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POL‹T‹KA CEPHES‹
SORUN Polemik
Seçimlerde Solun “‹ki Takti¤i”

-Polemik-

Devrimci S›n›f Politikas› yapmak, milletvekili olmak için burjuva parlamentosuna ve mahalli yönetimlere kat›lmak konusunda Dergi’mizin
bütün say›lar›nda incelenmeye ve tart›ﬂmaya aday yeteri kadar malzeme vard›r.
Bu konuda gündeme taﬂ›d›¤›m›z görüﬂlerimiz yaln›zca tutarl› bir tarih ve s›n›f bilinçli proletarya ile Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar›n
eleﬂtirel katk›s›na aç›k ve muhtaçt›r.
Bilimsel-Komünizm karﬂ›t› nasyonal solcu, ulusalc›, yar›-ulusalc›, liberal, merkezci, tasfiyeci, postmodern, özgürlükçü, yeni-sol, ultra-enternasyonalist sol, reformist ve revizyonist sol vb. türden örgütlerin ise
Devrimcilerin, Komünistlerin bu konudaki tez ve tahlillerini tart›ﬂmaya ne
haklar› ne de hadleri vard›r. Onlar›n tabanlar›ndaki dürüst ve samimi
olan devrimci ve komünistlerin d›ﬂ›ndakilerini ciddîye almad›¤›m›z gibi
politik aç›¤a vurma yöntemlerimizle karﬂ›ya al›yoruz.
* * *
12 Haziran 2011 milletvekili seçimleri hakk›nda da Devrimcilerin,
Komünistlerin burjuva parlamentosunu kullan›p kullanmamak konusundaki tav›rlar› ikircimsiz olarak aç›k ve nettir. Komünistler; tutarl›-somutamaçl› bir iktidar perspektifine-projesine ba¤l› kalarak, bu nihai amaç ve
ilkelerinden asla taviz vermeksizin, stratejik amaçlar›na paralel biçimlerde ve aç›k faaliyet alanlar›nda da tutarl›-somut-amaçl› bir demokrasi mücadelesini koordineli olarak yürütür ve kullan›rlar.
S›n›f mücadelesinin seyrine, güçler iliﬂkisinin durumuna, iﬂçi s›n›f›
ve emekçilerin aç›k faaliyet alanlar›ndaki mücadelesine ve yeni mevzilerle haklar kazanmas›na, zaman ve zemine, ﬂartlara ba¤l› olarak burjuva parlamentosuna ve mahalli “seçim”lere ya kat›larak, ya da kat›lmayarak veya ﬂarta ba¤l› geçici ittifak, iﬂbirli¤i, güç birli¤i gibi taktikleri kullan›r ve mücadelelerini yürütürler.
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Burjuva diktatörlü¤ünde kendi yolunu kendi örgütsel gücüyle açan
Komünistler; kazan›lan her mevziiyi siyasal-sosyal devrime taﬂ›yacak,
Devrimci Hareketimizi bir basamak ileri s›çratacak amaçlar› için kullan›r.
Yaﬂad›¤›m›z co¤rafyadaki mevcut “Sol Cenah” örgütleri günümüzdeki ideolojik, politik, örgütsel konumlar›yla bu “seçim” hesaplaﬂmas›nda birbirinden çok farkl› seçim taktiklerini ileri sürmektedir.
12 Eylül 2010 Anayasa Referandumu sürecinde “Sol Cenah›m›z”
seçim taktikleri olarak: Evet, Hay›r, Yetmez Ama Evet, Havet, Pasif ve
Aktif Boykot tercihleriyle saflaﬂm›ﬂt›. Onlar›n bu türden tercihi üzerine
çok ﬂeyler söylendi ve tart›ﬂ›ld›.
12 Haziran 2011 milletvekili “seçim” hesaplaﬂmas›ndaki saflaﬂma
da benzeri bir konumdad›r. Burjuva partileri karﬂ›s›nda proleter devrimci bir alternatif üretemeyenler, AKP ve CHP d›ﬂ›nda “üçüncü yol” diyenler, “aktif boykot” laf›n› telaffuz ederek pasif ve “muhalif hasan” konumuna düﬂenler, iﬂlevsiz “sol” ça¤r›ﬂ›ml› örgütleriyle seçimlere kat›lanlar, ba¤›ms›z adaylarla dar grup ç›karlar›n› savunanlar, BDP gibi ulusal -burjuva demokrat- bir örgüte ilkesiz, ancak gönüllü ve eklektik biçimlerde
kendini teslim edenlerin saflaﬂt›¤› görülmektedir.
Bu “seçim” hesaplaﬂmas›nda Devrimci bir tav›r al›nmas› yolunda,
kolektif çabalar›m›zla üretti¤imiz ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazetemiz’in bir önerisinin Dergi’mizde de yay›mlanmas›n› do¤ru buluyoruz.
“Komünist ve Devrimci Sol’un Seçim Takti¤i Nas›l Olabilir ve
Nas›l Olmal›” baﬂl›kl› ça¤r›m›z›n muhataplar›ndan biri; “1 May›s haz›rl›klar› dolay›s›yla cevap veremedi¤ini” iletti. Di¤er biri; “Hakl› ve tutarl›, devrimci bir öneri, fakat zemini yok…” diyerek cevaplad›. Geriye kalanlar
ise ya lafzen “aktif boykot” diyerek “pasif boykot” kolayc›l›¤›n›n ufkuna
gömülmeyi tercih etti. Bir k›sm› da BDP’ye eklemlenen seçim blo¤undan
yana bir tav›r belirledi. Ça¤r›m›z›n içeri¤inde bu türden bir tav›r alacaklar›n› önceden bilerek hareket etti¤imizi dost-düﬂman herkes bilmektedir. Ham hayal kurmuyorduk. Devrimci ve gerekli tavr› gündeme getiriyorduk. Bu konuda da bir sürprizle karﬂ›laﬂmad›k. Ça¤r›m›z ile yaln›zca
devrimci tarihimize bir kay›t düﬂmedik. Olmas› gereken proleter devrimci bir tavr› hat›rlatt›k. Devrimci iddialar› bir kez daha sosyal pratikte s›nad›k. Bu türden gerekli bir ad›m›n özlemini çekenlerin internet sitelerinde
önemli ölçülerde yank›s›n› ortaya ç›karmakta gecikmedi. Gündeme getirdi¤imiz devrimci tav›r günlerce tart›ﬂ›ld›. Yönü proletaryaya dönük pek
çok birey, grup, çevre ve örgüt temsilcileri kolektif çabalar›m›z›n hangi
manaya geldi¤ini kavramada gecikmedi, ikircimli davranmad›. Yarat›c›
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diyaloglar›n önemini vurgulad›. Ziyaretimize geldi. Ça¤r›m›z›n hemen
vücut bulmad›¤› için asla üzülmüyoruz. Bu günlerin bir de yar›nlar› vard›r. Yar›n da devrimci projeler gecikmeden gündeme getirilecektir. S›n›f
mücadelesinde devrimci bir tohumun ekilmesi ve ürünün al›nmas›, tarlan›n verimine, haz›rlanmas›na ba¤l›d›r. Devrimciler ideolojik, politik
do¤ru kararlar›n›n zeminini de yarat›rlarsa devrimcidir.
“Sol Cenah”tan 17 örgütün BDP’ye tutunup eklemlenmesi, “Emek,
Bar›ﬂ ve Özgürlük Bloku” oluﬂturduklar›n› söylemesi ciddî ve donan›ml›
kadrolar› ikna etmemiﬂtir. Asla!.. Bu blok Devrimciler, Komünistler taraf›ndan ﬂiddetle eleﬂtirilmiﬂtir. Blok dedikleri bir oluﬂum dahi söz konusu
de¤ildir. Bir kitle taban› olan Kürt ulusal hareketine tutunup eklemlenerek sosyalist, komünist, bolﬂeviklik iddialar›n› bir süre daha gizlemeye
çal›ﬂm›ﬂt›r bu 17 örgüt. Yeni ‘ortaklar›’yla 17’ler 1989 y›l›nda “Gelece¤i
Birlikte Kural›m” iddias›yla gerçekleﬂtirilen “Kuruçeﬂme Toplant›lar›”n›n
yeni bir versiyonu olduklar›n› asla gizleyemiyorlar. Geniﬂ kitlelerin, Sosyalist Solun birlik özlemini Kuruçeﬂme Toplant›lar›nda kurutan Türk küçükburjuva “sol” örgütler, bu kez, Kürt küçükburjuvazisini de aralar›na
alarak yeni bir kurutma yöntemini iﬂbaﬂ› yapt›rm›ﬂt›r. Bu çabalar›n temel
amac›: Tutarl›-somut-amaçl› bir iktidar perspektifine-projesine sahip SINIF PART‹S‹’nin oluﬂturulmas›n› önlemektir.
Bundan önceki milletvekili “seçim” hesaplaﬂmas›nda “Bin Umut
Adaylar›” yarenlikleriyle Ufuk Uras’› parlamentoya taﬂ›yan örgütler, bu
kez yeni cevahirler yumurtlayacak isimlerin peﬂindedir. Onlar da reyting
yaparak Ufuk Uras efendiden geri kalmayacakt›r.
Komünistlerin iﬂçi s›n›f› ve emekçilerin hakl› talep ve ihtiyaçlar›n›
gerçekleﬂtirmek için pek çok yolu ve yöntemi denemekten geri durmad›¤›n›, devrimci esneklik gözeterek ittifak, iﬂ ve güç birliklerinden korkmad›¤›n› herkes bilmektedir. Marx-Engels-Lenin sürecinin takipçisi günümüzün kadrolar›; kapitalizmi y›kmak için ﬂeytanla dahi iﬂbirli¤inden
kaç›nmazlar. Komünistlerin ittifak, güç ve iﬂbirli¤i eylemleriyle temel ilke
ve amaçlar›nda iﬂçi ve emekçilerin ç›karlar› lehine kay›tlar-güvenceler
vard›r. Bu blok iddias›nda ise ulusal-burjuva demokrat BDP’nin tercihleri yer almaktad›r, öne ç›kmaktad›r. Her ﬂeyi BDP tayin ve tespit etmiﬂtir.
BDP’ye eklemlenerek tutunanlar böylelikle iddialar›n› bir kalemde silip
süpürmüﬂ, kendilerini aç›¤a vurmuﬂtur. Zaten hayat ve mücadele de eklemlenen örgütlerin örgüt bile olamad›klar›n› göstermiﬂ; örgüt kurup parti ça¤r›ﬂ›m› yapanlar› da tüm süreçlerde reddetmiﬂtir. Troçkist, yar›-troçkist ve anarﬂistlerin a¤›r bast›¤› 17’ler; PKK ile BDP’ye âdeta bir proletarya partisi misyonu biçerek kendilerine aç›lan kulvara girmiﬂlerdir. Kürt
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ulusal hareketinin üretti¤i bütün de¤erlere (Gazete, Dergi, Radyo, TV,
Özgür Üniversite ve öteki kurum ve kuruluﬂlar) baﬂtankara giren ve her
girdi¤i yeri “veba mikrobu” misali kurutanlar; Kürt yurtseverlerine Sovyetler Birli¤i ve Stalin düﬂmanl›¤›n› da aﬂ›lam›ﬂt›r. Onlara göre Kürtlerin
bir devlet kuramay›ﬂ› SSCB’nin suçudur!? PKK’nin birinci elemanlar› ise
ak›llar›nca Marksizm’e sald›rmaya cüret etmiﬂtir. Kürt ulusal hareketine
ilkesizce tutunup politika yapmay› marifet sayan Türk küçükburjuva “sol”
avantürye tak›m›n›n “vukuat›n›” burada say›p dökemiyoruz. Merakl›s› bilir. Çünkü belgelidir.
Burjuvazinin bask› ve terörü alt›nda inkâr-imha-tehcir-kuﬂatma-asimilasyon politikalar›yla sömürülen-ezilen halklar›m›za en büyük katk›y›
Devrimcilerin, Komünistlerin yapm›ﬂ oldu¤unu söylemeliyiz.
Kürt ulusal hareketine, K›z›lbaﬂ-Alevi hareketine ve de öteki sosyal
muhalefet dinamiklerine sahiplenmek, onlarla dayan›ﬂma içinde olmak
baﬂkad›r, onlar›n kitle taban›na bilimsel ve geçerli olmayan argümanlar›yla, demagojilerle, timsah gözyaﬂlar›yla tutunmak ise baﬂkad›r. Sosyal
muhalefet dinamiklerine politika üretilmesi 17’lerin paﬂa gönlüne b›rak›lmam›ﬂt›r. Uluslar›n kendi kaderlerini tayin-tespit ve ayr›lma haklar›n›n en
tutarl› savunucular› Komünistlerdir. 17’lerin ise iﬂçi s›n›f› hareketiyle sosyalist hareketi buluﬂturup bütünleﬂtirmeye ne niyeti ne de gücü vard›r.
Bu kapsaml› sorunlar› s›n›f mücadelesinin ateﬂinden gelen, Bilimsel-Komünizmin s›nan›p denenmiﬂ ilke ve amaçlar›n›n arkas›nda duran Proletarya Devrimcileri yerine getirecektir. Kürt ulusal hareketine tutunup eklemlenmeden baﬂka bir “yetene¤i” olmayanlar›n tamam› üniversite okumuﬂ yar›m-ayd›n ﬂeflerinin öncülü¤ünde, kendili¤inden kurulmuﬂ dar
grup örgütleridir. ‹ddialar›n› hayat ve mücadele asla do¤rulamam›ﬂ ve
reddetmiﬂtir. Yenilgiye doymayan yalanc› pehlivan edas›yla bu kez
ﬂanslar›n› BDP’ye tutunarak denemektedirler.
* * *
Hesaplaﬂarak bir türlü ayr›ﬂamayan, yeniden buluﬂup bütünleﬂemeyen, Devrimci Proletarya Partisi (DPP), ‹ﬂçi S›n›f› Partisi (‹SP),
Komünist Partisi (KP)’nin oluﬂturulmas›n›, siyasî sahnedeki bu türden
bir eksikli¤imizi gideremeyen “Sol Cenah” örgütleri hâkim gerici s›n›flar›n partileriyle boy ölçüﬂecek durumda de¤ildir. Burjuvazi de aç›k faaliyet alanlar›n› kullanmaya yeltenen ve de say›s› 31 adet olan sol tandansl› bu türden örgütleri ciddîye almamakta ve onlar›n “vukuat›ndan”
asla korkmamaktad›r. S›n›f mücadelesinde kurmayl›k görevini üstlene6

