›lar yapan kiﬂilerle ayn› havay› soluyarak yaﬂamalar› ve onlara göz k›rpmalar› da ola¤and›r. Ola¤an olmayan, Taraf gazetesi yazarlar›n›n, kapitalizmin taraf› oldu¤unu aç›k seçik
göstermelerine karﬂ›n; hâlâ onlar›n›n sosyalist hareket “taraf›nda” oldu¤unun
iddia edilmesidir. Kürt özgürlük mücadelesine ve emekçilerin devrimci hareketine karﬂ› olma konusunda, burjuva liberal sol ideologlar ile burjuva ulusalc› sol ideologlar›n ve siyasîlerin nas›l benzeﬂti¤ini görmemek aymazl›kt›r. Taraf gazetesinin “askeri darbeleri” sözde önlemek kayg›s›yla, ortaya “büyük
laflar” at›p; burjuva hükümetin koruyuculu¤unda “demokrasi havarisi” kesilmesi; baz› sosyalist siyasîlerin ve teoricilerin gözünü boyad›¤› aç›kt›r.
Gerçek ﬂu ki; somut koﬂullar, küresel ve bölgesel güçlerin durumu ve
s›n›f mücadelesinin ulaﬂt›¤› boyutlar; askerî darbelerin yap›lmas›na olanak
tan›yorsa; hiçbir yasal düzenleme ve yasal önlem darbeleri durduramaz.
Bu gerçeklik; umudunu kapitalist siyasî sistem içerisinde yap›lacak yasal
düzenlemelere ba¤layan baylar›n 'anti-darbeci politikalar›na' her zaman
darbe vurdu. Kuﬂkusuz kapitalist sistemin ihtiyac› ve burjuva siyasan›n
uzant›s› olarak gerçekleﬂen bir darbeyi ya da siyasî gerici bir de¤iﬂimi ya42

salar ya da düzen içi kurumlar de¤il; ancak ve ancak emekçi s›n›flar›n mücadelesi durdurabilir. Burjuva liberal solcular ise, iﬂin bu fonksiyonel yan›n›
b›rak›p; burjuva fraksiyonlar›n kendi aralar›ndaki çat›ﬂmadan medet umarak ve sözde 'darbe karﬂ›t›' fraksiyonlar›n yan›nda yer alarak taraf›n› belirledi. Kuﬂkusuz bu tav›r ola¤an bir durumun ifadesidir. Çünkü burjuva liberal solcunun, burjuva düzen d›ﬂ› organize olan emekçiler hareketine ve ezilen halklar›n özgürlük mücadelesine bel ba¤lamas› mümkün de¤ildir. Siyasî havay› döndüren etkenin emekçilerin isyan› oldu¤unu, özel bir çabayla
görmezden gelmelerinin nedeni de, olgular› burjuva s›n›f bilinciyle alg›lamalar›d›r. Bu baylar›n, burjuva liberal sol unvanlar›yla, burjuva hükümetin arka
bahçesinde oyuna kat›lmas›na kimsenin diyece¤i bir ﬂey olmaz. Ama bir
yandan burjuva hükümeti destekliyorken; di¤er yandan da bu yandaﬂl›¤›
“halk” yarar› için yapt›¤›n› söylüyorsa, bu noktada burjuva liberal solcu bir
ideologun, keskin ve ﬂatafatl› 'anti-darbeci' söyleminin; burjuvazinin genel
ç›karlar›n›n süreklili¤ini sa¤lama arzusunun örtüsü oldu¤unu aç›klamak
devrimci sosyalistlerin görevidir. Anti-militarist olmak, burjuva düzen karﬂ›t› olmak demek de¤ildir. Kald› ki, burjuva sistemin, sürekli baﬂka uluslara
karﬂ› k›ﬂk›rt›c› oluﬂu ve yeni pazarlar bulmak için militarizme duydu¤u ihtiyaç nedeniyle, kapitalist sistem içerisinde burjuva liberallerin anti-militarist
söylemi, söylem olarak kal›r ve gerçek anlamda pratik karﬂ›l›¤›n› bulamaz.
Anti-kapitalist ve proleter devrim yanl›s› olmayan gruplar›n 'ant-militarist' oldu¤unu söylemesinin, gerçeklik dünyas›nda bir k›ymeti yoktur.
Burjuva “Sol” Partiler S›n›f Karakterine Uygun Davran›r
Burjuva “sol” partileri, burjuva “sa¤” parti olarak nitelendirenlerin; (Ya
da çok kullan›ld›¤› biçimiyle “CHP sol parti de¤ildir.” diyenlerin), bu partilerin yönetimlerinin de¤iﬂmesi ile de¤iﬂime u¤rayarak “sol” parti olduklar›na
iliﬂkin iddialar› çocukçad›r. Bu yaklaﬂ›m, kahve sohbetleri esnas›nda geçerlidir ve önerme sahiplerinin, bu yaklaﬂ›ma dayal› savlar›n›; teorik yaz›lar›nda “derin” bir analize yaslan›r gibi aç›klamalar› abestir. Bu tür kavramlar›n
devrimci sosyalizm aç›s›ndan ideolojik, politik bir de¤eri yoktur.
Bu noktada, CHP'nin “faﬂist bir parti oldu¤u” saptamas›n›n; CHP'nin
“sosyalizm” çizgisine vard›¤›n› iddia eden saptamalar gibi, bilinç bulan›kl›¤›
yarataca¤› aç›kt›r. Burjuva bir parti olarak CHP'nin sol parti oluﬂu; burjuva
sistemin bekas› için yap›lmas› gerekenlere iliﬂkin amaç ve yönteminin burjuva sa¤ partilere göre farkl› oldu¤unu ifade eder. Ya yoksa, bu partilerin
kendilerini tan›mlamak için kulland›klar› “sosyal” ve “demokrat” niteliklere
sahip olmalar› mümkün de¤ildir. En demokratik burjuva devletlerde dahi,
burjuva sol partilerin “demokrat” ve “sosyal” olduklar›na iliﬂkin söylemleri
ka¤›t üzerinde yaz›l› olarak kal›r. Toplumsal pratik içerisinde bu partiler ne
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sosyaldir ne de demokrat. Burjuva sistemin ç›karlar›n› savunmakla yükümlü partilerin, pratik anlamda, tüm toplum için, sosyal ya da demokrat olmas›, s›n›fsal parti olmalar› nedeniyle mümkün de¤ildir. Burjuva sol partiler
burjuvalar için “sosyal” ve “demokrat” partilerdir. Burjuva partilere iliﬂkin tan›m ve kavramlar›n rastgele kullan›lmas›n›n; iﬂçi s›n›f›n›n “nesnel durumu”
kavrama yetisinin geriletilmesinde, önemli ideolojik rolünün olaca¤› da görülmelidir. Bir burjuva “sol” partinin, faﬂist parti olarak nitelendirilmesi, bu nitelemeyi yapan sosyalist siyasîleri, di¤erlerinden daha keskin ve daha fazla “burjuva düzen karﬂ›t›” yapmaz. Ama bu somut durumu anlamama hâli,
sosyalist hareketi afaki söylemlere ve taktiklere baﬂvurmaya sürükler.
Burjuva sol parti ile burjuva sa¤ partilerin bir ve ayn› olduklar›ndan söz
ederek bu partilerden birinin hükümet oluﬂunun toplumsal durum aç›s›ndan
bir de¤iﬂikli¤in iﬂareti olmad›¤›n› söylemek, sosyalist çocukluk hastal›¤›d›r.
Farkl› burjuva partilerin hükümet oluﬂu, en az›ndan toplumsal iklim hakk›nda bilgi verir. Bir burjuva sol partinin, halk nezdinde itibar kazanmas›; kendi ad›n›n parlat›lmas› ve kapitalist sistemin ç›kar› içinde olsa; de¤iﬂimin,
halk lehinde bir iklimin varoluﬂu ve sonucu oldu¤unu iﬂaret eder. Burjuva
partilerin hükümet olmalar›n› sa¤layan toplumsal iklimin, ayn› zamanda iﬂçi s›n›f›n›n eylem tarz›n› ve örgütlenmesini de etkiledi¤i aç›kt›r. Bu nesnel
gerçeklik inkâr edilerek, iﬂçi s›n›f›n›n devrimci teorisinin prati¤e ›ﬂ›k tutmas›
sa¤lanamaz. Burjuva sa¤ ve “sol” partilerin hepsini ayn› kefe içerisinde de¤erlendiren ve onlar›n çat›ﬂmas›n›n, iﬂçi s›n›f›n›n politik eylemi üzerindeki
etkisini kavramayan ve egemen s›n›f›n iç çat›ﬂmalar›n›n devrim aç›s›ndan
ne anlama geldi¤ini anlamakta zorluk çeken bireylerin, iﬂçi s›n›f› devrimini
düﬂünme ve örgütleme konusunda ciddî oldu¤u söylenemez.
Halk›n var olan burjuva hükümetten uzaklaﬂmas› ve burjuva düzen d›ﬂ› olmasa da; burjuvazinin emekçileri darmada¤›n eden uygulamalar›ndan
b›karak yeni aray›ﬂlar içerisine girmesi ve bu aray›ﬂlar›nda “sol çizgide” olmas›; ‹ﬂçi S›n›f› Partileri için hayatî önem taﬂ›r. Kuﬂkusuz halk›n umut ve
aray›ﬂ›na, burjuva sol partideki de¤iﬂim karﬂ›l›k geliyorsa ve halk o tarafa
yöneliyorsa, bu önemli bir durumdur. Bu durumda, küçükburjuva devrimcilerinin, halk›n yönelimini, burjuva sol partiye küfrederek yok edeceklerini
sanmalar› önemli bir yan›lg›d›r. Yap›lmas› gereken ﬂey politik iklimdeki bu
de¤iﬂimi; iﬂçi s›n›f›n›n devrimi lehine de¤erlendirmektir. Ancak süreci de¤erlendirme gücünden ve yetene¤inden yoksunsa, kabahati baﬂkalar›na
yüklemek sosyalist partileri aklamaz. Halk›n muhalefetini örgütleyecek
Devrimci Komünist bir S›n›f Partisi'nin yoklu¤u nedeniyle, halk›n yöneliminin sosyalizm aç›s›ndan “olumsuz” oluﬂunun ac›s›n›; burjuva sol partiye
lanetler okuyarak dindirmek isteyenler, ancak kendilerini aldat›rlar. Siyasî
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gericilik e¤iliminin ve burjuva devletin daha bask›c› bir karakterde oldu¤u
toplumsal iklimin; iﬂçilerin devletin gerçek yüzünü görmesini ve eyleme yönelmesini sa¤lad›¤› iddias›, küçükburjuvaziye ait bir yan›lsamad›r. Bu yan›lsama, k.burjuva devrimci birey ve gruplar› devletin daha bask›c› olmas›n› alttan alta istemege kadar sürükler. Bu anlamda devletin yap›s›n› etkileyecek
demokratik bir esinti, bu gruplarca istenilir bir durum olmaktan ç›kar. K.burjuva birey ve gruplar›n, toplumsal havan›n “burjuva demokrasisi” yönünde
bir dönüﬂüme yol açmas›ndan rahats›z olmas› kaç›n›lmaz gerçekleﬂir.
Toplumsal koﬂullar›n ve çat›ﬂan güçler dengesinin de¤iﬂimine s›k› s›k›ya ba¤l› gerçekleﬂen herhangi bir burjuva partideki ya da siyasal sistemdeki bir de¤iﬂimi “birilerinin ülke siyasas›n› dizayn etmesi” ﬂeklinde alg›lamak;
sosyal olgular›n ortaya ç›k›ﬂ›n›n veya de¤iﬂiminin, o ülkede ve küresel sat›hta s›n›flar aras› çat›ﬂman›n o anki durumuna do¤rudan ba¤l› oldu¤u gerçe¤ini inkâr etmektir. Burjuva partilerin, özellikle de burjuva sol partilerin
yürüyüﬂünün, emekçilerin savaﬂ›m durumuyla yak›ndan ilgili oldu¤unu ve
halk›n, burjuva hegemonyas› ile çat›ﬂma hâlinin burjuva sol partilerin stratejilerini ve politikalar›n› nas›l derinden etkiledi¤ini görmeyenlerin; toplumsal de¤iﬂimleri, gerileme ve ilerleme hareketlerini “komplo” teorileriyle aç›klamalar› kaç›n›lmazd›r. Bu tav›r; iﬂçi s›n›f›n›n kendili¤inden de olsa sesini
yükseltmesinin ve hükümetin uygulamalar›ndan hoﬂnutsuz olan emekçilerin aya¤a kalkmas›n›n, siyasî zemini nas›l sarst›¤›n› görmezden gelmektir.
Tüm toplumsal olgular›n varoluﬂ ve yok oluﬂunun, burjuvazinin istem ve hedeflerine ba¤l› oldu¤u saptamas›n›n; insanlar›n, onlara tanr›n›n yazd›¤› kaderden baﬂka bir kaderi izleyemeyeceklerini savunan görüﬂten fark› yoktur.
Bu yaklaﬂ›m; iﬂçi s›n›f›n›n ve ezilen halklar›n bölgesel ve küresel çeliﬂkisinin ve çat›ﬂmas›n›n tarihe yön veren gerçeklik oldu¤unu reddeden burjuva
ideologlara ve siyasîlere aittir. Toplumsal ve siyasî olgular›n de¤iﬂiminin tümü olan insanl›k tarihi; burjuva baylar için, “Kahramanlar›n, önderlerin ve
kurumlar›n yön verdi¤i olaylar zinciridir. Toplumsal olgulardaki de¤iﬂimler
belli iradeler taraf›ndan dizayn edilir.” Bu sav› sahiplenen ideologlara göre,
“gökyüzündeki tanr›lar(!) nas›l kainat› dizayn ediyorsa; toplumlar› da belli birey ve kurumlar dizayn eder.” E¤er bu sav do¤ru olsayd›; belli merkezlerde
belli kurumlar›n haz›rlad›¤› projeye ba¤l› olarak, “o kudretli elin” iﬂaret etti¤i
partiler hükümet olurlard›. Emekçi s›n›flar›n da, siyasî partilerin hükümet olmas› ya da sistemde bir de¤iﬂimin gerçekleﬂmesi konusunda bir etkileri olmayaca¤› için; oturup kendilerine biçilen yazg›n›n gerçekleﬂmesini beklerlerdi. Ama öyle de¤il, herhangi bir toplumsal durum karﬂ›s›nda, emekçilerin
herhangi bir aktif tutumu ve hatta eylemsizli¤i de, toplumsal durumun ﬂekillenmesinde rol oynar. Ülke ve dünya tarihi; belli kurumlar taraf›ndan yap›45

lan toplumsal mühendislik projelerinin ve bu kurumlarca iﬂaret edilen ancak
halk ile egemen s›n›flar aras›ndaki çat›ﬂman›n o anki durumunun onay›n› almakta baﬂar›s›z oldu¤u için hükümet olamayan partilerin enkaz›yla doludur. Bu gerçekli¤i görmeyi beceremeyenlerin; toplumsal de¤iﬂimler esnas›nda etkin rol alamayan siyasîler ve ideologlar oldu¤u görülmelidir. S›n›f
mücadelesinin, tarihin yönünü çizdi¤ine iliﬂkin gerçe¤i inkâr eden kapitalist
ideologlar›n yaklaﬂ›mlar› ile ayn› yaklaﬂ›m› üstü kapal› dillendiren “sosyalistlerin”, iﬂçi s›n›f› devrimine iliﬂkin sözlerinden kuﬂku duymak gerekir.
Burjuva sol partinin, kapitalist sistemin sald›r›lar›ndan muzdarip olan
halk›n ilgisini ve deste¤ini kazanmas›; do¤rudan, emekçilerin burjuva düzene karﬂ› hoﬂnutsuzlu¤u nedeniyle oluﬂan havaya ba¤l›d›r. Bu gerçe¤i görmeden ve s›n›flar aras› çeliﬂkinin ald›¤› boyutu ve çat›ﬂman›n o anki hâlini
do¤ru alg›lamadan hareket edenler; halk›n burjuva sol partiye ya da daha
aç›k ifade etmek gerekirse “sola” yönelmesini ve burjuva sol partinin bu yöneliﬂin çekim merkezi olmas›n› tehlike olarak gördüler. Oysa burjuva sol
partinin çekim merkezi oluﬂunu sa¤layan koﬂullar; ayn› zamanda devrimci
sosyalist partilerinin de çekim merkezi olmas› için gereken olana¤› sa¤layan koﬂullard›r. ‹ﬂçi s›n›f›n›n kurtuluﬂunu amaçlayan partilerin, devrimci
varoluﬂlar› için de olanak sa¤layan koﬂullar› de¤erlendirme becerisi gösteremedikleri yerde; burjuva sol partilerin halk nezdinde önem kazanmas› ve
emekçiler muhalefetini düzen içinde eritmek görevini hakk›yla yerine getirmek için siyaset sahnesinde etkin rol almas› kaç›n›lmazd›r. Bu ba¤lamda,
burjuva sol partilerin halk muhalefetinin öncüsü olmas›n›, tehlike iﬂareti sayarak ona sald›rman›n; toplumsal prati¤e yön vermek aç›s›ndan hiçbir önemi yoktur. Toplumsal gidiﬂin yelkeni lafla ﬂiﬂseydi; küçükburjuva ideologlar
toplum gemisinin en iyi ve en makbul kaptan› olurlard›.
Küçükburjuvazinin Trajik Politik Yaln›zl›¤›
Fikirleri, yönelimleri ve pratikleri benzeﬂik olan birey ve partiler; birbirlerine karﬂ› ac›mas›z ve inkârc› yaklaﬂ›rlar. Hatta bu sald›r›, ço¤u zaman,
söylemde ve pratikte kendilerine tam z›t olan partilere karﬂ› sald›r›dan daha yo¤un gerçekleﬂtirilir. Küçükburjuvazinin s›kl›kla yaﬂad›¤› bu gerçekli¤in
nedeni; emekçi y›¤›nlar› aldatmak için, grubun ya da bireyin, kendisiyle ayn› kulvarda olan gruptan “farkl› oldu¤u” yan›lsamas›n› yaratma ihtiyac› ve istemidir. K.burjuva ak›mlar›n birbirine benzer oluﬂu, bu ihtiyac› karﬂ›lama sürecinde bir handikapt›r. K.burjuva bireyi, ötekilerden ayr› durmaya ve tekil
irade olarak insanl›k tarihini yaratan idol olmak arzusuyla yanmaya itekleyen koﬂullar; omuz omuza yürüme durumunu sa¤lay›c› “birlikler” içerisinde
yer alma koﬂullar›na bask›n gelir. K.burjuvazi, her zaman, toplumsal kurtuluﬂun bireysel kurtuluﬂla mümkün oldu¤una inan›r. Söyleminde “toplumsal
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kurtuluﬂ” serüvenine inand›¤›n› belirtmesi; onun, as›l olarak bireysel kurtuluﬂu öncel sorun sayd›¤›n› gizler. Ancak toplumsal eylemlilik, söylemi yerle
bir eder ve toplumsal eylemlikte almak istedi¤i rol, bireyin gerçek arzusunun ne oldu¤unu sergiler.
Devrimci sosyalizm; söylem üzerine de¤il, s›n›flar›n ve gruplar›n eylemli¤i üzerine oturur. ‹ﬂçilerin kurtuluﬂu söylemini dilinden düﬂürmeyen
k.burjuvalar, toplumsal eylemlilik an›nda, birey olarak öne ç›kma arzusunu
dizginleyemez. Di¤er yandan k.burjuvalar, toplumsal eylemlili¤in; ancak,
kendi gibi düﬂünen bir avuç bireyin kahramanca giriﬂiminin ateﬂlemesiyle
gerçekleﬂece¤ini düﬂünür. E¤er iradesi d›ﬂ›nda bir toplumsal eylemlilik ortaya ç›km›ﬂsa, kendi iradesini aﬂan eyleme “kötü” yaftas›n› yap›ﬂt›r›r. Toplumsal hareketin kendi iradesine tabi olarak geliﬂmesi gerekti¤ini ve aksi
taktirde eylemin “gerçek anlamda etkin eylem” olamayaca¤›n› ve sönece¤ini iddia eder. Kuﬂkusuz ayn› yaklaﬂ›ma sahip k.burjuva bireyler ayn› çat›
alt›nda toplanamaz. Her k.burjuva bireye göre, “toplumun kurtar›c›s› kimlik“
kendisi oldu¤u için; her biri “irade tekli¤ini” temsil eden bu bireylerin ayr›
durmas› da kaç›n›lmazd›r. “Kahramanlar hep yaln›zd›r” ve kendisini toplumun kurtar›c›s› olarak gören k.burjuvan›n yaln›zl›¤› çok daha trajiktir. Birbirinden fark› olmayan unsurlar›n; birbirlerinden farkl› olduklar› iddias›na dayanak olarak; birbirlerine benzeﬂikli¤i örten toz bulutunu yaratacak sald›r›
ve a¤›r küfre baﬂvurmalar› da zorunludur.
K.burjuvazinin bireysel iradeyi önemsemesi ve kahramanlar›n tarihi biçimledi¤i iddias›; onun iktisadî iliﬂkilerde bireysel yer al›ﬂ›n›n üzerine oturur.
‹ﬂçi s›n›f›n›n ortak iradeyi önemsemesi ve s›n›fsal eylemin tarihi biçimledi¤i
görüﬂü ise; iﬂçi s›n›f›n›n iktisadî iliﬂkiler içerisinde toplumsal davranmas›na
do¤rudan ba¤l›d›r. Bu toplumsallaﬂma, iﬂçi s›n›f›n›n kurtuluﬂ sürecinde irade birli¤ini zorunlu k›lan maddî zemindir.
Özellikle kendine komünist demekten çekinenlerin, (emekçilerin kendi
kurtuluﬂlar› için de¤il, k.burjuva gruplar›n “öncülü¤ünü” kabul etmeleri sürecinde, onlar› ürkütmemek amac›yla) kimliklerini gösteren etiket olarak, “sol”
kavram›n› kullanmas›; Burjuva sol, k.burjuva sol, ulusalc› sol, liberal sol,
sosyalist sol ve komünist sol gibi kavramlar›n bir s›n›fsal prati¤i yans›tt›¤›
gerçe¤ini inkâr etmek çabas›d›r. Oysa kendisi için s›n›f olma bilincine ulaﬂan ve eme¤in kurtuluﬂu için pratik olarak mücadele veren ya da bu hedefe inanan iﬂçilerin kendilerini komünist olarak tan›mlamaktan ürkmedi¤i bilinmektedir. Bu gerçekli¤i inkâr edenlerin as›l olarak korktuklar› ﬂey; iﬂçi s›n›f›n›n kendi iradesiyle sürece müdahale etmesidir. Bu türden bir müdahale esnas›nda kavramlar de¤il, eylemin vasf› önem kazan›r. Devrimci iﬂçiler,
bu dönemde, k.burjuvazinin sürece kat›lma amac›n›n alt›nda yatan bireysel
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kurtuluﬂ arzusunu daha net bir biçimde görürler. Özellikle ‹ﬂçi s›n›f›n›n devrimci iradesinin sürece damgas›n› vurdu¤u yerde; k.burjuva devrimcili¤inin,
burjuva sol partilerin “devrimcili¤i” ile akrabal›¤› ortaya serilir.
Devrim döneminde, pratik olarak iﬂçi s›n›f› devrimcili¤i ile k.burjuva
devrimcili¤i ayr›ﬂ›r. Oysa demokrasi mücadelesi bu gruplar aras›ndaki farkl›l›¤› silikleﬂtirir. Ayn› ﬂekilde demokrasi mücadelesi, pratik anlamda k.burjuva sol ile burjuva sol aras›ndaki ayr›m› da silikleﬂtirir. ‹ﬂçi s›n›f› devrimcili¤i, bu dönemde prati¤i ve amac›yla tüm burjuva gruplardan kopma olana¤›n› kullan›r ve ayr› durur. Ancak k.burjuvazinin kendi s›n›f ç›kar›, proleter
devrimden uzak kalmas›n› gerektirir. K.burjuvazi, kapitalist rejiminde kendine hayat veren ve özgürleﬂmesini sa¤layan olanaklar›n yarat›lmas›n› ister.
Bu istemini dillendirirken iktisadî durumu nedeniyle gericilik e¤ilimi taﬂ›yan
büyük burjuvaziyle çat›ﬂ›r. Bu çat›ﬂman›n yüksek derece gerçekleﬂti¤i noktada devrimcileﬂir ve devrimci iﬂçilerle ayn› cepheye düﬂer. Ayn› cepheye
düﬂtü¤ü emekçilerin devrimci at›l›m›n›n dizginlerini elinde tutmak arzusunu
yitirmez. Söylemi “devrimci” ve keskindir. Ama, as›l olan amac›, “burjuva
demokrasisidir”. Bu demokratik amac›; k.burjuva solculu¤unun, burjuva
solculu¤u ile ayn› karakterde oluﬂunu belgeler. Bu nedenle; savundu¤u ilkelerin, burjuva solcu partilerin ilkeleriyle benzer oldu¤unun üzerini örtmek
ister. Bu örtmenin bir yolu da burjuva solunun “sol olamayaca¤›” iddias›n›
dillendirmektir. Bu ba¤lamda k.burjuva devrimci grup; burjuva sol partileri,
s›n›fsal durumunu ifade etmeyen, ama kendinden uzakta oldu¤u iddias›n›
güçlendirici bir ﬂekilde tan›mlar. “Burjuva sol, 'sol' olamaz; Çünkü 'sol' olan
k.burjuva devrimci örgütün kendisidir ve dolay›s›yla burjuva sol partiler, 'sol
d›ﬂ›d›r', 'faﬂisttir' ”. Gerçekli¤i altüst eden ve Marksist literatür d›ﬂ› bu tan›mlama ile k.burjuva sosyalistler, kendi “demokrat solculuklar›n›” gerçek “devrimcilik” olarak tan›mlama olana¤›na kavuﬂurlar. Bu ayn› zamanda türdeﬂ
oldu¤u burjuva sol partilere “kadro” kapt›rmamak için de gereklidir. Burjuva
sol parti kadrolar›n›n önemli ço¤unlu¤u; küçükburjuva sosyalist (devrimci,
reformist) örgütlerden “devﬂirildi”. Burjuva sol partilere, k.burjuva sol hareketten “kadro” geçiﬂinin yo¤un yaﬂand›¤› ülkelerde, k.burjuva sosyalist hareketlerin bu geçiﬂi önlemek için, burjuva sol partileri farkl› adland›rma ihtiyaçlar› her zaman gündemde oldu. Ancak, toplumsal eylemlilik içerisinde;
k.burjuva sol örgütler; burjuva sol partilere kadro yetiﬂtiren örgütler olmaktan kurtulamad›. K.burjuva sosyalist örgütlerle, burjuva sol partilerin ideolojik kayna¤›n›n ayn› olmas›; k.burjuva sosyalist kadrolar›n, daha önce “sol d›ﬂ› parti” say›p küfrettikleri, burjuva sol partilere “geçiﬂini” kolaylaﬂt›rd›. Bugün burjuva sol partiler taraf›ndan aday gösterilen ve seçilen onlarca belediye baﬂkan›n›n bu “devﬂirmelerden” biri olmas› ve bu bireylerin kendini hâ48

lâ “sosyalist”, “devrimci” olarak tan›mlamas› ve ço¤u çevrenin de bu tan›mlamay› kabulü trajik bir örnektir. Kuﬂkusuz bu bireylerin nas›l olup da bile
bile “sol d›ﬂ›” bir burjuva partinin kadrosu, belediye baﬂkan› olabildi¤ini
aç›klamak; CHP gibi partileri, burjuva sol parti olarak görmeyen “sosyalistlere” düﬂer. K.burjuva sosyalistlerin, burjuva sol partileri “sol d›ﬂ›” parti olarak adland›rmas›n›n nedeni; siyasî ve toplumsal program›n›n farkl›l›¤› de¤ildir. Bu tan›mlama, tamam›yla, ayn› tür mal›, ayn› pazarda satan tüccar›n,
ötekinin “müﬂterisini korkutma” içgüdüsüyle baﬂvurdu¤u bir kötüleme eylemini anlat›r. ‹ﬂin tuhaf yan›; dün burjuva sol partileri, “sol d›ﬂ›” ya da “faﬂist”
olarak tan›mlayan k.burjuva devrimcilerin ve reformistlerin, bugün kadrosu
olduklar› burjuva sol partiyi, “emekçilerden yana parti” olarak tan›mlamalar› ve bu tan›m› kabul ettirme gayretleridir. Kuﬂkusuz bu davran›ﬂ; dün faﬂist
dedi¤i partide bugün kadro olan bireyin, bu vahim durumu akla uydurma
çabas›d›r. Toplumsal iliﬂkileri kendi gerçekli¤i ile kavramayanlar›n, dün söylediklerinin tam tersi fikri bugün söylemeleri kaç›n›lmazd›r. Toplumsal iliﬂkileri kendi “öznel” durumuna uygun olarak de¤erlendiren k.burjuva siyasîlerin, konumlar›n› de¤iﬂtiren toplumsal de¤iﬂim dönemlerinde s›kl›kla zigzag
çizmeleri ya da gerçe¤i inkâr eder duruma düﬂmeleri, s›n›fsal karakterlerinin tipik bir halidir.
Kendinden baﬂka herkesi “sol d›ﬂ›” diye nitelendiren ve halk için
düﬂündü¤ü toplumsal kurtuluﬂ projesini de en do¤ru ve kutsal sayan
bireyler aç›s›ndan, kendi görüﬂleri tek do¤ru, di¤er tüm fikirler ve politik önermelerse yanl›ﬂt›r. Bu bak›ﬂ aç›s›n› her f›rsatta vurgulayan
k.burjuva birey; sosyalist hareket içerisinde yer al›rken, devrimcili¤ini nas›l “tek” do¤ru ilan etti ise; “devrimci fikirlerinden” çark etti¤i
dönemde de “yeni fikrini” tek do¤ru fikir ilan etti. K.burjuva bireyler
için; yeni dönemde sahip oldu¤u “yeni fikir ve politik önermeler” kendine ait oldu¤u için en do¤ru fikir oldu. Eski fikirlerini terk etme ve dolay›s›yla yenilgi yaﬂama durumu; k.burjuva bireyin kabu¤una çekilerek “yeni” hayat›n› kendi hâlinde yaﬂamas›na yol açmad›. Aksine,
“devrimin gerçekleﬂemez oldu¤unu”(!) keﬂfeden bu baylar; eski aktifliklerinden ödün vermediler ve hatta daha azg›nlaﬂt›lar. Sald›r›lar›n›n
yeni hedefi de, “yeni düﬂman” sayd›¤› devrimci fikir ve parti oldu. Bu
k.burjuvalar, yeni bilenmiﬂ silahlar›n yönünü; art›k yanl›ﬂl›¤› kendileri
taraf›ndan keﬂfedilmiﬂ olan devrimci fikirlere ve devrimci sosyalist
eylemcilere çevirdiler. Toplumu uyarma görevini veren kapitalist iktidar›n selameti için; Kuduz köpek gibi, karﬂ› devrimcilik fikrini kapitalist sisteme muhalif olan herkese bulaﬂt›rmak arzusuyla, tüm ideolojik, politik araçlar› kulland›lar. K.burjuvan›n toplumsal konumu; onun,
S.P. F/4
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karﬂ› tarafta olan “ötekilere”, bulundu¤u cepheden sald›ran, keskin
ve inkârc› karakterini biçimlendirdi.
Devrim düﬂüncesini, sohbetlerin tuzu biberi yapan k.burjuva sosyalist
bireyler, devrimci parti eyleminin reddi istençlerinin üzerini örtmek amac›yla; s›kl›kla, burjuva sol partileri “sol d›ﬂ›” parti olarak adland›rma yoluna baﬂvuruyorlar. “Partisiz devrimcili¤in” meﬂrulu¤unu sa¤lamak için gerçekleﬂtirilen bu eylem; bireylerin toplumsal kimlik edinme gereksinimi nedeniyle
mekân edindi¤i demokratik örgüt ofislerinde s›k rastlanan bir durumdur.
‹ﬂin trajik yan›, bu bireylere göre; “ülkemizde onlardan baﬂka komünist yoktur ve tüm sosyalist yap›lar devrimden uzakt›rlar.” Bu nedenle, iﬂçiler taraf›ndan “de¤erinin” anlaﬂ›lmas›n› bekleyen “önder” kimli¤in; yaln›z ama inatla(!) kendi kozas›nda, tek baﬂ›na devrimin ipli¤ini üretmesi zorunludur. Bu
bireyin, “devrimin” önderi oldu¤unu keﬂfetmedi¤i için, tüm sol partiler yanl›ﬂ çizgidedir. Bu baylar, kendileri d›ﬂ›ndaki tüm sosyalistleri birbirlerinden
farkl› görmedikleri için; hepsini toptan, “sol” olarak tan›mlamaktan geri durmazlar. Bu genelleme ayn› zamanda, parti iliﬂkisinin reddedilmesi fikrini de
içerir. Di¤er partilerin eleﬂtirisi, devrimci proleter bir S›n›f Partisi’ni inﬂa etmenin yolunu açmak için de¤il; parti fikrinden uzaklaﬂman›n yolunu açmak
için yap›l›r. Di¤er yandan bu baylar için burjuva cephesindeki partilerin de
birbirinden fark› yoktur; tüm burjuva (sa¤,sol) partiler “faﬂisttir”. Asl›nda bu
tan›mlama, k.burjuva sosyalist ideologun, 'yaln›z' duruﬂuna meﬂruluk sa¤layan gerekçedir. Kuﬂkusuz proleter devrim ve proleter devrimci parti derdi olmayan bireyin, emekçilerin ve burjuvazinin s›n›fsal davran›ﬂlar›n› niteli¤ine göre adland›rma derdi de yoktur. Teorik önermesinin, s›n›fsal eylemi
tan›ml›yor oldu¤u ya da olmad›¤›n›n ve eylemlili¤in varaca¤› noktan›n belirlenmesine iliﬂkin sav› destekleyip desteklemedi¤inin de önemi yoktur. Teorik önermesinin do¤rulu¤unun, toplumsal eylemlilik süreci taraf›ndan teyit
edilmesini önemsemeyen bireyi ilgilendiren ﬂey, teori üretme faaliyetinin
kendisine ideolojik, siyasî statü kazand›r›p kazand›rmad›¤›d›r.
Salt teorik sonuçlara ulaﬂmak için bir teorik faaliyeti yürüten ve
çevre iliﬂkilerini de bu faaliyet ekseninde kurgulayan ve bu do¤rultuda üzerine “benim” damgas›n› vurdu¤u araçlar› ve iliﬂki tarz›n› kullanan birey, bir sosyalist ideolog ya da teorisyen say›labilir ama bu birey, iliﬂkileri anlamland›rma eylemi ile asla bir Marksist de¤ildir.
Özellikle 12 Eylül 1971 sonras› bu “Marksist” bireylerin etraf›nda ﬂekillenen
sosyalist tarikatlar ço¤ald›. Bu tarikat önderleri, teorik donan›m› nedeniyle
etkisi alt›na ald›¤› ve tesis etti¤i ideolojik hegemonya ile bir arada tutu¤u insanlar›n; onun öznel istemlerine, ütopyas›na, hareket olanaklar›na ve hatta al›ﬂkanl›klar›na do¤rudan ba¤l› olarak kurgulanan teorik faaliyetler etra50

