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POL‹T‹KA CEPHES‹
S›rr› Öztürk
“What is this Referandum!?”

-Polemik-

12 Eylül 2010 Referandumunda Tav›r Belirleme
Kendilerini “Türk Solu”, “Kürt Solu” olarak niteleyen birey, grup,
çevre ve örgütler hâkim gerici s›n›flar›n kendilerine seve seve açt›¤› aç›k
mücadele alanlar›nda, burjuvazinin açt›¤› kanallara girerek, Anayasada
yap›lan k›smî de¤iﬂiklikler üzerine 12 Eylül 2010 tarihinde yap›lan referanduma farkl› gerekçelerle “Evet mi” “Hay›r m›” diyerek tart›ﬂmaya
baﬂlad›lar. Bu tart›ﬂmaya yine farkl› niyet ve gerekçelerle “Boykot” tart›ﬂmalar› da eklendi.
Deveye sormuﬂlar: “Boynun neden e¤ri?” O da cevaben: “Nerem
do¤ru ki…” demiﬂ.
“Sol Cenah›m›z›n” durumu da deveninkinden hiç farkl› de¤il.
Polemiklerimizde halk deyimlerine yer vermeyi uygun buluyoruz.
Çünkü eklektik, pragmatik, özsüz, köksüz, ruhsuz, keyfekeder ve al›nt›
mant›¤› ile kaleme al›nan yaz›lar Marksist Eleﬂtiriyi asla hak etmiyor.
Polemiklerimizde bazen mizaha ve hicve de baﬂvurdu¤umuz oluyor.
“What is this Referandum!?” yaz› baﬂl›¤› da polemiklerimizdeki mizahla kar›ﬂ›k anlay›ﬂ›m›z›n bir ürünüdür. ‹ﬂlevsiz bir duruma düﬂürülen
“Sol Cenah›m›za” bu türden bir yaz› baﬂl›¤› daha çok yak›ﬂ›yor!... Yüzü
sisteme, düzene, AB’ye … dönük solculara böyle hitap ediﬂimizi kimse
yad›rgayamaz. Gerekti¤inde yerli söylemimizle: “Çelebi böyle olur
bizde referandum dedikleri!...” gibi bir lisan› da pekâla kullanabiliriz.
Hat›rlatmakta yarar var: 12-13 A¤ustos 1989 tarihinde “Kuruçeﬂme
Toplant›lar›”nda tabandaki dürüst ve samimi insanlar›m›z›n “sosyalist
solun birli¤i” özlemlerini sömürüp kurutanlar›n, onlar› sonradan onlarca
örgütsel parselasyona u¤rat›ﬂ›nda da benzeri bir mizah anlay›ﬂ›n› örneklemiﬂtik: “What is this party!? ÖDP ve Benzerleri Üzerine” isimli kitab›m›zla ödp, emep, sip-tekape türünden kendili¤inden ve çeﬂitli
ça¤r›ﬂ›mlarla kurulan örgütleri aç›¤a vurmay› amaçlam›ﬂt›k. Yaln›zca
aç›¤a vurmay› de¤il, politikada tutulacak Proleter Devrimci bak›ﬂ aç›s›3

n› yani Ana Halka’y› da iﬂaretlemeyi uygun bulmuﬂtuk. Kitap umulan›n
ötesinde bir ilgi görmüﬂ ve kütlesel biçimde okunmuﬂtu. Okunmas›na
okunmuﬂtu da an›lan kitab›m›zla Kolektifimiz cürümü kadar bir yer yakm›ﬂ, ideolojik-politik görevini yerine getirmiﬂ, fakat burjuva ve küçükburjuva “sol”culu¤unun, kariyerizm hastal›¤›n›n önünü de bir türlü kesememiﬂtik. An›lan bu türden örgütler aç›k faaliyet alanlar›nda “sosyalist solun birli¤i”, “komünistlerin birli¤i” konusunu alabildi¤ine sömürmüﬂ, vahiy gelene¤i ile kendili¤inden örgüt kurmuﬂ, fakat hiç utan›p s›k›lmadan
(Niçin utan›p s›k›ls›nlar ki? T.C.de bu türden “sol”lar› düﬂündürüp utand›racak bir PART‹ gelene¤i henüz yarat›lamam›ﬂt›…) “dar grup kültünü”
ya da “tap›n›m›” anlay›ﬂ›n›n uzant›s›nda kurulan örgütlerini parti olarak
ilan edivermiﬂlerdi!?
“Sol Cenah›m›z›n” baﬂtankara girdi¤i bu alana ve yap›lan bilim ve
ak›ld›ﬂ› tart›ﬂmalara Kolektifimiz Çal›ﬂanlar› olarak bilinçli tercihlerimizle
girmedik. Dergi’mizin 42. Say›s›nda “Evet mi?”, “Hay›r m›?” Bölünmesini Niçin Boykot Ediyoruz? Bu Tart›ﬂmaya Niçin Kat›lm›yoruz?
baﬂl›kl› yaz›m›zla Proleter Devrimcilerinin tavr›n› özetle de olsa gündeme taﬂ›d›k. “Evet”, “Hay›r”, “Boykot” saflaﬂmas›n› ahlak, vicdan vb. aç›lardan de¤il, s›n›fsal aç›dan de¤erlendirilmesini öne ç›karma çabas›nda
olduk. Birileri gibi hiçbir zaman söze “Marx-Engels-Lenin-Mao-Che Guevera-Troçki dedi ki:” diye baﬂlamay› asla uygun bulmad›k. Ayn› ﬂekilde “K›v›lc›ml›-Deniz-Mahir-Kaypakkaya dedi ki:” diye de söze baﬂlamad›k. S›n›f mücadelesinde, tarihimizin ›ﬂ›¤›nda, hayat ve mücadele bizlere neleri ö¤retmiﬂ ise onu söylemeye çal›ﬂt›k. “Sen ne diyorsun arkadaﬂ?” sorusuna kendi sentezimize ulaﬂmak için cevap arad›k, ar›yoruz.
Bu tavr› bilince ç›karma çabas› içinde olduk. Ba¤›ms›z s›n›f tavr›m›z› da
eleﬂtirel katk›larla geliﬂtirmeye, mücadele tarihimizden ç›kard›¤›m›z çok
yönlü sonuç ve dersleri d›ﬂ›m›zdaki insanlar›m›zla paylaﬂmaya çal›ﬂt›k.
Tarihe anlaml› kay›tlar düﬂürdük. Referandum sürecine dair bu mesaj›m›z› s›n›f ve tarih bilinçli ileri proleter kadrolara ilettik. Bulundu¤umuz
alanlarda konuya ilgi duyanlarla ayr›nt›l› tart›ﬂt›k. Özetle ifadesine çal›ﬂt›¤›m›z:
“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.” konusunu bilince ç›karmaya çal›ﬂ4

t›k. Ayr›ca “örgütler anarﬂisi” hastal›¤›na do¤ru teﬂhis ve tedavi uygulayamam›ﬂ hâlimizle elimizdeki Kurum ve Araçlar› fazlaca idealize edip
PART‹ yerine koyarak birilerinin düﬂtü¤ü “Gayya Kuyusuna” girmedik.
“Referandum” dolay›s›yla giderek politikleﬂen iﬂçi ve emekçi halklar›m›za; insanlar›m›z› “Evet” ile “Hay›r” bölünmesiyle yan›ltan sistem ile baﬂa ç›kabilecek örgütlenmenin, ‹ﬂçi S›n›f› Partisi’nin (‹SP) ne demek oldu¤unu bir kez daha gündeme taﬂ›d›k. Böylelikle birleﬂik, güçlü, güvenilir ve donan›ml› bir ‹SP’nin nas›l oluﬂturulmas› gerekti¤ini kadrolara bir
kez daha anlatma f›rsat›n› yakalad›k. Çünkü kitleler politikleﬂiyordu, s›n›fsal tevazuumuzu koruyarak bizim insanlar›m›z› esasa getirmek durumundayd›k. Bu süreçte bir kez daha hâkim gerici s›n›flara karﬂ›, iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n sosyal ç›kar›n›n nerede oldu¤unu hem ö¤rendik hem de ö¤retmeye çal›ﬂt›k.
“Evet”, “Hay›r”, “Boykot” Tercihleri Neyi Anlat›yor?
Burjuva anayasas›, hukuku ve demokrasi anlay›ﬂlar› üzerine kafa
ütüleyen sayfalar dolusu yaz›lara iltifat edemeyiz. Bu iﬂi burjuvazinin ç›karlar›n› korumakla görevliler bihakk›n yerine getirmiﬂtir. Sosyalizmden,
s›n›f mücadelesinden “haberli” üniversite okumuﬂ yar›m-ayd›nlar›m›z›n
baﬂ›nda bulundu¤u örgüt / partiler ise bu konuda malumatfuruﬂ bir tav›r belirlemiﬂ ve “Evet” ile “Hay›r” cenahlar›nda saflaﬂm›ﬂt›r. Onlar da
tercihlerini çeﬂitli laf kalabal›¤›yla, dergi, kitap ve gazeteleriyle ifade etmiﬂtir. Burjuvazinin özel ve devlet tv.leri de böylelerine yalan ve demagojilerini sunma imkân ve f›rsat›n› tan›m›ﬂt›r.
Sistemi / Rejimi / Devleti, sa¤l› “sol”lu burjuva partilerinin “Evet”,
“Hay›r” saflaﬂmas›n› do¤rudan karﬂ›ya alan “Boykot” tercihi yapanlar›n
niyet ve amaçlar› da de¤iﬂik olmuﬂtur. Devrimciler, Komünistler, K›z›lbaﬂ-Aleviler, Kürtler, bu düzenden çok büyük zarar görenler herkes
farkl› gerekçelerle ve ideolojik, politik ve örgütsel konumlar›n›n yorumlar›na göre “Boykot” takti¤ini uygulam›ﬂt›r. Kolektifimiz’in de arkas›nda
durdu¤u “Aktif+Örgütlü Boykotu hayata geçirecek çabalar” 20-25
milyona ulaﬂamam›ﬂt›r. Ulaﬂabilir miydi? Ulaﬂamazd›. Çünkü Aktif
“Boykot” karar› alanlar›n ittifaklar›n› hayata geçirecek ve uyumland›racak ‹SP henüz ne oluﬂturulabilinmiﬂ ne de iﬂbaﬂ› yapabilmiﬂti. Oysa bu
türden bir “Boykot” takti¤i T. C.nin gündemini yar›m saatte de¤iﬂtirebilirdi. Sistemin “rahatl›kla” uygulayageldi¤i bask›, tehdit, art›-de¤er sömürüsü, faﬂist-faﬂizan uygulamalar, haks›z ve kirli savaﬂ, inkâr-imha5

asimilasyon politikalar› geri ad›m atabilirdi. Devrimci Hareket’imiz yeni
bir mevziiye yerleﬂebilirdi…
49 milyon seçmenden 21 milyon kiﬂi “Evet”, 16 milyon kiﬂi “Hay›r”,
13 milyon kiﬂi de “Boykot” tercihinde bulunmuﬂtur. Kat›l›m oran› üzerinden seçmenlerin yüzde 58’inin “Evet”, yüzde 42’sinin “Hay›r” dedi¤i referanduma sunulan gerici anayasa de¤iﬂiklikleri kabul edilmiﬂtir. Bu
yüzdelik hesaplamalara 13 milyon kiﬂi dahil de¤ildir. Bu da çokça a¤›zlar›ndan düﬂürmedikleri “millî irade” dedikleri ﬂeyin nas›l alg›land›¤›n› ve
‘demokrasi’ anlay›ﬂlar›n›n ne menem bir demokrasi oldu¤unu göstermektedir.
13 Eylül sabah› iﬂçi s›n›f› ile emekçi halklar›m›z›n yaﬂam›nda hiçbir
de¤iﬂiklik olmam›ﬂt›r. Olmayacakt›r. Gerici reform dahi yapamayan sistemin vitrinine bir makyaj yap›lm›ﬂt›r yaln›zca. Ama sistemin ekonomik
ve siyasî krizi derinleﬂtikçe bu makyaj çabucak akacakt›r. Devlet tekelci kapitalizmi bu türden bir makyaj ile hegemonyas›n› kaba güce baﬂvurmadan nas›l sürdürecektir? S›n›f mücadelesinin önünü nas›l kesecektir? Bu anayasa makyaj› iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n hakl› talep ve ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilecek midir?
TÜS‹AD’›n ç›karlar›n› bihakk›n savunan Ümit Boyner, do¤rusu gerici akp ile chp’den daha acul davranarak “Tunceli” yerine Dersim demeyi ye¤lemiﬂ, “Kürd’e” Kürt diyebilmiﬂ, “Mustafa Mu¤lal› K›ﬂlas›”n›n
derhal ad›n›n de¤iﬂtirilmesini ve herkesin Anadilinde e¤itim-ö¤renim
hakk›ndan dem vurmaya baﬂlam›ﬂt›r. Aﬂk olsun burjuva kad›na! Tüm
bunlar› herhalde “Allah söyletmiyordur!..” 12’li askerî faﬂist darbelere
davetiye ç›karan TÜS‹AD, “yüksek” ç›karlar› u¤runa AB ülkelerinde dahi olmayan “burjuva demokrasisinin” k›r›nt›lar›n›n k›r›nt›s›n› telaffuz etmeye baﬂlam›ﬂt›r!.. Akp’nin “aç›l›m” yutturmacalar›, chp’nin yalanc› pehlivan peﬂrevleri, “af” terennümleri politika sahnesine “renk” katm›ﬂt›r.
“Referandum”un galibi akp iktidar› ﬂimdiden ipe un serme numaralar›na baﬂlam›ﬂt›r.
“Boykot” Tercihli “Sol Cenah›m›z” Ne Yapm›ﬂt›r?
Kendi parçal› ve zay›f konumunu devrimci, demokrat, sosyalist, komünist, bolﬂevik olarak tan›mlayan “Sol Cenah›m›z” bu süreçte de ayr›ﬂ›p-buluﬂup-bütünleﬂme becerisi gösterememiﬂ, hayat› ve mücadeleyi
kucaklamaya aday ‹ﬂçi S›n›f› Partisi’ni -Kurmay›n›- üretememiﬂ ama
6

“Boykot” ortak çarpan›nda ve lafta bir yere gelebilmiﬂtir. Kocaman bir
“Maﬂallah!” diyelim. Ne diyelim? Birey, grup, çevre ve örgüt formunda
kümelenmeyi ye¤leyen “Sol Cenah›m›z”dan her birim kendi meﬂrebine
göre “Boykot” tercihinde bulunmuﬂtur. Aralar›ndan burjuvazinin üretimmülkiyet-paylaﬂ›m iliﬂkilerine asla zarar vermeyecek biçimdeki projelerini de bu arada terennüm etmeye baﬂlayanlar ç›km›ﬂt›r. “Boykot Cephesi”, “Kurucu Meclisli Yeni Bir Anayasa” türünden saflaﬂmalara gidildi¤i görülmüﬂtür. Bu türden buluﬂmalar da herhalde kendili¤inden olmam›ﬂt›r.
“Sol Cenahta”ki yegane ayr›ﬂma “Evet” ile “Hay›r” cenah›nda kümelenerek yaﬂanm›ﬂt›r. “Boykot” takti¤ini “Cephe” kurarak götürmekten
yana olanlar›n kafas›n›n da çok kar›ﬂ›k oldu¤u gözlenmiﬂtir. Böylelerinin
“parti” iddialar›n› hayat ve mücadele reddetti¤i için zoraki ve âdeta “namus belâs›” bir araya geldi¤i anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Her “sol” e¤ilim kendili¤inden “referandum takti¤i” geliﬂtirmeyi kendinde hak olarak görmüﬂ, kimilerinin SSCB, kimileri ise Çin anayasalar›n› tercüme edip yay›mlanmas›n› uygun buldu¤u görülmüﬂtür!.. Yine
her siyasî “sol” e¤ilim kendi “dar grup tap›n›m›” duruﬂunu yücelterek bu
konumunu Marksist-Leninist Parti yerine koymuﬂ(!) ya da koyabilmiﬂ ve
SBKP’nin, Bolﬂevik Parti’nin yüzy›l önceki taktiklerini günümüzde tekrarlamay› ye¤ledi¤i görülmüﬂtür!..
Politikada hesaba kat›lmas› ﬂart bir kütlesi bulunan PKK-BDP organize olabildi¤i Kürt illerinde “Boykot” takti¤ini her ﬂeye ra¤men uygulayabilmiﬂ ve Kürt burjuvazisi ile olan iliﬂkisini sola meylederek bir ayr›ﬂma süreci baﬂlam›ﬂt›r. Kendi gücüne güvenmeyen, kendi kanal›n›
kendi gücüyle aﬂmay› beceremeyen, burjuvazinin açt›¤› kanallara gönüllü biçimlerde giren ve de vahiy gelene¤i ile kendili¤inden kurulmuﬂ
baz› sol örgütler PKK-BDP’nin kütlesine tutunma türünden faydac› “politikalar›n›” 12 Eylül 2010 Referandumunda da göstermiﬂtir. Kürt ulusal
hareketine tutunma d›ﬂ›nda bir marifeti olmayan, fakat bu türden faydac› “politikas›n›” “Kürt halk›na katk›” olarak lafzen ifade edenler de ç›km›ﬂt›r.
Lafzen komünist geçinenlerin “Komünistlerin Birli¤i” yolunda somut-tutarl›-amaçl› bir projeye sahip olmadan, böylesine anlaml› bir siyasî birlik için hiçbir ad›m atmad›¤› da anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Devrimcilerin, Komünistlerin ilkin kendi kozalar›n› haz›rlamak, örgütsel güvencelerini gerçekleﬂtirmek iﬂi dururken, günümüzdeki Marksist Sol Kadrolar›n “Ön7

dersizlik Krizi”ni aﬂmadan PKK-BDP’ye “katk›” türünden laf›zlar›n›n (Bu
tav›rlar› anlaﬂ›lmakla birlikte) hiçbir k›ymet-i harbiyesi yoktur. Olmam›ﬂt›r da. Bu durum devam etti¤i süreçlerde de olmayacakt›r.
“Evet”, “Hay›r” saflaﬂmas›nda “Yetmez ama” tekerlemeleriyle saf
tutanlara (dsip, edp, mesop, hakpar, psk vb.) ise Devrimci ve Marksist
Sol Kadrolar›n söyleyece¤i bir ﬂey yoktur. Kalmam›ﬂt›r. Çünkü an›lan
örgütler kendilerini Parti yerine koymuﬂ / koyabilmiﬂ ve sözüm ona taktik geliﬂtirdiklerini sanm›ﬂlard›r!
Burada son olarak do¤rudan “Evet” diyebilmek yerine “Yetmez
ama, Evet” demek aras›ndaki “siyasî-ahlakî sorunu” okurlar›m›z›n, tüm
devrimcilerin ve tarihi yapacaklar›n takdirine b›rakmak gerekti¤ini düﬂünüyoruz.
Ancak bir ﬂeyi daha söylememiz gerekiyor: Bu referandumda “yetmez ama evet” demek emperyalizmin politikalar›na, bunlar› baﬂar› ile
uygulayan akp’ye, onun art›-de¤er sömürüsüne, inkâr, imha, asimilasyon politikalar›na, demagoji, bask›, tehdit, avanta ve ya¤ma uygulamalar›na da evet demektir.
“Evet” cephesinde bbp, sp d›ﬂ›nda yer alan ve AB’ye kölece angaje liberal “sol” e¤ilimler, akp’ye tutunarak “demokrasi” mücadelesinden
“yüzlerinin ak›” ile ç›kmay› becermiﬂlerdir! “Sosyalizm” alg›lar›na gölge
düﬂürmemiﬂlerdir! Akp liberal “sol”lara çok büyük olanak ve bulanaklar
sunmuﬂtur. Bas›n-yay›n faaliyetlerinde giderek daha fazla çimlenmelerine yard›mc› olmuﬂ, özel ve devlet tv.lerinin sürekli konuﬂmac›lar› “statülerine” kavuﬂmalar›n› sa¤lam›ﬂt›r. R. Tayyip Erdo¤an “Liberaller demokrasi mücadelesinde bizden çok ilerdedir.” diyerek onlar› onurland›rm›ﬂ, takdirlerini ifade etmiﬂtir! Akp’nin ideolojik-teorik çal›ﬂma yapmaya
aday kadro eksikli¤ini liberal “sol”lar, “ikinci cumhuriyetçiler” yerine getirmiﬂtir. Bu al›ﬂ veriﬂten alan da satan da kârl› ç›km›ﬂt›r! Sanatç›-yazarayd›n geçinenlerin bir bölümü de, akp’ye angaje olmuﬂ, hak-iﬂ, memursen gibi sendikalar ve kitle örgütleri de “Evet” demeyi ye¤lemiﬂtir.
“Hay›r” cephesinde chp, mhp, “i”p d›ﬂ›ndaki “sosyalist, komünist”
geçinenlerden emep-ödp-sip-tekape ve halkevleri ittifak› anayasan›n
baz› maddelerinin de¤iﬂikli¤i halkoylamas›n› akp’yi “karﬂ›ya alma” olarak okumuﬂ, ak›llar›nca politika yapm›ﬂlard›r! Bu cenaha farkl› gerekçelerle tbip, sp, hkp türünden “partiler” de kat›lm›ﬂt›r. Baz› sendikalar disk,
kesk ve tmmob, ttb gibi meslekî kuruluﬂlar da “Hay›r” cenah›ndaki yer8

lerini alm›ﬂt›r. Anlaﬂ›lan o ki “Sol Cenah›m›z” halk deyiﬂinde oldu¤u gibi
“haline bakmadan Hasan Da¤›na oduna gitmeye” pek merakl›!
Alevilerin ise büyük bir bölümünün yine geleneksel chp-“Hay›r” tercihleriyle “katline aﬂ›k” bir rol oynad›¤› görülmüﬂtür.
“Boykot” cenah›nda PKK-BDP d›ﬂ›nda ise oldukça kalabal›k birey,
çevre, grup ve örgütün kendi meﬂreplerince yerlerini ald›¤› görülmüﬂtür.
Bu cenahtakiler akp ile chp kadar kütle gösterileri yapamam›ﬂ, Kürt illerinde gerçekleﬂtirilen kütlesel ve canl› ç›k›ﬂlar d›ﬂ›nda ve bulunduklar› yerlerde kayda de¤er bir varl›k gösterememiﬂtir.
ﬁimdi Neler Yap›lmal›d›r?
Burjuvazinin “seçim” ve “referandum” türünden gündeme getirdi¤i
konular kitlelerin politikleﬂmesini sa¤lamaktad›r. Bu türden an’larda iﬂçi
s›n›f› ve emekçileri burjuvazinin her türden sald›r›s›ndan ve demagojilerinden kurtaracak Kurum ve Araç’lara daha büyük bir ihtiyaç oldu¤u
aç›kt›r. “Sol Cenah›m›z” tarihsel ve sosyal hakl›l›¤›yla burjuvaziyle boy
ölçüﬂecek düzeyde donan›ml› bu türden Kurum ve Araç’lardan yoksundur. Mevcut olanlar da parçal› ve hayli güçsüzdür. Bu türden araçlardan yoksun bir sosyal muhalefetin ne tek baﬂ›na ne de ittifaklar yoluyla iktidara gelme ﬂans› ise yoktur. Birleﬂik, ciddî, güvenilir ve donan›ml› bir ‹SP’nin sosyal pratikte yerini alamad›¤› bir süreçte devrimci
taktiksel esneklikleri gözetecek, ittifaklar politikalar›n› belirleyecek merkezi kurumsal disiplinli Kurum ve Araç’lar›m›z yoksa ne olacakt›r? Bu
sorunun cevab›n› arayan, araﬂt›ran, Kadrolara “parti benim” diyen “biat”
saçmal›klar›na karﬂ› duran, kendi öznel program›n› dayatmayan, ‹ﬂçi s›n›f›n›n siyasal ve sendikal birli¤inin ne demek oldu¤unu ›srar, inat ve süreklilikle gündemde tutan, ‹SP’nin oluﬂturulmas› yolunda devrimci bir
maya çalan, devrimci tohum eken, devrimci bir aﬂ› yapan, en az›ndan
Kadrolar aras› yarat›c› bir diyalogun iklim ve altyap›s›n› oluﬂturmaya çal›ﬂan, “Marksizmin yorumu ve pratikte yeniden üretimi” diye söze baﬂlayan, bizim insanlar›m›z›n aras›na sokulan düﬂmanca politikalar›n aç›¤a vurulup giderilmesine çal›ﬂan ve bu ilkesellikleri ideolojik süzgeçlerinden geçirmiﬂ olan Kolektifimiz d›ﬂ›nda bir birim de maalesef görünmemektedir…
Sosyal muhalefet dinamiklerinin en anlaml›s› olan: ‹ﬂçi s›n›f› hareketi, sosyalist hareket, emekçi kad›n hareketi, ilerici gençlik hareketi,
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K›z›lbaﬂ-Alevi hareketi, Kürt ulusal hareketi, Kürt-Türk ayr›m› gözetmeden yoksul köylülük, Fukara Müslüman vb.lerinin ç›karlar›n› gözeten,
somut-tutarl›-amaçl› bir iktidar projesiyle hâkim gerici s›n›flar›n diktatörlü¤ünü karﬂ›ya alacak, onunla baﬂa baﬂ hesaplaﬂacak örgütsel güvencelere ihtiyaç duyulmaktad›r. Sosyal muhalefet dinamikleri bilerek-bilmeyerek bin parçal›d›r. ‹deolojik, politik ve örgütsel olarak farkl› formasyonlarda durmay› tercih etmektedirler. Kimin kim oldu¤u, kimin ne oldu¤u tart›ﬂmal›d›r. Her Sol e¤ilimin hakikisi de¤il sahtesi sahne alm›ﬂt›r. ‹ﬂçi s›n›f›n› politika d›ﬂ›nda tutan ve politikas›zlaﬂt›ran sa¤l› “sol”lu burjuva
politikalar›n›n âdeta egemenli¤i ilan edilmiﬂtir! At izi it izine kar›ﬂm›ﬂt›r!
Sosyaldemokrat geçinenler bin parçal›d›r. Sosyalist geçinenler bin
parçal›d›r. Devrimci geçinenler bin parçal›d›r. Komünist-Bolﬂevik geçinenler de ha keza çok parçal› ve politikas›zd›r. O zaman bu durumda
hakl› gerekçelerimizle: “Bizim düﬂmana hiç ihtiyac›m›z yoktur. Çünkü
düﬂman içimizdedir!..” denilecektir.
Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar›n yaﬂad›¤› ve henüz aﬂ›lamayan
“Öndersizlik Krizi” devam etmektedir. ‹ﬂçi s›n›f›n›n siyasal ve sendikal
birli¤i sorunsal› da henüz sa¤lam bir kaziyeye ba¤lanamam›ﬂt›r. “Somut
durumun somut tahlili”ni yapt›¤›m›zda neyi, nas›l, kimlerle, hangi yöntemle yapaca¤›m›z›n iﬂaretlerini de almak mümkündür. ‹ktidar projesi
olan hakikî Devrimcilerin, Sosyalistlerin, Komünistlerin pratik örgütçü
çabalara ihtiyac› vard›r.
An’›n en do¤al ve tutarl› pratik örgütçü çabas› nas›l hareketlendirilir? “Boykot” tercihinde bulunan ve böylelikle ortak bir “çarpana” sahip
olan birey, grup, çevre, örgüt vb.lerinin hayat› ve mücadeleyi kucaklamaya aday bir hareketi kolektif çabalarla üretip harekete geçirmeleri
mümkün müdür? Mücadelenin ateﬂinden gelen, kariyerizme bulaﬂmam›ﬂ, denenip s›nanm›ﬂ, senteze kavuﬂturulmaya aday tez ve tahlillere
sahip Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar›n baﬂ›n› çekti¤i devrimci bir
müdahaleye ihtiyaç duyulmaktad›r. Bu türden bir özlemi duyan insanlar›m›z›n varl›¤›ndan haberliyiz. Bütün örgütlerin taban›nda mücadeleye
emek verenlerin tamam› bizim insan›m›z, gelecekteki yoldaﬂ›m›zd›r.
Onlar›n siyasî seçimlerini genellikle örgüt ﬂefleri belirlemektedir. ‹deolojik, politik, örgütsel konum ve duruﬂlar›n› eleﬂtirsek de hitap edilecek
ve davaya kazand›r›lacak kesim ﬂefler de¤il, tabandaki kadrolard›r.
Programs›z partiler, partisiz programlar, sendika ve kitle örgütlerinde
particilik, örgütlerinde dernekçilik yapanlar›n politikalar› bu “referan10

dum” deneyimi ile bir kez daha test edilmiﬂ ve yeniden aç›¤a vurulmuﬂtur. ‹deolojik, politik, örgütsel duruﬂlar›m›z›n yeniden s›nand›¤› “referandum” sürecinden sonra anlaml› ve ileri bir ad›m›n at›labilmesi bu temelde olacakt›r.
Aldat›c›-yan›lsamac› bar›ﬂ, özgürlük ve demokrasi havarilerinin kirletti¤i siyasî ortam› sosyal s›n›f ve sosyolojik emekçi halk gerçekli¤i temelinde de¤iﬂtirip dönüﬂtürecek Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar›n
birbirlerinin akl›na, bilincine ve deneyimlerine ﬂiddetle ihtiyac› vard›r.
Sözün özü: Emperyalizmin ve yerli ortaklar› tekelci sermayenin oynad›¤› bu türden burjuva oyunlar›n› tersyüz edecek, “iç savaﬂ” süreçlerinde Proletaryay› öne ç›karacak devrimci inisiyatiflere ihtiyaç vard›r.

DUYURU
Sorun Yay›nlar› Kolektifi haber ve duyurular›na internet
üzerinden abone olabilmek için:
a.
http://groups.google.com/group/sorunyayinlarikolektifi
adresini ziyaret edebilir;
b. ya da
sorunyayinlarikolektifi+subscribe@googlegroups.com
adresine boﬂ bir e-posta gönderebilirsiniz.
SORUN Polemik
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S›rr› Öztürk

-Polemik-

AKP ‹deolojik-S›n›fsal Kiniyle Sald›r›yor

Bu memlekette 200 y›ld›r “Bat›l›laﬂma”, “Modernleﬂme” ve “Anayasa” kavgas› yaﬂan›yor. Hâkim gerici s›n›flar›n istek ve ç›karlar› uzant›s›nda TC devleti ne bat›l›laﬂabildi ne modernleﬂebildi ne de avantalar
ve ya¤malar cennetine dönüﬂen düzeninin devam›na iliﬂkin bir “anayasa”ya kavuﬂtu.
Sistem A’dan Z’ye kadar tüm kurum ve organlar› ile çürümüﬂ ve
çözülmüﬂtür. Böyle bir sistemin uzun boylu iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar
üzerindeki diktatörlü¤ü sürdürülemez.
Ancak; zora ve kaba güce dayal› bir sistemin demokrasicilik oyununu bozmaya aday güçler politika sahnesindeki yerlerini almad›¤› sürece sistem vitrinini düzeltme f›rsatlar› yakalayabilmektedir. Bu anlamda en önemli sosyal muhalefet dinamikleri: ‹ﬂçi s›n›f› hareketi, sosyalist
hareket, emekçi kad›n hareketi, ilerici-devrimci gençlik hareketi, K›z›lbaﬂ-Alevi hareketi, Kürt ulusal özgürlük hareketi, fukara Müslümanlar
ve yoksul (Türk-Kürt) köylülüktür. “Sol Cenah›m›z” tutarl› bir ayr›ﬂma ve
bütünleﬂmeyi beceremedi¤i için bu anlaml› sosyal muhalefet dinamiklerini ne tan›yor ne kurmayl›k görevini üstlenebiliyor ne de politika üretebiliyor.
Bu sistem kuruldu¤u günden bu yana hâkim gerici s›n›flar›n “yüksek” ç›karlar›n› koruyup kollayan “Ana” ve “Baba” yasalar›yla varl›¤›n›
sürdürüyor. S›n›f mücadelesinden ve sosyalizmden haberli güçler sistemi s›k›ﬂt›rd›¤›nda burjuvazi faﬂist darbe yöntemleriyle kendini oksijen
çad›r›na at›yor ve bir süreli¤ine de olsa durumu idare ediyor; daha sonra yap›sal krizden bir türlü ç›kam›yor. Mevcut gerici yasalar “hamam›n
namusunu” kurtarmaya yetmeyince keyfî ve fiilî infaz yöntemlerine “rahatl›kla” baﬂvuruyor / baﬂvurabiliyor. Bu türden bir kapitalist iﬂleyiﬂten
büyük zarar gören bizim insanlar›m›z (‹ﬂçiler, emekçi halklar›m›z, yoksul köylülük) bir türlü bir araya gelemiyor. “Örgütler Anarﬂisi” bata¤›na
saplanm›ﬂ “Sol Cenah›m›z”›n politikas›zl›¤› yüzünden s›rt›ndaki bu asalak yükü bir türlü yere çalam›yor.
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Sa¤l› “sol”lu burjuva partilerinin “Bat›l›laﬂma, Modernleﬂme, Anayasa, Demokratikleﬂme, Seçim, Referandum, Bar›ﬂ, Demokrasi, Halklar›n Kardeﬂli¤i vb.” masallar›yla gününü gün ediyor!..
“Gününü gün edebiliyor mu?” sorusunun cevaplar› biliniyor.
Akp iktidar› “Evet mi” “Hay›r m›” ikilemine b›rak›lan halk›m›z›n bir
bölümünün “olurunu” yan›na alman›n rehaveti ve de “Referandum” hikâyesinden ald›¤› “millî irade” deste¤i ile yeniden sald›r›ya geçti. Yani
devlet tekelci kapitalizminin gündemini uygulamaya baﬂlad›. Nas›l sald›r›ya geçmesin ki? Devlet tekelci kapitalizminin “yüksek” ç›karlar›
akp’nin ideolojik ve s›n›fsal kiniyle yeni bir sald›r›ya geçmesini emrediyordu çünkü. Devlet tekelci kapitalizmini yeterince tahlil edemeyen bir
k›s›m “solcu” tak›m› akp’nin yalanlar›na kitleleri ikna etme görevini üstlenmiﬂtir. Bu sald›r›daki söylemler faﬂist yönetimlerin kuzu postuna bürünmüﬂ kurt misali sosyal demagojilerinden oluﬂuyordu. “‹leri demokrasi” iksiriyle sarhoﬂ olan akp iktidar› sözcüleri ve özellikle de R. Tayyip
Erdo¤an art›k kitlelerle alay edercesine yalana baﬂvuruyordu. Devlet
tekelci kapitalizminin “ileri demokrasi” zokas›n› bir tek Devrimciler ve
Komünistler yutmuyor. Onlar da “Öndersizlik Krizini” aﬂamad›¤›ndan iﬂçi s›n›f›n› politika d›ﬂ›nda tutan ve politikas›zlaﬂt›ran burjuva ideolojisi ile
revizyonizmi bir türlü alt edemiyordu…
Son günlerde akp iktidar›n›n “ileri demokrasi”sinde cereyan eden
somut olgulara bir göz atmakta yarar var:
- Devletin güvendi¤i ve çeﬂitli sorumluluklar verdi¤i Eskiﬂehir Emniyet Müdürü Hanefi Avc› yay›mlad›¤› kitab› yüzünden tutukland›. H. Avc›’n›n tutuklanmas›na neden olan kitapta yaz›lanlar›n tamam› Komünistlerce bilinen konulard›. Kimi istihbaratç›lar K›z›ldere, Ziya Y›lmaz ile
Ulaﬂ Bardakç› ve Dev-Sol operasyonlar›na bizzat kat›lm›ﬂ ve elleri devrimci insan kan›na bulaﬂm›ﬂt›. ﬁimdi ise birbirlerinin yorganlar›n›n alt›n›
aralamakla meﬂguller!
- SDP ile TÖP’ün baz› kadrolar› “terörist örgüt” muamelesine tabi
tutuldu ve tutukland›1.
- TAYAD’›n ‹stanbul-Ankara yürüyüﬂüne Bolu ve Ankara’da provokatif sald›r›larla linç giriﬂimlerinde bulunuldu.
- ‹ﬂçi s›n›f›n›n gerçekleﬂtirdi¤i grev ve direniﬂleri asker-polis bask›s›yla k›r›lmak istendi.
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- Sendikal haklar›n› kullanan iﬂçilerin iﬂten at›lmalar› h›zla artt›.
- K›z›lbayrak Gazetesi yaz› iﬂleri müdürünün mahkumiyeti sa¤land›2.
- Din derslerine girmeyi reddeden Alevi ailelerine ve de çocuklar›na çeﬂitli bask› ve tehditler yap›ld›.
- Anadilde e¤itim ve ö¤retim hakk› için okullara gitmeyi boykot
eden velilerle çocuklar tutukland›.
- KCK Operasyonuyla BDP’li belediye baﬂkanlar› tutukland›.
- Adana’da Mahir Çayan ile ilgili bas›n bildirisi da¤›tanlar gözalt›na
al›nd›.
- Bursa Emniyeti taraf›ndan Ayd›n Orak’›n yönetti¤i Destaneke Serhildanê Bêrivân filminin gösterimi yasakland›.
- Sol düﬂünceli ö¤renciler pankart açt› diye tutuklanmaya ve üniversitelerden at›lmaya baﬂland›.
- YÖK üniversitelere sivil polis yerleﬂtirilmesi için start verdi (sanki
yokmuﬂlar gibi!). Emniyet teﬂkilât› hemen neyi nas›l, ne zaman yapaca¤›n› planlad› ve rektörlere bildirdi!
- F Tipi Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere mevcutlar› yetmiyormuﬂças›na çok yönlü tecrit uygulamalar› artt›.
- Roj TV.nin kapat›lmas› için Hollanda ile anlaﬂma cihetine girdi.
Siyasî iktidar›n bu türden siyasî sald›r›s› ve tavr› devlet tekelci kapitalizminin neden demokrasiye ihtiyac› bulunmad›¤›n›, fakat “demokrasi” zokas› alt›nda nas›l bir gündemi iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n s›rt›ndan geçirece¤ini gösteriyor. “‹leri demokrasi” zokas›n› akp iktidar›na3
yalatacak olan biricik güçlü alternatifin ne demek oldu¤unu hayat ve
mücadele herkese ac›madan ö¤retiyor. “Sol Cenah›m›z” ise büyük bir
aymazl›kla ne ayr›ﬂabiliyor ne de buluﬂup bütünleﬂerek sa¤l› “sol”lu
burjuva partilerine ders verebiliyor.
Önümüzde dü¤ün bayram edecek günler yok. Dünya genelinde oldu¤u gibi bu memlekette de tekelci sermaye diktatörlü¤ü daha çok kaba güce-zora baﬂvuracak, hini hacette kendi hukukunu dahi çi¤nemekten çekinmeyecektir. Siyasî cinayetleri tahrik edecek, bombalar patlat›lacak, asker ve polis operasyonlar›n› yo¤unlaﬂt›racak, “etnik” kökenli
sald›r›-provokasyonlar tezgahlayacak, hak arama, özgürleﬂme, sendikalaﬂma eylemlerine sald›racak, sosyal, siyasal, ekonomik, askeri, kültürel ve moral çöküntüler yaﬂatacakt›r.
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Bu nedenle de devlet tekelci kapitalizmi ile her alanda boy ölçüﬂecek Kurum ve Araç’lar›m›z› üretmek durumunday›z.
12 Eylül 2010 Referandumu mücadelesinde politika üretemeyen,
kitlelere kurmayl›k yapamayan ve yeniden s›n›fta kalan “Sol Cenah›m›z”
bir kez daha s›nan›p denenmiﬂtir. Bunun son s›nama olmas›n› diliyoruz.
Çünkü; Kurum ve Araç eksikliklerimizden söz edildi¤inde art›k eveleme
gevelemeyi b›rakmak zorunda olundu¤u ortadad›r…

Dipnot Aç›klamalar›:
1

SDP ile TÖP’e yap›lan sald›r› karﬂ›s›nda Kolektifimiz’in gönderdi¤i protesto mesaj›m›z:
Merhaba,
Devlet / Sistem / Rejim baﬂ›ndan beri “Sol Cenah›m›z›n” ayr›ﬂ›p bütünleﬂemedi¤i, iktidar perspektifli politikalar üretemedi¤i, alternatif kurum ve kuruluﬂlara sahip olamad›¤›, hâkim gerici s›n›flar›n elindeki araçlara denk araçlar› üretip politikada iﬂlevsel olamad›¤› (Özcesi; ‹ﬂçi S›n›f›n›n Siyasal ve
Sendikal Birli¤i Davas›na geçerli politikalar üretemedi¤i) süreçlerde ve de
“hini hacette” kendi “hukuk” anlay›ﬂ›n› da zorlay›p-çi¤neyerek bu türden sald›r›lara girebilmektedir. Onlar› geri ad›m atmaya zorlamak Devrimci ve
Marksist Sol Kadrolar›n anlaml› ve ileri bir ad›m atmas›na ba¤l›d›r. Kapitalist anarﬂist sistemin tarihsel ve sosyal hakl›l›klar›m›zla aﬂ›lmas› da ha keza
buna ba¤l›d›r. Bu düﬂüncelerin ›ﬂ›¤›nda SDP ile TÖP’e yap›lan keyfî ve fiilî
infaz yöntemlerini kendimize karﬂ› yap›lm›ﬂ olarak addediyor ve ﬂiddetle
protesto ediyoruz.
Devrimci Selamlar›m›zla.
Sorun Yay›nlar› Kolektifi Ad›na S›rr› Öztürk
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K›z›lbayrak Gazetesi’ne yap›lan hukuk d›ﬂ› sald›r› karﬂ›s›nda Kolektifimiz’in
gönderdi¤i protesto mesaj›m›z:
Merhaba,
Devlet / Sistem / Rejim baﬂ›ndan beri “Sol Cenah›m›z›n” ayr›ﬂ›p bütünleﬂemedi¤i, iktidar perspektifli politikalar üretemedi¤i, alternatif kurum ve kuruluﬂlara sahip olamad›¤›, hâkim gerici s›n›flar›n elindeki araçlara denk araçlar› üretip politikada iﬂlevsel olamad›¤› (Özcesi; ‹ﬂçi S›n›f›n›n Siyasal ve
Sendikal Birli¤i Davas›na geçerli politikalar üretemedi¤i) süreçlerde ve de
“hini hacette” kendi “hukuk” anlay›ﬂ›n› da zorlay›p-çi¤neyerek bu türden
sald›r›lara girebilmektedir.
Onlar› geri ad›m atmaya zorlamak Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar›n anlaml› ve ileri bir ad›m atmas›na ba¤l›d›r. Sistemin hukuk anlay›ﬂ›n› sevmesekte “Hukuk Yoluyla Mücadele” bir gerçeklik olarak -baﬂ›m›z›n belâs› olarak- Devrimcileri-Komünistleri tehdit etmektedir.
Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar›n yaﬂad›¤› “Öndersizlik Krizi” henüz aﬂ›lamad›¤›ndan mevcut devrimci potansiyelimiz enerjiye çevrilemiyor ve büyük direngenlik ve özverileriyle Devrimci Hareketimize katk› getiren kurum
ve kuruluﬂlar›m›z çeﬂitli ve çok yönlü sald›r›lara hedef olabiliyor.
Bu kuruluﬂlar›m›z asla yaln›z de¤ildir.
Sistemin uygulad›¤› bask› ve teröre karﬂ› kolektif çabalar› daha da hareketlendirmek durumunday›z. Kapitalist anarﬂist sistemin tarihsel ve sosyal
hakl›l›klar›m›zla aﬂ›lmas› da ha keza buna ba¤l›d›r.
Bu düﬂüncelerin uzant›s›nda K›z›lbayrak’a yap›lan ve mevcut “hukuk” anlay›ﬂlar›n› dahi zorlay›p çi¤neyen, keyfî ve fiilî infaz yöntemlerini kendimize karﬂ› yap›lm›ﬂ olarak addediyor ve ﬂiddetle protesto ediyoruz.
Devrimci Selamlar›m›zla.
Sorun Yay›nlar› Kolektifi Ad›na S›rr› Öztürk

3
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Bas›ndan: “AKP’nin 8 y›ll›k iktidar› boyunca insan haklar› kurumlar›n›n tuttu¤u raporlar, Atalay’› yalanlar nitelikte. 2002 y›l›ndan 2009 y›l›na kadar
toplam 282 faili meçhul cinayet, 589 yarg›s›z infaz, iﬂkence, korucu sald›r›lar› sonucu ve gözalt›nda ölümler gerçekleﬂti. Çat›ﬂmalarda 2 bin 262 kiﬂi yaﬂam›n› kaybetti. 8 bin 710 kiﬂi iﬂkenceden geçirildi. 87 bin 513 gözalt› meydana geldi. Bunlardan 11 bin 34 kiﬂi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kapat›lan ve kapat›lmak istenen parti ve dernek say›s› ise 232 oldu.
Bask›n ve sald›r› yap›lan kitle örgütü, siyasi kuruluﬂ, yay›n organ› ve kültür
merkezi say›s› 627 iken, toplat›lan ve yasaklanan yay›n say›s› 671 olarak
kaydedildi.”