rek kitleleri seferber etme yetene¤ine sahip DPP, ‹SP, KP asla an›lan
“Sol Cenah” örgütlerinin içinden-bileﬂiminden ç›kmayacakt›r.
Devrimci duruﬂ ve komünizm ça¤r›ﬂ›mlar›yla yeralt› ve gizlilik ﬂartlar›nda oluﬂan örgütlerin de konumlar› tart›ﬂmal›d›r.
Aﬂa¤›da özetle s›ralad›¤›m›z sorular›n inand›r›c› cevaplar› da ya
yoktur ya da çok tart›ﬂmal›d›r:
• Kim Devrimci?, Kim Komünist?
• Kimler “Marksizmin yorumu ve pratikte yeniden üretiminden” yana?
• Kimler uluslar›n kendi kaderlerini özgürce tayin-tespit-ayr›lma haklar›n› ikircimsiz (amas›z-fakats›z) savunuyor?
• Kimler ‹ﬂçi S›n›f›n›n Siyasal Ve Sendikal Birli¤i için dövüﬂüyor?
• Kimler geçimsiz, huysuz, burnundan k›l ald›rmayan bireyci, benmerkezci, küçükburjuva kariyerizmine batm›ﬂ tutumlar›yla Devrimci Hareketi bölüyor?
• Kimlerin siyasal-sosyal devrim strateji ve takti¤inin do¤rulu¤u sosyal pratikte s›nan›p denenmiﬂtir?
• Kimler Komünistlerin Birli¤i-Komünist Birlik’ten yana?
• Kimler siyasal-sosyal devrim için Tek Parti, Tek Sendika, Tek
Gençlik Örgütü ﬂiar›m›z› gerçekleﬂtirmekten yana?
• Hangi örgüt Dünya Devrimci Prati¤ine Yaﬂad›¤›m›z Co¤rafyadan Yeni Bir Devrimci Halka Eklemekten yana?
• Kimler Yerel-Ulusal-Sosyal-S›n›fsal-Enternasyonal Diyalektik Birlik Mücadelesinin Arkas›nda ilkeli duruyor?
• Kimler hayat ve mücadelenin asla do¤rulamad›¤› -reddetti¤i- teori pratikleri hâlâ savunmaktad›r?
• Kimler hangi Devrimci ve Marksist tez ve tahlilleriyle kendi sentezimizi yaratmak için mücadele ediyor?
* * *
Kapitalist üretim, mülkiyet, paylaﬂ›m-bölüﬂüm gibi temel konularda
aralar›nda hiçbir çeliﬂki bulunmayan sa¤l› “sol”lu burjuva partileri göstermelik “seçim” mücadelesinde ideolojik-s›n›fsal konumlar›na göre birbirleriyle çat›ﬂ›yorlar. Bu partilerin tamam› art›-de¤er sömürüsüne karﬂ› ç›km›yor. Hepsi de NATO’cu ve PENTAGON’cu. Emperyalist hegemonlara karﬂ› de¤iller. ABD ve AB emperyalizmine karﬂ› biçimsel sitemleri ya
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da att›klar› “tariz oku” iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n sosyal-s›n›fsalevrensel kurtuluﬂunu gizlemek, onlar› kand›rmak içindir.
Kitlelerin giderek politikleﬂti¤i bu türden bir “seçim” atmosferinde iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z› yaln›z ve güvencesiz b›rakmamak, onlara yol göstermek Devrimcilerin, Komünistlerin asli görevidir.
Komünistler, Lenin’in tekelci sermaye ve emperyalizme iliﬂkin tezleri ›ﬂ›¤›nda günümüz devlet tekelci kapitalizmini bir kez daha inceleyerek, kitlelere ö¤retmek ve onlar› siyasal ve sosyal devrim yolunda örgütlemek durumundad›r. Tekelci sermaye bu kez uluslarötesi ve küresel bir
kimlik kazanm›ﬂt›r. Emperyalist-kapitalizmin Sovyetler Birli¤i deneyiminin geçici çözülmesini f›rsat bilerek tüm dünyada tahkimat›n› yapt›¤›n›
unutmadan, ölüm tüccarlar›n›n “demokrasi” ve “özgürlük” vaatleriyle
yapmad›¤› ç›lg›nl›k kalmam›ﬂt›r.
Bu “seçim” hesaplaﬂmas›ndaki devrimci taktiklerimizi bir kez daha
tekrar edecek olursak:
1. Sa¤l› “sol”lu burjuva partilerine oy yok!
2. “Seçimlere” burjuvazi ile her alanda boy ölçüﬂecek DPP, ‹SP,
KP’nin güvencesi olmadan girilmektedir. Kitlelere; Devrimcilerin, Komünistlerin yaﬂad›¤› ve henüz aﬂ›lamayan “Öndersizlik Krizi”nin nas›l aﬂ›laca¤›n› anlataca¤›z.
3. BDP’ye ilkesiz tutunup eklemlenenlerin, sa¤ ve “sol” teslimiyetçi
oportünist örgütlerin devrimci, sosyalist, komünist ve bolﬂevik iddialar›n›n birer illüzyondan ibaret oldu¤unu anlataca¤›z. Politik aç›¤a vurma
görevimizi eksiksiz yerine getirece¤iz.
4. Kürt ulusal hareketine faydac› niyetlerle tutunup eklemlenenlerin
siyasal ve sosyal devrim yolunda kendi kozalar›n› örmediklerini ve
DPP, ‹SP, KP’nin oluﬂturulmas› mücadelesinin d›ﬂ›nda oldu¤unu bilince
ç›karaca¤›z.
5. “Seçim” hesaplaﬂmas›nda kitlelerin içinde olaca¤›z ve ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazetemizin Ça¤r› metninde ifadesini bulan görüﬂlerimizin ete kemi¤e bürünmesinin gere¤ini yerine getirece¤iz.
SORUN Polemik
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‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹
-BelgeKomünist ve Devrimci Sol’un Seçim
Takti¤i Nas›l Olabilir ve Nas›l Olmal›
Seçimler kitlelerin politikleﬂti¤i önemli ân’lard›r. Devrimciler, Komünistler s›n›f mücadelesinin geliﬂip güçlendi¤i ve de keskinleﬂti¤i bir devrede ve bu önemli ân’larda iﬂçi s›n›f›na, emekçi halklar›m›za ve tarihsel
müttefiklerimize politika üretmekle yükümlüdür. Parlamentarizme ve
ekonomizme sapmadan kitlelere do¤ru strateji ve taktiklerimizle kurmayl›k etmek, komünistlerin görevidir. Kitleleri belli amaçlarla seferber
etmeye aday birleﬂik, güçlü, güvenilir ve donan›ml› Kurum ve Araç’lar›m›z›n henüz üretilerek iﬂbaﬂ› yapamad›¤› devrelerde komünistler kitleleri sa¤l› “sol”lu burjuva politikalar› karﬂ›s›nda yaln›z b›rakamazlar.
Önümüzdeki 12 Haziran 2011 tarihinde yap›lacak milletvekili genel
seçimlerinde, ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ KOLEKT‹F‹ olarak iﬂçi s›n›f›n›n siyasal ve
sendikal birli¤i davas›n› savunan Marksist güçlerle gerçekten devrimcidemokratik güçler bu seçimlerde nas›l bir ortak taktik belirlemelidir sorusuna tutarl› cevap ar›yoruz. Günümüz ﬂartlar›nda farkl› örgütsel formlarda durmay› uygun gören, mücadele içindeki özellikle Proleter Devrimci Kadrolarla nelerin ve nas›l yap›lmas› gerekti¤inin imkân ve f›rsatlar›n›
kolluyoruz. Bununla da yetinmiyor kolektif-pratik örgütçü çabalar›m›zla
Devrimci Hareketimizi bir basamak daha ileri s›çratman›n yol ve yöntemlerini bulmaya çal›ﬂ›yoruz.
12 Haziran 2011 tarihinde yap›lacak milletvekili genel seçimlerinde
iﬂçi s›n›f›n›, emekçi halklar›m›z› yaln›z b›rakmamal›y›z. Bu seçim hesaplaﬂmas›nda bir yandan sa¤l› “sol”lu burjuva partilerini, di¤er yandan sosyalizm ad›na(!) kitlelere parlamentarizmi ve burjuva demokratizmini aﬂ›lamaya çal›ﬂan burjuva ve küçükburjuva sapk›n ak›mlar› tecrit ve teﬂhir
etmeliyiz.
Bu seçimlerde, Komünist ve Komünizme yönelen bütün güçler, tüm
gerçek Devrimci-Demokratik güçlerle ittifak halinde, BA⁄IMSIZ DEVR‹MC‹ ADAYLAR’›n desteklenmesi için güçlü bir ortak kampanya örgütleyebilir ve örgütlemelidir. Al›nteri, At›l›m, Barikat, Devrimci Demokrasi
(Halk›n Günlü¤ü), Devrimci Halk›n Birli¤i, Devrimci Hareket, Devrimci
Proletarya, Kald›raç, K›z›l Bayrak, Kurtuluﬂ Sosyalist Dergi (KSD), Mücadele Birli¤i, Partizan (Özgür Gelecek), Proleter Devrimci Duruﬂ, Yeni
Dünya ‹çin Ça¤r›, Yürüyüﬂ, vb… da¤›n›k duruﬂlar›yla inisiyatifi fiilen her
seçimde düzen içi güçlere b›rakmak durumunda kalan ad›n› sayamad›9