f›nda kümelenmesini sa¤lad›. Kümeleﬂmenin sürdürülmesine öncülük
eden, yol gösterici önderin; yaﬂamsal deneyimlerini, istemlerini ve toplumun genel ahlaki kurallar›na uyma dürtülerini tanr› ad›na toplulu¤a vaaz
eden peygamber ya da tarikat önderlerinden fark› olmad›. Bireysel iliﬂkileri
üzerinden günlük rotas›n› çizen ve bireysel yaﬂam disiplini içerisinde teorik
faaliyet sürdüren ve bu faaliyetin hedefini; toplumsal yaﬂam› kendi prati¤i
ölçüsünde alg›lama üzerinden kurgulayan bireyin sosyalizm teorisi, kendi
ad›n› parlatan k.burjuva sosyalizminin anlat›m›d›r. Toplumsal devrim, bu
tür iliﬂkileri, yap›lar› da reddeder ve y›kar. Bu nedenle, proleter devrim hedefini amaçlayan her eylem ve devrimci s›n›f partisi fikri bu tarikatlar›n kap›s›ndan kovuldu. Bu “sosyalist” tarikat ﬂeflerinin yap›sal
nedenlerle baﬂka parti ve gruplar› adland›rmalar› ve tan›mlamalar› bireyci güdülerinin ifadesi olarak tezahür etti. Din kurucular›; düﬂünsel
varoluﬂ gerekçesine ba¤l› olarak ortaya ç›karken; di¤er dinlere ve din
karﬂ›t› fikirlere karﬂ› savaﬂ açar. Bu savaﬂ zorunludur; çünkü öteki
dinleri ve din karﬂ›t› fikirleri reddetmemesi, öznel olarak yeni dinin ortaya ç›kma gerekçesini elinden al›r. Yeni din kurucusu, di¤er dinleri
ve din d›ﬂ›l›¤›, onlar›n varoluﬂ gerekçelerinden kopuk bir ﬂekilde tan›mlar, tümünü “bat›l” genellemesi ile kavramlaﬂt›r›r. Din kurucular›n›n bu yöntemi ile k.burjuva tarikatç› “sosyalistlerin” yöntemi ayn›d›r;
metafizikçi idealizm.
Marksistler, idealist solcular›n ve din adamlar›n›n aksine, bilimsel yöntem kullanarak olgular› kavrarlar ve bu kavray›ﬂa dayal› olarak analize ulaﬂ›rlar ve olgulara iliﬂkin aç›klama yaparlar. Marksistler düﬂünsel olgular›n;
ﬂeylerin varoluﬂunun gerekçesi oldu¤unu ve ayn› zamanda var oluﬂunu
sa¤lad›¤› ﬂeyi do¤rulad›¤›n› tespit ederler ve her ﬂeyi, varoluﬂ gerekçelerine
göre ald›klar› öznel duruma, niteli¤e ve biçime göre tan›mlar ve adland›r›rlar.
Varoluﬂ gerekçesi olan maddî olgular›n sönmesi ile birlikte; eylemin, durumun ve fikrinde sönece¤ini saptarlar. Bu anlamda, maddî gerekçesi sönen
ﬂeyler, hâlâ varl›klar›n› sürdürürlerse; (Ki bu ilkesel kural her ﬂey için ve bilimsel yöntemle ulaﬂ›lan varg›lar ve teorik önermeler için de geçerlidir.)
Marksistler, hayat›n ola¤an geliﬂme seyrini sekteye u¤ratan bu unsurlar›n,
gerici rolünü kan›tlayarak aç›klarlar. Bu, devrimci materyalist yöntemle fikri
olgular›n eleﬂtirisidir.
Devrimci sosyalist politika; s›n›flar›n ve hatta bireylerin eylem durumlar›n›n somut analizi ve sentezi üzerinden üretilir. Kuﬂkusuz, toplumsal
gruplar›n eylemlerine uygun olarak, onlar›n s›n›fsal vasf›n› belirleyici tan›mlama yapmak gereklidir. Çünkü s›n›flar›n eylemlilik durumunun diyalektik
materyalist analiz ve sentezinin emekçiler taraf›ndan tam alg›lanmas› için;
gerçekli¤i, “do¤ru yans›tan” kavramlar kullan›lmas› da zorunludur.
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Küçükburjuva “Sol” Partilerin S›n›fsal Ç›kmaz›
Küçükburjuva devrimcili¤i ile burjuva solculu¤un benzeﬂikli¤i o denli
aç›kt›r ki; Burjuva sol partilerin farkl› adland›r›lmalar› bu gerçekli¤in üzerini
örtemez. Benzeﬂikli¤i sa¤layan s›n›fsal ç›karlara dayal› hedeflerdir. Ulusal
kurtuluﬂ, demokratik cumhuriyet, hümanizm, toplumculuk ve “faﬂizme, askerî darbelere karﬂ› olmak” sorunlar›na yaklaﬂ›m tarz›, k.burjuva sol partilerin, burjuva sol partilerle benzer oldu¤unu gösteren somut göstergelerdir.
Burjuva sol parti kadrosu olan bireyler ile k.burjuva sosyalist kadrolar, demokratik kitle örgütlerinin ya da “s›n›fç›” sendikalar›n yönetiminde birlikte yer
ald›lar ve al›yorlar da. Kuﬂkusuz bu düzen içi demokratik örgütlerin yap›sal
durumu; yönetici bireylerin toplumsal olaylar karﬂ›s›nda alacaklar› tavr›n
vasf›n› da belirlemektedir. Kitle örgütlerinde, k.burjuva sosyalistlerin ve
k.burjuva devrimcilerin, burjuva sol parti kadrolar›ndan farkl› eylem gerçekleﬂtirmeleri mümkün olmad›. Aç›k söylemek gerekirse; k.burjuva sosyalistlerin, kendilerini “sol parti” ilan ederken, burjuva sol partilerin “sol d›ﬂ› parti” oldu¤unu söylemesi için; pratik olarak farkl› bir duruﬂlar›n›n oldu¤unu sözle
de¤il, pratik olarak göstermesi gerekir. Kuﬂkusuz do¤rusu ﬂudur; burjuva sol
partiler ile k.burjuva sosyalist partiler; birbirinden farkl› iki “sol” partidir. Bu
“sol” partilerin birbirinden farkl›l›¤› da, birinin k.burjuva sol ve di¤erinin de
burjuva sol parti oluﬂu kadard›r. K.burjuva sosyalist parti kadrolar›, burjuva
sol partilerde olmad›¤›n› saptad›klar› parti içi demokrasinin; kendi partilerinde var oldu¤unu iddia edemezler. CHP gibi burjuva sol parti halkç›l›¤›n›n
“sözde savunulur ilke” oldu¤unu söyleyen (ki bu do¤rudur) küçükburjuva
sosyalist parti kadrolar›; yönetimi ele geçirdikleri sendikalarda ve kitle örgütlerinde çal›ﬂan emekçilerin hak alma mücadelesi karﬂ›s›nda, onlara kap›y›
göstermeleri tavr›n›n ne tür bir halkç›l›¤a tekabül etti¤ini aç›klamal›d›rlar. Burjuva sol ve k.burjuva sosyalist partiler, farkl› ad ve siyasî misyona sahip olduklar›n› iddia etseler de; ideolojik olarak ayn› s›n›f kayna¤›ndan ç›k›yor olmalar›n›n, türdeﬂ siyasî parti olmalar›na neden oldu¤u gerçe¤ini ortadan kald›rmalar› mümkün de¤ildir. Bu ba¤lamda k.burjuva sol partiler; CHP benzeri burjuva sol partileri, “sol d›ﬂ› parti” ve hatta “faﬂist parti” diye nitelendirerek, ideolojik türdeﬂ parti olduklar› gerçe¤inin üzerini örtememektedirler.
Legal Kürt ulusalc› partilerin, burjuva sol partileri, ulusalc› olduklar› için
“faﬂist” ya da genel anlamda “sol d›ﬂ› parti” olarak görmeleri ve tan›mlamalar› rakiplerine att›klar› bir bumerang gibidir. Burjuva sol partinin ulusalc›l›¤›n›, “faﬂist” olmas›n›n s›n›fsal gerekçesi sayan partilerin; kendilerinin de,
milliyetçi olmalar› nedeniyle “faﬂist” ya da “sol d›ﬂ›” parti olarak adland›r›lmalar›n›n yolunu açt›klar›n› bilmelidirler. Daha çarp›c› bir örnek olmas› aç›s›ndan belirtmek gerekirse; PKK ideologlar›, e¤er diyalektik materyalist bir
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analize yaslanarak, Kemalizm'in burjuva ulusal hareket oldu¤unu saptarlarsa; kendi ulusalc›l›¤›n›n burjuva yüzü ile Kemalizm'in benzer yanlar› ortaya ç›kacakt›r. O zaman bu benzerli¤in Kürt emekçiler taraf›ndan anlaﬂ›lmas›n› önlemek için çare; burjuva bir hareketi, s›n›fsal anlam›ndan uzak bir
kavramla nitelendirerek; o hareketin kendi burjuva ulusalc›l›¤›yla benzeﬂik
olmad›¤›n› ilan etmektir. Kemalizm ezberi; PKK'nin kendi burjuva ulusal
solculu¤unun, egemen ulusun burjuva solculu¤undan ayr› oldu¤unu iddia
edebilmesinin arac›d›r. Ço¤u zaman, siyasî rakibin s›n›fsal özünden uzak
adland›r›lmas›; adland›rmay› yapan hareketin, rakibine benzer yönünün
emekçiler taraf›ndan görülmesini önledi. Burjuva ulusal hareketin, baﬂka
uluslar›n burjuva ulusalc›l›¤›n› simgesel “düﬂman” ilan etmeye ihtiyac› oldu.
Farkl› uluslardan her burjuvan›n kendi pazar s›n›rlar›n› çizmesi ve s›n›rlar›n›
çizmesini engelleyen baﬂka ulusal iktidar ve hareketi “düﬂman” ilan etmesi, yaﬂamsal öneme sahiptir. Burjuva ulusalc› sol hareketin, egemen ulusun burjuva ulusalc› hareketini, “düﬂman” kavram› içerisine hapsetmesinin
ve onun burjuva sol karakterini saklamas›n›n nedeni; ayn› s›n›f ailesine
mensup oldu¤u gerçe¤ini örtmek içindir.
“Kürt solu” ya da “Türk solu” türünden genelleyici kavramlar›
politik dilin argüman› yapmak ayn› anlay›ﬂ›n ürünüdür. “Türk solu” diye bir adland›rmay› yapan bir Kürt sosyalisti; ulusal sorunu çözümlerken s›n›f perspektifinden uzaklaﬂan, s›n›f kayg›lar›n› ulusal kayg›lar›n›n arkas›na iten ve diyalektik materyalist yöntemi terk eden biridir.
Kuﬂkusuz bu genel kavram› kullanan birisi; bu kavram› cahilli¤inden
kullanm›yorsa; o, aç›k bir ﬂekilde eleﬂtirmekten korktu¤u, komünistleri (proleter devrimcileri) ve k.burjuva devrimcileri de bu genel tan›mlama içerisine sokarak, “lanetlemek” arzusunu tatmin eden bir burjuva ulusalc›d›r. Bir burjuva ulusal solcu bireyin amac›; Uluslar›n kendi
kaderini tayin hakk› ilkesini her koﬂulda devrimci tarzda savunan komünistleri, burjuva ve k.burjuva “sol” partilerle ayn› cephe içerisinde
oldu¤unu ima eden bir tan›mlama içine hapsederek, onlar›, ezilen
ulus emekçilerinin gözünden düﬂürmektir. Ayn› ﬂekilde, “Kürt solu”
kavram›n› kullanan bir sosyalist; Kürtlerin tümünü, s›n›fsal olarak
ay›rt etmeksizin ayn› cephede gören ve Kürt emekçileri ile Kürt burjuva, k.burjuva s›n›flar›n ayr› politik kayg›lar›n›n oldu¤unun üzerini örten ve bu nedenle ezen ulusçulu¤u normal ve ola¤an tutum sayan bir
sosyalﬂovendir.
Ayn› cephede de olsa “kendi otoritesinin” egemenli¤i d›ﬂ›na ç›kan ve
kendinden menkul öncülü¤ünde yürüyüﬂe kat›lmayan birey ve gruplara öfke duyan küçükburjuvazinin kendi cephesinde, ötekileﬂtirdiklerini “d›ﬂlay›c›”
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tavr› s›n›fsald›r ve her dönemde bu tavr› farkl› formda ortaya ç›kar. “Hegemonyas›n› kabul etmeyeni “düﬂman” sayarak ve adland›rarak, araya suni
duvar örme” yaklaﬂ›m›, k.burjuvazinin s›n›fsal karakterinin tezahürüdür. Oysa iﬂçi s›n›f› kendi kurtuluﬂu yolunda yürürken; ideolojik akraba olan tüm
kesimlerin bir arada durmas› için özel ve güçlü çaba gösterir. Burjuva iktidar›n egemenli¤ine karﬂ› yürüyen unsurlar›n aras›na duvar örülmesine olanak tan›maz ve örülen suni duvarlar› y›kar. Çünkü kapitalist sistemi y›kacak
bir devrimi organize etmekle yükümlü olan s›n›f›n; devrim güçleri aras›nda
suni duvarlar kurma lüksü yoktur. Ancak iﬂçi s›n›f› devrimcileri, kapitalist
sistemi ayakta tutmak isteyenlerle devrimci kopuﬂu gerçekleﬂtirir. Proleter
devrim prati¤i; s›n›rlar›n net çizilmesini gerektirir. ‹deolojik s›n›rlar›n net çizilerek belirlenmesi, proleter devrimden yana komünist kadrolar›n ayn› çat›
alt›nda toplanmas› sürecini güçlü k›lar.
Kuﬂkusuz komünistlerin ayn› çat› alt›nda olmas›, fikirsel ayr›l›klar›n›n
olmad›¤› anlam›na gelmez. Ancak proletarya devrimi ortak hedefi ile bir
araya gelen komünistlerin fikir farkl›l›klar› ayr›ﬂma için de¤il; birli¤in zengin
k›l›nmas› için bir olanakt›r. Devrimci sosyalist iﬂçiler, di¤er s›n›f ve gruplarla ideolojik ayr›m s›n›r›n›; siyasî alanda güç birli¤inin nas›l ve niçin yap›laca¤› konusunda aç›kl›¤› sa¤lamak için saptarlar. Ancak hedefi ve yürüyüﬂ çizgisi belirgin olan ve k.burjuva sol ak›mlarla ideolojik ve pratik farkl›l›¤›n› aç›k
ve net ifade eden komünistler; k.burjuva sol gruplarla birlikte yürümekten
çekinmeyecek kadar kendilerine güvenirler. Proleter devrimcilerin hedefi;
devrim cephesinin olabildi¤ince geniﬂ olmas›n› zorunlu k›lar. Ancak “eme¤in kurtuluﬂu için devrim” diye bir derdi olmayan küçükburjuva örgütler; örgütsel varl›¤›n› sürdürmek için olabildi¤ince daralmakta bir sak›nca görmezler. K.burjuvazi, tarihi kiﬂilik olma hedefini; devrim hedefinin önüne koydu¤u ölçüde; kitlesel harekete dönüﬂmenin devrim için gerekli oldu¤u gerçekli¤ine ilgisini en aza s›n›rda tutar. Bu nedenledir ki, devrimci sosyalist iﬂçiler; ideolojik ve pratik anlamda kapitalizmin payandas› olan gruplar›n, kendi aralar›ndaki çat›ﬂmas›n›n veya birlikteli¤inin üzerini örtecek argümanlar›
deﬂifre etmeye ve bu gruplar aras›nda güçlü, ideolojik ba¤ oldu¤unu ça¤r›ﬂt›ran eylem ve söylemleri aç›klayarak; iﬂçi s›n›f›n›n kendi kurtuluﬂuna iliﬂkin bilinç tutulmas›n› önlemeye özel önem verirler.
Komünistler (devrimci sosyalistler, proleter devrimciler kendilerini “sol”
olarak tan›mlamak noktas›nda kal›p; hangi s›n›f›n partisi olduklar›n› aç›kça
belirleyen s›fat› kullanmaktan geri duramazlar. Toptanc› bir yaklaﬂ›mla kendini “sol” kavram›yla nitelendiren sosyalist partilerin, kendileri d›ﬂ›ndaki tüm
sosyalist partileri de “sol d›ﬂ›” parti olarak nitelendirmeleri gerçekleﬂir ki, bu
yaklaﬂ›m, toplumsal iliﬂkilerin somut analizinden kopmay› beraberinde ge54

tirir. Bu durumda, bir sosyalist parti, “uluslar›n kendi kaderlerini tayin hakk›”
ilkesine do¤rudan taraf olsa da; bu ilkesel yaklaﬂ›m› benimseyen “ulusal
kurtuluﬂçu” partileri, burjuva niteli¤i nedeniyle “sol d›ﬂ›” ya da “faﬂist parti”
olarak etiketleyecektir. Genellemeci bir tarzda, s›n›fsal vasf›n› belirtmekten
uzak bir tan›mla tüm sosyalist partileri, “sol” kavram›yla etiketleyen bir sosyalist ideolog; “burjuva ulusal kurtuluﬂçu” partinin, eme¤in kurtuluﬂu programl› parti olmad›¤› halde; sol içinde yer alan bir parti oldu¤unun kabul edilmesi gerekti¤ini, anlatmakta zorlanacakt›r. Kuﬂkusuz ezilen halklar›n ulusalc› partileri de sol partilerdir, ama komünist partilerden farkl› olarak bu
partiler küçükburjuva ya da burjuva “sol” partilerdir.
Burjuva “Sol” Partiler Devletçi ve Milliyetçidir
CHP, SHP ve DSP", vb. partiler; "emekçilerin siyasî ve iktisadî haklar›n›n, eme¤in kurtuluﬂu referansl› savaﬂ›mla kazan›lmas›ndan yana olmad›klar›, kapitalizmle ciddî ve gerçek anlamda hesaplaﬂmaya girmedikleri;
devletçi ve milliyetçi olduklar›; Kürt sorunu ve az›nl›klar›n haklar› konusunda tutars›z ve ikiyüzlü tav›r ald›klar› için; “sol parti olarak adland›r›lamazlar"
saptamas› yap›l›yor. Radikal gibi görünse de, asl›nda, bu yaklaﬂ›m›n reformculu¤a çanak tutan bir yan› var. Sorunun ve yan›t›n kurgusu; CHP,
SHP ve DSP"nin burjuva düzen partisi olduklar› ve bu partilerin, hiçbir zaman, "kapitalizme karﬂ›" ve "emekten yana" olamayacaklar› gerçe¤inin üstünü örtmektedir. Birbirlerinden biçimsel farkl›l›klar› olsa da; CHP, SHP ve
DSP; kapitalist sistemin savunucusu, düzen içi, devletçi, milliyetçi burjuva
sol partilerdir.
"Sol" kavram›, politika zemininde tek baﬂ›na bir ﬂey ifade etmez. Politik alanda "sol" kavram›, ilk olarak, Büyük Frans›z devrimi ile ortaya ç›kt›.
‹htilâl sonras› kurulan parlamentoda özgürlüklerin destekçisi burjuvalar genellikle baﬂkan koltu¤unun solunda; de¤iﬂimlere karﬂ› ç›kmakta olan soylular ise sa¤›nda oturmaktayd›lar. Bugün Frans›z parlamentosunda bu gelenek hâlâ devam etmektedir. Dolay›s›yla kavram›n ilk kullan›m› bir oturum
ﬂekline ba¤l›d›r. Bu kavram, meclisteki burjuva, k.burjuva üyelerin “özgürlük” yanl›s› oluﬂunu tan›mlar. Kuﬂkusuz “özgürlükçü olmak”, geniﬂ kapsaml› bir tan›mlamad›r ve bu kavram, birey ve partinin siyasal ve ideolojik anlamda öznel kimli¤ini tan›mlamaktan ve aç›klamaktan uzakt›r. Sol kavram›,
modern toplumda siyasî taraflar›n s›n›fsal vasf›n› tan›mlamakta eksik kal›r.
Bu kavram ancak bir nitelendirici s›fat ile kullan›l›rsa toplumsal aç›dan bir
anlam kazan›r. Yani politik zeminde bir kesimi adland›rmak için sol kavram›n›n, "burjuva, k.burjuva, ulusal, liberal, sosyalist, devrimci" kavramlar›ndan birisiyle birlikte kullan›lmas› gereklidir. Bu s›fatlar›n kullan›lmas› “özgürlükçü” birey ve partinin s›n›fsal kimli¤i konusunda net bilgi verir. Bu nokta55

da hangi s›n›f için özgürlük sorusuna yan›t için; kavram›n s›n›fsal vasf›n› belirleyen s›fatla birlikte kullan›lmas› önem kazan›r. Sol kavram›n›n bu kullan›m ﬂekli, birey ve partilerin öznel kimli¤inin anlaﬂ›lmas› noktas›nda kafa
kar›ﬂ›kl›¤›n› önler.
Burjuva sol partiler; burjuva devrimleri döneminde ortaya ç›kt›lar. Bu
partiler, feodalizme karﬂ› ayaklanan iﬂçileri ve köylüleri burjuva idealler (eﬂitlik, özgürlük ve özel mülkiyet ﬂiar›) etraf›nda organize etme¤i ve devrimin
gövdesi yapmay› baﬂard›lar. Burjuva devrimler süreci, ayn› zamanda kapitalist geliﬂmenin kaç›n›lmaz sonucu olarak toplumsal yaﬂama giren “ulusalc›l›¤›n” da kavram durumundan ç›k›p ete kemi¤e büründü¤ü dönemdir. Ulusal devletler; burjuva pazar›n s›n›rlar›n› belirleme eylemine paralel, burjuva
devrimlerin sonucu kuruldu. Ulusal kapitalist pazar iliﬂkileri toplumsal yaﬂam›n tüm hücrelerine s›zd› ve gücünün yetti¤i her alan› kendi rengiyle bezedi. Ulusal devlet, kapitalist pazar›n varl›¤›n›n koruyucusu ve süreklili¤inin güvencesi olarak ﬂekillendi. Bu anlamda burjuvazi için özgürlük; milliyetçilik ve
devletçilik ilkeleriyle tümlenen siyasî ilke oldu. Burjuva sistemin ekonomik
gereksiniminin siyasî tezahürü olan milliyetçilik ve devletçilik, toplumsal bir
görev ve kimlik olarak toplum taraf›ndan benimsendi. Burjuva özgürlükçü
partiler, siyasî alana ç›k›ﬂ gerekçeleri itibar›yla ulusalc› oldular.
‹ktisadî ve siyasî iktidar›n tam anlam›yla kurulmas› sonras›nda, "eﬂitlik
ve özgürlük" ilkelerinin iﬂçi s›n›f› taraf›ndan bayraklaﬂt›r›lmas› karﬂ›s›nda geri ad›m atarak devrime ihanet eden burjuvazi; "Özgürlük ve eﬂitlik" ﬂiar›n›
burjuva s›n›f›n›n üyeleri aras›nda pratik ifadesini bulan ve burjuva s›n›f üyeleri için gerçekleﬂebilir argümanlar olarak kalmas›n› sa¤lad›. Özgürlükçülük
ilkesi, milliyetçilik ve devletçili¤in belirledi¤i s›n›rlar içerisinde kullan›labilir
eylemlili¤e indirgendi. Özgürlük, eﬂitlik kavramlar›; özel mülkiyet ekseninde
tan›mlanabilir kavramlara dönüﬂtü. ‹ktidar› ele geçirdi¤i günden itibaren
burjuvazi, devrim düﬂüncesini emekçilerin toplumsal belle¤inden silmek
için özel yöntemlere baﬂvurdu. Devrim savunusu burjuva sistem içerisinde
ve burjuvaziyi iktidara taﬂ›yan bir eylemin tan›mlanmas› olarak hat›rland›;
Devrim fikrini “sömürülen, ezilen” s›n›f›n sahiplenmesini ve güncelleﬂtirmesini önlemek için yöntemler geliﬂtirildi. Bu yöntemi, halktan yana görünerek
(emekçilerin durumunun iyileﬂtirilmesi politikas›yla) sahiplenen partiler burjuva sol partiler oldu. Burjuva sol partiler, özgürlük eﬂitlik ilkesini burjuva
gömle¤i giydirilmiﬂ haliyle kabullendiler ve devrimcili¤i rafa kald›rarak unutulmaya b›rakt›lar. Ama bu partiler, milliyetçili¤i, ulusal bir devlet kurman›n
niﬂanesi oldu¤u anlamda, “siyasal farkl›l›klar›n›n” göstergesi olarak daha da
benimsediler ve burjuvazinin s›n›fsal, tarihsel yüklenimi olan milliyetçilik rozetini hep gö¤üslerinde taﬂ›d›lar. Ulusalc›l›k, (milliyetçilik) burjuvazinin di¤er
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ulusal devletlerle pazar paylaﬂ›m savaﬂ› esnas›nda, burjuva “sol” partilerin
gür bir biçimde seslendirdi¤i argüman oldu.
Burjuva sol, varl›¤›n›; kapitalist sistemde, s›n›f çat›ﬂmas› içerisinde yer
alan ve sermaye sahibi olmayan, dolay›s›yla ideolojik ve siyasî iktidar sahibi olmayan emekçilerin hak arama savaﬂ›m›na borçludur. Hak arama savaﬂ›m›n›n; düzen d›ﬂ›na ç›karak iktidar olma savaﬂ›na dönüﬂme olas›l›¤›na
karﬂ› bu savaﬂ›m› "düzen içi bir aray›ﬂa” indirgemek ihtiyac›ndan do¤an siyasa, genel do¤rultusunu dillendiren siyasî partilerin oluﬂumunu sa¤lad›.
Genel olarak kapitalist sistem içerisinde iﬂçi s›n›f›n›n ve emekçilerin devrim
inisiyatifini köreltmekle yükümlü ve bu nedenle devrimci enerjiyi elimine
ederek, "kapitalizmin iyileﬂtirilmesi" ve ”burjuvazinin özgürlük alan›n›n geniﬂletilmesi” için kullanma politikalar›n› program›na alan anlay›ﬂlar, burjuva
sol partilerin ilkesi oldu.
Burjuva solculu¤u; sosyalist hareketin bir versiyonu de¤ildir ve tarihin
hiçbir döneminde de olmam›ﬂt›r. Burjuva sol hareketi, ideolojik, siyasî köken olarak sosyalist harekete ba¤layan görüﬂ ve düﬂünceler yan›lt›c›d›r.
Kuﬂkusuz burjuva sol hareket; iﬂçi s›n›f›n›n toplumsal duruﬂundan, çat›ﬂan
s›n›flar›n aras›ndaki denge durumundan ve elbette sosyalist hareketin varl›¤›ndan etkilendi. Burjuva sol partilerin programlar›nda bu olgular›n etkisini
görmek mümkündür. Ancak bu etkilenme; hareketin burjuva s›n›f köklerini
de¤iﬂtirmez; genel s›n›f vasf›n› taﬂ›yan gövdeye giydirilen elbisenin biçimini etkiler. S›n›fsal çat›ﬂman›n boyutlar›, burjuva iktidar›n tüm ideolojik siyasî ve ekonomik ayg›tlar›n›n biçimini belirler, temel gerçe¤i üzerinden hareketle, burjuva sol ve sa¤ partilerin, s›n›fsal çat›ﬂman›n o anki durumuna uygun biçimlendikleri ve kapitalist iktidar›n sürdürülebilir olmas› için, siyasal
alanda konumlanmay› amaçlad›klar› gerçe¤i görülmelidir. Bu gerçek görülmedi¤i taktirde, siyasî fenomenlerin adland›r›lmas› noktas›nda kafa kar›ﬂ›kl›¤› kaç›n›lmaz yaﬂanacakt›r.
Burjuva sol ve sa¤ partilerin olmazsa olmaz ilkesi milliyetçiliktir. Burjuva ulusal devletin kurucusu olan burjuva sol partinin, milliyetçi olmas› kaç›n›lmazd›r. Denilebilir ki; milliyetçilik ile olan ba¤›, emekten yana sosyalist
partiler ile burjuva sol partilerin (Burjuva sosyaldemokrat partiler de dahil)
aras›ndaki farkl›l›¤a rengini veren belirleyici temel unsurdur. Sosyalist bir
parti milliyetçilikle ba¤›n› güçlendirdikçe ve milliyetçili¤i (ulusalc›l›¤›) temel
siyasî argüman› olarak benimsedikçe burjuva sol siyasi zemine kayar.
Özellikle sömürge halklar›n kurtuluﬂuna iliﬂkin tav›r alma noktas›nda, sosyalist partilerin ulusalc› vas›flar› nedeniyle ﬂovenizme kaymas› gerçekleﬂir.
Bu siyasî gerçeklik görülmedi¤i takdirde, devrimci sosyalist partilerin, burjuva sol partilerle farkl›l›¤›n› ortaya koymas› zorlaﬂ›r. Sömürge ülkelerde
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aya¤a kalkan ulusal kurtuluﬂçu halk hareketine karﬂ›, Avrupa'da yer alan
sosyalist partilerin ço¤unlu¤u, burjuva devlet politikalar›n›n yan›nda yer ald›lar ve bu partiler, sosyalist hareketle aralar›ndaki “son ba¤›” da keserek,
sosyaldemokrat partilere dönüﬂtüler. Bugün, Türkiye'deki burjuva sol partilerin, sosyaldemokrat parti vasf›na sahip olmad›¤›ndan bahisle; bu partilerin sosyaldemokrat kimlik kazanmalar› halinde, milliyetçi niteli¤inden kurtulaca¤›n› ve hatta emekçilerden yana tav›r alaca¤›n› sanan siyasîler, ideologlar, niyetle gerçe¤i birbirine kar›ﬂt›rmaktad›rlar. Bu baylar, Avrupa'n›n
tüm ülkelerinde, kapitalist sömürü iliﬂkilerinin sürdürülmesiyle yükümlü toplumsal yap›yla ve de¤erlerle s›n›rlar› çizilen siyasî arenada yer alan sosyaldemokrat partilerin, devletçi ve milliyetçi olduklar›n› görmek istemiyorlar.
Bu baylar toplumsal gerçekten uzak sanal savlara halk›n da inanmas› için
yo¤un propaganda yap›yorlar. Oysa, milliyetçilik; iﬂçilerin ve ezilen halklar›n enternasyonal kardeﬂlik ve bar›ﬂ istencini aﬂ›nd›r›r; emekçilerin emperyalizme karﬂ› topyekun savaﬂ gücünü zay›flat›r. Emperyalizme karﬂ› ulusalc› duruﬂ; toplumsal pratikte “eme¤in kurtuluﬂu perspektifinden kopuksa”
emekçilerin yarar›na olmayan ve emekçileri kapitalist pazara daha ba¤›ml›
k›lan ve "teselli verici" argüman olur. Emperyalizm ça¤›nda burjuva milliyetçili¤i kof ve aldat›c›d›r. Burjuva milliyetçilik, anti-kapitalist bir nitelik kazanamayaca¤› anlamda ve dolay›s›yla uzlaﬂmac› vasf› nedeniyle emperyalizmin
de¤irmenine su taﬂ›r. Bu de¤irmene sutaﬂ›ma iﬂini en iyi ﬂekilde gerçekleﬂtirenlerin baﬂ›nda burjuva sol partiler yer almaktad›r. Burjuva sol partilerin
emperyalizm karﬂ›t› "ulusalc›" söylemleri tutars›zd›r; çünkü pratikte, emperyalist malî sermaye ve uluslararas› siyasî kurumlarla iliﬂkilerde, iktisadî ba¤›ml›l›k bask›n gelir ve siyasî ideolojik iliﬂkilerin vasf›n› belirleyici rol oynar.
Bu nedenle burjuva “sol” partilerin milliyetçi silah›n›n yönü, pratik olarak
emperyalizme de¤il, ezilen halklar›n özgürlük hareketlerine do¤ru çevrilir.
Kuﬂkusuz burjuva sol partilerin ulusalc›l›¤›n›n gerçekleﬂtirilemez oldu¤u ve bu nedenle burjuva sol partilerin milliyetçili¤inin gerçek anlamda anti-emperyalist nitelik kazanamayaca¤› gerçe¤i bu partilerin anti-kapitalist
olamad›klar› gerçe¤ini tümler. Gerçek anlamda anti-emperyalist vasfa sahip olmak; kapitalizme karﬂ› olmay› gerektirir. Bu da ancak komünist partilerin amac›na iliﬂkin bir hedef belirlemedir. Bu hedef, eme¤in kurtuluﬂundan yana olmakt›r ki; hiçbir burjuva sol parti istese de bu vasfa ulaﬂamaz.
Di¤er yandan burjuva “sol” partilerin milliyetçili¤inin; emperyalizme karﬂ›
gerçek ve tutarl› bir karﬂ› duruﬂun ifadesi olmad›¤›, di¤er uluslara ve ezilen
halklara karﬂ› duruﬂu içerdi¤i gerçe¤inden hareketle, burjuva sol partilerin
milliyetçili¤ini, faﬂist parti olmalar›n›n gerekçesi saymak da yan›lg›d›r. Burjuva sol partilerin milliyetçili¤ini; onun sol parti olmamas›n›n gerekçesi yap58

mak kadar; bu partileri “faﬂist parti” olarak nitelendirmekte bir o kadar yanl›ﬂt›r. Bu yanl›ﬂ yaklaﬂ›m›n temel nedeni; burjuva sol partilerin, eme¤in kurtuluﬂu hareketine yak›n durmas› beklentisidir. Bu beklentinin iflas› karﬂ›s›nda hayal k›r›kl›¤› yaﬂayan “sosyalistlerin” öfke ile burjuva “sol” partilerin
analizine giriﬂmeleri, daha iﬂin baﬂ›nda analizin “kaba” olaca¤›n› iﬂaret
eder. Siz bir toplumsal gruptan yapmas› mümkün olmayan bir eylemi yapmas›n› beklerseniz hayal k›r›kl›¤›na u¤raman›z kaç›n›lmaz olur ve bu durumun yarataca¤› öfke ile hareket etmeniz sizi, söz konusu gurubu “ihanetle”
suçlamaya götürür. Oysa özellikle toplumsal iliﬂkilerde, bir s›n›f üyesinin
davran›ﬂ› do¤rudan kendi s›n›f ç›karlar›na ba¤l›d›r. Bir burjuva parti sizin
bekledi¤inizin aksine, emekçilerin yarar›na de¤il de kendi s›n›f ç›kar› do¤rultusunda davran›yorsa, olmas› gerekeni yap›yor demektir. E¤er bir burjuva sol parti, burjuvazinin bekas› için çaba göstermiyor ve emekçilerin gerçek ç›karlar› için çaba sarf ediyorsa o zaman bu burjuva parti “ihanetçi” tan›mlamas›n› hak eder.
S›n›fsal olgularla do¤rudan iliﬂkili biçimlenen burjuva partilerin, yap›sal
vasf› do¤ru kavrand›¤› taktirde; herhangi bir burjuva sol partinin önder kadrosunun, "milliyetçi", devletçi söylemine ﬂaﬂ›rmamak gerekir. Milliyetçi ve
devletçi söylemin; burjuva sol partilerin varoluﬂunun toplumsal zemininde
yeﬂeren siyasî ilkelerine sadakatinin göstergesi oldu¤u aç›kt›r. Bir siyasî
partinin ve toplumsal grubun kendi vasf›yla do¤rudan iliﬂkili söylemi bizi ﬂaﬂ›rtmamal›d›r. ﬁaﬂ›rt›c› olan bir partiye ve insana, onda olmayan vas›flar atfetmek ve bu atfedilen s›fata iliﬂkin söyleme sahip olmas›n› beklemektir.
Halklar› bask› alt›na alma ve ezme politikalar›n›n hangi düzeye ulaﬂmas›;
burjuva sol partilerde yer alan emekçilerin ve sözde “sosyalistlerin”, bu partilerin emekçilerin partisi olabilece¤i iddialar›n›n ve umutlar›n›n k›r›lmas› için
yeterli olacakt›r. Burjuva sol partilerin milliyetçi vas›fta oldu¤unu anlamamak; bu partilerin, eme¤in kurtuluﬂu hareketi içerisinde yer alabilece¤i iddias›n›n, halk› aldatmak için kullan›lmas›na katk›d›r.
5 Temmuz 2010-Ankara

Dipnot:
1 “CHP'de müfettiﬂizm de¤il sosyalizm” / asli.aydintasbas@milliyet.com.tr (23 May›s 2010-Ankara)
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Turgay Ulu

-Eleﬂtiri-

“Marksizmin Marksist Eleﬂtirisi”
Kitab›n›n Kriti¤i
“Marksizm’in Marksist Eleﬂtirisi” adl› kitap, Demir Küçükayd›n’›n
üretmiﬂ oldu¤u bir eserdir. Yazar, kitab›n›n ikinci bask›s› için yazd›¤› önsözde, kitab›n›n yeterince ilgi görmedi¤inden yak›n›yor. Yazar, bu kitab›n
dünya çap›nda t›kanm›ﬂ olan mücadelenin önünü açacak nitelikte oldu¤unu iddia ediyor. Yazar, kitab›n›n belki Kürt ulusal hareketinin taban› taraf›ndan ilgi görebilece¤ini ümit etmiﬂse de, bu beklentisi de gerçekleﬂmemiﬂtir.
Yazar, bu kitab›nda ortaya koydu¤u tespitlerin Marksizm’i aﬂm›ﬂ oldu¤u iddias›ndad›r. Ayr›ca bu kitapta ileri sürülen görüﬂlerle A. Öcalan’›n
görüﬂlerinin benzer oldu¤unu söylüyor.
Yazar, Marksizm’in dünya çap›nda bir t›kanma içinde oldu¤unu;
Marksizm ad›na hareket eden Sovyet ve di¤er “resmî” Marksizmlerin art›k t›kanm›ﬂ oldu¤u ve devrimci Marksizm’in önünü kesti¤i görüﬂündedir.
Eleﬂtirelli¤ini yitirmemiﬂ ve gerçekte Marksizm’i temsil eden ekolleri 3 kesim olarak görüyor yazar. Buna göre; 1-Althusser, Sartre, Togliatti vb.
temsil etti¤i ak›m. 2-Troçki’nin temsil etti¤i ak›m. 3-Dr. Hikmet K›v›lc›ml›’n›n temsil etti¤i ak›md›r.
Yazar, 1984’te hapisten ç›kt›¤›n›, hapisteyken Hikmet K›v›lc›ml›’n›n
eserlerini okudu¤unu, sonras›nda Hikmet K›v›lc›ml› ile Troçki’nin görüﬂlerinin benzer oldu¤unu fark etti¤ini söylüyor.
Yazar, yukar›da ad›n› and›¤›m›z kitaptan önce, “Geçmiﬂi ve Gelece¤i Kurtarmak” isminde bir kitap yazm›ﬂ ve bu kitab›n›n bir manifesto niteli¤inde oldu¤unu iddia ediyor. Yazar›n “Marksizm’in Marksist Eleﬂtirisi”
adl› kitab›, 3 cilt olarak tasarlanm›ﬂ kitab›n birinci cildidir. Di¤er iki cildi de
daha sonra yay›nlanacakm›ﬂ. Yazar, bu kitab›n› A. Öcalan’a da yollam›ﬂ
ancak A. Öcalan bu kitaptan hiç söz etmemiﬂ. Avukatlar›n›n ona ulaﬂt›r›p
ulaﬂt›rmad›¤›n› bilmiyor.
Yazar, K›v›lc›ml›’n›n tarih ve sosyoloji alan›nda önemli katk›lar getirdi¤ini, fakat politika söz konusu olunca K›v›lc›ml›’n›n bir “Stalinist” oldu¤unu söylüyor. Sanat vb. alan›nda da K›v›lc›ml›’n›n bir ﬂey b›rakmad›¤›n›
söylüyor.
K›v›lc›ml›, cinsel yasa¤›n insan ruhunun olgunlaﬂmas›n› sa¤layan
ﬂey oldu¤unu söylüyor. Sürüden toplum ve teﬂkilâta götüren nas›l ki alet
ise, insan›n ﬂuur ve alt ﬂuurunu oluﬂturan›n da cinsel yasak oldu¤unu
söylüyor.
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K›v›lc›ml›’n›n “Edebiyat-› Cedide’nin Otopsisi” adl› eserindeki görüﬂleriyle, Troçki’nin tespitlerinin birbirine benzedi¤ini söylüyor yazar.
Yazar, “resmî Marksizm”in Freud’u lanetledi¤ini, fakat Troçki’nin
Freud’u insan ruhunu çözümleyen biri olarak gördü¤ünü ve bu bak›ﬂ›n
do¤ru oldu¤unu savunuyor.
D. Küçükayd›n, Marksizm’in kayna¤›yla bir benzeﬂtirme kurarak,
kendisinin ortaya koydu¤u ve yeni Marksizm veya Marksizm’in aﬂ›lmas›
olarak ifade edilebilecek olan bir 3 kaynak gösteriyor. Birinci kaynak,
Troçkizm. Troçkizm’i Marksizm’in kaynaklar›ndan olan ekonomi (‹ngiliz
iktisad›) ile benzeﬂtiriyor. ‹kinci kaynak olarak K›v›lc›ml›’y› gösteriyor. K›v›lc›ml›’n›n tarihsel maddecili¤ini Frans›z sosyalizmi ile benzeﬂtiriyor.
Üçüncü kaynak olarak da Perry Anderson’un “Bat› Marksizmi”ni gösteriyor. Bunu da Alman felsefesi ile özdeﬂleﬂtiriyor.
Yazar, her ﬂeyi üretici güçlerin belirledi¤i önermesine sad›kt›r. Üretim güçlerinin evrimi di¤er iliﬂki ve üst yap›n›n evrimini de belirler. Bu formülasyondan yola ç›karak, sosyalist devrimin ancak üretici güçlerin en
geliﬂti¤i yerlerde mümkün oldu¤unu söylüyor. Dolay›s›yla üretici güçlerin
durumu ayn› zamanda politika, taktik ve stratejiyi de belirliyor.
Yazar, evrimin düzgün ve aﬂamal› iﬂledi¤ini savunan görüﬂleri eleﬂtiriyor.
Troçki, Menﬂeviklerin geri Rusya’n›n ileri s›çramas›n› beklemek gerekti¤i yönündeki görüﬂlerini eleﬂtiriyor.
Yazar, ilginç bir mant›k yürütüyor. E¤er diyor, toplumlar›n geliﬂmesi
düz bir çizgi halinde ve üretici güçlerin geliﬂmesiyle paralel bir düzeyde
geliﬂseydi o zaman kölecilikten feodalizme geçiﬂin de böyle olmas› gerekirdi. Ne var ki, kölecilikten feodalizme geçiﬂte üretici güçlerde bir geliﬂmeden de¤il, tam tersine üretici güçlerde bir gerilemeden söz etmek
mümkündür.
‹lginç bir tespit daha; bilimlerin ilerlemesine yüz üniversiteden daha
fazla ihtiyaçlar yol açm›ﬂt›r diyor.
Yazar›n incelemelerinden anlaﬂ›ld›¤› kadar›yla, Troçki, art arda s›ralanan toplumsal evrim biçimini reddediyor. Her toplumun ayn› aﬂamalardan geçmek zorunda olmad›¤› tespitini yap›yor. Buna örnek olarak da
Amerika, ‹ngiltere ve di¤er ülkelerdeki toplumsal evrelerin birbirlerine
benzemezli¤ini veriyor.
Toplumsal evrimin eﬂitsiz ve karmaﬂ›k, s›çramal› oldu¤u tespitine
uygun olarak, Rusya’da sosyalist devrim oldu. Ancak üretici güçler geliﬂmiﬂ olmad›¤› için geri düﬂtü. Troçki referansl› bir fikir yürütmeyle, yazar
durumu bu ﬂekilde izah ediyor.
“... Rusya’da olan son duruﬂmada buydu. Üretici güçler kendi geri
geliﬂme düzeylerine uygun geliﬂmelere neden oluyorlard›. Yani eﬂitsiz
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geliﬂme ile geri bir ülkede sosyalist devrim ve tam da bu nedenle, üretici güçlerin gerili¤i nedeniyle, uygunluk yasas› ile de bürokratik karﬂ› devrim aç›klanabiliyordu.”
Troçki’nin ortaya koydu¤u “eﬂitsiz ve bileﬂik evrim teorisi” üretici
güçlerin geliﬂmesi ve sonra gelenin öncekini tasfiye etmesi biçimindeki
görüﬂün klasik Marksizm alan›nda yer ald›¤›n› savunuyor. Fakat bunun
tarih öncesi alanda hükmünü yitirdi¤ini söylüyor. Yazar, tarih öncesi sürecin aç›klanmas› ve tarihsel maddecilik alan›n›n yetkin temsiliyeti olarak
K›v›lc›ml›’y› devreye sokuyor.
K›v›lc›ml›, Marx ve Troçki’nin savundu¤u, geliﬂmiﬂ üretim iliﬂkileri geri üretim iliﬂkilerini tasfiye eder yönündeki varsay›m› sorguluyor. Üretici
güçlerin geliﬂme düzeyi ile üretim iliﬂkileri aras›ndaki uyum varsay›m›n›
sorguluyor.
Yazara göre azgeliﬂmiﬂ ülkeler Marx’›n ve Troçki’nin öngördü¤ünün
tersine geliﬂmiﬂ ülkelerin izledi¤i yolu takip etmiyor. Troçki, Marx’tan biraz nüans fark› olarak bu geliﬂmeyi farkl› ve çeﬂitli kavﬂaklardan olabilir
diye aç›kl›yordu.
K›v›lc›ml›, Rusya’da geri bir ekonomik düzeyden, ileri bir ekonomik
düzey olan sosyalizme geçmenin mümkün olmas› gibi TC’nin de geri bir
konumdan burjuva devrimini yapt›¤›n› ve buradan, h›zla sosyalist bir topluma geçilebilece¤ini -geçilece¤ini- öngörüyor. Fakat bu gerçekleﬂmiyor.
Daha sonra K›v›lc›ml›, geliﬂen üretici güçlerin ve üretim iliﬂkilerinin eski
olan üretici güçler, üretim iliﬂkileri ve daha çok da üst yap› ögelerini yok
etmedi¤ini savunuyor.
“... Yani Türkiye’de kapitalizm tam da eﬂitsiz ve bileﬂik geliﬂim sonucu finans kapitalizm, hatta Tekelci Devlet Kapitalizmi denebilecek ve savaﬂ sonras›nda dünyada yayg›nlaﬂacak biçimde do¤du¤u için bu süper
modern Finans-Kapital, prekapitalist s›n›f ve iliﬂkileri tasfiye etmez, aksine onlarla ittifaka girip, onlar› güçlendirir.”(age. s.58)
Troçki’nin bileﬂik evrim teorisine göre; feodal bir ülkede sosyalist
devrim olabilir.
Troçki, Marx-Engels’in kapitalizmin geliﬂkin oldu¤u ülkelerde “vatan”, “ulus” gibi kavramlar›n eskidi¤ini düﬂünmelerinin anlaﬂ›l›r oldu¤unu,
ancak az geliﬂmiﬂ ülkelerde ulusal kurtuluﬂ mücadelelerinin önemli roller
oynad›¤›n› söylüyor ve ulusal kurutuluﬂ mücadeleleriyle ilgili teoriler geliﬂtirme onurunun Lenin’e ait oldu¤unu söylüyor.
Uygarl›¤›n “Bereketli Hilal” denilen Mezopotamya (Nil, K›z›l›rmak
vb.) bölgelerinde önce geliﬂti¤ini herkes kabul eder. Fakat nispeten uygarl›¤a daha geç giren Avrupada sanayi buralardan daha erken olmuﬂtur. Neden? Üretici güçlerin geliﬂmeleri tayin etti¤i yönündeki genel
Marksist yasa burada neden iﬂlememiﬂtir? Ernest Mandel bunun bir ne62