S›rr› Öztürk
-PolemikKim Ne Kadar Radikal?
“Sol Cenah”taki Ayr›ﬂma Ve Buluﬂmalar
Kapitalizmin aﬂ›l›p, yerine s›n›fs›z-s›n›rs›z-sömürüsüz-eﬂitlikçi-özgürlükçü bir toplumsal proje üretemeyen “Sol Cenah›m›z›n” kab›zl›¤›n›
gören burjuvazi; tarih ve insanl›k önünde kendisiyle hesaplaﬂ›p boy ölçüﬂecek olan devrimcilerin, sosyalistlerin, komünistlerin ne kadar radikal olaca¤›na bizzat kendisi karar vermek istiyor!
Bu ve benzeri konular üzerine daha önceleri yapmaya çal›ﬂt›¤›m›z
de¤erlendirmelerin bir kez daha tekrar edilmesini uygun buluyoruz:
Uluslarötesi tekelci sermaye örgütlerinin kulland›¤› oranj-lacivert
renklerini gazete baﬂl›¤›nda kullanarak yay›mlanan Radikal isimli gazeteyi de bu yolda dümene sokuyor. Yani “Sol cenah›m›z›n” ne kadar radikal olaca¤›na da hâkim gerici s›n›flar karar veriyor!?
Radikal gazetesi insanlar›m›z›n zihinlerini buland›rmak için Bilimsel
Sosyalizm-Komünizm karﬂ›t› ne kadar “sol” varsa hepsini istihdam ediyor. Bu türden bir insan malzemesi zaten bol miktarda ve sotada görev
beklemektedir. Tarihsel anlam› büyük; “Bab-› Âli de ücretini öde, senin
için k›l›ç kuﬂanacak çok insan ç›kar…” özdeyiﬂi bilinen örnekleriyle tüm
süreçlerde do¤rulanmaktad›r. ‹ﬂçi s›n›f›n› politika d›ﬂ›nda tutan ve politikas›zlaﬂt›ran ne kadar “sol” tandansl› ak›m varsa bu gazetede cemediyor!? ‹ktidar perspektifinden yoksun, sosyalizm iddial›, fakat demokrat
bile olamam›ﬂ yazarlar, bir zamanlar›n solcu geçinenleri, dönenlerle
dönmeler, anarﬂist-nihilist ak›m temsilcileri, troçkistler, burjuva demokrasisine tap›nanlar, nasyonal solcu chp’yi allay›p pullayarak akp’nin
karﬂ›s›na konuﬂland›ranlar vs. Radikal’in kadrosu olmay› becermiﬂtir!
“Yaz›m-makalem ç›ks›n da nerede ç›karsa ç›ks›n” diyenlerin bir bölümü,
bir zamanlar Kürt ulusal hareketinin yay›mlad›¤› gazetelerin de yazarlar›yd›!? Troçkist kimlikleriyle Gündem gazetesinde 14 y›l›n› tamamlayan
ve de Leninist geçinenler de(!) ﬂimdiki Radikal’in vazgeçemedi¤i yazarlar› aras›ndad›r. Siyasî kimlikleri bilinen bu zevat yaln›zca Radikal’in yazar› de¤ildir, onlar özel ve devlet TV.lerinin de vazgeçemedi¤i konuklar›d›r!
S.P. F/2
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15 Ekim 2010 tarihli Radikal Kitap Eki ﬂu baﬂl›¤› gündeme taﬂ›yor:
“Radikal Kitap’›n 500. say›s›… 500 say›da 22333 kitap tan›tt›k.” Tan›t›m› yap›lan bu kitaplar›n insan›n ve insanl›¤›n sosyal / evrensel kurtuluﬂu mücadelesine getirdi¤i katk› her zaman tart›ﬂma konusudur. Elbette
bu kitaplar aras›nda Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar›n -bu arada ve
özellikle de Sorun Yay›nlar› Kolektifi’nin- üretti¤i ve bu yolda büyük bedeller ödedi¤i kitaplar›n› aramak boﬂuna bir u¤raﬂt›r. Çünkü bu tür kitaplar Radikal Kitap Eki’nde yoktur. Niçin olsun ki? Burjuvazinin bu türden bir yay›n anlay›ﬂ›ndan yak›nmak ya da yay›n anlay›ﬂ›n› eleﬂtirmek
de abesle iﬂtigaldir. Bu yaz›m›zdaki de¤inmemizle de burjuvazinin bas›n-yay›n anlay›ﬂ›ndaki ikiyüzlülü¤ünü -çifte standard›n›- teﬂhir için kaleme ald›¤›m›z› herkes bilmektedir. Radikal gazetesi ﬂimdi büyük ilanlarla “Medyada Radikal Devrim” slogan›yla yeni bir “at›l›m” yapaca¤›n›
duyuruyor.
“What is this radikal” denilmesinin tam da zaman›d›r… Ayr›ca, aç›k
faaliyet alanlar›n› kullanan ve de sisteme muhalif oldu¤unu ifade eden,
kurumsallaﬂma karﬂ›t› “Sol Cenah›m›za” da kocaman bir maﬂallah diyoruz!..
$
“Sol Cenah›m›z” (SC) günümüze kadar ne gerekli ayr›ﬂmay› ne de
yeniden buluﬂup bütünleﬂmeyi baﬂarabildi.
Nedenlerini olmas› gereken yerde tart›ﬂamayan, “Devrimci Oturum” gelenekleri yaratamayan ve de sonuçlar›na katlanmayan SC. ﬂimdilerde herkesin paﬂa gönlüne göre aç›klamalarda ya da sözüm ona
tahlillerde bulundu¤u bir süreç daha yaﬂ›yor.
SC.nin bu türden bir “vukuat›na” ba¤l› olarak Bilim-Sanat-EdebiyatEstetik-Politika bütünselli¤i konusunun önemini de bir türlü ne gündemde s›cak tutabildik ne de bilincimize nakﬂedebildik.
“Referandum” sürecinden aln›n›n ak›yla “ar ve namus tertemiz” ç›kan SC. akp’nin baﬂar›s›n› kabul etmekte, kendi “vukuat›n›n” üstünü örtmeye çabalamakta, chp+mhp ve bu sürece eklemlenenlerin encam›n›
tart›ﬂ›p muhtemel ebcet hesaplamalar›na girdi¤i görülmektedir. Kapitalizme karﬂ› ve sistemin aﬂ›lmas›na iliﬂkin tutarl› bir projesi olmayan “Hay›r”c›lar›n akp’nin “mal› götürmesi” karﬂ›s›nda “Boykot” ça¤r›s› yapanlara “tariz oku” atmas›n›n hiçbir bilimsel aç›klamas› ve mant›¤› yoktur. Bu
tavr› geliﬂtirenlerin beklentileri do¤rultusunda sand›ktan “hay›r” ç›kmas›
18

ile sistemin-düzenin-rejimin ideolojik-s›n›fsal karakteri asla de¤iﬂmeyecekti. ‹ﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z yeni haklar kazanamayacakt›.
Çünkü tekelci sermayenin diktatörlü¤ü aynen devam ediyordu.
“Referandum” dayatmas› karﬂ›s›nda “Hay›r Cephesi” kuranlar›n zoraki bir araya geliﬂinden sonra “evli evine, köylü köyüne” denilmiﬂ ve
yeniden her örgüt kendi amentüsünü okumaya baﬂlam›ﬂt›r!
Kimilerinin de “Referandum” sonucu ortaya ç›kan yüzde 58-42’lik
rakam hesaplar›yla gelecekte nelerin olabilece¤inin tahminlerine yo¤unlaﬂt›¤› görülmektedir.
Burjuvazinin biçimsel ve göstermelik demokrasicilik oyununda yap›lan “seçim” ve “referandum”lar›n sonuçlar› bilimsel yöntem ve Marksist bak›ﬂ aç›s›ndan incelenmedi¤i sürece yap›lan de¤erlendirmeler,
tahliller gerçe¤i yans›tmaz. Bu türden gayri ciddî çabalar iﬂçi s›n›f› ve
emekçilere sosyal /evrensel kurtuluﬂun yolunu göstermeye yetmez.
Sa¤l› “sol”lu burjuva partilerinden birinin iktidara geliﬂi ya da gidiﬂi
iﬂçi s›n›f› ile emekçi halklar›m›z›n talep ve ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›na
hiçbir olumlu katk› getirmez.
Bu hengamede SC.den kimilerinin de 2011 milletvekili genel seçimlerinin telaﬂ›na kap›ld›¤› görülüyor. Onlar›n yorumlar›na göre; “iktidara ABD ile AB’nin deste¤i, tekelci sermayenin oluru ile kesinlikle akp
gelecektir. Bütün göstergeler bunu iﬂaretlemektedir. Peki chp’nin hali
ne olacakt›r? Ne sosyal ne de demokrat olan bu parti “ulus-devlet” ve
Ergenekon yalpalamalar›ndan, iç hizip hesaplaﬂmalar›n› sonland›r›p
sosyaldemokrat bir çizgiye gelebilecek midir?” Tek sözle cevaplanacaksa; gelmeyecektir.
“Kitle hareketlerinde soka¤a ç›kman›n önünü kesen Devlet Bahçeli’nin liderli¤indeki mhp seçim baraj›n› aﬂabilecek midir?” Aﬂamayacakt›r. Çünkü tekelci sermaye diktatörlü¤ü mhp’ye art›k tetikçilik rolünü vermekten vazgeçmiﬂtir.
“PKK’nin silahlar›n› b›rakarak ‘Demokratik Cumhuriyete’ dâhil edilmesi nas›l gerçekleﬂecektir? Milliyetçi bir kanala evrilen BDP sistemle
bütünleﬂebilecek midir?” Bu sorular›n cevaplar› da olumsuzdur.
Kapitalist üretim, mülkiyet ve paylaﬂ›m iliﬂkiler a¤›na iliﬂmeden, olmayan burjuva demokrasisine kölece biat eden kimi “sol” ak›mlar›n bas›n-yay›n faaliyetlerine yans›yan görüﬂleri özetle bu mealdedir.
Bu kesim akp’nin “demokrasi karnesi”nin ayr›nt›lar›n› gördükçe,
“evet” veya “yetmez ama” diye yap›lan tercihlerinin hiçbir iﬂe yaramad›19

¤›n› görüp yönlerini öteki burjuva partisi chp’ye çevirmiﬂlerdir! Bu memleketteki Tarihî TKP d›ﬂ›ndaki tüm siyasî ak›mlara anaçl›k görevini bihakk›n yerine getirmiﬂ olan chp’ye yol ve erkan göstermeye baﬂlam›ﬂlard›r! Tarihî TKP kadrolar›n›n katlediliﬂi, resmî komünist partinin kurdurulmas›, ba¤r›ndan sahte demokrat bir partiyi do¤urmas›, burjuva resmî
tarih anlay›ﬂ›n›n biricik temsilcisi ve resmî ideoloji kemalizmin has partisinin “vukuat›” hanesine yaz›l› de¤il midir? Yok chp böyle yapmal›ym›ﬂ,
yok ﬂöyle yapmal›ym›ﬂ türünden ak›llar›nca ahkâm kesmektedirler. Geç
beyim geç!.. Bunlara kanacak insan m› kald›?...
Mevcut Sol’un politikas›zl›¤› ve çözüm yöntemi önerileri de sistemin ideolojik ve s›n›fsal mant›¤›na-hukukuna göre ele al›n›p de¤erlendirilmektedir.
Burjuvazinin açt›¤› kanallarda yap›lan “sol” siyasette bunlar›n sergileniﬂi do¤ald›r. Çok görülmez.
Bir koalisyon ﬂeklinde örgütlenmiﬂ olan akp uluslarötesi tekelci
sermayenin ve bu do¤rultuda ba¤lant›l› yerli sermayenin dünya ve bölgedeki tahkimat›na, NATO’cu güçler dengesine uyumlu hareket etti¤i
müddetçe iktidarda kalmas› uygun görülebilir. Ancak, kitlelerin soka¤›
deneyen, hak arayan, sorgulayan, aya¤a kalkan, isyan eden kütlesel
ç›k›ﬂlar› karﬂ›s›nda akp’nin iktidar› tart›ﬂmaya gelebilir. ‹ﬂçi S›n›f›n›n Siyasal Ve Sendikal Birli¤i mücadelesinde anlaml› ve ileri bir ad›m at›lmas› ve ‹SP’nin oluﬂturulup kurumsal merkezi bir disipline kavuﬂmas›yla
kütlesel ç›k›ﬂlar ancak kurmay›na kavuﬂur ve bu ﬂarta ba¤l› olarak akp
iktidar› silkelenebilir. Kara gerici, ›rkç› örgüt ve cemaatler içinden ve d›ﬂ›ndan kuﬂat›l›p ﬂu ya da bu yönde kullan›labilir / kullan›lmaktad›r. Demokrasicilik tahterevallisine yedeklenmesi uygun görülen chp de sahte
sosyaldemokrat bir görünüme büründürülebilir.
Burada bir parantez aç›p tarihsel bir hat›rlatma yapmakta yarar var:
13 ﬁubat 1962 tarihinde kurulan I. T‹P’in sol söylemi kitlelerde oldukça
önemli bir sempati yaratm›ﬂ ve parlamentoda 15 milletvekili ile temsil
hakk›n› elde etmiﬂti. T.C.nin kuruluﬂundan bu yana anaç parti görevini
üstlenmiﬂ gerici-›rkç›-milliyetçi chp ise lideri ‹smet paﬂan›n a¤z›ndan ifade edilen; “Biz k›rk y›ldan beri ortan›n solunday›z!” söyleminden sonra
sosyaldemokrat geçinmeye baﬂlam›ﬂ, tekelci bas›n da gerici hatta nasyonal solcu chp’ye bu s›fat› lay›k görmüﬂtür!.. Hatta Marksizm-Leninizm
karﬂ›t› uluslararas› gerici sosyalist enternasyonal dahi chp’yi bu konumundan ötürü ihraç edece¤ini duyurmuﬂtur. 2011 milletvekili genel se20

çim uvertürlerinin yap›ld›¤› günümüzde chp’ye d›ﬂ›ndaki “sol” payandalar›n da dâhil edilece¤i ileri sürülmektedir. “Referandum” oyununda zaten ödp-emep-sip/tekape-halkevleri vb. “sol” örgütler chp+mhp ortakl›¤› yan›ndaki yerlerini alm›ﬂ, gelecekteki ittifak ve güç birliklerinin provas›n› zaten yapm›ﬂlard›.
ABD ve AB emperyalistleri gibi TÜS‹AD’da burjuvazinin sa¤l›
“sol”lu partileri aras›nda muhtemel iktidar kombinezonlar›n›n çeﬂitli ve
çok yönlü durumunu düﬂünmüﬂ, planlar›n› yapm›ﬂt›r. TÜS‹AD’›n mhp’ye
yöneltti¤i “akp ile koalisyon yapar m›s›n›z?” sorusu anlaml›d›r. Tekelci
sermaye bir zamanlar 12’li darbeler öncesindeki gibi bu kez mhp’ye tetikçilik rolü verilmesinden yana görülmemektedir.
“Kürt Sorunu” ile “Kürdistan Sorunu”nun emperyalist ABD ile
AB’nin, buna eklemlenmiﬂ T.C.nin ve Yak›ndo¤u halklar›n›n hâkim gerici s›n›flar›n›n “yüksek” ç›karlar›na dokunmamak ﬂart›yla bir “çözüme”
kavuﬂturulaca¤› anlaﬂ›lmaktad›r. PKK, KCK ve BDP’nin Kürt ve Türk
burjuvazisine zarar vermeyen “Demokratik Cumhuriyet” projelerine
ra¤men sistem geri bir ad›m atmam›ﬂ, akp iktidar›n›n inkâr-imha-asimilasyon politikalar›n›n de¤iﬂik biçimlerde sürdürülece¤i anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
$
Evet, sosyal hayat›m›zdaki her olay ve olguyu salt SC.nin bu türden bir zaaf ve eksi¤ine ve bu durumun aﬂ›lamay›ﬂ›na b›rakanlardan
de¤iliz. Bir yandan ilerici-devrimci kadrolar›n bu meseleyi ciddiye almalar›n› beklerken, di¤er yandan SC.nin h›zla kendine gelerek toparlanmas› için önemli ad›mlar atmas›n›n yol ve yöntemlerini döﬂeme çal›ﬂmalar›na h›z verilecektir. Kolektifimiz’in çabas› da bu yöndedir.
‹nceltilmiﬂ çok “ﬂ›k” yöntemlerle akp’yi allay›p pullayanlar›n ve tüm
enerjilerini Devrimci ve Marksist Sol Kadrolara sald›rmak olarak gören
cenah›n geriletilece¤inin iﬂaretleri de al›nmaktad›r.
SC.nin bu türden sorunlar›n› galiba hâkim gerici s›n›flar koalisyonu
bizlerden daha iyi görüp de¤erlendiriyor. Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar›n yaﬂad›¤› ve henüz aﬂ›lamayan “Öndersizlik Krizi” yüzünden piyasaya, yani aç›k siyaset alanlar›na sahte, sar› ve kirli sollar› sürüyor.
Burjuvazi büyük bir bilinç bulan›kl›¤› yaratman›n son derece “özgün” örneklerini sunuyor. Bu türden “sol” kadrolar da kendilerine sunulan bu
“ikram›” hemen kabul ederek serbest pazar›n -piyasan›n- gereklerini
büyük bir beceri ile yerine getiriyor!.. Kimi olanak ve bulanaklarla ﬂ›ma21

ran küçükburjuva “sol” unsurlar bu kez burjuva resmî tarih anlay›ﬂlar›na ve de burjuva resmî ideolojisine hulus çakmak için yar›ﬂ›yor. Hiç utan›p s›k›lmadan devrimciyi oynamaya cüret ediyor ve oynuyor / oynayabiliyor!.. Burjuva ve küçükburjuva “sol” ak›mlar›n kendili¤inden utan›p
s›k›lmas› düﬂünülemez. Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar›n politika
sahnesindeki yerlerini almas›yla bu türden ak›mlar ya kepenklerini indirmek zorunda kalacak ya da Hakikî Sol’a verdikleri zararlar› s›n›rland›r›lacakt›r.
Sosyalizm-Marksizm ad›na(!) kimileri “ulus-devlet” veya “üniterdevlet” diye söze baﬂlamay› deniyor, kemalizmi sosyalizm ile bulamaç
haline getirip Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar›n projelerini perdelemeyi, yani ideolojik ve s›n›fsal karakterine uygun düﬂen ve z›mnen ya
da resmen kendisine verilen rolün gere¤ini yerine getirmeye çal›ﬂ›yor!
Kimileri de SSCB deneyimini uluslarötesi tekelci sermayenin paﬂa
gönlüne uygun biçimde “Sovyet ve Stalin düﬂmanl›¤›na!?” endeksleyerek “yeni-sol, liberal sol, özgürlükçü sol, postmodern sol” türünden örgütler kurarak akl›nca parti ça¤r›ﬂ›m› yap›yor ve benzeri bir rolü üstleniyor. Her iki kesim de Sosyalizmden-Marksizm’den esinlendi¤ini iddia
ediyor / edebiliyor!? Bu türden ideolojik-teorik-politik-örgütsel faaliyet
içinde bulunanlar belli oranlarda belli taraftarlar da buluyor / bulabiliyor.
Bundan ne ç›kar? denildi¤inde; Kolektifimiz Çal›ﬂanlar› da asla örgüt-parti ça¤r›ﬂ›m›na düﬂmeden, bugünkü aﬂamadaki konumunu dayatmadan, kolektifli¤i öne ç›karan ‹ﬂçi-Kitle çal›ﬂmalar›nda ve kimi fabrikalarda, sendikalarda, kamu kuruluﬂlar›nda, dernek ve odalarda pek
çok sempatizan kazanm›ﬂt›r. Bu sempatizan a¤lar›n› nas›l yüceltip
abartabiliriz? Buna hakk›m›z var m›d›r?
Tutarl› iﬂçi-kitle, gençlik-kitle, köylü-kitle, asker-kitle çal›ﬂmas›
‹SP’nin kurmayl›¤›nda ve kolektif aktiviteleri hareketlendirerek yap›ld›¤›nda bir anlam kazanacakt›r. Kolektifimiz bu disiplinle hareket etmektedir. Yoksa; “Ben partiyim, biat et, benden sorulur” türünden havalara
girmiﬂ örgütlerin yapmaya çal›ﬂt›¤› kitle çal›ﬂmas›, fabrikalardaki iﬂçi s›n›f›n›n siyasal ve sendikal birli¤i davas›na büyük zararlar vermektedir.
Bütünleﬂmesi muhtemel kadrolar› birbirine karﬂ› mücadeleye sokmaktad›r.
Marksizm-Leninizm’in ilke, kural ve yöntemleriyle asla örtüﬂmeyen
bu türden örgütler yerine politika sahnesindeki görevini üstlenmesi ge22

reken ve eksikli¤i her zaman hissedilen PART‹’nin iﬂbaﬂ› yapmas› gerekiyor ve bekleniyor. Mevcut “sol” örgütler PART‹ de¤ildir. Olamam›ﬂlard›r. Olabilmelerinin ideolojik, politik ve maddî bir temeli de bulunmamaktad›r. Bu gidiﬂle de politika üretemeyerek Hakikî Sol Kadrolar›n
(Marksist-Leninistlerin) buluﬂup bütünleﬂme davas›na zarar vereceklerdir. Kendili¤inden “dar grup kültü” ya da “tap›n›m›” yöntemiyle kurulmuﬂ
örgütlerin asla PART‹ olmad›¤›n› hayat ve mücadele de tescil etmiﬂ ve
onaylam›ﬂt›r. Bu türden maddî ve somut olgular asla özel-öznel yarg›lar de¤il, hayat›n ve mücadelenin de aç›¤a ç›kard›¤› gerçekliklerdir.
Gerçekler Devrimcidir…
Devrimci ve Marksist iddial› örgütler ﬂu aﬂamada; legal ve illegal
çok parçal›, çok ideolojili, çok iddial› konum ve duruﬂlar›yla SC.nin bugünkü durumuna devrimci bir müdahalede bulunam›yor. Bilimsel Sosyalizm-Komünizm temeline dayal› ideolojik müdahaleler henüz Proletaryan›n en ileri kadrolar›yla bütünleﬂmemiﬂ durumda. ‹deolojik do¤ru
saptamalar›n henüz “cürümü kadar bir yeri yakmas›” anlaﬂ›l›r olmakla
birlikte, geçici bir durumdur. ‹deolojik, politik, örgütsel do¤rular›n önünde sonunda ete kemi¤e bürünmesi gerekecektir.
Hayat ve mücadele kolektif akl›, kolektif bilinci ve kolektif eylemi
dayatmas›na ra¤men, birleﬂik, güçlü, güvenilir ve mücadelenin her biçimine aday donan›ml› bir ‹SP bir türlü üretilemiyor. Bu da bir gerçekliktir. Yine hayat ve mücadele politika sahnesinde eksikli¤i hissedilen örgütlülü¤ün ideolojik-teorik-politik-örgütsel temelinin nas›l olmas› gerekti¤ini öne ç›karan tahlillerin, tezlerin senteze kavuﬂturulmaya aday oluﬂu yolunda önemli çabalar sarf ediliyor.
Kolektifimiz’in önemsedi¤i, arkas›nda durdu¤u ve gündemde canl›
tutmaya çal›ﬂt›¤› “kendi sentezimizi oluﬂturma” mücadelesi Devrimci ve
Marksist Sol Kadrolar üzerinde henüz bir bas›nç uygulayam›yor. Bu konuya büyük oranda ilgi duyuluyor, diyaloglar gerçekleﬂtiriliyor, fakat ﬂu
aﬂamada Komünistlerin Birli¤i sorunsal›nda daha önceki “kötü tecrübelerin” ›ﬂ›¤›nda “yo¤urdu üfleyerek yeme” yöntemlerinin tercih edildi¤i
anlaﬂ›l›yor. Komünistlerin Birli¤i konusunu gündemden düﬂürmeyenler ne ﬂaka yap›yor ne de rol kesiyorlar. Büyük bedeller ödüyorlar.
Bir di¤er yan›yla ifade edilecekse; Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar da kimi iç sorunlarla bo¤uﬂmaktad›r. Her Birim’in yaﬂad›¤› “‹ç Sorun” yaln›zca o birimi ilgilendirmiyor. Konuya duyarl› tüm kadrolar› ilgilendiriyor. “‹ç Sorun” diyerek as›l meseleyi hal›n›n alt›na süpürme giri23

ﬂimleri ile burjuva ve küçükburjuva “sol” ak›mlar›n toplumda yaratt›¤›
tahribat›n giderilmesi konusunda netleﬂmiﬂ görüﬂlere sahip olmad›klar›
anlaﬂ›lmaktad›r.
“Somut durumun somut tahlili” yöntemiyle tarihsel-sosyal olay ve
olgular› nesnel gerçekli¤inde de¤erlendirdi¤imizde her siyasî Sol ak›m›n sosyal prati¤inin tüm süreçlerde s›nan›p denendi¤i herkesçe anlaﬂ›l›r biçimde görülmektedir. Do¤rulu¤u sosyal pratikte yeterince s›nan›p
denenen ve de reddedilen “sol” ak›mlar›n program ve projelerini de¤iﬂtirmesi gerekiyorken bunu baﬂaran bir örgüte de rastlanm›yor.
Sosyalist-Marksist geçinen örgütlerin bir k›sm› hâlâ Kürt ulusal hareketine tutunarak, ona eklemlenerek politika yapt›¤›n›, örgütsel varl›¤›n› böylelikle koruyup ilerletece¤ini zannediyor!? Bu da aﬂ›lmas› gereken bir sorun olarak ciddî kadrolar› düﬂündürüyor.
Birer sosyal muhalefet oda¤› olan; iﬂçi s›n›f› hareketi, sosyalist hareket, emekçi kad›n hareketi, ilerici-devrimci gençlik hareketi, K›z›lbaﬂAlevi hareketi, Kürt ulusal hareketi, yoksul (Türk-Kürt) köylülü¤ü, fukara Müslümanlar sa¤l› “sol”lu burjuva partilerinin parselasyonuna ve “hay›rl› ellerine” terk ediliyor. An›lan sosyal muhalefet dinamiklerine SC. de
“dar grup kültü” mant›¤› ile yaklaﬂ›yor!
S›n›f mücadelesinde an’›n getirdi¤i bir olgu; hem burjuva partilerinde hem de sol örgüt-partilerde kimi aray›ﬂ, yöneliﬂ, ayr›ﬂma, bölünüp
parçalanma süreçlerinin yaﬂand›¤›n› gösteriyor / iﬂaretliyor. Komünistler bu türden ayr›ﬂma, ar›nma ve bölünmelerde, yeni buluﬂmalar›n raylar›n› döﬂemek için “bölücü” rollerini üretmekle görevlidir. SosyalizmKomünizm karﬂ›t› burjuva partileri ile bu sürece “kalp ilac›” olan sol
maskeli örgütlerin bölünüp parçalanmas› iyi, do¤ru ve gerekli bir ﬂeydir.
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Turgay Ulu
-De¤erlendirmeKendi Gündemini Oluﬂturmak

Siyasal arenada gündemlerin h›zla oluﬂup, h›zla de¤iﬂmesi karﬂ›s›nda devrimci hareket’in kendi gündemini oluﬂturamad›¤› daha bir görünür oldu. Dünyadaki sermayenin iﬂleyiﬂine ayak uydurma zorunlulu¤uyla baﬂ baﬂa kalan Türkiye burjuvazisi, kendi konumlanmas›n› ve yap›lanmas›n› buna göre yeniden dizayn etmek zorunlulu¤uyla baﬂ baﬂa
kald›. Bu, ayn› zamanda uluslarötesi tekelci sermayenin de ihtiyaç duydu¤u ve istedi¤i bir ﬂeydi.
Uluslaﬂman›n baﬂlar›nda oluﬂturulan yap›lanma ve iﬂleyiﬂ, art›k
sermayenin dünya sermayesiyle gerekti¤i biçimde bütünleﬂmesinin
önünde ayak ba¤› olmaktayd›. Bu nedenle bir iç temizlik ve yenilenme
yapmak zorundayd›. Fakat bu, o kadar kolay ve sanc›s›z olacak bir düzenleme olamazd›. Ya¤ma, talan ve inkâr üzerinden oluﬂturulmuﬂ olan
iﬂleyiﬂi bir ç›rp›da de¤iﬂtirmek kolay görünmüyordu.
Dünyan›n büyük burjuvalar›, Türkiye’nin henüz yeni yeni atlamakta oldu¤u eﬂikleri çoktan atlam›ﬂ ve kendi iﬂleyiﬂini burjuva hukuku
normlar›na göre iﬂletiyordu. Burjuva kanunlar› d›ﬂ›na taﬂan tüm muhalefet biçimlerini yok etmiﬂ, sermayenin engelsiz olarak iﬂlemesinin
önündeki engelleri birer birer temizlemiﬂti. S›ra Türkiye gibi emperyalist
basama¤a yükselme hevesi içinde hareket eden ülkelerin kendi yap›lanmas›n› yeniden düzenlemesine gelmiﬂti.
Fakat Türkiye’deki uluslaﬂma süreci, di¤er ülkelerdeki uluslaﬂma
sürecine pek benzemiyordu. ‹ç ve d›ﬂ dengeler içinde biraz zorlama
yöntemlerle oluﬂmuﬂ olan uluslaﬂma ve devletleﬂme süreci, bu oluﬂuma uygun bir karakter kazanm›ﬂt›. Önce bir devlet kurulmuﬂ, sonra buna “uygun” bir ulus oluﬂturulmuﬂtu. Do¤al olarak, çok renkli olan Anadolu co¤rafyas›nda bunu gerçekleﬂtirmek çok kolay olmam›ﬂt›. Baﬂ›ndan beri bu zorlama “ulus yaratma” yöntemi birçok direniﬂ ve isyanlar›n
ç›kmas›n› beraberinde getirmiﬂti. Uzun y›llar boyunca devlet yap›lanmas› bu isyanlar› bast›rmak, bu isyanlar›n bir daha yaﬂanmamas› için gerekli olan kanun ve düzenlemeleri ç›karmak durumunda kalm›ﬂt›. Bu
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durum, devlet yap›lanmas›n›n mafya ve çete biçiminde bir iﬂleyiﬂe sahip olmas›na yol açm›ﬂt›.
Bu yap›lanma, art›k sermayenin uluslarötesi tekelci sermayenin
kurallar›na göre iﬂlemesini engellemekteydi. Art›k tekelci sermaye, iﬂleyiﬂinde bir sorunsuzluk ve belli bir burjuva hukuku çerçevesinin oluﬂmas›n› zorunluluk olarak görüyordu. Kanunsuz olarak yürütmekte oldu¤u bask›, zor ve asimilasyon politikalar›n› art›k kanunlu bir ﬂekilde yürütmek zorundayd›. Bu anlamda kendi içinde bir temizlik yapmak zorundayd›. Buna giriﬂti. Ancak bu temizlik bir ‹talya’da gerçekleﬂen “temiz eller operasyonu” gibi olmad›. Kanun d›ﬂ› yap›lanman›n yaln›zca
deﬂifre olmuﬂ, ön plana ç›km›ﬂ olan ›skartalar›n› temizleme yoluna gidildi. Buna karﬂ›n yap›lanmas›n›n kilit noktalar›na dokunulmad›. Ayr›ca hükümet, yap›lanman›n özü ile bir mutabakat içindeydi ve kanunlu bir zor
ayg›t›n›n köklü bir biçimde oluﬂturulmas› çal›ﬂmas› perde arkas›nda
oluﬂturulmaktayd›. Yap›lan “temizlik operasyonlar›”, tek bir kli¤in di¤er
bir kli¤i tasfiye etmesi üzerinden geliﬂmiyordu. Kliklerin ortak operasyonuydu bu. Bu çat›ﬂmada klikler yaln›zca tahtta kimin olaca¤› ve bu düzenlemeler sonras›nda oluﬂacak olan duruma kimin hâkim olaca¤›yla ilgili bir kardeﬂ kavgas› yürütüyorlard›.
Bu tepiﬂme bir filler tepiﬂmesiydi. Bu tepiﬂmede tüm fatura devrimci ve emekçi harekete ç›kart›l›yordu. Hangi klik egemen olursa olsun bu
süreçten y›pranarak ç›kan emekçi s›n›f oluyordu. Devrimci hareket’in
kendi gündemini oluﬂturup siyaset arenas›na yerleﬂtirememesinden
kaynakl› olarak, bu fillerden birinin peﬂine tak›lmak gibi bir durumun
içinde olmas› kaç›n›lmaz oluyordu.
Liberal Sol’dan Akp Amigolu¤una
Liberal sol kesimin sosyalizmden umudunu kesmesinin üzerinden
epeyce bir zaman geçmiﬂti. Onlar, gerçekleﬂmiﬂ olan sosyalizm denemelerini birer “totaliter rejim” olarak tan›mlay›p bir kenara atal› çok olmuﬂtu. Geriye, kapitalizm içinde “iyi” olan› aramak kalm›ﬂt›. ‹yileﬂmiﬂ
kapitalizm ne olabilirdi? Onlar art›k üretim tekniklerini kim geliﬂtiriyorsa,
burjuva hukukunu kim en iyi olarak uyguluyorsa onu destekliyorlard›.
Geri olan aﬂiret türü yap›lanmalar›n emperyalizm eliyle iﬂgal edilmesi
onlar için çok da kötü bir ﬂey de¤ildi. ‹lerleme sa¤layan hiçbir ﬂeyin karﬂ›s›nda yer al›nmazd›. ‹lkel ve geri olan co¤rafya halklar›n›n medenileﬂtirilmesi onlara göre ilerici bir ﬂeydi.
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Türkiye’de de akp eliyle sürdürülmekte olan devletin yeniden yap›land›r›lmas› sürecinde liberal sol kesim tereddütsüz olarak akp’nin amigolu¤una soyunmuﬂ ve onun h›rç›n bir destekleyicisi olmuﬂtu. Akp, Ergenekon yap›lanmas›na karﬂ› yürütülen iç temizlemede epeyce bir
meﬂruiyet zemini yakalad›. Cunta rejiminden çok yara alm›ﬂ olan toplumsal kesimler do¤al olarak bu süreçte akp’ye destek sundular. Bunda ﬂaﬂ›rt›c› bir durum söz konusu de¤ildir. Burjuvazinin kendi iç çat›ﬂmas› da devrimci hareket için hay›rl› sonuçlar›n ç›kmas›na vesile olabilirdi. Ancak sol’dan akp’yi destekleyenlerin bu deste¤i salt Ergenekon
operasyonlar›n› desteklemekle s›n›rl› bir durum de¤ildi. Liberal solun
sosyalizm, iﬂçi s›n›f›, s›n›f mücadelesi gibi bir gündemi kalmam›ﬂt›. Onlar gerçekleﬂecek burjuva demokrasisi içinde rahat bir yaﬂam istiyorlard›. AB normlar› içinde gerçekleﬂecek olan bir “iyi kapitalizm” istiyorlard›. Dolay›s›yla sosyalist bir iktidar kurmay› hedefleyen Marksist hareketi de bunlar kendileri aç›s›ndan tehlikeli görüyorlard›. Bu filler tepiﬂmesi
içinde faturan›n Marksist Sola ç›kart›lmas›nda, rejimin kendi içindeki didiﬂmelerinden etrafa saç›lan çamurlar›n devrimci hareketin üzerine s›vanmas›nda liberal sol kesim önemli bir misyon üstlenmiﬂti. Bu anlamda iktidar liberal sol kesimi minnetle anmaktayd›. Geriye kalan devrimci hareketi ise y›pratan ve fiilî olarak tasfiye eden giriﬂimleri h›zla sürdürüyordu.
Liberal sol kesimin uzun y›llardan beri sürdürmekte oldu¤u devrimci hareket karﬂ›t› kampanya; bu süreçte kendisine avantajl› bir zemin
oluﬂturmuﬂtu. Devrimci hareketin çeﬂitli eksikliklerinin de etkisiyle devrimci hareket içinde travmalar yaﬂam›ﬂ olan insanlar, rejimin oluﬂturmuﬂ oldu¤u bu saflaﬂmada büyük bir heves ve gönüllülükle kapitalist
iktidar partisi olan akp’nin amigolu¤una soyunmuﬂlard›.
Akp amigolar› kendilerini cunta karﬂ›t› olmakla avutuyorlard›. Oysa
cuntay› en baﬂta destekleyen kesimler dinci ve cemaatçi kesimlerdi. Bu
kesimin ideolojik ve fiilî öncülü¤ünü yapan Fettullah Gülen; 12 Eylül
cuntas› için “darbenin süngüsü bizi huzura kavuﬂturdu, Kenan Evrene
laf edenin diﬂlerini k›rar›m” diyordu. Gerçekten de 12 Eylül cuntas›, komünizm karﬂ›tl›¤› üzerinden bir dinci ve tarikatç› yap›laﬂman›n oluﬂturulmas›n›n önünü açm›ﬂt›. Kenan Evren, Konya konuﬂmalar›nda dinin elden gitti¤ini, dolay›s›yla dinine ve devletine ba¤l› bir gençlik kuﬂa¤›n›n
yetiﬂtirilmesinin gere¤ine vurgular yapmaktayd›.
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Rejimin kendi iç kavgas›nda akp’den taraf olanlar, Kemalizm’i yanl›ﬂ yorumlamaktayd›lar. Onlar, akp’nin Kemalizm’e karﬂ› mücadele yürüttü¤ünü san›yorlard›. Oysa akp, Kemalizm’in tüm ilkelerini savunmaktayd›. Resmî ideoloji olan Kemalizm din karﬂ›t›, ya da laik de¤ildi. Burjuva iktidar› ve rejim için din de laiklik de gerekli ﬂeylerdi. ‹ktidarlar ihtiyaca göre bazen birini öne ç›kart›yorlard›, bazen di¤erini öne ç›kart›yorlard›. Üstelik laiklik de, ﬂeriat da toplumu korkutup sindirerek rejimden
yana olan kesimlerden birini seçmek zorunlulu¤uyla baﬂ baﬂa b›rak›yordu.
Elbette ki biz Marksistler olarak reformlara karﬂ› de¤iliz. Birileri reform yaparsa ona “niye reform yap›yorsun?” diye karﬂ› ç›kmay›z. Fakat
akp amigolar›n›n tarafgirli¤i reformlara karﬂ› olmamakla aç›klanamaz.
Onlar “iyi kapitalizm”, “ileri kapitalizm” aray›ﬂ› içindeydiler. Bu bak›ﬂ aç›s› onlar› TEKEL iﬂçilerinin mücadelesinin yan›nda olmamakla, Yunanistan’da isyan eden muhalefetten yana taraf olmamakla baﬂ baﬂa b›rak›yordu. Mevcut hükümetin tüm sahte demokrat söylemlerine karﬂ›n, hak
arama mücadelesi veren, kanunlar çerçevesi içinde siyaset yapmakta
olan insanlara karﬂ› yürüttü¤ü bask› ve tutuklama politikalar›na karﬂ› ç›kam›yorlard›.
Devrimci hareket içinde yaﬂam›ﬂ olduklar› travmalardan dolay›, hükümetten yana tav›r alanlar art›k E. Said, Sarter ve B. Brecht’in yapm›ﬂ
oldu¤u ayd›n tan›m›n›n d›ﬂ›na ç›k›yorlard›. E. Saidler, ayd›n olman›n kriterini “iktidar karﬂ›t› olmak”la aç›kl›yorlard›. Liberal solcular, sosyalizm
ya da devrimci halk iktidarlar›n› hiç ay›rt etmeksizin “diktatör” olarak nitelemekten geri durmazlarken, kendi yaﬂad›klar› co¤rafyadaki kapitalist
devletin iktidar›ndan yana tav›r alabiliyorlard›. Bu ne perhiz bu ne lahana turﬂusu?
Soldan ç›k›p da akp amigolu¤u yapanlar›n, Kemalizm karﬂ›tl›¤› deyince ak›llar›na rejimin temel direklerinden biri olan dinci tarikatlar d›ﬂ›nda kimse gelmiyordu. Bir zamanlar Perinçekçi olan ve ﬂimdilerde Taraf
gazetesinde köﬂe yazan Halil Berktay gibi köﬂe yazarlar›, ‹brahim Kaypakkaya’n›n Kemalizm’le ilgili ald›¤› tavr› ve Marksist devrimci hareketin Kemalizm karﬂ›s›ndaki bak›ﬂ›nda referans ald›¤› bu duruﬂu görmezden geliyordu. Onlar bu rejim içi filler çat›ﬂmas›nda Marksist hareketi
y›pratmak için ellerinden gelen her ﬂeyi yap›yorlard› ve bu propagandalar› sol’dan ç›kanlar› etkisi alt›na kolayl›kla al›veriyordu.
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Kemalizm’den Kopamamak
Sosyalizm için mücadele yürüten hareketlerin baﬂ›ndan beri kendilerine ayak ba¤› olan Kemalizm’den tam olarak kopamam›ﬂ oldu¤u da
bir gerçekliktir. Bu durumun tarihsel ve toplumsal nedenleri vard›r.
Uluslaﬂma sürecinin baﬂlar›nda tüm seçenekleri bir politika arac› olarak
kullanmak isteyen Kemalizm, Sovyetler Birli¤i ile de bir pragmatist iliﬂki yürütmekteydi. Dünya dengelerindeki de¤iﬂime göre tüm seçenekleri ihtimal dahilinde tutmaktan geri durmuyordu. Ayn› zamanda içeride
oluﬂmakta olan sosyalizm amaçl› hareketleri de kontrol alt›nda tutmak
ve onlara yön ve biçim vermek istiyordu. Bu amaçla kurumlar oluﬂturuyordu, dergiler ç›kart›yordu. Hatta kendi eliyle sahte komünist partiler
kurdurtuyordu. Kadro hareketi ve Yön hareketi, daha sonra oluﬂacak
olan devrimci hareketlerin teorik ve politik da¤arc›¤›n› etkisi alt›na alm›ﬂt›.
Son süreç de Kemalizm etkisinin baz› gruplarda tamam›yla k›r›lmam›ﬂ oldu¤unu göstermiﬂ oldu. Her grup ayn› düzeyde olmamakla birlikte, bu rejim içi kap›ﬂmada laikçi ve ulusçu etkilerle hareket ettiler. Tüm
pozisyonlar›n› akp karﬂ›tl›¤› üzerinden kurdular. Bu rejim içi kap›ﬂmada,
akp’nin hsyk’n›n yap›s›n› de¤iﬂtirmiﬂ olmas›na veya göstermelikte olsa
darbecilerin yarg›lanmas› yönünde anayasa de¤iﬂikli¤ine niye karﬂ› oy
kullanal›m ki?
Rejim içi çat›ﬂmada yer alan kliklerin her iki taraf› da bu süreçte
Marksist hareketi y›prat›p etkisizleﬂtirmek istediler. Israrla devrimci hareketi laikçi ve Kemalist olarak göstermek istediler, bu yönde çok yo¤un
bir spekülasyon ve propaganda yürüttüler. Marksist hareket bu tehlikeyi zaman›nda görüp, at›lan bu çamur y›¤›n›na karﬂ› bir kalkan oluﬂturamad›.
Her ne kadar Marksist hareket üçüncü bir seçenek olarak bir “güç
birli¤i” oluﬂturmuﬂ olsa da, bu oldukça zay›f kald›. Zay›f kalmas›n›n bir
nedeni liberal sol ve ulusalc› sol’un insanlar› rejim içi seçeneklerden birini tercih etmeye zorlamas› olmuﬂtur.
Referandum oylamas›nda “hay›r” diyen legal partiler, bu tav›rlar›n›
pratik ve gerçekçi rol oynamak için bunun gerekli oldu¤u biçiminde
aç›klad›lar. Fiilî olarak akp’nin kaybetmesi üzerinden bir siyaset yürüttüler. Oysa akp’nin yerine gelecek olan da bundan çok farkl› olmayacakt›. Belki de bundan daha tehlikeli de olabilirdi.
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En geniﬂ kitlelerin kafas›nda sosyalist hareketin devletçi oldu¤u laikçi oldu¤u yönünde bir yarg› oluﬂmuﬂtur. Bunun bir nedeni sistemin
propagandas› ise de bir nedeni de devrimci hareketin ayd›nlanmac›l›k
ve ilerlemecilikten kendisini kurtaramam›ﬂ olmas›d›r. Asl›nda liberallerle ilerlemeci ve ayd›nlanmac›lar›n savunduklar› teori sonuç itibariyle ayn› kap›ya ç›kmaktad›r. Liberaller de, ayd›nlanmac›lar da burjuva birey
özgürlü¤ünü savunurlar. Üretim tekniklerinin geliﬂmesini ve geri konumda gördükleri halk›n ayd›nlat›lmas›n› esas al›rlar. Bu nedenle liberaller de ayd›nlanmac›lar da sonuç olarak anti-kapitalist ve sosyalizmden yana olam›yorlar.
Son süreçte yaﬂan›lanlar bir kez daha gösterdi ki Marksist hareket
kendi birli¤ini sa¤lamadan kendi gündemini oluﬂturam›yor. Rejimin sundu¤u seçenekler devrimci hareketin taban›n› etkisi alt›na al›p sürükleyebiliyor. Pratik bir alternatif oluﬂturmak için devrimci hareketin parçal› haline son verilmesinin gereklili¤i bir kez daha ortaya ç›kt›.
Ayn› zamanda devrimci hareketin teorik referanslar›n› yeniden ele
alarak, liberal ve Kemalist, ayd›nlanmac›, ilerlemeci bulaﬂ›klardan kendisini ar›nd›rmas› gerekmektedir. Tüm bunlar›n gerçekleﬂmesi bugünden yar›na olacak ﬂeyler de¤ildir. Ancak devrimci hareket kendisini bu
etkilerden ar›nd›rmad›¤› müddetçe, kendi ba¤›ms›z gündemini oluﬂturamayacak ve her zaman geliﬂmelere haz›rl›ks›z yakalanm›ﬂ olacakt›r.
Ekonomik, sosyal ve siyasal nedenlerle ortaya ç›kan iﬂçi ve di¤er
muhalefet hareketleri bile rejim içi kliklerin etkisi alt›na girmekten kurtar›lam›yor. Bu durum en somut olarak TEKEL iﬂçilerinin eylemlilikleri sürecinde görülmüﬂ oldu. TEKEL iﬂçilerinin hakl› mücadelesi rejim içi kap›ﬂma yapan kliklerin kendi politikalar›na payanda yap›lmak istendi.
Devrimci hareketin parçal› olmas› ve zay›f olmas› iﬂçi s›n›f› ve di¤er halk
hareketlerini rejim içi güçlerin etkisinden ya da buna çanak tutan sar›
sendikalar›n etkisinden kurtaramad›.
Cuntalara karﬂ› en büyük bedeli ödeyen devrimci hareket bu kaos
ortam›nda neredeyse cunta yanl›s›ym›ﬂ gibi gösterildi. Devrimci hareketin dara¤açlar›nda idam edilen kadrolar› bile bu rejimin klikleri taraf›ndan bir ma¤duriyet malzemesi olarak kullan›ld›. Bu rejimi temsil eden
tüm klikler asl›nda 12 Eylül faﬂist darbesinde ve di¤er katliamlarda pay
sahibidirler ve rejim yanl›s› kliklerin elleri kanl›d›r. Cuntaya karﬂ› mücadele eden bedel ödeyen yine devrimcilerden baﬂkas› de¤ildi.
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Bu koﬂullar alt›nda rejimden ve iktidardan yana tutum alanlar, bu
tutumlar›na uygun olarak devrimci de¤erleri de¤ersizleﬂtirmeye giriﬂtiler. Deniz Gezmiﬂleri bu duruﬂlar›na alet etmeye çal›ﬂt›lar. Devrimci hareketin zay›f olmas›n› f›rsat bilip, bu güne kadar yarat›lm›ﬂ olan ne kadar de¤er varsa ona çamur atmaya yeltendiler. Deniz Gezmiﬂlere faﬂist
dediler. Devrimci hareketi Ergenekoncu olarak damgalamak istediler.
Bin bir türlü hile ve yalan yöntemini kullanarak devrimci hareketin toplum nezdinde edinmiﬂ oldu¤u itibar›n› y›kmak için u¤raﬂt›lar.
Bir kez daha ortaya ç›km›ﬂt›r ki bizim bizden baﬂka dostumuz yoktur. Rejimin her taraf›ndan yolsuzluk ve ç›kar iliﬂkileri, her türlü kirlenme
ak›yor. Devrimcilerin en kötü örne¤i bile bu sistemin rezillikleriyle asla
k›yaslanamaz. Ne cuntaya karﬂ› direnen devrimcilerin ne de bugün onlar›n de¤erlerini ayakta tutmaya çal›ﬂan devrimcilerin bu kirlenmede bir
pay› vard›r.
Marksist hareket bu sürece de merkezi kurumsal disiplinli bir Proletarya Partisi’nden yoksun olarak yakaland›. Marksist hareket, kendi
içinde teorik ve politik netli¤e kavuﬂup bütünleﬂmeden bu süreçlerde
bir alternatif oluﬂturamayacakt›r.
2 Nolu F Tipi Cezaevi-Kand›ra-Kocaeli
7 Ekim 2010
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Babür P›nar
Sosyal Güvenli¤in Sa¤lanmas›
Mümkün mü?

-Polemik-

Emperyalist sermayenin; sanayi yat›r›mlar›n› geri kalm›ﬂ ülkelere
“kayd›rmas›n›n” en önemli koﬂulu; bu ülkelerde üretim ve da¤›t›m maliyetlerinin ucuz olmas›d›r. Bu durum; bu ülkelerde üretimi gerçekleﬂtiren
iﬂ gücünün “en az maliyetle” sat›n al›nmas›n› ifade eder. Kald› ki bu ülkelerde “millî” say›labilecek sektörlerin ve dahas›, küçük sermaye iﬂletmelerinin, sermaye birikimi sa¤lamalar› ve rekabet güçlerini art›rmalar›
için üretim maliyetlerini düﬂürmeleri kapitalist pazar›n zorunlu koﬂuludur. Bu gereksinimin karﬂ›lanaca¤› ekonomik girdi ise iﬂgücüdür. Dolay›s›yla emperyalizme ba¤›ml› ülkelerde; ucuz iﬂ gücü ihtiyac›n›n süreklili¤i, iﬂçinin sosyal güvencesinin en az olmas›n›n ya da olmamas›n›n
koﬂullar›n› yarat›r.
Emekçilerin sorunlar›na yaklaﬂ›m bu genel durumdan kopuk de¤ildir. ‹ﬂ gücünün maliyetini en aza indirmeye endeksli bir ekonomik sistemde; emekçilerin pay›na düﬂen, yoksulluk ve “ölmeden yaﬂamay›”
sa¤layacak ölçüde bir ücrettir. Kapitalizmin azami kâr› ola¤anlaﬂt›ran
bir üretim tarz› olmas›; iﬂçiye verilen ücretin asgari olmas›n›n nedenidir.
Kapitalist üretim tarz›nda; iﬂçiye azami ücret, sermaye sahibine asgari
kâr, formunda bir “paylaﬂ›m” sistemi gerçekleﬂemez. Kapitalizm var oldukça, emekçinin ücretinin olabildi¤ince (s›n›flar çat›ﬂmas›n›n sonucu
oluﬂan güçler dengesine ba¤l› olarak) düﬂük düzeyde tutulmas› kaç›n›lmaz gerçekleﬂecektir.
Türkiye’de, çal›ﬂanlar›n; “de¤er üreten” de¤il de, yarat›lan “de¤erden” pay alanlar olarak görülmesi genel önyarg›d›r ve iﬂçilerin ücret
“pay›n›n”, en az olmas› gerekti¤ine iliﬂkin yayg›n bir kan› oluﬂmuﬂ durumdad›r. Dolay›s›yla ekonomik düzenleme içinde emekçiler, “yük” say›ld›¤› ve bu ön yarg›yla sosyal güvenlik sorunlar›na çözüm arand›¤›
için; sosyal güvenlik sorunlar›n›n “burjuva demokratik” anlamda dahi
düzenlenmesi önünde aﬂ›lmas› zor, köklü, ekonomik, ideolojik, siyasî
barikat kuruludur.
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Kapitalizm, iktisadî ve siyasî tüm kavramlar›n içini boﬂalt›r ve bu
eylemini, kendi iliﬂkilerinin ve ideolojik hegemonyas›n›n arac› yapar.
Kapitalist toplumlarda; burjuva siyasileri ve ideologlar›, “sosyal” kavram›n›n içini boﬂaltarak, içeri¤ini s›n›fsal erki güçlü k›lacak nitelikte yeniden biçimlediler ve bu kavram› ideolojik anlamda, olabildi¤ince burjuvalaﬂt›rd›lar. “Sosyal devlet, sosyal güvenlik, sosyal adalet” kavramlar›;
pratik anlamda, ezilen s›n›flar›n, burjuvazinin egemenli¤ine r›za göstermesini kolaylaﬂt›r›c› toplumsal ortam›n düzenlenmesini ve sömürülen
s›n›flar›n köle unsur olarak, daha üretken olmas›n› sa¤layacak yaﬂam
koﬂullar›n›n “iyileﬂtirilmesini” ifade etti.
Kapitalist sistem, yaln›zca s›n›f olarak burjuvazinin yaﬂam›n› güvence alt›na al›r. Genel anlamda, burjuva s›n›f›n varl›¤›n›n güvence alt›nda olmas›, burjuvalar›n varoluﬂunun olana¤›d›r. Ancak bu olana¤›n
var olmas› da, özel olarak tek tek burjuvalar›nda varl›¤›n›n sürmesinin
“güvencesi” olamaz. Tekil olarak burjuvalar›n dahi, özel yaﬂam›n›n süreklili¤inin güvencesi olmayan bir sistemin, “Özgür köleler” olan iﬂçilerin yaﬂamlar›n› insanca sürdürmelerini güvence alt›na alaca¤›n› düﬂünmek abestir. Varl›¤›n›n idamesi için zorunlu olan koﬂul ve kurallara uymayan öz evlad›n› dahi, s›n›f›n genel ç›karlar› ad›na “kurban etmekten”
kaç›nmayan bir sistemin; kölelere, kölelik eylemini sürdürebilme gücü
ve olana¤› d›ﬂ›nda bir yaﬂam tarz› ve olana¤› sunmas›; kendi tabiat›na
ayk›r›d›r. Kapitalist üretim tarz› içerisinde, sosyal güvenlik sistemi; esas
olarak, iﬂçi s›n›f›n›n, burjuva s›n›f›n yaﬂam›na tehdit unsuru olmadan, ölmeyecek kadar / sürünerek yaﬂam›n› sürdürme koﬂullar›na sahip olmas›n› düzenler. Burjuva devlet hukukunun argüman› olan sosyal güvenlik yasas›, iﬂçi s›n›f›n›n kendini köleleﬂtiren sisteme onay vermesini ve
karﬂ›l›¤›nda, kölelik koﬂullar›n›n sürdürülmesinin güvence alt›na al›nmas›n›n kurallar›n› koyar. Sosyal güvenlik yasas› kölelik yasas›n›n kapitalizm dilinde okunuﬂudur.
Kapitalist üretim iliﬂkilerinin egemen oldu¤u bir ülkede; iﬂçi s›n›f›n›n
hak elde etme mücadelesinin en “ileri” noktas› burjuva demokratik bir
düzenin kurulmas›d›r. Burjuva demokrasisinin asli olan yükümlülü¤ü,
kapitalist s›n›f›n ç›karlar›n›n güvencesi olmakla birlikte; burjuva demokratik anlamda sosyal sorunlar›n nispi çözümü için de, öncelikle “devlet”
merkezli anlay›ﬂtan; “insan”, merkezli yaklaﬂ›ma geçmeyi ilkesel anlamda kapsar. “ideolojik, siyasî zihniyet de¤iﬂimi gereklidir; burjuva
despotlu¤u yerini burjuva liberalizmine b›rakmal›d›r.” fikri ve eylemi;
S.P. F/3
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burjuva demokrasisini, di¤er burjuva devlet biçimlerinden farkl› k›lar.
Ama o kadar. En geliﬂkin burjuva demokratik devletin de, iﬂçi s›n›f›n› köle k›lan kapitalist sistemi de¤iﬂtirmesinin olanaks›z olmas› nedeniyle iﬂçi s›n›f›n›n insanca yaﬂamas›n› güvence alt›na almas› olanaks›zd›r. Burjuva hukuku; kapitalist üretim iliﬂkilerinin kaç›n›lmaz sonucu olan burjuva yaﬂam tarz› içerisinde yeﬂeren ve onun s›n›rlar› kadar “özgür” olabilen yaklaﬂ›m farkl›l›klar›ndan birisinin resmileﬂmesi üzerine biçimlenir.
Türkiye’de burjuva demokratik anlamda bir sosyal güvenlik yasas›n›n
olmamas›; Türkiye cumhuriyeti devletinin kuruluﬂundan itibaren yap›sal
olarak, despotik, tepeden inmeci, cuntac› kurumlar› ve yönetim tarz›n›
içselleﬂtirmesinden kaynaklanmaktad›r. Bu yap›sal durumun sürdürülmesi, Türkiye’nin iktisadî ve siyasî olarak emperyalizme ba¤›ml› olmas›na do¤rudan ba¤l›d›r.
Kapitalist toplumda, sosyal güvenli¤e iliﬂkin bir yasa, emekçilerin
ma¤duriyetinin nas›l giderilece¤ini de¤il; kapitalist sömürünün nas›l sürdürülece¤inin kurallar›n› koyar. Yani Sosyal Güvenlik Yasas›’ndaki bir
de¤iﬂim, sömürü siteminin nas›l sürdürülece¤ine (sömürüyü d›ﬂlamayan tercihe) iliﬂkin bir de¤iﬂimdir.
Sosyal güvenlik yasas›n›n, iﬂçi s›n›f›n›, burjuvazinin iktisadî sald›r›s›na karﬂ› korudu¤u koskoca bir yaland›r. ‹ﬂçiler, ancak, sömürü sisteminin topra¤a gömüldü¤ü bir toplumda gerçek anlamda güven içerisinde yaﬂayabilirler. Kapitalist sistemin kendisi, eme¤ini satmak zorunda
b›rakt›¤› insanlar›n, güven içerisinde yaﬂama olanaklar›n› ve koﬂullar›n›
yok eder. Sosyal güvenlik, burjuvazinin istemiyle de¤il; iﬂçi s›n›f›n›n,
burjuvazinin iradesini zorlama gücü oran›nda gerçekleﬂebilir
Kapitalist sistem içerisinde “haklar” için mücadele gereklidir ve her
koﬂulda bu mücadele sürdürülmelidir. Ancak burjuva demokratik haklar›n elde edilmesinin, sömürüyü en aza indirmeyi sa¤layamayaca¤› da
unutulmamal›d›r. Kölelik koﬂullar›n›n iyileﬂtirilmesi için mücadelenin bir
ad›m› olan sosyal güvenlik yasas›n›n “demokratikleﬂmesini”, iﬂçi s›n›f›n›n toplumsal kurtuluﬂunun bir ad›m› gibi görmek ham hayaldir.
Ham hayal, insan›n dama¤›nda “hoﬂ” bir tat b›rak›r, ama gerçe¤i
de¤iﬂtirme gücü vermez.
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Ahmet Çakmak Deliorman
Özel Güvenlik Ve Türkiye