¤›m›z daha çok say›da komünist ve devrimci birimin net bir devrimci
platformun etraf›nda bir araya gelmesi durumunda ne kadar büyük bir
politik gücün aç›¤a ç›kaca¤› gerçe¤ine gözleri kapamak, bu güçlerin düzenden ba¤›ms›z bir ortak konumlan›ﬂla ortaya ç›kmas›n›n koﬂullar›n›
araﬂt›rmamak hiç ﬂüphe yok ki büyük bir hatad›r hatta sorumsuzluktur.
Böyle bir umursamazl›¤›n milyonlar›n hareketlenme sanc›lar› çekmeye
baﬂlad›¤› bir ortamda devrimci hareketin kitlelerin gerisinde kalmas› anlam›nda a¤›r politik sorumluluklar› olacakt›r.
Bu ortak devrimci kampanya, yüzde yüz anti-kapitalist, anti-emperyalist, anti-liberal, anti-ﬂoven, anti-kemalist, anti-faﬂist niteliklere sahip
aç›k ve güçlü bir DEVR‹MC‹ S‹YASAL PLATFORMA sahip olmal›;
- Öncelikli olarak iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n taleplerini öne ç›karmal›,
- Tutarl›-somut-amaçl› bir iktidar mücadelesine ba¤l› olarak iﬂçi s›n›f›n›n siyasal ve sendikal birli¤inin önemini vurgulamal›,
- Ba¤›ms›z s›n›f tavr›n› gözeterek; tutarl›-somut-amaçl› bir iktidar
projesine ba¤l› olarak demokrasi mücadelesini bilince ç›karmal›,
- Üretim, özel mülkiyet ve paylaﬂ›m iliﬂkilerine dokunmadan “bar›ﬂ,
demokrasi, cumhuriyet, hak-hukuk-adalet” söylemlerinin hiçbir k›ymet-i
harbiyesinin bulunmad›¤›n› kitlelere anlatmal›,
- Gizli cinayet ﬂebekelerinin örgütlenmesinin “derin devlet” ya da
“denetimsiz unsurlar” de¤il günümüzde en demokratik olanlar› dahil kapitalist devletin ayr›lmaz bir parças›n› oluﬂturdu¤unu emekçi halklara anlatmal›,
- ‹ﬂçi s›n›f› ve emekçileri sahte gündemlerle oyalayan, din, mezhep,
cemaat, ›rk, milliyet, cinsiyet temelinde birbirine karﬂ› konuﬂland›r›p bölen burjuva politikalar›n› anlad›¤› dilde karﬂ›ya almal›,
-Tüm milliyetlerden iﬂçi s›n›f›n›n nihai kurtuluﬂu u¤runa kapitalizme
karﬂ› devrimci mücadelesinin sadece meﬂru olmakla kalmay›p, son derece yak›c› bir ihtiyaç oldu¤unu aç›kça ilan etmeli,
-‹çinde yaﬂad›¤›m›z “emperyalist savaﬂlar ve proleter devrimler ça¤›”nda emekçi insanl›¤›n yaﬂam›ndaki az ya da çok anlaml› her türlü de¤iﬂime giden biricik yolun, sa¤l›-“sol”lu liberallerin vaaz etti¤i “bar›ﬂç›”
denilen, egemen s›n›flara ve onlar›n çürümüﬂ rejimlerine yalvarma yolu
de¤il, seçim ya da reform yolu de¤il, sistemin-düzenin kendilerine açt›¤› kanallara girmek de¤il, kendi devrimci kanal›n› kendi gücüyle açmas›
yoludur. Bu yolun, Latin Amerika’dan, Avrupa’ya, Asya’dan, Ortado¤u’ya kadar muazzam bir yükseliﬂte olan militan kitle mücadeleleri yolu
oldu¤unu, bütün ülkelerin iﬂçilerinin ve ezilen-sömürülen emekçi halklar›n›n birleﬂik devrimci mücadele yolu oldu¤unu, yüksek sesle ortaya
koymal›d›r. Devrimciler, Komünistler organik iliﬂkili, birleﬂik, güçlü, güve10

nilir, donan›ml› güçleri ve çeﬂitli Kurum ve Araç’lar›yla sürece müdahale
etmelidir. Kurumsal merkezi disiplinli güçleriyle “Bir, ‹ki, Üç,… Daha
Fazla Nepal, Daha Fazla Tunus, Daha Fazla M›s›r!” ﬂiar›n› yükseltmeli,
- Kapitalist üretim anarﬂisi sistemi devam etti¤i sürece, periyodik
ekonomik krizlerin ve dünyan›n dört bir yan›nda geleceksizlik tehdidiyle
karﬂ› karﬂ›ya olan milyonlarca gencin öfke patlamalar›na yol açan kitlesel iﬂsizlik, milyonlarca emekçiyi sefalet koﬂullar›na mahkûm eden kitlesel yoksulluk gibi sonuçlar›n kaç›n›lmaz oldu¤unu, kapitalizm y›k›lmad›¤› sürece krizlerin faturas›n›n ﬂimdiye kadar oldu¤u gibi bundan sonra
da daima iﬂçilere ve emekçilere ödetilece¤ini ortaya koymal›,
- Ulusal sorunda ve demokrasinin di¤er tüm sorunlar›nda “çözüm”
ve “aç›l›m” ad› alt›nda sürdürülen utanmazca k›r›nt› pazarl›¤›na ve ﬂantaj
politikas›na karﬂ›; tüm milliyetlerin ve dillerin (kendi kaderini özgürce tayin hakk› dâhil) tam hak eﬂitli¤inin kay›ts›z ﬂarts›z tan›nmas› için mücadele bayra¤›n› kararl›l›kla yükseltmelidir,
- Baﬂta K›z›lbaﬂ-Alevi halk› olmak üzere, Anadolu’da yaﬂayan tüm
inançlardan halklar›m›z›n resmî ideoloji ve inanç yorumlar› taraf›ndan
bask› alt›na al›n›lmas›na karﬂ› aktif mücadele vermeli ve gerici ideolojilerin çok yönlü kuﬂatmas›na karﬂ› direnç göstermeliyiz.
Bu anlay›ﬂla önümüzdeki seçimlere BA⁄IMSIZ DEVR‹MC‹ ADAYLARIMIZLA taraf olarak kat›lmal›y›z.
Bu adaylar ﬂunlar olmal›d›r:
- Sanayi bölgelerinde yürütülecek militan bir kampanyan›n isimleri
etraf›nda örgütlenebilece¤i iﬂçi hareketinde ön plana ç›kan öncü iﬂçiler
(‹stanbul için düﬂünürsek bunlar Kanber Sayg›l›, Türkan Albayrak,
Zeynel K›z›laslan, gibi öncü iﬂçiler, yine TEKEL Direniﬂi’nde yer alm›ﬂ
olan s›n›f bilinçli iﬂçiler),
- Her seçimde geniﬂ demokratik kamuoyunun önüne (burjuva medyas›n›n da yo¤un deste¤ini arkas›na alan abart›l› kampanyalarla) sürülen ve bedel ödemedikleri demokrasi mücadelesine ucuz yoldan sahip
ç›kan liberal ﬂöhretlere karﬂ›; gerçek demokratik mücadelede geniﬂ y›¤›nlar›n sayg›s›n› kazanm›ﬂ isimler (bunlar Behiç Aﬂç›, Nevin Berktaﬂ,
Suzan Zengin, Bar›ﬂ Aç›kel gibi devrimciler), ve ülkenin dört yan›ndaki hapishanelerdeki baz›lar› ölüm s›n›r›nda olan çok say›daki hasta devrimci ve yurtsever tutsaklar› temsil edecek mümkünse bizzat bu hasta tutsaklardan adaylar.
- Militan ö¤renci ve gençlik hareketini, yine özellikle hapishanedeki devrimci ö¤rencileri temsil edebilecek adaylar.
- Emekçi kad›n hareketini temsil edebilecek adaylar.
Bütün komünist, devrimci ve gerçekten demokratik güçleri ve bütün
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s›n›f ve tarih bilinçli iﬂçileri harekete geçirebilece¤i aç›k olan böyle bir
devrimci seçim kampanyas› soka¤›n kullan›lmas› plan›nda,
- ‹ﬂçi s›n›f›na ve emekçilere karﬂ› gündemde olan a¤›r sald›r›lara
karﬂ› sürmekte olan mücadeleyle,
- Burjuva partilerinin iﬂçi kolu pozisyonundaki “devlet sendikas›”
konfederasyonlar›n sendika bayram› haline getirmeye çal›ﬂt›klar› sar› 1
May›s’›na karﬂ›, proletaryan›n iktidar mücadelesi için enternasyonal bir
siyasal mücadele günü olarak “K›z›l 1 May›s” için sürdürülmesi gereken
mücadeleyle,
- Seçimler öncesinde kendilerine tek tercih olarak sunulan CHP’nin
geleneksel hegemonyas›ndan kurtaracak bir aray›ﬂ içinde olan Alevi-K›z›lbaﬂ halk›n›n kitlesel protestolar›yla,
- Henüz aﬂ›lamayan Tarihsel 15/16 Haziran Direniﬂi Devrimci gelene¤imizin coﬂkusu ve ruhuyla 8 Mart ve 21 Mart Newroz çal›ﬂmalar›yla, ve büyük TEKEL Direniﬂinin 1. y›ldönümünde yap›labilecek etkinlik ve eylemlerle,
Ve giderek daha da yay›l›p derinleﬂebilecek gibi görünen Kuzey Afrika ve Orta Do¤u ülkelerindeki muazzam tarihsel önemdeki devrimci
geliﬂmelerle dayan›ﬂma amac›yla örgütlenebilecek eylem ve etkinliklerle güçlü bir biçimde birleﬂtirilebilir ve birleﬂtirilmelidir.
Bizler, ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Kolektifi olarak, böyle bir kampanyan›n, di¤er
kazan›mlar›n›n yan› s›ra, s›n›f bilinçli proletaryan›n önündeki en yak›c› ve
en acil görev olarak gördü¤ümüz, tüm komünistlerin ve iﬂçi s›n›f›n›n s›n›f bilinçli öncüsünün güçlü bir ba¤›ms›z S›n›f Partisi olarak birleﬂtirilmesi yolunda çok önemli bir kazan›m olabilece¤ini düﬂünüyoruz. Devrimcilerin, Komünistlerin kolektif akl›, kolektif bilinci ve kolektif eylemi örgütleme becerisi bu seçim hesaplaﬂmas› sürecinde yeniden s›nan›p denenecektir. ‹deolojik, politik ve örgütsel güvencelerimizin ›ﬂ›¤›nda anlaml› ve ileri bir ad›m at›lacakt›r. At›lmak zorundad›r. Böylelikle kitlelerin
devrimci inisiyatiflerine, iﬂçi s›n›f›na emekçi halklara inanmayan umutsuz, ufuksuz, burjuva ve küçükburjuva “sol” ak›mlara da bir ders verilmiﬂ olacakt›r.
Böyle bir kampanyan›n ortak olarak örgütlenmesini mutlaka baﬂarmas› gerekti¤ini düﬂündü¤ümüz komünist ve komünizme yönelen güçlerin büyük bölümünün kendi örgütlerinin ﬂahs›nda bu sorunun çözülmüﬂ oldu¤unu savunduklar›, geriye kalanlar›n büyük k›sm›n›n da bu sorunun yak›n zamanda çözülemeyece¤ine inand›klar› gerçe¤inden bizler
elbette habersiz de¤iliz ve bu gerçe¤e gözümüzü kapayarak hayallere
kap›lm›yoruz. Bu durumun geçici oldu¤una ve sosyal pratikteki devrimci inisiyatif ve müdahalelerle aﬂ›laca¤›na inan›yoruz. Ancak temelsiz oldu¤unu herkesin bildi¤i söz konusu iddialardan vazgeçmeyi ﬂart koﬂma12

yan ama Devrimci Hareketin bütününü her halükârda mutlaka ileriye
s›çratacak böyle gerçek bir politik kampanyan›n örgütlenmesinden kaçmak, söz konusu iddialar›n temelsizli¤ini dosta düﬂmana bir kez daha
kan›tlamaktan baﬂka bir ﬂeye hizmet etmeyen dar-grup çal›ﬂmalar›yla
ya da etkisiz sözde kalan aktif boykot ça¤r›lar›yla yetinmek veya en kötüsü temelde BDP’nin oy gücüne dayanan koltuk pazarl›klar›na giriﬂmek, pratikte inisiyatifi liberallere (EDP, DS‹P, vb.) ve yar›-“ulusalc›”
(S‹P-T“K”P’si, ÖDP, Halkevleri, ve bunlar›n izinden gidenler gibi) sözde
“sosyalist” kuyrukçulara ve Kuruçeﬂme kal›nt›s›-ÖDP döküntüsü tasfiyecili¤i meslek edinmiﬂ sözde “üçüncü cephe”cilere (Sosyalist Koordinasyon, SDP, SP, D‹P-G, vb.) b›rakmak demektir. Gerçekten ﬂimdiye kadar
her zaman olmuﬂ olan ve devrimci güçler inisiyatifi ellerine almad›klar›
sürece bu seçim hesaplaﬂmas›nda da olacak olan budur. Oysa Marksizm bize ›srarla ﬂunu ö¤retmektedir: “Seçimler s›ras›nda [oportünizme ve tasfiyecili¤e karﬂ›] mücadele etmemek davay› çökertmektir!” (Lenin)
S›n›f pozisyonlar› nedeniyle kapitalist emperyalist düzen içi sözde
“çözüm” beklentileri ve liberalizmin (sahte demokratizmin) tatl› sözleri
için beslenen hayallerle ya da bir kez daha referandumda oluﬂan ÖDPS‹P-T“K”P’si-Halkevleri’nin baﬂ›n› çekti¤i yar›-ulusalc› cephenin peﬂinden sürüklenmekle, kitlelerin fiilî ç›k›ﬂlar›yla sisteme geri ad›m att›rmas›na dayanan gerçek demokratizm aras›nda bocalayan, konum almakta
zorlanan güçler (birincisinden esas olarak BDP’yi ve ikincisinden ise
esas olarak EMEP’i kastetti¤imiz aç›kt›r) ise komünist ve devrimci-demokratik güçlerin böyle anlaml› ve do¤ru bir taktikle seçim arenas›na
ç›kmas› durumumda nas›l bir tutum tak›nacaklar›n› ﬂimdiden aç›klamak
ve sonuçlar›n›n hesab›n› da zaman› geldi¤inde ilerici, devrimci ve yurtsever kamuoyuna vermek zorunda kalacakt›r.
Seçim gibi s›n›fsal hesaplaﬂmalarda genel olarak bütün Devrimci
güçlerin, daha öncelikli olarak da Komünist Devrimcilerin öncelikle kendi ba¤›ms›z ideolojik, politik, örgütsel güvencelerini pekiﬂtirip sa¤lamalar› esast›r. Bu türden kendi kozalar›n› öremeyen gruplar›n “Komünistlerin Birli¤i” lafz›n› telaffuz etmeye, vahiy gelene¤iyle “Proletarya Partisi”
kurma ya da ça¤r›ﬂ›m› yapmaya, ve de “Kürt ulusal hareketine yard›m,
vb.” argümanlar›yla burjuva demokrat BDP’ye tutunup eklenerek politika yapt›¤›n› savunmaya haklar› yoktur.