denini ﬂöyle aç›klar: Uygarl›¤›n ilk geliﬂti¤i toplumlarda art›-ürünü kontrol
eden güçlü devlet yap›lanmalar› vard›. Ayr›ca buralarda sulu tar›m oldu¤u için topraklar verimliydi ve h›zla artan nüfus topra¤a ba¤›ml› bir hayat
sürdürmekteydi.
Kapitalizm öncesi dönemlerde devrimleri üretici güçler de¤il, barbar
ak›nlar› gerçekleﬂtiriyordu.
Dr. Hikmet K›v›lc›ml›, Türkiye’deki s›n›flaﬂmay› 3 kategoriye ay›r›yor:
1) ﬁehirler: Finans kapital
2) Kasabalar: Tefeci bezirgan
3) Köyler: Komün
K›v›lc›ml› bu üç s›n›flaﬂman›n hem birbirinden ayr› ve hem de bir arada oldu¤unu savunuyor.
D. Küçükayd›n, 1917 Ekim Sosyalist Devrimi’nin bir ters do¤um oldu¤unu, ayaklar› önde gelen bir do¤um oldu¤unu, dolay›s›yla devrimlerin yay›lmamas› ve yenilgiyle sonuçlanmas›n›n nedeninin de bu ters do¤um oldu¤unu savunuyor. Ters do¤umu Troçki’nin gördü¤ünü, ancak
Lenin’le birlikte do¤umun düzeltilebilece¤ini beklemek gibi bir hata içine
girdi¤ini iddia ediyor. Devrimler e¤er geliﬂmiﬂ bat› ülkelerinde olsayd›,
ulusal kurtuluﬂ savaﬂlar› veya bugün tart›ﬂ›lmakta olan birçok sorunun da
ﬂu an var olmayaca¤›n› iddia ediyor.
Asl›nda burada D. Küçükayd›n hem kendisiyle ve hem de “yeni
Marksizm”ine kaynak olarak gördü¤ü K›v›lc›ml› ve Troçki ile çeliﬂmektedir. Çünkü K›v›lc›ml› ve Troçki, yine D. Küçükayd›n’›n aktard›¤›na göre;
evrimin düz (toplumsal evrimin) bir çizgide ilerlemedi¤ini savunuyorlard›.
Yazar, “Stalinizm” olmasayd› dünyan›n mevcut durumu çok farkl›
olurdu diye bir kehanette bulunuyor. Bu mant›ktan hareketle birisi de ç›k›p e¤er Stalin yerine Troçki baﬂta olsayd› (ki K›z›l Ordu’nun baﬂ›ndayd›)
o zaman hem Sovyet sisteminin kaderi hem de dünyan›n hâli ﬂimdikinden daha beter olurdu diyebilir. Bu iki bak›ﬂ aç›s› da yanl›ﬂ bir metodla
düﬂünmekten kaynaklanan, hatal› ak›l yürütmedir.
D. Küçükayd›n, Komünist Enternasyonal’in ilk 4 kongresinden sonraki çizgiyi tamamen olumsuz olarak nitelendiriyor.
D. Küçükayd›n’›n söz konusu bu kitab›n›n önsözünü okurken s›k s›k
“Stalinizm” vurgusuna rastl›yoruz. “Stalinizm” nitelemesini tamamen bir
olumsuzlama olarak kullan›yor. Ancak “Stalinizm” dedi¤i ﬂeyin ne oldu¤unu ve bu tan›mlamayla, “Stalinizm”in Marx-Engels ve Lenin’den farkl›
olarak neyi savundu¤u konusunda bir ﬂey söylemiyor. “Leninizm” kavram› Marksizm’e emperyalizm ça¤›n›n teorik ve pratik katk›s›n› yapt›¤› için
kullan›l›yor. Peki, yazar bir olumlama yüklemedi¤ine göre, “Stalinizm” diye ayr› bir kavramsallaﬂt›rmay› neden kullan›yor? Daha önsözde bir yar63

g›ya varmak yazara haks›zl›k olur. Belki ilerleyen bölümlerde konuya
aç›kl›k getirecektir.
Yazar, “Yeni Sosyal Hareketler” kavram›yla yeni koﬂullara uygun teoriler geliﬂtirdi¤ini düﬂünüyor. Kad›n sorunu, ekoloji sorunu vb. sorunlara özgü yeni teoriler geliﬂtirdi¤ini iddia ediyor.
Yazar, ilksel komünal toplumdan s›n›fs›z komünist topluma geçmek
mümkündür diyor. Fakat di¤er yandan, 17 Ekim Devrimi’nin geliﬂmemiﬂ
Rusya’da gerçekleﬂti¤i için, bir ters do¤um oldu¤u için yaﬂamas›n›n
mümkün olmayaca¤›n› savunuyor. Bu iki savunu birbirleriyle çeliﬂen savunulard›r.
Kapitalist devlet yap›lanmas› üzerinden komünist topluma gidilemeyece¤ini savunuyor yazar. Kapitalizme özgü tüm kurum ve araçlar›n,
sosyalizme geçiﬂte kullan›lamayaca¤›n› ve bu “kullanmama” görüﬂünün
Marx’da da oldu¤unu söylüyor yazar.
D. Küçükayd›n, Kürt hareketinin mücadelesinin hem demokrasiyi
geliﬂtirece¤ini hem de Türkiye’nin yar› emperyalist bir ülkeye evrilmesine
yol açaca¤›n› söylüyor. Bu gerçekli¤in de A. Öcalan taraf›ndan görüldü¤ünü ve dile getirildi¤ini söylüyor.
D. Küçükayd›n, uluslar›n kendi kaderlerini tayini meselesinde; isteyen tek bir köyün bile ayr›labilme hakk›n›n önünde hiçbir hukuki veya idari engel olmamal›d›r diyor.
Yazar, Sovyetlerin çok say›da ulus yaratt›¤›n› söylüyor. Bu tespitin
ard›nda asl›nda ﬂöyle bir gerçek yatar: Sovyetler uluslar› asimile etmek
gibi bir siyaset izlememiﬂtir.
Baﬂka ulusçu görüﬂlere göre de Sovyetler Birli¤i, farkl› uluslar› asimile etmiﬂ, farkl› uluslar›n dinlerini, dillerini ve kültürlerini yasaklam›ﬂt›r.
D. Küçükayd›n’a göre “Tek Ülkede Sosyalizm” ulusçu bir slogand›r
ve sosyalist sistemin çökmesinin nedenidir.
Milliyetçilikle ilgili araﬂt›rma yapan düﬂünürlerin ço¤u, milliyetin tan›m›n›n olmad›¤›n› söylemektedirler.
Yazar, ﬂöyle bir formül geliﬂtiriyor: E¤er diyor ulus ve ulusçuluk varsa, ulus ve ulusçulu¤un ne oldu¤u kavranmam›ﬂt›r. E¤er ulus ve ulusçulu¤un ne oldu¤u kavranm›ﬂ ve biliniyorsa, o zaman ulus yoktur.
Yazar Marksizm’in milliyetçi bir teori oldu¤unu iddia etmektedir. Bak›n nas›l?
“‹nsanl›k veya Marksizm milletçi oldu¤u için milliyetçili¤in ne oldu¤unu anlayamam›ﬂt›r. Veya tam tersinden ﬂöyle formüle edilebilir: ‹nsanl›k
milletin ve milliyetçili¤in ne oldu¤unu anlayamad›¤› için milliyetçi olmuﬂtur”.(age. s.147)
Yazar, Marx’›n bir kimse veya bir düﬂünce hakk›nda yarg›ya var›rken, o ﬂeyin kendisi hakk›ndaki iddias›na de¤il, gerçekli¤e bakar türün64

deki önermesinden hareketle, Marksizm’in kendisinin milliyetçi olmad›¤›n› söylemesini do¤ru kabul etmiyor ve Marksizm’in milliyetçi oldu¤unu iddia ediyor yazar.
Yazar, ulusçuluk k›saca herkesin kabul etti¤i çerçevede ﬂöyle tan›mlan›yor diyor: Bir ulusun ç›kar›n› önde tutmak. Yazar bu tan›m›n hem milliyetçiler, hem de sosyalistler taraf›ndan kabul edildi¤ini söylüyor. Dolay›s›yla sosyalistlerin milliyetçilerle ayn› tan›mda birleﬂti¤i sonucunu ç›kart›yor. Ayr›ca bu tan›m›n yanl›ﬂ oldu¤unu, tan›m›n kendisinin milletçili¤in
ne oldu¤unun anlaﬂ›lmad›¤›n› gösterdi¤ini ve ba¤›nt›l› olarak bu tan›m›
yapanlar›n otomatikman milliyetçi olduklar›n› iddia ediyor.
D. Küçükayd›n, son olarak ulaﬂt›¤› görüﬂlerine “heterodoks Marksizm” olarak adland›rd›¤›; Hikmet K›v›lc›ml›, Troçki ve Perry Anderson’un
etkisiyle ulaﬂt›¤›n› söylüyor. D. Küçükayd›n, önemli birkaç noktada saptamalar yapmakta, yapt›¤› saptamalar› analiz ve sentez yerine ikame
edip, yeni görüﬂler geliﬂtirerek Marksizm’e katk› yapt›¤›n› hatta onu aﬂt›¤›n› iddia ediyor.
K›saca D. Küçükayd›n’›n görüﬂlerini ﬂu ﬂekilde özetleyebiliriz:
1) Tarihi ilerlemeci bir bak›ﬂla aç›klamak yanl›ﬂt›r. Yazar, K›v›lc›ml›’n›n Engels’e dayanarak ortaya koydu¤u ilerlemeci olmayan bir tarih anlay›ﬂ›n› savunuyor.
2) Devrimleri salt üretim iliﬂkileriyle üretici güçler aras›ndaki çeliﬂkilerle aç›klamak eksiktir. Köleci toplumdan feodalizme geçiﬂte hiçbir üretici gücün etkisi yoktur. Antik tarihteki devrimleri yapanlar daha çok barbarlar olmuﬂlard›r. Feodal toplum ilksel komünal topluma kölecilikten daha yak›nd›r.
3) Tarih ve evrim aﬂamal› de¤ildir. “‹lkel, köleci, feodal, kapitalist,
sosyalist” ﬂeklinde s›ralaman›n do¤ru olmad›¤›n› söylüyor. Uygarl›¤›n geliﬂti¤i toplumlar kapitalizme girememiﬂlerdir. Aksine olarak uygarl›¤›n nispeten daha geri oldu¤u geliﬂmedi¤i ‹ngiltere, Almanya gibi toplumlarda
kapitalizme daha erken geçilirken, Mezopotamya gibi uygarl›¤›n beﬂi¤i
olarak kabul edilen yerde kapitalizme geçilememiﬂtir. Tar›m ve köy uygarl›¤›n›n içinde kal›c› olarak uzun y›llar devam etmiﬂtir.
4) Köy: Komün toplumu Kasaba: Tefeci bezirgan Kent: Kapitalizmi
temsil eder.
5) Marksizm, belirlendirimci-determinist de¤ildir. Kapitalizmden
sosyalizme geçiﬂ mutlak bir ﬂekilde belirlenemez. Komünist Manifesto
da bunu mutlakç› bir ﬂekilde ortaya koymam›ﬂt›r.
Manifesto da, s›n›f savaﬂlar›n›n bazen çat›ﬂan s›n›flar›n her ikisinin
de imhas›yla sonuçlanabilece¤ini tespit ediyor.
$
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Demir Küçükayd›n’›n bu kitab›n›n yo¤un bir bilgi içerdi¤i kabul edilmelidir. Marksizm alan›na giren birçok konuda okuyucuya bir beyin jimnasti¤i yapt›rmaktad›r. Böylesine önemli bir konuda kapsaml› olarak üretilmiﬂ bu kitab›n, devrimci kadrolar taraf›ndan ilgi görmemesi pek olumlanacak bir durum de¤ildir. Kitapta ele al›nan konular ve bu konularla ilgili
yazar›n görüﬂleri, fazlas›yla ilgi gören Noam Chomsky, Antonio Negri
vb.nin görüﬂlerinden geri de¤ildir. Bilgi birikimi olarak da onlardan geri
durumda de¤ildir. Belki de onlardan daha birikimli oldu¤u söylenebilir.
Demir Küçükayd›n, veya bu türden çal›ﬂmalar yapan di¤er yerli kadrolar›n eserlerinin ilgi görmemesinin nedeni, bunlar›n ürettiklerinin önemsiz
veya de¤ersiz olmas›ndan de¤ildir. Genel olarak, solun bat› Avrupa merkezci bir bak›ﬂ aç›s›na sahip olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. A. Negri’nin
birçok noktada Marksizm’in tahrifat›na dayanan “‹mparatorluk” adl› kitab›, solda söz sahibi olanlar taraf›ndan baﬂucu kitab› olarak önerilirken,
Demir Küçükayd›n’›n bu kitab› ilgi görmemektedir. Kitab›n ilgi görmesi
için, yazar›n bütün görüﬂlerine kat›lmak gerekmiyor. Marksizm’e yak›nl›k
ölçüsüyle bak›lacak olursa, Demir Küçükayd›n’›n görüﬂleri N. Chomsky
veya A. Negri’ye göre Marksizm’e daha yak›nd›r.
Demir Küçükayd›n; ulus, din, devlet vb. gibi önemli konularda özgün
görüﬂler geliﬂtirmeye çal›ﬂm›ﬂt›r.
Demir Küçükayd›n’›n alt› cilt olarak tasarlad›¤› kitaplar›ndan yaln›zca
yukar›da sözünü etti¤imiz, “Marksizm’in Marksist Eleﬂtirisi” adl› birinci kitab› okuyabildik. Di¤erlerini henüz edinebilmiﬂ de¤iliz. Belki de di¤er ciltler bas›lmam›ﬂt›r. Çünkü yazar kitaplar›n›n bas›m› konusunda epeyce sorunlar yaﬂam›ﬂ. Bu arada, “Bir Devrimcinin Teorik ve Politik Otobiyografisi” adl› kitab› yay›mland›. Bu kitab›nda da Demir Küçükayd›n, kendi yaﬂam serüvenini, geçirdi¤i teorik-politik evrimiyle birlikte ele alarak anlatm›ﬂt›r. Hapishane y›llar›nda H. K›v›lc›ml›’y› derinlikli bir incelemeye tabi
tutuyor. Ayn› zamanda, Hikmet K›v›lc›ml› ile Troçki aras›nda bir görüﬂ
benzerli¤i oldu¤unu keﬂfetti¤ini söylüyor.
Demir Küçükayd›n’›n ulus ve din konusunda söyledikleri tart›ﬂmaya
de¤er ﬂeylerdir. Devlet konusunda söyledikleri ise biraz mevcut gerçekliklerden ve emperyalist-kapitalist sistemin zora dayal› bir iktidar sürdürdü¤ü gerçe¤inden kopuk görüﬂlerdir.
Marksizm’in bat› Avrupa merkezci yorumu, ilerlemeci yorumu, determinist yorumu vb. ﬂeyler yeniden ayaklar› üzerine oturtulmal›d›r. Bu konularla ilgili, meseleye geniﬂ bir çerçeveden bakmak aç›s›ndan Demir
Küçükayd›n’›n eserleri bir beyin f›rt›nas› yapt›r›yor. Yazar›n di¤er eserlerini de inceleme ﬂans›m›z olursa daha çok yarg›da bulunmam›z mümkün
olacakt›r.
06 May›s 2010
2 Nolu F Tipi Cezaevi, Kand›ra / Kocaeli
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Yavuz Y›ld›r›mtürk
Güney Afrika ve Tüm Afrika Gerçe¤i!
Güney Afrika’da organize edilen dünya futbol turnuvas›, uluslararas›
tekelci sermayenin, sözde kolonyalizmin (sömürgecili¤in) tasfiye edildi¤inin
ve ba¤›ms›z Afrika devletlerinin kuruldu¤unun göstergesiydi.
Böylece, Afrikal› bir devletin de dünya futbol ﬂampiyonlu¤u müsabakas›n› organize edebilecek bir konuma eriﬂti¤i herkese gösterildi!.
Ama ne yaz›k ki! Bu vesileyle, Afrika gerçe¤inin ne oldu¤unu bir kez
daha tüm dünya insanlar›n›n gözleri önüne serildi.
Güney Afrika , dünyan›n en geliﬂmiﬂ kapitalist ülkelerinden biri olarak
lanse edildi¤i biliniyor. Burjuvazi, kapitalist ekonominin geliﬂmesi, ayn› zamanda insanlar›n refah içinde yaﬂamas›n›n ortam›n› sa¤lad›¤›n› ve geri-b›rak›lm›ﬂ ülkelerin, kapitalist geliﬂme yolunu seçtiklerinde, refah toplumuna!
eriﬂebileceklerini iddia edip, duruyor.
Oysa burjuvazinin tüm iddialar›n›n yalan oldu¤unu, geliﬂmiﬂ kapitalist
ülke olan Güney Afrika gerçe¤i kan›tl›yor.
Sadece, ›rk ayr›m›na ve beyaz az›nl›¤›n iktidar›na son vermekle, ço¤unluktaki siyahlar›n “iktidara” gelmesini sa¤lamakla, yoksullu¤un iﬂsizli¤in, çaresizli¤in ortadan kalmad›¤›, Güney Afrika’daki “büyük de¤iﬂim”de
tüm ç›plakl›¤›yla ortaya ç›k›yor.
Burjuva demokrasinin ateﬂli savunucusu ve siyahlar›n›n ço¤unlu¤una
dayanarak iktidara gelen siyah ›rk’a mensup burjuvazi, “beyaz Avrupal›”
burjuvaziyle birlikte, ekonomik ve siyasî iktidara ortak olmas›ndan öte, Güney Afrika’da hiç bir ﬂeyin de¤iﬂmedi¤ini, beyaz›yla, siyah›yla milyonlarca
insan›n sefalet içindeki yaﬂant›s› kan›tl›yor.
Avrupal› burjuvazinin ›rkç› egemenli¤inin ve ›rk ayr›m›n›n sürdü¤ü dönemde, Güney Afrika’daki siyah ço¤unlu¤un yoksullu¤unun esas nedeni
olarak, ›rk ayr›m› ve ço¤unluktaki siyahlar›n iktidarda olamamalar› öne sürülüyordu. Bu görüﬂlerin ›ﬂ›¤›nda izlenen siyasî mücadele sayesinde, kapitalist pazar ekonomisi ortadan kald›r›lmadan da yoksullu¤un sona erece¤i yalan›yla, yoksul siyahlar kand›r›ld›.
Irkç›l›¤a karﬂ› mücadele eden, ama siyahlar›n köleli¤inin ve yoksullu¤unun nedenlerini sadece ›rkç› beyaz az›nl›¤›n ekonomik ve siyasî egemenli¤inde arayan Nelson Mandela, kapitalist sömürüye ve pazar ekonomisine karﬂ› olmad›¤›n› ilan etmesi, ABD’nin az›l› anti-komünist baﬂkan› olmakla ünlenen Ronald Reagan’›n deste¤ini almas›na yetti de, artt›.
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Güney Afrika’l› siyahlar›n silahl› mücadelesinin yan› s›ra, Reagan’›n ve
Avrupa’n›n demokrasi aﬂ›¤› burjuva hükümetlerinin, Güney Afrika’n›n beyaz ›rkç› hükümetine yapt›¤› bask› sonucu 1988 y›l›nda 27 sene sonra hapisli¤i sona erdirilen Mandela, partisi ANC’nin yasakl›¤›n› da kald›rtt› ve sadece demokrasi, serbest seçim ve herkese oy hakk› talepleriyle devlet baﬂkan› oldu.
Peki, salt ›rkç›l›¤a karﬂ› mücadele, yoksul siyahlar›n yaﬂam›nda neyi
de¤iﬂtirdi? Kapitalist ekonomi siyah az›nl›¤› zenginleﬂtirirken, siyahlar›n ço¤unlu¤unu daha da fakirleﬂtirmekten, sefaletlerini art›rmakta baﬂka ortada
ele tutulacak hangi kazan›m var?
Bugün, Güney Afrika da 4,5 milyon beyaz yaﬂ›yor ve bunlar Güney Afrika devletinin vatandaﬂlar›d›r. ﬁimdi 450 bini aﬂan say›daki beyaz’da, (tam
anlam›yla) siyah ço¤unluk gibi sefalet içinde teneke evlerde yaﬂamaya
mahkûm edilmiﬂ. Böylece Burjuvazinin, ›rk, ulus, din ayr›m› gözetlemedi¤i
ve sadece ve sadece kâr›n› düﬂündü¤ü bir kez daha ortaya ç›km›yor mu?
Güney Afrika, bir yandan yoksullar›n giremedi¤i, denize naz›r villalarda da lüks içinde yaﬂayan beyaz ve siyah ›rka mensup burjuvalar, di¤er
yandan teneke evlerde korkunç sefalet içinde yaﬂamlar›n› sürdüren milyonlarca sömürülen insan ﬂeklinde iki kutup’a bölünmüﬂtür.
Tüm bu sefaletin tek nedeni kapitalist pazar ekonomisi ve kapitalist
toplum de¤ilmiﬂçesine propaganda yürüten burjuva bas›n ve yay›n organlar›, “Afrikal› yoksul çocuklara yard›m” kampanyalar› açarak, Afrika’daki
yoksullu¤a karﬂ›larm›ﬂ gibi hareket etmektek geri durmuyorlar.
Dünya’n›n en geliﬂmiﬂ ülkelerinin oluﬂturdu¤u “8’ler toplulu¤unun”
baﬂkanlar› yapt›klar› her toplant›da, “Afrika’ya yard›m paketlerini aç›klamay›” bir al›ﬂkanl›k haline getirmiﬂlerdir. Tüm bu atraksiyonlar›n amac›, uluslararas› burjuvazinin, Afrika’dan elde etti¤i milyarlarca, hatta trilyonlarca euro veya dolar tutar›ndaki kâr transferlerini gizlemektir. Trilyonlarca euro tutar›ndaki kârlar›n çok az bir miktar›n› “Afrika’ya yard›m” ad›na (vaatlerde bulunarak), yard›m severliklerini ispat etmeye çal›ﬂ›yorlar!1
Oysa bu yard›m sever! kapitalist ülkeler, Afrika’ya yard›m yapma zahmetine! girmeden “ellerini, eteklerini” Afrika’dan çekseler, trilyonlarca euro
tutar›ndaki tekellerin, uluslararas› bankalar›n kâr transferlerine son verseler!, Afrika’da bir tek aç ve yoksul insan kalmaz.
Afrika’da yeni sömürgecilik
Afrika’da eski sömürgecilik, II. Emperyalist Savaﬂ sonunda Sosyalist
Sistem’in dünyan›n 1/3 alan›n› kaplamas› ve sömürgecili¤e karﬂ› mücadele, dünya proleter devriminin yedek gücü olarak tarih sahnesine ç›k›p, iﬂçi
ve emekçilerin sosyal kurtuluﬂ mücadelesiyle birleﬂmesi, emperyalist-kapitalist burjuvaziyi yeni aray›ﬂlara ve eski sömürgecili¤i sürdüremez konuma
itmiﬂti.
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Bu geliﬂme karﬂ›s›nda,kapitalist-emperyalist burjuvazi, eski sömürge
ülkelere devlet ba¤›ms›zl›¤›n› tan›yarak, yeni sömürgecili¤i egemen k›ld›.
Yeni sömürgecili¤in maddî (yani ekonomik) temelini, tekelci kapitalist aﬂamaya giren, meta ihrac›n›n yerine sermaye ihrac›n› egemen k›lan kapitalist
üretim sistemi oluﬂturdu.
Tekelci sermaye, girdi¤i ülkelerde kendi uzant›s› kapitalizmi inﬂa eder
ve süreç içinde, kapal› ekonomileri tasfiye ederek pazarlara açar ve derinlemesine kapitalist üretim iliﬂkilerini o ülkede egemen k›lar. Böylece, yerli
s›n›flardan kendi uzant›s› komprador burjuvaziyi yaratt›.
Tar›m ekonomisini kapitalist pazara açan, pazar için üretimi alabildi¤ine geliﬂtiren, tekelci sermaye eski sömürge ülkelerde köklü toplumsal dönüﬂümlere yol açt›.
Böylece, bir yandan kapitalist sistemin esas›n› oluﬂturan s›n›f farkl›l›klar›n› giderek geliﬂtirirken, di¤er yandan k›rlar›n boﬂalmas›na, ﬂehirleﬂmenin h›zlanmas›na neden olundu. Pazar ekonomisine tabi olan tar›mdaki kapitalist geliﬂme, küçük üreticileri tasfiye ederken, büyük kapitalist iﬂletmelerin tar›m üretimine egemen olmas›n› sa¤lad›. ﬁimdi Afrika’n›n en verimli
tar›m alanlar› malî sermayenin plantasyon ﬂirketlerinin elindedir.
Afrika’daki bu toplumsal dönüﬂüm, sömürgecili¤e karﬂ› mücadeleyi,
salt siyasî ba¤›ms›zl›¤› (yani devlet ba¤›ms›zl›¤›n›)elde etme talebinden ç›kard› ve sömürülen emekçilerin, iﬂçilerin sosyal kurtuluﬂuyla, siyasî ba¤›ms›zl›¤›n elde edilmesinin bütünleﬂmesinin objektif koﬂullar›n› oluﬂturdu.
Afrika’da da bütünleﬂen siyasî ve sosyal kurtuluﬂ mücadelesinin öncüsü, Kongo’da iktidar› ele geçirerek k›sa bir dönem baﬂbakan olan Partice
Emery Lumumba’yd›.
Belçika devletinin, 1960’larda sömürgesi olan Kongo’ya devlet ba¤›ms›zl›¤› vererek, yeni sömürgecili¤i egemen k›lmaya çal›ﬂt›¤› dönemde, önüne engel olarak Lumumba ç›kt›. Çünkü Lumumba, siyasî ba¤›ms›zl›kla birlikte, Kongo’nun zengin maden yataklar›n›, büyük sanayi ﬂirketlerini, bankalar› ve özellikle büyük plantasyon alanlar›n›n kamulaﬂt›r›lmas›n› amaçl›yor ve
buna uygun bir program› yürürlü¤e koymak istiyordu.
Lumumba, bu ekonomik ve politik taleplerle, Kongolular›n deste¤ini ald›,
BM denetimde yap›lan seçimlerde ço¤unlu¤un oylar›n› alarak baﬂbakan oldu.
Kongo’daki bu geliﬂme, bat›-Avrupa’n›n kapitalist devletlerinin ve ABD
emperyalizminin hemen harekete geçmelerine yol açt›.
Lumumba’y› hedef alan bir anti-komünist kampanyaya baﬂlad›lar. Bu s›rada, Belçika devleti kendi paral› askerlerini Kongo’dan çekerek, yerine yerli
komprador burjuvazinin egemenli¤i alt›ndaki Kongo ordusunu ikame ediyordu.
Lumumba’n›n, inand›¤› yolda yürümesi, emperyalist-kapitalist burjuvazinin bask›s›n›n art›rd›. Bu bask›lar› bertaraf etmek için Lumumba, Sovyetlere egemen olan Kruﬂcevci revizyonistlerden yard›m istedi. Ama ne yaz›k
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ki, sömürgecili¤e karﬂ› mücadeleyi destekleyen sosyalist Sovyetlerin yerine geçen revizyonist Sovyetlerden arad›¤› deste¤i bulamad›.
Bu geliﬂme karﬂ›s›nda, emperyalist-kapitalist burjuvazi, Sovyetlerin
deste¤ini alamayan Lumumba’y› ortadan kald›rma plan›n› yürürlü¤e soktu
ve darbeci giriﬂimlerle Lumumba baﬂbakanl›ktan uzaklaﬂt›r›ld›. Bunun üzerine Lumumba, kendini en fazla destekleyen bölgeye gizli bir ﬂekilde geçerek, silahl› direniﬂ baﬂlatmak için yola ç›kt›. Ama istedi¤i yere varamadan,
Kongo ordusunun genelkurmay baﬂkan› Joseph Mabute, (Belçika hükümetinin ve CIA’n›n iﬂbirli¤iyle) Lumumba ve arkadaﬂlar›n› yakalay›p, kurﬂuna
dizdi ve genel kurmay baﬂkan› Mabute askeri darbeyle baﬂbakan oldu.2 Ve
böylece emperyalist-kapitalist sistemi karﬂ›s›na alan Kongo’daki devrimci
hareket silah zoruyla ezildi.
Lumumba’n›n kurﬂuna dizilmesi, burjuvazinin, demokrasi konusundaki sahtekârl›¤›n›, iki yüzlülü¤ünü bir kez daha aç›¤a ç›kar›yordu. Sermayenin iktidar›na dokunmad›kça “demokrasi” var olur!.
Sermayenin egemenli¤ine karﬂ› olan demokrasinin silah zoruyla tasfiye edilmesi mubaht›r! ‹ﬂte burjuvazinin demokrasi mant›¤› budur.
Lumumba’n›n öldürülmesini, “demokrasi aﬂ›¤›” Avrupa burjuva bas›n
yay›n organlar› sevinç gösterileriyle karﬂ›lad›.
“ﬁeytan öldü” yaygaralar›yla, “demokrasinin” sadece tekelci sermayenin
egemenli¤ine dokunmad›kça var olabilece¤i bir kez daha kan›tlan›yordu.
Ama Lumumba, Afrikal› iﬂçilerin, emekçilerin ba¤r›ndaki yerini hâlâ koruyor. Lumumba, Afrika’n›n Che Guevara’s›d›r.
Nitekim, Portekiz sömürgecili¤ine karﬂ› mücadele eden Angola ve Mozambik Lumumba’n›n yolunda yürüdüler.
Mozambik halk› silahl› mücadelesiyle 500 senelik Portekiz sömürgecili¤ine son vererek, ba¤›ms›zl›¤›na kavuﬂtu. Mozambik kurtuluﬂ örgütü FREL‹MO’nun baﬂkan› olan Samora, Mozambik Halk Cumhuriyeti’ni ilan ederek, devlet baﬂkan› oldu. Gerek sanayi, gerekse tar›m iﬂletmelerini kamulaﬂt›rd› ve planl› sosyalist ekonomiyi yürürlü¤e koydu.
Mozambik, Portekiz sömürgecili¤ine karﬂ› kendisi gibi siyasî ve sosyal
kurtuluﬂ mücadelesini birleﬂtiren Angola ile birlikte, emperyalist-kapitalist
devletlerin ve komprador burjuvalar›n hedef haline gelmekten kendini kurtaramad›.
Angola ba¤›ms›zl›k hareketi MPLA’n›n silahl› mücadelesi, Portekiz sömürgecili¤ine son vererek iktidara gelmesini sa¤lam›ﬂt›. MPLA, Mozambik’in yolunu izleyerek kapitalist iliﬂkileri tasfiye edip, sosyalizmi inﬂa etmeye baﬂlad›.
Mozambik ve Angola’daki, emperyalist-kapitalist sisteme ve yerli
komprador burjuvalara karﬂ› mücadele, Portekiz’deki uzun dönemdir iﬂba70