-De¤erlendirme-

Bir toplumdaki belirli üretici güçlerin üretim iliﬂkileri ile olan korelasyonu sonucu ortaya ç›kan art›k ürün ve bunun korunmas›, sürdürülmesi, ileriki aﬂamalarda pazarlanmas› ve geliﬂtirilmesi amac› temelinde,
bu sistemsel bütünlü¤ün egemenlerce belirlenen ismi olan güvenlik, iki
aﬂamada temellendirilmiﬂ, sistemleﬂtirilmiﬂ ve geliﬂtirilerek çeﬂitli üretim biçimlerinin üretici güçler ile olan iliﬂkisi paralelinde günümüze kadar ulaﬂm›ﬂt›r. Birincisi, üretimin, de¤iﬂimin ve art› ürüne (kapitalizm koﬂullar›nda art›-de¤ere) el koyman›n güvencesi ve devaml›l›¤› ile geliﬂtirilmesi sürecinde ortaya ç›kan iç güvenlik; ikincisi ise, bu sistemin yürütülmesine dair d›ﬂtan gelen her türlü engelleme amac›na yönelik olarak
geliﬂtirilen d›ﬂ güvenliktir.
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarﬂisinde de yer alan güvenli¤in bahsedilen her iki biçimi de zor ögesi ile birlikte oluﬂmuﬂ, geliﬂmiﬂ ve sistemleﬂtirilerek toplumlar›n, ülkelerin s›n›fsal, ekonomik, sosyal, politik, kültürel durum ve koﬂullar› ile paralel bir seyir izlemiﬂtir. ‹çte, artan s›n›f çeliﬂkileri ve s›n›f mücadelesi prati¤inde devlet terörüne; d›ﬂta ise üretim
iliﬂkileri ba¤lam›nda kölecili¤e, sömürgecili¤e, emperyalizme ulaﬂarak
koruma içgüdüsünden geliﬂtirme içgüdüsüne s›çramal› ve sistematik bir
ilerleyiﬂ! yaﬂarken bunun temelini sald›rganl›k teﬂkil etmiﬂtir. Sald›rganl›¤›n resmileﬂmesi kendisini devlet denilen, egemen s›n›flar›n ç›kar›n›
kollamak, yürütmek ve geliﬂtirmek d›ﬂ›nda bir iﬂlevi olmayan; fakat kendisini tüm toplumun koruyucusu, gözetleyicisi ve geliﬂtiricisi olarak tan›tmay› ve bunu topluma benimsetmeyi, kabullendirmeyi, içselleﬂtirmeyi baﬂarabilen ayg›tta somutlaﬂmakta ve ifadesini bulmaktad›r. Sömürünün görece gizli oldu¤u, art›-de¤er sömürüsünün, üretimin ve de¤iﬂimin kapitalizm öncesi üretim biçimlerinde görüldü¤ü biçimiyle aç›k olmamas› egemenlerin, günümüz koﬂullar›nda belirtirsek burjuvazinin ve
yönetimin üst kademesinde yer alanlar›n iﬂini kolaylaﬂt›rmakta ve oluﬂturduklar› yasama, yürütme, yarg› organlar› ile buna meﬂruiyet kazand›rmaktad›rlar.
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As›l olarak, özel mülkiyetin ortaya ç›kmas› ve toplumlar›n s›n›flara
ayr›lmas› ile birlikte ortaya ç›kan (ilksel dönemde yaban hayvanlar›ndan
korunma, toprak istilalar›na karﬂ› oluﬂturulan güvenlik alg›s› ve refleksi
de güvenlik aç›s›ndan ilksellik taﬂ›makla birlikte konumuzu oluﬂturan
güvenlik genelinde ve özel güvenlik tekilinde farkl›l›k arz etmektedir) ve
de¤iﬂik aﬂamalar kat ederek günümüze ulaﬂan güvenlik alg›s› ve korunma iste¤i ve arzusunun ortaya konulaca¤› alan iç güvenlik perspektifinde geliﬂen, geliﬂtirilen özel güvenlik konusudur.
‹ç güvenli¤i sa¤layacak temel aktör, polis ad› verilen kamu taraf›ndan istihdam edilen güvenlik görevlilerinden oluﬂmaktad›r. Güvenli¤i
sa¤layacak insan gücünün kamu taraf›ndan istihdam edilmesi devlet
erkinin gücünden kaynaklanmaktad›r. Modern dünyada devlet erkinin
tan›mlanmas›, ﬂiddet kullan›m›ndaki meﬂruluk vasf› ile ölçülmektedir.
Modern dünyada güvenli¤in sa¤lanmas› ve ard›l› olan süreçler devletin
egemenli¤i alt›nda gerçekleﬂmektedir. Bu anlamda güvenlik devlet ve
yurttaﬂ iliﬂkilerini oluﬂturan önemli bir unsurdur. Güvenli¤in sa¤lanmas›
hususu yurttaﬂ aç›s›ndan bir hak mahiyetinde oluﬂmuﬂtur ve ayr›ca
devletten beklenilen hizmetler aras›ndad›r.
Modern dönemlerle birlikte iç güvenli¤in önemli bir boyutu da mekânla olan iliﬂkisidir. Modern dünyayla birlikte ortaya ç›kan ﬂehirleﬂme
olgusu ve beraberinde taﬂ›d›¤› sorunlar iç güvenli¤in ﬂehir sorunuyla
birlikte an›lmas›n› beraberinde getirmiﬂtir. Polis kavram› Yunanca ﬂehir
anlam›n› taﬂ›maktad›r. Günümüzdeki anlam›na yak›n biçimiyle ise ﬂehir
(ﬂehir devletindeki) yönetim iliﬂkilerinin, iç huzuru ve iﬂleyiﬂi düzenleyen yasalar›n tamam›d›r. Kent ve güvenlik kavramlar›n›n aras›ndaki
ba¤, XXI. yüzy›l› tan›mlayan siyasal, sosyal ve ekonomik dönüﬂümle
birlikte daha da güçlenmektedir. Modern toplumun ve dünyan›n tahribat›n› beraberinde getiren yeni süreç ve ilkeler her iki kavramda köklü
dönüﬂümleri beraberinde getirmiﬂtir.
Özellikle 1980 sonras› dönem küreselleﬂmeyle birlikte an›lmaktad›r. Esasen 1970’li y›llar›n ortas›ndan itibaren baﬂlayan, SSCB’nin y›k›l›ﬂ› ile had safhaya ç›kan ve günümüzde prati¤inin ülkemizde de alenen
görüldü¤ü neoliberalizm ya da neoliberal politikalar çerçevesinde kapitalist enternasyonalin ihtiyaçlar› do¤rultusunda ﬂekillendirilen, belirlenen, uygulamaya konulan ve yürütülen küreselleﬂme ya ya da globalleﬂme yeni bir süreci baﬂlatm›ﬂt›r. Bu dönem modern devlet ve toplumun de¤er ve kal›plar›nda çeﬂitli de¤iﬂimlere yol açm›ﬂt›r. Küreselleﬂ36

menin fiilî olarak gerçekleﬂti¤i en önemli alan mekân olmuﬂ; mekân tek
baﬂ›na önemli bir kavram ve de¤er haline gelmiﬂtir. Mekân›n ve mekânsall›¤›n artan önemi kentin de¤er ve kullan›m›n› de¤iﬂtirmiﬂtir. Bu durum
ise kentsel alandaki iliﬂki ve kesimlerin farkl›laﬂmas›na yol açm›ﬂt›r. Ancak yaﬂanan bu süreç t›pk› modern toplumda oldu¤u gibi çeﬂitli gerginlik hatlar›n› da beraberinde taﬂ›maktad›r. Bahsedilen dönüﬂüm sonuçlar› itibariyle toplumsal eﬂitsizliklerin ve çeliﬂkilerin artmas›na neden olmuﬂtur. ‹ktisadî aktivasyonlarda serbest piyasa ekonomisi lehine yap›lan de¤iﬂiklikler ile devletin koruyucu rolünün ve iﬂlevinin küçültülmesi
politikalar›; sosyal adalet sorununda daha büyük çatlaklara ve yar›lmalara neden olmuﬂtur. S›n›flar aras› farklar›n h›zla artmas›, s›n›flar aras›
iliﬂkilerde birbirinden kopma ve ayr› durma gibi sonuçlar yaratm›ﬂt›r.
Kentsel alanda beliren bu görünüm ise 1980 sonras›nda kentte ortaya
ç›kan güvenlik sorunlar›n›n ve çözümlerinin yönünü belirlemiﬂtir.
1980 sonras› dönem kentsel alanda yaﬂanan mekânsal ve toplumsal kutuplaﬂma güvenlik nosyonu ekseninde gerçekleﬂmiﬂtir. Kentsel
alan, kent içinde bar›nanlar›n birbirlerine de¤meden ve birbirlerini tan›madan yaﬂad›klar› bir mekâna dönüﬂmüﬂtür. Bu sürecin oluﬂumunda
tüketici tercihi gibi yaklaﬂ›mlar›n etkisi olmakla birlikte, kentin güvensizli¤ini ön plana ç›karan yaklaﬂ›mlarda etkili olmuﬂtur. Kent idealini parçalayan yayg›n söylem güvenli¤i bir kent sorunu olarak de¤il, kentsel
bir sorun olarak aktarmaktad›r. Bununla birlikte kent içinde güvenli¤i
tehdit eden alan ve toplumsal gruplar›n belirlenmesi kentlilik idealiyle
de çeliﬂmektedir. Güvenlik alg›s›nda yaﬂanan bu de¤iﬂim kent içinde
çeﬂitli kesimlerin birbirlerini tehlikeli olarak görmelerine yol açmaktad›r.
S›radan bir kentlinin, kente karﬂ› belle¤inde oluﬂan emniyetsizlik hali
güvenlik önlemlerinin artt›r›lmas› talebini yükseltmektedir. Kentte yayg›nlaﬂan yeni güvenlik önlemlerinin meﬂruiyeti de bu eksende sa¤lanmaktad›r. Güvenlik ve emniyetin sa¤lanmas› ad›na kentin çeﬂitli alanlar›nda gerçekleﬂtirilen önlemler çeﬂitlenmekte ve artmaktad›r. Dünya’n›n
birçok kentinde kameral› izleme sistemlerinden, kurﬂungeçirmez camlara; özel güvenlik görevlilerinden elektronik geçiﬂ sistemlerine kadar
bir dizi uygulama ve tedbir güvenlik amaçl› olarak uygulanmaktad›r.
Türkiye’de Özel Güvenlik
Kentsel alanda de¤iﬂen güvenlik alg›s›na paralel olarak kentin emniyetini sa¤lamak üzere çeﬂitli yöntemler kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
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Kentsel alanda oldukça geniﬂ bir havzada kullan›lan güvenlik vas›talar›ndan biri de özel güvenliktir. Özel güvenlik ve koruma faaliyetleri
1990’lardan itibaren h›zla büyüyen bir güvenlik aktörü olarak dikkat
çekmektedir.
Küresel düzlemde güvenlik sorununun özel teﬂekküllere ve stratejilere devri olarak ortaya ç›kan özel güvenlik olgusu Türkiye’de de Bat›daki gibi benzer ﬂekillerde ortaya ç›km›ﬂ ve geliﬂmiﬂtir. ‹ç güvenli¤in
sa¤lanmas›nda silahl› bürokrasiyi temsil eden polis gücünün yan› s›ra
özel güvenlik görevlilerinin kullan›m› 1980 sonras›nda kademeli olarak
artm›ﬂt›r. 12 Eylül darbesi, 24 Ocak Kararlar›n›n uygulanmas›n›n yolunu
açarken özel güvenli¤in geliﬂiminde de tasnif edici bir nitelik taﬂ›maktad›r. Özel güvenlik faaliyetlerine iliﬂkin ilk yasa 1981 y›l›nda yürürlü¤e
sokulmuﬂtur. Ancak Türkiye’deki özel güvenli¤in tarihsel geliﬂimi aç›s›ndan as›l k›r›lma noktas› 1990’l› y›llard›r. Bu y›llarla birlikte özel güvenli¤e olan ilgi h›zla artm›ﬂt›r. Ancak fiilî olarak piyasada bulunan iliﬂki ve
aktörler karﬂ›s›nda mevcut yasalar yetersiz kalm›ﬂt›r. Bu duruma binaen sektörün düzenlenmesi yolunda ikinci yasama faaliyeti 2004 y›l›nda
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Ç›kart›lan bu yasayla birlikte özel güvenlik hizmet
sektörü kategorisinde de¤erlendirilebilecek bir faaliyet haline gelmiﬂtir.
Türkiye’de özel güvenlik fikri 1966’dan bu yana vard›r. Bu dönemde henüz bir yasal bir düzenleme olmamas›na karﬂ›n yönetmeliklerle
önemli yerlerin hususi olarak korunmas› gerekti¤i belirtilmiﬂtir. Olgu ilk
defa 31 Ocak 1966 tarihinde, Milli Güvenlik Kurulu’nda görüﬂülmüﬂ,
MGK’n›n 97 say›l› karar› ile barajlar›n güvenli¤i ba¤lam›nda Türkiye
gündemine girmiﬂtir. Bu y›llarda Türk hukuk mevzuat›nda, kamuya ait
olmayan, özel hukuk kiﬂilerine ait bir kolluk kuvveti hükümleri taﬂ›mam›ﬂ olsa da mevzuatta özel kolluk deyimi çeﬂitli ﬂekillerde yer alm›ﬂt›r.
K›ta Avrupa’s›n›n 1960’larda tan›maya baﬂlad›¤› bu yeni olgu, Türkiye’de 1980’li y›llardan itibaren, yasal statüsünü kazanabilmiﬂtir. Özel
koruma ve güvenlik önlemlerinin fiili olarak uygulan›r olmas› 1970’lerin
ortalar›ndan itibaren gerçekleﬂmiﬂtir. 1970’lerin ortalar›ndan itibaren
Türkiye’de keskinleﬂen politik eylemlerin etkisiyle önceleri bankalarda
jandarmalar›n görevlendirilmesi söz konusu olmuﬂ; ancak polisin ve
jandarman›n yetersiz görülmesi sonucu kimi yerlerin spesifik olarak korunmas› söz konusu olmuﬂtur. Böylelikle stratejik yerlerin ve çeﬂitli kurumlar›n›n korunmas›nda özel güvenli¤e baﬂvurulmas› ve istihdam›
gündeme gelmiﬂtir. Fiilî olarak uygulanan bu korunma yöntemi bu y›l38

larda ticari bir yap›lanmay› ve gayreti içinde bar›nd›rmamaktad›r. Kimi
yasallaﬂt›rma çabalar›na karﬂ› da özel güvenlik sisteminin yasal bir
meﬂruiyete kavuﬂmas› 12 Eylül 1980 darbesinden sonra gerçekleﬂmiﬂtir. 22.07.1981’de genel kollu¤a yard›mc› olma misyonuyla ve onun denetimi alt›nda güvenlik hizmetleri ilk kez yasal olarak özel birimlere devredilmiﬂtir.
1981 y›l›nda yap›lan düzenlemeyle birlikte kent içindeki baz› kuruluﬂlar ve bu arada özellikle bankalar, al›ﬂveriﬂ merkezleri ve büyük fabrikalara kendilerine özgü güvenlik personeli bulundurabilmelerine olanak sa¤layan düzenlemeleri gerçekleﬂtirmiﬂlerdir. Bu ad›m ise özel
mülkiyetin, mal›n ya da meskenin kiﬂilerin kurduklar› çeﬂitli akitler ba¤lam›nda ﬂahsi istekler uyar›nca korunabilmesinin yolunu açm›ﬂt›r. Özel
güvenlik sektörünün Türkiye’deki büyümesi ise 1990’larla birlikte gerçekleﬂmiﬂtir. Dünya’n›n farkl› ülkelerinde oldu¤u gibi Türkiye’de de özel
güvenlik XX. yüzy›l›n son on y›l›nda h›zl› bir büyüme içine girmiﬂtir.
Özel güvenli¤e olan ilginin artmas› ﬂehirlerde yaﬂanan de¤iﬂimle
alakal›d›r. Belediyelerin oluﬂturdu¤u rayl› sistemlerin geliﬂmesi, büyük
ticaret ve iﬂ merkezlerinin aç›lmas›, iﬂletmelerde ve s›nai faaliyetlerde
devasa büyüklükteki yerlerin kurulmas›, al›ﬂveriﬂ ve e¤lence merkezlerinin ço¤almas›, toplant›, konser ve spor karﬂ›laﬂmalar›nda duyulan güvenlik ihtiyac› özel güvenlik hizmetlerine olan talebi artt›rm›ﬂt›r. Türkiye’de yaﬂanan dönüﬂümün zorlay›c› gücü mal ve hizmet dolaﬂ›m›na dayanan ekonomi ile uluslararas› sermayenin istekleridir.
1990’l› y›llarda bu anlamda, kentlerin gerçekleﬂtirilen yat›r›mlar sonucu dönüﬂtü¤ü ve yeniden ﬂekillendi¤i dönemdir. Özel güvenlik sektörünün Türkiye çap›ndaki yay›l›m› düﬂünüldü¤ünde, sektöre olan talebin kentsel alandaki egemen aktörlerin ihtiyaçlar› do¤rultusunda gerçekleﬂti¤i fark edilecektir. Buna göre 2005 y›l› Temmuz ay› verilerine
göre; Türkiye’deki özel güvenlik piyasas›n›n 2/3’ü üç büyük kentte hizmet vermektedir, yine toplam istihdam›n 2/3’ü de bu üç ﬂehirde bulunmaktad›r. Bu veriler do¤rultusunda Türkiye’de özel güvenlik sektörünün
de¤erlendirilmesinde mekânsal de¤iﬂimin ve unsurlar›n önemsenmesi
gerekti¤i iddia edilebilir.
Suça ve suçun engellenmesine iliﬂkin korunma ihtiyaçlar›n›n ﬂirket
ya da organizasyonlarca gündeme gelmesi ise küreselleﬂme olgusunun gündeme getirdi¤i belirsizlik ve güvensizlik sorunlar›yla birlikte olmuﬂtur. Tehdit ve tehlike durumlar›n›n yap›sal olarak de¤iﬂmesi özel
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olan›n korunmas›na iliﬂkin artan ilginin sebebi olarak telakki edilmektedir. Suçun ve tehdidin gündelik düzeyde karﬂ›laﬂ›labilir olmas› ve belirsizli¤i iç güvenlik sorununda ﬂirket ve kurumlar›n öznel güvenlik tedbiri
gibi önlemlere baﬂvurmas›na yol açm›ﬂt›r. Toplumda hissedilen genel
güvensizlik duygusunun artmas› ve mala karﬂ› iﬂlenen suçlardaki art›ﬂlar özel güvenli¤in yap›lanma gerekçeleri aras›nda gösterilmektedir.
Yani asayiﬂin sorunsuz oldu¤u durumlarda dahi sürekli korunma ve
kontrol alt›nda olma iste¤i, özel olan›n olas› risklere karﬂ› korunmas› talebi özel güvenli¤in yayg›nlaﬂmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Türkiye’de özel güvenlik alan›nda çal›ﬂan 900’e yak›n ﬂirket, 200
bin ile 300 bin aras›nda da özel güvenlik görevlisi oldu¤u tahmin edilmektedir. Bu rakamlar baﬂka birçok ülkede oldu¤u gibi Türkiye’de bulunan polis say›s›n›n üzerindedir. Bu yönüyle Türkiye’de bulunan toplam kolluk güçleri aras›ndaki bu fark aktüel boyutuyla dikkat çekmektedir. Bu durum çeﬂitli haberlerde ve yorumlarda özel güvenlik ordusu
tarz›nda ibarelerin kullan›lmas›na yol açm›ﬂt›r. 2004 y›l›nda yap›lan yasal düzenlemeyle özel güvenlik elemanlar›n›n birçok yerde faaliyet gösterebilmesi sa¤lanm›ﬂt›r. Özel güvenlik hizmetinin verildi¤i baz› alanlar
ﬂunlard›r: fabrikalar ve ﬂirket binalar›, al›ﬂveriﬂ ve iﬂ merkezleri, özel
e¤itim kurumlar› ve üniversiteler, oteller, sanayi bölgeleri, hastaneler,
otobüs terminalleri, kuyumcular, döviz bürolar›, bankalar, turistik tesisler, site ve yerleﬂim meskenleri, konserler, spor müsabakalar›, cenaze
törenleri, özel toplant› ve etkinlikler, limanlar, rayl› sistemler, köprüler ve
barajlar, havalimanlar›, depolama ve sevk yerleri, tarihi eserler, ören
yerleri, sit alanlar›, aç›k ve kapal› müzeler.
Sonuç
1980 sonras› dönemde kentsel alanda, mekâna dair, yaﬂanan
farkl›laﬂma sonuçlar› itibariyle mekânsal ve toplumsal kopmay› güçlendirmiﬂtir. Kent içinde bar›nanlar›n birbirlerine tan›k olmadan ve birbirleriyle iliﬂkiler kurmadan sürdürdükleri yaﬂam alanlar› kentte çeﬂitli adalar›n ve havzalar›n oluﬂmas›na yol açm›ﬂt›r. Bu dönemde devletin sosyal yönünü ve niteli¤ini zay›flatan, serbest piyasa ve rekabet ilkelerinin
hegemonyas›n› kuran uygulamalara geçilmesi ise kent içindeki dezavantajl› gruplar›n yaﬂamsal konumlar›n› daha da geriye çekmiﬂtir.
Kentte ortaya ç›kan bu gerginlik hatlar› ve çeliﬂkiler ise kente karﬂ›
olan güvensizlik duygusunun artmas›na yol açm›ﬂt›r. Kent ideali çerçe40

vesinde bir arada ve ortak yaﬂama kültürünü önemseyen yaklaﬂ›m ve
alg›lar›n yerine toplumsal gruplar›n birbirleriyle olan irtibatlar›n›n tamamen kesildi¤i bir alg› yayg›nlaﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. Birbirine dokunmayan,
birbirleri aras›nda herhangi bir ba¤›n olmad›¤› yaﬂamlar kentsel alanda
yarat›lmaktad›r. Güvensizlik, endiﬂe ve korku gibi hislerin ve betimlerin
sonucu olarak, kentsel alan›n büyük bir kesimi çeﬂitli biçimlerle koruma
ve gözetim alt›na al›nm›ﬂt›r. Kenti ur gibi saran güvenlik önlem ve tedbirleri içiçe geçen çemberler gibidir. Kentiçi alanda korunakl› meskenlerin say›s› gün geçtikçe artmakta ve büyükten küçü¤e do¤ru çeﬂitli
düzlemlerde bu uygulamalar yayg›nlaﬂmaktad›r. Bu yönüyle kent bir
kaleyi and›rmaktad›r. Kalenin etraf› surlarla çevrilidir ve silahl› görevliler ya da koruma muhaf›zlar› bu kalenin koruyuculu¤unu üstlenmektedir. Dünya kentlerinin birço¤unda kamusal alanlar›n özelleﬂtirilmesi,
elektroni¤in kullan›m›n›n birçok mekânda gözetim amac›yla artmas›,
polis say›s›n›n art›r›lmas›, kentli bilgilerinin veri kay›tlar›n›n tutulmas› gibi iﬂlem ve uygulamalar kentte ayr›ﬂmalar›n artmas›na neden olmaktad›r.
Güvenlik ve özel güvenlik, özellikle mekânsal anlam›yla kentlerde,
devletin küçülmesi ve liberalleﬂmesi görüntüsü alt›nda sunulan özelleﬂtirmelerin sonuçlar›n›n orta ve uzun vadede oluﬂturaca¤› tepkiler ve
keskinleﬂen s›n›f farkl›l›¤› ve çat›ﬂmas› paralelinde geliﬂecek her türlü
s›n›fsal, örgütsel hak arama, baﬂkald›r› ve isyan potansiyelini bast›rmak
ad›na oluﬂturulmuﬂ bir düzenektir. Polis devleti, devletin polisi diyalekti¤ini toplumun iﬂsiz kesimlerine yayarak s›n›f savaﬂ›m›n› bölmenin de
bir yöntemini ﬂekillendirmektedir. Toplumun yoksul kesimlerini, iﬂçi s›n›f›n› birbirine düﬂmanlaﬂt›rman›n ulusal, dinsel, mezhepsel, kültürel,
ideolojik farkl›l›klar›n proletaryay› ayr›ﬂt›ramad›¤› noktada da sistemin
iﬂlevini görecek bir araçt›r. Sistemi meﬂrulaﬂt›rma, kabullendirme ve içselleﬂtirmede kendisini toplumsal bir özne ve birey olarak ifade edememiﬂ nesnelere toplumun güvenli¤ini sa¤lama gibi kutsal!? bir görev vererek, hiçbir ﬂey olamam›ﬂ; ama konumunun getirisiyle kendisini toplumun üstünde, de¤ilse onun için çal›ﬂan sözde de¤il, özde vatandaﬂ! olmay› becerebilen, gerekti¤inde “devlet için kurﬂun atarak” ve veya “yiyerek kahraman!?” olarak gören kap›c›, bekçi yaratmak ve türetmektir.
Bunu modernleﬂme ve ilerleme olarak atfeden bat›c›lar, ABci,
ABDci, vs.’ciler, liberalizmi, sömürüyü, özel mülkiyeti, kapitalizmi, hatta
emperyalizmi kutsayanlar as›l güvenli¤in eﬂitlik, özgürlük, toplumsal
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mülkiyet, s›n›fs›z-sömürüsüz bir toplumda olaca¤›n› söyleyenlere karﬂ›
aﬂ›r› bir güvenlik tedbiri almay› modernleﬂme ad›na asla arka plana b›rakmamaktad›rlar!
Türkiye’de özel güvenlik ﬂirketi sahiplerinin asker ve polis kökenli
olmalar› tesadüfi de¤il; bir egemen s›n›f politikas›n›n gere¤idir. De¤iﬂen
ve geliﬂen koﬂullara uymak ve bekçili¤ini yapanlar› buna uydurmak gere¤i ve prati¤ini en iyi biçimde sergilemektedirler ve özel güvenlik de
bunun tezahüründen baﬂka bir anlam ifade etmemektedir. Komutanlar›na sayg› ve ﬂefkatle ba¤l› paramiliter faﬂizan güçlerin üniformal›, resmî, meﬂru halinin altyap›s›n›n oluﬂturulmas›, zemininin yarat›lmas› halidir özel güvenlik. Kontrgerilla gelene¤inden gelen ﬂah›slar›n bu önemli
vatan görevine!? sar›lmalar›, devletin adamlar›n›n emekli olmad›¤›n›n,
ömür boyu devlete hizmette kusur etmediklerinin de göstergesidir. Bekçili¤ini yapt›klar› sistem ad›na normal ﬂartlarda çal›ﬂt›¤› yerin, sorumlu
oldu¤u alan›n korumal›¤›n› yapanlara, ﬂartlar de¤iﬂince nas›l hareket ettirilecekleri aﬂikar bir güzergahta yol ald›r›lacaklar›na kuﬂku yoktur. Bir
sektör, bir rant kap›s› ve kirli iﬂleri gizleme iﬂlevi de gören özel güvenlik ﬂirketlerinin as›l görevi ilerleyen süreçte s›n›f çat›ﬂmas›n›n antagonizmaya dönüﬂtü¤ü anlarda ve alanlarda ortaya ç›kacakt›r.
Hiçbir ﬂey göründü¤ü gibi de¤ildir; olay ve olgularda belirleyici olan
nas›l bak›ld›¤› de¤il, nereden bak›ld›¤›d›r: s›n›fsal bir bak›ﬂ aç›s›yla özel
güvenli¤in amac› sistemin dillendirdi¤i gibi, devletin maddî yükünü ve
devletin kolluk kuvvetlerinin yükünü hafifletmek, rekabet ortam› yaratmak, halkla iliﬂkileri geliﬂtiren güvenlikçiler yaratmak m›?, yoksa gelece¤in s›n›f savaﬂ›m›na ﬂimdiden kendilerince hakl› s›n›fsal gerekçelerle
engel olma, bast›rma, bölme, yok etme projesi mi? Devlet denilen, tarihin en kanl›, en örgütlü, en kurumlaﬂm›ﬂ terör örgütünün ve T.C. devletinin sicili incelendi¤inde fazla söze gerek kalmamaktad›r!
Sorun, egemenlerin ne yapt›¤› de¤il sömürülenlerin-ezilenlerin ve
bundan kurtulmak isteyenlerin ne yapt›¤› ve ne yapaca¤›d›r! Gelecek
dönemin s›n›f savaﬂ›m›nda özne olmas› beklenen güvencesizler hareketi ile birlikte özel güvenlik alan› da ‹ﬂçi S›n›f›n›n Sendikal Ve Siyasal Birli¤ini sa¤lama temelinde örgütlenmelidir. Asl›nda kendisi de
bir güvencesiz olma potansiyeline sahip özel güvenlik çal›ﬂan› s›n›f›n
saf›na çekilmeli ortak mücadele dinamiklerinin yarat›lmas› için ortam
haz›rlanmal›d›r. S›n›f›n› bilmeyen herkes gibi, eline güç, beline jop, silah
verilen birileri elbette ki bekçili¤ini yapt›klar› ﬂeyi koruma güdüsüyle ha42

reket ederler; ama s›n›fsal bilince sahip olan bir proleter, proletaryan›n
iktidar› için savaﬂmaktan çekinmez. Önemli olan ona bilinci taﬂ›mak ve
içselleﬂtirmesini sa¤lamakt›r. Gün gelir o coplar gerekti¤i yöne de döner. Yeter ki Komünistler, Devrimciler ve ‹ﬂçiler bir mücadele a¤› örmeye baﬂlas›nlar gerisi gelir. 1970 y›l›ndaki proletaryan›n ülkemizdeki
önemli tarihi ataklar›ndan biri olan 15/16 Haziran Direniﬂi döneminde
tekelci-militarist-polis devleti burjuvazinin havaalanlar›nda güvenli ülkelere (anavatanlar›na) kaçmalar›na neden olan proletaryay› engelleyememiﬂtir. Bugün ayn› süreç iﬂledi¤inde çok güvendikleri sistem koruyucular ve özel güvenlik de dâhil hiçbir güç, burjuvazinin ülkeden kaç›ﬂ›n› ve proletaryan›n iktidara uzan›ﬂ›n› engelleyemez. Görünen o ki, önümüzdeki dönemdeki görevlerden en önemlisi proletaryan›n birli¤ini sa¤lamak ve iktidara yükseliﬂinin ad›mlar›n› atmakt›r. Görev beklemez!
Kaynak: Esra Kaya, ﬁehircilik Hareketi,…
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Ali Özdo¤u
Politikada Köksüzlük

-Polemik-

Sovyetlerin da¤›lmas›n›n bir sonucu olarak ülkemizde ve benzerlerinde birçok insan›n da Kâbesi y›k›lm›ﬂ oldu. Bu Kâbesi y›k›lm›ﬂ olmak
durumu tarif edilemez, çok zor, s›k›nt›l› bir durumdur. Belki biraz soka¤a terk edilmiﬂlik durumuna benzetilebilir.
Hele ki; tarihsel-sosyal süreç, olay, olgu ile ne, neden, niçin iliﬂkisini yani diyalekti¤ini kuramayan ve anlayamayanlar için...
Böyle bir durumda bilinç ve inanç, aidiyet duygusu, sorumluluk bilinci zay›f buna ra¤men kiﬂisel egolar› a¤›r basanlar savrulup, kopup giderler. Gittiler de…
Gidenler ço¤unlukla ideolojik, politik ve örgütsel aç›lardan köksüz
kimlik ve kiﬂiliklere sahiptiler. S›n›fsal aidiyetleri küçük ve orta burjuva
katmanlardan oluﬂuyordu. Bir bak›ma ait olduklar› s›n›fsal katman›n gereklerini yerine getirmiﬂ oluyorlard›. Bu türden s›n›f ve katmanlardan gelip de proleter devrimci potada eski kirli elbiselerini atan ve de yeni bir
halitaya-kal›ba dökülmeyi hazmeden insanlar›m›z ise çok az›nl›ktayd›.
Gidenler, kaybettikleri zaman›, olanak ve bulanaklar› telafi edebilmek için 7/24 çal›ﬂmaya, hizmete koyuldular. ‹çlerinden en parlak zekal›lara, en f›rsatç›lara, en amade olanlara allah “yürü ya kulum” dedi.
Onlar da uygun ad›mlarla yürüdüler.
Bir k›s›m insan›m›z da ak›l-ruh-beden sa¤l›klar›n›n yan›nda ideolojik-politik sa¤l›klar›n› da yitirip gittiler... Bir dönemin genç kuﬂaklar›n›n
böylesine savrulmas›yla tarifi imkâns›z travmalar yaﬂand›. Daha tam
olarak söylenecekse; dram ve trajediler yaﬂand›… Bir bak›ma hâlâ da
yaﬂanmakta…
Zor da olsa ilk travmay› atlat›p, inanç ve bilincini halen sürdürmeye çal›ﬂanlar ise; “Ne oldu? Neden oldu? Nerede yanl›ﬂ yap›ld›? Kim
yapt›? ‹deoloji mi, teori mi, örgüt modeli mi yanl›ﬂt›? Kabahat yoksa ﬂeflerde miydi?” türünden aray›ﬂlar›na girdiler. “ﬁaﬂk›n ördek k›ç›ndan suya dalar.” halk özdeyiﬂi tam da böyleleri için söylenmiﬂ olsa gerek.
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Kimileri siyasal-soysal devrimlerini gerçekleﬂtiren ülkelerin ideolojik-teorik-örgütsel deneyimlerini araﬂt›rmaya yöneldiler. Sosyalizmin
yüzelli y›ll›k tarihini incelemeye koyuldular. S›n›rl› bilgileriyle yüz y›ll›k s›n›f mücadelesi tarih ve devrimci geleneklerimizin günümüze nas›l bir
›ﬂ›k tuttu¤unu incelemeyi ise bir türlü ak›l edemediler. Orijinal s›n›f iliﬂki
ve çeliﬂkilerimizle emekçi halklar›m›z›n tarihini, co¤rafyas›n›, dilini, dinini, inanç sistemlerini, ilerici kültür ve geleneklerini, masallar›n›, mitolojilerini bilmiyorlard›. ﬁefleri bunlar› ö¤retmemiﬂti onlara. Bu bir yana incelemeyi, araﬂt›rmay› ve kendi yerli sentezimizi bu temelde üretmeyi de
ak›l edemediler. Edebilirler miydi? Edemezlerdi. Çünkü bu temeldeki
devrimci geleneklerimizi yeni kuﬂaklara ne “en eskiler” ne de “yeniler”
bir türlü taﬂ›yamam›ﬂt›(k). Onlar› çeﬂitli fikir batakl›klar›ndan kurtaracak
kurum ve kuruluﬂlar› ne üretebilmiﬂtik ne de deneyimlerimizi süreklilik
içinde onlara taﬂ›yabilmiﬂtik.
Bilim ve ak›ld›ﬂ›, eklektik, pragmatik, al›nt› mant›¤› ile devrim ithalat-ihracat iﬂlerini sistemleﬂtirmeye çal›ﬂan mevcut örgütlerin göreneklerini birer gelenek yerine koyduklar› için böylesine aray›ﬂlar›n içinden
bir türlü ç›kamad›lar. Kendilerine bu aray›ﬂlar›nda yol ve erkan gösterecek Devrimci ve Marksist Sol Kadrolarla bir türlü tan›ﬂamam›ﬂlard›. Küçükburjuva ö¤renci gençli¤i araban›n önüne koﬂan örgütsel anlay›ﬂlar
yerine henüz Proletarya diye söze baﬂlanmas› gerekti¤ini ö¤renemediler. Bizlerden önce mücadelenin ateﬂinden gelen ve tutulacak Ana
Halka’y› gösteren ve tüm altüst oluﬂ süreçlerinde PART‹ diye söze baﬂlayan ve bu tarihsel-s›n›fsal olguyu iﬂaretleyen ve gündemde s›cak tutan Kadrolar› dinlemediler. Dinleyebilirler miydi? Dinleyemezlerdi. Çünkü “Akacak kan damarda durmaz”d›. Memlekete bilinçle taﬂ›nan ve
do¤rulu¤u, içeri¤i, niteli¤i tart›ﬂmal›, hangi amaçla tercüme edilip sistemli biçimde da¤›t›m› yap›ld›¤› meçhul yay›n faaliyetleri Marksizm-Leninizm yerine konulmuﬂtu!?
Genç kuﬂaklar, Devrimci tarih ve gelene¤imizin d›ﬂ›na düﬂmüﬂ, bilimselli¤i çok su kald›r›r eserleri okumaya yöneldiler. Bulabildikleri kadar›yla ne kadar yay›n varsa didik didik ettiler. Stalin, Troçki, Mao, Enver Hoca, Che Guevera, Ho ﬁi Min, Le Duan, Giap, N. Havetme, vb.
önderler ne demiﬂti? Parti, Partileﬂme Sorunu, Devlet, Devrim, “Millî
Mesele” ile “Milliyetler Meselesi”ne ve Sosyalist Kuruculuk gibi hayatî
konulara nas›l yaklaﬂm›ﬂlard›? Hangi tarihsel koﬂullarda, hangi sosyoekonomik formasyonlarda, hangi kadrolarla, hangi s›n›fsal ittifaklarla,
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hangi strateji ve taktikleri kullanm›ﬂlard›? Birlik sorununa nas›l çözüm
yöntemleri geliﬂtirmiﬂlerdi? Hangi ideolojik-politik-örgütsel araçlar› harekete geçirmiﬂ ve nas›l siyasal-sosyal devrimlere uzanm›ﬂlard›? Bir
yandan hâkim gerici s›n›flar›n Devrimci ve Marksist Sol Kadrolara uygulad›¤› bask› ve devlet terörü, di¤er yandan Bilimsel Sosyalizm-Komünizm düﬂman› anti-marksistler, troçkistler, anarﬂistler, dönekler, dönmeler bu süreçlerde öne ç›km›ﬂ ya da ç›kar›lm›ﬂt›...
Hem bu durum tam da 12 Eylül faﬂizmi döneminden ç›k›ﬂ, daha
do¤rusu hâkim gerici s›n›flar›n demokrasicilik oyunundaki perdesinin
az›c›k aralan›ﬂ›nda; yeniden konuﬂma, görüﬂme, tart›ﬂma, aray›ﬂ döneminde yaﬂanm›ﬂsa neler olurdu neler. Oldu da zaten...
Arayan arad›¤›n› da “mevlas›n›” da buluyordu; (uluslarötesi tekelci
sermaye ideologlar›n›n komünizm düﬂman› tezlerinin uzant›s›nda) nedenini, niçinini, suçu, suçluyu buldu ve ilan etti: SSCB ve Sosyalist Sistem deneyimini Marksist aç›dan incelemek ve bu süreçten gelece¤i kazanmak için çok yönlü sonuçlar ve dersler ç›karmak yerine konuyu ve
sorunlar› ucuza kapatmay› denediler: “Stalin ve katliamlar›, Kruﬂçev ve
Brejnev revizyonizmi, bürokratlar›n iktidar› ele geçirmiﬂ olmalar› ve ihanetleri, zulüm, yokluklar, yoksunluklar ve yolsuzluklar son olarak da
Gorbaçov’un ihaneti...” diyerek iﬂin içinden ç›kmay› denediler. Sosyalist
kuruculuk deneyimlerini sözüm ona eleﬂtirmeye -mahkûm etmeye- yeltenenler kendi suçlar›ndan ve ihanetlerinden ise hiç bahsetmiyorlard›.
Sosyalist Sistem’in çözülüﬂünden yaln›zca SBKP MYK sorumluydu.
Kendileri ise süzme bald›!?
Ekim Devrimi ve sosyalist kuruculuktaki deneyimlerde önemli hatalar ve yanl›ﬂl›klar yap›lm›ﬂt›. Bilimsel ö¤retiden kopmalar, kapitalizm
ile savaﬂmak yerine “Bar›ﬂ içinde birarada yaﬂama” gibi “tezler” ileri sürülmüﬂtü. Devrimci ve Marksist cenah›m›zda anti-Sovyetizme ve antiStalinizme düﬂmeden yap›lmas› gereken tahlillere ihtiyaç duyulurken
emperyalist-kapitalizmin projesi gündemleﬂtirilmek istendi.
Komünizm düﬂman› Bat›’l› ideologlar Stalin ile Hitler’i ayn› kefeye
koydu ya, bu memleketteki devrimci, solcu, sosyalist, komünist geçinenler durur mu? Onlar da bu gerici koroya kat›lmakta bir sak›nca görmemiﬂti!.. Köksüzdüler çünkü.
Bir kesim ise bir süreli¤ine Arnavutluk ve Çin’de geliﬂtirilen SSCB
deneyimine iliﬂkin “eleﬂtirilerle” kendini avutmaya çal›ﬂt›. Sovyetler Bir46

li¤i yanl›lar› karﬂ›s›nda kendili¤inden kurdu¤u örgütlerin ideolojik-teorik
cephaneli¤ini satarak idare-i maslahatç›l›k yapt›. Sonra ne oldu? Arnavutluk bir gecede gitti, Çin, Komünist Enternasyonal’in renklerinden
oluﬂan bayra¤›na sermaye s›n›f›n› temsilen bir y›ld›z daha ilave etti!.. Bir
yandan Komünist Enternasyonal’in renkleri, di¤er yandan Çin Komünist Partisi isim ve s›fatlar›n› kullanarak kapitalist serbest-piyasaya yöneldi.
Bilimsel Sosyalizm-Komünizm’in ideolojik-teorik-politik-örgütsel
kayna¤›ndan esinlenmeyen “sol” örgütler dünyadaki olup bitenleri bir
türlü yerli yerine oturtarak politika üretemiyordu. Üretebilirler miydi?
Üretemezlerdi. Çünkü bu onlar›n çap›n› çok aﬂ›yordu.
Kolektifimiz Çal›ﬂanlar› olarak s›kça bilince taﬂ›maya özen gösterdi¤imiz; “Marksizmin yorumu ve pratikte yeniden üretimi” diye nefes tüketelim derken “yeni” keﬂif ve gözetlemeler peydahlan›verdi. Al sana bir
furya daha. “Sol Cenah›m›z”da giderek yeni ayr›l›klar, bölünmeler baﬂlad›: 20 parçal› m›s›n›z? Yetmez. 60 olun!... “Ayr›ﬂmak, Proletaryadan
yana yeniden buluﬂup bütünleﬂmek mi dediniz?” Yahut “Komünistlerin
Birli¤i’nden mi dem vuruyorsunuz?” Geç beyim geç. Eski çamlar bardak oldu!.. Tarihin sonu!.. Proletaryaya elveda!.. Komünizm öldü!..
Oysa s›n›f mücadelesinde y›llarca süren kanl› bir faﬂizm dönemi ile
hesaplaﬂmak önümüzde duruyor. Ama o zor iﬂ. Hâkim gerici s›n›flarla
hesaplaﬂma örgütlü yap›l›r. Örgüt dedikse “Kuﬂ Kanarya demedik.”
PART‹ dedik. Küçükburjuva “sol”lar›n diliyle konuﬂmak ise çok kolay.
Dilin kemi¤i de yok zaten...
Tarihsel, sosyal, kültürel, s›n›fsal kökleri tart›ﬂmal› “sol” ak›mlar›n
ne devrimci yasall›¤› ne de sosyal meﬂruiyeti söz konusuydu.
Politikadaki köksüzlük sürüp gidiyordu.
Bayanlar baylar yarat›lan bu durumda kafalar›n›z› iyice dumura u¤ratmak için sizlere kimi olanaklar-bulanaklar sunmak lâz›m. Baz› kanallar açmak lâz›m.
Allahtan belân›z› m› bekleyeceksiniz? Örne¤in medya; al›n size
Yeni Yüzy›l, Yeni Biny›l, Radikal yetmezse Taraf. “Yetmez mi diye buyurdunuz?” Hele ﬂimdilik bir idare ediverin, gün do¤madan neler do¤ar.
Allah büyüktür. Sizleri Avrupalara, Amerikalara göndeririz. “Birikim”
dersiniz. Biriktirir biriktirir sonra da harcars›n›z!.. Oralarda tetkiklerde
bulunursunuz. Yeni Dünya Düzenini, Küreselleﬂmeyi, Neoliberalizmi,
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Serbest-pazar›n-piyasan›n, Sivil toplumun ne demek oldu¤unu iyice ö¤renirsiniz.
“Yetmez mi, peki ya örgüt? ‹deoloji ne olacak m› dediniz?” Ondan
kolay ne var. Al›n size yüzlerce sivil toplum örgütleri. Sivil toplum, birey
olma, feminizm, cinsel tercih, çevrecilik, hayvan haklar›, 2. cumhuriyet!
Seç, be¤en, paﬂa gönlüne uygun geleni al!..
“Sak›n S›n›f ve S›n›f Mücadelesi demeyin! Zinhar PART‹ diye söze
baﬂlamay›n! Proletarya-Burjuvazi ya da Emek-Sermaye çeliﬂkisi demeyin! Kürt Sorunu’na burnunuzu sokmay›n! Size sunulan çerçevenin
içinde ne isterseniz yap›n! Devletimize-sistemimize-düzenimize-rejimimize çomak sokmaya kalkmay›n! Ak›ll› olun, iyi ﬂeyler yaparsan›z bak›n
fonlar›m›z da var...”
“‹deolojik-teorik susuzlu¤unuz için ise al›n Bat›’da ne varsa hepsi
emrinize amade, isteyin yeter... Tercüman civanlar emrinizdedir…”
“Bu arada kendinize iyi bak›n, beslenin, semirin, zaman ay›r›n, birey olun, gezin, görün, dünya nimetlerinden yararlan›n, memleketin bütün meyhaneleri sizindir!...”
Bugünlerde “Referandum” sürecinde bir türlü ayr›ﬂ›p buluﬂup bütünleﬂemeyen, hâkim gerici s›n›flar karﬂ›s›nda politika üretemeyen “Sol
Cenah›m›z”da estirilen koz kavuran f›rt›nas›nda olup bitenleri bir nebze
daha iyi anlamak ve yorumlayabilmek amac› ile tüm bunlar› s›ralad›k...
Hakl› gerekçelerimizle polemiklerimize birazc›k mizah ve hiciv katmay›
düﬂündük.
$
Küçükburjuva ideolojisinin en önemli karakteri inançs›zl›¤›d›r. Kaypakl›¤›n›n ideolojik-s›n›fsal nedenleri vard›r. Bu memlekette küçükburjuva solculu¤unun bir maddî zemini de vard›r. Jöntürklerden Genç Osmanl›lara, ‹ttihat Terakkiden “Kuruluﬂ”un kadrolar›na ve giderek günümüze uzan›r bu gelenek...
Küçükburjuvazi asl›nda iﬂçi s›n›f›na hiç inanmaz ve hatta onu küçümser. ‹ﬂçi s›n›f›na âdeta kullanaca¤› birer “Lejyon askeri” mant›¤› ile
bakar. Tüm küçükburjuva karakterli sol ak›mlar “halk” veya “halkç›” diye söze baﬂlamay› sever, halk dalkavuklu¤u yapar. ‹ﬂçi s›n›f›n›n ideolojik, politik öncülü¤ünü, onun iktidar mücadelesinin temel unsuru oldu¤unu inkâra dayan›r.
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Küçükburjuvazi 12 Mart 1971 öncesi “halk dalkavuklu¤unu,” 12
Eylül 1980’lerde Bat›l› burjuva feminizmini keﬂfedip “kad›n dalkavuklu¤unu,” Kürdistan ‹ﬂçi Partisi’nin yapt›¤› at›l›mdan sonra ise “Kürt dalkavuklu¤unu” keﬂfedecekti!?.. Daha gerilere gidilecekse 15/16 Haziran
Direniﬂi döneminde de “iﬂçi dalkavuklu¤unu” keﬂfetmiﬂti!?.. “Neden mi
diyeceksiniz?” Çünkü köksüzdüler.
Küçükburjuva solculu¤u; inançs›zl›k, karars›zl›k, yalpalama sonunda komploculu¤u, cunta-darbecili¤i, bireysel ﬂiddet yöntemlerini seçmeye baﬂlad›. Devleti tan›yamad›. Devrimi lafza indirgedi. ‹SP’nin merkezi kurumsal disiplinine ba¤l› K›z›l Ordu yerine çatapat eylemlerini
ikame etmeyi denedi. Ordusuz parti, partisiz program, programs›z parti, s›n›fs›z sendika, s›n›fs›z parti, s›n›fs›z bilim-edebiyat-sanat-estetik tekerlemelerine yöneldi. “Öncü parti, önder parti, kitlesini arayan parti” diye inciler dizmeye baﬂlad›. “Silahl› propaganda, k›rlardan kentleri ele
geçirme, ezilenler” türünden fiyakal› laflar etti. S›n›f d›ﬂ› katmanlar› Modern Proletaryan›n yerine koyma gibi avantüryelerle tarz-› siyaset yapmaya yeltendi. Lafta çok keskin, eylemde kaçak ve acullü¤ü ye¤ledi…
Bu nedenle geliﬂmiﬂ kapitalist ülkelerde küçükburjuva solculu¤unun troçkizm, anarﬂizm, campus maoculu¤u asla hor görülmez. Aksine
korunur. Devrimcilik ad›na bireysel ﬂiddet eylemlerine baﬂvurdu¤unda
tekelci sermayenin birer ﬂ›mar›k çocu¤u gibi kabul edilir ve sistem onlara komünistler gibi davranmaz. Bilinir ki bir dönem bu türden bilim ve
ak›l d›ﬂ› (Marksizm-Leninizm d›ﬂ›) ak›mlara bulaﬂanlar dahi k›sa zamanda hidayete erecek, mekteplerini bitirecek ve sisteme hizmet sunacaklard›r. Bush döneminin y›ld›zlar› neoconlar›n eski troçkistler olduklar›n›
hat›rlamakta yarar var.
ﬁu günlerde Fransa’da devam eden eylemlere kat›lan ö¤renci
gençlik “biz emekçilerin askerleriyiz” diye slogan at›yormuﬂ. Dileriz
Gençli¤in Yolu ‹ﬂçi S›n›f›n›n Yoludur çizgisine girmiﬂlerdir.
$
“Referandum” süreci galiba birçok bak›mdan turnusol ka¤›d› iﬂlevi
de gördü. Sol içi tart›ﬂma ve saflaﬂmalara de¤inmiﬂtik. Bu durumun yeni tezahürlerini ise ibretle izliyoruz. Köprüleri att›klar›n›, k›l›çlar›n› çekeceklerini beyan edenlerin, geçici ittifaklar kuranlar›n ne yapacaklar›n›,
nas›l, kimlerle yapacaklar›n› asl›nda seziyoruz, biliyoruz, ancak belki
daha fazlas›n› hep birlikte yaﬂayarak görece¤iz.
S.P. F/4
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Bu arada fark›nda m›s›n›z sistemin as›l aktörleri meﬂruiyetlerini tart›ﬂ›yorlar. Hem de nas›l tart›ﬂma!.. Bir zaman önce bunlar› söyleyenin
baﬂ›na neler gelirdi neler. Güncel tart›ﬂmalarda eksik olan nedir? Sa¤l›
“sol”lu burjuva politikalar›n› ve bu arada küçükburjuva solculu¤unu aç›¤a vuracak, aralar›na kama sokacak, iﬂçi s›n›f›n›n siyasal ve sendikal
birli¤ini gerçekleﬂtirecek olan PART‹ eksikli¤i. Dergi’mizin eski say›lar›nda s›kça “Hangi Hukuk?” dedik. Sistemin (kapitalist anarﬂinin) ideolojik-s›n›fsal karakterini, mant›¤›n›, iﬂleyiﬂ kurallar›n› s›kça dile getirdik.
Tekelci sermaye diktatörlü¤ünde hukuk, insan haklar›, bar›ﬂ, demokrasi asla olmaz. “Hukukun Üstünlü¤ü” diye söze baﬂlayanlar yaln›zca tekelci sermaye diktatörlü¤ünün bask›, tehdit, art›-de¤er sömürüsü, inkarimha-asimilasyon, savaﬂ, yoksulluk, yoksunluk demek oldu¤unun üstünü örtmektedir.
Kapitalizm eﬂitsiz, adaletsiz, özgürlüksüz ve ahlaks›z bir sistemdir.
Kapitalizmin meﬂrulu¤unu ve baz› iyileﬂtirmelerle de¤iﬂime u¤rayaca¤›n› iddia eden ve savunan bir “sol”un Sosyalizm-Komünizm ile bir iliﬂkisi yoktur.
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‹smail Arguvanl›
“Sol Cenahta” Seçim Ve
Geçim Uvertürleri