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ KOLEKT‹F‹

13

Komünistlerin Gerici Parlamento
Seçimlerine Yaklaﬂ›m›n›n Temel
‹lkeleri Üzerine Lenin’den Notlar
12 Haziran 2011 Genel Seçimlerine Komünist ve Devrimci Sol bir
kez daha iﬂçi s›n›f›na ve emekçi y›¤›nlara gerçek bir politika öneremeyen
konumuyla giriyor. Kimileri her zamanki ezberleriyle boykottan, hatta
“aktif boykot”tan söz ederken, kimileri daha farkl› yöntemler icat etmekte, Bolﬂevizmin tarihinden daha haberli geçinen kimileri de Bolﬂeviklerin
seçimlerdeki geçici ittifaklar›nda devrimci olan ve olmayan parti ayr›m›
gözetmeden ve devrimci bir platformun olmas›n› ﬂart koﬂmad›klar›n› iddia ederek kendi oportünist konumlan›ﬂlar›n› aklamak u¤runa bilerek veya bilmeyerek (hangisi daha kötü?) tarih çarp›t›c›l›¤›na katk›da bulunmaktad›r. Seçimlerin, geniﬂ kitlelerin politize oldu¤u önemli bir politik
gündem oldu¤unu, proletaryan›n da belli koﬂullar alt›nda bundan kendi
ba¤›ms›z siyasal mücadelesinin ç›karlar›n› ilerletmek için yararlanmas›
gerekti¤i gibi basit bir do¤runun hat›rlat›lmas›n› bile “gerici rejimin aklanmas›” sayarak ad›na konuﬂtuklar› Marksizm-Leninizmin abc’sinden habersiz olduklar›n› kan›tlayanlar›n hiç sözünü etmiyoruz...
Bu türden anlay›ﬂlara tek tek cevap vermek yerine, bir arkadaﬂ›m›z›n haz›rlad›¤›, hepsine toplu cevap niteli¤inde olan Lenin’in gerici temsili organlar için yap›lan seçimlere yaklaﬂ›m sorunuyla ilgili yaz›lar›ndan
Marksizmin konuyla ilgili baz› temel görüﬂlerini ortaya koyan bir özeti
yay›nlamay› do¤ru buluyoruz.
Not: Aksi belirtilmedikçe al›nt›lardaki tüm vurgular ve yay›nevi belirtilmeyen çevirilerin tümü bize aittir.
Komünistler Seçimlere Hangi Amaçla Kat›l›r?
Komünistler (proletarya devrimcileri) gerici parlamentolar için
yap›lan seçimlere, proletaryan›n devrimci amaçlar›n›n propagandas›n› yapabilmek için, hiçbir temel sorunun parlamentolarda çözülemeyece¤ini bizzat bu parlamentolar için yap›lan seçimlerden
ve parlamento kürsülerinden yararlanarak en geniﬂ y›¤›nlara aç›klamak için kat›l›rlar. “Radikal” geçinen küçük-burjuva darkafal›lara
bu her ne kadar muazzam bir paradoks gibi görünse de proletaryan›n tarihsel deneyimi, böyle bir kullanman›n Çarl›k idaresi alt›ndaki Duma Seçimleri gibi en anti-demokratik seçim koﬂullar›nda
ve Duma gibi gerçek bir parlamento bile olmayan bir temsili organda bile mümkün oldu¤unu kan›tlam›ﬂt›r.
14

…
Komünistlerin seçimlere kat›lmaktaki önceli¤i çeﬂitli vaatler
da¤›tarak mümkün olan en fazla oyu ve sandalyeyi kapmak de¤il,
proletaryan›n dünya görüﬂü olan sosyalizmin temel ilkelerinin ve
amaçlar›n›n en geniﬂ propagandas›d›r:
“Seçimler, özel bir siyasal iﬂlem de¤ildir, bin bir türlü vaatte bulunarak sandalye kazanmaya çal›ﬂmak de¤ildir, ama s›n›f bilinci olan proletaryan›n siyasal dünya görüﬂünün ilkelerini ve temel isteklerini savunmak için özel bir f›rsatt›r.”
(Lenin, Reformcular›n ve Devrimci Sosyal-Demokratlar›n Seçim
Bildirgeleri, Kas›m 1912)
“… Ne kitleleri ayd›nlatmak, ne kitleleri ayakland›rmak için ajitasyon, ne de tutarl› demokratik sloganlar›n aç›klanmas› - sadece korkutulmuﬂ dar kafal›lar›n s›rt›ndan yap›lan koltuk pazarl›¤› - iﬂte … bütün liberal burjuvazi partilerinin seçim kampanyalar› böyledir.
‹ﬂçilerin partisinin kitlelere karﬂ› tutumu ise bunun tam tersidir. Bizim için önemli olan uzlaﬂmalar yoluyla Duma’da koltuk kapmak de¤il;
aksine bu koltuklar, kitlelerin politik bilincini geliﬂtirmeye, onlar› daha
yüksek bir politik seviyeye yükseltmeye, örgütlemeye, dar kafal› bir
mutluluk u¤runa de¤il, “sükûnet” “düzen” ve “bar›ﬂç› (burjuva) mutluluk”
u¤runa de¤il, fakat mücadele için, eme¤in bütün sömürü ve bask›lardan kurtularak tamamen özgürleﬂtirilmesi mücadelesine yarayaca¤›
için ve bunlar› gerçekleﬂtirdi¤i ölçüde önemlidir. Sadece bu amaç için
ve sadece bu amaca ulaﬂmakta yard›mc› oldu¤u ölçüde. Duma’daki
koltuklar ve bütün seçim kampanyas› bizim için önemlidir. ‹ﬂçilerin partisi bütün umudunu kitlelere ba¤lam›ﬂt›r; korkmayan, pasif bir ﬂekilde
boyun e¤meyen, boyunduruklar›n› alçakgönüllülükle taﬂ›mayan, fakat
politik bilince sahip, talepkâr ve militan kitlelere ba¤lam›ﬂt›r. ‹ﬂçilerin
partisi Kara-100’ler tehlikesi umac›s› ile dar kafal›lar› korkutma beylik liberal metodunu aﬂa¤›lamal›d›r. Sosyal-Demokratlar›n bütün görevi, kitlelerin gerçek tehlikenin bilincine varmalar›n› sa¤lamak, kuvvetleri Duma’da yatmayan ve Rusya’n›n gelece¤i sorununu Duma d›ﬂ›nda çözecek olan bu güçlerin Duma müzakerelerinde tam ifadesini bulmayan
mücadeledeki gerçek amaçlar›n›n bilincine varmalar›n› sa¤lamakt›r.”
(Lenin, Burjuva Partilerinin ve ‹ﬂçilerin Partisinin Duma Seçimlerine Karﬂ› Tav›rlar›, Toplu Eserler Cilt 11)
Seçimler, Komünistlerin, geniﬂ geri politik bilinçli proleter, yar›-proleter ve proleter olmayan emekçi kitlelerin liberal aldatmacalar›n ve süslü hayallerin kuyru¤undan kurtar›lmas›, bunlar›n s›n›f
bilinçli proletaryan›n politik önderli¤inde ba¤›ms›z devrimci eyleme teﬂvik edilmesi için mücadelesinin zeminlerinden biridir:
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“… ‹ﬂçilerin partisi, kitleleri Kadet burjuvazisinin gizli seçim hilelerine karﬂ›, onlar›n “bize güvenin, Kara - 100’ler tehlikesine karﬂ› mücadeleyi bize, avukatlara, profesörlere, ayd›n toprak a¤alar›na emanet edin”
ﬂeklindeki aptallaﬂt›r›c› feryatlar›na karﬂ› uyar›r.
“… ‹ﬂçilerin partisi kitlelere: Sadece kendi sosyalist bilincinize ve sosyalist örgütünüze güvenin, demektedir. Mücadelede önceli¤i ve önderlik etme hakk›n› liberal burjuvaziye teslim etmek
demek özgürlük davas›n› tumturakl› cümlelere, son moda ve aﬂ›r›
süslü tabelalar›n baya¤› parlakl›¤›na satmak demektir. Duma’daki
hiç bir Kara-100 tehlikesi, liberal burjuvaziyi, onun sloganlar›n›,
adaylar›n› ve onun politikas›n› körü körüne takip eden kitlelerin zihinlerindeki çürüme kadar zararl› olamaz.
‹ﬂçilerin partisinin hitap etti¤i kitleler aras›ndan say›ca en fazla
olanlar köylüler ve küçük burjuvazinin çeﬂitli kesimleridir. Bu kesimler Kadetlerden daha kararl›d›r, daha namusludur ve bin kere daha
fazla dövüﬂme yetenekleri vard›r, fakat politikada onlar ço¤unlukla Kadet gevezeleri taraf›ndan yönetilirler. Hatta ﬂimdi bile militan proletarya
ile uzlaﬂ›c› burjuva aras›nda karar verememektedirler.
Kadet’le birlikte olan bloklar›n savunucular›, sadece proletaryaya
ve bütün özgürlük davas›na zarar vermekle kalm›yorlar. Onlar, ﬂehir
ve k›r yoksullar› aras›ndaki politik bilincin geliﬂmesine de zararl›
olmaktad›rlar. Ve onlar, bunlar› liberal burjuvazinin etkisinden kurtarmak olan acil görevlerini yerine getirmiyorlar.”
(Lenin, ayn› yaz›dan)
Komünistler çok s›n›rl› bir söz hakk›ndan bile devrimci amaçlarla yararlanmal›d›r ve yararlanabilir:
“Gerici Duma toprak sahiplerine yönetimi, gücü; burjuvaziye pazarl›klar›n› yapabilece¤i bir alan› ve proletaryaya da çok az bir söz hakk› veriyor. Bu durumda küçük söz hakk› önemli bir faktör oluyor. Bu küçük söz hakk›na gereksinmemiz var. Seçim kampanyas›na, kitle içinde
devrimci çal›ﬂma yapabilmek için ihtiyaç duymaktay›z.”
(Lenin, Dördüncü Duma Seçim Kampanyas› ve Devrimci-Sosyal
Demokratlar›n Görevleri, 1912, Toplu Eserler Cilt 18)
Komünistler Seçimlere Hangi Koﬂullarda Kat›l›r, Hangi Koﬂullarda Seçimleri Boykot Eder? Aktif Boykot Nedir ve Ne De¤ildir?
En demokratik ülkelerde bile en geniﬂ y›¤›nlar›n kaderini ilgilendiren en önemli devlet iﬂleri asla parlamentolarda çözülmez:
“Birkaç y›lda bir, egemen s›n›f›n hangi temsilcisinin halk› parlamentoda temsil edece¤ine ve ezece¤ine karar vermek - sadece parlamenter-meﬂruti monarﬂilerde de¤il, aksine en demokratik cumhuriyetlerde
de burjuva parlamentarizminin gerçek özü budur.
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(Lenin, Devlet ve Devrim, 1917, ‹nter yay., s. 60)
“… Amerika’dan ‹sviçre’ye, Fransa’dan ‹ngiltere’ye, Norveç’e vs.
dek parlamenter olarak yönetilen herhangi bir ülkeye bak›n: as›l “devlet” iﬂleri, kulislerin ard›nda daireler, özel kalem odalar›, genel kurmaylar taraf›ndan yap›l›r. Parlamentolarda sadece laklak edilir, hem de “s›radan halk”› kafese koymak özel amac›yla.”
(Lenin, ayn› yerde, s. 61)
Ancak devrimci bir durumun olmad›¤› koﬂullarda komünistler
bu burjuva laklakhanelerinden bile devrimin propagandas› için yararlanmas›n› bilmek zorundad›r:
“… Bakanlar ve profesyonel parlamenterler, günümüzün proletarya hainleri ve “iﬂadam›” sosyalistleri, parlamentarizmin eleﬂtirisini tamamen anarﬂistlere b›rakt›lar ve bu ﬂaﬂ›las› kurnazca nedenden dolay›
parlamentarizmin her türlü eleﬂtirisine “anarﬂizm” diye karﬂ› ç›kt›lar!!
“‹leri” parlamenter ülkelerin proleterlerinin, Scheidemann, David, Legien, Sembat, Renaudel, Henderson, Vandervelde, Stauning, Branting,
Bissolati ve ortaklar› gibi “sosyalistler”i gördü¤ünde i¤renerek, oportünizmin ikiz kardeﬂi olmas›na ra¤men anarko-sendikalizme gittikçe daha
fazla sempati göstermesi asla ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir.
Fakat Marx için devrimci diyalektik, Plehanov, Kautsky vb.nin boﬂ
bir moda sözcük, bir çocuk oyunca¤› haline getirdi¤i ﬂey de¤ildi. Marx,
özellikle devrimci durumun olmad›¤› koﬂullarda burjuva parlamentarizmi “ah›r›”ndan dahi yararlanmay› bilmeyen anarﬂizmle iliﬂkiyi ac›mas›zca koparmay› bildi; fakat ayn› zamanda parlamentarizmin gerçekten
devrimci proleter bir eleﬂtirisini yapmay› da bildi.”
(Lenin, ayn› yerde, s. 59-60)
Boykot sorununun ortaya konulmas› somut durumun somut
tahlilinden ayr› ele al›namaz:
“boykot sorunu… bu sorun somut tarihsel durumdan ayr› ele al›namaz.”
(Lenin, Sosyal-Demokratlar ve Seçim Anlaﬂmalar›, TE, Cilt 11)
Parlamentarizmin tarihsel olarak ömrünü doldurmuﬂ bir kurum olmas›, onun her yerde ve her zaman pratik politikada da ömrünü doldurmuﬂ, iﬂlevsizleﬂmiﬂ bir kurum oldu¤unu, devrimcilerin
onu kullanmaktan kaç›nmas› gerekti¤ini göstermez. Lenin “… tarihsel ve siyasal bak›mdan ömrünü doldurmuﬂ olan parlamentarizmin
mücadele biçimlerine her türlü geri dönüﬂ… kesinlikle reddedilmelidir”
diyen Alman radikallerine karﬂ›:
“Bu gülünçlü¤e varan bir kendini be¤enmiﬂliktir ve aç›kça yanl›ﬂt›r.
Parlamentarizme “geri dönüﬂ”! Yoksa Almanya art›k bir Sovyet CumhuS. P. F/2
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riyeti mi? Herhalde de¤il! Öyleyse bir “geri dönüﬂ”ten nas›l söz edilebilir? Bu bir safsata de¤il midir?
Parlamentarizm “tarihsel olarak ömrünü doldurmuﬂtur.” Bu propaganda anlam›nda do¤rudur. Fakat pratikte parlamentarizmin altedilmiﬂ
olmaktan çok uzak oldu¤unu herkes bilir. Kapitalizmi birçok on y›llar
önce, hem de çok hakl› olarak, “tarihsel olarak ömrünü doldurmuﬂ” ilân
etmek mümkündü, fakat bu kesinlikle kapitalizm zemininde çok uzun
ve çok inatç› bir mücadele sürdürme zorunlulu¤unu ortadan kald›rmaz.
Parlamentarizm dünya tarihi anlam›nda “tarihsel olarak ömrünü doldurmuﬂtur”, yani burjuva parlamentarizmi ça¤› son bulmuﬂ, proletarya diktatörlü¤ü ça¤› baﬂlam›ﬂt›r. Bu tart›ﬂma götürmez. Fakat dünya tarihinde ölçek on y›llard›r. Yirmi y›l önce ya da sonra, dünya tarihi ölçe¤i
bak›m›ndan önemli de¤ildir, -dünya tarihi aç›s›ndan- yaklaﬂ›k olarak bile
hesaplanamayacak önemsiz bir meseledir. Fakat tam da bu yüzden,
pratik politikan›n bir sorununda dünya tarihi ölçe¤ine dayanmak en büyük teorik yanl›ﬂt›r.
Parlamentarizm “politik olarak ömrünü doldurdu” mu? Bu bambaﬂka bir sorundur. Bu do¤ru olsayd›, “radikaller”in pozisyonu sa¤lam olurdu. Ve bunu çok esasl› bir tahlille kan›tlamak gerekirdi, fakat “radikaller”
böyle bir tahlile yanaﬂmay› bile bilmiyorlar.
…Birincisi, Alman “radikaller”i, bilindi¤i gibi daha Ocak 1919’da,
Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht gibi müstesna politik liderlerin görüﬂünden farkl› olarak, parlamentarizmi “politik olarak ömrünü doldurmuﬂ” say›yorlard›. Bilindi¤i gibi “radikaller” yan›lm›ﬂlard›r. Salt bu bile,
parlamentarizmin “politik olarak ömrünü doldurmuﬂ” oldu¤u tezini derhal ve temelden y›kar.
… Frankfurtlu “radikaller” grubunun broﬂüründe ﬂunlar› okuyoruz:
“... Hâlâ Merkez’in (katolik ‘Merkez’ Partisi’nin) politikas›n› izleyen
milyonlarca iﬂçi karﬂ›-devrimcidir. K›r proleterleri karﬂ›-devrimci birliklerin alaylar›n› oluﬂturur.”
Bütün bunlar›n fazla tumturakl› ifade edildi¤i ve abart›l› oldu¤u hemen görülür. Fakat burada anlat›lan temel olgu tart›ﬂma götürmez; ve
“radikaller”in bunu kabul etmeleri, hatalar›n› son derece çarp›c› biçimde
gösterir. E¤er “milyonlarca” ve “alaylarla” proleter yaln›zca genelde
parlamentarizmden yana de¤il, ayn› zamanda hatta do¤rudan “karﬂ›devrimci” ise, parlamentarizmin politik olarak ömrünü doldurdu¤undan
nas›l söz edilebilir!? Almanya’da parlamentarizmin politik olarak henüz
ömrünü doldurmad›¤› aç›kt›r. Almanya’da “radikaller”in kendi arzular›n›, kendi ideolojik-politik konumlar›n› nesnel gerçeklik gibi gördükleri
aç›kt›r. Bu, devrimcilerin yapabilece¤i en tehlikeli hatad›r. Çarl›¤›n son
derece barbar ve vahﬂi boyunduru¤unun özellikle uzun bir dönem bo18