ﬂ›nda olan faﬂist diktatörlü¤ün y›k›lmas›n› sa¤layan Portekiz halk›n›n ayaklanmas›n›n ortam›n› haz›rlad›.2
Sömürgecili¤e karﬂ› mücadeleyi iﬂçi ve emekçilerin sosyal kurtuluﬂ
mücadelesiyle birleﬂtiren Angola Halk Kurtuluﬂ Ordusu MPLA’n›n, iktidar›
ele geçirmesi, uluslararas› tekelci sermayenin emperyalist devletleri ve yerli komprador s›n›flar› hemen karﬂ›-devrimci silahl› güçleri inﬂa etmek için
harekete geçirdi.
Irkç› Güney Afrika devletinin bizzat organizesiyle karﬂ›-devrimci ve hiçbir zaman Portekiz sömürgecili¤ine karﬂ› mücadele etmeyen, aksine Portekiz sömürgecileriyle iﬂbirli¤i yapan UN‹TA isimli silahl› örgüt, sosyalist inﬂay› durdurmak ve tasfiye etmek için, MPLA’ya karﬂ› iç savaﬂ› baﬂlatt›.
27 sene süren iç savaﬂ, 2008 y›l›nda sona erdi. MPLA kapitalist-emperyalistlere teslim oldu ve burjuva demokrasisini ve pazar ekonomisini kabul etti ve kendi elleriyle sosyalist giriﬂimleri tasfiye ettiler. Böylece Angola’da kapitalist bir ülke haline geldi.
1986 da, uçak kazas› süsü verilerek öldürülen Mozambik devlet baﬂkan› Samora’dan sonra Mozambik, gerek Afrika’n›n kapitalist devletleri, gerekse emperyalist-kapitalist ülkeler taraf›ndan abluka alt›na al›nd› ve çok
geçmeden, uluslararas› sermayenin örgütledi¤i gerici silahl› güçler harekete geçirildi.
RENOMO adl› bu karﬂ›-devrici burjuva ordusu, 16 senelik iç savaﬂ sonras› Mozambik hükümetini çökertti ve Halk Cumhuriyeti’nin, “Birleﬂik Mozambik Cumhuriyetine” dönüﬂtürülmesini sa¤lad›. Ve Mozambik hükümeti de,
burjuva demokrasisini ve çok partili sistemi, pazar ekonomisinin kabul etti.
Günümüzün koﬂullar›nda, emperyalist-kapitalist sistem, Afrika’n›n tümüne egemen olarak ve neo-liberal politikalar› yürürlü¤e koyarak, korkunç
bir sefaletin, yoksullu¤un, iﬂsizli¤in do¤mas›na neden olmuﬂtur. Sadece,
her sene salg›n hastal›klar sonucu 10 binlerce insan ve özellikle çocuklar
ölüyor.
Burjuvazi, dünyan›n en zengin maden yataklar›na ve verimli tar›m
alanlar›na sahip olan Afrika’y› ç›kmaz›n içine sürüklemiﬂ, bir avuç siyah burjuvalaﬂ›rken, milyonlarca siyah yoksullu¤un, iﬂsizli¤in, sefaletin kuca¤›na
at›lm›ﬂt›r.
TV ekranlar›n› “süsleyen” Güney Afrika’daki teneke evlerde yaﬂayan
insan manzaralar› Afrika’n›n tüm ülkeleri için geçerlidir.
‹ﬂte beyaz sömürgecilerin ›rkç› bask›s›ndan, köleli¤inden kurtulan ve
ba¤›ms›z devletlerin kuran, siyah burjuvazinin egemenli¤inde “kendi kaderini, kendisi tayin eden” Afrika halklar›n›n durumu budur.
Dünya’n›n en zengin petrol kaynaklar›na sahip olan ülkelerin baﬂ›nda
gelen 7 milyonluk Nijerya’n›n nüfusunun yar›s› açl›kla baﬂ, baﬂa.
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Özellikle, Bat› Afrika ülkelerinde açl›k ç›¤ gibi büyüyor. BM’nin “acil
yard›m koordinatörü” John Holmes’in 20 Temmuz 2010 tarihindeki aç›klamalar›na göre; Nijerya’y› Cad takip ediyor. Cad’da 1,6 milyon, Mali’de 600
bin, Mauretanya’da 300 bin insan açl›kla baﬂ, baﬂa.
Sadece Afrika’m›? Uzak Do¤u’nun, Asya’n›n eski sömürge, ﬂimdi ba¤›ms›z kapitalist ülkelerindeki emekçilerin, iﬂçilerin yaﬂant›s›, Afrika halklar›nkinin bir benzeri de¤il mi?
Sosyalist Sistemin tasfiye edilmesiyle, uluslararas› burjuvazi “zafer”
kazand›¤›n› ilan etmiﬂti. Ama kapitalizm, burjuvazinin sevincini kursa¤›nda
b›rak›yor. Bir yandan kapitalist sömürünün milyonlarca insan› açl›¤›n, çaresizli¤in içine sürüklemesi, di¤er yandan burjuvazinin kâr elde etme h›rs›n›n
yaratt›¤› ard›, arkas› kesilmeyen ekonomik krizler; kapitalizmin kaç›n›lmaz
sonunu göstermiyor mu?
Tüm bu olumlu objektif koﬂullara ra¤men, dünya iﬂçi s›n›f›n›n gerçek
sosyalist hareketinin güçlenememesinin tek nedeni, revizyonizm’in Marksizm’in devrimci özünü revize etmesi ve onu kapitalizmi savunman›n arac›na “dönüﬂtürmesidir.”
Bu tahribat, öylesine büyük boyutlardaki ve öylesine ideolojik karmakar›ﬂ›kl›k yaratm›ﬂ ki, Marksizm-Leninizm’in ihtilac› özünü savunmay› ve
egemen k›lmay› âdeta “imkâns›z” hale getirmiﬂtir. Bir dönem ve özellikle
Lenin taraf›ndan etkisiz hale getirilen revizyonist görüﬂler, sosyalizm ad›na
“zaferini” ilan ederek, Marksist-Leninist iﬂçi s›n›f› hareketinin yeniden do¤mas›n›n önüne en büyük engeli olarak ç›kar›l›yor (özellikle Türkiye’de).
Ama tüm bu olumsuz subjektif koﬂullara ra¤men, kapitalizm kendi sonunu haz›rlamaya devam ediyor.
Tüm dünyada, kendi mezar kaz›c›lar›n› her saniye yarat›yor. Bu olumlu objektif koﬂullar, kaç›n›lmaz bir ﬂekilde kendine uygun düﬂen MarksizmLeninizm’in yeniden dünya iﬂçi s›n›f› hareketine egemen olmas›n› sa¤layacak ve her türden revizyonizm buna engel olamayacakt›r.
5 A¤ustos 2010-Almanya
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Dipnotlar:
1 Dünya’n›n en zengin ülkesi olmakla övünen Almanya’n›n baﬂbakan› bayan Merkel, futbol turnuvas› vesilesiyle, Güney Afrika’y› ziyaret ederek, nas›l “yard›m sever” oldu¤unun ﬂovunu yapmaktan geri durmad›. Teneke evlerde yaﬂayan çocuklara çikolata ve top da¤›tt›! Yoksullar› kurtarma ad›na binlerce say›l› insanlar›n ancak oturabilece¤i evlerin inﬂas› için 400 bin euro ba¤›ﬂta bulundu!
Bayan Merkel, bu “alicenapl›¤›n›” ispat edece¤ine, Alman tekellerinin, bankalar›n›n her sene ve ﬂimdiye kadar Güney Afrika’dan ne kadar euro tutar›nda kâr elde ettiklerini aç›klasayd›, Güney Afrika’n›n yoksullar›, sefalet içinde yaﬂamlar›n›
sürdürenleri daha çok sevindirecek ve yoksulluklar›na neden olanlar›n kimler oldu¤unu Bayan Merkel sayesinde! ö¤renmiﬂ olacaklard›.
2 41 sene sonra Belçika parlamentosu, Lumumba’n›n öldürülmesini Belçika devletinin tertipledi¤ini kabul ederek “demokrasiye olan tutkular›n›”da göstermiﬂ oldu.
Bu aç›klamay›, ABD’nin, CIA’n›n bu iﬂin içinde oldu¤unun itiraf› takip etti. Tüm bunlar, burjuvazinin en kadar ait ve iki yüzü oldu¤ununu gösteren kan›tlar de¤il mi?
3 Portekiz halk›, Salazar’›n faﬂist diktatörlü¤ünü y›karken faﬂistlerden, iﬂkencecilerden hesap sordu.
Mozambik ve Angola’daki Portekiz sömürgecili¤ine karﬂ› mücadele, ayn› zamanda Portekiz’in faﬂizmden de kurtulmas›n›, demokrasiye geçiﬂini sa¤lad›. Ama revizyonist, Kruﬂcevci Portekiz komünist partisi, burjuvaziyle uzlaﬂarak, tekelci burjuvazinin ekonomik egemenli¤ini ve kapitalist pazar ekonomisini kabul ederek,
“karanfilli devrimin” yaratt›¤› devrimci-demokrasi ortam›n›n, burjuva demokrasisine dönüﬂtürülmesine yard›m etti.
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Ahmet Çakmak Deliorman

-Polemik-

Hangi “Gençlik” Hangi “Gelecek?!”
“Gençlik ve gelecek” kavram› s›kça bir arada telaffuz edilen, her kesimce s›kl›kla kullan›lan, herkesçe dillendirilen, özellikle de gençli¤in gelecek olarak lanse edildi¤i, tüm söylem ve vurgularda her ﬂeyin gençlik için
oldu¤u ve her ﬂeyi gençli¤in sürdürece¤i veya de¤iﬂtirece¤i belirtilmektedir. Egemen s›n›f›n temsilcileri süregeldi¤i üzere gençlik kavram›n› yaﬂ
kapsam›nda ele alarak her zamanki gibi s›n›fsal konumu göz ard› ederek
oyununu sergilemektedir. Oysa ö¤renci gençlik, iﬂçi gençlik, emekçi gençlik, iﬂsiz gençlik, burjuva gençlik konular› ayr› kategorilerde incelenmeyi
gerekli k›l›yor. “Sol cenah” ise, genelde dünyada özelde ülkemizde, ö¤renci devrimci gençli¤e büyük nutuklar düzmekte, onlar› ön safa itmeyi, onlara büyük görev verme veya kendilerini gerçekleﬂtirme f›rsat› olarak göstermektedir. As›l ifadesini gençlik gelecek, gelecek sosyalizm betimlemesinde bulan sol anlay›ﬂ›n, egemenlerin retori¤ini ifade eden “gençler bizim
gelece¤imizdir” hamasi betimlemesinden pek de bir fark› yoktur. ﬁöyle ki,
öncelikle ﬂunu belirtmek gerekir, …ecek-acak, hatta …meli-mal› türünden
eklerle anlat›lan ﬂeyler idealist felsefenin, idealist anlay›ﬂ›n bir tezahürüdür. Elbette ki bu durum içinde bulunulan pasifli¤i, ç›kmazl›¤› da göstermektedir.
Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar›n yaﬂad›¤› “Öndersizlik Krizi”nin henüz aﬂ›lamad›¤›, ‹ﬂçi s›n›f›n›n politika d›ﬂ›nda tutulmak istendi¤i, politikas›zl›¤›n kol gezdi¤i, toplumsal muhalefetin kurmay›n›n olmad›¤› veya etkisiz oldu¤unda nas›l bir pratiksiz teori üretmenin zorlu¤unu yans›tmaktad›r.
T›pk› ölüm oruçlar›nda yitirdi¤imiz yoldaﬂlar›m›z›n d›ﬂar›da bir ›ﬂ›k görememesi karﬂ›s›nda tak›nd›klar› tavra benzer biçimde “garip” bir süreç
yaﬂanmaktad›r, memlekette...
Toplumsal, siyasal, sendikal hareketlili¤in istenilen düzey ve donan›mda olmad›¤›, her türden kahyalar›n denetiminde oldu¤u konjonktürde
içerinin de d›ﬂar›n›n da (kimin ne kadar içeride, kimin ne kadar d›ﬂar›da oldu¤u da bazen belirsizdir), ç›kmaz sokakta koﬂuﬂturmas› gibi bir realitenin
sanc›lar› çekilmektedir.
Buna karﬂ› içeridekiler pratik eylemi seçerken, d›ﬂar›dakiler genelde
“olacak, yapacak, gelecek, yap›lmal›, edilmeli” türünden gevelemelerle
kendini kand›r›c› ve durumu geçiﬂtirici bir pozisyona sokmakta, görevini erteleyici söylemlere baﬂvurmaktad›r.
Elbette gelece¤e dönük fikirler aç›klanmal›, söylenmeli, tart›ﬂ›lmal›,
Marksist bilimsel yöntemlerle eleﬂtirilip yeniden üretilmelidir; ancak nesnel
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koﬂullar›n do¤rulamad›¤› bir ortamda bunlar› söylemek abes iken, nesnel
koﬂullar mevcutken öznel koﬂullar› haz›rlamas› gerekenlerin hâlâ …melimal›, …ecek, acak ile u¤raﬂmalar› abesle iﬂtigalin en aç›k örne¤idir.
Egemenler, büyük bir ikiyüzlülükle “gençlik bizim her ﬂeyimiz, gelece¤imiz” diyorlar; ama bir taraftan üniversite kap›lar›n›, iﬂ imkânlar›n›, hastaneleri, sanatsal-kültürel faaliyetleri, hayat›n her alan›n› onlara kapat›yorlar,
karﬂ›l›¤›nda ise bask›, ﬂiddet, cop, biber gaz›, linç, iﬂkence, kurﬂun ve idam
(art›k idam yok, sistemin kendisi süründürme idam›n› tercih ediyor, bir defa de¤il; her gün, her an öldürüyor) sunuyorlar. Ama her gence de¤il, onurlu, bilinçli, devrimci yaﬂamay› seçen gençlere, yoksul iﬂçi-emekçi halk çocu¤u gençlere… yoksa burjuva s›n›f›n gençlerine kap›lar sonuna kadar
aç›k, kapitalizmde para her kap›y› aç›yor ne de olsa! Uluslarötesi tekelci
sermayenin kuca¤›ndaki Türkiye gibi kapitalist anarﬂinin egemen oldu¤u
bir ülkede ise devlet kademesinin üst basamaklar›na bir ﬂekilde t›rmananlar›n gençlerine de aç›k kap›lar, görevlerini aksatmad›klar› sürece. Yani
egemenlere ve görece kullar›na her kap› kademeli aral›klarla da olsa aç›kken, iﬂçi-emekçi ço¤unlu¤a do¤al olarak kapal›d›r.
Bu türden bir düzenek elbette do¤ald›r. Sistemin mant›¤› böyle çal›ﬂmaktad›r. Çünkü s›n›fl› bir toplumda yaﬂaman›n zorunlulu¤u budur! Egemenlerce sunulan “kurtuluﬂ reçetesi” ise, onursuz bir yaﬂam› seçerek kendini kurtarmak ve t›rmanabiliyorsan t›rman, olmuyorsa alt kademe nimetlerinden yararlan ﬂeklindedir.
Daha alttakiler, zaten baﬂ›nda çobanla güdülmesi gereken koyunlard›r. Baﬂkald›ran, sürü düzenini bozan olursa çobanlar onlar› keser bir güzel afiyetle yer ve böyle davranmakta o kadar düﬂünceli, inançl› ve vicdanl›d›r ki sunaklar›n› halka da yedirmeyi unutmaz!
Onbeﬂler, Koçgiri, ﬁeyh Sait, Dersim, 6-7 Eylül, Denizler, Mahirler,
‹bolar, 16 Mart, 77 1 May›s, Maraﬂ, Çorum, Sivas, Gazi vb. keyfî ve fiilî infazlar, say›s›z failî belli meçhuller, kaybolan say›s›z insan hep bu kurban
ayinin bir paças› de¤il midir?
Bu sunak ayini özellikle gençli¤e yönelik Deniz’i, Hüseyin’i, Yusuf’u,
Mahir’i, Hüseyin’i, Ulaﬂ’›, Taylan’›, ‹brahim’i ve yoldaﬂlar›n› 16 Marttaki gibi katletti. Ama as›l katlediﬂ gençli¤in ve iﬂçi s›n›f›n›n bütünleﬂme potansiyelinin görüldü¤ü zamanlarda yap›ld›.
Sa¤ ve “sol” teslimiyetçi oportünist ak›mlar›n çok yönlü kuﬂatmas›yla
Devrimci Gençli¤in 15/16 Haziranlar› yaratan Modern Proletarya ile buluﬂup bütünleﬂmesi büyük bir maharetle engellendi. Çünkü as›l korku bu,
as›l çekince bu, egemenleri ürküten, koltuklar›nda, yumuﬂak yataklar›nda,
kuﬂ tüyü yast›klar›nda yatarken rahat b›rakmayan tek ﬂey buydu!
Onlar›n kaybedece¤i çok ﬂey var, ya iﬂçilerin-emekçilerin? Onursuz,
yalaka, ezik, sürekli kendini bireysel olarak kurtarabilece¤i yalan›na inanarak bu u¤urda ç›rp›nan, eﬂit-özgür-adil-s›n›fs›z-sömürüsüz-s›n›rs›z bir düzen
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kurmaya çal›ﬂmak yerine baﬂkalar›na kul-köle olmak ad›na her türlü ﬂaklabanl›¤› yapmak niye? Çünkü sistem öyle diyor, çünkü düzen böyle istiyor,
çünkü “biz düzeni de¤iﬂtiremeyiz” diyor baz›lar› ve kendini buna inand›r›yor.
Zira yaﬂanan gerçeklik de bundan pek farkl› de¤il, göremeyen gözler için.
O göremeyen gözlere göstermek de bilinçli, örgütlü, disiplinli, güvenilir,
güçlü, donan›ml›, demokratik merkeziyetçi ‹ﬂçi S›n›f›n›n Komünist Partisi’nin görevidir. Bu eksikli¤in oldu¤u yerde fikir çarp›kl›klar›n›n olmas› da
gayet normaldir. Alternatifin olmad›¤› yerde y›¤›nlar günlük hayat› sürdürmek ad›na hareket etmekten vazgeçmezler. Alternatif yoksa de¤iﬂime
inanç yoktur ve o da yoksa günü kurtarma anlay›ﬂ› kaç›n›lmazd›r.
Gençlik gelecek, iktidara gelmeyecekse hiçbir zaman gelmeyecek; iktidara gençlikle geleceklerine inan›yorlarsa o iktidar da hiç gelmeyecek! ‹ktidar olunca her ﬂeyi gençlerin yapaca¤›na inan›yorlarsa da o iktidar çok gitmeyecek. Gençlik iﬂçi s›n›f›yla bütünleﬂip onun ﬂemsiyesi alt›nda birlikte
mücadele etmedikçe de devrim hayalleri sürüp gidecek. Kimileri de bu türden bir güvenceden yoksun olarak gözalt› say›s›yla, katledilen insanlar›m›z› simgeleﬂtirip “devrimcilik” k›yaslamas› yapacak, düﬂmana karﬂ› kullanmas› gereken enerjisini birbiriyle didiﬂerek tüketecek, “en iyi benim” kavgas›n› verecek, “dar grup kültüne biat bekleyecek”, küçükburjuva hayalleri
sosyal pratikte do¤rulanmay›nca, en sonunda b›k›p y›lacak, y›¤›nlar aras›na
yavaﬂça s›yr›lacak, s›yr›lm›yorsa ideolojisi ve prati¤i s›yr›lm›ﬂ ama etiketi ve
tabelas› dimdik ayakta duranlar›n yan›nda devrimcilik oynayacak!
Burjuva resmî ideolojisinin empoze etti¤i ve e¤itim-ö¤retim ve askerlik kademelerinde ezberletti¤i “gençli¤e hitabe” tarz›-siyasetini sol cenah
da ezberletmektedir! Okuyarak ö¤renen, bilimsel bilgi edinen, bilinçlenen,
sorgulayan, eleﬂtiren, üreten gençlik yerine; kulaktan dolma bilgileri tekrarlayan, okudu¤u birkaç kitapla her ﬂeyi ö¤rendi¤ini sanan ve onunla yetinen, sloganvari konuﬂmalarla etraf›ndakileri etkileyip de¤iﬂtirip dönüﬂtürebilece¤ini sanan, malumatfuruﬂ, iﬂçi s›n›f›yla tan›ﬂmadan iﬂçiler ad›na
hareket eden ya da öyle yapt›¤›n› zanneden, en önemlisi de baﬂkan›n›n
söylediklerini, yapt›klar›n› kesin, de¤iﬂmez, eleﬂtirilmez do¤rular olarak kabul edip papa¤an gibi tekrarlayan bir gençlik ne yaz›k ki ﬂu andaki genel
ve yayg›n profilimizdir.
Bu tasvir edilen durum, sadece gençlikten kaynaklanan bir sorun de¤il, örgüt-parti-sendika bürokrasisinin tepesine çöreklenmiﬂ kahyalar›n yaratt›¤› bir durumdur. Ancak bu da kendili¤inden de¤iﬂecek bir durum de¤il;
gençli¤in de¤iﬂtirece¤i bir durumdur. Bu durum de¤iﬂti¤i ölçüde çeli¤e su
verilir gibi de¤iﬂim bizzat yaﬂanarak gözlemlenir ve de¤iﬂime inanç, inanca sar›lma ve bu u¤urda mücadele azmi geliﬂir.
Devrimci gençlik kitabî bilgilerle de¤iﬂimi teori d›ﬂ›nda göremiyor ki
de¤iﬂime kendi inans›n ve topluma da bunu anlatabilsin. Do¤du¤unda
yoksuldu, okula gitti-bitirdi, askere gitti-geldi yoksul, iﬂ bulup çal›ﬂ›nca ken76

dini kurtaraca¤›n› ö¤rettiler ama olmad› yine yoksul kald›, “sol” ile tan›ﬂt›
u¤raﬂt›-çal›ﬂt›-didindi-bedel ödedi ne anlay›ﬂ de¤iﬂti ne üstündekiler, hem
yoksul, hem özne olmas› gerekti¤i yerde nesne konumunda bir insan, gel
de inand›r de¤iﬂime, devrime. Kim inand›rabilir ki, o kiﬂi de samimi olarak
devrimci mücadele versin?
“Yar›n farkl› olacak” dedi¤imizde bugünden bunu yapam›yorsak yar›n
bugünden çok da farkl› olmaz, olamaz. Zira yar›n›n filizleri bugünün tohumlar›ndan do¤ar. Tarla yanl›ﬂ seçildi, nadas yap›lamad›, tohumu hangi
tarlaya, hangi yöntemle ve nas›l atarsan›z filizler de öyle olur, meyveler de.
Demek ki bugüne kadar tarla yanl›ﬂ seçildi, tohum yanl›ﬂ at›ld›, art›k de¤iﬂmesi gereken de bu, tabii ki de¤iﬂtirmek isteniyorsa!
Bir solcu ya da solcular grubu, “devleti, paray›, yönetici gücü ortadan
kald›raca¤›z” deyip di¤er taraftan devlet gibi ﬂiddet uyguluyorsa, ticarî kayg›lar›n› ideolojine tercih ediyorsa, herkesi yönetme gücünü kendinde görüyorsa, etraf›na emirler ya¤d›r›yorsa inand›r›c›l›¤› kalmaz, inand›r›c›l›¤›n› yitirir
ve yok olur gider, sa¤a-sola, sa¤l› “sol”lu burjuva partilerine savrulur.
Yanl›ﬂl›kla bir de mevki, makam kazand› m› sonra baﬂkalar›n› hor görmeye baﬂlar, aﬂa¤›lar, “ne devrimi; keyfine bak, dünyan›n tad›n› ç›kar bir
daha m› geleceksin dünyaya” demeye baﬂlar. Dün savundu¤u tüm de¤erleri bir ç›rp›da kapitalizmin serbest piyasas›nda kendisiyle birlikte pazara
sunar satar. Satt›¤› oranda fiyat› artar, metalaﬂt›kça al›c›s› da çok olur; ama
insanl›¤› azal›r ve en son insanl›ktan da ç›kar. ‹nsana dair her türlü de¤eri
yitirtir ve bu sonu olur ve bu son da kaç›n›lmazd›r!
Gençlik, yüzde yüz ba¤›ms›z, yüzde yüz iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›n
toplumsal-enternasyonal kurtuluﬂundan yana bir donan›mda olmal›, içten
ve d›ﬂtan gelen her türlü anti-Marksist safsatalara, devrimci eti¤e ayk›r›
teori ve pratikleri iyi bilerek ona göre konumlanmal› ve yolunu özgürce çizmelidir, gerekti¤inde yoluna ç›kanlar› da çizmelidir. Ama elbette ki tek baﬂ›na de¤il devrimin as›l gücü, as›l öznesi iﬂçi s›n›f›yla birlikte!
Bu anlamda, bir kez daha belirtmekte yarar var, gençlik ne bir sosyal
s›n›ft›r, ne de devrimin öncü gücüdür. Gençlik iﬂçi s›n›f›yla birlikte ondan
ö¤renerek, ona ö¤reterek komünal yaﬂam›n mevcut sistem ﬂartlar›ndaki
s›n›rlar›n› zorlayarak oluﬂturabilece¤i her türlü kolektif çaba ve ürünü ortaya koymal›d›r.
Ekim Devrimi’ndeki gençlerin rolü ve devrimden sonraki rolleri, ülke
ﬂartlar› göz önüne al›narak örnek teﬂkil edebilecek durumdad›r. Elbette ki,
ülkemizin tarihsel, siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel, co¤rafî her türlü
ﬂartlar› göz önüne al›narak. Devrim süreçlerinde Komsomollar›n (Komünist gençlerin) sosyalist devrimlerdeki ve iktidardaki pratikleri iyi incelenmelidir. Bugün de toplumsal hareketlili¤in oldu¤u Latin Amerika ve Yunanistan gibi bölgelerde ve ülkelerde gençli¤in rolü iyi etüt edilmelidir.
Bu co¤rafya pek çok devrimci genç yetiﬂtirdi; ama çok az devrimci iﬂçi yetiﬂti (yetiﬂenlerin de ne k›ymeti bilindi ne etraf›ndaki kuﬂatma çember77

leri k›r›labildi.), önemli olan bu iki devrimci dinami¤in bir çat› alt›nda ayn›
mücadele prati¤i içinde bütünleﬂmesine çal›ﬂmakt›r…
Bu yaz›mda, eleﬂtirdi¤im …meli-mal›, …ecek-acak ekli kelime ve
cümleleri çok kulland›m, prati¤in eksikli¤i ve toplumsal hareketlili¤in yoklu¤u ile öznenin olmay›ﬂ› bunu kaç›n›lmaz k›l›yor, güncelin diliyle söylenecekse: dar alanda paslaﬂmaya devam ediliyor, gol ise ancak devrimci
gençli¤in iﬂçi s›n›f› ile buluﬂup bütünleﬂmesiyle, ideolojik-politik-örgütsel
güvencesini Marksist-Leninist Parti ilkeleriyle donanm›ﬂ Komünist Parti’nin oluﬂturulmas›yla at›lacakt›r! Bu da gösteriyor ki eleﬂtirinin eleﬂtirisi
ﬂart ve zorunlu, bak ﬂu diyalekti¤in yapt›¤›na, yine ç›kt› karﬂ›m›za! Hani misafirperverdik, diyalekti¤i kovmak olmaz, alal›m içeriye bakal›m daha neler söyleyecek bize…
‹yi-kötü, do¤ru-yanl›ﬂ, az-çok örgütlü ve az›nl›kta kalan ö¤renci gençli¤in d›ﬂ›ndaki gençli¤in haline çözüm üretmek “sol cenah›n” oldu¤u kadar
yo¤unluklu olarak yine Marksist-Leninist çizginin kararl› sürdürücülerinin
görevidir. Barlardan, cafelerden ç›kmayan, sosyal hayat› bu çevrelerde
geçen, kendi s›n›f›na yabanc›, burjuva özentisi küçükburjuva gençli¤e alternatif üretmek ve “sol” etiketli örgüt, kurum, partilerde samimi ve özverili çal›ﬂan gençli¤i de birleﬂtirmek ve devrimci mücadelenin s›n›fsal öznesi
haline gelmesine yard›mc› olmas›n› sa¤lamak da yine Marksist-Leninist
Sol Kadrolar›n görevidir. Ancak öncelikle Marksist-Leninist Kadrolar birleﬂmeli, ne söyledi¤i, ne yapmak istedi¤i bilinmeli, anlat›lmal› ve birlik projesi yay›lmal› ki herkes taraf›n› seçebilsin. Maalesef ki herkes gelip do¤rular› bulmuyor, do¤rular› bulmak isteyenlere ulaﬂmak gerekiyor. Do¤ru yöntem ve kanallarla ulaﬂ›ld›¤›nda da bilinçli ve onurlu olan birçok genci kazanmak mümkündür, kolayd›r. Yeter ki sistemin d›ﬂ›nda bir alternatif oldu¤u, bunun do¤ru ve iyi oldu¤u güzelce anlat›ls›n ve pratikte de yans›t›ls›n,
anlamayacak olan yoktur, hatta anlay›p da anlatandan daha militan mücadele verecek olan kiﬂi de çoktur! Sa¤c›dan solcu yapmak kolayd›r da solcudan (“sol” etiketliden) solcu yapmak çok zordur, hatta imkâns›zd›r. Geliﬂen toplumsal dinamik de bunu aç›kça göstermektedir. Mevzi koruma yar›ﬂ›, örgütleme, örgütlenme, sistemle mücadele anlay›ﬂ›n›n önüne geçmektedir. Bu da devrimci mücadelenin önüne set çekmektedir. Geleneksel anlay›ﬂtan görene¤i gelenek sunan anlay›ﬂlara kadar ya da hâlâ ‘60’lar›n ‘70’lerin jargonuyla konuﬂup, o argümanlarla hareket edenlerin, geçmiﬂteki ayr›l›klar›n bugüne de ayn› biçimde taﬂ›nmas› ﬂeklinde gün yüzüne
ç›kan teorik ve pratiksel süreç, devrimci potansiyeli içeriden oldu¤u gibi d›ﬂar›dan da çürütmektedir.
Sola meyilli olanlar, mevcut “sol”un halini görünce h›zla sa¤a kaymakta çekince görmemektedir. Farkl› oldu¤unu ilan edip, farkl› olamazsan
bunun da bir bedeli olacakt›r ve “sol cenah” bu bedeli y›llard›r ödedi¤i halde hâlâ nedense ders alm›ﬂ de¤ildir. Küçük hesaplar, büyük hesap günü78

nün önüne geçiyorsa hâlâ, o büyük gün daha gelmesin; çünkü o büyük
gün birilerinin büyük günü birilerinin küçük günü olmaya muktedirdir, o anlamda geç olsun güç olmas›n, önce devrimci ahlak ve devrimci duruﬂ ve
yaﬂam prati¤ini devrim sabah›n› beklemeden hayata geçirelim, gerisi çok
daha kolay olacakt›r.
Küçük hesaplar u¤runa Solu lekeleyenlere iﬂçi s›n›f›n›n, emekçi halk›n, gençli¤in biçti¤i rol: “bunlar bu durumdayken bunu yap›yorsa iktidar
olunca kim bilir neler yapmaz” ﬂeklindedir ki, bu da son derece do¤ru ve
hakl› bir saptamad›r.
Birli¤in olmad›¤› yerde, seçenek yoktur, seçene¤in olmad›¤› yerde de
yalpalama, sa¤a-sola patinaj yapma, durma, kalkma s›ras›nda sars›lmalar
olmakta, en sonunda ç›k›lan yola geri dönülmekte burjuvazinin garaj›na
devrim araçlar› (devrimci mücadele yürütenlerin bir bölümü, el frenini çekerek burjuva çat›s› alt›na s›¤›nmaktad›r.) park edilmektedir. Garajda rahat
olanlar için sorun yok, ama huzursuz olanlar da var ve o garaj› y›kacak
olan ve insanl›¤›n evrensel “garaj›n›” inﬂa edecek olan da o huzursuz, rahats›z olanlard›r.
Sermayeye ve yardakç›lar›na göre, sosyalistler zaten kafadan rahats›z de¤il mi? Vars›n rahats›zl›k her alana yans›s›n ve taﬂ›ns›n ki gerçek rahats›zl›klar, tüm rahats›zl›klar sonsuza dek yeryüzünden silinsin! Gençlik
de gelece¤ine kavuﬂsun.
Gençli¤in gelecek oldu¤u retori¤i her an, her yerde karﬂ›m›za ç›kmakta; ancak hangi gençli¤in oldu¤u söylenmemektedir. Evet do¤ru gelecek
tüm gençli¤in; ancak az›nl›k gençlik için iyi ﬂartlar, ço¤unluk gençlik için
asgari yaﬂama ﬂartlar›n›n alt›nda bir gelecek. Gençlik gelece¤imizse, gelece¤imiz bugünümüzden de kötü olacak gibi görünüyor. Zira, gençlik, k›s›tl› çevreler d›ﬂ›nda apolitize edilmiﬂ ve bana neci konumdad›r. Biraz düﬂünen, sorgulayanlar sistemin bask›s›ndan çekinmektedir. Daha cesaretli olup, pratiksel sürece kat›lan kiﬂiler de “sol cenah” anlay›ﬂ›n›n çarp›kl›klar›n›, sahteliklerini, saçmal›klar›n› gördükçe “sol”dan so¤umakta ve uzaklaﬂmaktad›r. Ne sistem, ne de ona alternatif olmas› gereken sol, e¤ilimli
gençli¤e bir umut, ümit, de¤er vererek kendisini geliﬂtirmesine, kendisini
gerçekleﬂtirmesine imkân tan›mamaktad›r. Bu durumda da kendini kurtarmac›, pasif, dünyayla, hayatla, ülke sorunlar›yla ilgilenmeyen, gazete bile
okumaktan aciz, okusa bile ya spor ya da magazin sayfalar›n› ve veya gazetelerini okuyan beyni suland›r›lm›ﬂ gençler yetiﬂmektedir. Bu tablo, tam
da sistemin istedi¤i, u¤runa milyon dolar servetler ak›tabilece¤i bir tablodur; ancak bugün bunu bedavaya getirmektedir. Burjuva resmî ideolojisi
ve din-milliyetçilik gibi insanl›¤›n baﬂ›na en büyük belây› açan burjuva saçmal›klar›yla bu tablo iﬂçi-emekçi halk›n s›rt›ndan, al›n terinden, kan›ndan
bedavaya getirilmektedir. Siyasal ‹slâm her yerde saz› eline alm›ﬂ, solcular›n yapmas› gereken ama yapamad›¤› alan› ele geçirmiﬂtir. Üst yap›sal
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de¤iﬂimler bir yana, düzeni alttan örgütlemeyi Leninist taktiksel, stratejik
örneklerle kendisine uyarlam›ﬂ, sadaka kültürünü yayg›nlaﬂt›rma, yard›m
dernekleri, yurtlar, okullar, dershaneler ﬂeklinde yoksul emekçi halk›n içine girmiﬂ ve oluﬂabilecek toplumsal muhalefet dinamiklerini ﬂimdiden
kontrol alt›na alm›ﬂ ve ilerisini de sa¤lamlaﬂt›rm›ﬂt›r. Devletle bütünleﬂmiﬂ
‹slâmî sermaye, gençli¤in beynini uyuﬂturmakta, onu farkl› yönlere çekerek, hayatla ba¤lant›s›n› cemaate hizmet ﬂekline indirgemiﬂtir. Daha sivri
olanlar ise iktidar›n üst mertebelerine haz›rlanmaktad›r. ‹leride sermayedar
veya iyi meslek sahibi olacaklar da ayn› ﬂemsiye alt›na çekilmektedir. Bir
yandan tepesinde YÖK k›l›c› sallanan üniversite gençli¤i, bir taraftan da ‹slâmî-milliyetçi cenderenin k›skac›na al›nmaktad›r. ‹ﬂte sol bu alana da müdahil olmak zorundad›r; ancak oraya gelene kadarki as›l görevini asla
unutmamal›d›r. “A¤aç yaﬂ iken e¤ilir” atasözünde ifadesini buldu¤u gibi,
sol müdahil olabilece¤i her alana müdahil oldu¤u oranda dinci-milliyetçi
gericili¤i saf d›ﬂ› ederek kendi perspektifini geniﬂleterek baﬂar›l› olabilecektir. Zira hayat bir bütündür ve hayat›n her alan›na müdahil olmak solun,
solcular›n görevidir!
Mevcut s›n›fl› sistem, düﬂünen, sorgulayan, eleﬂtiren, de¤iﬂime, dönüﬂüme inanan ve onun peﬂinde çaba sarf eden gençlik istemez. ‹stemedi¤i için de birey daha do¤madan burjuva resmî ideolojisinin yalanlar›n›
anne karn›nda dinlemeye baﬂlar, çocukken okulda, gençken üniversitede,
yetiﬂkinken iﬂyerinde, medyada, sa¤da solda bu resmî ideolojinin argümanlar›n› ezberleyerek yaﬂam› sürdürür. Resmî tarihin yalanlar›yla yetiﬂen
genç, resmî tarihin fosili olup ç›kar. Ne yaz›k ki bu durum “sol”a da fazlas›yla sirayet etmiﬂtir. Gençli¤in bugünkü en büyük sorunu burjuva resmî
ideolojisi ve resmî tarih anlay›ﬂ›ndan kopamamas›d›r. Buna karﬂ› bilinçli,
örgütlü kurumlar›n, kiﬂilerin yetersiz kalmas›, gençlerle irtibat›n›n s›n›rl› olmas›, Sol ad›na hareket eden “sol etiketli”, Marksist makyajl›, sosyalist
soslu, komünist tandansl› kurum, örgüt, partilerle tan›ﬂm›ﬂ olmalar› gençlik aç›s›ndan en büyük handikapt›r.
Burjuva resmî ideolojisinin kotard›klar›n› okuyan, anlayan, bilince yükselten, eleﬂtiren, do¤ruyu arayan ve bunun için çal›ﬂan gençler de yok de¤ildir; fakat mensup olduklar› grup, örgüt, kurum, parti dar kal›plar›n› aﬂmakta s›k›nt› yaﬂamaktad›rlar. “Dar grup” tap›n›ﬂ› anlay›ﬂ›, “dar grup kültüne” dönüﬂerek, s›n›flar mücadelesinin önüne grubun reklam› ve de¤ilse arkadaﬂ çevresine karﬂ› sorumlu olma, onu k›rmama anlay›ﬂ›, arkadaﬂlar›n›
kaybetme korkusuna dönüﬂmektedir. Baz›lar› içinde durum tam tersidir.
Bonservisi elinde dolaﬂarak s›k s›k o parti senin, bu örgüt benim dolaﬂmaktad›rlar. E¤er do¤ru bilinçle do¤ruyu bulmak ad›na bu yap›l›yorsa bir
sözüm yok, içine girip tan›mak istiyorsa ona da bir laf›m yok. Ancak baﬂka amaçlarla hareket edenlere sözüm çok… asl›nda çözüm de çok (asl›nda tek) ve kolay: ‹ﬂçi S›n›f›n›n Komünist Partisi?nin inﬂas›nda bilinçle,
özveriyle çal›ﬂmak.
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Gelece¤in gençlerin, egemenlerin söylemiyle tüm gençlerin olmas›
için s›n›fs›z bir toplumun olmas›, kurulmas› gerekir. Elbette bu durumda,
gemiciklerle seyahat eden, son model otomobilden inip alt›n kaplama klozetli yata binenler için bu iyi bir gelecek olarak tasarlanamaz. Onlar›n ç›kar› bu düzenin sürmesinden yana, onlar yiyecek, binecek, gezecek, yaﬂayacak; di¤erleri onlar için üretip çal›ﬂacak ses de ç›karmayacak, ald›¤›na ﬂükredecek. Din-Allah yoluna kurban olacak, kurban kesecek; vatan
dedikleri bu düzenin sürmesi için canlar›n› da verecek ki bu düzen sürsün!
Bugün için yap›lmaya çal›ﬂ›lan ve büyük oranda da baﬂar›lan budur. Gençler, Kur’an kurslar›nda, tarikatlarda, cemaatlerde, faﬂist örgütlenmelerde
gençliksiz ve geleceksiz b›rakt›r›lmaktad›r. Buna karﬂ›n “sol cenah›n” hiçbir çabas› olmad›¤› gibi hiçbir projesi de yoktur. Bu durumda da gençlik,
gençli¤ini de¤il, insanl›¤›n› bile yaﬂayamamaktad›r. Çünkü baﬂkalar›n›n inisiyatifinde yaﬂayan hiç kimse insan olamaz, kapitalizm bu yönüyle de insanl›k d›ﬂ›d›r! Birilerinin birilerini sömürüsü üzerine kurulmuﬂ bir sistem insanca olamaz. Egemenlerin gençleri kayma¤› yiyen, emekçilerin gençleri
kayma¤› üreten ama tad›na bile bakmaktan aciz b›rakt›r›lanlar olmaktad›r.
Düzen aç›s›ndan bu gayet ola¤an bir durumdur; çünkü kapitalizmin iﬂleyiﬂ
yasas›na, onun do¤as›na, ruhuna, her ﬂeyine uygundur, olmas› gereken,
kaç›n›lmaz olan da budur! Birileri ölecek ki onlar yaﬂayacak, birileri çöpten
ekmek toplayacak ki onlar lüks otellerde, restoranlarda tad›na bakt›klar›
yeme¤i fütursuzca bir el hareketi ile çöpe döktürebilecekler. Onlar banka
hesaplar›yla oynarken, di¤er gençler tersanelerde, fabrikalarda canlar›yla
oynayacaklar! Öyle bir oyun ki Rus ruleti yan›nda ödül gibi kal›r, emekçi
gençlik Rus ruleti oynayadursun, silah ve kurﬂun temini ve seyir zevki egemen s›n›f›n gençlerine ait. Kendi kuyru¤unu kemirmek gibi bir ﬂey kapitalizmde emekçi genç ya da emekçi ailenin mensubu olmak, hele bir de henüz üretim sürecine kat›lmam›ﬂ genç olmak. Düzenin tüm eﬂitsizliklerine,
bask›lar›na karﬂ› hayat mücadelesi ver, ailen bin bir zorlukla seni okutsun
sonra iﬂsiz güçsüz birilerinin gölgesi alt›nda yaﬂa ya da 3-5 kuruﬂa raz›
olup bu düzenin dümen suyuna su taﬂ›. “Farkl› bir seçenek yok” diyenlere
bu düzenin çark›na çomak sokmay› ye¤lemelerini tavsiye ederim. O çomak da ancak ayr›ﬂm›ﬂ ve bütünleﬂmiﬂ iﬂçi s›n›f›n›n önderli¤indeki Parti ile
mümkündür. Ufak kazan›mlar, geçici mevziler kand›rmacad›r, burjuva oyunudur, oysa kazan›lacak koca bir dünya vard›r ve bu dünyay› da kazanacak olan Modern Proletarya ile buluﬂup bütünleﬂmiﬂ gençliktir!
‹nsan onuruna, gururuna yak›ﬂan; s›n›fs›z-sömürüsüz-s›n›rs›z-eﬂit-özgür-adil bir dünyad›r ve bu kapitalizm koﬂullar›nda mümkün de¤ildir. Ancak ve ancak sosyalizmle baﬂlayan süreçte komünizmle mümkündür. Burjuva resmî tarihinin kalemﬂorlar› kahramanlar yarat›p kurtar›c› beklemeyi
vaaz ededursunlar, emekçileri oyalad›klar› Mesih hiçbir zaman gelmeyecektir. Birilerince dün Muhammed, ‹sa, bugün Mustafa Kemal, Kemal K›l›çdaro¤lu (özelikle Alevilerin burjuva resmî ideolojisinden, küçükburjuva
S.P. F/6
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ç›karlar› peﬂinde koﬂan kesiminin son dönemdeki yeni gözdesi, kurtar›c›s›,
2. Kemalleri, 3. Alileri? olarak görmesi de gençli¤in halini göstermesi aç›s›ndan son derece önemlidir!, di¤er taraftan sosyal demokrasinin egemen
s›n›flarca toplumsal patlama anlar›nda yat›ﬂt›r›c› güç olarak kullan›ld›¤› ve
sosyal demokrasinin kime hizmet etti¤ini göstermesi aç›s›ndan da son derece k›ymetledir.) isimler de¤iﬂir, roller de¤iﬂmez, egemen tarih yaz›m› bir
tiyatro gösterisinden farks›zd›r, bu anlamda kendini tekrarlar, yeri geldi¤inde yeni yalanlar türetmekten de geri kalmaz. Ancak egemenler ve hizmetkârlar›, istedikleri kadar yalan türetsinler, tarihi yapan gerçek öznelerin eylemini engelleyemeyeceklerdir, ancak geciktirebilirler, erteleyebilirler, ama
önleyemezler! Burada görev tüm Marksist-Leninist Kadrolara düﬂmektedir. Gerçekleri ortaya ç›karacak, gençli¤i iﬂçi s›n›f›yla devrim mücadelesinde birlikte hareket ettirecek yegane güç, devrimci iﬂçi-devrimci gençlikdevrimci s›n›f›n organik ayd›nlar›n›n kolektif çabalar›n›n ürünü olan Komünist Partisi olacakt›r. Tabelas›n›n komünist olmas›na gerek yok, içeri¤i ve
prati¤i komünist olsun yeter. Kurulan düzenin ad›na komünizm de denmesin, yeter ki o düzende yaﬂans›n. Göklere orak çekiçli y›ld›zl› bayra¤› çekince ülke de toplum da komünist olmuyor; ama emek-bilinç ve onur birleﬂip ﬂartlar de¤iﬂtirilip düzen ray›na oturunca dillendirilmese de insanlar
komünist (yani insan) oluyor.
ﬁekil ile içerik ayn› olmasa da olur, e¤er komünizm alt ve üst yap›s›yla yerleﬂince içi de d›ﬂ› da ayn› olacakt›r. Toplum, içi-d›ﬂ› bir insanlardan,
içi-d›ﬂ› bir gençlerden oluﬂacakt›r! Sovyetler Birli¤i ve Halk Demokrasili
Do¤u Avrupa deneyimleri bu anlamda önemlidir. Sistem, içi-d›ﬂ› bir gençler yetiﬂtirmeyi baﬂard›¤› gibi, ufak ç›karlar peﬂinde koﬂan gençler de yaratm›ﬂt›r. Biz, oralardan al›nan derslerle çok daha iyisini ve görkemlisini
kuraca¤›m›z için gençli¤imiz de ona uygun olacakt›r. Sistem nas›l bir ortam
ve ﬂartlar isterse gençli¤i ona göre yetiﬂtirir. Sömürüyü normal gören bir
sistemin yetiﬂtirece¤i genç de bu yönde olur, kendisinin sömürülmesini
ola¤an hatta gerekli ve olumlu kabul eder! Bu noktada egemen sistemi
tebrik etmek gerekir, “cellad›na aﬂ›k gençler” yetiﬂtirmek ayr› bir baﬂar› ve
çaba gerektirir. Boﬂuna de¤ildir her alanda yalanlar› beyinlere empoze etmeleri, egemenler çok iyi bilirler ki saltanatlar›n›n devam etmesi için bu türden gençler yetiﬂtirmeleri gerekir. Di¤er taraftan da metafizikle düﬂünme,
eleﬂtirme, sorgulama yetene¤i al›nm›ﬂ, milliyetçilikle insanî duygular› törpülenmiﬂ ve yok edilmiﬂ, serserili¤i, kabaday›l›¤› öven, hoﬂgörüyü, okumay›, sorgulamay› gereksiz, boﬂ gören nemelâz›mc› bir gençlik yarat›lmaktad›r. Kendisine, ülkesine, yaﬂad›¤› dünyaya yabanc›, özenti, silah merakl›s›, kavgac›, kolay yoldan köﬂeyi dönmeci gençler yetiﬂtirmekte; bir yandan
da boyun e¤meyi, sadaka kültürünü kabullenmeyi, dini kiﬂilere, faﬂist kiﬂilere, dizi kahramanlar›na özenen, tetikçi olmay› bile isteyen gençler yetiﬂtirmektedir. Sistem, elindeki her imkân›, her arac› sonuna kadar kullan82