-Polemik-

Siyasal-sosyal altüst oluﬂlarda her siyasî ak›m›n yeniden bir kabuk
de¤iﬂtiriﬂi diyalekti¤e uygundur. Yaﬂad›¤›m›z co¤rafyadaki s›n›f mücadelesinde hem burjuvazi hem de sosyal muhalefet dinamiklerini temsil
eden örgütler yeni aray›ﬂ ve yöneliﬂlere girmiﬂtir. Burjuvazi ideolojik-s›n›fsal ç›karlar›n› daha da pekiﬂtirmek için “Referandum” oyununu devreye soktu. Buradan edindi¤i avantajlar›yla 2011 milletvekili seçimlerinde deneyece¤i oyunlar›n› devreye sokmaya baﬂlad›. Burjuva diktatörlü¤ünü pekiﬂtiren anayasa ve hukuk kavray›ﬂlar›nda iﬂçi s›n›f› ve emekçi
halklar›m›z›n taleplerini dikkate alan bir düzenleme aranmamal›d›r. Burjuvaziye gerici reform yapt›r›lmamal›d›r. ‹ﬂçi s›n›f›na, emekçi halklar›m›za hiçbir yarar getirmeyen anayasa ve yasal düzenleme masallar›na
kan›lmamal›d›r.
Burjuva egemenli¤inde sömürülen ve ezilen s›n›flar›n taleplerinin
dikkate al›nabilmesi için legalite-illegalite fetiﬂizmine düﬂmeden her iki
alan› da koordineli kullanma becerisi gösteren bir PART‹’ye ihtiyaç vard›r. “Burjuva demokratik” bir iﬂleyiﬂe dahi kavuﬂamayan bu memleketteki “demokrasi mücadelesinde” ezilen ve sömürülen s›n›flar›n talepleri
bir türlü yasal ve anayasal güvencelere kavuﬂturulamaz. ‹htiyaçlar› karﬂ›lanamaz. Gerici reform dahi yapamayan burjuvaziyi reform yapmaya
zorlayacak bir PART‹ kolektif çabalarla üretilmedi¤i müddetçe “Bar›ﬂdemokrasi-halklar›n kardeﬂli¤i” söylemleri birer masal olmaktan öteye
geçemeyecektir. Kirli ve haks›z savaﬂlar›n sonu gelmeyecektir.
“Referandum” oyunundan sonra ﬂimdi de “seçim” oyunlar› devreye
girmiﬂ / getirilmiﬂtir. Burjuvazinin biçimsel olarak kulland›¤› bu türden
“seçim” oyunlar›nda kitlelerin daha da politikleﬂti¤ini görüyoruz. Bu türden anlarda “Sol Cenah›m›z” mevcut örgütsel konumu ile politika yapmakta, taktik ve kimi ittifaklar geliﬂtirmeye yönelmektedir.
“Sol Cenah›m›z” henüz daha net biçimde ayr›ﬂamam›ﬂt›r. Buluﬂup
bütünleﬂememiﬂtir. Birlik sorununda bütünleﬂmesi gerekenler ise bir51

leﬂik, güçlü, güvenilir ve mücadelenin tüm biçimlerine haz›r ve donan›ml› bir PART‹ üretememiﬂtir.
Mevcut “sol” örgütler “Referandum” oyununa baﬂtankara girmiﬂtir.
Kitlelere sunulan “Evet”, “Hay›r” bölünmesine karﬂ› ç›kanlar ise pek çok
eksi¤ine ra¤men bu oyunu bozmak için “Boykot” tercihini öne ç›karm›ﬂt›r. Bu “üç seçenek” yeterli örgütsel güvencesi olmayan bizim insanlar›m›z›n tercihine sunulmuﬂtur. Mevcut “sol” bu üç seçenek yörüngesinde
hareket etmiﬂ ve yeni bölünmeleri tetiklemiﬂtir. “Ulusal-Sol”, akp karﬂ›t›
“Hay›r” cephesinde, “Liberal-Sol” akp yanl›s› “Evet” cephesinde, “Devrimci ve Marksist Sol” ise hakl› gerekçelerle ezilen ve sömürülen emekçi halklar›m›z›n, Kürt ulusal hareketinin yan›ndaki -destekçi- yerini alarak “Boykot” takti¤ini geliﬂtirenlerin saf›ndaki yerini alm›ﬂt›r. “Referandum” oyununun ortaya ç›kard›¤› siyasî tablo böyle biçimlenmiﬂtir. Siyasî tablodaki bu gerçekli¤i saptamak do¤ru bir tav›rd›r. Ancak Devrimci
ve Marksist Sol Kadrolar nesnel gerçekli¤i saptarken, buna asla tap›nmazlar. “Nesnel gerçekli¤i nas›l aﬂar›z?”, “‹ﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n ç›karlar›n› yasal ve anayasal düzenlemelerde nas›l teminat alt›na
alabiliriz?”, “Devrimci Hareketimizi nas›l ileri ve yeni bir mevziiye yerleﬂtirebiliriz?” , “Bu memleketteki en ileri ve devrimci birimleri hangi program ve projelerimizle yan yana ya da biraraya getirebiliriz?” “Hangi
araçlar› harekete geçirerek, hangi program yörüngesinde iktidara el
uzatabiliriz?” diye hareket ederler. Günübirlik, k›s›r, “dar grup kültü” sosuna bürünmüﬂ ve önü arkas› meçhul oluﬂumlara bel ba¤lamazlar.
Kolektifimiz’in ›srar, inat ve sürekli biçimlerde gündemde s›cak tuttu¤u “Komünistlerin Birli¤i” sorunsal› bu ilkesel duruﬂumuzun özetidir
âdeta. “‹ﬂçi s›n›f›n›n siyasal ve sendikal birli¤i”, “Ulusall›k-S›n›fsall›k dinamiklerinin makas›n›n aç›lmamas›, deneyim aktar›m›nda bulunarak
birlikte yürümesi, yan yana durmas›, birbirinden ö¤renmesi” olarak dillendirdi¤imiz konu ve sorunlar›n içlerini doldurmak gündemdedir. Sa¤l›
“sol”lu burjuva partilerinin açt›¤›, yar›n daha da açaca¤› “seçim” tuzaklar›na, özsüz anayasa tart›ﬂmalar›na düﬂmeden ve girmeden yap›lmas›
gereken çok iﬂimiz bulunmaktad›r.
“Referandum” sürecinde “boy abdesti” al›nan kimi “sol” örgütler bilimsel de¤erlendirmelerden ve bu süreçten ç›kard›¤›m›z çok yönlü ders
ve sonuçlardan kaçarak ﬂimdiden 2011 “seçim” hesaplar›na girmiﬂtir.
Komünistler olmayan burjuva demokrasilerinde de aç›k faaliyet alanlar›nda politika yap›lmas›ndan yanad›r. Legalitede -aç›k faaliyet alanlar›n52

da- rol alabilmek, kitlelere rehberlik edebilmek ve politika yapabilmek
için yeralt› ve gizlilik koﬂullar›nda ancak korunabilecek olan donan›ml›
bir Komünist Parti’nin güvencesi ﬂart› aranacakt›r. Bu güvencesinden
yoksun bir legal siyasetin iﬂçi s›n›f›na ve emekçi halklar›m›za hiçbir yarar› olmayacakt›r. Olmam›ﬂt›r.
Ama gel gör ki, bu memlekette kendili¤inden örgüt kurup parti ça¤r›ﬂ›m› yapanlar, buna cüret edenler sa¤l› “sol”lu burjuva partilerinin karﬂ›s›nda strateji ve taktik geliﬂtirme cüretinde bulunmuﬂlard›r!? S›n›f mücadelesi ise bu türden örgütlerin tüm giriﬂimlerini kursa¤›nda b›rakm›ﬂ
ve reddetmiﬂtir.
“Hay›r” cenah›ndaki yerini alan ödp, emep, sip/tkp örgütleri chp ve
BDP gibi örgütlerle gelecekte kotar›lacak ittifaklar›n hesab›na yatm›ﬂt›r.
En baﬂta troçkistler olmak üzere “Üçüncü Cephe” telaffuz edenler ise
BDP’ye tutunarak politik taktikler geliﬂtirmeyi denemektedir. Bu örgütlerin tamam› ideolojik, politik ve örgütsel periﬂanl›klar›na bakmadan
“nesnel durumun” tarifi üzerinden politika yapt›¤›n› zannetmektedirler.
“Sol Cenahta” kimileri örgüt kurmuﬂ parti ça¤r›ﬂ›m›nda bulunmuﬂtur.
Kimileri “federasyon”, “platform” ya da “parti giriﬂimi” adlar› alt›ndaki bir
tarz-› siyaseti seçmiﬂtir. Böyleleri devrimci, sosyalist, komünist isim ve
s›fatlar› keyfe keder kullanmay› al›ﬂkanl›k haline getirmiﬂtir. Ayr›ca bu
türden örgütlerini Devrimci ve Marksist Ö¤retiye uydurabilmek için oldukça zorlanmaktad›rlar. Nas›l zorlanmas›nlar ki? Her nas›lsa kendilerini Marksist-Leninist olarak tan›mlamaya yönelmiﬂ olsalar da, kaz›n aya¤›n›n hiç de öyle olmad›¤› gün gibi aﬂikard›r. Sosyal pratikteki “Örgütler
Anarﬂisi” hastal›¤›m›z›n özel-öznel bir yorumu bulunmamaktad›r.
Burada bir kez daha tekrarlamak durumunday›z: ‹ﬂçi s›n›f› hareketiyle sosyalist hareketi buluﬂturup bütünleﬂtirme becerisini gösterenler
ancak böylelikle ve bu ﬂarta ba¤l› olarak komünist isim ve s›fatlar›n› kullanma hakk›n› elde ederler. Komünistler bu co¤rafyada s›kça karﬂ›laﬂ›ld›¤› ve de görüldü¤ü gibi kendili¤inden, vahiy gelene¤i ile örgütlenmez.
Çeﬂitli konferans, istiﬂari toplant›, kurultay ve kongre yöntemleriyle partileﬂirler. Komünistler; Devrimci yasall›¤›n› ve sosyal meﬂruiyetlerini bu
yöntemden al›r. Ayr›ca Komünistler; Komünist Manifesto’nun, Komünist
Enternasyonal’in, Marksizm-Leninizm’in ilke, kural ve yöntemlerine
uyarak örgütlenirler. Bir tek komünist kadroyu d›ﬂar›da b›rakmazlar.
TEK PART‹-TEK SEND‹KA-TEK GENÇL‹K ÖRGÜTÜ sorunsal›na çözüm yöntemi üretemeyenler (tüm kurumlarda komünist normlar› iﬂletmeyenler) ne parti kurabilir ne de iktidara gelebilir.
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Parti olmad›¤› halde parti imiﬂ gibi hareket edenlerin 2011 milletvekili seçim oyunlar›na girme uvertürleri hayat ve mücadelenin bir kere
daha aç›¤a vurdu¤u örgütsel durumlar›n› sürdürme içgüdüleriyle izah
edilebilir. Bu “giriﬂim”e; “seçim” de¤il, hayat ve mücadelenin asla do¤rulamad›¤›, reddetti¤i “dar grup kültü”nü sürdürme denir. “Seçim” bahanesiyle kotar›lmak istenen bu türden oportünist yaklaﬂ›mlara “siyasî geçim” meselesi olarak bak›lacakt›r. Siyasî “sol” ak›mlarla örgütlerin yapt›¤› bu türden ataklar yeniden s›nan›p denendikçe yine benzeri sonuçlar al›nacakt›r. ‹ﬂçi s›n›f› ve emekçiler “Sol Cenah›n” bu türden iﬂleyiﬂlerinden büyük zararlar göreceklerdir. Sosyalizmden kopmalar ve umutsuzluklar yaﬂanacakt›r.
Kendili¤inden örgüt kurup parti ça¤r›ﬂ›m›nda bulunanlar ve kendilerini destursuz biçimde devrimci, sosyalist, komünist olarak tan›mlayanlarla “federasyon”, “platform” ya da “parti giriﬂimi” olarak tan›t›p siyasete soyunanlar burjuvazinin gündemini rahatl›kla uygulamas›na hizmet etmiﬂ say›lacakt›r. Çünkü gündemdeki as›l sorun: Hâkim gerici s›n›flara s›n›fsal bir ders verecek olan ‹SP’nin oluﬂturulmas›, inﬂas› sorunudur. Ancak böylelikle burjuva politikalar›yla tarih ve insanl›k önünde
hesaplaﬂ›labilir, boy ölçüﬂebilir ve iktidara yönelinebilinir. Kendi öz güçlerine güvenmeyenlerin, kendi ideolojik, politik, örgütsel güvencelerini
sa¤lamadan d›ﬂ›ndaki Kürt ulusal hareketine ilkesiz ve faydac› biçimlerde tutunmakla ne Kürt ulusal hareketi ne de sosyalistler yeni nitelikler
kazanabilir.
“Parti giriﬂimi” olarak kendilerini tan›mlayan troçkistlerin yaln›zca
burjuva demokrasisine tutundu¤u ve de tap›nd›¤› tarihsel deneyimleriyle bilinmektedir. Zonguldak Maden ‹ﬂçilerinin (GM‹S) 1991’de baﬂlayan
eylemlerinde ve tarihî yürüyüﬂünde iﬂçi s›n›f›n›n siyasal ve sendikal birli¤i davas›n›n en çarp›c› biçimde gündeme taﬂ›nd›¤› bir süreçte yan çizen troçkistler GM‹S’in oportünist sendika bürokrat› ﬁemsi Denizer’lere
iﬂçi partisi kurma önerisi yapm›ﬂt›r! 1989 1 May›s’›nda Sosyalist Dergiler Platformu’(SDP)nun “1 May›s’ta, 1 May›s Alan›’na!” ﬂiar› ve karar›na
uymay›p Petrol-‹ﬂ Sendikas› baﬂkan› Münir Ceylan’›n “Sendikadan
Ça¤layan Meydan›na” ça¤r›s›n› daha güvenceli bulmuﬂ olan troçkistler
ve onlara eklemlenenler sendikac›lar›n devlet bask›s› karﬂ›s›nda geri
çekilmeleriyle SDP’nin gücünü bölmüﬂ ve eylemden kaçm›ﬂlard›. Bir k›s›m troçkistler Kürt ulusal hareketinin güvencesiyle oluﬂturulan kurumlardan “Özgür Üniversite” ile “Gündem” gazetelerinde kendilerine uy54

gun mekânlar bulmuﬂ ve bu araçlarla Sovyet ve Stalin düﬂmanl›¤›na
endeksli zehirlerini Kürtlere de bulaﬂt›rma iﬂini becermiﬂlerdi. Günümüzde ise birer anlaml› kütlesel deste¤i olan Kürt ulusal hareketine ilkesiz tutunarak 2011 milletvekili seçim oyunlar›nda Kürtler kendi illerinde, proletaryan›n yo¤un yaﬂad›¤› illerde de TEKEL iﬂçilerini liste baﬂ›na
göstererek angaje olduklar› burjuva demokrasisinin kuﬂatmas›nda kitleleri devrimciyi oynayarak oyalayacaklar›n› zannetmektedirler! En ihtilalc› ve en “enternasyonal” söylemlerine ra¤men dünyada da yaﬂad›¤›m›z
co¤rafyada da troçkistlerin PART‹ ve DEVR‹M diye bir dertleri olmam›ﬂt›r. Onlar yerel-ulusal-sosyal-s›n›fsal ve enternasyonal diyalektik bütünlü¤ünü troçkist sektleri arac›l›¤›yla hiçbir zaman anlamam›ﬂt›r. S›kça
ve lafzen tekrarlad›klar› “Devrim” ve “Enternasyonalizm” söylemleri ise
sadece çi¤nenen sak›za dönüﬂmüﬂtür.
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Mehmet Suphi Adar
-PolemikGerici Burjuva Kuﬂatmas›ndaki Kad›n
“Kad›nlar, uygar ödeve, milis içinde görev almaya ve politik hayata
ça¤›r›lmazlarsa, ev iﬂi ve mutfa¤›n bunalt›c› atmosferinden çekilip al›nmazlarsa, gerçek özgürlük temin edilemez -de¤il sosyalizm-,
demokrasi bile kurulamaz.”
V. ‹. Lenin, ”Uzaktan Mektuplar”, 3. Mektup. Zürich, 11/24 Mart 1917.

Tarihsel süreç içerisinde insan›n ve toplumun var olmas›ndan bu
yana kad›n ile erke¤in konumu hep ayn› de¤ildi. Üretim ve da¤›t›m iliﬂkilerinin de¤iﬂmesi sonucu bu iki cins aras›ndaki iliﬂkilerde de¤iﬂmiﬂ ve
muhtemel suretle üretim iliﬂkilerinin de¤iﬂmesi halinde mevcut iliﬂkiler
yeniden de¤iﬂecektir, de¤iﬂmek zorunda kalacakt›r. Do¤an›n diyalektik
kanunu gere¤i. ‹nsanl›¤›n geliﬂim sürecinin en geri dönemlerinde yar›
hayvan konumundaki insan› temsil eden göçebe aﬂiretler karﬂ›m›za ç›k›yor. Bu aﬂiretlerin zamanla geniﬂlemesi ve ihtiyaçlar›n›n artmas›, nüfuslar›n›n ço¤almas› bu insan topluluklar›n› yeni yerler ve geçim kaynaklar› bulma aray›ﬂ›na soktu. ‹nsan›n ve beraberinde toplumun bu kümülatif ilerlemesi sonuç olarak bugünkü “uygarl›k” düzeyine ulaﬂt›. ‹nsan›n, toplumun ve tabii kad›n›n bu periyot içerisindeki geliﬂimini Bekofen bilimsel bir zeminde ele alm›ﬂ, sonras›nda Morgan “Eski Toplum”
adl› eseriyle ciddî bir ilerleme sa¤lam›ﬂ ve tabii Friedrich Engels ve Karl
Marx’›n bu konulara iktisadî, siyasal ve tarihsel bir çehre büründürmesiyle bugünkü konumunu alm›ﬂt›r.
‹nsan›n ve toplumun bu diyalektik geliﬂim evresi içerisinde kad›n›n
konumu ﬂüphesiz günümüze gelene kadar çok da içaç›c› bir seyir izlememiﬂtir. Tarih öncesinin ilk dönemlerinde kad›n topluluk içerisindeki
konumu itibariyle erkekle eﬂit, hatta erkekten daha ileri bir konumdad›r.
Kad›n do¤an›n ona verdi¤i üretkenlik (do¤urganl›k) özelli¤inden ötürü
kutsal say›l›r, erkek d›ﬂar›da avlanmak vs. gibi iﬂlerle u¤raﬂ›rken kad›n
yavrular›n› korumak, hayvanlar› ehlileﬂtirmek ve gelece¤i kestirmekplan yapmak gibi iﬂlerlerle meﬂguldür. Bu yönüyle kad›n erkekten daha
bilgedir ve gelece¤i görebilir; erkekse kad›n›n bu yönlü üstünlü¤ünü ka56

bul eder ve kad›n›n bu konumu mitoslara da konu olmuﬂtur. Tarih öncesi toplumlarda gelece¤i okuyan (bugünkü anlam›yla öngörüde bulunabilen), sihir ve büyü yapabilen karakterler s›kl›kla kad›nlardan oluﬂur.
Kad›n›n bu alt›n dönemleri çok fazla sürmüyor, zamanla madenlerin bulunmas› ve kullan›lmas›, mülk kavram›n›n ortaya ç›kmas› ve kabilelerin
popülasyon olarak artmas›, ç›kar çat›ﬂmalar› ve savaﬂ erke¤in toplum
içerisindeki konumunu güçlü k›lmaya yetti. Anaerkil dönemlerde kad›ndan geçen soy bu geliﬂmelerle birlikte erke¤e yerini b›rak›yordu. Mülkiyetin belirginleﬂmesi ve soyun erkek taraf›na geçmesi kad›n›n toplum
içerisindeki konumunda uzun dönemler boyunca sürecek sorunlar› da
beraberinde getirdi. Engels bunu “Diﬂi cinsiyetin büyük tarihi bozgunu”
olarak nitelendiriyor.
‹lerleyen tarihsel süreçlerde kad›n›n konumu kötüye gitmeye devam ediyor. Aile kurumunun mülkiyet ekseninde ve erke¤in denetiminde kurumsallaﬂmas›yla da kad›n için sosyal yaﬂam erke¤in soyunu ve
dolay›s›yla miras›n› aktarmas›n› sa¤layacak “erkek” çocuklar dünyaya
getirmek, bitmek bilmeyen ev iﬂlerini yapmak ve tabii erke¤in hazlar›n›
doyurmak noktas›na kadar gerilemiﬂtir. Tek tanr›l› dinlerin gelmesi ve
nüfuz alanlar›n›n geniﬂlemesiyle kad›n kendini burada da ifade edememiﬂ aksine gittikçe metalaﬂm›ﬂ, al›n›p sat›lan bir konuma gelmiﬂlerdir.
Yahudiler kad›nlar›n› para ile sat›n al›r veya iﬂgal ettikleri yerlerden kad›n çalarlard›, fakat bunlar öz kar› yerine geçmezlerdi. Hz. Süleyman’›n
yüzlerce kar›s› ve bir o kadar da metresi oldu¤u söylenir. Bu toplumlarda kad›n mirastan yoksun b›rak›l›rd›. Di¤er ilahi dinlerde de durum çok
farkl› de¤ildi. Milton “Kaybolmuﬂ Cennet” adl› eserinde kad›nlarla ilgili
ﬂu ifadeleri kullan›r: “Man was mad for God.-Women was mad for
Men”.(Erkek tanr› için, kad›n ise erkek için yarat›ld›). Antik Yunan’da ve
Roma’da da kad›n›n konumu çok farkl› de¤ildi. Kad›na ve kad›nla ilgili
olan herhangi bir duruma bak›ﬂ aç›s›, mülkiyet iliﬂkilerinin baﬂlad›¤› dönemlerden, tek tanr›l› dönemlerden, ortaça¤ ve ayd›nlanma dönemlerinden çok da ileri de¤ildir. Modern kullan›m›yla aﬂk kavram›n›n içi tamamen boﬂtur ve kad›na bu konuda bir de¤er atfedilmez. Burada “aﬂk”
kavram›ndan bahsetmemizin sebebi biraz sonra bahsedece¤imiz modern toplumun oluﬂmas›n›n sac ayaklar›ndan birini oluﬂturan Rönesans
ile birlikte de durumun çok fazla de¤iﬂmedi¤indendir. Engels, “Kelimenin modern anlam›yla aﬂk, antikitede, resmî toplumun d›ﬂ›nda olmuﬂtur.
Antikitenin cinsel aﬂka olan e¤ilimlerinin bitiﬂ noktas›, ortaça¤›n hareket
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etti¤i noktad›r: Eﬂini aldatma.” Bu ifade antik dönemlerde de kad›n, kad›nla yaﬂanacak olan, aﬂk, cinsel aﬂk “resmî toplumun” d›ﬂ›nda ve mülkiyet ve egemenlik iliﬂkilerinden çok da haberdar olmayan bunlara müdahale edemeyen çevrelerde yaﬂan›rd›. Resmî toplumda ise kad›n kullan›l›p bir kenara at›lan, haz veren bir “et” muamelesi görmüﬂtür. Roma’da ve di¤er imparatorluklarda kad›n haremlerden saray erkân›n› e¤lendiren birer zevk unsuru görevi görmenin d›ﬂ›na ç›kamam›ﬂt›r. 17. ve
18. yy’la birlikte h›zl› bir yükseliﬂe gecen burjuvazi kad›n›n toplumsal konumunda çok da fazla bir de¤iﬂiklik yapmam›ﬂ-yapamam›ﬂt›r. Rönesans, ayd›nlanma hareketleri, toplumsal yap›da ciddî dönüﬂümler yapm›ﬂ fakat kad›n›n sosyal ve hukukî konumunda çok da fazla bir mesafe kat edememiﬂtir. 18.yy’›n sanayi devrimiyle birlikte kad›n toplumsal
anlamda iﬂ hayat›na girmeye baﬂlar fakat bu ne kad›n›n çetin mücadeleler sonucunda elde etti¤i bir hak ne de burjuvazinin kad›na verdi¤i bir
hakt›r. Tamamen seri üretime geçen sanayinin ihtiyaç duydu¤u ucuz iﬂ
gücünü sa¤lamak amaçl› yap›lan bir hamledir. Bunu II. Dünya Savaﬂ›’ndan sonra da net bir ﬂekilde görebiliyoruz. Burjuvazinin bu ikiyüzlülü¤ü bir noktada istemeden de olsa kad›n› bilinçlendirmiﬂ ve toplumsal
iﬂ bölümünde rol edinen kad›n kendi haklar›n›n fark›na var›p bunlar› elde etmek için mücadeleler vermeye baﬂlam›ﬂt›r.1789 Frans›z Devrimi’nde kan›yla can›yla en ön saflarda savaﬂan kad›nlar, devrimden
sonra pek de hak ettikleri haklar› almazlar. Medeni haklar›n› burjuvaziden alamayan kad›nlar yeni bir örgütlenme sürecini baﬂlat›rlar ve ‹nsan
Haklar› Beyannamesi yay›nlan›nca feminist hareketin yarat›c›lar›ndan
Olymp de Gouges Kad›n Haklar› Beyannamesini yay›nlar ve “…Kad›n
dara¤ac›na ç›kma hakk›na sahiptir, yarg›çlar kuruluna yükselme hakk›na da sahip olmal›d›r…” ifadelerini kullan›r. Burjuvazinin tarih boyunca
kad›na yaklaﬂ›m› ayn› olmuﬂtur ve bugün de en barbar dönemini yaﬂamaktad›r. Yine bir küçükburjuva hareketi olan feminizmin de kad›na ve
onun hak ve özgürlüklerine olan yaklaﬂ›m›nda kendi s›n›f›n›n yan›nda
durmuﬂ -normal olarak- proleter kad›n›n hak ve özgürlükleri ile çok da
ilgilenmemiﬂtir. Yukar›da bahsetti¤imiz ilk feminist ç›k›ﬂ olan durum,
akabindeki süreçlerde baﬂta Fransa olmak üzere Avrupa’n›n önemli bir
k›sm›nda ve zamanla hemen dünyan›n her yerinde hastal›kl› bir ideoloji olarak varl›¤›n› göstermiﬂtir. Dönem içerisinde geliﬂen feminist ak›mlar proleter kad›n ile burjuva-küçükburjuva kad›n› bir tutmuﬂ ve kad›n ile
erkek aras›nda mülkiyet-aile ve s›n›f iliﬂkilerinin do¤urdu¤u ezme-ezil58

me iliﬂkisini hiçbir bilimselli¤i olmayan, iki cinsin tamamen biyolojik farkl›l›klar›ndan kaynakl› bir ezme-ezilme iliﬂkisi ﬂeklinde statik bir anlay›ﬂla
yorumlam›ﬂt›r. Bu hastal›kl› ve s›n›f bölücü anlay›ﬂ günümüzde Türkiye’de dâhil olmak üzere bir çok yerde kendini çeﬂitli kisvelerle göstermekte, iﬂçi ve emekçi kad›nlar›n akl›n› bulan›klaﬂt›rmaya devam etmektedir. ‹lksel komünal dönemlerden günümüze kadar kad›n›n kocas›yla
olan iliﬂkisi, aile içindeki konumu ve toplumsal hayat içerisindeki konumunda çok küçük s›çray›ﬂlar d›ﬂ›nda çok fazla bir ilerleme olmam›ﬂt›r.
Yaz›n›n ilk k›s›mlar›nda bahsetti¤imiz gibi Bekofen, Morgan ve bunlar›n
akabinde Babel bu konuyu bilimsel veriler, incelemeler ›ﬂ›¤›nda ilk defa de¤erlendirmiﬂ ve nihayet Marx ve Engels 1800’lü y›llar›n ortalar›na
do¤ru, an›lan bu yazarlar›n da katk›s›yla kad›n ve kad›n›n, toplum, aile
içerisindeki konumlar›n› netleﬂtirmeye baﬂlam›ﬂlard›r. Marx ve Engels’den önce de kad›n sorunu ele al›nm›ﬂ fakat ço¤unlukla bunlar ütopik sosyalistler ve pek çeﬂitli feminist çevreler de dâhil olmak üzere konuyu kad›n›n cinsel özgürlü¤ü, “özgür aﬂk” gibi burjuva toplumunun istek ve beklentileri ›ﬂ›¤›nda yorumlam›ﬂlard›r. Burjuvazinin ve onun eklemindeki bilumum feminist ak›mlar›n ortaya att›klar› “özgür aﬂk” safsatas›n› Lenin “kocas›n› aldatma özgürlü¤ü” olarak tan›ml›yor. Kad›n›n ve
erke¤in en yüce duygular›n› (aﬂklar›n›) ifade etmekten çekindikleri bir
toplumsal düzende -ki bu modern ad›yla kapitalist anarﬂist düzendir- insanlar›n özgür aﬂktan anlayacaklar› Lenin’in tarifinden çok da farkl› bir
ﬂey olmasa gerek. Burjuva toplumlar›ndaki mülkiyet iliﬂkileri -ki bunlar›n en köklüsü ve en sars›lmaz ba¤larla ba¤l› olan› ailedir- bireyler aras›nda böyle bir iliﬂki biçiminin geliﬂmesine imkan vermez, zaten bunun
maddî koﬂullar› da halihaz›rda yoktur. Peki, kad›n›n kazan›mlar elde etti¤i, s›çramalar yaﬂad›¤› tarihsel bir basamak yok mudur, bizim yaﬂad›¤›m›z Anadolu-Mezopotamya co¤rafyas›nda kad›n›n konumu hiç de¤iﬂmemiﬂ midir? ﬁüphesiz de¤iﬂmiﬂ, s›çramalar yaﬂam›ﬂ, kazan›mlar elde
edilmiﬂtir ve nihai olarak da de¤iﬂmek zorunda kalacakt›r. Sovyetler
Birli¤i deneyimi ve Çin deneyimi bunlara en güzel örnekleri teﬂkil etmektedir. Yüzy›llar boyunca Çarl›k Rusya’s›nda kat› bir otokratik yönetim alt›nda parya konumunda bulunan Rus kad›n› Büyük Ekim Sosyalist Devrimi ile birlikte dünyada henüz burjuva demokrasilerinin ulaﬂmad›¤›-ulaﬂamayaca¤› haklar elde etmiﬂtir. Proletarya iktidar› ele geçirir
geçirmez toplumdaki kad›n ve erkek aras›ndaki tüm ayr›mlar ortadan
kald›r›lm›ﬂ, Sovyet kad›nlar›na tüm sosyal ve siyasal haklar verilmiﬂtir.
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Lenin “Her mutfak kad›n› devleti idare etmesini ö¤renmelidir” parolas›yla toplumsal yaﬂamdan, üretimden en kopuk, en geri kalm›ﬂ kad›nlar›
bile bu suretle, proletarya iktidar› süresince toplumsal ve siyasal hayata en aktif bir biçimde katmay› hedeflemiﬂ ve önemli ölçüde de baﬂar›l›
olmuﬂtur.
Burada bizim yaﬂad›¤›m›z topraklarda kad›n›n kazan›mlar›ndan
bahsederken hiç kuﬂkusuz yüzy›llar süren dinci-gericilikle yo¤rulmuﬂ
Osmanl› toplumundan ve onun bir eklentisi olan “modern” faﬂist diktatörlük olan Kemalist devletten bahsetmiyoruz. Bunlar›n ötesinde AnaKad›n, Ata-Kad›n, K›z›lbaﬂ-Kad›n ve tabii ki Gerilla Kad›n›m›zdan, onlar›n ilerici geleneklerinden bahsediyoruz. 37–38 Dersim katliam›nda
da¤lara s›¤›n›p gerilla savaﬂ› veren Besa S›aye’den günümüze kadar
uzanan nice destanlar yazan Sabahat Karataﬂ’lardan, Zilan’lardan bahsediyoruz. Geçmiﬂten günümüze kad›nlar›m›z›n yaratt›klar› bu destans›
gelenekler her ne kadar bugün burjuvazinin sa¤l› “sol”lu s›k›ﬂt›rmalarla,
laik-anti laik, türbanl›, modern… vs. gibi gerici gündemler yaratsa da
vard›r, var olmaya devam edecektir. 18.yy’dan günümüze kadar geçen
süre zarf›nda kad›n›n sosyal hayatta ve erkekle olan iliﬂkisinde, yaﬂanan ve geçici olarak çözülen proleter deneyimler hariç ilerici bir at›l›m
sosyal pratikte kendini gösterememiﬂtir. Bu durum, nice ilerici kad›n gelenekleri yaratan bizim topraklar›m›z için de geçerlidir. Yaﬂad›¤›m›z
co¤rafyada bilmem kaç zamand›r varl›k sürdüren Kemalist diktatörlük
kad›na ve onun sosyal yaﬂam›ndaki konumuna, erkekle olan iliﬂkisine
gerici burjuva reformlar›n› dahi yapamay›p, kad›n› ne oldu¤u belli olmayan bir “modernlik” teranesiyle kendinden daha fazla yabanc›laﬂt›rm›ﬂt›r. Kad›na verildi¤i iddia edilen medeni haklar oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lan
burjuva kad›nla s›n›rland›r›lm›ﬂ, ona dahi göstermelik olarak verilmiﬂtir.
Kemalizm’in yetiﬂtirdi¤i ve övüne övüne bitiremedi¤i kad›n prototipi
Dersim’de onbinlerce insan›n üzerine bomba ya¤d›ran Sabiha Gökçen
ve türevleridir. Türkiye’de hükümet edebilmeyi becerebilen tüm iktidarlar kendi burjuva ç›karlar› çerçevesinde kad›n› de¤iﬂik biçimlerde kullanm›ﬂ ve aﬂa¤›lam›ﬂlard›r. Bugün de ülkenin gündemini baﬂörtüsü ya
da türban kavramlar›yla kuﬂatmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Bu noktada burjuvazinin sa¤l› “sol”lu gerici partilerinin bu suni meseleye yaklaﬂ›mlar› da
bizi hayal-i sükut-a u¤ratm›yor; benzer ﬂekilde burjuvazinin belirledi¤i
t›pk› referandum sürecinde oldu¤u gibi (ya evet, ya hay›r), ya türbana
evet ya da hay›r gibi gerici bir dayatmaya “Sol Cenah›m›z” da kat›lmak60

tan geri durmuyor ve bihakk›n üzerine düﬂen görevi yerine getirip burjuvazinin de¤irmenine su taﬂ›yor! Bu tart›ﬂmalarda sosyalist-komünist
geçinen kimi örgütler, baﬂta sip-tekape olmak üzere göbek ba¤›yla
ba¤l› oldu¤u kemalizmin etkisinde türban›-baﬂörtüsünü yobazl›k, bunu
takanlar› da yobaz olarak yaftalama cüretini gösterebiliyor. Bunun d›ﬂ›ndakiler de yine sunulan dayatmaya prim verircesine kara gerici taraf›n a¤z›yla konuﬂup her koﬂulda serbestlik diyebiliyor. Oysa bugün akp
ve ‹slâm burjuvazisinin dillerine pelesenk ettikleri türban serbestli¤i meselesi bu gerici dayatman›n ve bunun siyasal bir rant arac› olarak kullan›lmas›n›n yan› s›ra kafas›n› örten genç k›zlar›n üniversiteye girmelerinin önünün aç›lmas› ﬂeklindeki yaklaﬂ›mlar›n da ötesinde, temelde kad›n›n, ona ait oldu¤u atfedilen sorunun ve sosyal pratikteki konumunun
üretim-mülkiyet iliﬂkileri ba¤lam›n›n d›ﬂ›nda suni gündemlerle üstünün
örtülmesi, örtülmeye çabalanmas›d›r. . Kimse bunun soka¤a ç›kabilmek, sosyal yaﬂama, üretime kat›labilmek, çal›ﬂmak ve okuyabilmek
için bir dayatma ve kabullenme oldu¤unu söylemiyor, tart›ﬂmaya buradan baﬂlam›yor.
Akp, “türban sorunu”na hak ve özgürlük çerçevesinde yaklaﬂ›rken,
Alevi-K›z›lbaﬂ halk›m›z›n taleplerini veya Kürt halk›n›n taleplerini “bölücülük” ve “ayr›l›kç›l›k” olarak nitelendirebilme aymazl›¤›n› rahatl›kla gösterebiliyor. Benzer konulara benzer yaklaﬂ›mlar› baz› sol etiketli grup ve
örgütler de yapmaktan geri durmuyorlar. Bugün Türkiye’de fukara Müslüman halk›m›z›n k›z çocuklar›n›n okuma oranlar› -hele üniversite okuma oranlar›- çok düﬂüktür ve yine bu fukara Müslüman halk›m›z›n k›z
çocuklar›n›n ço¤u da baﬂörtülüdür. Yani fukara Müslüman halk›m›z›n
üniversiteye baﬂörtüsüyle girememe gibi el yakan bir sorunu bulunmamaktad›r; zaten bahsetti¤imiz gibi birçoklar› de¤il üniversite lise e¤itimi
bile alamamaktad›r. Buradan hareketle akp ve alk›ﬂç›lar›n›n bu suni
gündemi ne için, kimin için ortaya att›klar› çok da bulan›k de¤ildir.
Akp’nin esas amac› ciplerle gezen sahte Müslüman burjuva kad›n›n sorunudur, yoksa fukara Müslüman halk›m›z›n hiçbir zaman böyle bir sorunu olmam›ﬂt›r; zaten burjuvazinin bir kurumu olan sözde üniversitelerin de yan›ndan dahi geçememektedirler. Hal böyleyken Komünistlerin,
Devrimcilerin Müslüman halk›m›z›n saç›n› örtüp örtmemeleriyle ilgili bir
gündemleri olamaz, olmamal›d›r. Ama gerici reform dahi yapamayan
burjuvazinin, akp’nin, bu gerici dayatmas› karﬂ›s›nda “Sol Cenah›m›z”
yine imtihan›n› veremeyip s›n›fta kalma becerisini gösterebilmiﬂtir!.. Ko61

lektif olarak sürekli tekrarlad›¤›m›z, tekrarlamakta fayda gördü¤ümüz,
devrimci hareketimizin ayr›ﬂ›p bütünleﬂememesi, Marksist-Leninist ilkelerle donanm›ﬂ birleﬂik, güçlü, güvenilir bir komünist partinin oluﬂturulamamas› (inﬂa edilemeyiﬂi), iﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤inin
sa¤lanamamas› gibi el yakan konular sosyal pratikte yank› bulmad›klar› sürece “Sol Cenah›m›z” bu türden hatalara düﬂmeye devam edecek
ve burjuvazinin gerici dayatmalar›nda taraf olmay› sürdürecektir. Kad›n› ve onun sosyal-s›n›fsal-evrensel kurtuluﬂunu, özgürlü¤ünü s›n›fsal
iliﬂlilerden, tarih-toplum, üretim, aile ve mülkiyet iliﬂkilerinin diyalektik
birlikteli¤inden yoksun gerici burjuva ak›mlar›n, dinci gericili¤in etkisinde ele al›p de¤erlendiren ve sözüm ona çözüm üretmeye yeltenen sa¤l› “sol”lu burjuva parti ve örgütleri kad›n›n tarihsel süreçlerden günümüze kadar gelen köleli¤ini ortadan kald›rmak bir yana onu daha da pekiﬂtireceklerdir.
Kad›n›n kurtuluﬂu ve özgürlü¤ü bahsetti¤imiz kavramlar›n birlikte
ele al›nmas› ve iﬂlenmesiyle mümkün k›l›nacakt›r; Sovyet deneyimi ve
di¤er proleter devrimci deneyimler bize bunu gösteriyor. Marksizm ve
Leninizm ö¤retisi bize bunu gösteriyor. Bahsetti¤imiz bu durumu yaratabilecek kurum ve araçlar da ancak ve nihayet Komünist Parti taraf›ndan üretilecek ve sosyal prati¤e geçirilecektir.
Kas›m 2010 Eskiﬂehir
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Tüm Birlik Komünist Partisi
(Bolﬂevik)nin
Sovyetler Birli¤i’ndeki Sosyalizm Ve
Güncel Konulardaki Düﬂünceleri $

1) Partimiz bugün s›n›f mücadelesinin sorunlar›na cevap vermeli
ve zaten veriyor da. Bugünkü siyasî de¤erlendirmelerimizin ve tahlillerimizin gerçe¤e yak›n oldu¤unu düﬂünüyoruz. Ekim Devrimi ile bugün
aras›ndaki dönemin tahlil edilmesi de önemlidir. ‹nsanlara mevcut durumun nedeni hakk›nda inand›r›c› yan›tlar vermeliyiz. Komünist fikirler,
çevremizdeki günümüzün taleplerine karﬂ› yeniden do¤mal›. Sosyalist
inﬂayla ilgili sorunlar›n karmaﬂ›k ve çok olmas›ndan dolay› tüm bu dönemin tahlil edilmesi zordur. [Yine de] Böyle bir tahlil için gerçekler elimizde bulunmaktad›r. Gerekli olan ise, bu gerçeklerin do¤ru ve s›n›f bak›ﬂ aç›s›ndan de¤erlendirilmesidir.
2) Ekim Devrimi, küçükburjuvazinin hâkim oldu¤u geri kalm›ﬂ bir
ülkede yap›ld›. Ayn› gerçek, Çin için de geçerlidir.
3) Savaﬂ komünizminin, ilk y›llarda burjuvaziyi siyasî ve ideolojik
olarak ezmek ve ayn› zamanda proletaryay› güçlendirmek hedefi vard›.
Burjuvazi savaﬂ› kaybettikten sonra, o art›k küçük savaﬂlar takti¤ini benimsedi.
4) NEP’le birlikte s›n›f mücadelesi, askeri biçimden ekonomik bir
biçime dönüﬂtü. Bu tip bir s›n›f mücadelesine geçmek gerekliydi. Burjuvazi komünistlerin prestijlerinin (sayg›nl›klar›n›n) artt›¤›n› görünce, kadrolara (bu güçlerin yönetim ayg›t›nda yer almas›ndan dolay›) sabotaj ve
onlar›n aras›na s›zma gibi taktikler kulland›lar. Komünistlerin yönetim
mekanizmas›ndaki deneyimsizlikleri aç›kt›. NEP böyle bir deneyimin
kazan›lmas›na yard›m etti.

63

5) 1929’da Leningrad da okuma yazma bilmeyenler yaklaﬂ›k yüzde otuzdu, bu insanlar imza atmay› bile bilmiyordu. Ayn› yüzdeye sahip
bir k›s›m insansa biraz [okuma-yazma] biliyordu. 1929 y›l›nda çok k›sa
bir süre önce tek ülkede sosyalizm sorusu ileri sürüldü. Bu noktadan itibaren tart›ﬂma somut bir biçim ald›. Troçki, ﬂüphesiz buna karﬂ›yd› ve
onun itibar› yüksekti. Biz, 1925’de üretimin 1913 y›l›ndaki seviyelere
düﬂtü¤ünü vurgulamak istiyoruz. 1929’da, kolektifleﬂme ve sanayileﬂme baﬂlad›.. Troçki’nin tersine, Buharin alçak gönüllülü¤ü yüzünden
(kendisi sokaklarda bir çok zamanlar çocuklarla oynard›) parti üyeleri
ve iﬂçiler aras›nda popülerdi. Bu ise halk›n, onun sa¤c› görüﬂlerini anlamas›n› engelledi. Kolektifleﬂme ve sanayileﬂme ile birlikte burjuvazinin ekonomik gücü elinden al›nd›. Emperyalist bask›, Bolﬂevikleri kendi
istediklerinden daha erken bir süre içinde tar›m reformu yapmaya zorlad›. Böylelikle, bu bask› henüz olgunlaﬂmam›ﬂ seçeneklere sürükledi
ve bu reformlar sonuçta ciddî hatalar›n ortaya ç›kt›¤›, h›zl› ve ﬂiddetli bir
biçimde oldu. Faﬂizmin Almanya’da ortaya ç›kmas› ve yükselmesi, Stalin’in ve partinin II. Dünya Savaﬂ›’n›n yaklaﬂmakta oldu¤unun ve sosyalist inﬂan›n h›zland›r›lmas›n›n mecbur oldu¤unun do¤ru olarak de¤erlendirilmesine sebep oldu. 1928’e kadar, Stalin’in muhalifleri do¤rudan
ona karﬂ› de¤ildi.
6) Devrimden sonra Troçki’nin grubu çok güçlüydü. Onun taraftarlar› Troçki’yi Lenin’den daha yüksekte gördüler ve “Troçki=Lenin” dediler. Zinovyev’in -özellikle Leningrad’da- çok fazla nüfuzu vard›. Uzun
y›llar sürgünde beraber yaﬂad›klar› için kendisi onun dostu olarak ortaya ç›kt›. Kirov, Stalin’in bugünün Lenin’i oldu¤unu söyleyen ilk kiﬂiydi.
Stalin taraftarlar›, Troçkistlerin bask›s› alt›nda Stalin’in prestijini yükseltmeye zorland›lar. Ancak Stalin’in böyle bir pohpohlanmaya ihtiyac› yoktu. Onun alçak gönüllülü¤ü böyle ﬂeyleri kabul etmezdi. Stalin’in prestijinin yükselmesi 1934-35 y›llar›nda onun siyasî hatt›n›n sonuçlar› hissedilir hale gelmeye baﬂlay›nca zirveye ç›kt›. Stalin’in temel özelliklerinden ikisi, onun insanc›ll›¤› ve alçakgönüllülü¤üydü. Belirtilmesi gereken
di¤er bir gerçek de onun iki odal› basit bir dairede yaﬂad›¤› ve o¤lunun
da bir kamp yata¤›nda uyudu¤uydu. Stalin’in Kirov’a sayg›s› çoktu ve
Leningrad’a geldi¤inde Kirov’un evinde kal›rd›. Ayn› ﬂey, Kirov Moskova’ya gitti¤inde olurdu. Birbirlerine sayg›lar› çoktu. Molotov ve Voroﬂilov
da Kirov gibi alçak gönüllüydü ve ba¤›ms›z siyasî faaliyet içindeydiler.
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1925’te Kirov Leningrad’a Zinovyev’in yerine geldi. Kirov’un alçakgönüllülü¤ü, becerisi ve durmak bilmez çal›ﬂmas› ona Komünistler ve iﬂçiler aras›nda hakl› bir prestij kazand›rd›.
7) Kirov’un suikasta kurban gitmesinin ard›ndan parti ve önderli¤i
endiﬂe etmeye baﬂlad›. Bu dönemde, bir sürü parti kadrolar› ve hükümetteki kadrolar burjuva gibi davran›yorlard›. Sosyalizmin burjuvazi
üzerindeki zaferi bu kadrolar›n “iktidar biziz” gibi düﬂüncelere sahip olmalar›na yol açt›. Sonra, parti içte bir temizli¤e baﬂlad›, k›sa bir süre
sonra da muhalefetin parti ve ordu içindeki entrikalar› aç›¤a ç›kt›. 193639 döneminde, kitlesel bask›lar oldu ve bu partiyi sarst›. “O hainin o¤lu
veya akrabas›” gibi muhakkak gözüyle bak›lan düﬂünceler bir güvensizlik ortam› ﬂekillendirdi ve yaratt›. Bu bask›lar faﬂizm tehlikesinin ve II.
Dünya Savaﬂ›’n›n geldi¤inin aç›¤a ç›kt›¤› bir ortamda oldu. Parti, kiﬂileri
temizlemek zorundayd›. Tabii ki ordu da ayn›s›n› yapmak zorundayd›.
Bu 1936-1939 y›llar› aras›ndaki objektif durumdu. Ancak uygulanan biçim ve yöntemler yanl›ﬂt›. Biz ayn› yanl›ﬂ›n Kültür Devrimi s›ras›nda
Çin’de de yap›ld›¤›n› düﬂünüyoruz. Mao Zedung’un hedefi burjuvaziyi ve
parti içindeki sa¤c› muhalefeti ezmekti. Ancak uygulanan biçim ve yöntemler yanl›ﬂt›. Ve bu da sa¤›n iktidar› ele geçirmesindeki neden oldu.
8) II. Dünya Savaﬂ› Sovyetler Birli¤i’nde çok büyük bir y›k›ma sebep oldu. 20 milyon civar›nda insan öldürüldü ve bir çok insan yaraland›. Binlerce fabrika y›k›ld›, ﬂehirler ve köyler dümdüz edildi. Amerika savaﬂtan daha güçlü ç›kt›. Emperyalistlerin ülkemize müdahale tehlikesi
gittikçe daha net görülüyordu. Ülke yeniden inﬂaa edilmeli ve ilerideki
dönem için haz›r hale getirilmeliydi. Bu dönemde ekonomik yeniden inﬂaa mucizeleri yarat›ld›. 1940’lara kadar Stalin bizzat sadece fabrikalar›n say›s›n› de¤il, onlar›n her birinin üretim miktar›n› da biliyordu. 19491950’li y›llarda öyle bir geliﬂme yaﬂand› ki, Stalin’in fabrikalar›n say›s›n›
bile bilmesi olanaks›z hale geldi. Sanayi üretimi onun tahminlerini aﬂt›.
Bürokrasi bu üretim sürecinde çok büyük rol ald› ve problemler yaratt›.
Stalin, “Sosyalizmin Ekonomik Problemleri” adl› kitab›nda bu problemlere yan›t vermeye çal›ﬂt›. Stalin’in ölümünden sonra, Kruﬂçev bu
problemlere yan›tlar verdi. Fakat bu yanl›ﬂ bir yaklaﬂ›md›, yani bunu
sa¤c› bir yaklaﬂ›m olarak isimlendirebiliriz. Brejnev’le birlikte bu yaklaﬂ›m daha da aç›¤a ç›kt›. 20. Kongre genel sa¤c› yaklaﬂ›m›n baﬂlang›ç
S.P. F/5
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noktas›yd›. Kruﬂçev’in emperyalistlerle bar›ﬂ içinde bir arada yaﬂama
teorisi (anti-Leninist bir teori), halk›m›z›n sahip oldu¤u gerçek ihtiyac›n
üzerine ayak basm›ﬂt›, yani bar›ﬂ içinde yaﬂamaya. Bu teori, II. Dünya
Savaﬂ›’n›n tahrip edici sonuçlar›ndan dolay›, halk›m›zda ﬂekillenen psikolojik duygusall›ktan istifade etti.
9) E¤er do¤ru yöntemler izlenseydi, partideki problemler 20. Kongre’ye kadar partinin kendisi taraf›ndan çözülebilirdi. 20. Kongre’den
sonra bu imkâns›z hale geldi. Bugünün trajedisinin nedenleri, 20. Kongre’nin sa¤c› ç›k›ﬂ›nda (dönüﬂünde) yat›yor. Bugün iktidar› elinde tutan
Yeni Burjuvazi insanlar›n bölünmesine neden oldu ve halk› açl›¤a sürükledi, yine Yeni Burjuvazi ulusal farkl›l›klar› güçlendirdi ve çat›ﬂmalar
dramatik bir biçim ald›.
10) Bugün, kapitalist restorasyon çerçevesinde, yeni burjuvazinin
de¤iﬂik kesimleri aras›nda keskin çeliﬂkiler vard›r. Ama bu güçler halkla yüz yüze geldi¤inde birleﬂmiﬂ gözükmektedirler. Yeni Burjuvazinin
her kesiminin kendi partisi bulunmaktad›r. Burjuvazi tam türdeﬂ de¤ildir
ve zaten de olamaz.
11) Yeni Burjuvazinin baﬂl›ca kanatlar› iki tanedir: Birinci kanat Bat› sermaye modeline sahip ve bu kanad›n temsilcileri perestroykan›n
güçleridir. Bu grup durumunu güçlendirmeye çal›ﬂarak Avrupa sermayesiyle iliﬂkiler geliﬂtirdi ve onlar›n yat›r›m yapmas›n› istemektedir. ﬁüphesiz bat›l› kapitalistlerin gelecekteki bir rakibi güçlendirmek gibi bir niyeti yok. Bu konuda, bu kanad›n ciddî hatalar› bulunmaktad›r.
12) A¤ustos darbesiyle birlikte Gorbaçov’un liberal kanad› kenara
itildi ve dizginleri daha gerici bir kanad›n baﬂ›n› çeken Yeltsin ald›. Bu
kanat temel toplumsal deste¤i elde etmedi ve ﬂimdi bu deste¤i almaya
çabal›yor. Siyasî düzeyde, bu kanat, çeﬂitli cumhuriyetlerdeki de¤iﬂik
sahte sosyalistler taraf›ndan temsil ediliyor, Rusya Cumhuriyeti’ndeki
bu parti iﬂçilerin sosyalist partisidir. Bunun patronlar›, yeni burjuvazinin
bu kanad›n› destekliyor. Bu kanat siyasî arenada, hâlâ baﬂl›ca yerleri
tutmaktad›r.