yunca ve çeﬂitli biçimlerde, çeﬂitli e¤ilimlerde devrimciler ortaya ç›kard›¤›; hayran olunacak özveri, coﬂku, kahramanl›k ve iradeye sahip devrimciler yaratt›¤› Rusya’da, devrimcilerin bu hatas›n› çok yak›ndan izledik, özel bir dikkatle inceledik, bu hatay› çok iyi tan›yoruz ve bu nedenle baﬂkalar›nda da hemen aç›kça görüyoruz. Almanya’da komünistler
için parlamentarizm elbette “politik olarak ömrünü doldurmuﬂ”tur, fakat
önemli olan tam da, bizim için ömrünü doldurmuﬂ olan›, s›n›f için, kitle
için ömrünü doldurmuﬂ görmemektir. Tam da burada bir kez daha “radikaller”in yarg›da bulunmay› bilemediklerini, s›n›f›n partisi olarak, kitlelerin partisi olarak davranmay› bilemediklerini görüyoruz. Sizler, kitlelerin seviyesine, s›n›f›n geri kesimlerinin seviyesine inmemekle yükümlüsünüz. Bu tart›ﬂma götürmez. Onlara ac› gerçe¤i söylemekle yükümlüsünüz. Onlar›n burjuva-demokratik ve parlamenter önyarg›lar›n› adl›
ad›nca ça¤›rmakla yükümlüsünüz. Fakat ayn› zamanda, (sadece s›n›f›n
komünist öncüsünün de¤il) tüm s›n›f›n, (sadece emekçi kitlenin ileri unsurlar›n›n de¤il) tüm emekçi kitlenin gerçek bilinç ve olgunluk seviyesini
so¤ukkanl›l›kla izlemekle yükümlüsünüz.
“Milyonlar” ve “lejyonlar” de¤il, sadece sanayi iﬂçilerinin oldukça
önemli bir az›nl›¤› katolik papazlar›n peﬂinden, k›r iﬂçilerinin önemli bir
az›nl›¤› junkerlerin ve büyük köylülerin peﬂinden gitse bile, bundan, hiç
kuﬂkusuz, Almanya’da parlamentarizmin henüz ömrünü doldurmad›¤›,
parlamento seçimlerine ve parlamento kürsüsünden mücadeleye kat›lman›n, devrimci proletaryan›n partisi aç›s›ndan, tam da kendi s›n›f›n›n
geri katmanlar›n› e¤itmek için, tam da ezilen, korkutulmuﬂ ve bilinçsiz
k›r kitlelerini uyand›r›p ayd›nlatmak için mutlak bir yükümlülük oldu¤u
sonucu ç›kar.”
(Lenin, “Sol Radikalizm” Komünizmin Çocukluk Hastal›¤›, ‹nter
yay., s. 52-55, vurgular Lenin’in)
Gerici parlamentolar› da¤›tacak güce henüz ulaﬂamad›¤› sürece proletarya seçimlerden ve parlamentolardan yararlanmak zorundad›r:
“… Burjuva parlamentosunu ve tüm di¤er gerici kurumlar› da¤›tacak güçte olmad›¤›n›z sürece, bu kurumlar içinde çal›ﬂmakla yükümlüsünüz, çünkü tam da buralarda hâlâ, papazlar taraf›ndan ve k›r›n yal›t›lm›ﬂl›¤› nedeniyle aptallaﬂt›r›lan iﬂçiler bulunmaktad›r. Aksi takdirde birer geveze olmak tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›yas›n›z demektir.
Üçüncüsü, “radikal” komünistler, biz Bolﬂevikler hakk›nda çok iyi
ﬂeyler söylüyorlar. Bazen insan›n ﬂöyle diyesi geliyor: keﬂke bizi daha
az övseler de, Bolﬂeviklerin takti¤ine daha fazla vâk›f olsalard›, onu daha iyi ö¤renselerdi! Biz Rusya’da Eylül-Kas›m 1917’de burjuva parlamentosu seçimlerine, Kurucu Meclis seçimlerine kat›ld›k. Takti¤imiz
19