makta, alternatif olan›, farkl› olan› hemen susturmakta ya da nötrleﬂtirmekte, olmazsa yok etmektedir.
Asker cenazelerinde burjuva bas›n› takip etmek sistemin çürümüﬂlü¤ünü göstermesi aç›s›ndan son derece önemlidir! Ezberleri tekrar edenler
saatlerce ana haber bültenlerinde yer al›rken farkl› sesler hemen susturulmakta ya da has›r alt› edilmektedir. Birço¤u sermaye bas›n›nda bilinçli bir
tercih ve ay›klama operasyonu sonucu zaten yer bulamamaktad›r, yer bulanlar da çeﬂitli hakaret ve aﬂa¤›lamalarla ezberler tekrar edilerek ezberlerin bozulmamas› sa¤lanmaktad›r.
Bir ülkenin gençli¤i son derece haks›z ve kirli savaﬂta can›ndan olurken hâlâ gençlik ad›na söz söyleyebilmek de ayr› bir s›n›fsal bak›ﬂ aç›s›n›
sergilemektedir. Egemenlerin, egemen gençlerin böyle bir sorunu zaten
yok, nas›lsa onlara dokunmuyor ucu, dokunanlar da burjuva resmî ideolojisinin kal›b›na döküldü¤ü için sorun olmuyor, devrimciler de bask›, ﬂiddet,
F Tipi tecritlerindeki hapisle ›slah ediliyor, edilemeyenlerin bir k›sm› klasik
yöntemlerle yok edilirken, bir k›sm› pasifize ediliyor, az kalan bir k›sm› geçim derdiyle u¤raﬂmaktan bir ﬂey yapam›yor, yapanlar da az ve etkisiz kald›¤› için yay›lma imkânlar› k›s›tl› oluyor. Bu durum egemenler ve koruyucular› için gayet normal ve s›n›fsal ç›kar›n›n gere¤i do¤al bir olgu. Do¤al olmayan ise iﬂçi ve emekçi ço¤unlu¤un, gençli¤in bu olguyu kabulleniﬂi. Bu
kabulleniﬂten tek ç›k›ﬂ yolu do¤ru yol ve yöntemlerle örgütlenmek, do¤ru
mevzilerde üretmek ve çarp›ﬂmakt›r.
“B›çak kemi¤e dayand›¤›, ok yaydan f›rlad›¤› için de¤il; bu bezirgân
saltanat, bu zulüm bitsin diyedir” diyor ﬂair; ancak gençlik aç›s›ndan, iﬂçi
ve emekçiler aç›s›ndan b›çak kemi¤e dayand› bile; ama ne hazin ki ok yaydan f›rlayamad›, iﬂçi s›n›f› yay› eline alarak gençlikle birlikte yay› gerdiremedi, ok da hep bö¤rümüze sapland›. Kanad›kça kanad› ve yaralar›m›z
kangren oldu, bizi tüketmeye baﬂlad›, “sol cenah” kendi kendini yemeye
baﬂlad›, nesnel ﬂartlar›n sundu¤u potansiyel ortadayken, özne ortada hâlâ yok. Önümüzdeki en önemli ve en acil görev özneyi oluﬂturmak ve harekete geçirmektir. Yoksa hay›flanmaya devam ederiz, pratikten ald›¤›m›z
güçle teori üretemeyiz, teoriden teori üretmeye devam ederiz. Aﬂ›r› teorisizme ve entelektüalizme düﬂüp kural d›ﬂ› oluruz, ya da ne ekersek, onu
biçeriz! Eylülcüler ne ektilerse onu ﬂu an biçiyorlar, sab›rla, inatla, h›rsla,
özveriyle çal›ﬂmalar›n›n meyvelerini bugün topluyorlar. Biz de bugünden
ne ekersek ileride onu biçece¤iz, ﬂimdiden iyi hasatlar…
14 Temmuz 2010
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Refik U¤ur

-Görüﬂ-

Bunal›m
‹lkeleri De¤iﬂmeyen Koﬂullar› De¤iﬂen Bir Olgu
Yaﬂama darbe vuran bir kriz soluklan›yor dünyada. Ne ilk ne de son
denebilecek böylesi krizin tan›s›, bilimsel aç›dan tektir kuﬂkusuz. Ne ki,
onun alg›lanmas›n› farkl›laﬂt›ran yönelimler ya egemen güçlerden yana
‘’kraldan çok kralc›lar’’, ya da “çerçi yükünü satar’’ türden desteksiz bellek yoksunlar›d›r.
Sosyalist düﬂünceyi bilimselleﬂtirerek eylem klavuzu yapan Karl
Marx, krizle ilgili düﬂüncelerini iki alanda yo¤unlaﬂt›rm›ﬂt›r. Bunlardan birincisi ‘’Mallar›n Baﬂkalaﬂmas›’’, ikincisi de ‘’Bunal›m’’ üzerinedir. Birincisi ile ilgili bulgular, Kapital’in 1. cildinin 1. kitab›nda yay›nlanm›ﬂ; ‹kincisi ile ilgili notlar›ysa, Marx’›n ölümünün ard›ndan Engels taraf›ndan
derlenmenin sonunda, Kapital’in 3. cildinde yer bulmuﬂtur. Mallar›n baﬂkalaﬂmas› yönündeki Marx’›n düﬂüncesini, kendinden al›nt›yla sürdürelim: ‘’Mallar›n ilk baﬂkalaﬂmas› ayn› zamanda hem sat›ﬂ hem de al›ﬂ oldu¤u için, ba¤›ms›z bir süreçtir. Al›c› mala sat›c› da paraya-demek ki her
an dolaﬂ›ma kat›labilecek bir mala-sahip olur. Hiç kimse bir baﬂka al›c› olmadan sat›c› olamaz. Ama kendisi sat›yor diye de hiç kimse onun mal›na hemen al›c› olmak zorunda de¤ildir. Dolaﬂ›m, ürün de¤iﬂimini, sat›ﬂ ve
al›ﬂ çeliﬂmesi olarak parçalar ve ikiye ay›r›r. Bu iki ba¤›ms›z ve biri ötekine karﬂ›t sürecin bir bütünlük meydana getirmesi ve bu bütünlü¤ünse d›ﬂ
çeliﬂmeler içinde hareket etmesi ﬂu sonucu do¤urur: Mal›n tam baﬂkalaﬂmas›n›n birbirini tamamlayan bu iki evresi aras›ndaki zaman süresi
çok uzayarak, sat›ﬂla al›ﬂ aras›ndaki ayr›lma çok aç›k ve belli bir hale gelecek olursa bunlar›n aras›ndaki ba¤›ml›l›k kendisini bir kriz yaratarak
zorla ortaya koyar. Mal›n özünde var olan kullan›m de¤eriyle de¤iﬂim de¤eri aras›ndaki çeliﬂme, özel eme¤in ayn› zamanda kendisini toplumsal
emek olarak ortaya koymas› zorunlulu¤u, özel soyut eme¤in ayn› zamanda genel soyut emek olmas›, do¤al ﬂeylerin bireyselleﬂmesi, kiﬂilerin nesnelleﬂmesi, iﬂte bütün bu mala özgü çeliﬂme ve z›tl›klar, mallar›n
baﬂkalaﬂmas› aras›nda do¤an çeliﬂmelerde en geliﬂmiﬂ hareket biçimlerini bulurlar. Bundan ötürüdür ki bu hareket biçimlerinde kriz olas›l›¤›,
ama ancak olas›l›k olarak sakl›d›r. Bu olas›l›¤›n gerçekleﬂmesi, basit mal
dolaﬂ›m› aç›s›ndan henüz kendilerini göstermeyen, uzun bir iliﬂkiler zincirinin varl›¤›n› gerektirir.’’
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Krizin tan›m›na iliﬂkin Marx’›n bilimsel gerçekleri böyledir. Krizden
temelli ar›nman›n yoluysa, kapitalizmin maddî temellerinin dolmas›na
ba¤l›, s›n›fsal dönüﬂümle olas›d›r. Bunun için toplumlar›n ödevi, ‘’kendili¤inden’’cili¤e ‘kendi için s›n›f’ bilincinden koﬂulmay› gerektirir. Neyse…
biz söylemi kriz seyrinde sürdürmeye devam edelim. Kapitalistin tek bir
hedefi vard›r, ürün satmak… iyi de, yoksul emekçi halk›n gereksinimini
karﬂ›lamas› da, ac›mas›z sömürü koﬂullar›n›n belirledi¤i al›m gücüyle s›n›rl›d›r. Bu durumun üretimle tüketim dengelerini bozdu¤u, kaç›n›lmaz bir
gerçektir. Çok üretim az satmaktan kaynaklanan kriz olgusu, kapitalist ile
emekçiler aras›nda meydana gelen bu çeliﬂkiden do¤maktad›r. Bu durum bir baﬂka yönden, kapitalist her yükseliﬂin kapitalist her alçal›ﬂ›; karﬂ›t söylemle de kapitalist her alçal›ﬂ›n kapitalist her yükseliﬂi dönüﬂümlü
olarak kovalad›¤›n› anlat›r.
Çürümenin temelinde sömürülmüﬂ emek birikimini temsil eden paran›n, belli ellerden baﬂka ellere kayma olgusu vard›r. Böylesi hallerde
bunal›m›n çözümü de, savaﬂtan baﬂka bir yerlerden beklenemez. Sürecin geldi¤i bu yerde, sanayii organlar›n›n h›zla savaﬂ sanayiine döndü¤ü
görülür. Toplu i¤ne fabrikalar›, kumaﬂ fabrikalar› vb. birden silah üretim
organlar›na dönüﬂür. Dahas› üretim araçlar›ndan tutunuz, ürün stoklar›na de¤in her ﬂey savaﬂ hedefi olmaktan kurtulamaz. Tarlalar yak›l›r y›k›l›r, et ve süt veren hayvanlar imha edilir. Savaﬂ dehﬂetinin alt›nda yatan
bir tek neden vard›r; O da, üretim bollu¤undan kaybedilen dengelerin
sa¤lanmas›!.. Bu da, ‘’kapitalistin s›n›r›n›n kapitalist kendisi’’ oldu¤unun
alt›n› çizer.
Bunal›m gerçe¤inin ortadan tümden kalkmas›n›n tek bir yolu vard›r,
planl› üretim… Bu bilimsel olgunun kapitalistler taraf›ndan görmezlikten
gelinmesi, sömürü erkini kaybetmek korkusundan baﬂka bir nedene dayand›r›lamaz. Ne ki onlar›n bu tutumunda, ortalama yedi y›l arayla gündeme gelen devresel bunal›m› engellemeden yana bir iﬂe yaramaz. Bu
olgu öte yandan, -kapitalist bar›ﬂ›n›n, yeni bir savaﬂa haz›rlanma dönemi- olmas›n›n da alt›n› çizer. Bu ba¤lamda silahlanman›n yoksul halk yaﬂam›na yans›mas›ysa, savaﬂla yar›ﬂan baﬂka zorlu¤un eﬂde¤eridir. Dengelerin kurulmas›nda, savaﬂ›n kaç›n›lmazl›¤›na vurgu yapm›ﬂt›k. S›ras›
gelmiﬂken bunu bir örnekle ortaya koyal›m: II. Dünya Savaﬂ›’n›n ard›ndan, kapitalistlerin en büyük gazetelerinden United States News, 30 Kas›m 1948’de bak›n›z ne yazm›ﬂ: ‘’Bar›ﬂ sa¤lansayd›, her ﬂey çat›rday›p
alt üst olurdu’’. Döneminin Vietnam savaﬂ›yla, ﬂimdinin emperyalist
emelli savaﬂlar›n›n alt›nda yatan gerçekler de bunlar de¤il midir?
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Komünizmin ‹lkeleri’nde ‘’Sanayii Devrimi’nin öteki sonuçlar› ne oldu’’ sorusuna, F. Engels özetle ﬂöyle yan›t veriyor: H›zl› geliﬂen sanayii
koﬂullar›nda, ak›l almaz oranlarda üretim gerçekleﬂmektedir. Üretilen bu
mallar›n sat›ﬂla elden ç›kart›lamamas›, beklenmedik bir anda ticaret bunal›m›n› gündeme taﬂ›maktad›r. Bunun sonucu üretim durmuﬂ, kapanan
fabrika sahipleri iflas etmiﬂ, iﬂçiler ekmek kap›lar›n› yitirmiﬂ, sefalet olabildi¤ince artm›ﬂt›r. Sonra, çözümlemeden yana kapitalistin tek seçenekli yaklaﬂ›m›, yeniden savaﬂ olgusunda yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Bir baﬂka söylemle dengelerin yeniden kurulmas›n›n amac›, onca ak›t›lacak kandan ve onca yak›l›p y›k›lacak maldan beklenmiﬂtir. Öngörüler birer birer gerçekleﬂtirilmiﬂ, dengeler yeniden kurulmuﬂ, üretim canland›r›lm›ﬂt›r. Ancak üretimin baﬂ döndüren h›z›, k›sa sürede stoklar›n artmas›na neden olmuﬂtur.
Bir bak›ma savaﬂtan önceki sorunlar›n dura¤›na, savaﬂ sonras›nda yeniden gelinmiﬂtir. K›saca dengelerin bozulup dizilmesi, bolluk ve bunal›m
döneminin dönüﬂümünde eﬂitlenmiﬂtir. Bu durum kendini, bir kural üzerinden sürdürmeye devam edecektir. Konuya iliﬂkin Engels’in yaklaﬂ›m›n›n içeri¤inden sözü sürdürelim. Bu koﬂullardaki büyük sanayinin; uygarl›¤› tehdit eden, iﬂçileri sefalete sürükleyen ve çok say›daki burjuvalar› da
y›kan bu genel kargaﬂa sayesinde ayakta kald›¤› bilinmektedir. Bu olgu
karﬂ›s›nda akla gelen iki düﬂünce vard›r. Bunlardan biri ya büyük sanayinin terkedilmesi ki, bu kesinlikle olanaks›zd›r; Ya da ‘’S›nai üretimi art›k
birbiriyle rekabet eden tek bir fabrika sahibince yönetilmeyip toplum gereksinimini göz önünde tutan belli plan gere¤ince toplumun tümü taraf›ndan yönetildi¤i, tümüyle yeni bir toplum örgütlenmesini zorunlu k›lar.’’
Buna karﬂ›n, bir de burjuva ayd›nlar›n›n akla ayk›r› yaklaﬂ›mlar› vard›r, ki bunlarda özetle ﬂöyledir: Marjinalcili¤in kurucular›ndan ve ça¤daﬂ
ekonominin önde gelen düﬂünürlerinden Stanley Jevans (1835-1882)’a
göre, bunal›m›n nedeni güneﬂ lekeleridir. On y›lda bir yinelenen güneﬂ
lekeleri do¤al dengeleri bozar ve iklimlerin ›s›nmas›na neden olur. Bu hal
Jevans’a göre üretimin bollaﬂmas›na ve bunun üzerinden de bunal›ma
neden olur. Güneﬂ lekeleri olgusu yaln›zca Stanley Jevans’la s›n›rl› kalmayan, pek çok metafizikçinin kafa yormas›na neden olan bir olgu olup,
Marksist bilimin özüne gölge düﬂürmekten uzakt›rlar.
‹zmir / 16 Haziran 2010
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Mehmet ‹nce
-Gözlem-YorumRusya, Bulgaristan ve Hondurasl›
Devrimcilerle Bir Görüﬂme
8-9 May›s 2010 tarihinde ‹stanbul’da gerçekleﬂen Dev-Genç Kültür
ﬁenli¤i için Honduras, Bulgaristan ve Rusya’dan gelen yoldaﬂlarla yapt›¤›m konuﬂmalardan önemli buldu¤um noktalar› paylaﬂmak istiyorum.
Hondurasl› Eduardo Portillo ve Ramon Espinoza (Devrimci E¤ilim
Örgütü), ABD destekli askeri darbeden sonra kurulan, içinde pek çok
e¤ilimin bulundu¤u Direniﬂ Cephesi ad›na ‹stanbul’a gelmiﬂlerdi.
Anlatt›klar›na göre, 28 Haziran 2009 y›l›nda liberal Baﬂkan Zelaya’n›n askeri bir darbeyle görevinden uzaklaﬂt›r›lmas› ve sürgüne gönderilmesinden sonra yoksul Honduras halk› ilk defa zenginler taraf›ndan
ezildiklerini bu kadar yo¤un bir biçimde hissediyordu. “Gösterilere kat›l›m
daha önceleri hayal bile edemeyece¤im boyutta” diyor Ramon yoldaﬂ.
“Eskiden bir gösteri olaca¤› zaman benim bulundu¤um mahalleden beﬂalt› kiﬂi giderdi. ﬁimdi ise Direniﬂ Cephesi eylem ça¤r›s› yap›yor dendi¤i
anda mahallemden binlerce kiﬂi yollara dökülüyor, baﬂka mahallelerden
gelen binlerle birleﬂip meydanlara ç›k›yorlar.”
Bu y›l 1 May›s gösterilerinde görülen kitlesel kat›l›m Honduras halk›n›n diktatörlü¤e karﬂ› ne kadar büyük bir tepki duydu¤unu gözler önüne
seriyor. Sadece ülkenin birbuçuk milyon nüfuslu baﬂkenti Tegucigalpa’da 600 bin kiﬂi 1 May›s gösterilerine kat›lm›ﬂ. Ülkenin di¤er kentlerinde de böylesine kitlesel gösteriler düzenlenmiﬂ. Resmi rakamlara göre
Honduras’ta toplam 500 bin iﬂçi var. Polisin ve askerin tutumunu sordu¤umda, ayaklanma ç›kmas›ndan korktuklar› için karakollardan ve k›ﬂlalardan ç›kmad›klar› yan›t›n› ald›m.
Kentlerdeki bu yükseliﬂ k›rlara da yans›m›ﬂ durumda. Hondurasl›
köylüler silahl› eylemler yap›yor, toprak iﬂgallerine giriﬂiyorlar. ﬁu anda
Honduras ordusunun girmeye cesaret edemedi¤i pek çok “kurtar›lm›ﬂ
bölge” bulunuyor. Topraklar› iﬂgal eden köylüler kentlerdeki iﬂçilerle de
ba¤lant› kuruyorlar.
Hondurasl› yoldaﬂlar›n anlatt›klar›na göre ülkedeki en önemli sorun
devrimci güçlerin darbeden sonra aniden ve muazzam boyutlarda yükselen halk hareketini yönetecek güçte olmamas›. Halk hareketinin bu dü87

zeye gelmesi sonucunda da¤›n›k durumda bulunan devrimci güçler Direniﬂ Cephesi bayra¤› alt›nda birleﬂmek zorunda kalm›ﬂlar. Direniﬂ Cephesi’nin içinde iktidardan indirilen Zelaya taraftarlar›ndan oluﬂan liberaller
de var.
Darbenin ilk günlerinde halk Zelaya’n›n yeniden iktidara gelmesi için
sokaklara dökülmüﬂ. Ama kendisi de büyük bir toprak sahibi olan Zelaya’n›n darbeyi yapanlarla pazarl›¤a oturmas›, halk hareketinden çekinmesi, soyut bar›ﬂ mesajlar› vererek direniﬂi pasif bir çizgiye çekmek istemesi yüzünden Honduras halk› Zelaya’y› eskisi kadar desteklemiyor ve
içinde devrimci örgütlerin de bulundu¤u Direniﬂ Cephesi’ne yaklaﬂ›yor.
“Diktatörlük er ya da geç y›k›lacak” diyor Eduardo yoldaﬂ. “Sorun, bu diktatörlük y›k›ld›ktan sonra halk hareketinin liderli¤ini kimin yapaca¤›nda
dü¤ümleniyor. Direniﬂ Cephesi içinde devrimci güçlerle liberaller aras›nda bir liderlik mücadelesi var. Devrimci güçler olarak bizler, Direniﬂ Cephesi’ni da¤›tmadan ama as›l kurtuluﬂun liberalleri izlemekte olmad›¤›n›
göstermeye çal›ﬂarak mücadele ediyoruz.”
Bu mücadele güç koﬂullar alt›nda sürdürülüyor. Hondurasl› yoldaﬂlar her an gözalt›na al›n›p öldürülme tehlikesi alt›ndalar ve gizli mücadele vermek zorundalar. Devlet bask›s›n›n yaratt›¤› güçlü¤ün d›ﬂ›nda ideolojik alanda yaﬂanan da¤›n›kl›k da komünist ve devrimci güçler aras›ndaki birli¤in oluﬂmas› önünde bir engel olarak duruyor. Bu da¤›n›kl›¤›n
nedenini sordu¤umda Eduardo yoldaﬂ bu ülkedeki komünist hareketin
tarihine k›saca de¤indi:
“Honduras Komünist Partisi 1927 y›l›nda kuruldu¤undan beri iktisadî olarak son derece az geliﬂmiﬂ, iﬂçi say›s›n›n on binleri geçmedi¤i,
‘Muz Cumhuriyeti’ olarak bilinen bir ülkede, o dönemde iktidarda bulunan
en kanl› diktatörlüklerden birinin yönetimi alt›nda büyük bir mücadele sergilemiﬂ, parti üyelerine yönelik toplu k›y›mlara ra¤men mücadeleden asla vazgeçmemiﬂ, yok edilen partilerini yeniden kurmuﬂlard›. Ama Stalin’in ölümünden sonraki dönemde uluslaras› komünist hareketin de¤iﬂen çizgisiyle birlikte Honduras Komünist Partisi seçimler yoluyla, bar›ﬂç›l bir biçimde sosyalizme geçilebilece¤ini öne sürdü, partinin Merkez
Komitesi yurt d›ﬂ›na ç›kt› ve içeriye ülke koﬂullar›ndan kopuk, ﬂematik talimatlar vermekle yetindi. Buna tepki duyan baz› parti üyelerinin 1960’larda kurdu¤u silahl› gruplar ise emekçi kitlelerle yeterince ba¤lant› kuramad›lar ve 1980’lerin sonunda devletin silahl› güçleri taraf›ndan yok edildiler. 1990’lar karanl›k y›llard› ve hemen hiçbir sol grup ciddî bir varl›k gösteremedi. Ancak 2000’li y›llar›n ortalar›nda baz› k›p›rdanmalar baﬂlayabil88

di. Ama kurulan örgütler henüz ideolojik ve örgütsel aç›dan haz›rl›kl› durumda de¤iller. Halk ise do¤al olarak bizim toparlanmam›z› beklemedi.”
Hondurasl› yoldaﬂlar›n önünde devletin bask› güçlerine karﬂ› direnmek, komünistlerin birli¤ini sa¤lamak, baﬂta iﬂçi s›n›f› olmak üzere halk›n
sömürülen kesimlerini örgütleyerek onlar› liberallerden tamamen koparmak gibi güç görevler duruyor.
ﬁenli¤e Bulgaristan’dan da yoldaﬂlar kat›ld›. Bulgar yoldaﬂlar Boris
ve ‹lya “23 Eylül Hareketi” üyeleriydi. Bulgar yoldaﬂlar ülkelerinde çok
güç koﬂullarda mücadele ettiklerini anlatt›lar. Boris yoldaﬂ k›sa süre önce ellerinde demir sopalar olan faﬂistlerin sald›r›s›na u¤ram›ﬂ, a¤›r yaralanm›ﬂt›. Faﬂistler komünistlerin isimlerini, foto¤raflar›n› ve adreslerini ‹nternet sitelerine koyuyor, onlar› aç›kça ölümle tehdit ediyormuﬂ.
‹lya yoldaﬂ altm›ﬂlar›nda deneyimli bir komünist. Emekli bir iﬂçi. Bulgar komünistlerin önünde duran en büyük görevlerden birinin MarksizmLeninizm’i ciddî bir biçimde incelemek, Bulgaristan’›n koﬂullar›na uygulamak oldu¤unu söylüyor. “Teoriyi sadece soyut bir biçimde incelersek ve
kendi koﬂullar›m›za uygulamazsak Marksist olmaktan ç›kar›z” diyor. ‹lya
yoldaﬂ 1954’ten 1989’a kadar Bulgaristan Komünist Partisi liderli¤i görevini yürüten Todor Jivkov’un tam da bunu yapt›¤›n›, Kruﬂçev revizyonizmini tekrarlayarak Marksizmi soyut bir ﬂemaya indirgedi¤ini belirtti. “Hayat karmaﬂ›kt›r. Hayat› yans›tan teori de bu karmaﬂ›kl›¤› aç›klayabilmelidir. Genel olan› özel koﬂullarda gösterebilmelidir. Bence, Todor Jivkov ve
ekibinin verdi¤i en büyük zarar Bulgaristan’da sosyalizmin y›k›lmas› olmad›. Bundan daha kötü bir ﬂey yapt›lar: Marksizm olmayan dogmatik bir
teoriyi iﬂçilere Marksizm diye anlatt›lar. Bugün Marksizmi yanl›ﬂ bilen pek
çok iﬂçi, Marksizm’den uzak, ona inanm›yor.”
Todor Jivkov gibilerin Bulgaristan Komünist Partisi’nin baﬂ›na nas›l
geçti¤ini sordum.
“Bu durum uluslaras› komünist harekette revizyonizmin hâkim olmas›yla gerçekleﬂti. SBKP XX. Kongresi’nden sonra Kruﬂçev, Dimitrov’un
görevine gelen Vulko Çervenkov’dan Stalin aleyhine konuﬂma yapmas›n› talep etti. Çervenkov bunu reddedince görevinden al›nd› ve yerini Todor Jivkov’a b›rakt›. Bu tarihten sonra Bulgaristan Komünist Partisi’nden
geriye yaln›zca ismi kald›. ﬁimdi daha aç›kça görebiliyorum ki asl›nda ortada parti diye bir ﬂey yoktu.”
‹lya yoldaﬂ Bulgaristan’da sosyalizmin y›k›l›ﬂ›yla ilgili de önemli bilgiler verdi. “Perestroyka politikas› uygulamaya ilk koyulurken Bulgaris89

tan’da kapitalizmin sözünü kimse etmiyordu. Kapitalizm çoktan aﬂ›lm›ﬂ,
bir daha geri dönüﬂü mümkün olmayan bir sistem olarak gösteriliyordu.
Perestroykay› savunanlar “kapitalizmi geri getirece¤iz” deselerdi, iﬂçi s›n›f› buna asla izin vermez, bu öneriyi getirenleri cezaland›r›rd›. Bu yüzden,
kapitalizmi getirmek isteyenler daha çok “daha demokratik” bir düzenden,
Avrupa parlamentarizmini and›ran bir siyasal yap›dan vb. ﬂeylerden söz
ediyorlard›. ‹ﬂçilerin sadece dörtte biri bunu destekledi. Ama mühendisler,
doktorlar, teknisyenler, ö¤retmenler bu kampanyay› ateﬂli bir biçimde
desteklediler. Sonuç, sosyalizmin y›k›l›ﬂ›, kapitalizme geri dönüﬂ oldu. ‹ﬂçiler buna haz›rl›ks›z yakaland›lar, Bulgaristan Komünist Partisi ise bu sürecin önüne geçmek bir yana, bunu h›zland›ran bir rol oynad›.”
Bulgar yoldaﬂlar nesnel koﬂullardaki geriye gidiﬂin mücadelelerinin
önünde önemli bir engel oldu¤unu söylediler. Sosyalizmin y›k›lmas›ndan
sonra Bulgar sanayisi âdeta ülkeden sökülerek götürülmüﬂ, bunun sonucunda iﬂçi s›n›f› da niceliksel ve niteliksel olarak zay›flam›ﬂ. Bulgar gençli¤i de tüm bu olumsuz geliﬂmelerden etkilenmiﬂ. Pek ço¤u iﬂsiz. Suç ve
uyuﬂturucu bata¤›na batm›ﬂlar, hemen hepsi ülkeyi terk etmek istiyor.
Buna ra¤men Bulgar yoldaﬂlarda hiçbir karamsarl›k görülmüyordu.
Gelecek y›llar›n, sadece kendi ülkelerinde de¤il, çok iyi takip ettikleri Türkiye’de de zaferin er ya da geç getirece¤ine inand›klar›n› defalarca belirttiler.
Rusya’dan gelen Tüm Birlik Komünist Partisi (Bolﬂevik) üyesi
Anna ‹gova yoldaﬂ ise 1943 y›l›nda Leningrad kuﬂatmas› s›ras›nda do¤muﬂ. Babas› savaﬂtayken f›rsat bulup da ailesiyle görüﬂebildi¤i her zaman ablas›na mutlaka “Bolﬂevik Partisi Tarihi’ni okudun mu? Kapital’i inceleme f›rsat› buluyor musun?” diye sorarm›ﬂ.
“Müthiﬂ bir kuﬂakt› o” diyor Anna yoldaﬂ. “Yoklu¤u hiç önemsemeden nas›l daha ileri gidebilece¤imize kafa yorard›k. Her ﬂeyi çok yönlü
olarak incelemeye, dogmatizmden kurtulmaya, yarat›c› olmaya çal›ﬂ›rd›k.
Kendimize ça¤›n›n ﬂüphesiz en kültürlü insan› olan Stalin’i model al›yor,
onun düzeyine ulaﬂmaya çabal›yorduk.”
Anna yoldaﬂ Stalin’in ölümü ve partinin revizyonistlerin eline geçmesinin herkes için büyük bir darbe oldu¤unu belirtiyor. “Bu beklenmedik
olay sonras›nda en iyilerimiz bile cesaretlerini yitirdiler. Karﬂ›ç›kma iradesini gösterenlerin sesleri kesiliyordu. Beria’n›n dahi öldürülebilmesi bunun en somut göstergesidir.
“Çocukluk y›llar›mda gördü¤üm çal›ﬂma ﬂevkini, komünizmi inﬂa etme hevesini daha sonraki y›llarda hiç göremedim. Sanki toplum kaskat›
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kesilmiﬂti. Özellikle gençler politikaya, toplumsal yaﬂama, sanata, s›nai
kalk›nmaya ilgi göstermiyorlard›. Bat›daki yaﬂama özenenlerin say›s› giderek artt›. ‹ﬂçilerle teknisyenler ve ayd›nlar aras›ndaki mesafe k›salmad›, tersine aradaki uçurum büyüdü. Bu koﬂullar alt›nda Sovyetler Birli¤i’nin y›k›lmas› kaç›n›lmazd›. Öyle de oldu.”
Bugün nelerin yap›lmas› gerekti¤ini sordum. “Marksizm-Leninizm!”
diye heyecanla yumru¤unu masaya vurdu Anna yoldaﬂ. “Marksizm-Leninizm’i ö¤renmeli, ö¤retmeliyiz. ‹ﬂçi s›n›f› bilimine sahip ç›kt›¤› oranda
baﬂar›l› oldu. Bundan sonra da böyle olacakt›r.”
Anna yoldaﬂ Rusya’daki komünist iﬂçilerin Marksizm-Leninizm’i çok
ciddî bir biçimde inceledi¤ini, partisindeki en önemli kadrolar›n iﬂçilerden
oluﬂtu¤unu belirtti.
12 May›s 2010
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Metin Tektaﬂ

-Gözlem-Yorum-

Venezüella ‹zlenimleri...