66

13) Yeni Burjuvazinin di¤er güçlü bir kanad› da milliyetçi olan kanatt›r. Bu kanad› destekleyen siyasî partiler birçoktur. Baﬂl›ca “Anavatan” ve “Hat›ra” (Pamyat) partileri, Rutsky’nin grubu milliyetçi yeni burjuvazinin temsilcisidir. 17 Martta Moskova’da olan büyük toplanma milliyetçiler taraf›ndan örgütlenmiﬂti. Onlar›n baﬂl›ca slogan› “Ne K›z›llar,
Ne de beyazlar”d›. Onlar, ayn› zamanda, iﬂçilerin kafas›n› kar›ﬂt›rmak
ve yurtsever güçlerin deste¤ini almak için k›z›l bayraklar› sallamaktan
geri durmuyorlar. Milliyetçi yeni burjuvazi siyasî olarak gittikçe daha
güçlü olarak ortaya ç›k›yor ve bu günlerde çok daha küstahlaﬂt›. Burjuvazinin bu kanad›, en gerici kesimdir. Sonuç olarak, bizim ülkemizde
kapitalizmin restorasyonu baﬂar›ya ulaﬂmayacakt›r. Bugünün trajedisi
iç savaﬂa yol açabilir, bu bir III. Dünya Savaﬂ›’n›n nedeni de olabilir. Fakat kapitalizmin kendi pozisyonunu pekiﬂtirmesi imkâns›zd›r.
14) Çözüm, sosyalizm ve komünizm yolunda mücadele etmekte
yatmaktad›r. Bugün, ekonomik talepli birçok grev yürütülmektedir. Buna karﬂ›n çözüm kitle mücadelesini güçlendirerek yeni burjuvaziyi devirmeyi hedef alan genel siyasî grevde yat›yor. Partimiz, genel siyasî
grev için sendikalarda ve iﬂyerlerinde propaganda yap›yor. Sorunun ç›k›ﬂ› siyasî oldu¤undan yan›tlar› da siyasî olmal›d›r.
15) Önümüzdeki aylarda binlerce fabrika iﬂçisi iﬂten ç›kart›lacak.
Açl›k ve fakirlik, dramatik bir yükselme seyredecek. En önemli ﬂey de
iﬂçilerin siyasî bilinçlerinin yükselmesidir. Bu yolla iﬂçiler problemlerini
derinden anlayacaklard›r. Hedefimiz olan genel siyasî grev, bizim merkezi siyasî görevimiz ve bu bizim iktidar› ele geçirme stratejimizi güçlendirecektir.
Kaynak: Partizan, Haziran-Temmuz 1992, Say› 1, s. 31-32
Not: Baz› düzeltmelerle tercümeye katk› yap›ld› (S. P.).
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* “Tüm Birlik Komünist Partisi (Bolﬂevik)nin Sovyetler Birli¤i’ndeki
Sosyalizm ve Güncel Konulardaki Düﬂünceler.” baﬂl›kl› makaleyi tercüme eden Partizan Dergisi (Haziran-Temmuz 1992, Say›: 1, s. 3132)’nin izniyle Dergi’mizde yeniden yay›mlanmas›n› uygun bulduk. Bunun nedenini SORUN Polemik Dergi’sini ve telif eserlerimizi özenle izleyen okurlar›m›z kavramakta gecikmeyecektir.
Partizan Dergisi bu makaleyi tercüme ederek gündeme getirmesiyle SSCB’deki deneyimleri do¤ru okumay› ve bu süreçten gelece¤i
kazanma yolunda çok yönlü sonuçlarla dersler ç›kar›lmas›n› öne ç›karm›ﬂt›r. Ayn› zamanda hem kendi ideolojik, politik ve örgütsel konumunu
hem de d›ﬂ›ndaki Kadrolar›n konumunu tart›ﬂmaya açm›ﬂt›r.
Yeniden yay›nlamay› uygun gördü¤ümüz bu yaz› SSCB’nin geçici
olarak da¤›lmas›ndan hemen sonra 1992 y›l›nda yap›lm›ﬂ bir de¤erlendirmedir. Yaz›daki ilk 9 maddede Ekim Devrimi’nden da¤›lmaya giden
sürece iliﬂkin de¤erlendirmeler, daha sonraki 6 maddede ise sonraki
dönemin baﬂlar›na iliﬂkin de¤erlendirmeler yer al›yor.
Hiç ﬂüphesiz ki aradan geçen 18 y›lda yeni duruma (BDT ve Rusya) iliﬂkin de¤erlendirmelerde birçok de¤iﬂiklikler söz konusudur. (Sermaye gruplar›n›n yap›lanmas›, ittifaklar, bunlar›n politik temsilcileri, iktidarlar, oligarklar, Çarl›k Rusya’s›ndaki imtiyazlar›n geri verilmesi, kapitalizmin yeniden inﬂas›, Rusya ile eski Sovyet Cumhuriyetlerinden arda
kalanlar›n iliﬂkileri ve çeliﬂkileri, ulusal sorunlar, Rusya ile AB ve
ABD’nin iliﬂkileri vb.) Yukar›daki yaz›da özetlenenlerin bilinmesi ile bugünkü durumun daha iyi de¤erlendirilece¤ini düﬂünüyoruz.
Bilindi¤i üzere Kolektifimiz kendi özgün yerli sentezimizin üretilmesinden yanad›r. Bu yoldaki tahlillerimizle tezlerimizi senteze kavuﬂturmak amac›yla zaman zaman gündemde s›cak tutmaya çal›ﬂ›yoruz. Yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada “Sol Cenah›m›z” Parti, Partileﬂme Sorunu, Komünistlerin Birli¤i, ‹ﬂçi S›n›f›n›n Siyasal ve Sendikal Birli¤i, Genel
Grev, Direniﬂ, Emekçi Halk Hareketleri, ‹syan, Ayaklanma, Baﬂkald›r›, Millî Mesele, Milliyetler Meselesi, Strateji, Taktik, Devlet, Siyasal-Sosyal Devrim vb. can al›c› konu ve sorunlar üzerine farkl› ideolojik-teorik çal›ﬂmalar yap›lmakta ve bu do¤rultuda örgütlenmektedir.
Bu do¤rultuda örgütlenen gruplar›n teori prati¤i yeterince s›nan›p
denenmiﬂtir. S›nan›p denenen ve sosyal pratikte do¤rulanmay›p redde68

dilen program ve teori pratiklerin aﬂ›n›p aﬂ›lmas› yolunda do¤ru saptamalarda bulunan tüm çal›ﬂmalar sevindirici geliﬂmelerdir.
Kolektifimiz, aﬂ›nm›ﬂ ve de aﬂ›lm›ﬂ teori pratiklerin karﬂ›s›nda
“Marksizmin yorumu ve pratikte yeniden üretimi” yöntemini bilince taﬂ›maktad›r. Hayat ve mücadelenin hepimize ö¤retti¤ini sand›¤›m›z görüﬂ,
öneri, eleﬂtiri ve uyar›lar›m›z› eleﬂtirel katk›lara aç›k ve muhtaç haliyle
tahlillerimizle tezlerimizi d›ﬂ›m›zdaki Kadrolar›n katk›s›na sunmuﬂtur.
Kolektifimiz, iﬂlevsiz duruma düﬂen Marksizm-Leninizm d›ﬂ› örgütlenmeler yerine II. Tüm Türkiye Komünistleri Kongresi (II. T. T. K.
K.) yöntemiyle Devrimci Hareket’imizin örgütsel güvencesine kavuﬂmas›n›n mücadelesini vermektedir.
II. T. T. K. K. yöntemiyle Devrimciler, Komünistler anlaml› ve ileri
bir ad›m atm›ﬂ olacakt›r. Burjuvazinin diktatörlü¤üne karﬂ› birleﬂik, güçlü, güvenilir ve donan›ml› PART‹’miz oluﬂturulmuﬂ olacakt›r. T. C.’nin
gündemi böylelikle yar›m saatte de¤iﬂecektir. Politika sahnesindeki hakiki aktörler yerlerini alm›ﬂ olacakt›r. Sa¤l› “sol”lu burjuva partileri sosyal s›n›f ve sosyolojik emekçi halklar gerçekli¤i temeline dayal› politikalar yapmak durumunda kalacakt›r. Marksizm-Leninizm d›ﬂ› sa¤ ve “sol”
teslimiyetçi oportünist e¤ilim ve örgütlerin Devrimci Hareket’e verdi¤i
zararlar aza indirilecektir. Bilimsel Sosyalizm-Komünizm temeline dayal› olmayan örgütler ya siyaset sahnesinden çekilecek ya da iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›n sosyal / evrensel kurtuluﬂ mücadelesine verdi¤i
zararlar› aza indirilecektir. “Tutarl›-somut-amaçl› bir demokrasi mücadelesi” ile atbaﬂ› yürüyecek olan “Tutarl›-somut-amaçl› bir iktidar -Siyasal-Sosyal Devrim- mücadelesi” ray›na oturtulacakt›r.
Marksizm-Leninizm yerine “Mao, Troçki, Enver Hoca, Che Guevera (Günümüzde Chavez) dedi ki” diye dillendirilmek istenen ve bu yörüngedeki argümanlara oturtulmak istenen bilim ve ak›ld›ﬂ› politik yöneliﬂler yerine “Sen ne diyorsun?” ya da “Biz ne diyoruz?” sorusunun cevaplar›n› üretmek gündeme gelecektir.
Merkezi kurumsal disiplinli PART‹ ve ona ba¤l› Bilim Kurulu, Bilimler Akademisi, Enstitü disiplinleriyle Marksizm tart›ﬂmalar›, Bilim ‹ﬂçileri’nin an›lan kurumlarda iﬂbaﬂ› yapmas›yla yerli yerine oturtulacakt›r.
Kolektifimiz, bu amaçla dünya devrimci prati¤ini hazmetmeden eklektik, pragmatik, taklit türünden örgütlenmelere daima karﬂ› durmuﬂtur.
An›lan devrimci siyasî ﬂahsiyetlerin tahlil ve tezlerini amaçs›z ve “siya69

sî ekmek paras›” biçiminde gündeme taﬂ›yan e¤ilimlerin yan›nda de¤il,
karﬂ›s›ndaki yerini alm›ﬂt›r.
Kolektifimiz, sosyalizmin 150 y›ll›k tarihine, bu co¤rafyadaki s›n›f
mücadelesi tarihimizin 100 y›ll›k geçmiﬂine, devrimci geleneklerine bu
amaç ve ilkelerle sahip ç›km›ﬂ, “Dünya devrimci prati¤ine yeni bir halkay› nas›l ekleriz?” gibi devrimci bir ütopyan›n takipçisi olmuﬂtur. Komünist Manifesto’nun, Komün Gelene¤inin, Ekim Devrimi’nin, MarksizmLeninizm’in, Komünist Enternasyonalin, RSD‹P ile Tarihî TKP’mizin
Parti ve Partileﬂme Sorunu konusundaki ilkesel yöneliﬂlerine ve yöntemlerine sad›k ve ba¤l› kalm›ﬂt›r. Kadrolar aras›ndaki tart›ﬂmalar› olmas› gereken yere “Devrimci Oturum” geleneklerine taﬂ›man›n, ilke, kural
ve yöntemlere ba¤l› kalman›n, Marksist-Leninist normlar› tüm süreçlerde iﬂletmenin ve sonuçlar›na katlanman›n ne demek oldu¤u günümüzde daha anlaﬂ›l›r bir duruma gelmiﬂtir. PART‹ diye söze baﬂlayanlar;
hayat ve mücadelenin büyük k›r›m ve kay›plarla ö¤retti¤ini somutta
üretmek zorundad›r.
II. T. T. K. K. yöneliﬂimiz esin kayna¤›n› do¤rulu¤u yeterince test
edilmiﬂ Marksizm-Leninizm’den ve devrimci geleneklerimizden alm›ﬂt›r.
Kadrolar›n pratik örgütçü çabalar›yla da yerini alacakt›r.
SORUN Polemik
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‹ki y›l önce, Vladimir ‹lyiç, Moskova Sovyetinin bir genel toplant›s›nda yapt›¤› konuﬂmada, art›k pratik çal›ﬂma yoluna girdi¤imizi, Sosyalizme bundan böyle sadece canl› renklere boyanm›ﬂ bir ikona gibi yaklaﬂamayaca¤›m›z› söyledi. “Do¤ru yolu tutmal›y›z” diyordu, “herﬂeyi s›namaya tabi tutmal›y›z; kitleler ve tüm nüfus bizim yöntemlerimizi s›namadan geçirmeli ve ﬂöyle demeli: ‘Evet bu düzen eskisinden daha iyidir.’”
Bizim önümüze koydu¤umuz görev iﬂte budur.
Toplam nüfusa k›yasla küçük bir grup olan Partimiz, bu görevi yüklenmiﬂtir. Bu küçük grup herﬂeyi de¤iﬂtirmeye söz verdi ve herﬂeyi de¤iﬂtirdi de. Bu bir Ütopya de¤ildir, içinde yaﬂad›¤›m›z, kan›tlanm›ﬂ bir
gerçektir. Hepimiz bunun yap›ld›¤›n› gördük. Bunu öyle bir yolla yapmal›yd›k ki, çal›ﬂan iﬂçi ve köylülerin en büyük ço¤unlu¤u ﬂunu kabul etsin:
“Siz kendi kendinizi övmüyorsunuz, biz sizi takdir ediyoruz. Size ﬂunu
söylüyoruz: öylesine iyi sonuçlara ulaﬂt›n›z ki hiçbir akl› baﬂ›nda insan
bundan böyle eski düzene dönmeyi akl›ndan bile geçirmeyecektir.”
Parti sürekli ve yorulmaks›z›n çal›ﬂ›yor. 1924’teki “Lenin Üye Kayd›” kampanyas› emekçi y›¤›nlar›n Komünist Parti’yi kendi partileri olarak
gördüklerini gösterdi bize. Bu önemli bir noktad›r. Bu gerçek ve kal›c›
bir kazan›md›r, ve tek baﬂ›na bu bile küçük bir övünç kayna¤› say›lamaz. Ülkede birçok ﬂey için övgü al›yoruz, yap›lanlar henüz çok az olsa bile. Partimiz köylülü¤e büyük önem veriyor, sadece genel anlamda
köylülere de¤il, özellikle de yoksul ve orta köylülere. Parti Sovyet ayg›t›n›n geliﬂtirilmesi için çal›ﬂ›yor; köy hücrelerine çal›ﬂmalar›nda yard›mc› oluyor ve daha fazlas›na ulaﬂmak istiyor. Parti, muazzam bir faaliyet
alan›n› kapsayan her türden büyük miktarda pratik iﬂi sonuna kadar götürüyor ve tarihin arabas›na, Lenin’in iﬂaret etti¤i yolda rehberlik ediyor.
Parti kendisini ciddî anlamda pratik iﬂlerin baﬂar›lmas›na adam›ﬂt›r. Bizim koﬂullar›m›zda bu son derece zorlu bir görevdir, ve Partinin
her türden iç çat›ﬂmaya böylesine düﬂmanca bir tutum almas› da buradan kaynaklanmaktad›r. Yoldaﬂ Troçki’nin son barikattan söz eden ko71

nuﬂmas› 13. Parti Konferans›’nda iﬂte bu nedenle böylesine yad›rgat›c›
karﬂ›lanm›ﬂt›r. Ve yine bu nedenle Yoldaﬂ Troçki’nin son “edebi” çabalar› büyük bir öfke uyand›rm›ﬂt›r.
Yoldaﬂ Troçki’nin suçland›¤› tüm ölümcül günahlar› iﬂleyip iﬂlemedi¤ini bilmiyorum; tart›ﬂmada abartmalar kaç›n›lmazd›r. Yoldaﬂ Troçki
bu konuda ﬂikayet etmemelidir. O dünyaya gözlerini dün açmad›, ve
“Ekim Dersleri” makalesinin tonunda yaz›lm›ﬂ bir makalenin, ard›ndan
gelen tart›ﬂmada, kaç›n›lmaz olarak benzer bir tonla karﬂ›l›k bulaca¤›n›
da bilir. Ama esas sorun bu de¤ildir. Sorun Yoldaﬂ Troçki’nin “Ekim
Dersleri”nin incelenmesi ça¤r›s›nda bulunmas›, ama böyle bir incelemenin izlemesi gereken do¤ru çizgiyi ortaya koymam›ﬂ olmas›d›r. O bize Ekim’de ﬂu ya da bu birey taraf›ndan, Merkez Komite’deki ﬂu ya da
bu e¤ilim taraf›ndan, vb. oynanm›ﬂ olan rolün incelenmesini öneriyor.
Ama bizim incelememiz gereken ﬂey bu de¤ildir.
‹ncelememiz gereken ilk ﬂey, Ekim’de varolan uluslararas› durum,
ve o dönemin Rusya’s›ndaki s›n›f iliﬂkileridir.
Yoldaﬂ Troçki bizi bunlar› incelemeye ça¤›r›yor mu? Hay›r. Oysa,
zafer, tarihsel an›n derin bir analizi, gerçek güç iliﬂkilerinin bir hesaplanmas› olmadan imkâns›z olurdu. Marksizmin devrimci diyalekti¤inin somut koﬂullara uygulanmas›, bu an›n, sadece belli bir ülkenin bak›ﬂ aç›s›nda de¤il, uluslararas› ölçekte do¤ru olarak de¤erlendirilmesi, Leninizmin en önemli özelli¤idir. Geçti¤imiz on y›l›n uluslararas› deneyimi
bu Leninist yöntemin do¤rulu¤unun en iyi sa¤lamas› olmuﬂtur. Bu bizim
bütün ülkelerin Komünist Partilerine ö¤retmemiz gereken ﬂeydir, ve bizim gençli¤imizin Ekim’in incelenmesinden ö¤renmesi gereken ﬂey de
budur.
Fakat Yoldaﬂ Troçki bu sorunu görmezlikten geliyor. Bulgaristan
veya Almanya’dan söz ederken, an›n do¤ru olarak de¤erlendirilmesine
hemen hiçbir çaba harcam›yor. Olaylara Yoldaﬂ Troçki’nin merceklerinden bakacak olursak, bu olaylar›n ne kadar basite indirgenmiﬂ oldu¤unu görürüz. Marksist analiz Yoldaﬂ Troçki’nin hiçbir zaman güçlü noktas› olmam›ﬂt›r.
Bu nedenledir ki o köylülü¤ün oynad›¤› rolü böylesine küçümsemektedir. Bu konuda zaten söylenmesi gerekenler ﬂimdiye kadar söylenmiﬂtir.
Ekim döneminde Parti’yi daha ayr›nt›l› olarak incelemeliyiz. Troçki
Parti hakk›nda birçok ﬂey söylüyor, ama onun için Parti liderler kurma72

y›ndan, baﬂlardan ibarettir. Ama Ekim’i gerçek anlamda incelemek isteyenler, Ekim’de Parti’yi incelemelidir. Parti yaﬂayan bir organizmad›r,
bunun için de Merkez Komite (“kurmay”) Parti’den kopuk de¤ildir, en
aﬂa¤› konumdaki Parti örgütleri bile MK üyeleriyle günlük temas halindedir. Yoldaﬂ Sverdlov ve Yoldaﬂ Stalin, Petrograd’›n her mahallesinde, her vilayette ve orduda olan biteni mükemmel olarak biliyorlard›. Ve
Lenin de illegal olarak yaﬂamas›na ra¤men, bütün bunlar› çok iyi biliyordu. Örgütün yaﬂam›nda gerçekleﬂen herﬂey hakk›nda iyi bilgilendiriliyordu ve mektuplar al›yordu. Ve Lenin sadece nas›l dinleyece¤ini bilmekle kalmaz, ayn› zamanda sat›r aralar›n› nas›l okuyaca¤›n› da çok iyi
bilirdi. Zafer tam da MK’yla kolektif örgüt aras›nda s›k› bir temas›n varl›¤› sayesinde mümkün olmuﬂtu.
Üst tabakas› örgütle temas›n› yitirmiﬂ bir Parti asla muzaffer olamazd›. Tüm Komünist Partiler bunu iyice kavramal› ve buna göre davranmal›d›r.
Parti’nin böylesine örgütlü oldu¤u, kurmay›n kolektif örgütün iradesinden haberli oldu¤u (sadece kararlardan da de¤il) ve bu iradeyle
uyum içinde çal›ﬂt›¤› koﬂullarda, tek tek üyelerin karars›zl›klar› ya da hatalar› Yoldaﬂ Troçki’nin onlara atfetti¤i tayin edici öneme sahip olamaz.
Tarih Partiyi tamamen yeni ve o zamana kadar hiçbir örne¤i olmayan
bir durumla karﬂ› karﬂ›ya b›rakt›¤›nda, durumun herkes taraf›ndan ayn›
ﬂekilde kavranmamas› son derece do¤ald›r, ve do¤ru ortak çizginin
saptanmas› da örgütün görevidir.
Lenin daima Parti’nin kolektif örgütüne muazzam bir önem atfetmiﬂtir. Onun Parti konferanslar›yla iliﬂkisi de bu temele dayanm›ﬂt›r. Her
Parti Konferans›nda bir önceki Parti Konferans›ndan bu yana düﬂünmüﬂ oldu¤u herﬂeyi ortaya koyard›. O daima kendisini öncelikle Parti
Konferans›na, bir bütün olarak örgüte karﬂ› sorumlu olarak görürdü. Fikir ayr›l›klar›n›n ortaya ç›kmas› durumunda [daima -ç.n.] Parti Konferans›n› ça¤›rm›ﬂt›r (örne¤in Brest Bar›ﬂ› sorununda oldu¤u gibi).
Troçki, bir bütün olarak, yek vücut olmuﬂ bir örgüt olarak, Parti taraf›ndan oynanan rolü tan›m›yor. Onun için Parti kurmayla eﬂ anlaml›d›r. Bir örnek verelim: “Komünist Partinin Bolﬂevikleﬂtirilmesi nedir?” diye soruyor “Ekim Dersleri”nde. Partileri öyle bir e¤itmeli ve liderlerini
öyle seçmeli ki onlar›n Ekim’leri geldi¤inde yoldan ç›kmas›nlar.
Bu tamamen “idari” ve üst derecede yüzeysel bir bak›ﬂ aç›s›d›r.
Evet, liderlerin kiﬂilikleri bir noktada en büyük önemi arzeder. Evet, en
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yetenekli, en sa¤lam karakterli üyelerimizi kurmaya seçmek gereklidir:
ancak bu sadece onlar›n kiﬂisel kapasiteleri sorunu de¤ildir, kurmay›n
bütün örgütle s›k› biçimde ba¤l› olmas› sorunudur.
Bize Ekim’deki zaferi getiren bir faktör daha vard›r ki bu da kitlelerin rolünün ve öneminin do¤ru de¤erlendirilmesidir. Kitlelerin devrimdeki ve Sosyalizmin geliﬂmesindeki rolü konusunda Lenin’in yazd›¤› herﬂeyi okursan›z, Lenin’in kitlelerin oynad›¤› role iliﬂkin kavray›ﬂ›n›n Leninizmin mihenk taﬂ› oldu¤unu görürsünüz. Lenin’e göre kitleler asla bir
araç de¤ildi, tayin edici faktördü. ﬁayet Parti milyonlara önderlik edecekse, bu milyonlarla s›k› temas içinde olmas› gerekir, kitlelerin yaﬂam›n›, ac›lar›n› ve özlemlerini anlayabilecek durumda olmas› gerekir. Bela
Kun, bir yerde Lenin’e Almanya’ya karﬂ› bir devrimci savaﬂtan söz etti¤inde, Lenin’in kendisine “Sizin bir boﬂbo¤az olmad›¤›n›z› biliyorum; yar›n cepheye bir gidin ve askerlerin devrimci bir savaﬂ için haz›r olup olmad›¤›na bir bak›n” diye cevap verdi¤ini aktar›r. Bela Kun cepheye gitmiﬂtir, ve Lenin’in hakl› oldu¤unu görmüﬂtür.
Biz [Troçki’nin -ç.n.] “Ekim Dersleri”nde , Ekim Devrimi’nin bu yönünün incelenmesi yönünde hiçbir ça¤r› bulamad›k. Alman olaylar›na
iliﬂkin kendi de¤erlendirmesini oluﬂtururken de, Troçki Yoldaﬂ kitlelerin
pasifli¤ini gözard› etmiﬂtir.
Syrkin diye birisi, John Reed’in kitab›n›n aptalca bir yorumunu ileri
sürmüﬂtü. Birçok kiﬂi John Reed’in kitab›n› gençlerin eline tutuﬂturulmas›n›n do¤ru olmad›¤› düﬂüncesindedir. Bu kitap yanl›ﬂl›klar ve efsaneler
içermektedir. Parti’nin tarihi Reed’den ö¤renilmemelidir. Peki o halde
Lenin neden bu kitab› böylesine hararetle sal›k vermiﬂti? Çünkü bu sorun John Reed’in kitab›nda ana nokta de¤ildi. Kitap bize asker kitleleri
aras›ndaki ve Ekim’i gerçekleﬂtiren iﬂçilerin aras›ndaki psikolojinin ve
duygusal havan›n, ve burjuvazinin ve onun hizmetçilerinin acizliklerinin
ﬂahane ve sanatsal nitelikte bir tasvirini verir. John Reed en genç Komünistin bile devrimin ruhunu düzinelerce tutanak ve kararlar› yüzünden okuyarak kavrayabilece¤inden çok daha h›zl› bir ﬂekilde kavramas›na imkân vermiﬂtir. Gençli¤imiz için yaln›zca Parti’nin tarihini bilmek
yeterli de¤ildir, Ekim Devrimi’nin nabz›n› hissetmeleri de eﬂit ölçüde
önemlidir. Gençlerimiz, sadece Parti’nin koﬂullar›yla ilgili en daralt›lm›ﬂ
anlamdaki bilgilere sahip olurlarsa, ve savaﬂ›n ve devrimin ne oldu¤unu hissetmezlerse nas›l Komünist olabilirler?
Yoldaﬂ Troçki, Ekim’in incelenmesine yanl›ﬂ yönden yaklaﬂmaktad›r. Ekim’in yanl›ﬂ de¤erlendirilmesi mevcut durumun yanl›ﬂ de¤erlen74

dirilmesine ve muazzam önemdeki bir dizi baﬂka olgunun yanl›ﬂ de¤erlendirilmesine yaln›zca bir ad›m uzakl›ktad›r. Mevcut durumun yanl›ﬂ
de¤erlendirilmesi yanl›ﬂ kararlara ve eylemlere götürür. Herkes bunu
kavrayabilir. Yap›lm›ﬂ olan geri al›namaz. “Ekim Dersleri” gün ›ﬂ›¤›na bir
kez ç›kt›¤›na göre, bas›nda ve Parti örgütünde tüm yönleriyle tart›ﬂ›lmal›d›r. Bu tart›ﬂma her Parti üyesinin ulaﬂabilece¤i tarzda yap›lmal›d›r.
Partimiz ﬂimdi say›ca muazzam büyümüﬂtür. Geniﬂ iﬂçi kitleleri
Partiye kat›l›yorlar, ve bu iﬂçiler Yoldaﬂ Troçki’nin gündeme getirdi¤i konularda yeterince ayd›nlat›lmam›ﬂlard›r. Leninist çizgide kararl›l›kla savaﬂm›ﬂ eski bir Bolﬂevik için aç›k olan ﬂeyler, genç Parti üyeleri için aç›k
de¤ildir. Leninist herﬂeyden önce ﬂunu söylememeyi ö¤renmelidir: “Bu
sorunun tart›ﬂ›lmas› bizim e¤itimimize zarar veriyor.” Tam tersine, bu
sorunun tart›ﬂ›lmas› Leninizmin daha da derin bir kavran›ﬂ›n› edinmemizi mümkün k›lacakt›r.
Troçki Yoldaﬂ devrimin tayin edici y›llar›nda bütün gücünü Sovyet
iktidar› için savaﬂ›ma adad›. Zor ve sorumluluk gerektiren konumunun
gereklerini kahramanca yerine getirdi. Devrimin zaferinin korunmas›
için eﬂi görülmedik bir enerjiyle çal›ﬂt› ve harikalar yaratt›. Parti bunu
unutmayacakt›r.
Ancak Ekim Devrimi’nin kazanmas› gereken mücadeleler henüz
bitmemiﬂtir. Bunlar›n baﬂar›lmas› için kararl›l›kla çal›ﬂmay› sürdürmek
zorunday›z. Ve bu noktada Leninizmin tarihsel olarak s›nanm›ﬂ yolundan sapmak tehlikeli ve felaketli olacakt›r. Ve Troçki gibi bir yoldaﬂ, bilinçsizce de olsa, Leninizmin revizyonu yoluna sapt›¤›nda, Parti buna
karﬂ› sözünü söylemek zorundad›r.
1924
Kaynak The Errors of Trotskyism, May›s 1925,http://www.marxists.org/archive/krupskaya/works/october.htm
Çeviri: Stalin Arﬂivi çeviri birimi

* Nadejda Krupskaya’n›n 1924 y›l›nda yazd›¤› “Ekim Dersleri” baﬂl›kl› makalesi nedense türkçeye tercüme edilip yay›mlanmad›. Büyük
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Ekim Sosyalist Devrimi’nin 94. y›ldönümünde Stalin Arﬂivi çeviri birimi
taraf›ndan tercüme edilen bu makalenin tarihsel bir belge oldu¤u için
yay›mlanmas›n› do¤ru buluyoruz.
Kolektifimiz’in izledi¤i ve gündemde s›cak tutmaya çal›ﬂt›¤› ideolojik-teorik-politik ve örgütsel çizgisi dost-düﬂman herkes taraf›ndan bilinmektedir. Bilimsel Sosyalizm-Komünizm kayna¤›ndan esinlenen Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar bu türden ilkesel tavr›m›z› anlamakta gecikmemiﬂtir. “Marksizmin yorumu ve pratikte yeniden üretimi” bahsinde
de Kolektifimiz’in tavr› aç›k ve nettir.
Sosyalizmin 150 y›ll›k tarihine art›s›-eksisi ile “Bu bizim tarihimizdir”
diye sahiplenmek, bu süreci bilimsel yöntemle inceleyip araﬂt›rmak,
burjuva ve küçükburjuva “sol” unsurlar›n tarihimizi tahrif edip sömürmesine karﬂ› mücadele etmeliyiz. Devrimci tarih ve geleneklerimizin incelenip araﬂt›r›lmas›, bu süreçten gelece¤i kazanmak için çok yönlü derslerle sonuçlar ç›kar›lmas› ve eleﬂtirel katk›larla aﬂ›lmas› mücadelesi Komünistlerin bir iç meselesidir.
Ayn› yöntemle Siyasal-Sosyal Devrim deneyimlerini de Marksist
Bak›ﬂ aç›s›yla de¤erlendirmek ve aﬂmaya çal›ﬂmak Komünistlerin bir iç
meselesidir.
Kolektifimiz’in ideolojik-politik duruﬂunu özel-öznel bir yorumla hiç
kimse asla çarp›tamaz. Bu sürecin uzant›s›nda kendi yerli sentezimizi
üretmek ve dünya devrimci prati¤ine yaﬂamakta oldu¤umuz co¤rafyadan özgün bir deneyim sunmaya çal›ﬂmaktay›z. Hayat ve mücadelenin
de yer yer do¤rulad›¤› tezlerimizle tahlillerimiz günümüzdeki Devrimci
ve Marksist Sol Kadrolarca tart›ﬂ›lmaktad›r. Yüzü proletaryaya dönük
olan birey, grup, çevre ve örgütler yeterince denenip s›nanm›ﬂ, sosyal
pratikte do¤rulu¤u yeterince test edilmiﬂ, aﬂ›nm›ﬂ ve de aﬂ›lm›ﬂ teori
pratikler yerine gündeme meﬂrebimizce taﬂ›d›¤›m›z sorunlar›m›za de¤er vermektedir. Kolektif çabalarla birleﬂik, güçlü, güvenilir ve donan›ml› ‹ﬂçi S›n›f› Partisi’nin oluﬂturulmas› davas› art›k eksikli¤ini daha fazla
hissettirmektedir.
‹SP’nin oluﬂturulmas› konusundaki öngörülerimizle kendi sentezimizi üretme konusundaki görüﬂlerimizi d›ﬂ›m›zdaki mücadele arkadaﬂlar›m›za sunarken hiçbir zaman eklektik, pragmatik, bilim ve ak›ld›ﬂ› yol
ve yöntemlerle farkl› sosyoekonomik formasyonlardaki ideolojik-politikörgütsel deneyimlere kölece angaje olmak, taklit etmek, “devrim” itha76

lat ve ihracat iﬂleriyle u¤raﬂmak “yöntemlerini” seçmedik. Hiçbir zaman
söze “Troçki, Stalin, Mao, Enver Hoca, Che Guevera dedi ki...” diye
baﬂlamad›k. Tarihsel devrimci kimlik ve kiﬂiliklere sövmek ya da onlar›n tezlerini günümüze hesaps›zca taﬂ›mak kolayc›l›¤›na asla düﬂmedik.
100 y›ll›k s›n›f mücadelesi tarihimizden ö¤rendi¤imizi bilince taﬂ›man›n
çabas› içinde olduk. ‹ﬂçi s›n›f› ve emekçi halk hareketlerini inceledik.
Grev, direniﬂ, hak arama eylemlerinden ö¤rendi¤imiz gibi emekçi halk
hareketlerinden, tarihimizdeki isyan, ayaklanma, baﬂkald›r›lardan da
ö¤rendiklerimizi tahlil ederek; özgün sentezimizi nas›l üretebiliriz?in yoluna koyulduk.
Büyük Ekim Sosyalist Devrimi’nin 94. y›ldönümünde Nadejda
Krupskaya’n›n 1924 y›l›nda yazd›¤› “Ekim Dersleri” baﬂl›kl› makalesini
bu düﬂüncelerin uzant›s›nda yay›mlamay› uygun bulduk. Hâkim gerici
s›n›flar taraf›ndan da manipüle edilen, tahrif edilmiﬂ, çarp›t›lm›ﬂ “TroçkiStalin” ve benzeri özsüz politikalar› aﬂmak, konuyu esasa getirmek, bu
yolda kümelenmiﬂ “sol” öbekleri düﬂündürüp kazanmak, ve ayn› zamanda Komünistlerin hangi amaç ve niyetlerle, devrimci ahlak, devrimci siyasî terbiye ve devrimci diplomasi yöntemlerinin nas›l olmas› gerekti¤ini örneklemek, kurumsal merkezi disiplinli Kurum ve Araç’lar›m›z›n
ne demek oldu¤unu vurgulamak, “Devrimci Oturum” düzenleyip sonuçlar›na katlanman›n, Devrimci tart›ﬂma, Parti ve Parti disiplini denildi¤inde bundan neleri anlamam›z gerekti¤ini ö¤renmek, nehrin karﬂ› yakas›na düﬂmeden nas›l, nerede ve hangi yöntem ve üslupla tart›ﬂ›lmas› gerekti¤ini örneklemek aç›s›ndan an›lan makaleyi yay›ml›yoruz.
Büyük Ekim Sosyalist Devrimi’ni gerçekleﬂtiren Kadrolar› ebedi
sayg› ve hayranl›klar›m›zla an›yoruz. ‹nsan›n ve insanl›¤›n sosyal / evrensel kurtuluﬂu yeni Ekimlerle aﬂ›lacakt›r.
Devrimcilerin, Komünistlerin Yeni Ekimleri bilinçle gündeme getirmesi, tutarl›-somut-amaçl› projelerimizle Komünistlerin Birli¤i hatt›n›
örmesi, dünyada ve bölgemizde iﬂçi s›n›f›n›n siyasal ve sendikal birli¤i
davas›na oldu¤u gibi ezilen-sömürülen emekçi halklar›m›z›n sosyal /
evrensel kurtuluﬂ mücadelesinde s›nan›p denenmiﬂ Marksizm-Leninizm silah›na sar›lmas›, ve bu amaçla çok yönlü çal›ﬂmas›, tarihsel iyimserli¤imizin, devrimci diyalekti¤i do¤ru okumam›z›n bir gere¤idir.
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Nadejda Krupskaya
-Belge-YorumLenin ve Troçki:
Max Eastman’›n Kitab› ‘Lenin Öldükten
Bu Yana’ Hakk›nda Bir Yorum

Max Eastman’›n1 “Lenin Öldükten Bu Yana” kitab›na, gördü¤üm
kadar›yla, belli bir önem vermek ihtiyac› duymuﬂsunuz. Bay Eastman
kitab›nda beni, Merkez Komitesi’nin eylemlerini boﬂuna k›namaya çal›ﬂ›p duran ﬂiddetli bir muhalifi olarak resmetmeye yeltendi¤i için, izin verirseniz ben de bu kitab›n ‹ngiliz okuyucular›na durumu aç›kl›¤a kavuﬂturay›m.
Eastman, Rusya Komünist Partisi’nin çal›ﬂmas› üzerine hiçbir ›ﬂ›k
tutmuyor. Tarih bu Partiye en sorumlu ve zor bir görevi dayatm›ﬂt›r. Görece daha geliﬂmiﬂ oldu¤u ülkelerde kapitalizmin geçici olarak istikrarl›
oldu¤u bir dönemde ekonomik olarak gerikalm›ﬂ bir ülkede Komünizmi
kurmak durumundad›r. Eastman’›n kitab› bundan hiç söz etmiyor. Küçük dedikodular›n bir koleksiyonu bu kitap. ﬁu anda gerçekleﬂmekte
olan hakk›nda hiçbir ﬂey yok içinde; geniﬂ ekonomik baﬂar›lardan hiçbir ﬂey, ya da kitlelerin kültürel uyan›ﬂ›ndan; Kas›m [Ekim] Devrim’nin
sloganlar›na sa¤lam bir temel yaratmak için giriﬂilen muazzam çal›ﬂmadan hiçbir ﬂey.
Yazar sadece her bir dedikodu k›r›nt›s›n› toplay›p, a¤z›n› bunlarla
ﬂap›rdatmakla ve bunlar› kendi küçükburjuva anarﬂist e¤ilimleriyle süslemekle ilgileniyor.
Eastman’›n kitab›ndaki en canavarca ﬂey onun “Lenin Kayd›” hakk›ndaki tutumu. Lenin öldü¤ünde yüz binlerce iﬂçi Lenin’in eserini muzaffer bir sona ulaﬂt›rmak için Komünist Parti’ye ak›n ettiler. Tüm iﬂçi s›n›f› Parti’nin ve onun Merkez Komite’sinin etraf›nda topland›. Yeni üyelik baﬂvurular› fabrikalar ve atelyelerde aç›k toplant›larda incelendi ve
heyecanl› partisiz iﬂçiler bizzat tan›d›klar› adaylar›n üyelik için uygun
olup olmad›klar›na karar verdiler. Partimize karﬂ› Rus iﬂçilerinin içlerinden en iyilerini “Lenin Kayd›”n›n unsurlar› olarak yollamalar› kadar büyük bir güven gösterisi daha önce hiç olmam›ﬂt›.
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Lenin’in en büyük arzusu gerçekleﬂti. Rus Komünist Partisi sadece ideolojisinde de¤il, bileﬂiminde de, bask›n biçimde proleter bir parti
haline geldi.
Eastman bu konuda hiçbir ﬂey bilmiyor. Onun gözünde iﬂçiler sadece piyon, hiçbir ﬂey anlam›yorlar; herhangi bir lider taraf›ndan güdülmeyi bekliyorlar. Ona göre “intelijansiya” çok üstün insanlar.
Biz Bolﬂevikler iﬂçileri tam tersi biçimde anl›yoruz; bize göre Parti’de ne kadar iﬂçi varsa o kadar iyidir. Ve bu iﬂçiler Merkez Komitesi’nin
y›llar boyunca Lenin’le birlikte çal›ﬂm›ﬂ yoldaﬂlardan oluﬂtu¤unu bilirler,
onunla her ad›mda beraber tasarlam›ﬂ ve onunla birlikte Partiyi kurmuﬂ
olan yoldaﬂlardan. Hapiste ve sürgünde Lenin’in çal›ﬂmas› onlar›n çal›ﬂmas›yd› ve onlar›nki de Lenin’in. Emekçi y›¤›nlar liderlerini d›ﬂardan
ahkam kesen herhangi bir yazardan çok daha iyi tan›rlar.
Bu eski Bolﬂevikler Lenin’in ölümünden bu yana iki kat› sorumluluk
yüklenmiﬂlerdir - alt›ndan y›¤›nlar›n güveni ve deste¤i olmaks›z›n kalk›lamayacak bir yük. Lenin’in ölümü onlar› ve y›¤›nlar› onun eserini baﬂar›l› bir sonuca erdirmek gibi aç›k bir ihtiyaçla daha da s›k›ca birleﬂtirdi.
Troçki’ye Eastman’›n çarp›tt›¤› mektubu zihnimde bu düﬂüncelerle
yazm›ﬂt›m. Lenin Troçki’yi devrimin ve iﬂçi s›n›f›n›n ç›karlar›na inançl›
yetenekli bir iﬂçi olarak de¤erlendirmiﬂti. Onun sonuna kadar görüﬂü
buydu ve Troçki’ye yazarken bu takdir duygusunu akl›mda tutuyordum.
Troçki bu mektuptan, Lenin’in onu halefi olarak gördü¤ü sonucunu
ç›karamazd› elbette; ya da onu, düﬂüncelerini baﬂka herkesten daha iyi
anlayan biri olarak gördü¤ünü.
Bu tarzda bir ﬂey yazm›ﬂ olamam, ya da Lenin’in her zaman Troçki’yle ayn› görüﬂte oldu¤unu. Rus Partisi’ndeki herkes tam tersinin do¤ru oldu¤unu bilir.
Eastman Lenin’in Parti Kongresi’ne mektuplar› hakk›nda çok çeﬂitli kurgular icat ediyor; onlar› “vasiyetler” diye adland›rarak. Eastman
Partimizin ruhunu hiç anlayamam›ﬂ. Bizim için Kongre bir bürokratlar
içtima› de¤ildir, her bir parti üyesinin kiﬂisel de¤erlendirmeleri bir yana
b›rakarak kendisini en yüksek aç›ksözlülükle ifade etmesi gereken bir
yüksek Parti olay›d›r. Lenin’in Kongreler hakk›nda düﬂündü¤ü buydu.
Partinin bu mektuplar› yazd›rmas›na yol açan saikleri anlayaca¤›n› biliyordu; ve bu mektuplar›n Devrimin ç›karlar›n›n herﬂeyin üzerinde oldu¤undan kuﬂku duymayacak olanlar taraf›ndan okunaca¤›n›.
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E¤er bu mektuplarda belli yoldaﬂlara eleﬂtiri ve onlar›n hatalar›n›n
saptanmas› varsa, ayn› zamanda, ve çok daha büyük bir ölçüde, onlar›n övülmesi de vard›r. Bu övgü hakk›nda Eastman hiçbir ﬂey söylemiyor. Mektuplar örgüte yard›m için yaz›lm›ﬂt› ve öyle anlaﬂ›ld›; görevlerin
yerine getirilmesine yard›m için. Onlar› “vasiyetler” olarak adland›rmak
deliliktir.
Lenin’in gerçek vasiyeti Parti’nin ve Sovyet çal›ﬂmas›n›n temel sorunlar›yla ilgili olan son makalelerindedir. Tüm bu makaleler yay›nlanm›ﬂt›r. Ancak Eastman onlarda ilgisini çekecek hiçbir ﬂey bulam›yor.
“Vasiyetin” (yukarda sözü geçen mektuplar›n) “gizlendi¤ini” iddia ederek Rusya Komünist Partisi’nin düﬂmanlar›na [onun] Merkez Komitesi’ne iftira atmak ve onu gözden düﬂürmek için yard›m etmekle fazlas›yla meﬂgul. Nihayet, Eastman’›n kitab›n›n Troçki’yle ilgili bölümünün bizzat Troçki’ye son derece hakaret edici oldu¤unu düﬂünüyorum. Eastman’›n Partimizin Troçki’yle farkl›l›klar› sorunu etraf›nda ördü¤ü yalanlar a¤›n› aç›¤a vurmay› gereksiz buluyorum. Baﬂkalar› bunu yapt›lar zaten. Tüm sorunun yaln›zca herkes Lenin’in ölümünden sonra ideolojik
birlik ihtiyac›n› ﬂiddetle hissetti¤i için keskin bir biçim ald›¤›n› söylemek
yeterli. ﬁahsen ben Troçki’yle ayn› fikirde de¤ildim ve onunla bu çerçevede birçok kez konuﬂtum. Ayn› zamanda Ekim Dersleri kitab›n› Pravda’da ayr›nt›l› olarak eleﬂtirdim. Baﬂ›ndan sonuna kadar Merkez Komitesiyle ayn› fikirdeydim. Eastman kitab›n›n bütününde oldu¤u gibi bu
noktada da gerçe¤i sapt›r›yor.
The Workers Monthly, cilt 4, no. 11, (Eylül 1925), s. 516
Kaynak:
http://marxists.architexturez.net/history/usa/parties/cpusa/1925/09/0900-krupskaya-oneastman.pdf
Çeviri: Stalin Arﬂivi çeviri birimi
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Max Eastman, tan›nm›ﬂ bir Amerikal› sol e¤ilimli gazeteciydi. Uzunca bir
süre Troçki’nin ABD’deki yaz›nsal temsilcisi rolünü oynad›ktan sonra, 40’lar›n baﬂ›ndan itibaren aç›k antikomünizm cephesine geçti. 50’lerde Senatör
McCarthy’nin büyük antikomünist cad› av› kampanyas›na en ön saflarda
destek verdi. (-ç.n.)