do¤ru muydu, de¤il miydi? E¤er de¤ilse, bu aç›kça söylenmeli ve kan›tlanmal›d›r; uluslararas› komünizmin do¤ru bir taktik ortaya ç›karmas›
için bu zorunludur. E¤er do¤ruysa, o zaman bundan belli sonuçlar ç›karmak gerekir. Elbette Rusya’n›n koﬂullar›yla Bat› Avrupa’n›n koﬂullar›n› ayn›laﬂt›rmak söz konusu olamaz. Fakat özellikle “parlamentarizm
politik olarak ömrünü doldurmuﬂtur” tezinin ne anlama geldi¤i sorununda, bizim deneyimimiz mutlaka tam bir ﬂekilde de¤erlendirilmelidir,
çünkü somut deneyimler de¤erlendirilmezse, bu tür tezler kolayl›kla
boﬂ bir safsataya dönüﬂür. Eylül-Kas›m 1917’de biz Rus Bolﬂeviklerinin, Rusya’da parlamentarizmin politik olarak ömrünü doldurdu¤unu
varsaymaya, herhangi bir bat›l› komünistten daha fazla hakk›m›z yok
muydu? Elbette vard›, çünkü önemli olan burjuva parlamentolar›n uzun
süreden beri mi, yoksa k›sa süreden beri mi var olduklar› de¤il, geniﬂ
emekçi kesimlerin (düﬂünsel, politik, pratik olarak) Sovyet düzenini kabul etmeye ve burjuva-demokratik parlamentoyu da¤›tmaya (ya da da¤›t›lmas›na izin vermeye) ne ölçüde haz›r olduklar›d›r. Rusya’da EylülKas›m 1917’de kentlerde iﬂçi s›n›f›n›n, askerlerin ve köylülerin, bir dizi
özel durum sonucunda, Sovyet düzenini tan›maya, en demokratik burjuva parlamentosunu bile da¤›tmaya ola¤anüstü iyi haz›rlanm›ﬂ oldu¤u
tamamen tart›ﬂma götürmez ve kesinlikle sabit bir tarihsel olgudur. Ve
buna ra¤men Bolﬂevikler Kurucu Meclis’i boykot etmediler, bilakis siyasi iktidar›n proletarya taraf›ndan ele geçirilmesinden önce ve sonra seçimlere kat›ld›lar. Bu seçimlerin son derece de¤erli (ve proletarya için
son derece yararl›) politik sonuçlar ortaya ç›kard›¤›n›, yukar›da sözü
edilen Rusya’da Kurucu Meclis seçimleri üzerine materyali ayr›nt›l› biçimde tahlil eden makalede kan›tlad›¤›m› umuyorum.
Buradan ﬂu tart›ﬂma götürmez sonuç ç›kar: Sovyet Cumhuriyetinin
zaferinden birkaç hafta önce, evet hatta böyle bir zaferden sonra bile
burjuva-demokratik parlamentoya kat›lmak, devrimci proletaryaya sadece zarar vermemekle kalmaz, ayn› zamanda geri kitlelere bu tür parlamentolar›n neden da¤›t›lmay› haketti¤ini kan›tlamay› kolaylaﬂt›r›r,
bunlar›n da¤›t›lmas›n›n baﬂar›s›n› kolaylaﬂt›r›r, burjuva parlamentarizminin “politik olarak aﬂ›lmas›”n› kolaylaﬂt›r›r. Bu deneyimi hesaba katmamak ve ayn› zamanda takti¤ini uluslararas› ölçekte (dar ya da tek
yönlü ulusal de¤il, uluslararas› taktik olarak) haz›rlamak zorunda olan
Komünist Enternasyonal’e aidiyet iddias›nda bulunmak, a¤›r bir hata
iﬂlemek ve enternasyonalizmi sözde kabul ederken, pratikte ondan
sapmak demektir.
… Biz Bolﬂevikler karﬂ›-devrimci parlamentolara kat›ld›k ve deneyim, proletaryan›n devrimci partisi için bu kat›l›m›n, tam da Rusya’da birinci burjuva devrimin (1905) ard›ndan bu kat›l›m›n, sadece faydal› de¤il, ayn› zamanda ikinci burjuva devrimini (Mart [ﬁubat] 1917) ve daha
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sonra da sosyalist devrimi (Kas›m [Ekim] 1917) haz›rlamak için zorunlu
oldu¤unu göstermiﬂtir. ‹kincisi… Parlamentonun karﬂ›devrimin organ›
ve “merkezi” haline gelmesinden (gerçekte hiçbir zaman “merkez” olmam›ﬂt›r, olamaz da; bunu da geçerken belirtmiﬂ olal›m) ve iﬂçilerin
Sovyetler biçiminde kendi iktidar organlar›n› yaratmalar›ndan, iﬂçilerin
kendilerini Sovyetlerin parlamentoya karﬂ› mücadelesine, parlamentoyu Sovyetler taraf›ndan da¤›tmaya -düﬂünsel, siyasal ve teknik olarakhaz›rlamalar› gerekti¤i sonucu ç›kar. Fakat buradan asla, karﬂ›-devrimci
bir parlamento içinde bir Sovyet muhalefetinin var olmas›n›n böyle bir
da¤›tmay› zorlaﬂt›raca¤› ya da kolaylaﬂt›rmaya-ca¤› sonucu ç›kmaz.
Denikin ve Kolçak’a karﬂ› muzaffer mücadelemizde biz, onlar›n saflar›nda bir proleter muhalefetin, bir Sovyet muhalefetinin varl›¤›n›n, zaferlerimiz için olmasa da olur oldu¤unu bir kez bile fark etmedik. Kurucu
Meclis’in 18 (5) Ocak 1918’de da¤›t›lmas›n›n taraf›m›zdan zorlaﬂt›r›lmad›¤›n›, tersine, da¤›t›lan karﬂ›-devrimci Kurucu Meclis içinde bir tutarl›
Bolﬂevik, bir de tutars›z Sovyet muhalefeti, Sol Sosyal-Devrimci muhalefetin varl›¤›yla kolaylaﬂt›r›ld›¤›n› çok iyi biliyoruz. Bu tezlerin yazarlar›
tam bir kafa kar›ﬂ›kl›¤› içine düﬂmüﬂler ve devrimler zaman›nda, gerici
parlamentonun d›ﬂ›ndaki kitle eylemlerini, bu parlamentonun içindeki
devrim yanl›s› (ya da daha iyisi: devrimi do¤rudan destekleyen) bir muhalefetle birleﬂtirmenin özellikle yararl› oldu¤unu kan›tlayan -e¤er bütün
devrimlerin de¤ilse- bir dizi devrimin deneyimlerini unutmuﬂlard›r. Hollandal›lar ve genel olarak “radikaller” burada, hiçbir zaman gerçek bir
devrime kat›lmam›ﬂ ya da devrimler tarihi üzerine derinleﬂmemiﬂ, ya da
safça, belirli bir gerici kurumu öznel olarak “reddetme”yi, bir dizi nesnel
etkenin bileﬂik eylemiyle o kurumun gerçekten y›k›lmas›yla bir sayan
devrim doktrinerleri gibi yarg›da bulunuyorlar.
… Elbette eskiden oldu¤u gibi ve genel olarak burjuva parlamentolara kat›lmay› reddetmenin, koﬂullar ne olursa olsun yanl›ﬂ oldu¤unu iddia edenler hata etmiﬂ olurlar.
Burada boykotun hangi koﬂullarda yararl› olaca¤›n› formüle etme
çabas›nda bulunmam mümkün de¤il, çünkü bu yaz›n›n görevi çok daha
mütevazidir: uluslararas› komünist takti¤in baz› acil güncel sorunlar›yla
ba¤›nt›l› olarak Rus deneyimlerini de¤erlendirmek amac›ndad›r. Rus
deneyimi bize, Bolﬂevikler taraf›ndan boykotun bir kez (1905) baﬂar›l›
ve do¤ru, bir baﬂka kez de (1906) yanl›ﬂ uygulan›ﬂ›n› verdi. Birinci durumun tahlili bize, kitlelerin parlamento-d›ﬂ› devrimci eyleminin (özellikle grev hareketinin) ola¤anüstü h›zla büyüdü¤ü, proletarya ve köylülü¤ün hiçbir kesiminin gerici iktidar› destekleyemeyece¤i, devrimci proletaryan›n grev eylemi ve tar›m hareketiyle geri kalm›ﬂ büyük kitleler üzerinde etki sa¤lad›¤› bir anda gerici bir iktidar taraf›ndan gerici bir parlamentonun toplant›ya ça¤r›lmas›n› engellemeyi baﬂard›¤›m›z› göste21

rir. Bu deneyimin bugünkü Avrupa koﬂullar›na uygulanamayaca¤› tamamen aç›kt›r. Hakeza, yukar›da belirtti¤imiz argümanlar temelinde,
Hollandal›lar›n ve “radikaller”in, parlamentoya kat›lmay› reddetmeyi koﬂullu da olsa savunmalar›n›n kökten yanl›ﬂ ve devrimci proletaryan›n
davas›na zararl› oldu¤u da tamamen aç›kt›r.
Bat› Avrupa’da ve Amerika’da parlamento, iﬂçi s›n›f› içinden ileri
devrimcilerin özel nefretini kazanm›ﬂt›r. Bu tart›ﬂma götürmez. Bu kesinlikle anlaﬂ›l›rd›r, çünkü savaﬂ s›ras›nda ve sonras›nda parlamentodaki sosyalist ve sosyal-demokrat temsilcilerin büyük ço¤unlu¤unun davran›ﬂ›ndan daha adice, daha alçakça, daha çirkin birﬂey düﬂünmek zordur. Ne var ki, herkes taraf›ndan kabul edilen bu kötülükle nas›l savaﬂmak gerekti¤i sorunu çözüme ba¤lan›rken, kendini bu ruh hallerine
kapt›rmak sadece ak›ls›zl›k de¤il, ayn› zamanda do¤rudan cinayet olurdu … Kitlelerde devrimci ruh hali olmadan, böyle bir ruh halinin geliﬂmesini teﬂvik eden koﬂullar olmadan, devrimci bir taktik elbette eyleme
dönüﬂtürülemez, fakat Rusya’da bizler son derece uzun, a¤›r, kanl› deneyimlerle, devrimci takti¤in sadece devrimci ruh hali üzerine kurulamayaca¤› gerçe¤ini ö¤rendik. Taktik, her verili devletin (ve onu çevreleyen devletlerin ve tüm devletlerin, yani dünyadaki tüm devletlerin) tüm
s›n›f güçlerinin so¤ukkanl› ve s›ms›k› nesnel bir de¤erlendirmesine ve
devrimci hareketlerin deneyimlerinin hesaba kat›lmas›na dayand›r›lmak
zorundad›r. “Devrimci zihniyetini” parlamenter oportünizmi sadece lanetlemekle, parlamentoya kat›lmay› sadece reddetmekle ifade etmek
çok kolayd›r, fakat bu tam da çok kolay oldu¤u için, zor, son derece zor
görevin çözümü olamaz. Avrupa parlamentolar›nda gerçekten devrimci
bir parlamento fraksiyonu yaratmak, Rusya’da oldu¤undan çok daha
zordur. Elbette. Fakat bu tam da, 1917’nin son derece özgün somut tarihsel koﬂullar› içinde Rusya’n›n sosyalist devrime baﬂlamas›n›n kolay
oldu¤u, buna karﬂ›l›k sosyalist devrimi sürdürüp sonuna kadar götürmesinin Avrupa ülkelerine göre daha zor olaca¤› yolundaki genel gerçe¤in sadece özel bir ifadesidir. … Bu zorluktan “kaç›nmay›”, gerici parlamentolardan devrimci amaçlarla yararlanmak gibi çetin bir sorunun
üstünden “atlayarak” gerçekleﬂtirmeyi denemek tam bir çocukluktur.
Hem yeni bir toplum yaratmak istiyorsunuz, hem de gerici bir parlamentoda inançl›, özverili, yi¤it komünistlerden kurulu bir parlamento
fraksiyonu yaratman›n güçlüklerinden korkuyorsunuz! Bu çocukluk de¤il midir? E¤er Almanya’da Karl Liebknecht ve ‹sveç’te Z. Höglund, tabandan kitle deste¤i yokken bile gerici parlamentolardan devrimci
amaçlarla yararlanman›n örne¤ini verebildilerse, savaﬂtan sonra kitlelere egemen olan düﬂ k›r›kl›¤› ve öfke göz önüne al›nd›¤›nda h›zla geliﬂen
bir devrimci partinin, en kötü parlamentolarda bile devrimci bir fraksiyon kurmas› nas›l mümkün olmaz? ‹ﬂte tam da bunun için, Bat› Avru22