Venezüella’da geçirdi¤im bir ay içerisinde, 21. yüzy›l sosyalizmini
kurma iddias›ndaki bir ülkede gerçekten nelerin yaﬂand›¤› hakk›nda gözlemler yapmak imkân› buldum.
Baﬂkent Karakas’a inince uçsuz bucaks›z gecekondular hemen dikkat çekiyor. ‹ki yamaç üzerine kurulmuﬂ, aralar›ndan yol bile geçmeyen
bu gecekondular genelde tek göz odalardan oluﬂuyor. Pek ço¤u, çat› yerine geçen naylonlarla kapl›.
Yan›m›zdaki Venezüellal›lar yaln›z baﬂ›na yürümememiz için bizi defalarca uyar›yor. Resmî rakamlara göre Karakas’ta y›lda beﬂ bin cinayet
iﬂleniyormuﬂ. Gerçekten de, akﬂam saat dokuzdan sonra sokaklar boﬂal›yor.
Karakas’›n bat› bölümü sefaletin en yo¤un oldu¤u yer. Do¤u bölümünde ise orta s›n›f ve zenginler yaﬂ›yor. Zenginlerin yaﬂad›¤› yerlerde,
büyük malikanelerin, golf sahalar›n›n, helikopter pistlerinin etraf› çok yüksek duvarlarla kaplanm›ﬂ. Duvarlar›n üzerine elektrikli teller çekilmiﬂ. Kap›larda silahl› adamlar bekliyor.
Benzer güvenlik önlemlerini “orta s›n›f” da alm›ﬂ. Onbeﬂ katl› bir
apartman›n on beﬂinci kat›nda dahi demir parmakl›klar var. Apartmanda
bulunan bir daireye girebilmek için dört tane demir parmakl›kl› kap›dan
geçmek zorunda kal›yorsunuz.
Bütün “devrim ve sosyalizm” söylemlerine ra¤men mülkiyet iliﬂkileri
temelde ayn› kalm›ﬂ. Venezüella, kapitalist bir toplumun tüm çeliﬂkilerini
güçlü bir biçimde içinde bar›nd›r›yor.
Gözlemledi¤im kadar›yla Chavez’in partisi (Venezüella Birleﬂik Sosyalist Partisi-PSUV), özellikle ABD emperyalizminin kendisine nefes ald›rmad›¤›ndan, büyümesini engelledi¤inden ﬂikayet eden ulusal burjuvazinin ç›karlar›n› hayata geçirmeyi amaçl›yor. Devletin petrol d›ﬂ›nda kalan
sanayileri canland›rma, ithalat› azalt›p üretimi ülke içinde yapma, d›ﬂa
ba¤›ml›l›¤› azaltma program› tam da ulusal burjuvazinin talepleriyle örtüﬂüyor. Ulusallaﬂt›r›lan petrol sanayisinden elde edilen kaynaklar›n bir k›sm› ulusal burjuvaziye teﬂvik olarak kullan›l›yor, bir k›sm› bürokrasiye rüﬂ92

vet olarak gidiyor (kim daha çok rüﬂvet verirse, kim bürokrasiyle daha iyi
ba¤ kurarsa devlet teﬂvikini o al›yor), çok daha küçük bir k›sm› da halk›n
deste¤ini kazanmak için harcanan okuma yazma kampanyalar›, sa¤l›k
hizmetleri, ucuz yiyecek tedariki gibi “toplumsal projelere” kal›yor. Ulusal
burjuvazi bu “toplumsal projeleri” Marksist literatürden beceriksizce aﬂ›rd›klar› bir söylemle süsleyerek halka “sosyalizm” diye yutturmaya çal›ﬂ›yor ve onun deste¤iyle hareket ediyor.
Konuﬂtu¤um Venezüellal› ilerici ve devrimciler, Chavez’in partisinden üst düzey yetkilileri k›rm›z› gömlek giymiﬂ burjuvalara benzetiyorlar.
Anlat›lanlara göre bu kiﬂiler giderek halktan kopan, zenginleﬂmeye baﬂlayan, ayr›cal›kl› bir kesim oluﬂturuyorlar. Pek çok devrimci, beﬂ y›ld›zl›
otellerde Venezüellal› ve yabanc› iﬂ adamlar›yla görüﬂmeler yapan bu
kesimin iﬂçi s›n›f› önderli¤inde bir hareketin güçlenmesi durumunda emperyalizmle uzlaﬂaca¤› görüﬂünde.
Gözlemleyebildi¤im kadar›yla Venezüella’daki görece bilinçli iﬂçilerde bile ﬂöyle düﬂünceler hâkim durumdad›r: “Chavez çok iyi, hatta asl›nda gizli komünist. Ama etraf›ndakiler h›rs›z ve sahte devrimci. Chavez de
yaln›z baﬂ›na ‘devrimi’ ilerletemiyor. Yan›na dürüst insanlar gelirse biz de
s›k›nt›lar›m›zdan kurtuluruz.”
Emperyalizmin ülkede üretimi tek ürüne (petrole) mahkûm etmesi
iﬂçi s›n›f›na büyük zarar vermiﬂ. Asgari ücretin alt› ya da yedi kat›n› alan
petrol iﬂçileri toplumun di¤er sömürülen kesimlerine tepeden bakan bir
iﬂçi aristokrasisi oluﬂturuyorlar. Di¤er sektörlerde çal›ﬂan iﬂçiler henüz niteliksel ve niceliksel olarak toplumsal mücadelenin önderli¤ini alacak durumda de¤iller.
Ulusal burjuvaziyi temsil eden Chavez toprak sahipleri, tüccarlar ve
bankac›lardan oluﬂan emperyalizm yanl›s› kesimleri yenilgiye u¤rat›r ve
tasarlad›¤› ekonomik kalk›nma program›n› uygulayabilirse farkl› sektörlerde yap›lan yat›r›mlarla birlikte iﬂçi s›n›f› da hem nicel hem de nitel anlamda güçlenecektir. ‹ﬂçi s›n›f›n›n talepleri artt›¤› oranda Chavez hükümeti sol söylemini bir kenara b›rak›p iﬂçi s›n›f›na yönelik tutumunu de¤iﬂtirebilir. Proletarya sosyalistlerinin iﬂçi s›n›f›n› buna ﬂimdiden haz›rlamalar› gerekiyor.
3 Haziran 2010
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Taimur Rahman
Dünya Sosyal Forumu:
30 Y›ll›k Yat›r›m›n Meyvesi*

-De¤erlendirme-

NGO’lar günümüzde 1.6 trilyon dolarl›k bir endüstri oluﬂturuyor
Karaçi’de toplanan Dünya Sosyal Forumu’na kat›lman›n ilk heyecan› ﬂimdi geride kald›¤›na göre ve bu etkinli¤i oturup daha so¤ukkanl› biçimde düﬂündü¤ümüzde, böylesine devasa bir çabay› duyuran, destekleyen ve finanse eden uluslararas› politikan›n mekanizmalar›n› ele almadan edemeyiz. DSF’nin yüzlerce politik organizasyona ve onlarca sosyal
harekete bir hareket için oksijen gibi olan, seslerini duyurma, birbirleriyle iliﬂki kurma ve içinde bulunduklar› koﬂullar hakk›nda di¤erlerini bilgilendirme imkânlar›n› verdi¤i ve Karaçi’de toplanan sosyal hareketlerin bir
ço¤unun gerçekten ﬂenlikli ve devrimci bir havada olduklar›, bütün bunlar›n tek tek organizasyonlar ve hareketler aç›s›ndan küçük ama yine de
anlaml› bir ilerlemeye iﬂaret etti¤i su götürmezse de yine de bu etkinli¤i
küresel politikan›n bütüncül bak›ﬂ aç›s›ndan incelemek gerekir. Son tahlilde, -bu söyleyeceklerimiz her ne kadar DSF’nin tutkulu taraftarlar›n›n
hoﬂuna gitmeyecek olsa da-, bütün bu sürecin emperyalist hükümetlerin
ve onlar›n emperyalist sistemlerinin korunmas› amac›n› güden dolays›z
ya da dolayl› organizasyonlardan oluﬂan yak›n müttefiklerinin 30 y›ll›k
geçmiﬂi olan yat›r›mlar›n›n bir ürünü oldu¤unu saptamak durumunday›z.
Bu 30 y›ll›k yat›r›m› k›saca özetleyelim.
Dünya Sosyal Forumu sürecinin baﬂl›ca amac›n›n “sivil toplumu
güçlendirmek” oldu¤u ve bunu baﬂard›¤› s›r de¤ildir. Ama nas›l oldu böylesine antika bir deyim 21. yüzy›lda bu kadar popüler hâle geldi? Sivil
toplum feodalizme karﬂ› mücadelesi içinde burjuvazinin kulland›¤› bir ideolojik kavram olarak ortaya ç›kt›, 20. yüzy›lda dikkatlerin savaﬂ, bar›ﬂ ve
s›n›f mücadelesi olgular›na kaymas›yla birlikte bu kavram›n önemi azald›. Ancak 1975 y›l›nda ABD yönetimi ve Baﬂkan Jimmy Carter bu kavram› yeniden politik sahnenin merkezine oturttu. ABD egemen s›n›f›, Do¤u
Avrupa’daki muhalifleri harekete geçirmek amac›yla Helsinki Sözleﬂmeleri gibi oluﬂumlara ve “insan haklar›” kavram›na daha önce görülmemiﬂ
bir finansal ve moral destek vermeye baﬂlad›. Tüm “sivil toplum” ve “in94

san haklar›” çal›ﬂmas›n›n gündemi neredeyse tamamen eski Sovyetler
Birli¤i ve Do¤u Avrupa sosyalist yönetimlerini hedef al›yordu, ve “insan
onuru” ve “özgürlük” edebiyat›yla var›lan sonuç geniﬂ kitleler için, fuhuﬂ,
yoksulluk, iﬂsizlik ve genel sefaleti beraberinde getiren aç gözlü bir kapitalist serbest pazar ekonomisinin restorasyonu olacakt›. Büyük “özgürlük” sözcü¤ünün bu çamura nas›l buland›¤› baﬂl› baﬂ›na bir hikâyedir, ancak bizim konumuz aç›s›ndan as›l önemli olan “sivil toplumun” ve “insan
haklar›n›n” kökenini ABD emperyalizminin sosyalizme karﬂ› savaﬂ› içinde
bulmas›d›r.
1980’lerin baﬂ›ndan itibaren, Helsinki “insan haklar›” makinesine
ikinci bir hedef verildi: K›sa zaman içinde tek süper güç olarak ortaya ç›kacak ABD’nin yeni kolonilerindeki ulusal kurtuluﬂ hareketleri. Nikaragua’da Sandinistlerden, Kolombiya’da FARC’a kadar bir devrim denizine
dönüﬂen Latin Amerika’n›n etkisizleﬂtirilmesi gerekiyordu, Afrika biraz
daha “uygarlaﬂt›r›lmal›yd›” ve Do¤u Asya da kendi baﬂ›na terk edilemezdi. Uluslararas› yard›m ve ba¤›ﬂ ajanslar›, IMF, GATT, Dünya Bankas› gibi oluﬂumlar›n ülkeleri geniﬂ çapl› yap›sal reform programlar› uygulamaya zorlad›¤› ayn› zamanda, milyon dolarl›k yard›mlar› pompalamaya baﬂlad›lar. NGO’lar öfkeyi ve tepkiyi boﬂaltan ve ayd›nlar›n ulusal kurtuluﬂ
hareketlerine ve sosyalist politik partilere kat›lmalar›n›n önünü alan büyük bas›nç vanalar› gibi çal›ﬂt›lar. S›radan insanlar› kazanmak için ortaya
at›lan düﬂünce farkl› biçimlerde sunulsa da temelde hep ayn› kalmaktad›r. NGO taraftarlar›, kendilerinin acil ihtiyaçlar› elde etme konusunda “elle tutulabilen” baﬂar›lar› karﬂ›s›nda politik militanlar›n, ideolojik mücadelenin gereklili¤i, NGO’lar›n emperyalizmle ba¤lant›s› ve devrim için haz›rlanmak gereklili¤i üzerinde durmaktan baﬂka bir ﬂey yapamad›klar›n›
söylerler. Bu temelde ve d›ﬂar›dan akan milyon dolarlar›n etraf›nda k›sa
zamanda bir NGO kültürü boy verip geliﬂmiﬂtir. Bu, yüksek ücretlilerin,
devrimci dönüﬂüm karﬂ›s›nda ﬂüphecili¤in, politika karﬂ›s›nda kinizmin,
kuramsal mücadeleyi küçümsemenin ve devletle ve egemen s›n›fla dereceli ama tam bir uzlaﬂman›n kültürüdür. Örne¤in bugün Pakistan’daki
NGO’lar›n büyük ço¤unlu¤unun iktidardaki askeri yönetimi destekliyor olmalar› toplumu de¤iﬂtirme mücadelesinin bütün ilkelerinde yaﬂanan
uzun erozyon döneminin sonucudur.
Günümüzde dünya gelirinin yüzde 85’ini kontrol eden yüzde 20’lik
elit böyle bir NGO’lar ﬂebekesi ve bunlar›n dünyan›n her taraf›ndaki
uzant›lar› olmadan küresel hâkimiyetini sürdüremeyece¤ini düﬂünmektedir. Hükümetlerince ya da di¤er kanallardan NGO’lara gerçekten devasa
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finansal destek sa¤lamaya haz›r olmalar›n›n nedeni budur. Günümüzde
“kâr-gütmeyen sektör” sadece bir milyon dolarl›k hatta bir milyar dolarl›k
bir endüstri de¤ildir. Johns Hopkins Üniversitesi’nin Karﬂ›laﬂt›rmal› Kârgütmeyen Sektör Projesi (Comparative Non-profit Sector Project) raporuna göre, yaln›zca 37 ülkedeki kâr-gütmeyen sektörün 2002 y›l› iﬂletme
harcamalar›n›n toplam› 1.6 trilyon dolara ulaﬂmaktad›r. K›z›l Haç’a göre
günümüzde NGO’lar›n harcamalar› Dünya Bankas›’n› geride b›rakmaktad›r. Büyük NGO’lar›n y›ll›k bütçeleri 1 milyar dolar› aﬂabilmektedir. Örne¤in Amerikan K›z›l Haç›’n›n bütçesi 3 milyar dolard›r ve baﬂkan› ve CEO’su Marsha J. Evans’›n maaﬂ› y›lda 450.000 dolard›r.
Ve bu NGO bütçelerinin büyük bölümü hükümet kaynaklar›ndan finanse edilmektedir. Örne¤in 2004’de dünya çap›ndaki hükümet yard›mlar›n›n toplam› 78.6 milyar dolar gibi ﬂaﬂ›rt›c› bir büyüklü¤e ulaﬂm›ﬂt›r, bu
arada ﬂunu da belirtelim, gezegendeki tüm nüfusa temel ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için gerekli olan miktar da bu kadard›r. NGO’lar›n dünyan›n her
taraf›nda mantar gibi yay›lmalar›n›n baﬂl›ca nedeni de Bat›l› hükümetlerin
bu finans cömertli¤idir. Ne var ki dünyada üç milyar insan günlük 2 dolar
olan yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda ve 850 milyon da açl›k s›n›r›n› alt›nda yaﬂ›yor. Neden? Bütün o paralar nereye gidiyor o zaman?
Küresel eﬂitsizlik yap›lar›n›n ve kâr-gütmeyen sektör harcamalar›n›n
incelenmesi ironik biçimde ikisi aras›nda neredeyse bir ters iliﬂki oldu¤unu gösteriyor. Geçti¤imiz 20 y›lda kâr-gütmeyen sektör harcamalar› milyonlardan trilyonlara katlan›rken, Birleﬂmiﬂ Milletler Kalk›nma Program›
yirmi y›l öncesinden çok daha kötüye gitti¤ini do¤rulamaktad›r. NGO harcamalar›n›n üslü olarak katlanarak art›ﬂ›yla eﬂ zamanl› olarak yoksullu¤un büyümesi aras›ndaki bu paradoks ancak NGO’lar›n gerçek iﬂlevlerinin uluslararas› rüﬂvetçilik sisteminin bir arac›s› ve geniﬂ bir ﬂebekesi halinde çal›ﬂmak olmas›yla aç›klan›r. Son tahlilde NGO ﬂebekesinin sosyal
hareketlerde potansiyel olarak varolan devrimci özü boﬂaltarak onun yerine bir bütün olarak kapitalist-emperyalist sistem aç›s›ndan zarars›z olan
taleplerin doldurulmas›n› sa¤layan bir sistemden baﬂka bir ﬂey olmad›¤›
ortaya ç›kar.
24-29 Mart’ta Pakistan’›n Karachi kentinde toplanan son Dünya
Sosyal Forumu esas itibariyle bir NGO panay›r›yd›, toplant›lara küçük
sol-kanat siyasî partilerin de özgürce kat›labildi¤ini reddetmesek de,
bunlar›n az›nl›kta oldu¤unu biliyoruz. Forum’un ard›ndan bir sendika lideri bana ﬂunlar› söyledi: “Bas›n Klubü’nün önünde 35 kiﬂi yasal haklar›n›
talep etmek için topland›klar›nda polis onlar› sopalarla dövüyor ve devlet
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düﬂman› ilan ediliyorlar. Oysa Dünya Sosyal Forumu için “baﬂka bir dünya” yarataca¤›z diye bir araya gelen 35.000 kiﬂiye hükümet güvenlik sa¤l›yor ve krallar gibi a¤›rl›yor. Bu bile DSF’nin küresel ve yerel eliti korkutmaktan ne derece uzak oldu¤unu göstermeye yetiyor.” Bu sözleri duyduktan sonra tamam› uluslararas› ba¤›ﬂç›lar taraf›ndan ödenmiﬂ milyonlarca rupiye mal olan DSF-panay›r›n›n dünyan›n bütün insanî ve do¤al
kaynaklar›n› kendi ellerinde toplayan küçük az›nl›¤›n esenli¤ini ve ayr›cal›klar›n› korumak için 30 y›ld›r yap›lan yat›r›m›n bir meyvesinden baﬂka bir
ﬂey olmad›¤›n› düﬂünmeden edemiyorum.
Stalin Arﬂivi çeviri birimi taraf›ndan Türkçeleﬂtirilmiﬂtir.

Kaynak: http://groups.yahoo.com/group/cmkp_pk/message/4782 (Pakistan Komünist ‹ﬂçi Köylü Partisi iletiﬂim grubu sitesi)
* The Post, 7 Nisan 2006
S.P. F/7
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Yeldar Bar›ﬂ Kalkan

-De¤erlendirme-

Çerkes Diasporasinda
Siyasî Yap›n›n Paradoksu
17.yüzy›l baﬂlar›ndan 19.yüzy›l›n ikinci yar›s›na kadar süren KafkasRus Savaﬂlar› bir sömürge savaﬂ› olman›n ötesinde tam anlam›yla bir yok
etme savaﬂ› olmuﬂtu. Çarl›k Rusya’s› Kuzey Kafkasya’ya, bölgenin otokton
halklar›n› yok ederek sahip olmak istemiﬂti. Çerkes halk›na uygulanan yüzlerce y›ll›k soyk›r›m tarihte eﬂine az rastlanan büyük bir trajediydi.
Savaﬂ›n en önemli özelli¤i dönemin güçlü kolonyalist devletleri aras›ndaki bir paylaﬂ›m mücadelesini de içermesiydi. Çarl›k Rusya’s› güneye
do¤ru geniﬂlemek, s›cak denizlere ve Hindistan’a ulaﬂmak amac›yla öncelikle Kuzey Kafkasya’y› iﬂgal etmek istiyordu. Bu amaçla tüm olanaklar›n›
seferber etmiﬂti. ‹ngiltere, Fransa ve Osmanl› Devleti ise Rusya’n›n güneye do¤ru yay›lmas›n› önlemek isteyen sömürgeci devletlerdi. Bölgedeki ‹ngiltere kökenli ajan ﬂebekesi Ruslarla Çerkesler aras›ndaki tüm uzlaﬂma
olanaklar›n› ortadan kald›rm›ﬂ, Osmanl› molla ve ajanlar›n›n çabalar› ile birlikte savaﬂ ve soyk›r›m›n yüzy›llara yay›lmas›na neden olmuﬂtu. Konuyla ilgili detayl› bilgiler Ali Kasumov-Hasan Kasumov’un “Çerkes Soyk›r›m›”1adl› yap›t›nda yer al›yor.
Savaﬂ, Çerkeslerin yenilgisiyle sonuçland›. Büyük Çerkes Sürgünü ile
halk vatan›ndan %90’lara varan oranlarda sürüldü ve boﬂalan yerlere Ruslar ve Rus Kazaklar› kolonize edildi. Sürgün olay› Çerkes feodal önderli¤inin s›n›fsal karakterini de aç›kça ortaya koydu. Birbirleriyle rekabet halindeki feodaller özgürlük savaﬂ›n›n gidiﬂat›n› olumsuz yönde etkilemiﬂler, yenilgiyle beraber Çarl›k ve Osmanl› makamlar› ile gizli anlaﬂmalar yaparak sürgünü kolaylaﬂt›r›c› ve kitleselleﬂtirici bir rol oynam›ﬂlard›. Feodal s›n›f yüzlerce y›ll›k Çerkes özgürlük savaﬂlar›na aç›kça ihanet etmiﬂti.
Rusya’da 1861 y›l›ndaki “Toprak Reformu” ile kölelik kurumu ortadan
kald›r›ld›¤› için feodaller sosyal konumlar›n› köleli¤in hukuken devam etti¤i
Osmanl› ülkesinde korumak istiyorlard›. Asimilasyon ve kimliksizli¤e gönüllü ad›m atarak halk›n tarih boyunca yaﬂad›¤› en büyük felaketin sorumlular› aras›na girdiler. “Son Ub›h”2, “Taﬂde¤irmen”3 ve “Elveda”4 bu gerçe¤i en
net biçimde anlatan tarihi romanlar aras›nda…
Buna ra¤men feodal önderli¤in iﬂbirlikçi siyasetinin kimi Sovyet tarihçilerinin yap›tlar›nda abart›l› biçimde yer ald›¤›n› söylemek de mümkün.*
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Özgürlük savaﬂ›n›n bir bütün olarak iﬂbirlikçilik temelinde de¤erlendirilmesi
halk›n hakl› direniﬂine sayg›s›zl›k anlam›na gelecektir, hiç kuﬂkusuz. Savaﬂ›n önderli¤i feodal s›n›fta olmas›na ra¤men ortada yüzlerce y›ll›k direniﬂi
s›rtlayan ve Karl Marx’›n hayran oldu¤u bir de “Abrek”** gerçe¤i vard›r. Halk
kendi kurtuluﬂ mücadelesini kendi çabas›yla sürdürüyordu ama feodal önderlik s›n›fsal ç›karlar›n› her zaman önde tutmuﬂtu.
Sonuçta; çarizmin sürgün politikalar›, Osmanl› Devleti’nin halk› sürgüne teﬂvik eden propagandalar› ve feodal s›n›f›n göç tercihi 100 dereceye
kadar kaynayan suyun buharlaﬂmas› gibi vatan›n %90’lara varan oranlarda boﬂalt›lmas›na neden oldu.
Meﬂbaﬂe ‹shak’›n “Taﬂde¤irmen” olarak adland›rd›¤› ve Çerkes ulusal
kimli¤ini hedef alan yok etme çark› sürgünden sonraki y›llarda da varl›¤›n›
sürdürmüﬂtür. Rus ve Türk yay›lmac›l›¤› ile emperyalist Bat›, iﬂbirlikçi Çerkes egemenleri arac›l›¤›yla halk› sürekli ulusal bask› ve sömürüye tabi tutmuﬂtur. Ba¤›ms›z bir ulusal devletten yoksun ve da¤›t›lm›ﬂ Çerkes halk› asimilasyon çarklar›nda ac›mas›zca ö¤ütülmüﬂ, Çerkes ulusal-kültürel kimli¤i
yok edilmek istenmiﬂtir.
Halk›n önderli¤i yine Çerkes egemenlerindeydi ve onlar›n iﬂbirlikçi tutumlar› asimilasyon çark›n›n bir tür muvazaa biçiminde tasarlanmas›na olanak sa¤lam›ﬂt›. Kendilerine sa¤ ve “sol” siyasî yelpazede yer bulabilen
egemen s›n›flar›n farkl› ideolojik görüntüler alt›nda birbirleriyle çat›ﬂma ﬂeklinde lanse ettikleri ﬂey asl›nda tam anlam›yla bir dan›ﬂ›kl› dövüﬂtü. Devletin “Yumuﬂak Asimilasyon” beklentisinden bu “Muvazaa” durumu sayesinde kolayl›kla sonuç al›nabilmiﬂti.
Günümüz dünyas›nda özellikle faﬂist devlet sistemlerine sahip uluslar›n siyasî yap›lar› muvazaa biçiminde tasarlanm›ﬂt›r. “Derin Devlet” olarak
adland›rd›¤›m›z faﬂist öz, ulusun siyasî yap›s›n› bu ﬂekilde biçimlendirmiﬂtir. Örne¤in Türk ve Rus siyasî yap›lar› bugün birer muvazaa durumundad›r. Sözkonusu uluslarda Marksizmi savunan baz› siyasal gruplar›n bile
muvazaan›n bir parças› ve uzant›s› oldu¤u biliniyor. Türkiye’de bugünlerde
gerçekleﬂtirilen “Ergenekon Operasyonu” bu durumu net biçimde ortaya ç›kard›. Günümüz Rusyas›’nda ise kimi komünist partiler bile Rus Ortodoks
milliyetçili¤inden besleniyor.
Demek ki, ulusçuluk ve ulusal yap› baz› hallerde bir tür muvazaa sistemi oluﬂturuyor. Bu, Çerkes halk›nda da böyle. Ancak arada çok önemli
bir fark var. O da, Çerkes siyasî yap›s›ndaki muvazaan›n Çerkes ulusal-kültürel kimli¤inin ç›karlar›n› gözetmeyen iﬂbirlikçi ve ihanetçi bir anlay›ﬂa sahip olmas›.
99

Dolay›s›yla, Çerkeslerde siyaset bir ulusal bilinç oluﬂturam›yor, var
olan bilinci de farkl› yönlere manipüle edip etkisizleﬂtiriyor, kimi zaman da
kendi içinde son derece zararl› sapk›n politik tutumlara (Abzah ve Kabardey ﬂovenizmleri gibi)*** yol aç›yor. Muvazaa Çerkes yap›s›, ulusal-kültürel
kimli¤inin yok edilmesini amaçl›yor. Ço¤u zaman bu amaçla yapay gündemler yarat›yor; ulusal bilince zarar verebilecek her düﬂünce ve eylemi
mücadele gibi gösterip halk› yan›lt›yor, mevcut ulusal dinamizmin önünü
kesen bir engel iﬂlevi görüyor.
Bu siyasî yap› nedeniyle Çerkes ulusal ve sosyal kurtuluﬂ mücadelesi
ﬂizoid bir duruma evrilmiﬂ bulunuyor. Sözkonusu patolojik siyasî yap› insan
psikolojisinde bipolar bozukluk olarak bilinen hastal›¤a çok benziyor. Bipolar bozuklukta kiﬂi, manik ve depresif ruh halleri aras›nda gel-gitler yaﬂar. Kimi zaman kendini tanr› gibi görerek gücünün yetmeyece¤i hiçbir ﬂey olmad›¤›n› düﬂünür, kimi zaman da âdeta bir melankoli denizindedir, çaresizlik
içinde ç›rp›n›p durur, büyük bir hüzün yaﬂar.
Çerkeslerde muvazaan›n sa¤ ve “sol” kutuplar› da iﬂte böylesine dengesiz bir siyasî yap› oluﬂturuyor. Cahar Dudayev vatan savunmas›nda “Avrupa’y› yakar›z!”5 söylemiyle ortaya ç›k›yor örne¤in. Çerkes gençli¤ini “Büyük Rus Uygarl›¤›” karﬂ›s›nda komplekse sokmaya çal›ﬂan kesimler ise
halkta de¤ersiz ve çaresiz olundu¤u duygusunu yaratmaya çabal›yorlar.
Muvazaan›n sa¤ ve “sol” kutuplar›ndaki ideolojik söylemlerin dengesizli¤i,
gerçekd›ﬂ›l›¤› ve sa¤lam bir gelecek perspektifinden yoksunlu¤u âdeta manik depresif bir insan›n k›vran›ﬂlar›n› and›r›yor.
Halka ideoloji olarak sunulan görüﬂler asl›nda iﬂbirlikçili¤in normalize
edilmesi ve ihanetin meﬂrulaﬂt›r›lmas› anlam›na geliyor. Ortada gelece¤e
yönelik somut ve gerçekçi bir ulusal ve sosyal kurtuluﬂ perspektifi yok. Geliﬂtirilen politik tutumlar ve dile getirilen söylemler karanl›k odaklar›n çizdi¤i
s›n›rlar›n d›ﬂ›na ç›kam›yor. Bu nedenlerle halk dünyan›n di¤er ezilen ve sömürülen halklar›yla enternasyonal bir dayan›ﬂma becerisi de gösteremiyor.
Çerkes ulusal sorunundan dünyan›n haberi bile yok.
Çerkes halk› geneli itibariyle apolitik ama politize olan kesimi de bir süre sonra muvazaan›n sa¤ ve “sol” kutuplar›na kanalize edilerek etkisizleﬂtiriliyor.
“Muvazaa”n›n sa¤ kutbunda “Birleﬂik Kafkasya Tezi” var.
“Birleﬂik Kafkasya”, Türkiye Cumhuriyeti’nin altemperyalist yay›lmac›l›¤› ile Bat› emperyalizminin ç›karlar› do¤rultusunda Kuzey Kafkasya halklar›n›n kullan›ld›¤› ve birer figüran durumuna indirgendi¤i bir siyasal hareket. ‹ﬂbirlikçi Çerkes burjuva gericili¤inin ideolojisi. Rusya’n›n güneye uzanmas›n›
Kuzey Kafkasya halklar›n› Rus yay›lmac›l›¤› ile bo¤azlaﬂt›rarak engellemeye
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çal›ﬂan “karanl›k güçlerin” yayg›nlaﬂt›rd›¤› bir siyasal proje. Asli söylem olarak mevcut Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinin birleﬂmesi gereklili¤i üzerinde duruluyor olsa da radikal ‹slâmc›, Türkçü-Turanc› ve anti-sovyetik söylemler “Birleﬂik Kafkasya Tezi”nin taraftarlar› aras›nda son derece yayg›n.
Tez kapsam›nda Rusya Federasyonu’na karﬂ› keskin bir muhalif politik tutum sözkonusu. 11 May›s 1918 tarihli “Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti” gelecek için referans al›nm›ﬂ, yani tezin ideolojik kökeni Ekim Devrimi y›llar›nda
bölgedeki bu karﬂ›-devrimci ve Osmanl› yanl›s› hükümete dayan›yor.
Muvazaan›n sa¤ kutbu hamasi söylemlerle dolu. Halka sürekli Rus
düﬂmanl›¤› propaganda ediliyor, provokatif savaﬂ ç›¤›rtkanl›¤› yap›l›yor. Kuzey Kafkasya konusunda “Kriz Yönetimi”ni temel politika olarak belirleyen
“Türk(iye) Derin Devleti”nin ç›karlar› her ﬂeyin üstünde tutuluyor. Bu nedenle bölgedeki düﬂük yo¤unluklu emperyal savaﬂ ve istikrars›zl›k temel amaç
olarak görülüyor. Hukuksal temelleri Ekim Devrimi’ne dayanan Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinin mevcut siyasî, sosyal ve kültürel yap›lar›na yönelik abart›l› eleﬂtiriler de tez kapsam›nda hemen dikkati çekiyor.
20. yüzy›l›n ilk çeyre¤inde kurulan “Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti” tezin temel dayanak noktas› durumunda. O dönemde bölge üzerindeki yo¤un
Osmanl› provokasyonlar›n› Taha Akyol, belki de bir Türk burjuva milliyetçisinin itiraf› olarak ﬂöyle yorumluyor: “1683’ten beri Bat›’da gerileyen ve 6 y›l
önce de ‘Rumeli-i ﬁahane’yi kaybeden imparatorluk nesilleri için, do¤udaki ‘Turan’ yeni bir idealizm ufkudur. ‹ﬂte Rusya çökmüﬂ, yol aç›lm›ﬂt›r! (…)
Kafkasya 54 y›l sonra, 1918’de yeniden patlayacakt›r ve iﬂin içinde yine
Osmanl› vard›r.”6
Osmanl›’n›n bölgeye müdahalesi yay›lmac›-Türkçü-Turanc› ve ‹slâmc›
bir nitelik taﬂ›yordu. Kuzey Kafkas diasporas›nda ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti taraf›ndan kurdurulan dernekler bölgedeki karﬂ›-devrim faaliyetlerini organize ediyordu. Bu derneklerde örgütlenmiﬂ diasporal› Çerkes subaylar
bölgeye gönderiliyor, Osmanl› Devleti ile ‹ngiltere’nin güdümünde bir devlet yap›s› oluﬂturmaya çal›ﬂ›yorlard›. Kuzey Kafkasya’n›n egemen s›n›flar›yla da iﬂbirli¤i yap›l›yor, Karadeniz ve Hazar Denizi aras›nda kukla bir devlet kurulmak isteniyordu.
Çerkes ‹ttihat ve Teavun Cemiyeti, ﬁimali Kafkasya Cemiyeti Siyasiyesi ve Abaza-Çerkes Komitesi gibi derneklerin Kuzey Kafkasya’daki faaliyetleri konusunda detayl› bilgiyi Ermeni tarihçi Arsen Avagyan veriyor. “Osmanl› ‹mparatorlu¤u ve Kemalist Türkiye’nin Devlet-‹ktidar Sisteminde Çerkesler”7 adl› yap›t›nda II. Meﬂrutiyet sonras› kurulan Çerkes derneklerinin ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti ile olan iliﬂkilerini ortaya ç›kart›yor.
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Örne¤in, ﬁimali Kafkasya Cemiyeti Siyasiyesi, ‹ttihat ve Terakki’nin
d›ﬂ siyasetteki operasyonel eylemlerini Kuzey Kafkasya’da hayata geçirmek üzere kuruluyor, diasporadaki Çerkeslerin sorunlar›yla ilgilenmiyor ve
dikkatini daha çok Kafkasya’da yap›lacak propagandaya hasrediyor. Oralarda Jön Türk siyasetinin hayata geçirilmesine yard›mc› oluyor, ‹ttihat hükümetinden ve özellikle Enver Paﬂa’dan maddî yard›m al›yor.
Cemiyetin Enver ve Talat paﬂalar›n yönetimi alt›nda oldu¤unu söyleyen Avagyan’›n yorumu ﬂöyle: “Bu paﬂalardan birinin ‹slâmc› di¤erinin ise
milliyetçi oldu¤u düﬂünüldü¤ünde ﬁimali Kafkasya Siyasiyesi’nin gerçekte
bu iki davay› birleﬂtirdi¤i yarg›s›na var›labilir. Bu örgütün etkinli¤i do¤rudan
do¤ruya Pantürkist politikaya ve Kuzey Kafkasya’n›n, Rusya ile ‘Turan’ ülkesi aras›nda bir engele dönüﬂtürülmesi fikrine ba¤l›yd›.”8
Kültürel-ayd›nlanmac› hedeflerin yan›s›ra siyasî amaçlar da güden
Çerkes ‹ttihat ve Teavun Cemiyeti ise Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda yaﬂayan
Çerkesler ad›na söz sahibi olan ve onlar›n ç›karlar›n› temsil eden tek örgüt
vasf›na ulaﬂ›p Jön Türk hareketinin kararlar›n› Çerkesler aras›nda hayata
geçirmeye çal›ﬂ›yor. Avagyan’a göre ‹ttihat ve Terakki, d›ﬂ siyaset alan›nda
bu cemiyet arac›l›¤›yla Kuzey Kafkasya’y› da etkisi alt›na almay› hedefliyor.
1910-1912 y›llar›nda ayn› zamanda “Muhacir Komisyonu” olarak adland›r›lan ve kültürel-ayd›nlanmac› yap›da sorunlarla u¤raﬂan bir AbazaÇerkes Komitesi kuruluyor. Bu komite de sonralar› Kafkasya’da ‹ttihat ve
Terakki’nin siyasetini güden bir organa dönüﬂüyor.
Bölgede iç savaﬂ›n hüküm sürdü¤ü bu y›llarda Osmanl› Devleti’nden ald›klar› destekle örgütlenme çal›ﬂmalar› yürüten Kuzey Kafkasya egemen s›n›flar›, 11 May›s 1918 tarihi esas›yla ‹stanbul’dan “Da¤l› Hükümeti”nin ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmiﬂlerdi. Ne var ki, bu ba¤›ms›zl›k ilan› fiilî bir anlam taﬂ›m›yordu ve inisiyatif Enver Paﬂa’n›n elindeydi. Ba¤›ms›zl›k ilan›n›n hemen
ard›ndan ise “Yüce Osmanl› Devleti’nden Askerî ve Siyasî Yard›m” istendi.
Osmanl› Devleti, Da¤l› delegasyonu ile “Dostluk ve Yard›mlaﬂma Anlaﬂmas›” imzalay›p Nuri Paﬂa komutas›ndaki 20 bin kiﬂilik Kafkas-‹slâm Ordusu’nu
Kuzey Kafkasya’ya gönderdi.
Azerbaycan’› iﬂgal eden Osmanl› ordusu art›k Kuzey Kafkasya’dayd›
ve bu, Kuzey Kafkasya’n›n da iﬂgal edilmesi anlam›na geliyordu. Baﬂ›nda
Çeçen kökenli petrol milyarderi burjuva Abdülmecid Çermoyev’in bulundu¤u iﬂbirlikçi kadro bölgeyi askerî ve siyasî aç›dan bir Osmanl› sömürgesi
haline getirmeyi hedeflemiﬂti.
Beyinlerini Türkçü-Turanc› odaklara kiralam›ﬂ bu “Beyin Fahiﬂeleri”nin
kurdu¤u devletin resmî dili de do¤al olarak Türkçe olmuﬂtu.9 17 May›s
1918’de Alman D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’n›n Do¤u Bölümü Dan›ﬂman› Otto Günt102