Mahir Kankal
Bilimsellik-Devrimcilik

-Polemik-

Bilimsellik ile Devrimcilik iki karﬂ›t söz dizini de¤ildir. Devrimcilik
esas itibariyle bilimselli¤i içerir. Bilimsel olmayan, Marksist Ö¤retiye dayanmayan bir devrimcilik ise asla söz konusu de¤ildir. Fakat kimileri
“bilimsellik” ad› alt›nda Devrimci ve Marksist olan her ﬂeyi suland›r›p
çarp›tma yöntemlerine baﬂvurabilmektedir.
S›n›f mücadelesi aç›s›ndan bakt›¤›m›zda Proletarya-Burjuvazi baﬂ
çeliﬂkisi çerçevesinde burjuvazinin s›n›fsal çeliﬂkilerini çözüp yerini
baﬂka bir sömürü sistemine b›rakacak bir lüksü yoktur.
Burjuvazi ne baﬂka bir sömürücü s›n›f ç›karabilir ne de baﬂka bir
sömürülen s›n›f ç›karabilir.
Bugüne kadar var olan s›n›fl› toplum formasyonlar›, tarihin ilerlemesinde, yerini hep baﬂka bir s›n›fl› toplum formasyonuna b›rakm›ﬂt›r.
‹niﬂli ç›k›ﬂl› da olsa, ilkel toplum (Ya da ilksel komünal toplum) yerini köleci topluma, köleci toplum feodal topluma, o da burjuva topluma
sahneyi devretmiﬂtir. Bu s›ralamada bazen atlamalar gerçekleﬂse de
bazen de biri ya da öteki toplumsal formasyon, yaﬂanmadan bile geçse ﬂu gerçek hep vard›r: sömürücü toplum formasyonu farkl› s›n›flar ve
farkl› sömürü biçimleri ﬂeklinde de olsa kendini var eder. De¤iﬂen sömüren ve sömürülen s›n›flard›r.
De¤iﬂen sadece s›n›flar ve sömürü biçimidir. Egemen s›n›f›n egemenlik kavgas› -e¤er alt sömürülen s›n›flar iktidar› eline alam›yorsa- ayn› zamanda sömürünün t›kanm›ﬂ biçimini kurtarma çabas›d›r.
Bu çaba gelecek vaat eden s›n›f için büyük avantajlar taﬂ›r. Her
ﬂeyden önce geniﬂ halk kitlelerini daha iyi bir gelecek için yan› baﬂ›na
çekebilir. Kendi iktidar›n› kurabilmek için; eski egemen sömürücü s›n›f›
yok etmek, bu mümkün de¤ilse uzlaﬂ› sa¤lay›p ortaklaﬂmak için geniﬂ
kitleleri, göreceli arkas›na ald›¤› tarihsel ilerici pozisyonuyla harekete
geçirebilir.
Zaten ço¤u s›n›flar›n gelecek projesi bu noktada ortaklaﬂ›r. Ki bu
bir dönem bile olsa, gelece¤in s›n›f›n›n daha do¤rusu s›n›flar›n daha iyi
S.P. F/6
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bir gelecek vaadi ilericidir. Taki iktidara yerleﬂip sömürü çark›n› kendi
lehine çevirene kadar.
Örne¤in yeni geliﬂmekte olan proletarya burjuva amaçlar için burjuvazi taraf›ndan harekete geçirilir. Bu durumdaki iﬂçi s›n›f› kendi ba¤›ms›z amaçlar›n›n peﬂinden koﬂacak ne tarihsel ne de nesnel koﬂullara sahiptir. Ne de bu yetiye “Elde edilen tüm zaferler burjuvazinin bir
zaferi olur.” (K. Marx)
O andan itibaren egemen s›n›f ve onun toplumsal format› kendi dayanaklar›n› yok edecek bir gücü daha iﬂin baﬂ›nda var etmeye baﬂlar.
Kendi ölümünün potansiyel güçlerini yaratmak zorundad›r.
Feodalizm kapitalist s›n›f›n potansiyelini kendi içerisinde taﬂ›r. Köleci üretim biçimi gibi… vb.
Burjuvazinin tarihsel-s›n›fsal çeliﬂkisi asl›nda bu belirlemede gün
yüzüne ç›k›yor.
Burjuvazi genel ve tarihsel anlamda kendisini aﬂacak ve yerine
baﬂka bir sömürü biçimini kuracak, yeni bir sömürü ve özel mülkiyet biçiminden ve onun kurtar›c› iksirinden yoksundur.
Burjuvazinin tarihsel-s›n›fsal çeliﬂkisi kendisinin sömürücü
bir sistem olmas›na ra¤men yerini b›rakacak baﬂka bir sömürücü
sistem olmamas›d›r.
Burjuvazi bu yüzden bile potansiyel ﬂekilde içerisinde var olan sosyalizmin anas›d›r. Bunun yan› s›ra onun tüm üretim iliﬂkileri sosyalizmi
potansiyel olarak imkânl› hâle getirmiﬂtir.
Sosyalizm, kapitalizmin üretim iliﬂkileri içinde, içsel, gerçekleﬂmemiﬂ bir potansiyeldir, ama sadece bir potansiyeldir.
Bu potansiyel aç›¤a ç›kart›lmal› bilinçlice kullan›lmal›d›r. Tam bu
noktada süregelen gerçeklikle bu gerçekli¤i aﬂan bir bilinç kendini var
eder. Bilim bize bu gerçe¤i statik bir ﬂekilde ortaya koyarken devrimcilik bunun parçalanmas›n› zorunlu k›lar.
Bu yüzden komünizmi sosyalist faaliyet ve propagandada baﬂka
bir hayat olarak betimlemek hayatî bir öneme sahiptir.
Bu hayat›n bugünün gerçekliklerine uyuﬂmamas› bir nebze çok do¤ald›r. Çünkü kapitalist toplumun sarmal› içerisindeki durum yal›n bir
determinizmdir.
Çünkü gelece¤i olmayan kapitalizm insanl›¤a da hiçbir aç›dan gelecek vaat edemiyor. Bu baﬂka bir sömürü sistemi bile olsa.
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Bu gerçe¤in fark›ndal›¤› içindeki burjuvazi tüm yok olan s›n›flar›n
yapt›¤› gibi kendi yok oluﬂunu tüm insanl›¤›n yok oluﬂu gibi göstermektedir. Ama bu sefer di¤er s›n›flar›n aksine burjuvazi tamamen hakl›.
Tarihsel-sosyal-s›n›fsal aç›dan geçmiﬂteki s›n›flar›n kendi egemenlik kayb›n› insanl›¤›n yok oluﬂu gibi gösterme çabalar› kaba bir çarp›tmayken burjuvazi için bir gerçektir. Bugün sosyalizm salt iﬂçi s›n›f›n›n
kurtuluﬂu olmaktan ç›kmakta, insanl›¤›n bir tür olarak yaﬂayabilmesinin
tek seçene¤i durumuna gelmiﬂtir. Tabii ki proletarya hâlâ bu kurtuluﬂun
biricik öncüsüdür.
Burjuvazinin kendi yerini baﬂka bir sömürücü sisteme b›rakamayacak oluﬂu, kabul gören yöntemlerden de (bu s›n›f›n kendince son ak›lc›
tedbirlerden de vazgeçmesi -sosyal devlet burjuvazinin kendince en
ak›ll› davran›ﬂ›yken bunu ad›m ad›m tasfiye etmesi-), vazgeçmesi sonucunda bir barbarl›k ve yok oluﬂun sistem niﬂanesini bir kez daha boynuna tarih takmaktad›r.
Bu yüzden örgütlenme çabas›n›n gere¤i olarak insanlara ama tüm
insanlara baﬂka bir hayat›n oldu¤unu göstermemiz gerekli. Bunun
maddî zemini yok oluﬂ ça¤›nda insanlarda vard›r.
Ayn› sömürünün insanî aç›dan daha üstün bir dünya tahayyül
etmedeki acizli¤i temel sald›r› ve ikna konumuz olmal›.
Kapitalizmin bu çeliﬂkisi ideolojik alanda bu durumunun, yaﬂad›¤›m›z ﬂu an›n asl›nda sonsuz ve olmas› kaç›n›lmaz olarak sunulmas› olarak kendini göstermiﬂtir. Bu yanl›ﬂ bilinç savaﬂ›lmas› gereken bir aland›r.
Bu yanl›ﬂ bilinç sadece geniﬂ halk kitlelerinde gözüken bir durum
de¤ildir.
Ço¤u “devrimci” kanallar›n içerisinde de etkisi vard›r.
Sistem karﬂ›t› mücadelede bir siyasî ak›m›n içerisinde bulunan insanlar geliﬂen tarihsel-sosyal koﬂular sonucunda kendilerini yeni bir
dünyan›n sözcüleri olarak de¤il de sistem muhalefeti olarak göstermektedir. Ya da tüm eylem ve konumlan›ﬂlar› muhalefet çizgisinde s›n›rland›rm›ﬂlard›r.
Unutmayal›m ki sistemi alaﬂa¤› edecek bir projenin parças› de¤ilse muhalefet etmek nihayetinde sistemin kabulüdür. Bu türden bir “muhalefet” sadece sistemin daha adil olmas› için verilen çabadan ibarettir
(Bilge halk›m›z böylelerine boﬂuna “Muhalif Hasan” s›fat›n› yak›ﬂt›rmam›ﬂt›r!). Oysa sosyalizm bir y›kma ve yeniden kurma sürecidir.
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Yukar›da alt›n› çizdi¤imiz gerçeklik do¤rultusunda gelecek sosyalizmdir diyebilir miyiz?
Gelecek sosyalizm mi? Ya da hakl› olmak kazanmak için yeterli mi?
Bilimsel düﬂünürsek evet. Devrimci düﬂünürsek hay›r.
Çünkü devrimci düﬂünce; kendi varl›¤›n› bugüne kadar gelen tüm
s›n›f savaﬂ›mlar›n›n sonuçlanmas› için bir iradi müdahalenin gereklili¤i
üzerine kurar. Bu kuruluﬂ ne bilimsel düﬂünce biçimine ne de herhangi
bir baﬂka düﬂünsel disiplinin üzerinde kalabilir. Onu aﬂar, hem onu içerir hem de onu d›ﬂlar.
Bilimsellik yasalar›n zorunlulu¤u ise ve onun kavranmas›ysa bu zorunluluk ahlaki aç›dan hep hakl› olan›n ad›na iﬂleyecek diye bir durum
söz konusu olamaz (“Hakl›y›z kazanaca¤›z” m› acaba?). Burjuva toplumun sosyalizme gidece¤ini zorunlu olarak alg›larsak ve bunu tüm bilimsel veriler söylüyorsa bize ne gerek var? Derdimiz ne? Bu emekler niye?
Ya da ﬂöyle diyelim; tüm tarihin dalgalar› üstümüze gelirken biz hâlâ bugün sadece bir avuç insan›n inand›¤› bir ﬂeyi mi savunuyoruz?
Yok biz süreci “sadece h›zland›raca¤›z” m› diyece¤iz? Bir kurulu
düzen içerisinde hâkim ideoloji egemen s›n›f›n ideolojisidir. E¤er bu kurulu sistemi y›kmak istiyorsak onun d›ﬂ›nda durmal›y›z. Peki bu d›ﬂ›nda
duruﬂ hâlinin maddî zemini ya da dayanaca¤› zemin nedir? Bilim mi?
Bilimsel düﬂünce mi? Nihayetinde bunlarda bu s›n›f›n ürünü de¤il mi?
Meselâ ayakkab› makinesi iﬂleyiﬂinde temel de¤iﬂim gerçekleﬂmezse
ne kadar h›zland›r›rsan h›zland›r o yine ayakkab› üretecektir. Daha iyi
niyetle daha geliﬂmiﬂ bir ayakkab› makinesine sahip olaca¤›z.
Önemli olan burada bilimsel zorunluluk de¤ildir. Çünkü bu Lenin’nin baﬂ etmek zorunda kald›¤› Kautskici itirazlar›n yinelenmesidir.
Bilimsel düﬂünce devrimci düﬂüncenin karﬂ›t› m›d›r.?
Bu soru bugün bence can al›c› bir noktada durmaktad›r.
Burjuva s›n›f›n›n yap›s›n› ve temel süreçlerini betimlemek onun
yapmakta oldu¤u ﬂeyi nas›l yapmakta oldu¤unu ya da genel bir yasaya uydu¤unu ortaya koymak için bilimin yöntemlerini kullanabiliriz.
Bugün hiç kimse usta Marx’›n kapitalist s›n›f tahlilini reddedemez.
Bu noktada bilimsel düﬂünüﬂ anlaml› hatta tek yöntemdir (Ama hepimi84

zin bildi¤i gibi Marx salt bir bilim adam› de¤il bir devrimcidir. Son dönem
ustay› hümanist bir bilim adam› olarak sunmaya kalkmalar› boﬂuna de¤ildir.).
Fakat onu y›kmak için geçerli bir zorunluluk de¤ildir (Tüm bilim
adamlar› niye devrimci de¤ildir o zaman. Öyle de¤il mi?). Çünkü bu bilimsel düﬂünüﬂ, olay ve olgular› anlama ve bilince ç›kartma sürecinin
ad›d›r.
Bilimsellik fikri nihayetinde toplumun gidiﬂat›nda, sosyal s›n›flar›n
çat›ﬂmas›nda ortaya ç›kan köklerini burjuvazinin ilerici oldu¤u döneme
dayanan bir yöntemdir. S›n›fl› toplumun bir ürünüdür.
Bilimsellik yasalar›n deﬂifre edilmesi de diyebiliriz. Fakat bu yasalarda egemen s›n›f›n iﬂleyiﬂinde önemli yerler teﬂkil etmektedir.
Bilimsel düﬂünce yasalar›n mutlak egemenline inan›r. Bu yasalar›n
er ya da geç kendini gösterece¤ine ve kabul ettirece¤ine mutlak inanc›
tamd›r. Oysa bilimsel düﬂünce biçimi yasalar›n kabulü üzerinden hareket ederken devrimci bilinç bunlar›n yok edilmesi üzerinden ﬂekillenir.
Bu bizi s›n›fs›z toplum mücadelemizde bir yere kadar taﬂ›yabilir.
Zaman zaman da dönemsel bir çekim alan› oluﬂturabilir (Bir zamanlar
siyasî propaganda olarak kullan›lan ve konjonktürel hakl›l›k pay› olan
“bilimsel sosyalizm” sözü gibi). Fakat devrimci bilinç hiçbir düﬂünsel disipline s›¤mayacak kadar geniﬂ ve hareketlidir.
‹nsanlar›n sosyalizme olan inanc›n›n bilimsel düzeyde sa¤lanmas›
baz› sorunlar› taﬂ›r. Gerçi ço¤u insan bilimsel bir ba¤ kurarak ya da bu
bilimsel düﬂünce yöntemine sahip oldu¤u için sosyalizme gönül vermez. Aksine tüm karﬂ›t koﬂullar›n ve gerçeklerin inad›na (burada bahsedilen bilimsel gerçekler bile olsa) yürüyüﬂüne devam eder. Örne¤in
tüm bilimsel veriler Ekim Devrimi’nde belirli bir aﬂamada tek ülkede
sosyalizmin mümkün olamayaca¤›n› gösterirken Lenin ve onun arkadaﬂ› Stalin tabiri caizse karanl›¤a yumruk sallay›p bu soruya cevap vermiﬂlerdir. Buna s›rf bilimsellik ad›na hay›r diyenler ise tarihin tozlu sayfalar›na gömülmüﬂlerdir.
Kimi zamanlar olur ki devrimci bilinç b›rak›n bilimsel gerçeklere s›¤may› insan›n mant›k s›n›rlar›n› zorlayan ç›k›ﬂlar› yapar. Dünyada eﬂi
benzeri olmayan ülkemizdeki ölüm oruçlar›n› hangi bilimsel gerçek
aç›klayabilir ki… Bilimsel gerçekler ölüm orucundaki insanlara yüzlerine söylendi¤i zaman (sakat kalacaks›n, öleceksin vb.) ço¤u yoldaﬂ›m›z
sadece gülmekle yetinmiﬂlerdi.
85

Bilimsel düﬂünce nihayetinde yasalar›n kabulü üzerinde at koﬂturur. Devrimci düﬂünce evet bu yasay› kabul eder fakat de¤iﬂtirmek-dönüﬂtürmek için...
Bilimsellik kesinlikle yetinilecek bir düﬂünce biçimi de¤ildir. Yukar›da da aç›klad›¤›m›z gibi o an›n iç iﬂleyiﬂinin fark›na varmak için gerekli
ve zorunludur ama de¤iﬂtirmek-dönüﬂtürmek için ondan daha fazlas›na
gerek vard›r.
Baﬂa dönersek kapitalist s›n›f›n bilimsel olarak yok olaca¤›n› söylemek bununla yetinmek su kat›lmam›ﬂ oportünizmdir, Leninizm’e karﬂ›
koymakt›r.
Toplumun diyalektik hâlini kavrayamamak demek asl›nda çeﬂitli
yasalar›n çarp›ﬂmas›n› görmek demek.
Bilimsel konuﬂursak kapitalizm bilimsel olarak y›k›lmak zorunda.
Bu kaç›n›lmaz bir yasa. Burjuvazi kendi mezar kaz›c›s›n› yaratmak zorunda. S›rf bunlar zorunlu diye bu sistem y›k›lmak zorunda m›? Örneklersek yerçekimi yasas› da bir zorunluluktur. Elma a¤açtan yere düﬂer,
bu bir zorunluluktur. Ama araya sepet koyarsan bu zorunluluk, elman›n
yere düﬂmesi ortadan kalkar. Dolay›s›yla bu yasal zorunluluklar ihtiyaca ve talebe göre egemen olan›n ve isteyenin ad›na, onun istedi¤i gibi
iﬂler.
Bu durumun yani bilimsellik fikrinin siyaset alan›nda da art›k pek iﬂlevli oldu¤u söylenemez. ‹nsanlar›n bilim sosuna bat›r›lm›ﬂ modern hurafelere inand›r›lmas›, tüm gerici fikirlerin içerisine bilimseldir aç›klamas›yla insanlara yutturulmas› bize bir ipucu vermektedir. “Bilimsellik” söylevi bir inand›r›c›l›k arac›d›r. Kendisi baﬂl› baﬂ›na inand›r›c› de¤ildir. Meselâ “Kur’an’daki bilimsel gerçekler”, “Ufo’lar›n bilimsel kan›tlar›”,
“Nuh’un gemisinin bilimsel kan›tlar›n›” içeren kitaplar›n say›s› oldukça
fazla. Bunlar›n inand›r›c›l›¤› tart›ﬂ›labilir, ama böyle bir çaban›n yani bilimselli¤in bir notermiﬂ gibi sunulmas› gerçe¤i yads›namaz. Zaten burada anlat›lmak istenen bu kitaplar›n mutlak amac› için bilimsel yöntemler
olan ve nihayetinde insan akl›na paralellik arz eden düﬂünme jimnasti¤inin izdüﬂümüdür.
Do¤ru yöntemler kendili¤inden do¤ru sonuçlara ulaﬂacak diye bir
kural yoktur. Do¤ru yöntem ya da yöntemler ona (burada bilimsel düﬂünce biçimi) d›ﬂar›dan bakabilecek baﬂka ve onu aﬂan bir düﬂünce bütünlü¤ü ile bakarak ve yine onun yönetmesiyle do¤ru sonuçlara ulaﬂabilir.
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Burada bahsedilen devrimci bilinç her an de¤iﬂen koﬂular›n içerisinde mutlak bir baykuﬂ bak›ﬂ›na sahiplik ve bu koﬂullar içersinde ilerici olan›n, yar›n› temsil eden ﬂeyin yan›nda saf tutmakt›r.
Devrimcilik kendini biriktirdi¤i tarihsel koﬂullar›n diyalektik bütünlü¤ü içerisinde ortaya ç›kard›¤› zamanlar, beklenen gibi bir yasa, bir mant›k içerisinde hareket etmez. Etse de günün koﬂular›n›n mant›ki s›n›rlar›yla anlaﬂ›lamaz. Ço¤u insan›n devrimcileri garip “yarat›klar, anlaﬂ›lmaz varl›klar” olarak görmesinin sebebinin nedenlerinden biriside bu
olmaktad›r. O tüm ﬂu anda gerçeklik yasalar›n›n reddi üzerinden kendi
devrim yasalar›n› dayat›r. Çünkü o insanl›¤›n tek kurtuluﬂunun gerçekli¤idir. Tüm yasalar onun tek bir yasas›na ba¤l›d›r.
Engels ustan›n belirlemeleri bizi toparlayacakt›r. “Ateﬂte do¤ada
bir yasad›r, fakat insanl›k bu yasay› bir kibrite hapsedip tüm insanlar›n
hizmetine sokmuﬂtur.”
Burada önemli olan devrimci düﬂünce çerçevesinde olay› kavramakt›r. Yani bilimselli¤inde ötesinde yasalar› daha devrimci bir amaç
için kullanmakt›r. Ateﬂin ya da burjuvazinin y›k›lmak y›k›lmak zorunda
olmas› bir yasa olabilir. Ama bu yasa tek baﬂ›na devrimci midir? Hay›r.
Daha do¤rusu bu düﬂünceden bir devrimcilik ortaya ç›kmas›n› beklemek bir hatad›r. Sorun bu yasalar› ne amaçla kullanaca¤›m›zd›r…
Devrim fikri insanl›¤›n s›n›fs›z, s›n›rs›z, sömürüsüz eﬂitlikçi ve özgürlükçü bir dünya için yüzy›llard›r verdi¤i mücadele içerisinde kendi
yasalar›n› oluﬂturmuﬂtur ve bu mücadeleye gönül vermiﬂ insanlar mücadele ederken bilimsellikten zerre haberleri yoktu. ‹ﬂte bizler tarihsel
anlamda bu fikrin taﬂ›y›c›lar› olmak zorunday›z.
Devrimcilik bilimsel düﬂüncenin karﬂ›t› de¤ildir. Ama ondan ibaret
de de¤ildir. Tarihe bakt›¤›m›zda devrimci fikirler bilimsellikten ziyade
onu da aﬂan bir olgudur.
Burjuvazinin kendi içerisinde yeni bir sömürücü s›n›f ç›kartamamas›n›n bilimsel gerçe¤i bize sadece bir gerçe¤i iﬂaret ediyor: ya devrim
ya ölüm.

Not: Ankara’da gerçekleﬂtirilen bir etkinlikte yazar›n tart›ﬂmaya açt›¤› metninin
tamam›d›r.
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Kolektifimiz’e S›kça Yöneltilen Sorular*

Kolektifimiz’in ideolojik-teorik-politik çizgisini be¤enmeyenlerin soru ve eleﬂtirilerini de bu vesileyle belirterek ve bunlara S. Ö.nün çeﬂitli
zamanlarda verdi¤i cevaplar› özetle s›ral›yoruz:
Soru-Eleﬂtiri: Niçin kapitalist bir iﬂletme kurup para kazanmad›n›z?
Cevap: Bilinçli tercihimizle bu türden bir seçim yapmad›k. Yapamazd›k. Yapamad›k. Salt tecimsel bir iliﬂkinin hesab›n› iﬂçi s›n›f›na ve
devrimci kadrolara veremezdik. O zaman ideolojik-politik-örgütsel iddiam›z›n arkas›nda düzgün duramazd›k. Ancak donan›ml› bir ‹SP’nin disipliniyle ve de gerekti¤inde elbette kapitalist iliﬂkiler de kurulabilir. Biz
kurmad›k.
Soru-Eleﬂtiri: Niçin eleﬂtirilere konu yapt›¤›n›z Sol siyasî ak›mlar gibi bir örgüt kurmad›n›z? Neden bir program da siz haz›rlamad›n›z?
Cevap: Örgüt kurulmaz. Oluﬂturulur. Hayat ve mücadelenin do¤rulamad›¤› ve reddetti¤i örgüt kurmak devrimcilik say›lmaz. Kolektifimiz
kurma fiilini çekmiyor. Kendili¤inden örgüt kurup parti ça¤r›ﬂ›m› yapman›n Marksizm-Leninizm ile bir iliﬂkisi yoktur. Gerek Bilimsel Ö¤reti gerekse Komünist Manifesto’da belirtildi¤i üzere “Parti varken parti kurulmaz!” ilkeselli¤ine ve devrimci gelene¤imize ba¤l› kald›k. “Örgütler
Anarﬂisi” ortam›na bir yeni halka eklemenin ne Devrimci Hareket’e ne
de sosyalizme katk›s› olur. Kolektifimiz’in PART‹’den anlad›¤› ve yöneliﬂi Marx-Engels-Lenin’in ö¤retileriyle uyumludur. Örgüt baﬂka PART‹
baﬂkad›r. PART‹, çeﬂitli istiﬂari toplant›, kurultay, konferans ve kongre
yöntemiyle oluﬂur. Bir tek komünist kadroyu d›ﬂarda b›rakmaz. II. Tüm
Türkiye Komünistleri Kongresi yöntemini bunun için bilince ç›kar›yoruz. RSD‹P ile Tarihî TKP oluﬂturulurken izlenen yöntemi bu memle88

kette gerçekleﬂtirmekten yanay›z. Devrimci yasall›k ve sosyal meﬂruiyet ancak böyle kazan›l›r. Kendili¤inden “Dar grup kültü” ile kurulan örgütlerin sosyal meﬂruiyeti ve devrimci yasall›¤› hiçbir zaman olmam›ﬂt›r. TKP sömürüsünü kökünden kurutman›n tek yöntemi de budur.
Program da Kongre’de Kadrolarca tart›ﬂ›l›p kararlaﬂt›r›l›r. Kendili¤inden
kurulan örgüt / partilerin program anlay›ﬂ› ile uzlaﬂm›yoruz. Yapmayabilince ç›karmaya çal›ﬂt›¤›m›z devrimci ve köklü bir dönüﬂümdür. Ancak
bu yöntemle kapitalizm aﬂ›labilir. Y›¤›na¤› mümkün olan tek bir yere yapamayanlara komünist denmez.
Soru-Eleﬂtiri: Kitap, Dergi, Gazete faaliyetinizde, düzeneledi¤iniz
Panel-Söyleﬂilerde Kolektifiniz ile ayn› ﬂeyleri söylemeyenlere de çokça yer veriyorsunuz. Neden?
Cevap: ﬁu aﬂamada Kolektifimiz Çal›ﬂanlar›’n›n bilinçli bir tercihidir bu. Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar›n yaﬂad›¤› “Öndersizlik Krizi”
henüz aﬂ›lamam›ﬂt›r. Kadrolar nüveler halinde da¤›n›kt›r. Komünistlerin Birli¤i de henüz gerçekleﬂememiﬂtir. Tornadan ç›km›ﬂ gibi ayn›
ﬂeyleri tekrarlamak devrimcilik de¤ildir. Bunu yapanlardan de¤iliz. Olmayaca¤›z. Sosyalizm uygulamalar›n› ve de bu memleketteki örgüt /
partilerin bu türden anlay›ﬂlar›n› aﬂmak istiyoruz. Çünkü bu türden anlay›ﬂlar sosyal pratikte do¤rulanmam›ﬂ aﬂ›nm›ﬂ ve de aﬂ›lm›ﬂt›r. Devrimci ve Marksist olan birey, grup, çevre ve örgütlerdeki insanlar›m›z› “Bizim ‹nsan›m›z” olarak görüyoruz, tan›ml›yoruz, bunun propogandas›n›
yap›yoruz. “Dar grup kültü”nü y›kmak, yerine kolektifli¤i yerleﬂtirmek istiyoruz. Çerçevesi birlikte çizilmiﬂ her ileri u¤raﬂ›n içinde olaca¤›z. Çünkü buna ihtiyaç var. Hayat ve mücadelenin ö¤retti¤i budur. Nihai amac› bir olanlara yol arkadaﬂ› iﬂlemi yap›lmas› gelecekteki yoldaﬂl›klar›n önünü açar. Farkl› de¤erlendirmelere yer verilmesi, sosyalist demokrasi, kadrolar›n özgürlük ve özgünlüklerinin korunmas› salt iktidara
gelindi¤inde de¤il, s›n›fl› toplum ﬂartlar›nda da gözetilmelidir. Kitap,
Dergi, Gazete faaliyetlerimizde oldu¤u gibi tüm etkinliklerimizde de Kolektifimiz’in görüﬂlerini yans›t›yorken -Ki bu imzalar bilinmektedir- d›ﬂ›m›zdaki yol arkadaﬂlar›m›z›n imzalar›na yer veriyor, görüﬂlerini de bilerek yans›t›yoruz. K›yamet de kopmuyor. Bundan da hiçbir rahats›zl›k
duymuyoruz. Aradaki fark çok net ve aç›kt›r. Dost-düﬂman da bilmektedir. ‹SP oluﬂturulduktan ve de iﬂbaﬂ› yapt›ktan sonra da oluﬂturulacak
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kurullarda “Bizim ‹nsan›m›z”›n özgünlük ve özgürlüklerinin korunmas›
gerekecektir. Demokratik Tart›ﬂma-Oylama-Karar-Uygulama vb. süreçlerde Marksizm-Leninizm’in genel kurallar› iﬂletilir.
Kolektifimiz’in bu türden ilkeli duruﬂunu yeterince anlamayan ya da
anlamak istemeyenlere S. Ö. mizahla kar›ﬂ›k baz› cevaplar› vermekten
de sak›nmamaktad›r: “Ne yapal›m arkadaﬂ, gökten üç elma düﬂtü, bize
de bunlar› yapmak düﬂtü!..”

* Sorun Yay›nlar› Kolektifi ve SORUN Polemik Dergisi Çal›ﬂanlar› Ad›na:
Ali Özdo¤u-‹smail Arguvanl›-‹sa Gözaçt›-Ahmet Temizel-Çelik Sezer-H›d›r
Diren-Orhan Erkin Özüdo¤ru-Mehmet Suphi Adar’›n haz›rlad›¤› ve Ekim
2010 tarihinde yay›mlad›¤›m›z; ‹ﬁÇ‹ SINIFININ S‹YASAL VE SEND‹KAL B‹RL‹⁄‹ DAVASINA ADANMIﬁ PROLETER DEVR‹MC‹ B‹R YAﬁAM -S›rr› Öztürk’ün K›sa Biyografisi- isimli katab›m›z›n 83-85. sayfalar›ndan al›nm›ﬂt›r.
(S.P.)
90

Bülent Karadaﬂ
-Panel-Konuﬂmalar›-Ahmet Çakmak Deliorman
Hüseyin Hizmetçi-Halil Can Dolgun
Hangi Gençlik Hangi Gelecek

Sorun Yay›nlar› Kolektifi olarak; 30 Ekim - 7 Kas›m 2010 tarihleri
aras›nda 29. ‹stanbul Kitap Fuar›’nda dört etkinlik düzenledik. Bu etkinliklerden biri de: “Hangi Gençlik Hangi Gelecek” konulu idi. Etkinli¤i Kolektifimiz ad›na: Bülent Karadaﬂ yönetti. Ahmet Çakmak Deliorman,
Halil Can Dolgun ve Hüseyin Hizmetçi arkadaﬂlar da gençli¤in sorunlar› üzerine etkin konuﬂmalar gerçekleﬂtirdi. Etkinli¤imizin ilgi görmesi
üzerine yap›lan konuﬂmalar› yay›mlamay› uygun buluyoruz. (S. P.)

Bülent Karadaﬂ:
Merhaba Arkadaﬂlar……
Sorun Yay›nlar› Kolektifi’nin düzenlemiﬂ oldu¤u “Hangi Gençlik ,
Hangi Gelecek” konulu panelimize hoﬂ geldiniz.
Bu panelde iki farkl› kavram olan gençlik ve gelece¤in bir arada
kullan›ld›¤›nda ne tür bir anlam ifade etti¤ini, gençlik dedi¤imizde kimden bahsetti¤imizi ve ona atfedilen, biçilen gelece¤in ne oldu¤unu, bir
dönemin ö¤rencisi, günümüzde ise iﬂsiz olan de¤erli arkadaﬂlar›m›zdan araﬂt›rmac›-yazar Ahmet Çakmak Deliorman, halen üniversite ö¤rencisi olan Halil Can Dolgun ve yine bir dönemin ö¤rencisi olan araﬂt›rmac›-yazar Hüseyin Hizmetçi ile birlikte konuﬂaca¤›z.
Bu paneli Sorun Yay›nlar› Kolektifi ad›na yönetme görevini de ben
(Bülent Karadaﬂ) üstlenmeye çal›ﬂaca¤›m. Ben de ö¤rencilik yaﬂam›n›
yeni noktalad›m ve ﬂimdi de ekme¤imi kazanma mücadelesi vermeye
çal›ﬂmaktay›m.
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“Hangi Gençlik, Hangi Gelecek” konulu panelimizi genç kuﬂaklar
yönetecek ve genç insanlar›m›z›n yaﬂad›¤› sorunlar› yine bizler gündeme getirip tart›ﬂmaya sunaca¤›z. Sorunlar›m›za birlikte düﬂünce üretip
birlikte çözüm yöntemleri arayaca¤›z.
Arkadaﬂlar›m›z›n konuﬂmalar› bittikten sonra da siz de¤erli konuklar›m›z›n sorular›n› almak istiyoruz.
öncelikle ben k›sa bir giriﬂ yapmak istiyorum:
Gençlik sosyal bir s›n›f de¤ildir. S›n›fl› toplumlarda da homojen bir
yap› göstermez. Bu yüzden de gençlik dedi¤imizde kimden bahsetti¤imizi net olarak ortaya koymal›y›z; burjuva gençlik, iﬂçi gençlik, ö¤renci
gençlik, iﬂsiz gençlik… vb. uzatabiliriz. Türdeﬂ olmayan bu yap›lar ayr› ayr› incelenmeyi gerektirmektedir.
Egemen s›n›flar için gençli¤in bu durumu tam da istedikleri bir ﬂeydir. Onlar ellerindeki iktidar araçlar›n› kullanarak olmas›n› istedikleri
gençlik tipini yaratt›lar. Kapitalist yabanc›laﬂt›rma yoluyla garip bir gençlik kuﬂa¤› türettiler. Her yan› ile burjuva toplumunun yoz ve kozmopolit
“kültürü” ve de¤er yarg›lar›yla kuﬂat›lm›ﬂ bir toplulu¤uz biz. Bu kuﬂatma ve yabanc›laﬂman›n ne oldu¤unu, nas›l ve hangi yöntemlerle aﬂ›labilece¤ini, ayr›ca do¤urdu¤u çok yönlü sonuçlar›n› arkadaﬂlar›m›z size
anlatacaklard›r.
Bu kuﬂatmay› ve yabanc›laﬂmay› delmesi gereken “Sol Cenah›m›z”›n da egemenlerden bir fark› yok. Onlar da gençlik konusunda gerçekçi politikalar üretemedi. “Gençli¤in Yolu ‹ﬂçi S›n›f›n›n Yoludur.” diyemedi. Çünkü “Sol Cenah›m›z” da henüz ne ayr›ﬂabildi ne de yeniden
buluﬂup bütünleﬂebildi. Kurumsal merkezi disiplinli Kurum ve Araç’lar›m›z›n üretilemedi¤i koﬂullarda ilerici-devrimci gençli¤imiz de kucaklanamad›. Mevcut sol gruplar, örgütler burjuva politikalar› karﬂ›s›nda alternatif politikalar üretemedi. Bir ﬂeyler yapmak isteyen, bu kuﬂatmay›
delmek isteyen genç kuﬂa¤›m›z da tüm iyi niyeti, özverisi ve militanl›¤›
ile “Sol Cenah›m›z”›n politik politikas›zl›¤›n›n içinde kaybolmakta ya da
her ﬂeyden umudunu kesip anlams›zl›¤a düﬂmektedir.
Ayr›ca, Sorun Yay›nlar› Kolektifi’ne gençlik sorununa verdi¤i önem
ve biz gençlere bu türden bir imkâân tan›d›¤› için teﬂekkür ediyoruz.
Bu k›sa giriﬂten sonra sözü konuﬂmac›lar›m›za b›rakmak istiyorum.
Her konuﬂmac›m›z yaklaﬂ›k 13-15 dakika konuﬂacakt›r. Zaman› iyi kullanaca¤›z. Sözü ﬂimdi arkadaﬂ›m›z Ahmet Çakmak Deliorman’a b›rakmak istiyorum.
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Ahmet Çakmak Deliorman
Gençlik, yaﬂ ile ifade edilen bir kategori olmakla birlikte asl›nda s›n›fsal içerikten ve konumdan kopar›lm›ﬂ bir söylem olarak dile getirilmektedir. Oysa s›n›fsal olarak iﬂçi gençlik, emekçi gençlik, iﬂsiz gençlik, burjuva gençlik, hatta küçükburjuva gençlik ve ö¤renci gençlik, köylü gençlik olarak gençli¤i kategorilere ay›rarak incelemek gerekiyor.
Bunlar›n hepsi birbirinden ayr› ve ba¤›ms›z de¤ildir, birlikte ele al›nabilecek alt kategoriler, konumlar da mevcuttur. Her ne kadar ideolojiyi belirleyen s›n›fsal konum olsa da ayr› bir inceleme alan› olarak ideolojik bir
kategori belirlememiz gerekiyorsa devrimci gençlik, lümpen gençlik,
apolitik gençlik, küçükburjuva ideolojisine sahip sosyaldemokrat gençlik, ulusalc›-milliyetçi gençlik, dinci-muhafazakââr gençlik, burjuva
gençlik olarak da belirtebiliriz. Tabi ki s›n›fsal kategorilerde geçerli olan
iç içe geçme durumu ideolojik durumda da söz konusudur.
‹deolojiyi belirleyen ﬂey s›n›fsal konumdur; baz› durumlarda bu
keskin çizgilerle ayr›lmayabilir, en az›ndan ideolojik olarak, pratik süreç
farkl› iﬂlese bile. ‹ﬂçi gençlik içerisinde gerici diye nitelendirilen dincimuhafazakââr, ulusalc›-milliyetçi, sosyaldemokrat, devrimci gençlik yer
alabilmektedir. Ayn› ﬂekilde devrimci gençlik içerisinde de küçükburjuva sosyaldemokratlar, ulusalc›-Kemalist yönleri törpülenmemiﬂ gençler
de yer alabilmektedir. Bu mevcut konjonktür aç›s›ndan bir yere kadar
normaldir; ancak Devrimcilerin, Sosyalistlerin, Marksistlerin örgütleme,
örgütlenme yeteneklerinin zay›fl›¤›n›, s›n›rl›l›¤›n› da gösteren bir durumdur. Bugün gençli¤in büyük bir bölümü iﬂsiz ya da güvencesiz iﬂçidir.
Esnek çal›ﬂma, part-time çal›ﬂma, evde çal›ﬂma gibi bir dizi güvencesiz
çal›ﬂma, çal›ﬂt›rma biçimiyle karﬂ› karﬂ›yad›r. ö¤retmen, mühendis, sa¤l›kç› olmas› bu durumu de¤iﬂtirmemekte; aksine artt›rmaktad›r. Çünkü
bu alanlar as›l rant ve sömürü alanlar›d›r. Neo-liberal politikalar eme¤in
yeniden üretim sürecini metalaﬂt›r›rken bu alandaki emekçileri de güvencesiz hale getirerek sömürü oran›n› artt›rmaktad›rlar. Buna karﬂ›n
önlem olarak da üniversite mezunu gençleri sisteme ba¤lamak için onlar› güvenlik kadrolar›nda istihdam etmektedirler. Son dönemde polis
ve özel güvenlik görevlisi olan çok say›da genç vard›r. Bir yandan birilerini iﬂsiz, güvencesiz, asgari yaﬂam koﬂullar›n›n bile çok alt›nda, hatta d›ﬂ›nda b›rakan tekelci sermaye düzeni, di¤er taraftan sisteme karﬂ›
gelebilecekleri sisteme eklemleyerek, iﬂsiz, güvencesiz kesim üzerinde
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bask› yaratmaktad›rlar. Baz› eylemlerde, özellikle güvencesiz ya da
atamas› yap›lmayan ö¤retmenlerin yapt›¤› eylemlerde, ö¤retmen polislerin söylemleri ve davran›ﬂlar› buna örnektir.
“Gençler bizim yar›nlar›m›z” diyen burjuva ve ideologlar› ile “Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm” ﬂiar›n› dillendirenler aras›nda bir benzerlik de vard›r. ‹lk olarak ecek-acak ekli söylemler idealist felsefenin bir
ürünüyken; mevcut konjonktürde durumu geçiﬂtirici, oyalay›c›, kendini
tatmin edici, öteleyici bir tavr›n meﬂrulaﬂt›r›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Mevcut durumdaki gençli¤in durumu ile sosyalizm gelmez, gelen de sosyalizm olmaz; kald› ki devrimci gençlik, iﬂçi s›n›f›n›n ﬂemsiyesi alt›nda iﬂçiler-gençler-s›n›f›n organik ayd›nlar› birlikte üretip birlikte mücadele etmedikçe sosyalizm hayalden öteye geçemeyecektir. Kazayla devrim
olsa bile bu sosyalizme evrilmeyecektir, siyasal devrim sosyal- kültürel
devrimi tamamlam›yorsa o devrimin sosyalizm olma ihtimali yoktur. D›ﬂ› olabilir ama içi olamaz. O anlamda ilk önce tüm gençlik ve örgütlerdeki iç iﬂleyiﬂ, örgütsel yap›, disiplin, karﬂ›l›kl› iliﬂki, iç demokrasi anlay›ﬂ› sorgulanmal› ve yar›n›n bugünden kurulaca¤› unutulmamal›d›r. Yoksa sonuç ne yaz›k ki beklenenin tam tersi olmaktan kurtulamaz.
Gençlik aç›s›ndan en büyük sorunlardan biri de burjuva resmî tarihi ve resmî ideolojisidir. Anne karn›ndan itibaren baﬂlayan resmî ideolojinin yalanlar› okulda, medyada, çevrede, askerde, iﬂyerinde, hayat›n her alan›nda kendini her an tekrarlamakta ve yenileyerek empoze
etmektedir. Okuyan, okudu¤unu anlayan, sorgulayan, eleﬂtiren, bilimsel yöntemlerle analiz-sentez yapabilen, alternatif üreten, tarihsel diyalektik materyalizm yöntemini kullananlar bu kuﬂatmay› yararken, sol içi
“dar grup tap›n›m›”, yukar›dan aﬂa¤›ya hiyerarﬂik yap› gibi sol ile alakas› olmamas› gereken ama maalesef günümüzün genel profilini yans›tan
durumla karﬂ›laﬂmaktad›r. Kariyerizm, konformizm hastal›¤›, yönetme
güdüsü, ego tatmini gibi insanl›k d›ﬂ› uygulamalara bile rastlanmaktad›r.
Bunlar sempatizanlar› sol’dan tamamen uzaklaﬂt›r›p kopar›rken, sol’dakileri de sa¤l› “sol”lu burjuva örgütlerine savurmakta ya da apolitize bir
hayat sürmeye itmektedir. Devrimci olmak için devrim sabah›n› beklemeden kapitalizmin s›n›rlamalar›na ra¤men kolektif bir yaﬂam kurulabilece¤i ve yaﬂan›labilece¤i unutuldu¤unda her ﬂey sihirli de¤ne¤in, sosyalizmin geliﬂine ertelenebilmektedir. Di¤er taraftan daha küçük yaﬂlardan dinci ve ›rkç› yetiﬂtirilme belââs›na kurban edilen çocuklar, Kur’an
kurslar›ndan, dincilerin dershanelerinden, okullar›ndan kurtulamamak94

tad›r. Tekelci sermaye bas›n yoluyla da zihinleri buland›rmaya devam
ederken; buna sol tandansl›lar da katk› sunmaktad›r. Liberal sollar manipülasyonun en iyisini dinci, faﬂist güruhtan daha iyi yerine getirmektedirler ve as›l korkulmas› gerekenler de sol etiketlilerdir, sosyaldemokrat, burjuva sol, liberal sol çevrelerdir.
Sovyetlerin kuruluﬂ aﬂamas›nda ve devrimin topluma yay›lmas› süreçlerinde gençlerin büyük rolleri olmuﬂtur. Gönüllü birlikler etraf›nda
halka e¤itim-ö¤retim çal›ﬂmalar›, kültür-sanat faaliyetleri ve her türlü
günlük iﬂinde yard›mc› olmalar›n› sa¤layacak ortamlar yarat›lm›ﬂt›r.
Gençli¤in enerjisi ve dinamizmi iﬂçi s›n›f›yla ve ayd›nlarla birlikte halk›n
ayd›nlanmas›, devrimi, sosyalizmi tan›mas› ve yaﬂamas› için ciddî bir
nitelik haline bürünmüﬂtür. Bu durum Halk Demokrasileri için de geçerlidir. Bulgaristan örne¤i de bu noktada önemlidir. Komsomollar, hayata
müdahil olabilecekleri her alanda gönüllü görevler alm›ﬂlar, önemli görevler üstlenmiﬂler ve bunu lay›k›yla yerine getirmiﬂlerdir. Tabi de¤iﬂen
süreç, sonradan geliﬂen s›n›f içi küçükburjuva gençlik konumunu koruma yar›ﬂ›na da girmiﬂtir. Fakat devrimin ateﬂi tüm gençli¤i ›s›tt›¤› gibi
bunun emekçi halka yans›mas›nda da devrimci gençli¤in rolü büyük olmuﬂtur. Sonraki süreç kendi nesnel koﬂullar›n›n yaratt›¤› öznel süreçlerle farkl› bir yöne kaym›ﬂt›r, tüm Sosyalist Sistem’de oldu¤u gibi… Bugün de toplumsal hareketlili¤in, dinamizmin yüksek oldu¤u Latin Amerika, Yunanistan ve Fransa gibi yerlerde de gençlik iﬂçi s›n›f›yla birlikte
mücadele etmekte, ç›karlar›n› s›n›f›n›n yan›nda yer alarak korumaktad›r.
Liseli ö¤renciler, “Bizler iﬂçi s›n›f›n›n askerleriyiz.” demektedir. Bu asl›nda örnek oluﬂturmas› gereken bir durumdur. Zira gençli¤in yeri iﬂçi s›n›f›n›n saf›d›r, gençlik ne öncü, ne de devrimin motor gücüdür. ülkemizde yaﬂanan bir çok olaya ra¤men hââlââ gençli¤e önderlik rolü biçilmesi ya da gençli¤in kendisine böyle bir rol biçmesi hayat›n gerçeklikleriyle uyuﬂmamaktad›r. Son derece önemli bir devrimci mirasa sahip Fransa gençli¤i birçok olumsuzlu¤a ra¤men refleks düzeyinde de olsa, süreklilik arz etmese de bu mirasa kendi ülke ﬂartlar› çerçevesinde sahip
ç›kmakta ve yaﬂatmaktad›r. Belki de bizim kendimizi sorgulamam›z
gereken alanlardan biri de budur! Fransa gibi bir gelene¤e sahip olamasak da yabana at›lamayacak bir gelene¤imiz ve miras›m›z bizim de
mevcuttur. Ama egemenlerce, egemenlerin çanak yalay›c›lar›nca, liberal sol, sahte sol gibi kuyruk sallay›c›lar›nca çarp›t›lan, yok say›lan, yönü de¤iﬂtirilen ya da öyle yap›lmaya çal›ﬂ›lan, bir nebze de olsa baﬂar›95

labilen; ama hââlââ onurlu mirasç›lar› yok edemeyen bir olgusal realite
ile karﬂ› karﬂ›yay›z.
Egemen s›n›flar ve temsilcisi tekelci burjuva devleti s›n›fsal, ideolojik, politik, sosyal, kültürel her alandan gençli¤e, as›l olarak emekçi
gençli¤e ve emekçi s›n›flara sald›rmaktad›r. Elbette ki bu iﬂin do¤as› gere¤idir, sistemin iﬂleyiﬂine uygundur. önemli olan onlar›n ne yapt›¤› de¤il Devrimci, Sosyalist, Komünist, Marksist kadrolar›n ne yapt›¤› ve ne
yapaca¤›d›r. Böyle gitmeyece¤i kesindir. Yar›n bugünden örülmeye
baﬂlanamazsa, tohumlar do¤ru topra¤a, do¤ru yöntem ve do¤ru kimlik
ve kiﬂilerle at›lmazsa biz ayn› ﬂeyleri söylemeye, tekrarlamaya devam
ederiz. Hay›flanmak, ah vah çekmek sorunu çözmüyor, sorun, sorunun
oluﬂtu¤u alanda ve sorunu oluﬂturanlara karﬂ› inatla, sab›rla, özveriyle,
güçlü, örgütlü, disiplinli ve kolektif bir mücadele ile çözülüyor! Bunun
için de ayr›k otlar›ndan temizlenmiﬂ, birleﬂik, güçlü, güvenilir, örgütlü,
donan›ml›, kurumsal demokratik-merkezi disiplinli, Marksizm-Leninizm’in ilkelerine s›k› s›k›ya ba¤l› ve onu teoride ve pratikte yeniden
üretmeye, bilimsel yöntemle, bilinçle, kararl›l›kla aﬂmaya çal›ﬂan, iﬂçi s›n›f›n›n kurmayl›¤›ndaki Komünist Partisi’ne ihtiyaç vard›r. Bu ihtiyaç bugün için bir zorunluluk halini alm›ﬂt›r. ‹ﬂçi S›n›f› Partisi’nin yani Komünist
Partisi’nin olmad›¤›, etkin olamad›¤›, kitlelerle buluﬂup birlikte mücadeleyi öremedi¤i sürece s›n›f da gençlik de sa¤a, sola savrulmaya, patinaj çekmeye, en son da burjuvazinin garaj›na park etmeye bir nevi
mecbur kalmakta, bu konuma itilmektedir. Tek tek veya küçük gruplar
halindeki iyi niyetli çal›ﬂmalar koca burjuva düzenini ve ayg›tlar›n› yok
etmeye, aﬂmaya, yenisini kurmaya asla ve asla yetmez. Sadece kendimizi kand›rmak için ecek-acak, meli-mal› deriz, hayat ak›p gider, burjuva düzeni de sürer gider. Sürüp giden sömürücü burjuva düzeni
mi olmal›, yoksa sürdürülen burjuva düzenini aﬂacak özgür, eﬂit,
demokratik bir düzen mi olmal›? Ekilen tohumlar burjuva tarlas›nda m›,
yoksa emekçilerin tarlas›nda m› sürülüp ürün beklenecek? Eylülcüler
ektikleri tohumlar›n meyvelerini ﬂimdi topluyorlar, art›k devrimci tohum
ekme s›ras› bizde, o s›ra gelmezse ne gençlik gelecek ne de sosyalizm
gelecek!
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Hüseyin Hizmetçi
Genel ya da özel olarak mücadele içerisinde gençlik meselesini
konuﬂacak olursak; her türlü iktidar›n oluﬂturulmas› sürecinde gençlerin
ciddî anlamda öne ç›kar›lmas› ya da gençlik dedi¤imiz toplulu¤a bir
ça¤r›n›n söz konusu oldu¤unu ifade etmek bir zorunluluktur. Peki, gerçekten iﬂin baﬂ›n› çeken ya da önünde giden kitle gençlik midir?
Yoksa burada elde tutulmak istenen nüfus ço¤unlu¤u ile gençli¤in
dinamik yap›s› m›d›r? Muhtemelen ikinci aktör daha önemlidir iktidar için tabi. Peki, Türkiye’de sosyalist hareketin prati¤i aç›s›ndan gençli¤e yüklenen anlam nedir? Asl›nda çok farkl› de¤il. Ama
sosyalistlerin meseleyi tuttu¤u yer farkl› olmal›d›r. Yani yaratmak
istedi¤imiz yeni bir dünya ya da bir insan tipiyse, mücadele süreçlerinde gençlerin dönüﬂmesine katk›da bulunmak politik örgütlülü¤ün görevi olmal›d›r. Aksi takdirde mevcut iktidarlar›n yapt›¤›ndan farkl› bir ﬂey
yapmam›ﬂ oluyoruz. Arkadaﬂ›n da bahsetti¤i üzere bu koﬂullar alt›nda
ne gençlik gelebilir ne de bu gençli¤in getirmeye çal›ﬂt›¤› sosyalizm. Bu
noktada Komsomol örgütlenmesinin model olarak ele al›nmas› oldukça
önemlidir, ya da yerli bir örnek verilecek olursa Köy Enstitüleri bu noktada amaca uygun görevler yüklenmiﬂtir. Her ne kadar dönemin iktidar yap›s›yla bar›ﬂ›k olmasak da amaç yolunda strateji belirleme
ve uygulama konusunda bu örneklerin baﬂar›lar› yol gösterici olarak kabul edilebilir. Burada ifade etmek istedi¤imiz bu kurumlar›n
nas›l birer sistem genci yetiﬂtirme noktas›nda taﬂ›d›klar› misyondur.
Bunlar› konuﬂurken günümüz e¤itim sistemine de¤inmeden olmaz
elbette. Günümüzde gençlik için e¤itim çok önemli bir ﬂey midir? Yani
kapitalizmin en önemsiz say›labilecek dizesine kadar her ﬂeyi ciddî bir
kurgu ﬂeklinde ele alm›ﬂ olmas› ve kendi insan tipini yaratmaya çal›ﬂt›¤› -belki de yaratm›ﬂ oldu¤u- bir “e¤itim” ortam›nda bu e¤itim dedi¤imiz
ﬂey hayatî önemde olabilir mi? Aksine sistem; e¤itim program›yla,
disiplin yönetmeli¤iyle pasifist bir gençlik üretme peﬂindedir.
Rehberlik çerçeve plan›nda haftada bir saat iﬂlenmesi uygun görülen rehberlik dersinin temel amac›; gençlerin ülkenin güncel mesele ve sorunlar›na karﬂ› ilgilerini diri tutmak ve sorumluluk almalar›n› sa¤lamak olarak ifade edilirken, hemen arkas›ndan kendilerine içeri¤i hakk›nda bilgi verilen disiplin yönetmeli¤i resmen “doS.P. F/7
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kunma, yanars›n” türünden bir içeri¤e sahiptir. Yani burada sadece bir makyajdan bahsetmek mümkün oluyor. Böylesi kand›rmaca ve
kurmacan›n oldu¤u bir e¤itim ortam›ndan büyük beklentilerde bulunmak safl›¤›n ötesine geçemez. Bu nedenle bu tip sorunlar›n çözülebilece¤i tek yerin halk iktidar›n›n egemen oldu¤u bir sistem oldu¤unu en
baﬂta ifade etmek, bana kal›rsa ﬂartt›r. ﬁimdi muhtemelen ilk elden akla e¤itim hayat›m›z sürecinde üzerimizde önemli ve olumlu etkiler b›rakan ö¤retmenlerimiz geliyor. Oysa bu iﬂ rastlant›ya ve ﬂansa b›rak›lamayacak kadar hayatî de¤erdedir ve bireysel çabalarla bunu çözmek
mümkün de¤ildir. E¤itimi önemsizleﬂtirmek amac›yla sarf edilmemiﬂ olsa da bu cümleler, e¤itim alan›na dair bir eleﬂtiri olarak kabul edilmelidir.
E¤itim alan›nda varl›¤›n› ifade eden ö¤renci gençlik ile varoﬂta esnek çal›ﬂmaya tabi tutulan gençlik ya da varoﬂtaki iﬂsiz gençlik birbirinden ayr›k m›d›r yoksa iç içe mi geçmiﬂtir? Bugün varoﬂlarda liseli gençli¤in önemli bir toplam› güvencesiz ve gayr› insani bir biçimde istihdam edilmektedir. Acaba gençli¤in iﬂsizli¤ine istihdam sorununa dair konuﬂurken bunu göz önünde bulunduruyor muyuz? Ya da bunlarla birlikte bu yeni oluﬂmuﬂ gençlik tipine dair söyleyebilece¤imiz bir ﬂeyler var m›d›r? ‹ﬂte sosyalist kuram›n güncellenmesi bu
tip ayr›nt›larla ilgili olmal›d›r, yoksa sosyalist teorinin çarp›t›lmas› ﬂeklinde de¤il. Çünkü günümüzde neredeyse aln›ndan ter akan herkesi iﬂçi s›n›f›na dâhil etme hastal›¤›na kendini kapt›rm›ﬂ baz› liberal sol ak›mlar›n
varl›¤›na tan›kl›k ediyoruz.
Buradan hareketle asl›nda devrimci e¤itime dair birkaç söz söylemekte fayda var. Günümüz örgütlülü¤ünün genel k›stas› (belki de temel
sorunlar›n biridir de) verilen görevi yerine getirmek olarak tarif edilebilir. Burada bahsetti¤imiz ﬂey itaat midir? Bir yönüyle evet, elbette verilen iﬂi, görevi yerine getirmek disiplin aç›s›ndan oldukça önemlidir. Fakat yap›lan iﬂlerin aras›ndaki tüm çeliﬂkilere ra¤men bunu sorgulamamak asl›nda kiﬂisel eksikli¤in yan› s›ra örgüt içi e¤itim ile de ilgili. Bunun
aﬂ›lmas› bilimsel sosyalizme inananlar için hayatî önemdedir. Çünkü
e¤er s›n›flar ortadan kald›r›lacak ve gelece¤in dünyas›n›n insan malzemesinin niteli¤i yükseltilecekse bu meselenin duygusal ba¤l›l›ktan öte
bilimsel bir ba¤l›l›¤a evriltilmesi zorunluluktur.
Asl›nda buradan bak›ld›¤›nda kiﬂilikli bireyler yetiﬂtirmek baﬂl› baﬂ›na bir devrimci faaliyet olarak tan›mlanabilir. Bunun nedeni
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kapitalist dünyan›n insan dedi¤imiz devrim malzemesi üzerine yapt›¤›
her türlü y›pratma faaliyetine karﬂ› duruﬂun zaten devrimci bir duruﬂ anlam›na geliyor olmas›d›r. Bunun kolay oldu¤unu iddia etmemekle birlikte verilecek mücadelenin bunu da kapsamas› gereklili¤ine inan›yorum.
Aksi takdirde devrimci mücadele içerisinde öyle ya da böyle bulunan
gençlerin kendileriyle yahut kendi zaaflar›yla hesaplaﬂmas› söz konusu
elbet olamaz. Hiçbirimizin mükemmel oldu¤u iddias›nda de¤ilim tabi,
ama zaaflar›n› görüp “bu kadar› kad› k›z›nda da olur” cinsinden -belki biraz da kendine özerk alan yaratma amaçl›- bir yaklaﬂ›mla, zaaf›n üzerine gitmek aras›nda çok derin ve köklü bir fark vard›r. Hatta denebilir ki
zaaf›n›n fark›nda olmas›na ra¤men bununla mücadeleye giriﬂmeyen bir
birey bunun fark›nda olmayandan daha kabahatlidir. Hele ki devrimci
birey ve gençler için bu tart›ﬂma konusu bile olamaz.
Gelgelelim gençli¤in mücadele içerisinde motor güç oldu¤u yönündeki baz› söylemlere; bu konuda arkadaﬂ asl›nda gerekli olanlar› ifade
etti. Devrimin motor gücü olmaktan çok gençli¤in katalizör görevi görmesi düﬂüncesi akla daha yatk›n geliyor. özellikle ö¤renci gençli¤in di¤er gençlik kesimlerine göre yakalad›¤› kendini geliﬂtirme f›rsat› böyle
bir görevi üstlenmesine olanak veriyor. Ama ilginçtir ki devrimci mücadele içerisinde küçükburjuva özelliklerinden s›yr›lmas› gereken ö¤renci
gençlik bunlar› pekiﬂtirmekle kalm›yor, özellikle varoﬂ bölgelerdeki iﬂçi
gençlere bu özelliklerini bulaﬂt›r›yor. Köylü gençli¤in de bu tip bir yaﬂam
biçiminden uzak olmad›¤›n› da hat›rlamakta fayda var. Bu etkilenmenin
tek nedeni elbet ö¤renci gençlik de¤il. Gündelik yaﬂam ﬂartlar›n›n yaratt›¤› motivasyonun bunda ciddî bir etkisi oldu¤unu yads›mamak gerek. Fakat bununla mücadele edilmesi gerekirken tam tersine bu özelliklerin pekiﬂmesi iﬂin trajik taraf›d›r.
Günümüz gençli¤inin bir baﬂka sorunu da arabesk yaﬂam kültürü.
Bu kültür ciddî anlamda bir pasifizasyon iﬂlevi görüyor. Bu arabesk yaﬂam kültürü her yönüyle özellikle 1980 sonras› ülkemizde piyasa ve rejim taraf›ndan fazlas›yla -bazen aç›k bazen üzeri örtük bir biçimde- desteklendi. Orta yaﬂ ve üzeri eski solcular›n sürekli kurduklar› “bu dünya
böyledir biz çok u¤raﬂt›k de¤iﬂmez” söylemi art›k 17-18 yaﬂ›nda gençlerin dillerine pelesenk olmuﬂ. Yani ilginçtir ki tüm o dinamizm yaﬂam›
de¤iﬂme çabas› söz konusu oldu¤unda 70 yaﬂ›ndaki bir insan›n hissiyat›na dönüﬂüyor. Bu ilginç bir hastal›k olsa gerek. Sosyal genetikle ak99