pa’da iﬂçilerin geri kesimleri ve daha çok da küçük köylüler, Rusya’dakinden daha fazla burjuva-demokratik ve parlamenter önyarg›lara kap›lm›ﬂ olduklar› için, tam da bu yüzden komünistler, ancak burjuva parlamentosu gibi kurumlar›n içinden bu önyarg›lar› teﬂhir etme, ortadan kald›rma, aﬂma mücadelesini, bu uzun süreli, inatç›, hiçbir zorluktan çekinmeyen mücadeleyi yürütebilirler (ve yürütmelidirler).
Alman “radikaller”i partilerinin kötü “liderler”inden yak›n›yor ve
umutsuzlu¤a düﬂüyorlar, hatta iﬂi “liderler”i “yads›ma” gülünçlü¤üne
vard›r›yorlar. Fakat “liderler”i ço¤unlukla illegalitede saklaman›n zorunlu
oldu¤u koﬂullarda, iyi, güvenilir, s›nanm›ﬂ, otorite sahibi “liderler” yetiﬂtirmek zordur. Ve legal çal›ﬂmayla illegal çal›ﬂmay› birleﬂtirmeden, “liderler”i baﬂka ﬂeylerin yan› s›ra parlamento arenas›nda da s›namadan
bu zorlu¤un üstesinden gelmek olanaks›zd›r. En sert, en amans›z ve
en uzlaﬂmaz eleﬂtiriler, parlamentarizme ve parlamenter faaliyete karﬂ›
de¤il, parlamento seçimlerinden ve parlamento kürsüsünden devrimci,
komünist tarzda yararlanmas›n› bilmeyen liderlere karﬂ› yöneltilmelidir,
hele de bunu istemeyen liderlere karﬂ› daha ﬂiddetli yöneltilmelidir. Ancak böyle bir eleﬂtiri -elbette iﬂe yaramaz liderlerin uzaklaﬂt›r›lmas› ve
yerlerine iﬂe yarayanlar›n getirilmesiyle birleﬂtirildi¤inde- yararl› ve semereli bir devrimci çal›ﬂma olacakt›r; ayn› zamanda hem iﬂçi s›n›f›na ve
emekçi y›¤›nlara lay›k olabilmeleri için “liderler”i e¤iten, ve hem de kitlelerin politik durumda yönlerini do¤ru saptamalar›n› ve bu durumdan do¤an çok karmaﬂ›k ve kar›ﬂ›k görevlerini anlamalar›n› sa¤layacak yararl›
ve semereli bir devrimci çal›ﬂma olacakt›r.”
(Lenin, “Sol Radikalizm” Komünizmin Çocukluk Hastal›¤›, 1921,
‹nter yay., s. 55-63, vurgular Lenin’in)
“Aktif Boykot” Nedir ve Ne De¤ildir?
Aktif boykot seçimlerden yararlanmamak anlam›na gelmez.
“Duma’n›n aktif boykotu ne anlama gelmektedir? Boykot seçimlere
kat›lmay› reddetmek anlam›na gelir. … Aktif boykot sadece seçimlere
kat›lmamak demek de¤ildir; bu ayn› zamanda seçim mitinglerinin Sosyal-Demokratik ajitasyon ve örgütlenme için en geniﬂ ﬂekilde kullan›lmas› anlam›na gelir. Bu mitingleri kullanmak bunlara hem legal (seçmen listelerine kay›t olarak) hem de illegal olarak girmenin yollar›n› bulmak, buralarda bütün sosyalistlerin bütün program›n›n ve görüﬂlerinin
aç›klanmas›, Duma’n›n bir sahtekarl›k ve ﬂarlatanl›k olarak teﬂhir edilmesi ve kurucu bir meclis için ça¤r›da bulunmak anlam›na gelir.”
(Lenin, Devlet Dumas›n› Boykot Etmeli miyiz?, 1906, Toplu Eserler, Cilt 10)
Aktif boykot iktidar›n al›nmas› için dolays›z devrimci eyleme
ça¤›ran sloganlar olmadan anlams›zd›r.
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“… Pasif kat›lmamadan farkl› olarak, bir aktif boykot ajitasyonun on
kat›na ç›kar›lmas›n›, heryerde mitingler düzenlenmesini, oralara ancak
zor yoluyla girebilecek olsak bile seçim mitinglerinden yararlanmay›,
gösteriler, politik grevler, vb vb. düzenlemeyi gerektirir.
… Daha önce de söylemiﬂ oldu¤umuz gibi, “bir aktif boykot” ajitasyon, insanlar› kazanma, devrimci güçlerin daha geniﬂ bir ölçekte, iki kat›na ç›kar›lm›ﬂ bir enerjiyle örgütlenmesi ve iki kat› bask›yla yüklenmek
anlam›na gelir. Ne var ki, böyle bir çal›ﬂma, aç›k, kesin ve dolays›z bir
slogan olmadan düﬂünülemez. Bu slogan da yaln›zca silahl› ayaklanma
olabilir.”
(Lenin, Bulygin Dumas›n›n Boykotu ve Ayaklanma, Toplu Eserler,
1905, Cilt 9)
“Aktif boykot” takti¤i, ancak devrimin silahl› ayaklanmaya
do¤ru geliﬂti¤i koﬂullarda ve ancak dolays›z ayaklanma slogan›yla
birlikte savunulabilir:
“... aktif boykot, Rusya devriminin deneyiminin de gösterdi¤i gibi,
ancak devrimin silahl› ayaklanmaya do¤ru geliﬂmekte olan çok yayg›n,
heryeri kapsayan ve h›zl› bir t›rman›ﬂ› koﬂullar›nda, … Sosyal-Demokratlar›n do¤ru takti¤idir.
“... bu koﬂullar›n yoklu¤unda, ikinci Duma örne¤inde oldu¤u gibi,
bir devrimci dönemin bütün koﬂullar› haz›r bulunsa bile, devrimci Sosyal-Demokratlar›n do¤ru takti¤i seçimlere kat›lmad›r.
“... kitlelere Duma’y› boykotun kendi baﬂ›na iﬂçi s›n›f› hareketini ve
devrimci mücadeleyi daha yüksek bir düzeye ç›karmaya muktedir olmad›¤›n›, ve boykot takti¤inin ancak bizim sendikal yükseliﬂi devrimci
bir sald›r›ya dönüﬂtürme çabalar›m›z baﬂar›l› oldu¤u takdirde uygun olaca¤›n› aç›klamak [gerekir].”
(Lenin, RSD‹P’nin Üçüncü (‹kinci Tüm-Rusya) Konferans›, 1907,
Toplu Eserler Cilt 13)
Türkiye’deki devrimci ve komünist gruplar içinde kimileri de,
dolays›z ayaklama ça¤r›s›n›n koﬂullar›n›n olmad›¤› bir ortamda ve
böyle bir ça¤r› olmadan, üzerinde devrimci sloganlar yazan pusulalar› sand›¤a atmaya ça¤›rmak gibi yöntemleri “aktif boykot” olarak adland›r›rken, kimileri de bu ayn› yöntemin seçimlere kat›lman›n bir biçimi oldu¤unu veya en az›ndan “boykot olmad›¤›n›” vb.
savunmaktad›r. Bunlar birer sofizmden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Gerçekte bu tür yöntemler ne “aktif boykot”tur, ne de seçimlere
kat›lmad›r. Komünistler iﬂçilere ve emekçi kitlelere seçimlere kat›lmay› m›, yoksa kat›lmamay› (ve ayaklanmay›) m› önerdiklerini aç›k
ve kesin olarak aç›klamak durumundad›r:
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“Yoldaﬂ B.K.’n›n Kommunismus No. 18’deki daha önce sözünü etti¤im makalesi, günümüz Avrupas›nda parlamentolar› boykot etme taktiklerine sempati duymas›n›n hatal›l›¤›n› son derece canl›, çarp›c› biçimde ortaya koymaktad›r. Yazar “sendikalist boykot” ve “pasif” boykottan
kendisini ay›rmakta ama ayn› zamanda özel bir tür “aktif” (Ah, ne
“Sol”!...) boykot icat etmektedir ki bu noktada onun ak›l yürütmesinin
hatalar›n›n ne kadar büyük oldu¤unu çok çarp›c› biçimde aç›¤a vurmaktad›r.
“Bir aktif boykot”, diye yaz›yor, “Komünist Partisinin kendisini sadece seçimlere kat›lmama slogan›yla s›n›rlamamas›, ama, boykotun ç›karlar› için, sanki seçimlere kat›l›yormuﬂ gibi ve sanki onun ajitasyonu ve
eylem mümkün olan en büyük iﬂçi oyunu almay› sa¤lamak için tasarlanm›ﬂ gibi olmas› anlam›na gelir.”
Bu bir incidir. Bu anti-parlamentarizmi hiçbir eleﬂtirinin yapamayaca¤› kadar çökertmektedir. “Sanki” seçimlere kat›l›yormuﬂças›na düzenlenmiﬂ bir “aktif” boykot!! Uyanm›ﬂ ve yar›-uyanm›ﬂ iﬂçiler ve köylüler seçimlere ciddi oranda kat›l›yor, çünkü onlar›n kafas›nda hala burjuva-demokratik önyarg›lar vard›r, hala bu önyarg›lar›n etkisi alt›ndad›r
onlar. Ve uyanmam›ﬂ (bazen “yüksek-kültürlü” olmas›na ra¤men) küçük burjuvaziyi bu önyarg›lardan kendi deneyimleriyle kurtar›lmalar›na
yard›m etmek yerine, parlamentolara kat›lmaktan uzak durmam›z ve
her türlü adilikten ve he türlü burjuva zehirden ar›nd›r›lm›ﬂ taktikler icat
etmekle kendi kendimizi e¤lendirmemiz söyleniyor.
Bravo, bravo, Yoldaﬂ B. K.! Anti-parlamentarizm savunman›zla bu
aptall›¤›n benim kendi eleﬂtirimle baﬂarmay› düﬂünebilece¤imden çok
daha erken yok edilmesi için bize yard›m ediyorsunuz.”
(Lenin, Kommunismus, 1920, Toplu Eserler Cilt 31)
Komünistler Seçim ve Parlamento Çal›ﬂmalar›n› Devrimin ve
Proletaryan›n Ba¤›ms›z Siyasal Örgütlenmesinin Belli Bir Aﬂamadaki Görevlerine Tabi K›lar
Komünistler seçim kampanyalar›n› ve parlamentodaki faaliyetlerini, proletaryan›n ba¤›ms›z s›n›f partisi olarak örgütlenmesinin ç›karlar›na ve belli bir ülkedeki devrimin mevcut aﬂamas›nda
proletaryan›n özel görevlerine tabi k›lmak zorundad›r:
“Sosyal-Demokratlar parlamentarizmi (temsili meclislere kat›l›m›)
proletaryan›n ayd›nlat›lmas›n›n ve onun ba¤›ms›z bir s›n›f partisi
olarak örgütlenmesinin araçlar›ndan biri olarak, iﬂçilerin kurtuluﬂu
u¤runa verilen politik mücadelenin yöntemlerinden biri olarak görürler.
Bu Marksist bak›ﬂ aç›s› Sosyal-Demokrasiyi bir yanda burjuva demokrasisinden öte yanda anarﬂizmden radikal ﬂekilde ay›r›r. Burjuva liberalleri ve radikaller parlamentarizmi genel olarak devlet iﬂlerini yönet25

menin “do¤al” ve biricik normal ve meﬂru yöntemi olarak görürler ve s›n›f mücadelesini ve modern parlamentarizmin s›n›f karakterini inkar
ederler.
“Burjuvazi iﬂçilerin gözüne parlamentarizmin burjuva bask›s›n›n bir
arac› oldu¤unu görmelerini engellemek ve parlamentarizmin tarihsel
öneminin s›n›rl›l›¤›n› kavramalar›n› engellemek için atgözlükleri takmakta mümkün olan her yolu ve her f›rsat› kullan›rlar. Anarﬂistler de ayn›
ﬂekilde parlamentarizmin tarihsel olarak belirlenmiﬂ olan önemini de¤erlendirmeyi baﬂaramazlar ve bu mücadele yöntemini büsbütün reddederler. ‹ﬂte bu nedenle Rusya’daki Sosyal-Demokratlar hem anarﬂizme hem de burjuvazinin eski rejimle parlamenter temelde bir uzlaﬂmaya var›r varmaz devrimi durdurma çabalar›na karﬂ› kararl› bir mücadele
yürütürler. Parlamentodaki faaliyetlerinin tamamen ve mutlak biçimde iﬂçi s›n›f› hareketinin genel ç›karlar›na ve proletaryan›n mevcut
burjuva-demokratik devrimdeki özel görevlerine tabi k›larlar.
"Buradan ç›kan ilk sonuç Sosyal-Demokratlar›n Duma kampanyas›na kat›l›mlar›n›n di¤er partilerin kat›l›mdan tamamen farkl› bir niteli¤e
sahip olmas›d›r. Onlardan farkl› olarak biz bu kampanyay› kendi içinde
bir amaç olarak görmedi¤imiz gibi baﬂl›ca önemdeki bir olay olarak da
görmüyoruz. Onlardan farkl› olarak biz bu kampanyay› s›n›f mücadelesinin ç›karlar›na tabi k›l›yoruz. Onlardan farkl› olarak biz bu kampanyada, parlamenter reformlar için parlamentarizm slogan›n› de¤il, bir kurucu meclis için devrimci mücadele slogan›n ileri sürüyoruz.
(Lenin, Sosyal-Demokratlar ve Seçim Anlaﬂmalar›, 1906, Toplu
Eserler, Cilt 11)
Bütün seçim kampanyalar›nda en önemli ilke proletaryan›n siyasal ba¤›ms›zl›¤›n›n korunmas›d›r:
"... Bu söylediklerimizden seçim anlaﬂmalar› konusunda ne sonuç
ç›kar? Herﬂeyden önce, bizim esas görevimiz sonuna kadar devrimci
kalan tek s›n›f olarak, muzaffer bir burjuva-demokratik devrimin mümkün olan biricik önderi olarak proletaryan›n s›n›f bilincinin ve ba¤›ms›z s›n›f örgütünün geliﬂtirilmesidir. Bu nedenle, seçimler ve Duma
kampanyas› süresince s›n›f ba¤›ms›zl›¤›[n›n korunmas› -ç.n.] bizim en
önemli genel görevimizdir. Bu di¤er, k›smi görevleri d›ﬂlamaz, ama ikinciler mutlaka buna tabi ve bununla uyumlu k›l›nmal›d›r. Hem Marksizmin genel teorisi hem de uluslararas› Sosyal-Demokrat hareketinin
deneyimi taraf›ndan do¤rulanm›ﬂ olan bu genel öncül bizim ç›k›ﬂ noktam›z olmak zorundad›r."
(Lenin, ayn› yaz›dan)
Proletarya partisinin henüz kazan›lmam›ﬂ oldu¤u koﬂullarda
da komünistler di¤er konularda oldu¤u gibi seçimlerde de prole26