her von Wesendonk’a, Bakû’den Türkçe’nin Kuzey Kafkasya’da da geçerli dil (massegebenden sprache) olarak kabul edilece¤i konusunda baz›
Türk planlar› da ulaﬂm›ﬂt›. Temirhan ﬁura’da yay›nlanan “Da¤›stan” gazetesinin 3 Kas›m 1918 tarihli say›s›nda ise Osmanl›-Türk paras›n›n da bölgede tedavül edilece¤i bildirilmiﬂti. Bölgenin kültürel ve ekonomik olarak da
Osmanl› Devleti’nin güdümünde olmas›, âdeta bir sömürge valili¤i gibi ‹stanbul’dan yönetilmesi planlan›yordu.
Ekim Devrimi y›llar›nda tercihini Türk yay›lmac›l›¤›ndan yana kullanan
Çerkes egemen s›n›flar› II. Dünya Savaﬂ› y›llar›nda da Nazilerle iﬂbirli¤i
yapt›lar. “So¤uk Savaﬂ” y›llar›nda ise diasporada NATO ve ABD emperyalizminin güdümünde belirlenen ideolojik duruﬂ aç›kça Türk-‹slâm davas›na
hizmet etti. Bu duruﬂ iliklerine kadar anti-komünist ve Sovyet düﬂman›yd›.
Yay›nlad›klar› dergilerde “Biz her ﬂeyden önce Türk vatandaﬂ› ve Türk’üz”10
diyen Çerkes gericileri NATO ve Türkiye’nin d›ﬂ siyasetini izleyeceklerini
aç›kça deklare ediyorlard›.11 Çerkes ulusal mücadelesinin, “Sovyet Mahkûmu Müslüman Türklerin Müﬂterek Millî Davalar›” ﬂeklinde ifade edildi¤i bu
y›llarda diasporada “Kafkas Türkleri”(!) masal› dilden dile yayg›nlaﬂt›r›l›yor,
Çerkes diasporas› SSCB’ye karﬂ› oluﬂturulan “Yeﬂil Kuﬂak”ta NATO’nun
ileri karakolu görevi görüyordu.
“Birleﬂik Kafkasya Tezi”, Çerkes egemen burjuva s›n›flar›n›n en gerici
ve iﬂbirlikçi kanad›n›n ideolojisi. Atlas Okyanusu ötesinden güdümlenen bir
Türkçü ve emperyal proje. Halk aras›ndaki propagandas›n› CIA ve MIT
ba¤lant›l› kesimler yap›yor. Koyu bir anti-sovyetik tutum, özelde Rus halk›na ve genelde Türk burjuva milliyetçili¤inin tehlike olarak alg›lad›¤› halklara karﬂ› düﬂmanca söylemler, anayurt aleyhtarl›¤›, anayurda dönüﬂ düﬂüncesine karﬂ›tl›k ve Türk faﬂizmiyle olan karanl›k iliﬂkiler bu tezin karakteristik özelliklerini oluﬂturuyor.
Çerkes ulusal kimli¤inin yok edilmesini amaçlayan sistem bir muvazaa biçiminde tasarland›¤›ndan, “Birleﬂik Kafkasya Tezi”nin karﬂ›s›nda bir de
z›t kutba ihtiyaç duyulmuﬂ. Muvazaan›n burjuva sol kutbu halk›n 150 y›ll›k
ütopyas› durumundaki “Anayurda Dönüﬂ Düﬂüncesi”ni kendi ç›karlar› do¤rultusunda kullanan küçük bir klikten oluﬂuyor. Say›lar› az olmas›na ra¤men bu kli¤i oluﬂturan bireylerin etkinlikleri küçümsenmemeli, çünkü 40 y›ld›r bu iﬂin içindeler. 1960’l› ve ‘70’li y›llarda kendili¤inden geliﬂen ulusal dinami¤in üzerinde yükselerek itibar ve ekonomik ç›kar elde ettiler. Derneklerin ve yay›nlanan dergilerin üst kademelerinde görev ald›lar, kendilerini
“ayd›n” olarak tan›mlad›lar, dahas› kendi kendilerini “lider” ilan ettiler.
Demokratik örgütlerden yoksun diasporik kitlenin olanlar› izlemekle
yetindi¤i bu türden bir ortamda muvazaan›n burjuva sol kutbu da kurulmuﬂ
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oluyordu. Vatana dönüﬂ ideali, bu idealin yaratt›¤› ulusal dinamizm ve görece daha demokratik söylemler… Tüm bunlar bu yar› cahil ve kariyerist
kli¤in ç›karlar›na hizmet etti. Siyasî yap›n›n dan›ﬂ›kl› niteli¤i de bu sayede
kolayl›kla gizlenebilmiﬂti.
Ancak, “So¤uk Savaﬂ”›n bitmesi “Dönüﬂçü Klik” aç›s›ndan yats›ya kadar yanan mumun sönmesi anlam›na geliyordu. 1991’de s›n›rlar›n aç›l›p vatana dönüﬂ düﬂüncesinin prati¤e dökülmesi ve 1994’te baﬂlayan Rus-Çeçen savaﬂ›, kendilerini “Dönüﬂçü” olarak lanse eden bu kesimin deﬂifre olmas›na imkân sa¤lad›. Vatana dönüﬂ ideali ve halk›n Kafkasya özlemi kirletilmiﬂti. Art›k emperyalist-kapitalist dünyan›n serbest-pazar rotas›na girmiﬂ olan Rusya’n›n, Kuzey Kafkasya üzerindeki yay›lmac›-sömürgeci-faﬂizan politikalar›n› hakl› gösteren söylemler kitlelerde tepki yarat›yordu.
1990’lardan sonra ve giderek 21. yüzy›l›n baﬂlar›nda muvazaan›n burjuva sol kanad› da deﬂifre olunca mücadele gibi gösterilen ﬂeyin asl›nda bir
ihanet girdab› oldu¤u ortaya ç›kt›. 40 y›ld›r kendilerini halka “ayd›n” ve “lider” olarak lanse eden kesimlerin halk›n geliﬂen ulusal-demokratik mücadelesinden nemalanan, mücadelenin rant›na el koyan yar› cahil bir hizip oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›.
“Dönüﬂçü” kli¤in siyasal söylemleri “So¤uk Savaﬂ”›n bitmesinden sonra sanki dünyada hiçbir ﬂey de¤iﬂmemiﬂ gibi sabit kalm›ﬂt›. Geçmiﬂte Sovyetler Birli¤i’ne kitlesel bir dönüﬂ hareketini hedefleyen söylemler toplum
aras›nda ilericilik ve demokratl›k için yeterli görülüyordu. Oysa sosyalist uygulaman›n geçici olarak çökmesi beraberinde Çerkes diasporas›nda da vatana dönüﬂe yönelik bir tak›m taktiksel farkl›l›klar›n gündeme gelmesine neden olmal›yd›.
Ancak, Dönüﬂü istismar eden kesimler diasporan›n düﬂünsel hayat›na
ek hiçbir katk› sa¤lamad›klar› gibi Rus emperyalizmi karﬂ›s›nda olmas› gereken Dönüﬂ taktiklerini de görmezden geldiler. Rusya’da hortlayan faﬂizme ve bask›c› rejime karﬂ› demokratik muhalif bir duruﬂ vatana dönüﬂ idealinin taktiklerinden biri olmal›yd›. Dönüﬂçü ulusal strateji bu anlamda taktiksel bir de¤iﬂim yaﬂamad›¤› için Dönüﬂü savunan bu kesimler kolayca deﬂifre oldular. Onlar›n amac› diasporik kitlenin vatan›na dönmesi de¤il, 40
y›ld›r elde ettikleri kariyerlerini korumakt›. Bu amaçla da halk›n samimi dönüﬂ ideallerini suistimal ediyorlard›.
Kuzey Kafkas halklar›n›n demokratik dayan›ﬂma idealleri parçalanmak
isteniyor, sinsi bir böl-parçala-yönet takti¤i uygulan›yordu. Çeçenistan izole edilmiﬂ ve yaﬂanan soyk›r›m›n di¤er Kuzey Kafkas halklar›ndan gerekli
tepkiyi görmesi engellenmiﬂ, kardeﬂ halklar yaln›zlaﬂt›r›lmak istenmiﬂti.
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Rusya Federasyonu’nda Ad›gey Cumhuriyeti’nin fesh edilmesinin tart›ﬂ›ld›¤› dönemde kitle anayurtta hiçbir tehlike olmad›¤› imaj›n› yaratan dezenformasyon çal›ﬂmalar›n›n hedefi oldu.
“Dönüﬂçü Klik” bugün anayurdun en zenginleri aras›nda yer al›yor.
Orada elde ettikleri serveti Türkiye’ye aktarm›ﬂlar ve anayurda yapt›klar›
hemen hiçbir yat›r›m yok. Dönüﬂ düﬂüncesinin sosyo-ekonomik altyap›s›yla tamamen tezat oluﬂturan bu durumun bahanesi de haz›r: “Ad›gey halk›n›n ço¤u cumhuriyetin Krasnodar eyaletine ba¤lanmas›n› istiyor(!)” Yani bu
kesim bir an önce anayurttan kaçman›n hesab›n› yap›yor…
Anayurttaki kültürel birikimi 20 y›ld›r diasporaya aktarmamakta inat
eden “Dönüﬂçü Klik” üyeleri, bugün halen sahip olduklar› kariyeri ve halk›n
s›rt›ndan elde ettikleri serveti koruyabilmek için Rus emperyalizminin dezenformasyon çal›ﬂmalar›na katk› sa¤l›yorlar. Çerkes dilinin geliﬂmiﬂ Rus
dili ile k›yaslanamayaca¤›, Çerkes bayra¤›n›n ve devletleﬂme süreçlerinin
önemsizli¤i yayg›nlaﬂt›rd›klar› söylemler aras›nda. Üstelik halk›n kutsal›na
dokunuyorlar, bunlardan biri uluslararas› bir konferansta, “Ruslar Çerkeslere soyk›r›m uygulad›ysa, Çerkesler de Ruslara soyk›r›m uygulad›”(!) diyebiliyor. Bir di¤eri, Antalya’daki bir amatör futbol maç›nda o güne kadar Rus
emperyalizminden alm›ﬂ oldu¤u ödüllerin hakk›n› veriyor, Rus bayra¤› ile
ﬂov yap›yor. Yani Çerkes bayra¤› önemsiz gösterilmeye çal›ﬂ›l›rken Rus
bayra¤› ile ﬂov yap›l›yor ve bunun ad›na da “Dönüﬂçülük” deniyor…
Sonuç olarak, muvazaan›n burjuva sol kutbu Çerkes kimli¤inde bir
ulusal aﬂa¤›l›k kompleksi yaratmaya çal›ﬂ›yor. Dönüﬂçülü¤ü Rus yanl›s› olmak ﬂeklinde lanse ederek 150 y›ll›k vatana dönüﬂ idealini kirletiyor. Asimilasyonun son aﬂamas›na yaklaﬂt›¤› ﬂu süreçte ortaya ç›kabilecek ulusal ve
sosyal kurtuluﬂ dinamizminin önü dezenformasyon ve manipülasyon çabalar›yla kesilmek isteniyor. ‹ﬂbirlikçilik normalize ediliyor ve böylece demokratik bir ulusal kurtuluﬂ mücadelesi ve sosyal kurtuluﬂ mücadelesi biçimi
yarat›lmas› engelleniyor.
“Dönüﬂçü” kli¤e karanl›k odaklarca verilen temel bir görev de Rus yanl›s› söylemlerle halk›n provoke edilmesi. Bu sayede diasporada “Birleﬂik Kafkasya Tezi”nin taraftar kitlesi art›yor ve halk›n asimile edilerek Türkleﬂmesi
sürecine ivme kazand›r›lm›ﬂ oluyor. Rusya yönetimi böylece, kendisiyle Kuzey Kafkasya konusunda muhatap olabilecek diasporik kitleden kurtulmay›
hedefliyor. San›lan›n aksine diasporada “Birleﬂik Kafkasya” görüﬂünün güçlenmesi Rusya’n›n aleyhine olan bir süreç de¤il.
Rus emperyalizminin ulusal varl›¤› tehdit eden ad›mlar› ola¤an gösterildikçe tarihsel Rus düﬂmanl›¤›n›n hortlamas›na son derece yatk›n olan diasporada Çerkes burjuva gericili¤inin siyaseti güç kazan›yor. Bu, hem Türk faﬂizminin hem de Rus emperyalizminin ç›kar›na olan bir durum. Çünkü diasporik kitlenin Türkleﬂmesi az›nl›k haklar›n›n talep edilmesi anlam›nda “Türk
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Derin Devleti”nin, anayurt üzerindeki haklar›n talep edilmesi anlam›nda da
“Rus Derin Devleti”nin lehine olan bir süreç.
Bu, iﬂbirlikçili¤in normalize edildi¤i bir dan›ﬂ›kl› dövüﬂ.
Çerkes siyasî yap›s› “Muvazaa” biçiminde tasarlanm›ﬂ. Muvazaan›n iki
kutbu aras›nda geçiﬂler yaﬂanabiliyor, kimi zaman dan›ﬂ›kl›l›k hâli gizlenmiyor bile; Kuzey Kafkas kültür derneklerinin oluﬂturdu¤u federasyonlar bir
araya gelip Kürt ulusal kurtuluﬂ mücadelesine olan kinlerini kusuyorlar. Kemalist rejime sadakat yeminleri ediliyor, teslimiyet doruk noktas›na ç›k›yor.
Muvazaa bünyesinde anti-emperyalist ve emekten yana hiçbir söylemin
bulunmamas› özellikle dikkat çeken bir baﬂka nokta. Kitle Türkiye’deki “Demokratik Aç›l›m” süreci karﬂ›s›nda samimiyetten uzak ve ürkek bir tav›r sergiliyor, taraf olmay› bir türlü beceremiyor. “Kürt anas›n› görmesin!” zihniyeti âdeta özümsenmiﬂ.
Bu hastal›kl› siyasî yap› manik depresif bir insan›n ruh hâlini an›msat›yor; kitle bazen Avrupa’y› yak›yor(!), bazen de “Büyük Rus Uygarl›¤›” karﬂ›s›nda ne kadar de¤ersiz(!) ve çaresiz(!) oldu¤unu deklare ediyor.
Muvazaan›n en uç burjuva sa¤ örne¤ine günlük yaﬂam›n bütün telaﬂ›
aras›nda Ad›gey Cumhuriyeti Devlet Üniversitesi s›n›flar›ndan birinde rastl›yorsunuz. Bir s›raya kaz›nm›ﬂ “Maykop Ülkü Ocaklar›” ifadesi belki de
Türkçü-Turanc› idealler konusunda ulaﬂ›lan son noktay› belgeliyor. Türkiye’den ö¤renim görmeye giden bir Çerkes ö¤rencinin yazd›¤› bu ifade bilinçli ve iradi bir ihanet belgesi. Muvazaan›n burjuva soldaki en uç örne¤i
ise Kuzey Kafkasya’da gerçekleﬂtirilen “Ad›gey’in Rusya’ya Gönüllü Kat›l›ﬂ›”(!) kutlamalar›; bu kutlamalar› ola¤an gösteren “Dönüﬂçü”lerden birinin
Antalya’daki bir amatör futbol maç›nda Rus bayra¤› ile ﬂov yapmas› ve yine bir di¤erinin “Çerkesler de Ruslara soyk›r›m uygulad›”(!) gaf›…
Ulus, “Muvazaa”n›n burjuva sa¤ ve burjuva sol kutuplar›nda odaklanm›ﬂ iﬂbirlikçi hiziplerin inisiyatifine terk edilmiﬂ durumda. Ulusal kurtuluﬂ
mücadelesi bir türlü dengeli ve olmas› gereken içeri¤ine ve biçimine, sosyal-evrensel kurtuluﬂa ulaﬂam›yor. Halk›n demokratik dayan›ﬂma ideallerinin Türkçü-Turanc› kesimlerin taﬂeronlu¤unu yapan örgütlere, vatana dönüﬂ idealinin de Rusçu bir kli¤e evrilmiﬂ olmas› ulusal kimli¤i yok etmek isteyen sömürgeci emperyal devletlerin bir oyunu. Bu oyun Çerkes egemen
burjuva s›n›flar›n›n en gerici ve iﬂbirlikçi kesimleri taraf›ndan destek bulmuﬂ,
sahneye koyulmuﬂ.
Kitleyi mobilize eden sözkonusu iki kesim halk› Rus düﬂmanl›¤› ile Rus
iﬂbirlikçili¤i aras›nda tercih yapmaya zorluyor. Ulusal mücadele bu ikilemde düﬂünülemez.
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Türkiye’de temel sorun Türkleﬂtirme politikalar› ve asimilasyondur.
Rusya Federasyonu’na ba¤l› Ad›gey Cumhuriyeti’nde ise cumhuriyetin tasfiyesi konusu tart›ﬂ›lmaktad›r ve merkezi yönetimin federe cumhuriyetlere
yönelik bask›c› politikalar uygulad›¤› görülmektedir. Gerek Rusya’n›n Kuzey
Kafkasya’daki gerekse Türkiye’nin Çerkes diasporas› üzerindeki faﬂizan
politikalar›na karﬂ› direniﬂ gösterilmelidir. Oysa “Birleﬂik Kafkasya Tezi”nin
savunucular› Türkiye’de “Türk Derin Devleti” ile karanl›k iliﬂkiler içindedir ve
ayn› ﬂekilde “Dönüﬂçü Klik”, Kuzey Kafkasya’da Rus emperyalizmine teslimiyet anlam›na gelen politikalar üretmektedir.
Bu türden bir siyasî yap› içinde mücadele gibi gösterilen ve farkl› hiziplerin çat›ﬂmas› biçiminde lanse edilen ﬂey asl›nda dan›ﬂ›kl› odaklar›n rant
kavgas›d›r. Rant paylaﬂ›m›n› içeren siyasetlerini emperyalist merkezlerle iﬂbirli¤i halinde bir muvazaa biçiminde tasarlam›ﬂlar.
Rus emperyalizmine karﬂ› muhalefet “Birleﬂik Kafkasya Tezi” gibi gerici bir siyaset üzerinden yürütülemez. Rusya faktörü savaﬂ koﬂullar›nda
da, bar›ﬂ koﬂullar›nda da Kuzey Kafkasya’n›n gelece¤i konusunda belirleyici olacakt›r. Daha mant›kl›, hamaset içermeyen, iﬂbirlikçilikten uzak, ilerici ve demokratik bir muhalefete ihtiyaç duyulmaktad›r.
Kuzey Kafkasya, Rusya Federasyonu’nun en yoksul bölgelerinden biridir ve bölgede ulusal oldu¤u kadar s›n›fsal çeliﬂkiler de mevcuttur. Bölgeye iﬂçi s›n›f› ve emekçi halktan yana sol-sosyalist bir muhalefet gerekmektedir. Vatana dönüﬂ ise s›n›fsal temeli olan bir düﬂüncedir ve kendilerini
“ulusalc›” olarak tan›mlayan “Dönüﬂçü” kli¤in tekelinde olmamal›d›r. Ve Türkiye’de Türkleﬂtirme politikalar›na karﬂ› sol-sosyalist temelde bir mücadele
biçimi yarat›lmal›d›r.
Tüm bunlar, “Muvazaa”n›n tam tersi yönde bir ulusal ve sosyal kurtuluﬂ hareketine ihtiyaç duyuldu¤unu gösteriyor. Diasporadaki Çerkes siyasî
yap›s›n›n Marksizm temelindeki eleﬂtirisi bize sözkonusu yap›n›n “‹ﬂbirlikçi‹hanetçi Bir Muvazaa” oluﬂturdu¤unu aç›kça gösteriyor. Herhangi bir proleter s›n›fsal yaklaﬂ›m›n bulunmay›ﬂ› mücadeleyi ne yaz›k ki bu duruma getirmiﬂ.
Bu durumu daha kolay alg›layabilmek için, günümüzde M‹T ve
FSB’nin Çerkes ulusal sorunu ve mücadelesi konusunda art›k birlikte hareket etti¤ini görebilmek gerekiyor. “Birleﬂik Kafkasya Tezi”nin savunucular›
M‹T ile, “Dönüﬂçü Klik” üyeleri de FSB ile karanl›k iliﬂkiler içinde ve bu durum mücadeleyi her geçen gün biraz daha etkisizleﬂtiriyor, ulusal-kültürel
asimilasyon sürecine ivme kat›yor.
Sözü edilen “Muvazaa”n›n yol açt›¤› sonuçlardan belki de en önemlisi,
Çerkes insan›n›n aln›ndaki yüzlerce y›ll›k bir kara leke gibi. Meﬂbaﬂe ‹s107

hak’›n Büyük Çerkes Sürgünü’nü konu alan “Taﬂde¤irmen” adl› roman›nda
sürgünlerin durumunu gören yaﬂl› sandalc› Ahmet’in dile getirdi¤i cümle bu
gerçe¤e ›ﬂ›k tutuyor: “Bu y›l Çerkes k›zlar› ‹stanbul pazar›nda her zamankinden çok daha ucuz olacak…”
“Muvazaa”n›n önderleri halk› dirençsiz, kiﬂiliksiz, zavall› ve onursuz bir
duruma düﬂürmeye çal›ﬂm›ﬂlar, ulusun onuru aç›kça ayaklar alt›na al›nm›ﬂ.
Ve ne ac› ki, yüzy›llardan beri süregelen bu onursuzluk, özgürlü¤ü tanr›s›
bilen halk›n sosyal yazg›s› hâline getirilmek isteniyor.
Emekçi halk›n özgürleﬂmesi ile Çerkes kad›n›n›n kurtuluﬂu bu nedenlerle birbirine ba¤l›. Emekçi halk›n özgürlü¤ünü elinden alanlar, kad›nlar›n
kirletilmesine de neden olarak ulusun onurunu lekelemiﬂler. Dolay›s›yla
ulusal ve sosyal kurtuluﬂ mücadelesinde kad›n›n da önemli bir yeri olmas›
gerekiyor. Çünkü “Muvazaa” en çok Çerkes kad›n›n› kiﬂiliksizleﬂtirmiﬂ. Depolitize edilmiﬂ Çerkes kad›n› art›k zincirlerini k›r›p ulusal ve sosyal kurtuluﬂ
mücadelesinde kendine özgü etkin bir misyon edinmeli.
Ulusal kimli¤i yok etme amac›na yönelik iﬂbirlikçi ve ihanetçi bir sistem
oluﬂturan “Muvazaa”; iﬂbirlikçili¤in normalize edilmesi, ihanetin meﬂrulaﬂt›r›lmas› ve en sonunda da ulusal-kültürel kimli¤in yok edilmesi amac›yla tasarlanm›ﬂ bütünlüklü ve organize bir siyasî yap›, bir “Taﬂde¤irmen”, bir asimilasyon tuza¤›…
Bu yap›n›n aﬂ›lmas› ulusun-iﬂçi s›n›f›n›n ve geniﬂ emekçi kitlelerinin
özneleﬂmesini ve özgürleﬂmesini getirecek.
Özgürlük, “Muvazaa”n›n d›ﬂ›nda bir yerlerde duruyor.
20 May›s 2010 Maykop / Ad›gey Cumhuriyeti Rusya Federasyonu
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Osman Bulugil
-RöportajKapitalizmin Kendini Yeniden Üretti¤i
Bir Alan: Spor-Futbol

SORUN Polemik Dergisi olarak spor-futbol vb. konulardaki Marksist bak›ﬂ aç›s›yla yapt›¤› etkinlikleriyle tan›nan Osman Bulugil ile yapt›¤›m›z röportaj› yay›ml›yoruz. Yaz› baﬂl›¤› taraf›m›zdan konulmuﬂtur.
$
‹lerici, demokrat, devrimci, sosyalist ve Marksist “Cenah›m›z” pek
çok konu üzerinde oldu¤u gibi spor konusunda da gereken çal›ﬂmalar›
gerçekleﬂtiremedi. Bu alana da etkin bir müdahalede bulunamad›.
Sebepleri ayr›nt›l› biliniyor olsada spor ve özellikle de futbol üzerine
ilerici insanlar›m›z›n kafa yordu¤unu yak›ndan biliyor ve çabalar›n› izliyoruz. Sizin de Marksist bak›ﬂ aç›s›yla bu ve benzeri konulardaki yaz›lar›n›z› okumaktay›z.
Hâkim gerici ve sömürücü s›n›flar insan›n ve insanl›¤›n sosyal-s›n›fsal-evrensel kurtuluﬂu mücadelesini biraz daha geciktirebilmek için spor,
özellikle de futbola büyük bir önem veriyor. Bu alanlara büyük yat›r›mlar
yap›yor. Düzenledi¤i spor etkinliklerinde insanlar› seferber edebiliyor.
Dünya genelinde uluslarötesi tekelci sermaye güçleri, T. C. özelinde uluslarötesi tekelci sermayenin yer yer yerli bir orta¤›, iﬂbirlikçisi ve taﬂeronu olan hâkim gerici s›n›flar da sporu bir sömürü arac› olarak “maharetle” kullanmaktad›r.
Memleketin her ilinde, ilçesinde, hatta köyünde futbol tesisleri kuruluyor. ‹nsanlar›m›z›n sosyal s›n›f ve sosyolojik emekçi halk kimli¤i ve gerçekli¤i yerine spor-futbol kulüpleri, din, iman, tarikat, cemaat, ›rk, milliyet
vb. ekseninde habire bölünüp parçalan›yor. ‹nsanlar›m›z da kendisine
kütlesel biçim ve araçlarla radyasyon misali sunulan bu türden afyonlar›
yutuyor ya da yutmaya zorlan›yor.
$
Soru: Bu ve benzeri konulara bilimsel yöntemlerle eleﬂtirel katk› sunan bir ayd›n olarak neleri söylemek istersiniz?
Cevap: Bugün küreselleﬂme süreciyle daha da derinleﬂen sömürüsüyle beraber “boyal› yüzü”’nü de büyüten kapitalizmin, bir taraf›yla dev
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bir uykutulumu futbol. Ayn› zamanda da futbol, gerçekli¤in d›ﬂ›ndaki parçalanmalar›n meﬂrulaﬂt›rma kanallar›ndan biri konumunda.
Maç günleri d›ﬂ›nda da, hafta boyunca tüketimin yap›ld›¤› birer mekân olarak -özellikle ileri kapitalistleﬂmiﬂ ülkelerin baﬂa oynayan kulüplerinin statlar›n›- ele al›rsak bu bize, kapitalizmin zaman ve mekân üzerindeki tahakkümünün bir parças› olarak futbolu görmemizi sa¤layacakt›r.
Art›k rahatça ﬂunu söyleyebiliriz: futbol çim saha, tribünler ve oyunculardan oluﬂan basit bir oyun de¤ildir ve kapitalizmin kendini yeniden üretti¤i
bir aland›r. Yani futbolda her ﬂey pazarlanabilir durumdad›r ve özellikle de
küreselleﬂmeyle beraber tüm iliﬂkilerini kapsayan bir sald›r› pozisyonu daha da belirginleﬂmiﬂtir. Stadyumlar›n organize edilmesinden, taraftar›n
hareketlerinin denetimine kadar kapitalizmin iktidar iliﬂkileri, futbolseverin
uykusunu gün geçtikçe daha da derinleﬂtirmekte.
Bu noktada bütünün parçalar› olarak futbolla ilgili de¤erlendirmemizi yapmam›z gerekti¤ini düﬂünüyorum. Biraz daha açarsak, örne¤in
transfer piyasas› asl›nda birkaç ileri kapitalistleﬂmiﬂ ülke kulübünün elinde bulunuyor. Bu durum asl›nda Bosman kararlar›ndan sonra daha da
netleﬂti. Bosman Kurallar›’yla birlikte futbolcular›n emeklerini satabilecekleri kulüplere gidebilmeleri daha da esnekleﬂirken, bu durum ayn› zamanda kapitalizmin futbol üzerindeki tahakkümünü yeniden üretiyor.
Bosman Kurallar›’n› sadece futbolcu maaﬂlar› üzerindeki etkisiyle
aç›klaman›n yeterli olmayaca¤›n› düﬂünüyorum. Burada emeklerini satan
özgür emekçiler olarak futbolcular›n emeklerini satabilecekleri en uygun
kulübe yönelmelerine dikkat çekmek istiyorum. Bu yönüyle sözleﬂmesi
biten futbolcu için, öncelikli hedef konumunda ileri kapitalistleﬂmiﬂ ülkelerin kulüpleri geliyor. Örne¤in alt liglerde, alt yap›dan yetiﬂen ve yetenekleriyle hemen her kulübün scout’una tak›lan bir oyuncunun sözleﬂmesi bitti¤ini düﬂünelim. Bu oyuncunun gidece¤i ülke Polonya olmayacakt›r, ileri kapitalistleﬂmiﬂ ülke kulüplerinden biri olan Manchester United ya da Barcelona’ya gitti¤inde, art›k eme¤ini en geniﬂ koﬂullar›yla pazarlayabilecek ve bu durum ayn› zamanda ileri kapitalistleﬂmiﬂ ülkelerin
kulüplerinin futbolda tekelleﬂme sürecini üretecektir. Bunun yan› s›ra yine sözleﬂmesi biten bir y›ld›z futbolcunun da gidece¤i kulüp yine ayn› tekelleﬂme sürecini üretiyor. Bu aç›dan da kapitalizmin kendini yeniden
üretti¤i bir alan olarak futbolun parçalar›ndan biri transfer.
‹leri kapitalistleﬂmiﬂ ülke kulüplerinin tekelleﬂme sürecinde, öteki kulüplerle aralar›ndaki uçurum derinleﬂiyor ve UEFA ve F‹FA’n›n düzenledi¤i organizasyonlar da buna göre ﬂekilleniyor. Bugün endüstriyel futbolda, en öndeki organizasyon olan ve futbol pastas›n›n büyük k›sm›n›n üre111

tilmesini sa¤layan ﬁampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’ni ele ald›¤›m›zda, var olan eleme ve grup sisteminin ileri kapitalistleﬂmiﬂ ülkelerin
kulüplerinin tekelleﬂmesini üretti¤ini görüyoruz. UEFA Kupas›’n›n UEFA
Avrupa Ligi olarak dönüﬂtürülmesi bir taraf›yla da futbol pastas›n›n geniﬂletilmesi yani ileri kapitalistleﬂmiﬂ ülkelerin kulüplerinin tekelleﬂmesinde
sömürünün daha da kapsamlaﬂt›r›lmas›. Bunun özellikle Do¤u ve Kuzey
Avrupa ülkelerinin kulüplerini sömürü sistemine dahil etmenin bir yolu oldu¤unu söyleyebiliriz. TV yay›nlar›, sponsorluk anlaﬂmalar› vb. bu formatta en çok büyüyen ve ayn› zamanda futbolun pastas›n›n tekelleﬂmesini sa¤layan bir yap›ya iﬂaret ediyor.
Futbolun en büyük rekabetinin oldu¤unu ileri sürdükleri ﬁampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi öteki kulüpleri, ileri kapitalistleﬂmiﬂ ülkelerin kulüpleriyle rekabet ﬂans› tan›mak bir yana, ileri kapitalistleﬂmiﬂ ülkelerin kulüplerinin baﬂar›s› ve daha da zenginleﬂmesi yolunda kullan›lan
birer araç haline dönüﬂtürüyor. Örne¤in Do¤u Avrupa’dan gelen bir tak›m›n›z var ve ﬁampiyonlar Ligi’ne kat›lmak ad›na birkaç ön eleme turu oynad›ktan sonra, grup aﬂamas›na kat›lmak için son tura geldi¤inizde, ‹ngiltere Premier Ligi ya da La Liga’n›n dördüncüsüyle karﬂ›laﬂabiliyorsunuz. Torba sistemi zaten bu tekelleﬂmeyi üreten bir yap›ya sahip. Örne¤in ‹ngiltere ve ‹spanya’da ligi ilk üç s›rada bitiren tak›mlar ﬁampiyonlar
Ligi’ne direk kat›l›yor. Dördüncü s›rada bitiren tak›m da ﬁampiyonlar Ligi’ne girmek için tek ön eleme oynuyor. Sizin Do¤u Avrupa’dan gelen
“mütevazi” tak›m›n›z›n gruplara kalma ﬂans› neredeyse yok. Hadi kald›
diyelim, o zaman da dördüncü torbadan girdi¤i grupta iki iﬂleve bürünüyor: ilki ileri kapitalistleﬂmiﬂ ülkelerin kulüplerinin saha içi sömürüsüne
maruz kalmak. Di¤eri de bulundu¤u ülkenin futbol pastas›na eklemlenmesine ve sömürüye dahil olmas›n› sa¤lamak.
Kapitalizmin boyal› yüzlerinden biri -belki de en büyü¤ü- olan futbolda burjuvazinin futbola para aktarmas›na dikkat çekmek istiyorum. Sat›n
ald›klar› kulüplerin formalar›n› s›rt›na geçiren “bey”lerin foto¤raf›n›n, insanlarda nas›l bir imge yaratt›¤›n› düﬂünmemiz gerekiyor san›r›m.
Dolar milyarderlerine ait olan kulüplerin futbol dünyas›nda güçlenmeleri ve “di¤er” kulüplere baﬂar› sans› tan›mayacak kadar lobi kazanmalar› oynanan oyunun da sadece basit bir oyun olmad›¤›n› gösteriyor
bize. Bahis skandallar› ﬂaﬂ›rmam›z gereken bir durum de¤il, tersine kapitalizmin futbolunun bir parças›.
Dolar milyarderlerinden sat›n ald›klar› kulüplerin taraftar› olduklar› ve
tek hayallerinin bir ﬁampiyonlar Ligi kupas›n› kazanmak oldu¤u tarz›ndaki aç›klamalarla s›kça karﬂ›laﬂ›yoruz. En k›demlilerden biri olan Chelse112

a’n›n sahibi Abramovic’in, tak›m›n›n ma¤lup oldu¤u maçlarda o “üzüntülü” yüzü ekranlara s›kça geliyor.
Bu notada kritik sorulardan biri de, Abramovic’in Chelsea’ya nas›l
para aktard›¤› ve bunun nereden geldi¤i…Rusya’n›n kapitalizme geçiﬂ
sürecinde, “kapitalizmin kurumlara ihtiyaç duymadan “piyasan›n sihirli
eli’yle inﬂa edilebilirli¤ini” öne sürüyordu liberaller. Tabi “inﬂa edecekleri
ﬂey” sömürünün nas›l olaca¤›yd›. Durum pek de bekledikleri gibi olmad›
ama ortaya ç›kan sonuç da zaten yine burjuvazinin bir parças›yd›. Piyasan›n sihirli eli’nin kapitalizmi iﬂleten kurumlardan ibaret oldu¤u tekrar
görüldü. Eski Halk Demokrasileri’nde bu kurumlar yoktu. Bu durum da,
mafyatik iliﬂkileri daha ön planda olan (di¤er ülkelerde burjuvazinin gizleme konusunda epeyce yol ald›¤›n› da unutmadan!) yeni palazlanm›ﬂ bir
burjuvazinin ortaya ç›k›ﬂ›n› resmediyordu. Bu s›n›f›n önde gelenleri aras›nda yer alan Roman Abramovic, k›sa diyebilece¤imiz bir sürede sömürdü¤ü kara paras›n› aklayabilece¤ini düﬂündü¤ü çok iyi bir oyuncak
bulmuﬂtu kendine: Chelsea. Burjuvazinin oyuncaklar›yla beraber bugün
futbol, kapitalist sömürünün bir parças› olarak sömürmeye ve uyutmaya
devam ediyor.
Soru: Devletin-sistemin-rejimin kitleleri yörüngesine çeken bu türden uyutma yöntemlerine karﬂ› nas›l mücadele edilmelidir?
Cevap: Bu noktada öncelikle endüstriyel futbol iliﬂkilerine dâhil olmayanlar› nas›l ötekileﬂtirdiklerinden bahsetmek istiyorum.
Bunun bize, neyi nas›l konumland›rd›klar›n› gösterece¤ini ve mücadele için fikir verece¤ini düﬂünüyorum.
Kulüpleri kurumsallaﬂt›rma ad› alt›nda uygulanan dönüﬂümlerin asl›nda, kulüpleri ve tüm iliﬂkilerini kapitalizmin pazar iliﬂkilerine en uygun
yap›ya büründürmek oldu¤unu biliyoruz.
Taraftara da burada düﬂen görev olarak öne ç›kar›lan daha fazla lisansl› ürün tüketmelerini ele ald›¤›m›zda, dönüﬂümün kitleyi de içerdi¤ini ve birbirini üreten bir yap›s›n›n oldu¤unu söylemek istiyorum.
Ayn› zamanda bu durum, dönüﬂüm sürecine dahil olmayanlar›n ötekileﬂtirilmesini de içeriyor. Taraftarlar›n maçlara gelip, maç boyunca tezahürat yapmalar› bir anlam ifade etmiyor. Tersine statlar, art›k sadece maç günü de¤il hafta boyunca tüketimin oldu¤u mekânlar olarak öne ç›k›yor ve bu
döngüye dahil olmayanlar›n ötekileﬂtirilmesi süreci yaﬂan›yor.
Tabii sadece bu yönüyle de¤il, özellikle ﬂoven milliyetçilik gibi sistemin yedek gücü konumundaki ayr›mlar da destekleniyor. Futbol yoluyla
ﬂoven milliyetçili¤in foto¤raf›n› çok da uzun olmayan bir süre önce eski
S.P. F/8