tar›lmas›n›n yan› s›ra rejimin her yönüyle pompalad›¤› bir sald›r› biçiminde iﬂliyor süreç… Bu pasifizasyona futbol gibi bir alan da kamufle edilmiﬂ bir biçimde eﬂlik ediyor. Yaln›z burada trajik olan bir coﬂku seli
gibi akan ﬂeyin dinamizmden çok uyuﬂturucu etkisi yarat›yor olmas›. Bunun yan› s›ra uyuﬂturucu kültürünün sigara tarz› otlarla
ya da enerji ve mutluluk haplar›yla kullan›m›n›n yer yer kendine
solcu ya da sosyalist diyenler taraf›ndan meﬂruymuﬂ gibi savunulmas› belki de günümüzün en trajik meselelerinden bir tanesidir… Bu aﬂamadan sonra pornodan bahsetmek bile istemiyorum…
Tam da burada akl›ma ‹spanya örne¤i geliyor. Franco’ya faﬂizmi
nas›l olup da bu kadar uzun süre idame ettirdi¤ini soranlara “Çok basit
3 F kural› ile” der. Nedir bu 3 F kural› derseniz hemen aç›klayal›m. Futbol, Fiesta (E¤lence) ve Fuhuﬂ… Franco, “Bana 100 bin kiﬂilik bir uyku
tulumu yap›n” diye emir verince Real Madrid için Barnabéu Stadyumu
inﬂa edilir.11 Sunumdan sonra bir arkadaﬂ›m›n uyar›s›yla 3F’nin asl›nda Portekiz diktatörü Salazar taraf›ndan “fado (kaderci hüzünlü bir müzik)-fiesta-futbol” olarak formüle edildi¤ini ö¤rendim. Bu konuda beni
uyaran arkadaﬂa teﬂekkür ederim. Ama belki de bundan daha önemlisi bu formülün tüm faﬂist-kapitalist ya da diktatöryal yönetimler için geçerli oldu¤udur.
‹ﬂte! depolitizasyonda ve örgütsüzlükte ›srar eden kimi apolitikler
ya da politik olduklar›n› iddia eden sosyaldemokratlar›n bize arma¤an
ettikleri özgür birey… Yar›n için düﬂü olmayan düﬂleyemeyen bir insan
profili. Bireycilikte ›srar edilmesinin esas nedenleri çok olabilir ama sonucu muhtemelen tektir. O da bencilleﬂmiﬂ ve kendisine bile faydas›
olamayan bu nedenle bireyleﬂemeyen varl›kt›r. Bu varl›¤›n yeri de ayr›ca sorgulamaya ve de¤erlendirmeye aç›kt›r. Birey olabilmenin yolunun
nereden geçti¤i bu noktada yeniden sorgulanmal›d›r.
Az önce biraz de¤indim asl›nda; bugün s›n›f hareketi ile gençlik-hareketi aras›nda organik bir ba¤ oldu¤unu iddia etmek zorlama bir söylem olur. Bu haliyle elbette gençlik hareketi lümpen olman›n ötesine geçemez. Peki, nedir bunun nedeni? Geçmiﬂe dönük bir haf›za yoklamas› belki de burada ﬂart; Türkiye’de gençlik dedi¤imiz kitlelerin aktif olarak ülkenin kaderine yön verme çabas› ciddî olarak ‘50’li y›llara rastl›yor. DP’nin yaratt›¤› bask› ortam›na karﬂ› yüksekö¤retim ö¤rencileri refleks gösteriyor, ard›ndan dünyaya eﬂde¤er bir biçimde ‘68 kuﬂa¤› dev100

reye giriyor iﬂte bu süreçte gerek iﬂçi gerekse köylü hareketiyle ciddî bir
organik ba¤ kuruluyor. ‘70’li y›llarda bu organik ba¤ güçlenirken, gecekondu inﬂaatlar›nda devrimci gençlik tam olarak do¤rudan bir rol yükleniyor kendi omuzlar›na. Ama bunun ba¤›ms›z bireysel bir tutum olmad›¤›n› da hat›rlatal›m. Bu süreçte aktif rol alanlar çeﬂitli devrimci örgütlerin militanlar›d›r. Buna taﬂrada beraber örgütlenen köylü mitingleri de
örnek verilebilir. Tabi tüm bunlar›n yan›nda üniversiteye dönük gençlik
çal›ﬂmas› her zaman büyüyerek ilerlemiﬂtir. ‘70’lerin sonlar›na gelindi¤inde büyük iﬂçi kalk›ﬂmalar›n›n vazgeçilmezi oldu devrimci gençlik.
Bugün bahsini etti¤imiz kuﬂa¤›n önemli orandaki bir birey toplulu¤u -belki piﬂmanl›k niyetine- çocuklar›n› soldan uzak korumac› bir kültür
içerisinde büyütmeye çal›ﬂ›yor. Tüm bunlar› sosyalizmi art›k ö¤renmiﬂ
olmalar›na ba¤l›yorlar. Bir halk oldu¤u gibi yoksullukla pençeleﬂirken
ebeveynin kendi çocu¤una her zaman en iyi koﬂullar› yaratmaya çal›ﬂmas› nas›l bir sosyalizm anlay›ﬂ›ysa! Belki de bu noktada en anlaml›
örnek I. Emperyalist Savaﬂ sürecinde anavatan savunmas›na kat›lm›ﬂ
olan Stalin’in o¤lu ile ilgili Almanlara verdi¤i cevapt›r. Stalin’in o¤lu Almanlar›n elinde esirdir, Almanlar onu bir Feld-Mareﬂalle de¤iﬂ tokuﬂ etmek isterler. Stalin’in buna cevab› o¤lunun düﬂük rütbeli bir asker oldu¤u ve bir Mareﬂalle de¤iﬂ tokuﬂ edilemeyece¤ini söylemek olur. Devam›nda ﬂöyle demektedir Stalin: “Anayurt savunmas›nda cephede
bulunanlar›n hepsi benim çocu¤umdur” Stalin bunlar› söylerken o¤lunun mektubu çoktan yola ç›km›ﬂt›r bile. Babas›na böyle bir ﬂeye asla
baﬂvurmamas› gerekti¤ini ve asla Almanlarla iﬂbirli¤i etmedi¤ini ve hayat› boyunca Sovyet yurduna ba¤l› kald›¤›n› ve bununla birlikte hayat›n› bunun için feda etmekten çekinmeyece¤ini anlatmaktad›r.
Bu türden örnekler dururken, sosyalist-komünist geçinenlerin kendi
“evlatlar›n›” bir cam fanusun içindeymiﬂçesine elden-gözden ›rak tutma
çabalar›n› nas›l aç›klamak gerek? Tüm bunlar›n geliﬂiminde etkisi olan
faktörler kiﬂilere odakland›¤›nda saymakla bitmez. Burada bir örnekten
bahsetmek istiyorum. Babam ve O¤lum filmi: Filmin öyküsü malumunuz;
y›lg›n ve yenik bir eski devrimci, dönüp dolaﬂ›p baba oca¤›na dönüyor.
Çok aç›ktan olmasa da asl›nda bir günah ç›karma merasimi ve aile yüceltme seanslar› film boyunca a¤›tsal bir karakterde yükseliyor da yükseliyor. Son dönem Türk sinemas› buna ciddî anlamda meﬂruiyet aramakta ve sosyalistler taraf›ndan bu filmler gözyaﬂlar› eﬂli¤inde izleniyor. Gözyaﬂ› insana dairdir. ‹nsanlar›n geçmiﬂlerini an›msayarak bir duygu seline
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kap›lmas› anlaﬂ›l›r bir ﬂeydir. Ama esas sorun bunun ötesindedir. Esas
sorun bu filmlerin büyük bir oranda politik çevrelerin be¤enisini ve hayranl›¤›n› kazanmas›d›r. Bu da ayr›ca sorgulanmas› gereken bir ﬂeydir.
Her ﬂeyi “iyi niyetle” aç›klamaya çal›ﬂ›yor t›rnak içinde eski tüfeklerimiz.
Oysa yaﬂam hiç de iyi niyetli de¤il, sömürü bu kadar derinken ve kapitalist sömürgecilik katliam derecesine varan bir bask›y› üzerimizde uygularken hangi iyi niyetten bahsediyoruz. Koﬂullar›n eﬂit olmad›¤› bir yerde
iyi niyetten bahsetmek sadece safdillik olur. Ama özünde yatan ﬂey 12
Eylül faﬂist darbesinin yaratt›¤› etkidir. Sadece askeri vesayet de¤il, kurulan rejimin yeni bir insan yaratma çabas› burada zikretmek istedi¤im.
K›saca diyebiliriz ki darbe en çok insana ve insanlar›n kiﬂiliklerine
sald›rm›ﬂt›r. Onurlu inançl› insanlar hedef olarak seçilmiﬂ ve yenilgiye
u¤rat›lmalar› büyük bir iﬂ olarak devletin yüklendi¤i bir görev haline gelmiﬂtir. Bugün için de¤iﬂen bir ﬂey var m›d›r sorusuna kolayl›kla; ﬂekilsel
olarak evet ama özünde hiçbir ﬂey demek mümkündür.
Geçmiﬂinde bu yaﬂanm›ﬂl›klar›n oldu¤u bir toplumun bireyleri olarak neden hat›rlam›yoruz acaba? Türkiye’de gençli¤in tarihsel bir bak›ﬂ
aç›s› var m›d›r? Oldu¤unu söylemek güçtür. Bu topraklara dair tarih,
harf de¤iﬂimiyle bir gün içinde silinmiﬂtir. Kula¤a hoﬂ gelmeyebilir. Gericilik gibi gelebilir baz› arkadaﬂlara ama topraklar›m›za özgü tarihimiz
bu nedenle neredeyse yok gibidir. örnekleyecek olursak;
a)

Birinci olarak, biz sosyalistler için tarih genel olarak Mustafa Suphilerin ad›yla baﬂlar ve ‘68’de Deniz, Mahir ve ‹bo’ya kadar pek bir
ﬂeyden bahsetmeyiz. (kendi yurdumuza dair sosyalist tarih ya da
iﬂçi s›n›f›n›n hareketinden bahsetmekte zorlan›yoruz. Çünkü yap›lan araﬂt›rmalarda bu k›s›mlar ya giriﬂ k›sm›nda k›sa bilgiler olarak
geçiyor ya da derinlemesine yap›lan çal›ﬂmalar akademik çevre ile
daha çok s›n›rl› bir alana ulaﬂabiliyor. Genç yoldaﬂlar›m›z›n biyografilerini nostaljik bir biçimde okumak oldukça sorunlu bir bak›ﬂ aç›s› yarat›yor. Bu nedenle güne çok fazla müdahale edemiyoruz.)

b)

‹kinci olarak milliyetçilerinki daha yapay bir biçimde Orta Asya’da
Bilge Ka¤an ile baﬂl›yor.

c)

Son olarak ‹slââmc›lar›n ise 571 y›l›yla baﬂlayan bir tarihleri var.

Asl›nda bu oldukça s›k›nt›l› bir durumdur. Çünkü topluma kendi topraklar›ndan seslenememek gibi bir sorun yarat›yor. Bunun için hummal› bir ayd›nlanma faaliyetine girmek ﬂart oluyor.
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Bugün Avrupa, Latin Amerika, Asya ve Ortado¤u’da politik gelecek mücadelesinde gençli¤in aktif bir rol ald›¤›n› net olarak görüyoruz.
Gerek iﬂçi gerek ö¤renci gerekse taﬂrada ve her yerde silahl› silahs›z
her türlü direniﬂe gençlik yo¤un bir kat›l›m sa¤larken bunu sadece deﬂarjiasyon olarak de¤erlendirmek mümkün de¤ildir. Fransa, Yunanistan, ‹spanya, ﬁili, Venezüella, Hindistan, Nepal, Filistin vb. birçok ülkede gençlik mücadele içerisinde önemli misyonlar yüklenirken ülkemizde bunun k›r›nt›lar›yla yetinmek sadece ülkemizdeki nitelik sorunuyla m›
ilgilidir? Bunun direniﬂ kültürü ile ilgisi var m›d›r? Osmanl› dönemi bu
noktada bir referans noktas› oluﬂturmakta m›d›r? Asl›nda oluﬂturmaktad›r, ama baﬂkald›r› tarihimizi ne kadar biliyoruz oras› da meçhul. ﬁeyh
Bedreddin’e dair Celali isyanlar› sürecinde ayaklanan binlerce insana
ve daha say›labilecek bir sürü örne¤e dair ne biliyoruz? Bunun da az
önce belirtti¤im durumlarla ilgisinin yan› s›ra birçok nedeni olsa gerek.
Her gün biraz daha yaln›zlaﬂt›¤›m›z bir ortamda bahsi edilen
sorunlar›n örgütsüzlük ekseni etraf›nda birleﬂip toplanmas›, ideolojilerin ölümlülü¤ü konusunda bas bas ba¤›r›lmas› olsa olsa bugünkü sistem ve yaﬂam›n devaml›l›¤›n› sa¤lar. ‹lginç olan bir ayr›nt› da ﬂudur: Tüm bunlar›n yaygaras›n› koparanlar Naz›m’dan Neruda’dan Ruhi Su’dan a¤›zlar›n›n suyu aka aka bahsederler. Oysa onlar›
büyük sanatç› yapan ölümsüzleﬂtiren örgütlü kimlikleridir. O kimlik olmaks›z›n ne Naz›m Naz›md›r ne de bir baﬂkas› kendisidir. Belki günümüzdeki çarp›tman›n en temel amac› bu buzda¤›n›n üzerini örtme çabas›d›r. Ama güneﬂ balç›kla s›vanmaz elbet. Gelece¤in kuﬂaklar› örgütlendikçe geçmiﬂ ve bugünden hesap soracak, yar›n› büyük bir
umutla donatarak kuracaklard›r. Gelece¤in insan› halk›yla beraber
kendini var eden halklaﬂt›kça bireyleﬂebilen aln› ak, baﬂ› dik bir
kuﬂak olacakt›r. Gençlik kendisini yeniden yarat›rken sosyalizmin
ve sonras›nda s›n›fs›z dünyan›n kurulmas›nda yüklendi¤i görevle
gelebilecektir. ‹ﬂte o zaman gençlik gelecektir. Böyle bir gençlik
sosyalizmin yarat›lmas›nda bir aktör ve gelecek olacakt›r…
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Halil Can Dolgun:
Bulundu¤umuz co¤rafya ilerici / devrimci ö¤renci hareketleri bak›m›ndan zengin bir mirasa sahiptir ve cumhuriyetin kuruldu¤u ilk y›llardan bu güne, toplumsal olaylar zinciri içerisinde hiç de küçümsenmeyecek bir yer tutmaktad›r. Bir bütün olarak bu tarih, bizim için ö¤retici
olmal›d›r; Elbette tüm do¤ru ve yanl›ﬂlar›yla. Burada bize düﬂen görev
do¤rular› al›p geliﬂtirmek, bulundu¤umuz co¤rafyan›n özgüllü¤ünü ö¤renmek, di¤er taraftan da yanl›ﬂlar› elemektir. Bugün için bunu baﬂaramad›¤›m›z› üzülerek söylemek gerekiyor.
Öncelikle, üniversite gençli¤inin profili ve onun yap›s›ndan bahsedelim. üniversite gençli¤i -arkadaﬂlar›m›n da belirtti¤i gibi- toplumdan
ba¤›ms›z de¤ildir. S›n›fsal olarak heterojen bir yap› gösterir. En önemlisi, alt›n› çizerek belirtmek gerekir ki, üniversite gençli¤i, toplumdaki
gruplaﬂmalar›n en kesin ve en aç›k çizgilerle kendisini gösterdi¤i
yerdir. Buradan yaln›zca, medyadan aﬂina oldu¤umuz anlam›yla “Sa¤Sol kutuplaﬂmas›” anlaﬂ›lmas›n. Üniversite içerisinde apolitikler, Kemalistler, dinciler, liberaller, Marksistler vb. gruplaﬂmalar bulunmaktad›r.
Bugün için bunun en geniﬂ kesimini apolitikler oluﬂturur. Bir örnek verelim. üniversite ö¤rencilerine mikrofon uzatan bir televizyon kanal›n›n
görüntülerini hepimiz izledik “Yaﬂar Büyükan›t’a oy verecek misiniz?”
diye soruldu¤unda, üniversite ö¤rencisinin “Hay›r ona oy vermeyece¤im” deyiﬂini hat›rlayal›m. Ya da bir baﬂka üniversite ö¤rencisine, “‹smet ‹nönü CHP’den ayr›lm›ﬂ. Ne düﬂünüyorsunuz?” sorusuna, “Bu
onun en demokratik hakk›” diyerek pek demokratik bir cevap veren üniversite ö¤rencisini hat›rlayal›m. Tüm bunlar›n mikrofon ve kamera karﬂ›s›ndaki heyecana ba¤l› olarak yap›lm›ﬂ küçük hatalar oldu¤unu kabul
etmeyi elbette isterdim. Fakat, ayn› ö¤renciler magazin sayfalar›n› süsleyen kiﬂiliklerin en son sevgililerini ﬂaﬂmadan söyleyebilmektedirler.
Dolay›s›yla toplumun büyük bir k›sm›n›n apolitik oldu¤u gerçe¤inden
hareketle, üniversite ö¤rencilerinin büyük bir k›sm›n›n da apolitik oldu¤u söylenebilir. Resmî ideolojiden toplum ne kadar etkilenmiﬂse, üniversite gençli¤i de o kadar etkilenmiﬂtir. Toplum Sol’a ve sosyalizme ne
kadar yatk›nsa, üniversite gençli¤i de o kadar yatk›nd›r. Elbette toplum
ile üniversite ö¤rencileri aras›nda, yukar›da anlatt›klar›ma iliﬂkin tam anlam›yla say›sal olarak bir ba¤ kurmak mümkün de¤il, ama bu gruplaﬂmalar›n en keskin ifadesini buldu¤unu söylemek son derece mümkün.
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Üniversitelerin toplumdan ba¤›ms›z bir yerde olmad›¤› say›labilecek binlerce örnek ve olguyla ortada. Buradan hareketle ve elimizdeki
bu bilgiyle ilk soruya geçebiliriz. Ö¤rencileri devrimcileﬂtirmekten ne
anlamal›y›z? Bundan ne anlaﬂ›l›yor ve ne yap›l›yor?
Devrimci ö¤renci örgütlenmesinin temel koﬂulunun devrimci
duygu olmad›¤›, belirli ve bütünlüklü bir sosyalist dünya görüﬂü,
yani Marksizm oldu¤u, hemen her ilerici ö¤renci çevresi taraf›ndan
memnuniyetle karﬂ›lan›yor; Ancak söz konusu pratik olunca her ﬂey
ters yüz oluyor. Birçok çevre, üniversitelerde ideolojik birli¤in sa¤lanamayaca¤› vaaz›n› fark›nda olmadan yap›yor. Onlara göre, üniversitelerde farkl› ö¤renci gruplar› bulunuyor ve Marksist fikirlerden bahsetmek
onlar› itmekten baﬂka bir iﬂe yaram›yor. Elbette bu kadar aç›kça ifade
etmiyorlar ama örgütlenme ve davran›ﬂ çizgileri bunu fazlas›yla ortaya
koyuyor. Çünkü niyetleri, daha genel ﬂeylerden bahsederek daha fazla ö¤renciye ulaﬂmak ve dolay›s›yla kitleselleﬂmek. Ama görüyoruz ki
on y›llard›r bunun tersi oluyor. Kitleselleﬂmek yerine daha da yaln›zlaﬂ›yorlar. Buna örnek olarak verece¤imiz iki ö¤renci örgütlenmesini ele
alal›m. Biri Kemalizm’e prim vererek, “Cumhuriyet Sosyalizm’le Yaﬂayacak” diyor, di¤eri meseleyi yaln›zca ö¤renci gençli¤in dar ç›karlar›
çerçevesine hapsediyor. Taleplerini harçlar›n düﬂürülmesi, ulaﬂ›m›n
ucuzlamas›, yemeklerin iyileﬂtirilmesi vb. meselelerin ötesine götürmüyor. ‹lki, resmî ideolojiden etkilenmiﬂ olanlar› ürkütmemek, biraz da pek
“laik” olanlar› yan›na çekmek ad›na, ikincisi genel olarak tüm ö¤renci
çevrelerini etkilemek ad›na yap›yor.
Oysa ö¤renci gençli¤in devrimcileﬂtirilmesi sorunu böyle bir ﬂey
de¤ildir. Farkl› ö¤renci gruplar›n› itece¤ini düﬂünerek düﬂüncelerden taviz vermek, meseleyi yüzeysel sorunlar içerisine hapsetmek, ö¤renci
gençli¤in dar ç›karlar› çerçevesine s›k›ﬂt›rmak, tüm bunlar›n yan›nda
Marksizm’in m’sinden bahsetmemek kitleselleﬂtirmez, tam tersine yaln›zlaﬂt›r›r. Devrimci bir ö¤rencinin ilk görevi Marksist fikirlerin yay›lmas›n› sa¤lamakt›r. Devrimci ö¤renciler belirli ve bütünlüklü bir dünya görüﬂüyle, yani Marksizm’le donan›p mümkün oldu¤unca daha fazla ö¤renciye ulaﬂarak Marksizm propagandas›n› yapmal›d›r. Ayn› zamanda
di¤er ö¤renci gruplar›n› da mümkün oldu¤unca yan›na çekmelidir. Bu
bir atomun yap›s›na benzer. Atom çekirde¤inde duran Marksist ö¤renciler, hem çekirde¤i mümkün oldu¤unca geniﬂletmeli, hem de yörüngesindeki di¤er elektronlar› -yani ö¤renci gruplar›n›- kendisine mümkün
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oldu¤unca yak›nlaﬂt›rmal›d›r. ö¤renci gençli¤in demokratik talepleri u¤runa mücadelesini mümkün oldu¤unca geniﬂletmeli ve geliﬂtirmelidir.
Aksi halde önü arkas› gelmez hatalar›n içine düﬂülür.
Devrimci ö¤rencilerin, “Diplomal› iﬂsiz olmayaca¤›z” slogan› buna
verilebilecek en basit örneklerden biridir. E¤itimde hak eﬂitli¤inin olmad›¤›n› söyledikten sonra, “benim diplomam var ben iﬂsiz kalmam” hayk›r›ﬂ› son derece yersiz olarak durur. Bu anlay›ﬂtan hareket edersek,
diplomas› olmayan birinin iﬂsiz kalmas›n› do¤al m› görmemiz gerekir?
Nitekim, patronlar›n özellikle son y›llarda, “Bak›n diplomal›lar bile iﬂsiz
kal›yor” diyerek iﬂçileri mevcut koﬂullara raz› etmesi olgusunu hepimiz
biliyoruz. Kapitalist toplumda, diplomal› ya da diplomas›z birçok insan
iﬂsiz kalabilir. Bu kapitalizme ait bir fenomendir. Vurgulanmas› gereken
de budur, yoksa diploman›n önceli¤i de¤il. Zaten bu slogan›n kökeni de
bizim devrimci ö¤renci hareketi tarihimizde bulunmamaktad›r.
Ayn› ﬂekilde, türban meselesi konusunda da devrimci ö¤renciler
“Evet” ya da “Hay›r” kamplaﬂmas›n›n içine düﬂüp kal›yorlar. Biz, diyalektik tarihsel materyalizmden her ﬂeyin siyah ya da beyaz, evet ya da
hay›r olmad›¤›n› ö¤rendik. Bir ﬂey ayn› zamanda hem evet hem de hay›r olabilmektedir. Türban konusunda da bu durum geçerlidir. Türkiye’de sosyoekonomik bak›mdan en düﬂük seviyedeki aileler -ki bunlar
nüfusun ço¤unlu¤unu oluﬂturur- çocuklar›n› üniversiteye gönderebiliyor
mu? Hay›r! Bu oran neredeyse %0’a denk düﬂüyor. Bu ailelerin k›z çocuklar›n›n türban takma oran› nedir? Neredeyse %80-85. öyleyse, zaten türbanl› genç k›z kardeﬂlerimizin büyükçe bir k›sm› üniversitelere girememektedir. Sorumuzu art›k de¤iﬂtirebiliriz: Maddî yetersizliklerden
ötürü üniversite kap›lar›na bile gelemeyen yüzbinlerce türbanl› genç k›z
kardeﬂimiz için mi mücadele edece¤iz yoksa yaln›zca türban› sebebiyle üniversiteye giremeyen genç k›z kardeﬂlerimiz için mi? Biri olmadan
di¤erini savunmak, gene meseleyi dar ç›karlar çerçevesine hapsetmek
olur. Türban› için mücadele veren arkadaﬂ›ma, geriye kalan ve üniversite kap›lar›na bile yanaﬂamayan yüzbinlerce genç k›z›n oldu¤unu hat›rlatmak benim zorunlu ve tabi bir görevim olmal›d›r.
Bu örnekleri daha da ço¤altabilir ve derinleﬂtirebiliriz. Fakat, genel
olarak düﬂülen hatalar› göstermek ve bunlar›n somut temelini aç›klamak istedim. öyleyse, toplumsal olgu ve olaylar›n incelenmesinde, gerekli donan›ma sahip olmamak beraberinde yanl›ﬂlar› getirebilir. Bunun
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lar› kurmal›d›r. Yaln›zca kendi e¤itimlerini de¤il, kendisinden sonra gelen kuﬂaklar›n da devrimci e¤itim görevini üzerine almal›d›r. Gerekirse
dilimize çevrilmemiﬂ olan literatürü dilimize çevirmelidir. üniversiteler
bu türden iﬂler için gerekli donan›ma sahip ilerici ö¤rencilerle doludur.
Mesele, onlar›n gündemine bunu sokabilmektir.
Ayn› ﬂekilde burjuva resmî tarih anlay›ﬂ›na, idealist felsefeye, sivil
toplumcu angarya ile ö¤rencileri oyalamaya çal›ﬂan projelere de meydan vermemek devrimci ö¤rencilerin görevleri aras›nda yer al›r.
Bu görevlerden en önemlisi, iﬂçi ve iﬂsiz gençlerin sorunlar›n›n,
devrimci ö¤rencilerin gündemine al›nmas› meselesidir. Devrimci ö¤renciler ya ellerindeki iliﬂkiler arac›l›¤›yla ya da yeni iliﬂkiler kurarak, iﬂçi ve
iﬂsiz gençlerle tam anlam›yla birliktelik sa¤lamal›d›r.
Özellikle son 20 y›l içerisinde kurulan üniversitelerin birço¤u ﬂehir
merkezinden, özellikle de sanayiden daha uzak yerlere kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti burjuvazisi, ö¤renci gençli¤in halkla, iﬂçi s›n›f›yla yan
yana bulunmas›n›n kendisine ne gibi olumsuzluklar getirdi¤ini gördü.
Bu sebeple, yukar›da da bahsetti¤imiz gibi, yaln›zca zihnen de¤il, burada da görebilece¤imiz gibi, fiziken de onlar› hayattan yal›tt›. Devrimci
ö¤renciler, bu anlamda ellerine geçen her f›rsat› de¤erlendirmeli, iﬂçi
eylemleri, direniﬂleri ve grevlerini ziyaret etmeli onlardan ö¤renmelidir.
özellikle mühendislik fakültelerinde, meslek yüksek okullar›nda okuyup
fabrikalarda staj gören ilerici ö¤rencilerin bu f›rsatlar› en iyi ﬂekilde de¤erlendirmeleri gerekmektedir.
Bologna süreciyle üniversite e¤itim sisteminde baﬂlayan köklü de¤iﬂim ve emperyalist-kapitalizmin sistem krizleri, üniversitelerde polisin
ve güvenlik birimlerinin say›ca artmas›na sebep oldu. YöK, ö¤renci bilgi formlar› ad› alt›nda, -ki bunlar resmidir- ilerici ve devrimci ö¤rencileri
fiﬂlemeye baﬂlad›. Bu iﬂi daha merkezi bir hale getirdi. Art›k birçok üniversitenin giriﬂinde manyetik kart ya da parmak izi okuyucular› bulunuyor. Burjuvazinin ald›¤› tüm bu önlemler karﬂ›s›nda, ilerici ve devrimci
ö¤renciler daha fazla ihtiyatl› davranmal›d›r. Gençli¤in verdi¤i heyecan›n zararl› olabilecek her türlü davran›ﬂ›ndan mümkün oldu¤u ölçüde
sak›nmal›d›r.
Tüm bunlar›n yan›nda, gençli¤e yüklenen hayalci misyonlardan
uzak durulmas› gerekti¤ini belirtmekte fayda var. Çünkü, genel olarak
ö¤renci gençlik s›n›fsal olarak heterojen bir yap› gösterir ve çarçabuk
birleﬂip ayn› ﬂekilde da¤›labilir. Ya da çabucak alevlenip k›sa sürede
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sönebilir. Burada, temel mesele, ö¤renci gençli¤i, iﬂçi s›n›f›n›n koruyuculu¤una çekebilmek ve ö¤renci gençli¤in iﬂçi s›n›f›ndan oksijen almas›n› sa¤lamakt›r.
Revizyonistlerin, ö¤retmen, doktor, avukat vb. meslek gruplar›na
dahil bireylerin de birer iﬂçi oldu¤unu ve onlar›n da proletaryaya dahil
oldu¤unu söylemelerinin ard›ndan, ö¤renci gençli¤e aﬂ›r› misyon yüklemeleri pek do¤al olur. Hayat›n hiçbir zaman do¤rulamad›¤› ve do¤rulamayaca¤› bu türden teoriler sadece ö¤renci gençli¤e de¤il, genel olarak hareketin kendisine zarar verir.
Tarihin özellikle yavaﬂ seyretti¤i bu y›llarda, çal›ﬂmalar›n› kararl›l›kla sürdürenler, tarihin zor dönemeçlerinde baﬂar›l› olmay› hak ederler.
Böylesi dönemlerde ümitsizli¤e kap›lmamak, yar›na olan inanc› korumak gene bizim görevlerimizden biridir. ‹ﬂçi s›n›f›n›n sesi, talepleri u¤runa mücadele etmeye ve yumruklar›n› s›kmaya baﬂlad›¤› ilk dakikalarda, her zaman oldu¤u gibi önce üniversite koridorlar›nda ve ard›ndan
duvarlar›nda yank›lanacakt›r. Tarih bize bunu ö¤retti. öyleyse mesele
buna haz›rlanmakt›r.
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Delikli Taﬂ Yerde Durmaz
-PolemikZaman’a Ve Mekan’a S›¤d›r›lamayan
Sahte Bilgelik!..

“Delikli Taﬂ Yerde Durmaz!” derken “Bilge halk›m›z” acaba ne demek istemiﬂtir? Halklar›n Ata Sözleri ile Halk Özdeyiﬂleri binlerce y›ll›k
üretim ve insan iliﬂkileri içinde biçimlenmiﬂtir. Tarihsel, sosyal, kültürel
anlam ve içeriklere sahiptirler. Halklar›m›z›n bu anlaml› sözlerini anlamayanlara tercüme etmek gerekirse; “Delikli taﬂ yerde durmaz, mutlaka biri al›p boynuna ya da uygun bir yerine takar…” diyece¤iz.
31 Ekim 2010 tarihli Zaman gazetesinin 15. sayfas› tamamen bay
Nabi Ya¤c› (NY.) ile yap›lan röportaja ayr›lm›ﬂ. NY.’nin foto cemaline de
röportaj yaz›s› kadar bir yer ayr›lm›ﬂ… Allah daha âlas›n› versin. Bu çocuklar› analar› galiba “Kadir Gecesi” do¤urmuﬂ olmal›. Hepsinin de
ﬂanslar› var. Siyasî k›smetleri aç›k. Kedi misali her altüst oluﬂta daima
dört ayaklar› üzerine düﬂüyorlar. Belkemiksizlik derecesinde esnek ve
k›vrak tarz-› siyasetleriyle burjuva medyada arz-› endam ediyorlar.
Maddî-manevî varl›klar›na bir ﬂeyler olmuyor. NY. ‹smail Bilen türünden
s›n›f mücadelesi tarihimize ve devrimci geleneklerimize entrikac› yöntemlerle büyük darbeler vurmuﬂ bir siyasî mevtan›n ö¤rencisidir. Ustas›ndan ö¤rendi¤i sahte ve naylon te-ka-pe-cilik oyunundan sonra günümüzde sahte bilgelik numaralar›n› sistemleﬂtirmeye çabal›yor!? Gündemden de bir türlü düﬂmüyorlar. Geçim dertleri diye de bir dertleri yok
bu türden sosyalist-komünist geçinen bayan ve baylar›m›z›n…
Siyasî geçmiﬂlerini hat›rlatacak olursak; NY. ve ﬂerikleri, 1962 y›l›nda kurulan I. T‹P Eminönü ilçesindeki hizipçi duruﬂlar› dönemlerinde
de birilerinin “hay›rl› evlatlar›”yd›lar. Sonradan terfileri yap›ld› ve sendika bürokratlar›n›n “hay›rl› evlatlar›” oldular. Giderek Harici Büro’yu
keﬂfedip komünistçilik oynamaya baﬂlad›lar. Bu kez onlar›n “hay›rl› evlad›” olma iﬂini becerdiler. Siyasî yaﬂamlar›ndaki maceralar›na I. T‹P,
“TKP” ve TBKP derken Hacivat-Karagöz misali “y›kt›k perde-i eyledik
viran, gidip sahibine haber verelim heman!..” diyerek siyasî bezirgânl›klar› sona erdi.
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Acaba sona erdi mi? Hay›r. Bu sefer ekmeklerini kazanmay› denediler. NY. de bir meyhane iﬂletme deneyimi yaﬂam›ﬂt›. Hayat ve üretim
d›ﬂ› olduklar›ndan onu da beceremediler. Ak›llar›nca bir “özeleﬂtiri” yaparak komünistçilik oyununu yüzlerine gözlerine bulaﬂt›rman›n hesab›n› yapmaya çal›ﬂt›lar.
TÜS‹AD’›n ileri gelenleri Devrimci ve Marksist Sol Kadrolara vurduklar› darbelerden ötürü “Sizleri geç anlad›k” diyerek onlar› gecikmeden himayesine ald› ve dayan›ﬂmalar›n› esirgemedi; böylece tekelci
sermaye biraderleriyle halvet oldular.1
Sovyet dalkavuklu¤una angaje olduklar›ndan Gorbaçov’un tarz-›
siyasetini denediler. Oradan da siyasî bir ekmek kap›s› ç›kmay›nca sinik kimlikleriyle kimi hata ve yanl›ﬂl›klar yapt›klar›ndan dem vurmaya
baﬂlad›lar.
Devrimci ve Komünist olmad›klar› için ideolojik, teorik, politik, örgütsel aç›dan somut-konkre bir tav›r sergileyemediler. Kaypak ve güven vermeyen tav›rlar›yla dansöz Nana misali politika sahnesinde k›v›r›p durdular. Zaten ne Bilimsel Sosyalizm-Komünizm ekolünden, ne
mücadelenin ateﬂinden, ne de iﬂçi-kitle hareketinden geliyorlard›. Fakat
her nas›lsa baz› küçükburjuva “sol” ak›m temsilcileri gibi onlar da kendilerini komünist yerine koyuyorlard›!
Tarihî TKP’miz ve devrimci geleneklerimiz ad›na verdikleri zayiat,
yaratm›ﬂ olduklar› ideolojik, politik ve örgütsel kirlilik yetmiyormuﬂças›na, “örgütler anarﬂisi” hastal›¤›m›za aﬂ›lanan virüsleri yetmiyormuﬂças›na, genç kuﬂaklar›n ruh, beden ve ideolojik sa¤l›klar›n› tahrip eden çeﬂitli idealizasyon ve mistifikasyonlar› yetmiyormuﬂças›na, ﬂimdi de
ayaklar›n›n tozuyla ve de s›¤›nma içgüdüleri ve “hay›rl› evlat” misyonlar›yla Hakikî Sol’a kefen biçmeye koyuldular.
“TKP” diyerekten çeﬂitli titreﬂimler yapt›ktan ve de k›rk çarﬂambadan atlay›p siyasî namuslar›na halel getirmedikten sonra ne mi yap›yorlar? Ne yapt›klar›n› ö¤renmek için; “Toplumsal haf›zan›z” dumura u¤ramad›ysa Kolektifimiz’in bu konu üzerinde kaleme ald›¤› telif çal›ﬂmalar›m›z›n tamam›n› okumal›s›n›z.2
Harici Büro’nun “TKP” hizipçilerinden bay Veysi Sar›sözen ﬂimdilerde Kürt ulusal hareketine hulus çak›yor. Günlük gazetesinde ve Roj
TV.de sahte Kürt dostu pozlar›yla ak›ldanelik, daha do¤ru bir tan›mla;
“Kürt dalkavuklu¤u” yap›yor!
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Z. Baﬂtimarlar, ‹. Bilenler, N. Ya¤c›lar, V. Sar›sözenler, A. Meriçler,
S. Coﬂkunlar, Yörüko¤ullar›, H. Yurtseverler ve daha onlarcas› Tarihî
TKP ad›na(!) çeﬂitli saçmal›klar yapt›ktan sonra Harici Büro’nun s›n›f
mücadelesi tarihimize, devrimci geleneklerimize verdi¤i çok yönlü zararlar (bir bak›ma) noktaland›.
“Noktaland›” derken bu sefer te-ka-pe-cilik oyunundaki “alan kapatma” iﬂini sip-tekapesinin üstüne havale ettiler! ﬁimdi de devrimci tarih ve geleneklerimizi suland›rmaya pek merakl› olan sip’liler tarihsel-s›n›fsal iﬂgüzarl›k “s›ralar›n›” sav›yor!..
Tarihî TKP’nin devrimci ilke ve amaçlar›n›n sömürüsünde karar k›lanlar›n sosyal kaderi bellidir. ‹. Bilen’lerle NY. vs.lerin sonu neyse ﬂimdiki nevhuzur sip-tekapesinin sosyal kaderi de ayn› olacakt›r; sip-tekapesi de burjuva resmî tarihine, burjuva resmî ideolojisine hulus çak›p
sahte ve naylon komünist “gelene¤imize” âdeta tüy dikmek iﬂinde asla
kusur etmemiﬂtir!?.. ‹zlemeyenler için belirtelim; Ekim ay›n›n son günlerinde NTV kanal›nda yay›nlanan canl› “Solda K›r›lma” tart›ﬂma program› arﬂivlerden bulunup ibretle izlenmelidir... Di¤erleri bir yana sip-tekapesinin genç baﬂkan›na “1923’lerde ne kazand›n da kaybediyorsun?”
sorusu sorulmal›d›r...
NY.nin te-ka-pe-cilik oyunundaki ﬂeriklerinin her biri politika sahnesinde bir yerlere kap›lanm›ﬂt›r. Kimileri de demokrat geçinen tüccar olmay› becermiﬂtir.
NY. I. T‹P, “TKP” ve TBKP misyonu ile günümüzde yeni keﬂif ve
gözetlemelerde bulunduktan sonra: “‹ﬂçi s›n›f› hareketlerimizi, grev, direniﬂ, hak arama, yürüyüﬂ, fabrika iﬂgali vb. eylemlerimizi inceleyelim.
‹syan, ayaklanma, baﬂkald›r›, hak arama yolundaki Anadolu emekçi
halklar›m›z›n aray›ﬂ ve yöneliﬂlerini, halk hareketlerini de araﬂt›r›p tahlil
edelim. Marksizm ad›na aﬂ›rma, eklektik, pragmatik yöntemlerle bu
memlekete taﬂ›nan bilim ve ak›ld›ﬂ› tez ve tahliller ve devrim ithalat-ihracat iﬂleri yerine kendi yerli sentezimizi üretelim. Özümüze dönelim.”
diyenlerin önünü kesmeyi denemektedir!
NY. ve ona tutunanlar›n; Tarihî TKP’mizin amaç ve ilkeleri uzant›s›nda Komünistlerin Birli¤i’ni hedefleyen Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar uzun erimli, sab›rl›, tutarl›, somut ve amaçl› çabalar›yla sahte ve naylon komünistlerin kirletti¤i siyasî ortam›m›zdaki kal›nt›lar› temizlemeye
baﬂlamalar›yla birlikte çaplar›n› aﬂan bir iﬂe giriﬂtikleri anlaﬂ›lmaktad›r.
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Zaman gazetesindeki röportaj›nda; “Sol, dine mesafe koydu¤u için
halka ulaﬂamad›” diye söze baﬂlayan bay NY., tasavvuf ö¤renmeye çal›ﬂ›yormuﬂ!.. Oysa Devrimcilerle Komünistler (Ciddî Kadrolar) NY.nin
60’›ndan sonra keﬂfetti¤i tasavvuf vb. konular› zaten biliyorlard›. Onlar
bu memlekette hiçbir zaman dine karﬂ› k›ﬂk›rt›c›l›k da yapmam›ﬂt›r. Dindar insanlar›m›za karﬂ› k›ﬂk›rt›c›l›¤a soyunanlar Komünist Kadrolar de¤il, yaln›zca burjuva ve küçükburjuva “sol” avantüryelerdir.3
Röportaj›ndan ö¤rendi¤imize göre NY.; Sosyalizm-komünizm aﬂk›na binbir çam devirdikten sonra Anadolu halklar›m›z›n tarih, dil, din,
inanç ve kültürlerini, geleneklerini ö¤reniyormuﬂ!.. Aya¤›n› bast›¤› topraklarda bizleri vareden gelenek ve kültürlerimizi “yeniden keﬂfediyormuﬂ!..” Geniﬂ tefekkürlere dal›p “Nas›l düﬂünülür?” sorusuna cevap ar›yormuﬂ!.. “Adalet, hakkaniyet, vicdan”4 gibi sözcüklerin ﬂifrelerini çözmeye çal›ﬂ›yormuﬂ!.. Ve de “rahmetli” gibi sözcükleri kullanmaya baﬂl›yormuﬂ!.. Heyhat! Geç kalm›ﬂ, eski “yoldaﬂ”› Yörüko¤lu ondan çok daha önce hidayete erip “Alevi”ci olmuﬂtu. Öyle anlaﬂ›l›yor ki, SBKP Parti Okulu’nda ö¤renci iken diyalektik tarihsel materyalizmi tersinden okumuﬂlar. Bu süreçten hiçbir ﬂey ö¤renememiﬂler!?..
Vurgun yiyen sünger avc›s›n›n sa¤l›¤›na kavuﬂturulup kurtulmas›
mümkündür; fakat Marksizm-Leninizm’e, s›n›f mücadelesi tarih ve geleneklerimize, Tarihî TKP’mizin geleneklerine, devrimci ilke ve amaçlar›na ihanet edenlerin tasavvuf okuyarak ç›rp›nd›¤› fikir batakl›¤›ndan
kurtulmas› asla mümkün görülmemektedir.
NY.nin hidayete erip bu türden konulara e¤ilmesini ne hayra yoruyoruz ne de devrimci hareketimize vurdu¤u darbelerden, ihanetlerden
sonra bir özeleﬂtiri yerine koyuyoruz. Çünkü kimli¤i, kiﬂili¤i belgelenmiﬂ, politik aç›¤a vurulmuﬂ bu türden oportünist kadrolar›n hiçbir inand›r›c›l›¤› kalmam›ﬂt›r.
Zaman gazetesine röportaj veren NY. de bu yaﬂtan ve bu saatten
ve de bunca “vukuat›ndan” sonra a¤z›yla kuﬂ tutsa ve hâlâ utanmadans›k›lmadan “sosyalist-komünist” oldu¤undan dem de vursa inand›r›c›
olamayacakt›r. Çünkü o art›k burjuvazinin “hay›rl› evlad›” olmuﬂtur…
Zaman gazetesi hoca efendi “hazretleri”nin gazetesidir. Ad›na ister
Amerikanc›, ister liberal, ister siyasî veya ›l›ml› ‹slâmc› ya da ne derseniz deyin bu gazete uluslarötesi tekelci sermayenin, yerli ortak ve iﬂbirlikçilerinin ideolojik-s›n›fsal ç›karlar›n› koruyup kollayan bir organd›r. Üs112

telik çok da cüretkârd›r, baz› yazarlar›n›n geçici görev ile Taraf’a gidip
yuvaya geri döndüklerini dahi söyler...
Zaman gazetesinin logosu da bilinçli tercihleriyle ait olduklar› uluslarötesi tekelci sermayenin oranj-lacivert renkleriyle bezenmiﬂtir. Böylelikle verdikleri mesaj aç›k ve nettir.
Bir zamanlar›n ö¤renci gençli¤inin “sol” geçinen kalemlerini de bu
gazete transfer edivermiﬂtir. Adlar›n› anarak onlara da NY. misali “rütbe” vermeyelim. Devrimci ve Marksist Sol Kadrolardan ayr›ﬂ›p kara gerici, ›rkç›, milliyetçi bir organa transfer olanlara “dönek” denilmeyece¤inden bu s›fatlar› onlar için kullanm›yoruz. Böylelerine belki “dönme” s›fat›n› kullanmak daha uygun olacakt›r.
NY. ile röportaj yapan bayan Nuriye Akman da demokrat geçinen
gerici Milliyet, Hürriyet, Sabah gazetelerinden Zaman’a transfer olmuﬂtur. An›lan gazeteler burjuvazinin farkl› kesimlerinin ç›karlar›n› savunan
tiraj› yüksek yay›n organlar›d›r. Zaman gazetesi ise devrimci hareketimizin bir türlü beceremedi¤i üretim-da¤›t›m yöntemlerini çalm›ﬂ, buna
cemaat sosunu eklemiﬂtir. Zaman an›lan bu organlar›n tiraj›n› sollam›ﬂ
ve ﬂimdilik akp’ye angaje bir gazetedir.
Burjuva bas›n-yay›n organlar› ve TV.lerin tümü yeminli düﬂmanl›klar›yla sosyal s›n›f ve sosyolojik emekçi halklar gerçekli¤ini dile getirenlere zinhar kapal›d›r.
Gündeminde; “S›n›f Mücadelesi, Bilimsel Sosyalizm-Komünizm, ‹ﬂçi S›n›f›n›n Siyasal Ve Sendikal Birli¤i, Marksizmin Yorumu
Ve Pratikte Yeniden Üretimi, TEK PART‹-TEK SEND‹KA-TEK
GENÇL‹K ÖRGÜTÜ, Komünistlerin Birli¤i, Tutarl›-Somut-Amaçl›
Bir Demokrasi Mücadelesi ‹le Siyasal-Sosyal Devrim Mücadelesinin Koordinasyonu, Yerel, Ulasal, Sosyal-S›n›fsal Ve Evrensel
Kurtuluﬂ Diyalektik Birli¤i, Kapitalizmin Devrimci Yol Ve Yöntemlerle Aﬂ›lmas› vb.” olan Kadrolar›n haberlerine, yorum ve de¤erlendirmelerine bu organlarda yer verilmez.
Hakikî Devrimcilerle Komünistlerin özetle and›¤›m›z görüﬂlerine
burjuva ve küçükburjuva “sol” yay›n organlar›nda da yer verilmez. Niçin
verilsin ki? Burjuva diktatörlü¤ünün devam›na hizmette kusur etmeyen
sahte ve naylon komünistler dururken…
Bu durumun tasvirinden maksad›m›z, asla yak›nmak de¤il, aﬂ›lmas›n› bilince ç›karmakt›r.
S.P. F/8
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“Sol Cenah›m›z”›n ayr›ﬂ›p, buluﬂarak bütünleﬂmesi sürecinde Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar›n da mevcutlar›n d›ﬂ›nda bas›n-yay›n organlar› elbette iﬂbaﬂ› yapacakt›r. Ancak böylece sa¤l› “sol”lu burjuva
bas›n›n›n karﬂ›s›ndaki yerini alacakt›r.
Aç›k faaliyet alanlar›nda baz› roller üstlenmeye çal›ﬂan Devrimci ve
Marksist kökenli bas›n-yay›n organlar›m›z her aç›dan çok büyük bedeller ödemektedir. Bu organlar; çok farkl›, da¤›n›k, güvencesiz, tart›ﬂmal›, iﬂlevsiz örgütsel anlay›ﬂlar›n sözcüleri olarak an›lan bas›n-yay›n faaliyetleri ile boy ölçüﬂememektedir, bu halleri ile ölçüﬂemezlerde…
NY. ile yap›lan röportaj yukar›da özetle and›¤›m›z amaçlar›m›z›n
gerçekleﬂmemesi, Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar›n birleﬂik, güçlü,
güvenilir ve donan›ml› bir örgütsel güvenceye kavuﬂmamas› ve de hâkim gerici s›n›flar›n üretim, mülkiyet ve paylaﬂ›m iliﬂkiler a¤›n›n de¤iﬂtirilip dönüﬂtürülmemesi için yap›lm›ﬂt›r.
Ayn› yöntem ile günümüzde hararetle tart›ﬂ›lan gerici, nasyonal
solcu CHP’nin zoraki “sosyaldemokrat” ça¤r›ﬂ›ml› bir partiye dönüﬂmesi numaralar› da bu amaca yöneliktir. “Sol Cenah” içindeki maskeli korkuluklar yetmiyormuﬂças›na ﬂimdi de gerici CHP barikat› ile Proletarya
Partisi’nin oluﬂturulmas›n›n önü kesilmek istenmektedir. Röportaj› yapan bayan Nuriye Akman’dan NY.’ye elbette aﬂa¤›da s›ralayaca¤›m›z
Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar›n sorunlar›m›z› sorgulayan, tarihimizdeki yanl›ﬂ, yan›lg›, ihanet vb.lerinden gereken kopuﬂu gündeme taﬂ›yan, hesaplaﬂan sorular›n› yöneltmesini bekleyemeyiz. Çünkü bu sorular onlar› asla ilgilendirmiyor. ‹deolojik-s›n›fsal ç›karlar› aç›s›ndan hâkim
gerici s›n›flar› ilgilendiren ﬂey nedir? Kendilerini hakl› gerekçelerimizle
tarih ve insanl›k önünde devrimci yol ve yöntemlerle aﬂacak / aﬂmaya
aday, ba¤›ms›z s›n›f tavr› gözeten bir PART‹’nin oluﬂturulmamas›na ve
iﬂbaﬂ› yapmamas›na çal›ﬂmakt›r. Bunun için en uygun portre NY. ve
benzerlerininkilerdir.
I NY. ve siyasî ﬂerikleri; iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n sosyals›n›fsal-evrensel kurtuluﬂ mücadelesi ile hiçbir organik iliﬂkisi bulunmayan ideolojik, teorik, politik kimlik ve kiﬂilikleriyle kurduklar› sahte ve
naylon “TKP” ça¤r›ﬂ›mlar›yla Tarihî TKP’mizin yeniden iﬂbaﬂ› yapmas›n› engellemiﬂlerdir.
I 12 Mart 1971 askerî faﬂist cuntan›n iﬂbaﬂ› yapmas› ve “kaçan
kurtuluyor” mant›¤› ile sosyalist ülkelere s›¤›nm›ﬂ ve siyasî mültecili¤i
seçmiﬂlerdir.
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I Kendilerinden önce SSCB’ye s›¤›nan ve siyasî varoluﬂlar›n› “Harici Büro” olarak de¤erlendiren ‹smail Bilen, Zeki Baﬂtimar vb.leriyle 10
Eylül 1920’de Komünist Enternasyonal ile Lenin’in Partisi’nin destek ve
katk›lar›yla ve de I. Tüm Türkiye Komünistleri Kongresi yöntemiyle
oluﬂturulan Tarihî TKP’mizin ›skat›na oturmuﬂlard›r.
I An›lan zevat›n Tarihî TKP’mizin Marksist-Leninist ilke ve amaçlar›yla, tüzük ve program›yla, siyasal-sosyal devrim anlay›ﬂlar›yla hiçbir
iliﬂkisi bulunmamaktad›r.
I ‹ﬂçi S›n›f› Hareketiyle Sosyalist Hareketin buluﬂup bütünleﬂmesiyle oluﬂmas› gereken Komünist Hareket diyalektik bütünselli¤i yerine
kendili¤inden, vahiy gelenekleriyle kendi dar gruplar›n› TKP olarak ilan
ederek mücadelenin ateﬂinden gelen Devrimci ve Komünist Kadrolara
ihanet etmiﬂlerdir.
I NY. ve benzeri zevat TKP ve Komünist isim, s›fat ve devrimci tarih ve geleneklerimizi kullanmay› asla hak etmemiﬂlerdir. Nitekim 12
Eylül 1980 askeri faﬂist cuntan›n iﬂbaﬂ› yapmas›yla, ellerindeki tüm örgütsel araçlar› -baﬂta D‹SK olmak üzere- burjuvaziye teslim ederek
sosyal pratikteki bozgun ve ihanetleriyle de bunu ispatlam›ﬂlard›r.
I S›n›f mücadelesinin keskinleﬂti¤i 1970 öncesinde Parti, Partileﬂme Sorunu gibi hayatî ve can al›c› sorun ve konularda birer aray›ﬂ
ve yöneliﬂ içindeki Kadrolar›n bu yolda ataca¤› ad›mlar›n önünü kesmek için kendili¤inden kurulmuﬂ bir örgütü PART‹ yani Tarihî TKP yerine ikame etmeye yönelmiﬂlerdir.
I Bilimsel Sosyalizm-Komünizm d›ﬂ› görüﬂleri, tart›ﬂmal› kimlik ve
kiﬂilikleri, kuruluﬂu, yöntemleri, bileﬂimi, iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›zla ba¤› ve ba¤lant›s› olmayan bu kadrolar hiçbir zaman ciddî Komünist
Kadrolara güven vermemiﬂtir. Tüzük ve program›yla da “1973 At›l›m›”
diye adland›r›l›p kendili¤inden kurulan “TKP”nin Marksist-Leninist ilke,
kural, yöntem ve devrimci normlar› iﬂleterek oluﬂturulan Tarihî TKP’miz
ile ismi d›ﬂ›nda devrimci tarihi ve geleneklerimizle hiçbir benzerli¤i ve
organik iliﬂkisi yoktur. Asla da olmam›ﬂt›r.
I Sa¤ teslimiyetçi oportünist konumuyla kurulan “TKP” bu periﬂan
durumuyla D‹SK’i “cunta misali” tepeden iﬂgal etmiﬂ, MDD’nin öztürkçeleﬂtirilmiﬂi demek olan “UDC” formülasyonuyla hayali ve kendili¤inden gerici CHP ile ak›llar›nca “cephe” ve “ittifak” kurdu¤unu iddia etmiﬂtir!.. “Toplumsal ilerleme” diye bir slogan tutturmuﬂ, meslek odalar›na,
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dernek ve kitle örgütlerine s›zm›ﬂ, bilim ve ak›ld›ﬂ› tezleri ve tahlilleri
uzant›s›nda örgütleyebildi¤i gençli¤i devrimci gruplara karﬂ› yan›lt›p
ﬂartland›rm›ﬂt›r. SSCB’nin, Sosyalist Sistem’in sayg›nl›¤›n› “bizi destekliyor” yaklaﬂ›mlar›yla kabaca sömürmüﬂ / sömürebilmiﬂtir.
I ‹deolojik ve s›n›fsal konumlar›yla Harici Büro “TKP” oportünizmi
girdi¤i her yeri “veba mikrobu” misali kurutmuﬂtur.
I “TKP”; Kemalist rejim taraf›ndan 28 Aral›k 1921’de Karadeniz’de
hunharca katledilen Mustafa Suphilerin Devrimci ve Marksist ilke ve
amaçlar›n› de¤il, daha sonra Dr. ﬁefik Hüsnü De¤mer ve arkadaﬂlar› taraf›ndan yeniden kurulan ve burjuva resmî tarih anlay›ﬂ› ile resmî ideolojisini sosyalizm ile bulamaç haline getiren “TKP”nin tezlerinin ve
tarz-› siyasetinin bir uzant›s›d›r.
I Tarihî TKP’miz Mustafa Suphi ve yoldaﬂlar›n›n katledilmesinden
sonra ve de böylelikle resmen ikiye ayr›ﬂm›ﬂt›r. “D›ﬂ Komünistler” ve “‹ç
Komünistler” ayr›ﬂmas› asl›nda TKP’nin Devrimci Kanat’›n›n bu süreçteki yenilgisi, sa¤ teslimiyetçi oportünist kanad›n›n zaferidir.
Her dönem birilerinin “hay›rl› evlad›” olmay› baﬂarm›ﬂ NY. gibilerinin ﬂimdi s›¤›nd›klar› liberal “sol” rüzgârlar bir gün mutlaka geri tepecektir. Yaﬂad›¤›m›z topraklarda dünya devrimci prati¤ine devrimci bir halka
arma¤an edecek olan Hakikî Devrimcilerin, Komünistlerin deneyim ve
gelenekleri do¤rultusundaki dedikleri olacakt›r.
Anadolu emekçi halklar›n›n tarihi, co¤rafyas›, dili, dini, inanç sistemi, ilerici kültür birikimleri, gelenek ve görenekleri iyimser, dinamik ve
yarat›c› yorumlarla incelenecek ve de kendi sentezimizi her ﬂeye ra¤men üretilecektir. Böylece Marksizm’e katk› getirilecektir. Kapitalizmin
yeryüzünden kaz›nmas› mücadelesine Anadolu co¤rafyas›ndan da anlaml› ve ileri bir katk› sunulacakt›r. Bu konulara olan “merak”lar› onlar›n
dillerine asla yak›ﬂmamaktad›r.
NY. ve benzerlerine hâlâ sosyalist-komünist gözüyle bakan, sa¤
teslimiyetçi oportünist örgütlere (sip-tekapesine) hâlâ parti ve TKP ad›n› ba¤›ﬂlay›p lay›k görenlere de söylenecek çok ﬂey vard›r.
Marksizm-Leninizm’e ayk›r› teori pratiklerini olumlamaya yeltenen
bilcümle burjuva ve küçükburjuva “sol” avantürye tak›m›na Sorun Yay›nlar› Kolektifimiz’in bu amaçla üretti¤i telif kitaplar›n› ve SORUN Polemik Dergimiz’in bu yoldaki çal›ﬂmalar›n› birer “okuma cezas›” vererek
ö¤renmelerini öneriyoruz. Zira bu türden önemli sorunlar›m›z› Komü116

nistlerin Birli¤i türünden yöntemlerimizle kökten çözmeye aday tez ve
tahlillerimizi bilince ç›karan biricik Devrimci ve Marksist eleﬂtiri, öneri ve
uyar›lar yaln›zca bu çal›ﬂmalarda ifadesini bulmaktad›r.
SORUN Polemik

Dipnot Aç›klamalar›:
1

Tekelci sermayenin “ak›ll›” biraderi ‹shak Alaton; s›n›f mücadelesinden haberli biri olarak s›n›fsal eylemlerin boyutland›¤› bir dönemde “K. Marx hakl›ym›ﬂ.” diye buyurdu. K. Marx’› yaln›zca “Kapitalizmi tahlil eden hümanist
bir bilim adam›, filozof ve düﬂünür olarak” tan›mlanmas›n› s›n›fsal ç›karlar›na uygun biçimde yorumlamay› ye¤ledi. Burjuvazinin s›rtlar›n› s›vazlad›¤›,
devlet memuru marksologlar gibi K. Marx’›n kapitalizmi devrimci yol ve
yöntemlerle aﬂ›lmas›ndan yana konumunu gizledi. ‹shak Alaton burjuva
bas›n›na verdi¤i beyanat›nda elindeki K. Marx Biyografisini de göstermeyi
eksik etmiyordu. Fakat bu “biyografi” SBKP’ye ba¤l› Bilimler Akademisi’nin
36 y›lda haz›rlanan -Kolektifimiz’inde tercüme ederek üretti¤i- K. Marx Biyografisi de¤il, Bat› kapitalizminin birilerine ›smarlad›¤› -tahrif edilmiﬂ- bir biyografisiydi!..
‹shak Alaton ve biraderleri; emperyalist-kapitalizmin kuramsal çal›ﬂmalar›ndan ve gündeminden, çok yönlü gizli cinayet ﬂebekelerinden habersiz
olan “sol”lardan daha fazla tutarl› bir tarih ve s›n›f bilincine sahiptir.

2

Nedenini aç›klamal›y›z: çünkü her dönem serbest piyasada arz-› endam
eden sahte ve naylon komünistlerin “vukuat›n›” görenler, çeﬂitli etkinliklerimizde ve konu aç›ld›¤›nda söze ﬂöyle baﬂl›yorlar; “Nasyonal solcu -faﬂistCHP ile, burjuva resmî ideolojisi kemalizmle k›r›ﬂt›ran sahte komünistleri
(sip-tekapesini kasdediyor) niçin aç›¤a vurmuyorsunuz?” Kolektifimiz’in
Çal›ﬂanlar› ve özellikle de emektar arkadaﬂ›m›z S›rr› Öztürk ise bu türden
sorular› ﬂöyle cevaplamaktad›r: “Hakl›s›n›z. Bu yoldaki çabalar›m›zla size
ulaﬂamad›¤›m›z için bizler kusurluyuz. Özür dileriz. Fakat siz de en az›ndan
37 y›ld›r Tarihî TKP’miz ad›na binbir sömürüye bulaﬂan sahte ve naylon komünistlerle yapt›¤›m›z mücadeleyi ö¤renmek, saf›m›zdaki yerinizi almak ve
de bizlere ulaﬂabilmek için hiçbir çaba sarf etmemiﬂsiniz. Gezegenimize
hiç u¤ramam›ﬂs›n›z. Bu yoldaki ideolojik, teorik, politik ve pratik mücadelemizden haberli olamam›ﬂs›n›z. Bu konuya duyarl› Devrimcileri, Komünistleri kavgalar›nda yaln›z b›rakm›ﬂs›n›z. Niçin? O zaman size en az›ndan bir
‘okuma cezas›’ vermeliyiz…”

3

Dr. Hikmet K›v›lc›ml› fukara Müslüman halklar›m›z›n din tüccarlar›nca sömürüsünü görece de olsa gidermek, emekçilerin kurtuluﬂunun sosyalizm117

de oldu¤unu göstermek için bir ömür boyu teori pratik çaba gösterdi. Sosyal mücadeleler tarihindeki dinleri, özellikle de ‹slâm’› inceledi. Çünkü
emekçi halklar›m›z›n kültürü ‹slâm’a dayan›yordu, ve O, Devrimci taktik
zenginliklerini bu temelde yo¤unlaﬂt›r›yordu. K›v›lc›ml›’n›n bu türden çabas›n› ne NY. türünden sahte ve naylon komünistler ne de O’nu gerici bir yorumla nasyonal solcu cenaha çekmeye çal›ﬂanlar anlayabildi. Aksine K›v›lc›ml› Yoldaﬂtan ö¤reneceklerimizin üstü örtülmeye çal›ﬂ›ld›!..
Yine ayr›ca Tarihî TKP’mizin oluﬂturuldu¤u 10 Eylül 1920 tarihinde gerçekleﬂtirdi¤i I. Tüm Türkiye Komünistleri Kongresi’nde komünistlerin din ve
‹slâmiyet hakk›ndaki görüﬂleri son derece aç›k ve nettir. Bu kongreden önce gerçekleﬂtirilen I. ﬁark Milletleri Kongresi’nde de fukara ve samimi
Müslümanlar Lenin’in önderli¤indeki Bolﬂevik Partisi’nin yan›ndaki yerlerini
alm›ﬂlard›. Komünistler; fukara ve samimi dindarlarla, emperyalist-kapitalizme kölece angaje sahte dindarlar›, din bezirgânlar› yobazlar› daima birbirinden ay›rmay› bilmiﬂtir. Tarihî TKP ayn› yöntemi ›rkç›, milliyetçi, faﬂist ve
komünizm düﬂman› olmayan samimi Türkçülere de uygulam›ﬂt›r (Ayr›nt›l›
bilgi için bak›n›z: Gün Do¤umunu Görmek, I. Do¤u Halklar› Kurultay›, Bakû
1920, Sorun Yay›nlar›, ﬁubat 2006.).
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“Adalet, hakkaniyet, vicdan” bahsinde sahte ve naylon komünistlerin, hele
NY. gibi kimlik ve kiﬂilik taﬂ›yanlar›n söyleyecek sözlerinin olmamas› gerekir. Söylemeye yeltenenler bu denli özgür ve ço¤unluktaysa, o zaman bunlar› söyleyende de¤il, söyletenlerde, yani devrimci ve komünist iddial› cenahta kusur aranacakt›r. Komünistler bu türden felsefî kavramlar› idealistmetafizik içeri¤inden dolay› yorumlamalar›ndan de¤il, Anadolu Alevili¤i ve
K›z›lbaﬂ gelene¤inin Bat›ni yorumlar›yla ele alm›ﬂlard›r. NY.nin bu konular›
bilimsel bak›ﬂ aç›s›yla kavramad›¤› aç›kt›r. Bu bir yana siyasî geçmiﬂlerinde yaﬂad›¤›m›z topraklardaki Hakikî Komünist Kadrolara yapt›klar› ihanet
ve entrikalar›n›n “Adalet, hakkaniyet, vicdan” ölçüleriyle dahi incelendi¤inde samimiyetsizlikleri kolayca aç›¤a ç›km›ﬂt›r. Örnek mi verelim? Dr. Hikmet K›v›lc›ml› hayat› boyunca Sovyetler Birli¤i’ni “Sosyalist Anavatan” olarak bellemiﬂ, Sovyet ve Stalin düﬂmanl›¤›na endeksli bir çukura asla girmemiﬂtir. 12 Mart 1971 askeri faﬂist darbe döneminde kan iﬂiyorken “Sosyalist Anavatan”a girmesini engelleyenler ﬂimdi utan›p s›k›lmadan “Adalet,
hakkaniyet, vicdan”dan bahsediyor!
Bu bay ve bayanlar›n bu memleketteki Devrimcilere, Komünistlere ve bu
arada Sorun Yay›nlar› Kolektifimiz’e karﬂ› giriﬂti¤i sistemli düﬂmanl›klar›n›,
“Adalet, hakkaniyet, vicdan” tekerlemelerine girmeden bu yaz›da bir kez
daha tekrarlamay› uygun bulmuyoruz. Onlar›n bu türden düﬂmanl›klar›n›
burjuvazi bile göze alamam›ﬂt›r. Konu belgelidir. Dileyen bu yoldaki yay›mlar›m›z› özgürce inceleyip araﬂt›rabilir. Böylelikle NY.lere hâlâ komünist gözüyle bakmaya yeltenenlere birer “okuma cezas›” veriyoruz. Okusun ve ö¤rensinler!..
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Turgay Ulu
‹ﬂçi-Kitle Çal›ﬂmas› Üzerine*

-Mektup-

Türkiye devrimci hareketinin, üzerine en çok vurgu yap›p en az baﬂar›l› oldu¤u alan iﬂçi-kitle çal›ﬂmas› alan›d›r. Devrimci gruplar, hiçbir
zaman iﬂçi-kitle çal›ﬂmas› noktas›nda söylemine karﬂ›l›k gelebilen düzeyde bir baﬂar› gösteremediler. Seksenden sonraki ilk ciddî iﬂçi eylemlerinin yaﬂanm›ﬂ oldu¤u 1989 bahar eylemlili¤i döneminde, devrimci gruplar iﬂçi eylemlerinin peﬂinden koﬂturan bir pozisyon içindeydi.
‘89 bahar eylemliliklerinde, seksenden önce yaﬂanm›ﬂ olan iﬂçi s›n›f› direniﬂlerinin etkilerinin izleri görülmekteydi. Bu eylemliliklerde devrimci
gruplar, sürecin tamamen d›ﬂ›nda de¤ildi. Ancak, eylemlilikleri yönetip
yönlendirebilen bir iliﬂkilenmesinden söz etme olana¤› yoktu. Hareketlenme ve direniﬂlerin baﬂ göstermesi üzerine oluﬂan iﬂyeri komiteleri
veya direniﬂ komiteleri içinde parçal› düzeylerde de olsa devrimci gruplar›n iliﬂkilenmesi vard›. Ama direniﬂlere ve oluﬂturulan direniﬂ komitelerine damgas›n› vuranlar; do¤al iﬂçi önderleri diyebilece¤imiz eskiden
de belli bir tarih ve s›n›f bilincine ve iﬂçi s›n›f› mücadelesi deneyimine
sahip olan iﬂçilerdi. ‘89 bahar eylemliliklerinin en belirgin özelli¤i bu idi.
Bu eylemlilikleri yönetenler do¤al iﬂçi önderleriydi. Devrimci gruplar daha çok kat›l›mc› görüntüsü veriyorlard›. Zaten seksenden sonra ilk defa
devrimci gruplar yeniden toparlanma süreci içine girmiﬂti. ‘89 bahar eylemliliklerinin geliﬂmesiyle, devrimci gruplar›n yeniden toparlanma süreci birbirini olumlu yönde etkileyerek at baﬂ› gitmekteydi.
1989 bahar eylemlilikleri döneminde iﬂyeri komiteleri epeyce tart›ﬂ›lm›ﬂt›. Böylesine anlaml› bir dönemde iﬂyeri komitelerinin tart›ﬂ›lmas›n›n nedenleri vard›. Mevcut sendikalar iﬂçi s›n›f›n› temsil eden sendikalar de¤ildi. Durum böyle olunca, ortaya ç›kan iﬂçi direniﬂleri kendi kanallar›n› yaratmak, bu yönde giriﬂimde bulunmak zorunda kal›yordu.
Pratik olarak da gerek bu dönem belediye iﬂçilerinin direniﬂleri, gerekse de kargo iﬂçilerinin ya da tekstil iﬂçilerinin direniﬂlerinde; bu direniﬂlere yön veren mekanizma iﬂyeri komiteleri veya di¤er bir ad›yla direniﬂ
komiteleriydi.
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Ne var ki bu iﬂyeri komiteleri deneyimi yaln›zca o dönemde iﬂ gördü, bir süre tart›ﬂ›ld› daha sonra gündemden düﬂtü. Bu dönemin iﬂyeri
komiteleri kal›c›, uzun erimli bir örgütlenmeye dönüﬂmedi. Dönüﬂmesi
için de gerekli koﬂul bulunmuyordu. Çünkü bu komitelerin kendilerini
ba¤layabilece¤i bir Proletarya Partisi yoktu. ‹ﬂyeri komiteleri a¤›rl›kl›
olarak do¤al iﬂçi önderleri taraf›ndan tabanda oluﬂturulan mekanizmalard›. Devrimci gruplar›n da bu komitelerde etkisi vard›. Fakat harekete
yön verebilecek bir düzeyde de¤ildi. Kat›l›mc› düzeyindeydi.
En son yaﬂanan TEKEL iﬂçilerinin eylemleri de yine önceki dönemlerde yaﬂanan direniﬂ ve mücadelelerin etkisini üzerinde taﬂ›yan,
do¤al iﬂçi önderleri taraf›ndan yönlendirilen bir eylemdi. Bu eylem birkaç gerçe¤i gözler önüne serdi: ‹ﬂçi s›n›f›n›n sendikal birli¤i için mücadele eden kendi sendikalar›n›n olmad›¤›n› ve siyasal birlik için dövüﬂen
Proletarya Partisi’nin olmad›¤›n› ve devrimci gruplar›n mevcut çok parçal› yap›lar›yla iﬂçi s›n›f›na bir faydas›n›n olmad›¤›n› göstermiﬂ oldu.
Gerçekler kendisini dayat›yor. ‹ﬂçi s›n›f›, partisinden ve sendikas›ndan yoksun durumdad›r. Di¤er yandan, mevcut sendikalar da gittikçe
kan kaybetmektedir. D‹SK, KESK vb. sendikalar›n üye say›lar›nda ciddî bir düﬂüﬂ oldu¤u gözlenmektedir. Dinci sendikalar, solcu sendikalar›n tabanlar›n› kendilerine kayd›rma iﬂinde epeyce mesafe kat ettiler.
Devlet sendikac›l›¤› da yayg›nl›k gösterdi.
15/16 Haziran Direniﬂi de Proletarya Partisi’nin olmad›¤› bir koﬂulda gerçekleﬂmiﬂti. Devrimci iﬂçi önderleri kendilerinin oluﬂturduklar›
komitelerle bu direniﬂi örgütlemiﬂlerdi. Hem bu co¤rafyada henüz aﬂ›lamam›ﬂ olan 15/16 Haziran iﬂçi direniﬂi, hem de dünyadaki iﬂçi hareketleri deneyimi ﬂunu ö¤retmiﬂtir: Proletarya Partisi’nin oluﬂturulmam›ﬂ oldu¤u koﬂullarda çeﬂitli direniﬂler olur. Çeﬂitli lokal baﬂkald›r›lar
olur. Fakat bunlar›n sonuç alma ﬂans› zay›ft›r. Uzun vadeli ve kal›c› baﬂar›lar ya da mevziler kazanmas› için Proletarya Partisi zorunlu bir gerekliliktir.
‹ﬂçi s›n›f›n›n öncülü¤ü iddias›nda olan gruplar›n bir çat› alt›nda örgütlenememiﬂ oldu¤u, dolay›s›yla Proletarya Partisi’nin oluﬂturulmas›
için gerekli olan zeminin henüz oluﬂmam›ﬂ oldu¤u bu koﬂullarda nas›l
bir s›n›f çal›ﬂmas› sürdürülecektir? Komünist kadrolar›n birinci görevi
Proletarya Partisi’ni oluﬂturma mücadelesi vermek, bunun için gerekli olan araç ve yöntemleri geliﬂtirmektir. Ancak Proletarya Partisi oluﬂturulamam›ﬂsa kitle çal›ﬂmas› yap›lmayacak m›d›r? Elbette yap›lacakt›r.
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Kadro ve kitle çal›ﬂmas› birbirinden kopart›lamaz. Kadrolar, kitle çal›ﬂmas› için gerekli olan araçlar› yaratarak kitleleri örgütlemeye çal›ﬂ›r. Kitle çal›ﬂmas›n›n içinden de kadrolar yetiﬂtirilir. ‹ki çal›ﬂma da birbirini zorunlu k›lan ve birbirine ba¤l› olan çal›ﬂmalard›r.
Bu yaz›m›zda daha çok iﬂçi-kitle çal›ﬂmas› üzerinde kafa yoraca¤›z. Mevcut durumda Proletarya Partisi ve buna ba¤l› olan s›n›f sendikalar› olmad›¤›na göre, iﬂçi-kitle çal›ﬂmas›n› hangi organlarla ve nas›l
yürütece¤iz? Proletarya Partisi’ni oluﬂturmak için Komünistlerin Birli¤ini sa¤lama mücadelesi yürüten kadrolar olarak, iﬂçi s›n›f›n› hücrelerkomiteler-birlikler biçiminde örgütleme faaliyeti yürütmek zorunday›z.
Ayn› zamanda bu çal›ﬂmada oluﬂturulacak kuvvetle, di¤er devrimci
gruplar› birli¤e zorlayacak bas›nc› da oluﬂturma olana¤›na ulaﬂabiliriz.
‹ﬂçi s›n›f›n›n kapsam›n›n darald›¤› iddias›n›n aksine; üretimde teknolojinin kullan›lmas›, emperyalist küreselleﬂme koﬂullar› bir zamanlar
iﬂçi aristokrasisi olarak an›lan kesimleri de iﬂçi s›n›f› kapsam› içine dâhil etmiﬂtir. Dolay›s›yla iﬂçi s›n›f›n›n kapsam› geniﬂlemektedir. Marksizm’i tahrif etmeye çal›ﬂan teorisyenler, Marksizm’in iﬂçi s›n›f›n› kol gücünü kullanan kesimlerle s›n›rlad›¤›n› iddia etmektedirler. Oysa Marx’›n
bu konudaki tespitleri bu iddian›n tam tersini kan›tlamaktad›r. Marx,
eme¤ini satmaktan baﬂka geçim arac› olmayanlar› iﬂçi s›n›f› kapsam›
içinde de¤erlendirmektedir. Teknolojik geliﬂmelerin üretimde kullan›lmas›yla nas›l bir durumun ortaya ç›kaca¤›n› öngörmüﬂtür. Baﬂl› baﬂ›na
bu konuyla ilgili bir çal›ﬂma planlam›ﬂ fakat ömrü buna yetmemiﬂtir. Ancak, Kapital-3 ve Art›- De¤er Teorileri’nden konuyla ilgili görüﬂlerini anlamak olanakl›d›r. Tüm bu külliyattan do¤ru düﬂündü¤ümüzde, Stalin’in
de Ciltlerinde belirtti¤i gibi “iﬂsiz iﬂçiler” olarak iﬂsizleri de iﬂçi s›n›f› kapsam› içinde de¤erlendirebiliriz. Kafa ya da kol gücüyle çal›ﬂan kategoriler iﬂçi s›n›f› kapsam› içindedir. Baﬂka hangi s›n›f içinde de¤erlendirilebilir ki?
‹ﬂçi s›n›f›n›n sektör, emek türü, kategori gibi farklar›yla iﬂçi s›n›f›n›n
bütünsel yap›s›n›n tarifi birbirine kar›ﬂt›r›lmaktad›r. Marx’›n üretken
emek ile üretken olmayan eme¤in ne oldu¤unu inceledi¤i bölümler sanki iﬂçi s›n›f›n›n içi ve d›ﬂ› ile ilgili bir tart›ﬂmaym›ﬂ gibi yanl›ﬂ alg›lanmakta ve bu konuda s›n›f›n kapsam›n› daralt›c› sonuçlara var›lmaktad›r.
‹ﬂçi s›n›f›n›n kapsam› geniﬂlemektedir. Fakat bir dönemin kitlesel
fabrikalar›nda uygulanan fordist üretim yöntemi de¤iﬂmiﬂtir. Art›k üretim
sabit mekânlarda, kitlesel iﬂçilerle yap›lm›yor. Kapitalizm daha esnek
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yöntemler geliﬂtirmiﬂtir. ‹ﬂçi s›n›f›n›n sendikalaﬂmas› için kolayl›k oluﬂturan kitlesel fabrika mekânlar› parçalanm›ﬂt›r. Dünyan›n her yeri birer
üretim alan› olarak kullan›lmaktad›r. ‹ﬂ her yerdedir. Buna ba¤l› olarak
ta iﬂçiler de her yerdedir. Bu koﬂullarda oluﬂturulacak örgütlenmelerin
de her yerde olmas› gerekmektedir. Tüm sektörleri ve tüm emek biçimlerini kapsayan, eme¤ini satma imkân›ndan bile yoksun olan iﬂsizleri
örgütleyebilmek için Proletarya Partisi’nin gereklili¤i bu koﬂullarda
kendisini daha fazla hissettirmektedir. Aksi durumda, iﬂçiler kendili¤inden hareketlenmeleriyle ekonomik hak kazan›mlar›n› dahi elde etmekte zorlanacaklard›r. Üretim mekân› parçalanm›ﬂ, iﬂçi s›n›f›n›n topyekûn
hareketi bir partisi olmaks›z›n zorlaﬂm›ﬂt›r.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazetesi iﬂçilerin, iﬂçi birli¤i komiteleri veya iﬂçi birlikleri olarak örgütlendirilebilmesi için bir a¤ iﬂlevi görebilir. Hem de¤iﬂik
sektör ve de¤iﬂik mekânlarda bulunan iﬂçi birliklerinin birbirleriyle politik ve pratik ba¤lar›n› sa¤layacak, hem de iﬂçilerin politik olarak bilinçlenmesi ve kendi felsefesiyle donanmas› için bir araç olacakt›r.
1989 bahar eylemliliklerinde pratik olarak içinden bildi¤imiz ﬂekliyle; devrimci gruplar sabah gazeteden ö¤rendikleri direniﬂ yerine koﬂturarak gidiyorlard›. Ayn› ﬂekilde direniﬂ yerine bir muhabir, koﬂturarak
geliyordu. “Öncü” iddias›yla direniﬂ yerine gelen kadrolar bu direniﬂin
hangi nedenden dolay› ve nas›l baﬂlad›¤›n› dahi bilmiyorlard›. Gelen
muhabir de orada rastlad›¤› bir iﬂçiyle röportaja giriﬂiyordu. Bir süre
sonra direniﬂ yerine getirilen söz konusu dergi ve gazetelerde kendileriyle ilgili ç›kan haber ve yaz›lan okuyan iﬂçiler, bu yaz›larla alay ediyorlard›. Çünkü bu yaz›lar direniﬂin gerçek bilgisini yans›tan yaz›lar de¤ildi. Bu yaz›lar devrimci gruplar›n iﬂçi s›n›f›n›n ne kadar d›ﬂ›nda olduklar›n› âdeta kan›tlayan yaz›lard›. 1993’te baﬂ›ndan sonuna kadar birlikte 23
gün Ankara’ya yürüdü¤ümüz Kâ¤›thane belediye iﬂçileri, bu direniﬂle ilgili gruplar›n yay›n organlar›nda ç›kan yaz›larla alay ediyorlard›. ‹ﬂçiler
devrimci gruplar›n kendilerinin yan›nda olmalar›n› kendileri için faydal›
görüyorlard›. Ancak onlarla organik bir iliﬂki kurmuyorlard›. Direniﬂ boyunca faydal› olabilecek geçici bir iliﬂki olarak görüyorlard›. Bir bak›ma
iﬂçiler bu iliﬂkilenmeye faydac› bir mant›kla yaklaﬂ›yorlard›. Bu iﬂçilerde
bu türden bir mant›¤›n oluﬂmas›n›n tarihsel nedenleri vard›. ‹ﬂçilerin ço¤unlu¤u orta yaﬂ›n üzerinde iﬂçilerdi. Hem Alevi kökenli olmaktan kaynaklanan, hem de yaﬂad›klar› emekçi mahallelerde devrimci çal›ﬂmalar› görmüﬂ, bir k›sm› bu çal›ﬂmalar içinde bir ﬂekilde yer alm›ﬂ, sonuç ola122

rak devrimci gruplara mesafeli durmak gerekti¤i yarg›s›na ulaﬂm›ﬂlar.
Devrimci hareketin faﬂist darbeyle etkisizleﬂtirilmesi, dünyada yaﬂanan
sosyalizm denemelerinin geriye düﬂmüﬂ olmas› vb. etkenler iﬂçilerde
bu türden bir mant›k geliﬂtirmiﬂti. Devrimci gruplar›n bu durumu kavramas› olanaks›zd›. Çünkü her grup, bu direniﬂin baﬂlad›¤›n› duydu¤u anda birkaç insan›n› buraya yollam›ﬂt›. Buraya gelen insanlar›n herhangi
bir direniﬂ deneyimi yoktu. ‹ﬂçi s›n›f›n› tan›m›yorlard›. Grev ve direniﬂler
üzerine bir teorik birikimi ya da bir perspektifi de yoktu. Yaln›zca kendilerine verilen görevi yerine getirerek direniﬂ yerinde bulunuyorlard›.
Oradaki iﬂçileri etkileyip örgütleyebilecek bir donan›mdan bir perspektiften yoksunlard›. Hatta oradaki iﬂçilerin bir k›sm› kendilerine önderlik
etme iddias›yla gelen kadrolardan daha birikimliydi. Fakat bu iﬂçilerin
devrime ve devrimcilere karﬂ› umudu k›r›kt›. Bu dönemdeki di¤er direniﬂlerde de oldu¤u gibi, devrimci gruplar belediye iﬂçilerinin bu direniﬂi
boyunca iﬂçilerle kal›c› bir iliﬂki ve örgütlenmeyi gerçekleﬂtiremedi. ‹ﬂçiler direniﬂ boyunca buraya kat›lan devrimcilerle geçici bir iliﬂkiyi yürüttüler, fakat direniﬂ bittikten sonra kendi yaﬂamlar›na geri döndüler. Devrimci gruplar geçici destekçi konumunun ötesine geçemedi.
Devrimci gruplar tüm teorik iddialar›n›n tersine kadrolar›n› yaz›lama, kuﬂlama, korsan vb. iﬂlerle s›n›rl›yorlard›. Dolay›s›yla bu iﬂler içinde
ﬂekillenen kadrolar›n iﬂçileri örgütleyebilecek bir yetkinli¤e eriﬂmesi pek
olanakl› de¤ildi. Bir iﬂyerinde çal›ﬂan kadro bile oradan al›n›p dar pratik
faaliyet içine kat›l›yordu. Bu yöntem, kadrolarda bir iﬂçi s›n›f› kültürü
oluﬂmas›n› sa¤lam›yordu. Kadrolar bu iﬂler içinde en fazla dar grupçu
kültürü ediniyorlard›. Bu kültür de devrimci hareketin parçalanmas›n›
derinleﬂtiren etkiler yaratmaktayd›.
Üzerinde yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada, ulus-devletin oluﬂturulmas›nda
ideolojik dayanak olarak temel al›nan Kemalizm, “imtiyazs›z s›n›fs›z
kaynaﬂm›ﬂ bir millet” kültürünü aﬂ›lad›. Di¤er yandan belli bir iktisadî
geliﬂme üzerinden ﬂekillenmeyen uluslaﬂma süreci, köklü bir iﬂçi s›n›f›
kültürü ve edebiyat› oluﬂmas›n› engelledi. Sovyet deneyimi ve Tarihî
TKP’nin oluﬂturdu¤u atmosfer, daha sonra da 15/16 Haziran Direniﬂi
iﬂçi s›n›f›n›n rolünü ortaya serdiyse de; tüm bu deneyimleri kal›c› derslere dönüﬂtürecek olan Proletarya Partisi güvencesi oluﬂturulamad›¤›
için, s›n›f kültürü ve s›n›f edebiyat› hep arka planda kald›. ‹lerlemiﬂ yaﬂlar›na ra¤men s›n›f ve devrim iddias›ndan kopmam›ﬂ olan ve bu çal›ﬂmalar›n teorik ve pratik derslerini bizlere aktaran az say›daki yoldaﬂlar›m›z da olmasa ortal›k tamam›yla çorak kalacakt›.
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Proletarya Partisi’nin ve s›n›f sendikalar›n›n olmad›¤› mevcut koﬂullar alt›nda nas›l bir iﬂçi-kitle çal›ﬂmas› yürütülecektir? Birlik meselesi
çözülmeden parti meselesi çözülmez. Birlik ve parti sorunlar›n›n çözülmesi için zorlu bir teorik ve pratik mücadele evresinin yaﬂanmas› gerekir. Kadrolar olarak oturup partinin oluﬂmas›n› bekleyecek de¤iliz. Elbette ki her koﬂul alt›nda kitle çal›ﬂmas› ve kadro çal›ﬂmas› yürütmek
zorunday›z. Böylelikle kadro adaylar› hem kitle çal›ﬂmas›n›n içinde deneyim kazanacak, hem de profesyonel devrimci çekirde¤in ve partinin
oluﬂturulmas›n›n yollar›n› döﬂemiﬂ olacakt›r. Mevcut sendikalar ve genel olarak kitle örgütlerinin içinde çal›ﬂmay› da reddetmeden, esas olarak ba¤›ms›z bir iﬂçi s›n›f› hareketinin oluﬂturulmas› ve yeni bir sendikal
hareketin oluﬂturulmas› için iﬂçi birli¤i komiteleri biçiminde bir örgütlenme a¤› ve arac› oluﬂturmak gerekir. ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazetesi, bu komitelerin iﬂleyiﬂini oluﬂturan, perspektif sunan ve kendisi için s›n›f olacak bilinci aktaran bir araç iﬂlevi görecektir.
Örgütlenme baﬂl› baﬂ›na incelik ve dikkat gerektiren bir sanatt›r. ‹ﬂçiler, kendilerinden hissetmediklerine karﬂ› daima mesafeli dururlar.
Kendilerinden hissettikleri biri ile de kolayca kaynaﬂ›rlar. ‹ﬂçilerin birisini kendilerinden görmeleri için giyim kuﬂam, hal hareket, konuﬂma üslubu gibi insan›n yaﬂam biçiminin tamam› belirleyici olmaktad›r. Yaﬂam
tarz›nda kendilerinden görmedikleri birisinin iﬂçilere teorik sözler söylemesi ya da iyi konuﬂmas› pek etkili olmaz. Bazen, yaﬂam tarz›nda eksik ama a¤z› iyi laf yapan kadrolar iﬂçilerle ba¤ kuramaman›n nedeni
olabilmektedirler. Bu nedenle kadrolar›n daha önce yaﬂanm›ﬂ olan örgütlenme deneyimlerini, bu örgütlenmeleri gerçekleﬂtiren kadrolar›n yaﬂamlar›n› dikkatli bir gözle incelemesi gerekir.
Örgütlenmede en önemli sorunlardan biri, çal›ﬂ›lan alan›n bütün
yönleriyle tan›nmas› sorunudur. Tan›mak demek alandaki kitlenin sosyal, kültürel, etnik, dini vb. bütün özelliklerinin iyi analiz edilmesi demektir. Bunlar› bilmeden örgütçü kadronun kendisinin de nas›l alg›land›¤›n› fark etmesi olanakl› de¤ildir.
Sorun gelip örgütçü kadrolar›n yetiﬂtirilmesine dayanmaktad›r. Ciddî bir Marksist bilinçle donanm›ﬂ kadrolar›n kendi baﬂlar›na bir mahalleyi, iﬂyerini, sektörü, ilçeyi, ili örgütleyebilecek kapasiteye eriﬂmesi gerekir. Böylesine donan›ml› kadrolar az say›da da olsa bulunduklar› alanda k›sa sürede etkili örgütlenmeyi gerçekleﬂtirebilirler. Bunun say›s›z
örnekleri vard›r. Öte yandan çok say›da da olsa belli bir yöntemden
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yoksun, pratik deneyimi olmayan kadrolar en yak›n›ndaki insanlar› bile
örgütleyememektedir.
Örgütlenmek için gerekli olan malzeme ve araçlar var. Sosyal ortam da örgütlenmek için oldukça elveriﬂli durumdad›r. Bütün iﬂ kadrolara kalmaktad›r. Do¤ru tespitler, araçlar e¤er bunlar› kullanacak kadrolar yoksa pek bir iﬂe yaram›yor. Kadrolar›n yetiﬂtirilmesi kendili¤indenli¤e b›rak›lamaz. ‹yi düﬂünülmüﬂ, iyi planlanm›ﬂ bir kadro yetiﬂtirme çal›ﬂmas›n› hayata geçirmek gerekir. Mekanizma ve araçlar, donan›ml›
kadro yetiﬂtiren kurumlar olmak zorundad›r.
S›n›f›n, iﬂçi birli¤i komiteleri biçiminde ba¤›ms›z bir güç olarak örgütlenebilmesi ve ba¤›nt›l› olarak devrimci hareketin parçal› yap›s›na
son verip, Proletarya Partisi’ni oluﬂturmak için komünist birlik koordinasyonunu sa¤layacak olan kadrolar›n yetiﬂmesi zorunludur. ‹radi olarak teorik ve pratik bir bas›nç olmaks›z›n birlik ve parti sorunlar›n›n çözülmesi olanakl› de¤ildir.
2 Nolu F Tipi Cezaevi-Kand›ra-Kocaeli
5 A¤ustos 2010

* Arkadaﬂ›m›z Turgay Ulu bu mektubunu -yaz›s›n›- ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazetemiz için kaleme alm›ﬂ ve bir zamanlar -yani cezaevine girmeden- kendisinin de
içinde yer ald›¤› ‹ﬂçi-Kitle çal›ﬂmalar›nda edindi¤i deneyim ve birikimlerini, bu
süreçten ç›kard›¤› ders ve sonuçlar›,15 y›ld›r tutuklu bulundu¤u F Tipi Kand›raKocaeli Cezaevinden s›n›f mücadelesi temelindeki çal›ﬂmalara katk› olur düﬂüncesiyle iletmiﬂtir. Yaz›n›n tamam›n› Dergi’mizin 43. Say›s›nda, çok k›sa bir
özetini de ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazetemiz’in Kas›m 2010 tarihli 7. Say›s›nda yay›mlanmas›n› uygun bulduk.(S.P.)
SORUN Polemik Dergisi’nin Notu: Yüz y›ll›k s›n›f mücadelesi tarihimizin
uzant›s›nda iﬂçi s›n›f›n›n siyasal ve sendikal birli¤i için dövüﬂen kadrolar›n 1946
Sendikalar Birli¤i deneyimini, 1962-1967 Sendikalar Aras› Dayan›ﬂma Anlaﬂmas› -A¤›- (SADA) örgütlenmesini, Tarihî TKP ve I. T‹P’in sendika deneyimini,
D‹SK deneyimini, ayr›ca henüz aﬂ›lamayan 1970 - 15/16 Haziran Direniﬂi geleneklerimizi do¤ru tahlil etmesi ve bu süreçten gelece¤i kazanma mücadelesinde çok yönlü derslerle sonuçlar ç›karmas› gerekecektir. Kolektifimiz’in telif çal›ﬂmalar›nda bu konular üzerinde yeteri malzemeler bulunmaktad›r.
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Bizden Haberler

3. Bab›ali ﬁenli¤i Etkinli¤i
Bu y›l 30 Eylül-3 Ekim 2010 tarihlerinde 3.sü düzenlenen ‹stanbul
Bab›ali ﬁenli¤ine Kolektifimiz de kat›ld›. Sultanahmet Park›nda düzenlenen ﬂenlikte Kolektifimiz’in düzenledi¤i Saz Eﬂli¤inde Sanat Cephesi Dergisi ﬁairleri ﬁiir Dinletisi etkinli¤i gerçekleﬂtirildi. ‹smail Hardal’›n sazla eﬂlik etti¤i etkinlikte Nevzat O¤uz, Kemâl Kök, ‹smail Hardal kendi ﬂiirlerinden örnekler sundular. Cezaevinde 15 y›ld›r “tutuklu”
bulunan arkadaﬂ›m›z Turgay Ulu’nun bir ﬂiirini ise Nevzat O¤uz okudu.
Etkinli¤imiz ilgi ile izlendi.
Mehmet Eymür Geldi ve…
T. C.deki “vukuat›” ayyuka ç›k›nca ANAP lideri Mesut Y›lmaz’›n “Git
ABD’ye biraz dinlen. Tetkik ve tetebbutta bulun. Ortal›k sakinleﬂsin.
Sonra gelince bir ﬂeyler düﬂünürüz…” mealindeki önerisiyle M‹T
Kontrterör Dairesi eski baﬂkan› Mehmet Eymür, sisteme yapt›¤› bunca
hizmetten sonra, hoca efendi “hazretleri” gibi dünyan›n en eli kanl›, komünizm düﬂman› devleti ABD’ye s›¤›nm›ﬂt›. Orada kald›¤› uzun süre
içinde, “vukuat›” ve ismi üzerinde yap›lan tart›ﬂma ve spekülasyonlar›
nispeten üstünden atmaya çal›ﬂm›ﬂ, kurdu¤u internet sitesiyle hem
kendisini savunmuﬂ, hem ticaret yapm›ﬂ, istihbari görevini yerine getirmiﬂ fakat gündemden de düﬂmemiﬂtir.
Kolektifimiz, Emperyalizmin Gizli Örgütleri Dizisi’nden 4. kitap
olarak 11 y›l önce (Eylül 1999 tarihinde), Talat Turhan ve Orhan Gökdemir’in haz›rlad›¤›, Kolektifimiz’in redaksiyon katk›s› yapt›¤›, “Ziverbey’den Susurluk’a Bir M‹T’çinin Portresi - Mehmet Eymür” isimli bir kitab›n yay›mlanmas›n› uygun bulmuﬂtur. Kitap 9 bask› yapm›ﬂ, okunmas› gereken herkes taraf›ndan ilgi ile okunmuﬂtur. Kitab›n ayr›ca korsan
bask›lar› da yap›lm›ﬂ, bunu yapanlara iliﬂkin hukukî giriﬂimimiz “delil yetersizli¤i ve yapanlar›n bulunamay›ﬂ›” gerekçesiyle kapat›lm›ﬂ, korsanc›lar âdeta korunmuﬂtur.
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Kitab›m›zda, metinlerde (resmî belge) ismi geçen bir zat taraf›ndan
kitab›n yazarlar› (T. Turhan ve O. Gökdemir) ile Kolektifimiz sorumlusu
S›rr› Öztürk’e 25 milyon liral›k manevi tazminat davas› aç›lm›ﬂ ve davay› kazanm›ﬂt›r. S›rr› Öztürk Aksaray’daki 54 metrekarelik evini satarak,
Kolektifimize yap›lan icra takibini durdurmuﬂ ve bu manevi tazminat›
ödemiﬂtir. ﬁimdi ise Mehmet Eymür Kolektifimize yeni bir dava açmak
üzere Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›na baﬂvurmuﬂtur. Savc›l›k da polis marifetiyle S›rr› Öztürk’ün bilgisine baﬂvurmuﬂtur.
Bu arada mevcut yasal mevzuata, bas›n ahlak› ve etik anlay›ﬂlara
uyulmadan bir yay›nevi taraf›ndan an›lan kitab›m›z›n yeni bask›s› yap›lm›ﬂt›r. Kitab›n bu bas›m›nda mahkumiyetimize neden olan bölümü ç›karan ve birde “önsöz” ya da “sunuﬂ” ekleyen yazarlar ise hiç s›k›lmadan
“bu süreçte büyük bedeller ödemiﬂ olduklar›n›” dile getirmiﬂlerdir!..
Bu günlerde bizzat kat›ld›klar› operasyonlarda elleri Devrimci insanlar›m›z›n kan›na bulaﬂm›ﬂ iﬂkencecilerin, istihbaratç›lar›n, keyfî-fiilî
infazc›lar›n tekelci sermaye diktatörlü¤ünün has elemanlar› olarak hem
birbirlerinin kirli çamaﬂ›rlar›n› say›p döktükleri, hem de yeni görevlere
aday ve amade olduklar›n›n mesaj›n› vererek kendilerini gündemde tutmaya çal›ﬂt›klar›n› ibretle görmekteyiz.
29. Tüyap ‹stanbul Fuar› Etkinlerimiz:
1. ETK‹NL‹⁄‹M‹Z: -Panel-SöyleﬂiSANAT CEPHES‹ DERG‹S‹ ﬁA‹RLER‹YLE
NEDEN SOSYAL‹ST GERÇEKÇ‹ SANAT
Kat›l›mc›lar : 1. ‹smail Hardal
2. Kemâl Kök
3. Nevzat O¤uz
Yöneten

: ‹smail Hardal

Düzenleyen : Sorun Yay›nlar› Kolektifi
Tarih

: 30 Ekim 2010 (Cumartesi)

Saat

: 16. 15 - 17. 15

Yer

: 29.‹stanbul Kitap Fuar› - BÜYÜKADA Salonu
TÜYAP Fuar› Alan› ‹stanbul-Beylikdüzü-B.Çekmece
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2. ETK‹NL‹⁄‹M‹Z: -Panel-SöyleﬂiHANG‹ GENÇL‹K HANG‹ GELECEK
Kat›l›mc›lar : 1. Ahmet Çakmak Deliorman
2. Hüseyin Hizmetçi
3. Halil Can Dolgun

Yöneten
Düzenleyen
Tarih
Saat
Yer

:
:
:
:
:

Bülent Karadaﬂ
Sorun Yay›nlar› Kolektifi
31 EK‹M 2010 (Pazar)
18. 30 - 19. 45
29. ‹stanbul Kitap Fuar› - BÜYÜKADA Salonu
TÜYAP Fuar› Alan› ‹stanbul-Beylikdüzü-B. Çekmece

3. ETK‹NL‹⁄‹M‹Z: -Panel-SöyleﬂiNEDEN ‹ﬁÇ‹ SINIFININ S‹YASAL-SEND‹KAL B‹RL‹⁄‹?
Konuﬂmac› : S›rr› Öztürk (Sorun Yay›nlar› Kolektifi-Çal›ﬂan›)
Yöneten
Düzenleyen
Tarih
Saat
Yer

:
:
:
:
:

Çelik Sözer
Sorun Yay›nlar› Kolektifi
6 KASIM 2010 (Cumartesi)
14. 30 - 15. 30
29. Kitap Fuar› - BÜYÜKADA Salonu TÜYAP Fuar Alan›-‹stanbul-Beylikdüzü-B. Çekmece

4. ETK‹NL‹⁄‹M‹Z: - Panel-Söyleﬂi SANAT CEPHES‹ DERG‹S‹ ﬁA‹RLER‹YLE
SINIF MÜCADELES‹NDE YAZARIN SORUMLULU⁄U
Konuﬂmac›lar : 1. As›m Gönen
2. ‹rfan Ünal
3. ‹smail Hardal
Yöneten
Düzenleyen
Tarih
Saat
Yer
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:
:
:
:
:

‹smail Hardal
Sorun Yay›nlar› Kolektifi
7 KASIM 2010 (Pazar)
14. 45 - 15. 45
29. ‹stanbul Kitap Fuar› - KARADEN‹Z Salonu TÜYAP ‹stanbul-Beylikdüzü-B. Çekmece