113

Yugoslavya’n›n parçalanmas› s›ras›nda izlemiﬂtik (EURO 2000 elemelerinde Yugoslavya-H›rvatistan maç›n› hat›rlayabiliriz). Bu yönüyle biraz da
Türkiye’de yaﬂananlara dikkat çekelim: Diyarbak›rspor ve Türkiye Ligi.
Anadolu’dan bir ﬂampiyon ama bu ﬂampiyonluk sadece sahadaki yönüyle de¤il.
Resmî ideolojinin bir göstergesi olarak okuyabilece¤imiz, çemberin
d›ﬂ›na at›lan›n sadece bir kulüp mü oldu¤unu sorgulamam›z gerekiyor.
Diyarbak›rspor’u sadece sahadaki oyunuyla de¤erlendirmek istemek gibi. Resmî ideolojinin kendini en iyi gizledi¤i noktalardan birisi olsa gerek.
Bu aç›dan Diyarbak›rspor’a yard›m gecesi düzenlenmesini baﬂka bir taraf›yla ele ald›¤›m›zda bu bize, sahiplenme ve koruma (!) kavramlar›yla
iktidar›n, nas›l ﬂoven bir milliyetçilik yapt›¤›n› ve bunu da, o “gülen” yüzleriyle nas›l gizlediklerini gösteriyor.
Bütünün parçalar› olarak futbolun her birimi sömürüyü yeniden üretiyor. Güneydo¤u Asya’daki çocuk eme¤inin sömürüsünden tutun da y›k›nt›lardan oluﬂan Galaktikos’a ya da St. James’ Park’ta maç s›ras›nda
laptopuyla müzik dinleyen seyirciye kadar…
Futbolun amatör ruhunun yok edilme süreci neredeyse tamamland›.
Bir stattaki insanlar›n sahada izledi¤i bir futbol maç› de¤il sadece. Ayn›
zamanda bir uyku tulumunda uyuyanlar›n gördükleri rüya ve bunun yaﬂamdaki karﬂ›l›¤› da sömürü düzeninin yeniden üretilmesi.
Futbol o kadar geniﬂ bir sömürüyü kaps›yor ki görebilmek, uyutulan
kitlelere bunu fark ettirebilmek çok da kolay de¤il. Burada mücadelenin
var olabilme koﬂullar›ndan birinin -belki de en önemlisinin- futbolu d›ﬂsallaﬂt›rmak de¤il tam tersine bu sömürü sistemine çomak sokmak oldu¤unu düﬂünüyorum.
Taraftarl›¤› sadece pahal› bilet almak, lisansl› ürünleri kullanmak,
tuttu¤un tak›m›n maç yay›nlar›n› sat›n almak olarak alg›layan bu anlay›ﬂa
karﬂ› durabilmek; kapitalizmin futboluna karﬂ› renklerin kardeﬂli¤ini savunmak, lisansl› ürünlerine karﬂ› belki bir beyaz tiﬂörte gönül verdi¤iniz
tak›m›n renkleriyle ismini yazabilmek ilk akl›ma gelen. Farkl› bir futbolu
üretebildikçe, futbolun devrimin silah› olabilece¤ini görece¤iz. Tabi burada kapitalizmin o içselleﬂtirerek d›ﬂsallaﬂt›rd›¤› yap›s›nda bir konuma yerleﬂmeden.
Soru: Bas›n›, TV.si, paras› ve her türden araç ve donan›m› olan bu
sömürücü, yoz ve kozmopolit “spor kültürü” anlay›ﬂlar›n›n k›r›labilmesi
için hangi mekanizmalar› harekete geçirme “ﬂans›” vard›r?
Cevap: Bu yap›da kapitalist medyan›n futbol üzerindeki alg›s›n› boz114

mam›z gerekiyor. Kapitalizmin y›k›nt›lardan oluﬂan spor kültürüne karﬂ›
harekete geçme alan› sa¤layacak olan›n da bu oldu¤unu düﬂünüyorum.
Buna, ortaya koyduklar› kavramlar› bozarak baﬂlayabiliriz.
Çünkü futbolla iliﬂkin kavramlar›yla ayn› zamanda iktidarlar›n› üretiyorlar. Maddî yat›r›mlar, pahal› transferler, ülkenin her yerine aç›lan spor
okullar›… Bir bütün olarak sistemin çark›na çomak sokmak…
Spor okullar›n› ele alal›m: beden terbiyesiyle baﬂlayan bir sürecin
ürünü ne oluyor sizce? Kapitalizmin denetim toplumuna tam tam›yla uygun bireyler.
Güç, h›rs, iktidar, en iyi olmak; futbolun erkek oyunu oldu¤u ya da
en büyük hayalin milli tak›mda oynamak gibi uzatabilece¤imiz tüm bu durumun uyutma mekanizmas›na dahil oldu¤unu söylemek istiyorum.
Örne¤in futbolda baﬂar› alg›s› üzerine düﬂünelim. Karﬂ›m›za ç›kan
durumu ﬂöyle özetleyebilirim: Kapitalist medya, bir piyasa ürünü olarak
futbolu, bugün art›k kulüplerin ne kadar gelir elde etti¤i ve hangi sponsorluk anlaﬂmalar› yapt›klar›yla de¤erlendiriyor. Oyuncu yetiﬂtirip satmak bir
baﬂar› öyküsü olarak lanse ediliyor. Buradaki alg› asl›nda futbolda dönen
parayla ilgili. Tam da bu noktada Barcelona ya da Manchester United’›n
oynad›¤› futbol yapt›klar› maddî yat›r›mla aç›klan›yor.
Bu noktada futbol pastas›ndaki dengesizli¤in büyüyor olmas›na nereden bakmal›y›z?
Öncelikle durumun, kapitalizmin küreselleﬂmeyle beraber büyüyen
sömürüsünün bir parças› oldu¤unu vurgulamak istiyorum.
Bu noktada art›k baﬂar› öyküleri bir sömürü öyküsüne dönüﬂecektir.
Örne¤in futbolda, burjuvazinin kulüpleri sat›n almas›n›n sermayenin küresel sald›r›s›ndan ba¤›ms›z olmad›¤›n› ve baﬂka bir taraf›yla da, sat›n ald›klar› kulüplerle yaratt›klar› “vaha”’larla örttükleri kirli yüzlerini görmemiz
ve bu örtüyü kald›rmam›z gerekiyor.
Kapitalizmin kendini meﬂrulaﬂt›rma alan› olarak futbolu ele ald›¤›m›zda, erkek egemen toplum yap›s›n›n yeniden üretildi¤i bir alan oldu¤una dikkat çekmek istiyorum. Durum asl›nda, kapitalizmin kendi ideolojisini dayatt›¤› bir iktidar inﬂas›n›n resmi.
Güç, agresiflik, baﬂar› vb. kavramlarla tart›ﬂ›lan kad›n-erkek aras›nda eﬂit olup/olmama durumunun varl›¤› bile bir iktidar iliﬂkisini içerir: kad›n›n pozisyonu erkek iktidar›na göre ﬂekillenmektedir. Bunun bozmam›z
gereken alg›lardan biri oldu¤unu düﬂünüyorum.
Baﬂka bir taraf›yla da futbolun her zaman bir icatlar alan› oldu¤unu
vurgulamak istiyorum. Bu konuda da Lobanovski’nin izinden giderek…
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Soru: S›n›fs›z, sömürüsüz, s›n›rs›z, eﬂitlikçi, özgürlükçü bir dünya
idealimizin gerçekleﬂebilece¤i zamana kadar ilerici insan›m›z›n her alandaki mücadelesi elbette tükenmeyecektir. Spor-futbol alan›ndaki sömürüyü geriletip aﬂabilmemizin elbette haz›r bir reçetesi yoktur. Fakat yapabilece¤imiz iﬂler de vard›r. Ne diyorsunuz?
Cevap: Tribündeki varl›k kadar sahaya inmek gerekti¤ini söylemek
istiyorum. Futbolu oynamak; milliyetçilik, cinsiyetçilik gibi sistemi üreten
ayr›mlar›n yerine, gerçe¤i yani s›n›f dayan›ﬂmas›n› ön plana ç›kararak, iktidar iliﬂkisini yok etmek bizim yolumuz olmal›d›r. Bir taraf›yla gündelik
hayattan kopuﬂu da içeren bir “ﬂenlik” olarak baﬂka bir pozisyonun futbolunu üretmek üstümüze düﬂen.
Mücadele arac› olarak futbolu ele ald›¤›m›zda, bugün futbol dünyas›nda, devrimci futbolcular›n ya da devrimci tribünlerin hangileri oldu¤undan bahsedebiliriz. Livorno, St. Pauli veya Atletic Bilbao gibi birçok örnekden konuﬂabilir ya da Lucarelli veya Zannetti’den söz edebiliriz.
Fakat burada bir çekincemden bahsetmek istiyorum. Basit bir modelde ele al›rsak, futbolu hafta sonu enerji boﬂalt›lan bir mekân olmaktan
ç›kartmam›z gerekiyor.
Kapitalizmde, kitlelerin uyutuldu¤u ve bununla beraber her türlü ayr›mc›l›¤›n üretildi¤i bir mekân olarak karﬂ›m›za ç›k›yor statlar. E¤er kapitalizme karﬂ› tepkiyi sadece statlarda “çav bella” söylemek olarak alg›larsak, kapitalizmin mücadelenin içini boﬂaltmas›na müdahale etme ﬂans›m›z kalmayabilir.
Bu noktada örgütlülü¤ü ön plana ç›kartmak istiyorum ve örgütlü mücadelenin olmad›¤› bir durumda, statlarda tepki göstermenin sistemi üreten bir yap›ya do¤ru evirilebilece¤ini düﬂünüyorum. Bu durumda da, kapitalizmin sald›r›lar› karﬂ›s›nda dayanma ﬂans› kalmayaca¤› için bugünün
devrimci tribünlerini, gelece¤in birer an›s› olma tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya
kalabilir.
6 A¤ustos 2010-Çanakkale
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Salman Ba¤banc›
-Kitap Eleﬂtirisi12 Eylül ve Filistin Günlü¤ü
1970’li y›llarda s›n›flar mücadelesine yaklaﬂan insanlar, büyüyen iﬂçi s›n›f› hareketi ve yaﬂanan 15 / 16 Haziran Direniﬂi bir yana, ilk elde Denizlerin, Mahirlerin, ‹brahimlerin, Sinanlar›n mücadelesine ve destanlaﬂan
ölümlerine gözlerini açm›ﬂlard›.
Gelen 12 Mart 1971 faﬂist darbesi ve yaﬂanan katliamlar, toplumun
en diri kesimlerinin kararl›l›k ve motivasyonunu, sosyalizm sempatisini bozacak yerde daha da bilemiﬂ, darbe bu anlamda baﬂar›ya ulaﬂamam›ﬂt›.
Nitekim toparlanmaya baﬂlayan devrimci muhalefetin karﬂ›s›na sermaye
s›n›f›, NATO bünyesinde özel olarak e¤itilen seçme “komando”lar›n baﬂ›n›
çekti¤i sivil-faﬂist terörü ç›karmakta gecikmedi. Siyasî cinayetler t›rmand›r›ld› ve yetmedi¤i durumlarda kitle katliamlar› geldi.
Bu durum karﬂ›s›nda ilkeli-düzeyli iliﬂkiler ve iﬂ kardeﬂli¤i yoluyla bütünleﬂmesi gereken Türkiye Devrimci Hareketi, genellikle “önderlik” edenlerin sorumlu oldu¤u bir çok hata ve suç sonucu bölündükçe bölündü; birbiriyle didiﬂip durdu; taban bulabildi¤i yerlerde ﬂ›mard›, yer yer mafyalaﬂt›;
karﬂ›l›kl› olarak silahl› çat›ﬂmalara girmeyi, olaylara eleﬂtirel ak›lla yaklaﬂan
kadrolar›n› zor yoluyla sindirmeyi, sol içi çat›ﬂmay› kendine hak gördü...
Devrimci enerjisini düﬂmana karﬂ› de¤il, yan yana durmas› gereken kadrolara karﬂ› kulland›…
E¤er sivil-faﬂist terör amac›na ulaﬂamad›ysa, bütün bunlara ra¤men
birçok önemli iﬂçi, köylü, emekçi halk direniﬂleri; büyük grevler, boykotlar,
iﬂgaller, ö¤renci gençlik mücadeleleri yaﬂanabildiyse, bunun onuru, o “önderlik”lerden çok, çeﬂitli örgüt çat›lar› alt›nda “68”in devrimci miras›na sahip ç›kan, onu bir ﬂekilde sürdürmeye çal›ﬂan çok ciddî potansiyel komünist kadrolar›n varl›¤›na aitti... Bu devrimci potansiyel öyle canl›yd› ki resmî-sivil faﬂist propaganday› bir çok kez boﬂa ç›karm›ﬂ, özellikle ö¤renci,
iﬂçi, esnaf, köylü kesimlerden gençleri çevresine çekmiﬂ ve toplumu sindirme politikalar›n› iflas ettirmiﬂtir.
Bunu kimi zaman, stok yapan karaborsac›lar›n mallar›n› “maliyet” fiyat›na halka da¤›tarak ve onu teﬂhir ederek yapm›ﬂt›r; kimi zaman çal›ﬂt›¤›
fabrikada hak kazan›mlar›na önderlik ederek, grev örgütlenmesine kat›larak, grevci iﬂçilerin ya da mahallenin güvenli¤ini sa¤layarak yapm›ﬂt›r; kimi
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zaman de baﬂka yol ve yöntemlerle... E. Mavio¤lu’nun, özenle gizledi¤i
bütün o y›lg›n tavr›na ra¤men gizleyemedi¤i ayr›nt›larla dolu olan “Bizim
Çocuklar Yapamad›” adl› kitab›nda bu konuyu iyi bilmeyenler için pek çok
veri vard›r. Ayr›ca uzun süren suskunluklardan sonra, dönemi dürüstçe
yans›tmaya çal›ﬂan an›-roman türünde kitaplardan da ö¤renilecek ﬂeyler
vard›r. “Ö¤renci gençlerin baﬂ›n› çekti¤i devrimci muhalefet” diye küçümsenerek yüzeysel bak›lan o dönemin, bilimsel yol ve yöntemlerle, kal›pç›önyarg›l› olmayan bir bak›ﬂla incelenmesine ihtiyaç vard›r.
Nitekim ilkokul y›llar›m›za denk gelen o dönemde, biz de Ruhi Su’yu,
Naz›m’›, Deniz’i ya da Cevahir’in büyük boy duvar resimlerini ilk bu kuﬂaktan görüp duymuﬂ; ser verip s›r vermeyen yi¤itlerin hikâyelerini (her yörenin öyle birkaç kahraman›na iliﬂkin anlat›lar›) dinlemiﬂtik. Devrimcilerin, gerekti¤inde harç kar›p duvar da örebildi¤ine günlük yaﬂam›m›zda tan›k olmuﬂtuk: Biz çocuklar›n top oynad›¤› arsan›n yamac›na çöp dökerdi mahalle halk›. Mahallenin devrimci gençleri ‹smail A¤a’n›n birikethanesinden
malzeme “ba¤›ﬂ›” alarak duvar örmüﬂ ve kapal› bir çöp dökme alan› oluﬂturmuﬂlard›. Az da olsa düzenledikleri pikniklerde “Karl› Kay›n Orman›” ya
da “Hiroﬂimal› K›z Çocu¤u” gibi ﬂark›lar› ö¤renmiﬂ, çeﬂitli oyunlar da oynam›ﬂ›zd›r.
K›sacas›, emekten, halktan ve hakkaniyetten yana bir çok olumlu ﬂeyleri, canlar›n› dürüstçe, inançla ortaya koyan bu insanlar; iﬂte bu birbirleriyle ortaklaﬂamam›ﬂ-ortak önderli¤ini proleter temelde yaratamam›ﬂ, ama
devrimci bir potansiyel yaratm›ﬂt›r. Kiﬂisel-çevresel iliﬂkiler yoluyla hasbelkader ayr› örgütlerde yer alm›ﬂ ve hiçbir karﬂ›l›k beklemeden kahramanca
mücadele etmiﬂ pek çok insan ç›karm›ﬂt›r o potansiyel. Sivil-faﬂist terörün
amac›na ulaﬂmas›n› engellemiﬂtir ama daha ileri ad›mlar atmaya gelince
tökezlemiﬂ, mücadele birikimini Marksist-Leninist bir bak›ﬂla de¤erlendirememiﬂtir genel olarak... Kitle katliamlar› (1 May›s, Dersim, Sivas, Maraﬂ,
Çorum, Gazi vb.) sonras›nda bile ciddî bir araﬂt›rma-tahlil ve hareket birli¤i gösterilememiﬂ, 60 / 70 parçaya bölünmüﬂ bir örgütler anarﬂisine sürüklenilmiﬂtir. Özellikle “önderlik” sav›ndakiler baﬂta olmak üzere, “Bütün
bunlardan derece derece hepimiz sorumluyuz” denilerek gere¤i yap›lamam›ﬂt›r. Yani tutulacak Ana Halka bir türlü yakalanamam›ﬂt›r.
Sonuçta, 1960 / 1972 döneminde yükselen, 12 Mart askeri-faﬂist
darbesinin bile önünü alamad›¤› bütün bir devrimci potansiyel har vurulup
harman savrulmuﬂtur.
Egemen s›n›flar ve emperyalizm, sol içi bölünme ve çat›ﬂmay› el alt›ndan desteklemiﬂ, ajan faaliyetleriyle kimi örgütlerin yönetimine kadar s›za118

bilmiﬂtir: Çünkü bu örgütlerin ço¤u gerek içerik gerekse biçim aç›s›ndan
“‘68”in de gerisindedir.
Memleketine her gidiﬂinde yöresine ait co¤rafî, sosyal, ekonomik vb.
konular› bir parti disipliniyle araﬂt›r›p-gözleyip bir dosyayla dönen Hüseyin
Cevahir gibi, somut ya da soyut hangi iﬂe elini atsa ustalaﬂan Ulaﬂ gibi;
teorik düzeyleriyle, araﬂt›rmac› ak›llar›yla, ola¤anüstü yetenekleriyle birçok
profesöre dudak uçuklatacak Mahir, ‹brahim, H. ‹nan, K›v›lc›ml› gibi de¤erlerin yerleri boﬂ kalm›ﬂt›r. Üstelik yapt›klar› yeterli görülerek yüceltmeputlaﬂt›rma yoluyla hat›ralar›na en büyük sayg›s›zl›k yap›lm›ﬂt›r. Devrim,
saptanm›ﬂ bir formülde say›lar›n yerine konmas›na indirgenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r...
Kimi Arnavutluk’u, Çin’i, Sovyetler’i; kimi de birbirleri için canlar›n› feda eden, ortak eylemlilikle bütünleﬂmeye çal›ﬂan THKO ve THKP/C geleneklerinin ﬂu ya da bu yorumunu öne sürerek kendi “devrimci” tekkelerini
kurma yoluna gitmiﬂtir. Öyle ki “68” döneminin her bir örgütünün izinden
gitti¤ini iddia eden 10’ar 12’ﬂer adet örgüt türetilmiﬂtir.
Bütün eksik, hata ve zaaflar›na ra¤men gerek 1972-82 dönemi gerekse de hapishanelerde geliﬂtirilen direniﬂ süreçleri önemli deneyim ve
birikimler yaratm›ﬂt›r. Ancak, yaﬂananlar Marksist eleﬂtiri-özeleﬂtiri yoluyla, içten ve içeriden de¤erlendirilip aç›kça paylaﬂ›lmad›kça, ortak bir devrimci tarih ve gelecek yaratmaktan uzak kal›nacakt›r.
Yak›n zamanda elimize geçen, belgesel yönü a¤›r basan bir kitap, o
dönemin pek bilinmeyen baz› yönleri hakk›nda de¤erli bilgiler içermektedir. “12 Eylül ve Filistin Günlü¤ü, Adil Okay, Ütopya Yay.”
12 Eylül’den sonra ülkedeki devrimci muhalefet çeﬂitli direnme yollar› arad›, denedi ancak baﬂar›l› olamad›. Pek çok devrimci öldürüldü, binlercesi zindanlara t›k›ld›, ülke, büyük bir toplama kamp›na dönüﬂtürüldü. Koﬂullar a¤›rlaﬂt›kça, zaten öteden beri s›n›fla, emekçi halkla iyi bütünleﬂemeyen ve devrimci muhalefetini sosyalist bir dönüﬂüme u¤ratamayan bu
hareketler, “geçici bir geri çekilme” yolu olarak öncelikle Lübnan ve Filistin’e sonras›nda Avrupa’ya geçmeye baﬂlad›lar. Yazar›n anlat›m›yla:
“12 Eylül 1980 darbesinden sonra yurtd›ﬂ›na ç›kan on binlerce mültecinin bir bölümü kaçak olarak, deniz ve kara yoluyla Suriye’ye, oradan
Lübnan’a Filistin kamplar›na geçtiler. Kamplarda kalmay›p Suriye’ye göre
daha güvenli kiral›k evlerde yaﬂayan (haberleﬂme, ulaﬂt›rma vb. iﬂlerle görevli b.n. S.B.) birkaç kiﬂinin d›ﬂ›nda, tüm Türkiyeli devrimciler Filistin
kamplar›nda kald›klar› süre boyunca ‹srail’e, Falanjistlere, Sait Haddat
kuvvetlerine karﬂ› kahramanca savaﬂt›lar. Özellikle ‹srail’in Lübnan’› iﬂga119

linden (Eylül 1982) sonra Avrupa’ya gidiﬂler ço¤ald›. Avrupa’ya ilticaya s›cak bakmayan, eleﬂtiren örgütler, kadrolar, ﬂefler de bir süre sonra Türkiye’de koﬂullar›n giderek a¤›rlaﬂmas› nedeniyle Avrupa ülkelerine iltica etmek zorunda kald›lar (bk. Tan›klar-Söyleﬂiler). Yani 12 Eylül sürecinde yüz
binlerce insan yakalan›r, binlerce insan öldürülürken, otuz binden fazla insan mültecilikle tan›ﬂt›.(...) Eylül 1982’de B.M. gözetiminde aç›lan son direniﬂ yeri, kuﬂat›lan Beyrut terk edilmiﬂti. Arkada yirmi bin ölü, yüz binden
fazla yaral› ve binlerce esir b›rak›larak. Filistinli savaﬂç›lar›n yoklu¤undan
yararlanan Lübnanl› Falanjistlerle ‹srail Sabra-ﬁatilla katliam›n› yapm›ﬂ,
binlerce çocuk, kad›n, ihtiyar sivili kurﬂuna dizmiﬂlerdi.
Bu süreçte onlarca Türkiyeli devrimci öldürülmüﬂ, birço¤u da ‹srail’e
esir düﬂmüﬂtü.” (a.g.y. s.23)
Adil Okay, Türkiye-Suriye-Lübnan-Filistin-Paris süreçlerinden fiziksel
sakatl›kla da olsa sa¤ ç›kabilmiﬂ, ama daha önemlisi saf de¤iﬂtirecek denli savrulmam›ﬂ, duyarl›l›¤›n› nas›rlaﬂt›rmam›ﬂ oldu¤u anlaﬂ›lan insanlardan
biri.
Çeﬂitli örgütsel yap›lardan birçok devrimci genç, “tarafs›z kal›namayacak bir durum” ve “enternasyonal dayan›ﬂma” düﬂüncesiyle Filistinlilerle
birlikte ‹srail’e karﬂ› savaﬂm›ﬂlard›. Orada yaﬂad›klar› tecrübenin kendi ülkelerinin devrimci sürecinde “yararl›” olaca¤›n› düﬂlüyorlard›. Ancak Kürt
yurtsever hareketi hariç hiçbir sol hareket o süreci bir “s›çrama tahtas›”
yapamad›. Burada irdelenmeyen ﬂey, Ortado¤u’da varolmay› ve örgütlü
yap›lar›n› geliﬂtirip bütünleﬂtirip ülkeye dönmeyi sol hareketlerin neden yapamad›¤›d›r. ‹srail’in Lübnan’› iﬂgalinden sonraki süreçte Avrupa’ya iltica,
tam da bu sol örgütlerin ço¤unun önceden “eleﬂtirdi¤i” gibi büyük oranda
örgütsel tasfiye ve ideolojik savrulmayla sonuçlanm›ﬂt›. Savrulanlar›n ço¤u “uyum çabalar›” oran›nda çirkefe batarken, bir bölümü direnme yollar›
aramaya devam etti. Sürgünlük ruh hâli birçok insan› psikolojik bunal›ma
itti; yoksulluk içinde hayata küsen, intihar eden birçok canlar oldu...
“Filistin Kamplar›nda Savaﬂan Devrimcileri Örgüt Ayr›m› Yapmadan
Anmak” baﬂl›¤› alt›nda yazar, Filistin savaﬂ›ndaki zor koﬂullarda postallar›n› ç›karmadan uyuyan, ald›¤› üç kuruﬂ asker ayl›¤›n› da Türkiye’deki cezaevlerinde yatan siyasî tutsaklara gönderen insanlar›m›za örgüt ayr›m› yapmadan sahiplenmenin önemine dikkat çekiyor. Kitab›n sonunda çeﬂitli kiﬂilerin kitapla-konuyla ilgili görüﬂlerine, eleﬂtirilerine yer veriyor ve ﬂöyle
diyor:
“Okuyucunun dikkatini çekmek istedi¤im di¤er konu: Söyleﬂi yapt›¤›m, görüﬂtü¤üm, bilgilerine baﬂvurdu¤um arkadaﬂlar, Filistin kamplar›nda
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kalan devrimcilerdir. Onlar “Filistin Günlü¤ü”nün, bir dönemin canl› tan›klar›, ölen-öldürülen ads›z kahramanlar›n yoldaﬂlar›d›r. Unutmamal› ki kitapta ad› geçmeyen yüzlerce 12 Eylül sürgünü de Filistin kamplar›nda bizim yaﬂad›klar›m›z› yaﬂad›lar.
Elbette eksiklerim olmuﬂtur. Unutmamal› ki profesyonel gazeteci de¤ilim. ‹çerden, ev halk›ndan biriyim. Geçmiﬂ hatalar› sorgulayan, eleﬂtiriözeleﬂtiri yapan ama solun parametrelerini unutmayan, zulüm gören co¤rafyalarda mazlum halklar›n yan›nda yer alan ve ütopyalar› olan bir s›ra
neferi. Gerek cezaevlerinde gerek Lübnan’da benzer koﬂullar› yaﬂayan
yüz binlerce insan gibi. Tek ayr›cal›¤›m sa¤ kalmam ve elimde bir döneme
›ﬂ›k tutacak Filistin’de tuttu¤um günlük, belgeler, foto¤raflar ve tarihi mektuplar olmas›d›r. Bu ayr›cal›¤› paylaﬂmay› da -bedeli ne olursa olsun- görev bildim.” (a.g.y. s. 32)
Adil Okay’›n kitab› 1981-82’lerden bize do¤ru seslenen bir devrimci
gencin sesini duyurmakla kalm›yor; o dönemi (1981-86) yaﬂam›ﬂ, tan›k ya
da san›k olmuﬂ birçok insanla da söyleﬂiler yaparak, an›-roman türündeki
eserlerden daha gerçekçi bir sergi oluﬂturuyor. Görüﬂlerinin bir k›sm›na
kat›lmasak da kitaptan etkilendi¤imizi belirtiyoruz. 1972-82 dönemine iliﬂkin daha çok sorular sorma ve bunlara nesnel-bilimsel yan›tlar verme ihtiyac›, gelece¤i nas›l kuraca¤›m›z ihtiyac›n›n bir parças› olarak hâlen yürek
yakmaya devam ediyor.
Bu ﬂartlarda ne bu yaz›n›n giriﬂinde yapt›¤›m yorumlar›n ne A. Okay’›n
ve an›-roman türü kitaplar›n gerçe¤i bütünsel olarak yans›tmaya yetti¤i kan›s›nda de¤ilim.
Adil Okay’›n eseri, o sürecin eleﬂtiri-özeleﬂtirisine iliﬂkin kimi ipuçlar›
içermesine karﬂ›n, bir tart›ﬂma kitab› de¤il, bir döneme iliﬂkin tan›kl›klar kitab› olmay› seçiyor. Bireysel bir çabayla bu kadar›n› yapmas› da övgüye
de¤er bir çabad›r.
Ancak dönemin (1972-82) tarihsel yüzleﬂmesi ve gerçeklerle hesaplaﬂmas› noktalar›nda geniﬂ kapsaml›, kolektif bilimsel-sanatsal çal›ﬂmalar hâlen üretilememiﬂtir. Bunlar› bilince ç›karamadan mücadeleye at›lan 12 Eylül
sonras› sol kuﬂa¤›n 1990’larda yaﬂad›klar› ve onlar›n u¤rat›ld›¤› k›y›mlardan
sonra günümüz sol hareketinin periﬂanl›¤› ise ortadad›r...Bundan sonraki süreç, bu üretimi gerçekleﬂtirmek için ad›mlar atma sürecidir…
Temmuz 2010
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Bizden Haberler

$ Sorun yay›nlar› Kolektifi 18-23 May›s 2010 tarihlerinde Diyarbak›r’da düzenlenen Kitap Fuar›na kat›ld›. Stand›m›zda Kolektifimizin üretti¤i kitaplar›n yan› s›ra SORUN Polemik Dergisi, Sanat Cephesi-Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi, K›rmanciya Belekê Dergisi ve ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹
Gazetemiz’in pankartlar› as›ld›, dergilerimizle gazetemizin tan›t›m› yap›ld›, Yay›n Katalogu da¤›t›ld›. Stand›m›z büyük bir ilgi gördü.
Diyarbak›r Kitap Fuar›nda Kolektifimizi temsilen yaln›zca S›rr› Öztürk’ün konuﬂaca¤› “Ulusall›k-S›n›fsall›k Dinamikleri ve Sol’un ‘Politikas›’”
konulu panel-söyleﬂi önerimizi TÜYAP Fuar idaresine kabul ettiremedik.
Bu yüzden Diyarbak›r için özenle planlad›¤›m›z önemli bir etkinli¤i gerçekleﬂtiremedik.
$ Sorun Yay›nlar› Kolektifi, SORUN Polemik Dergisi, Sanat Cephesi-Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi, K›rmanciya Belekê Dergisi ve ‹ﬁÇ‹
B‹RL‹⁄‹ Gazetemiz’in Çal›ﬂanlar› ba¤l› bulundu¤u iﬂkolu ve odalara kortejinde 1 May›s 2010 tarihinde ‹stanbul-Taksim Meydan›’ndaki mitinge
kitlesel olarak kat›ld›
$ Kay›p yak›nlar›n›n 12 Haziran 2010 tarihinde baﬂlatt›¤› yürüyüﬂ
Ankara’da son buldu. “Gerçek ve Adalet ‹nisiyatifi”nin Tan›klar Konuﬂuyor-Gerçek Buluﬂmas›”n›n 19-20 Haziran tarihlerinde Ankara’da TMOB
‹nﬂaat Mühendisleri Odas› Salonlar›nda düzenledi¤i etkinli¤e Kolektifimizi temsilen S›rr› Öztürk’de kat›ld› ve izledi. Hâkim gerici s›n›flar›n bask›,
sömürü, terör, inkâr-imha-asimilasyon politikalar›n›n teﬂhis ve teﬂhiri yerine “Bar›ﬂ, demokrasi, insan haklar›, halklar›n kardeﬂli¤i ve hukukun üstünlü¤ü” ekseninde ele al›nd›. Konuﬂmac›lar s›k s›k “yüzleﬂmek” ten söz
etti. Sistemi sorgulamak ve faﬂist-faﬂizan uygulamalar› aﬂabilmek için
öncelikle bu taleplerde bulunanlar›n kendileriyle yüzleﬂmesi gerekecektir. Ayr›ca bir durum muhakemesi yapmalar› ﬂartt›r. “Somut durumun somut tahlili” yap›lmadan tutulacak Ana Halka yakalanmadan, sistemi geri ad›m atmaya zorlayacak ve de aﬂacak örgütleri üretmeden “Gerçek ve
Adalet ‹nisiyatifi” iki ad›m ileri s›çrama gösteremiyordu. T. C.nin kuruluﬂundan beri bizimkiler çeﬂitli k›r›mlardan, k›y›mlardan geçiriliyordu. Yaﬂad›¤›m›z co¤rafyan›n topraklar› iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›n teri ve kan›y122

la sulanm›ﬂt›. Suphilere, K›z›lbaﬂ Dersimlilere, Kürtlere yoksul köylülü¤e,
samimi fukara Müslümanlara karﬂ› uygulanagelen keyfî-fiilî infaz yöntemlerini anarak, s›n›fsal tahliller yaparak yüzleﬂilirdi. Fakat ilgililer 5 milyonluk Ankara ilinden salona ancak 150 kiﬂiyi getirebilmiﬂlerdi. Toplant›n›n
do¤al ve militan önderleri ise elleri öpülesi “Cumartesi Analar›” idi.
$ 15/16 Haziran Direniﬂi’nin 40.y›ldönümü dolay›s›yla 19 Haziran
2010 tarihinde, saat: 19.00-21.00’de BDSP, DHF ve Kald›raç’›n ortaklaﬂa düzenledi¤i Ankara-Mamak-Tuzluçay›r Park›ndaki etkinli¤e Kolektifimiz ad›na S›rr› Öztürk’de kat›ld›. Etkinli¤e kat›lanlara, “ﬁimdi Söz Yapanlarda!... GELENEKTEN GELECE⁄E 15/16 HAZ‹RAN VE GÜNÜMÜZ”
konulu broﬂür da¤›t›ld›.15/16 Haziran Direniﬂi’nin Gebze-Kocaeli-Sakarya bölgesindeki Direniﬂler hakk›nda aç›lan davan›n 1 numaral› san›¤› olarak S›rr› Öztürk anlaml› bir konuﬂma yapt›. Konuﬂmas›nda iﬂçi s›n›f›n›n
sendikal ve s›n›fsal birli¤inin önemine dikkat çekti. Günümüzdeki iﬂçi-kitle hareketlerinin kurmay›n›n eksikli¤ine özel bir vurgu yaparak gelece¤i
kazanabilmemizin yolunun buradan geçti¤ini iﬂaretledi. Tarihselden-güncele örnekler vererek sendika bürokrasisi ve Direniﬂ ile ilgili hat›rlatmalarda bulundu ve baz› önemli an›lar›n› anlatt›.
Not: BDSP, DHF ve Kald›raç’›n ortaklaﬂa düzenledi¤i ve S›rr› Öztürk’ü davet ettikleri bu etkinlikten organlar›nda hiç söz etmedi¤i görüldü
(S. P.).
$ Sorun Yay›nlar› Kolektifi, SORUN Polemik Dergisi, Sanat Cephesi-Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi, K›rmanciya Belekê Dergisi ve ‹ﬁÇ‹
B‹RL‹⁄‹ Gazetemiz’in Çal›ﬂanlar› olarak; 15/16 Haziran Direniﬂi’nin 40.
Y›ldönümünü Kocaeli’de anmak ve yapanlar›n konuﬂmas›n› gerçekleﬂtirmek amac›yla uygun bir mekân arad›k, fakat bulamad›k. Tatil günlerine
denk getirmeyi planlad›¤›m›z 13-14 ve 19-20 Haziran 2010 tarihlerinde
Kocaeli’deki tüm salonlar mevcut sendikalarla “sol” gruplar taraf›ndan tutulmuﬂtu. Bu gruplar›n hiçbiri kolektif etkinlik düzenleme ilkeselli¤ine haz›r ve aday de¤ildi. Her grup bu tarihî direniﬂi özel ve öznel yorumlar›yla
“kendi 15/16 Haziran”›n› anmay› uygun görüyordu!... “Sol Cenahta” henüz “dar grup tap›n›m›”, benmerkezcilik ve kariyerizm hastal›¤› k›r›l›p aﬂ›lamam›ﬂt›. “15/16 Haziran ruhu” telaffuz edenler dahi sponsorlu etkinlikler düzenliyor ve söze “benim partim” diye baﬂl›yordu! Tarihimizi yapanlar›n bu süreçten ç›kard›¤› çok yönlü ders ve sonuçlar› kimsenin dinledi¤i yoktu! Direniﬂ’in kadrolar›n›n de¤erlendirmelerini, tahlillerini, tezlerini,
hayat ve mücadelenin de do¤rulad›¤› mesajlar›n›, öneri ve eleﬂtirel katk›123

lar›n› da kimsenin dinledi¤i yoktu! Konuyu ve sorunlar›m›z› hamasetle yasak savar- biçimlerde geçiﬂtiriyorlard›! Birilerine göre “devrimcilik” buydu! Böylelerinin düzenledi¤i etkinliklere kat›lmay› hem uygun görmedik
hem de önerilerini reddetmeyi uygun bulduk. Çünkü herkes kendine
Müslüman’d› ve herkes kendi amentüsünü okuyordu. Demek ki Marksizm henüz bu köye u¤ramam›ﬂt›!?.. Devrimci ve Marksist geçinenlerin
“Marksizmin yorumu ve pratikte yeniden üretimi” sorunsal›ndan haberi
yoktu!?..
$ Yap›lan iﬂbölümünde; Sorun Yay›nlar› Kolektifi, SORUN Polemik
Dergisi sorumlusu ve ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazetemiz’in de sahibi s›fat›yla Evrensel Gazetesi’nin 15 Haziran 2010 tarihli say›s›nda S›rr› Öztürk ile yap›lan röportaja ayr›nt›l› yer verildi. Bu röportajda a¤›rl›kl› olarak iﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤i konular›n› önemini iﬂledi ve “Biz iﬂçi s›n›f›n›n bu tarihsel direniﬂinden PART‹ dersini ç›kard›k” dedi.
$ “30. Y›l Ahmet Özkan Melaﬂvili’yi Anma Kurulu” 27 Haziran 2010
pazar günü saat: 14.00’de ‹stanbul’daki Gürcü Kültür Merkezi’nde bir anma etkinli¤i düzenledi. Emekçi halklar›n düﬂman› faﬂist güçler taraf›ndan
kahpece katledilen Ahmet Özkan Melaﬂvili I. T‹P’in örgütlenme çal›ﬂmalar› yapt›¤› 1962 y›l›nda ilk T‹P Bursa ‹l Baﬂkanl›¤› görevini üstlenmiﬂti.
Anma toplant›s›nda Onun mücadele arkadaﬂ› olarak S›rr› Öztürk de Kolektifimiz ad›na bir konuﬂma yapt›.
$ ‹stanbul’da yay›n yapan Yaﬂam Radyo’nun 23 Haziran 2010 günü, 18.00-19.00 saatleri aras›nda gerçekleﬂtirilen bir programda S›rr› Öztürk, Ahmet Özkan Melaﬂvili’nin katlediliﬂi, Gürcü halkan›n dili, tarihi, kültürü, gelenek ve görenekleri hakk›ndaki çal›ﬂmalar›n› üzerine yöneltilen
çeﬂitli sorular› cevaplad›. Emperyalist-kapitalizmin yaﬂad›¤›m›z co¤rafyadaki emekçi halklar›m›z›n yabanc›laﬂt›rma politikalar›n›n geriye teptirilmesi için Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar›n “Millî Mesele” ile “Milliyetler
Meselesi”ne nas›l bakmas› ve Marksist Bak›ﬂ Aç›s› ile konuyu nas›l tahlil
etmesi gerekti¤ini, yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada bu türden sorunlara nas›l çözüm yöntemleri üretmesi gerekti¤ini ayr›nt›l› anlatt›.
$ 19 Temmuz 2010 günü, Kand›ra/Kocaeli 2 Nolu F Tipi Cezaevinde,
Dergimizin yazarlar›ndan Turgay Ulu ile Kolektifimiz Çal›ﬂanlar›ndan S›rr›
Öztürk ilk kez “aç›k görüﬂ” imkân›ndan yararlanarak yüz yüze görüﬂtü.
* SORUN Polemik Dergisi arﬂivinin tamam› elektronik-kitap olarak
http://www.sorunpolemik.com adresinden indirilebilir ya da ayn› adres
üzerinden okunabilir.
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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.
23. LEN‹N’‹N BÜTÜN DÜNYA KADINLARINA VAS‹YETLER‹ Clara Zetkin 96 s. 4. Bask›
24. SEND‹KALAR VE SOSYAL‹ZM-SEND‹KALAR VE SINIF MÜCADELES‹
Henri Krasucki 160 s. 4. Bask›

TL
40
30
40
28
22
9
12
10
7
15
9
10
20
11
13
7
10
10
16
11
7
10

*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.kitapnet.com adresinden sat›n al›nabilir.
Fiyatlara KDV Dahildir

B‹L‹MSEL B‹LG‹ VE B‹L‹NÇLENME SÜREC‹NDE SUYU KAYNA⁄INDAN ‹Ç‹N!...
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Bilimsel ‹nceleme-Araﬂt›rma Dizisi (Telif):

TL

1. ‹ﬁÇ‹LER ‹Ç‹N TEMEL HUKUK B‹LG‹LER‹ Av. Zeki Öçal 264 s.
12
2. ‹ﬁYER‹ SEND‹KA TEMS‹LC‹L‹⁄‹ ATANMASI-GÖREVLER‹-GÜVENCES‹
Av. Zeki Öçal 104 s.
5
3. ‹ﬁÇ‹ SINIFI-SEND‹KALAR VE 15-16 HAZ‹RAN
Olaylar - Nedenleri - Davalar - Belgeler - An›lar - Yorumlar
S›rr› Öztürk B. Boy 568 s. 2. Bask›
30
4. “KOMÜNSÜZ KOMÜNARLARA” HAYAT B‹LG‹S‹ Tolga Ersoy 112 s.
6
5. LOZAN - B‹R ANT‹EMPERYAL‹ZM MASALI NASIL YAZILDI?
Tolga Ersoy 224 s. 2. Bask›
12
6. SAVAﬁIN ﬁA‹R‹N K‹ML‹⁄‹N SORGULANIﬁI (Kolektif) 112 s.
6
11. HEK‹MLER‹N SINIFSAL KÖKEN‹ Ata Soyer 152 s. 2. Bask›
8
12. TAB‹P ODALARI BEYAZ EYLEMLER Ata Soyer 432 s.
20
13. OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE ORDUNUN EVR‹M‹ Osman Tiftikçi 248 s.
12
14. TIBB‹YE-î ﬁAHANE’DE 20 YIL Tolga Ersoy 288 s.
12
15. RESMî TAR‹H POLEM‹KLER‹ Tolga Ersoy 208 s.
10
16. MARKS‹ZM TARTIﬁMALARINA MARKS‹ST BAKIﬁ (Kolektif) 160.s
10
17. KAP‹TAL‹ZM‹N DÜ⁄ÜMLER‹ Coﬂkun Adal› 144 s.
7
18. EMPERYAL‹ZM‹N ORTADO⁄UYA MÜDEHALES‹ Coﬂkun Adal› 192 s.
10
19. S‹NOP’UN HANI “S‹NOP HAP‹SHANES‹N‹N TAR‹H‹ VE
EDEB‹YATTAK‹ YER‹” Tolga Ersoy 112 s.
6
20. ‹ATOKRAS‹ - TIP VE KÜLTÜR Tolga Ersoy 96 s.
4
21. SINIF SA⁄LIK Eﬁ‹TS‹ZL‹K ‹lker Belek 176 s.
9
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› 8
23. TÜRK‹YE TIP TAR‹H‹ ‹Ç‹N MATERYAL‹ST NOTLAR
Tolga Ersoy 128 s. (Beraat Etti)
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›)

–
–
–

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‹

70 KR
70 KR
6 TL
70 KR

Dergi ve Ciltleri:

–
–
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25
4
5
7
1

Halklar›n Tarih-Kültür Dizisi:
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.

TL
15
9
10
5
8
7
10
10
10
10
6
8
8
7
10
10
9
16
7
7

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

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

TL
25
5
19
13
19
10
4
4
8
8
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/B-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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