taryan›n ba¤›ms›z s›n›f konumlar›n› korumal› ve “demokratik oylar› bölme” türünden göﬂteriﬂli argümanlara karﬂ› ç›kmal›d›r:
“1848-49 Devriminin yenilgisinden sonra, "... partinin tamamen örgütsüz oldu¤u, ana ak›m içinde aç›kça göze çarpan bir proleter ak›m›n
bulunmad›¤›..., ve proletaryan›n tümüyle, burjuvazinin yaln›z egemenli¤i alt›na de¤il, önderli¤i alt›na da düﬂtü¤ü" koﬂullarda Marx, "‹ﬂçilerin
seçimlerde burjuva demokratlar›ndan ba¤›ms›z olarak kendi adaylar›n›
göstermelerinin gereklili¤ini belirtmek zorunda kalm›ﬂt›. Marx'›n, iﬂçilerin ayr› kalmas›n›n demokratik partiyi «bölece¤i» yolundaki çok gösteriﬂli demokratik ifadeleri çürütmesi gerekmiﬂti (iyi mim koyun! - yaln›zca
dün birleﬂmiﬂ ve ideolojik anlamda hâlâ birleﬂik olan› bölebilirsiniz).
Marx, böyle sözlere kendilerini kapt›rmamalar› için Komünist Liga üyelerini uyarmak zorunda kalm›ﬂt›. "
(Lenin, Geçici Devrimci Hükümet Üzerine, 1905, Toplu Eserler Cilt 8)
Komünistler Seçim ‹ttifaklar›na Nas›l Yaklaﬂ›r?
Bolﬂevikler seçimlerde liberalleri (Kadet partisi) yal›tmak için
Rusya devriminin o aﬂamas›nda devrimci demokrat konumdaki
küçük-burjuva Narodnik partilerle anlaﬂma yap›labilece¤ini ilkesel
olarak kabul etmiﬂtir ama bunun için her ﬂeyden önce benzer görüﬂlere sahip Narodnik partiler aras›nda devrimci olan ve olmayan
partiler ﬂeklinde kesin bir ayr›m yap›lmas› gerekti¤ini ortaya koyar: :
"St. Petersburg Sosyal-Demokratlar›n›n Konferans› Halkç› Sosyalistleri reddederken hakl›yd›. Birincisi, ilkesel olarak do¤ruydu, çünkü
Halkç› Sosyalist Parti hiç ﬂüphe yok ki di¤er Trudovik partilerinin tümünden daha sa¤da durmaktad›r, daha güvenilmezdir ve Kadetlere
daha yak›nd›r. ‹kincisi, pratik politika bak›ﬂ aç›s›ndan do¤ruydu, çünkü
politik kampanya s›ras›nda kaç›n›lmaz olarak kendini aç›¤a ç›karan Trudovik partileri aras›ndaki bölünme çizgisini do¤ru öngörmüﬂtü.
… ‹ﬂçilerin Partisi bütün iﬂçilerin ve bütün yurttaﬂlar›n daha güvenilir ve güvenilmez olan Trudovikler aras›ndaki gerçek fark› bilmesini
sa¤lamaya özen gösterir…"
(Lenin, St. Petersburg Seçimleri ve 31 Menﬂevik'in ‹ki Yüzlülü¤ü
makalesinden, Lenin Toplu Eserler, Cilt 12)
Lenin, Menﬂevikleri ittifaklar›nda devrimci ve devrimci olmayan partilerin böyle kesin bir ayr›m›n› gözetmeyen ilkesiz bir tutum sergiledikleri ve seçimler gibi önemli bir politik olayda kitlelerin partiler aras›nda kesin ve do¤ru ayr›m çizgilerini görmelerini
sa¤lama görevini reddettikleri için mahkum eder:
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“Halkç› Sosyalistler hakk›nda bütün bu yaygaradan ne sonuç ç›karmal›y›z?
Bundan ﬂu sonuç ç›kar ki Menﬂevikler hiçbir ayr›m gözetmeden ilkesiz bir ﬂekilde küçük-burjuvalar›n blo¤una kat›lm›ﬂt›r, ve bir seçim
s›ras›nda Sosyal-Demokratlar›n görevi olan ﬂeyi, yani, kitlelere
partiler aras›nda kesin s›n›rlar çizmeyi ö¤retmekten aciz olduklar›n› kan›tlam›ﬂlard›r."
(Lenin, ayn› yaz›dan)
Bolﬂeviklerin ilkesel tutumlar›n›n Trudovik partilerinin kendi
aralar›nda ayr›ﬂmas›n› sa¤lamas›n› Lenin önemli bir kazan›m olarak görmüﬂtür:
“Bolﬂevikler ilke sorunlar›nda tutarl›yd›. Resmi bir Sosyal-Demokrat
organ ad›na heryerde yay›nlanan aç›k bir kararla iﬂe baﬂlad›lar, bu karar herkesi Halkç› Sosyalist Partinin güvenilmezli¤i konusunda bilgilendiriyordu. Bolﬂevikler ﬂimdi daha devrimci Trudoviklerin (SR’lerin) bizzat kendilerinin Halkç› Sosyalistlerin Trudovik blo¤u terk edebileceklerini ve bunun da blo¤un y›k›lmas›na yol açmayaca¤›n› aç›klamalar› sonucunu elde ettiler!
Bolﬂevikler devrimci Trudoviklerin oportünist Trudoviklerden ayr›ﬂt›r›lmas›n› baﬂard›lar. Menﬂevikler ise bo¤azlar›na kadar oportünist bir
küçük-burjuva blo¤a batm›ﬂ oldular"
(Lenin, ayn› yaz›dan)
Lenin liberallerle ittifak ve koltuk pazarl›¤› u¤runa proleter ve
devrimci-demokratik y›¤›nlar›n bölünmesinin Kara-100 tehlikesini
azaltmay›p artt›rd›¤›n› göstererek, oportünistlerin liberallerle ittifak›n gerekçesi olarak baﬂvurduklar› "Kara-100'ler gelir" (bizdeki
“Faﬂizm Gelir” yaygaras›yla karﬂ›laﬂt›r›labilir) bahanesini boﬂa ç›karm›ﬂt›r:
"Gerçekten, Menﬂeviklerin ne söylediklerini bir düﬂünün: SosyalDemokratlarla Trudovikler aras›nda bir anlaﬂma Kara-100 tehlikesini
artt›racakt›r, çünkü Kadetlerin oylar›n› büyük oranda bölecektir! Pekâlâ,
sevgili yoldaﬂlar! Peki size göre hangi durumda bir Kara-100 zaferi tehlikesi daha büyük olacakt›r Kara-100'ler için olmayan oylar›n iki seçim
listesine bölünmesi durumunda m›, yoksa üç listeye bölünmesi durumunda m›?
... 31 Menﬂevik bu beyin çatlatan problemin çözümü için herhangi
bir ilkokul ö¤rencisinin yard›m›na baﬂvurabilirler.”
(Lenin, ayn› yaz›dan)
‹ﬂçi s›n›f›na ra¤men ve s›n›ftan gizli olarak yürütülen koltuk
pazarl›¤›na karﬂ›:
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"Menﬂevikler Kadetlerle onlar›n yard›m›yla Duma’ya adamlar›n› sokabilmek için iﬂçilere ra¤men pazarl›k yürüttüler Sosyal-Demokratlardan küçük-burjuva blo¤a ve küçük-burjuva bloktan Kadetlere bütün
ﬂu karﬂ›l›kl› ziyaretlerin aç›klamas› bu kadar basittir iﬂte.
Fazlaca saf olmayan hiç kimse Menﬂeviklerin eylemlerinin Kara100 tehlikesi hakk›ndaki ç›¤l›klar›n arkas›na gizlemeye çal›ﬂt›klar› gerçek amac›n› görmemeyi baﬂaramaz.
... Menﬂevikler Duma'da Kadetlerden bir koltuk koparmak kayg›s›yla de¤il de gerçekten Kara-100 tehlikesine karﬂ› kayg›yla hareket
ediyor olsalard›, Kadetlerle koltuk say›s› yüzüden bozuﬂabilirler
miydi?
Bir sosyalist gerçekten bir Kara-100 tehlikesi oldu¤una inan›yorsa
ve bununla samimi olarak mücadele etmek niyetindeyse hiçbir pazarl›k
olmadan liberallere oy verir ve kendisine üç yerine iki koltuk teklif edildi
diye görüﬂmeleri kesip atmaz."
(Lenin, ayn› yaz›dan)
Politik çizgide aç›kl›k ve netlik, ittifaklarda devrimci ve devrimci olmayan partilerin kesin olarak ay›rt edilmesi ve ikincilerle
her türlü ittifak›n kesin olarak reddedilmesi, seçimlerden devrimci
amaçlar için yararlanmay› amaçlayan bir mücadelenin baﬂar›s›n›n
olmazsa olmaz garantileridir:
“Bolﬂevikler ilke sorunlar›nda tutarl›yd›. Resmi bir Sosyal-Demokrat
organ ad›na heryerde yay›nlanan aç›k bir kararla iﬂe baﬂlad›lar, bu karar herkesi Halkç› Sosyalist Partinin güvenilmezli¤i konusunda bilgilendiriyordu. Bolﬂevikler ﬂimdi daha devrimci Trudoviklerin (SR’lerin) bizzat kendilerinin Halkç› Sosyalistlerin Trudovik blo¤u terk edebileceklerini ve bunun da blo¤un y›k›lmas›na yol açmayaca¤›n› aç›klamalar› sonucunu elde ettiler!
Bolﬂevikler devrimci Trudoviklerin oportünist Trudoviklerden ayr›ﬂt›r›lmas›n› baﬂard›lar. Menﬂevikler ise bo¤azlar›na kadar oportünist bir
küçük-burjuva blo¤a batm›ﬂ oldular."
(Lenin, ayn› yaz›dan)
Proletarya politikas›n›n ba¤›ms›zl›¤› her zaman oldu¤u gibi
seçimler için yürütülen kampanyalarda da mutlaka garanti alt›na
al›nmal›d›r. Komünistler liberalizmin emekçi y›¤›nlar› kendilerine
ve düzen içi hedeflere ba¤lama çabalar›n› etkisiz k›lmak amac›yla,
liberallerden ve liberal yan›lsamalardan ba¤›ms›z devrimci bir
blok için mücadele edebilir ve etmelidir;
".... hiçbir koﬂulda y›lm›ﬂ ve ikiyüzlü Menﬂeviklerin gevezeli¤ini
yapt›klar› aptalca ﬂeyi yapmamal›y›z; devrimci bir blo¤u ve Kadetlere
karﬂ› küçük-burjuva deste¤ini almay› asla reddetmemeliyiz.
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Bolﬂevikler hiçbir tereddüt yaﬂamaks›z›n daha en baﬂ›ndan do¤ru
yolu tuttuklar› için, Trudoviklerin istikrars›zl›¤› ve iﬂçilerin partisinin (tabii
ki onun oportünist teferruat› d›ﬂar›da tutuldu¤unda) kararl›l›¤› herkes
için aç›k hale gelmiﬂtir. Sosyal-Demokrat proletaryan›n, di¤er bütün unsurlar› Kara-100'lere ve liberallere karﬂ› yönlendirerek, bütün küçük
burjuva partileri ve ak›mlar› Kadet ideolojisinin ve Kadet politikas›n›n etkisinden kurtararak, ve Trudovikler aras›ndaki devrimci ve oportünist
gruplar›n güvenilirlik ve yeterlilik derecelerine tüm kamuoyunun önünde
aç›kça saptayarak, kendi ba¤›ms›z yolundan gidece¤i herkes için aç›k
hale gelmiﬂtir.
Ve ﬂimdi, Kadet hay›rseverli¤inin ac› tad›n› tatt›ktan ve Kadetlerle
mücadeleye haz›r hale gelmiﬂlerken bütün Trudovikleri yönetmekten
korkmak, ba¤›ﬂlanamaz bir çocukluk ve politik omurgas›zl›¤›n bir göstergesi olacakt›r.
Kadetlerle pazarl›¤a dolanm›ﬂ Menﬂevikler ﬂimdi kendileri de
kabul etmek zorunda kal›yorlar ki, kendilerine ra¤men "Sosyal-Demokratlar›n ve Trudoviklerin birleﬂik bir listesi Kadetlerden çokça oy çekebilecek ölçüde popüler olabilir..." . Evet, gerçekten de öyle olabilir! Ve iﬂte tam da bu yüzden baﬂkentte, tüm Rusya’n›n gözlerini çevirdi¤i bölgelerde, Katedlerin hegemonyas›n› baltalamak görevini görmezden gelemeyiz."
(Lenin, ayn› yaz›dan)
‹kinci Duma seçimlerinde Leninist takti¤in özeti:
"Liberal toprak sahiplerinin gülünç ve utanç verici suç ortaklar› olarak davranmalar›na ra¤men (Kara-100 tehlikesiyle meﬂrulaﬂt›r›lamayacak bir eylem, çünkü böyle bir tehlike yoktur), yararl› ve sorumluluk gerektiren bir rol bizi bekliyor; ayd›nlanmam›ﬂ kitlelerin liberallerin kendilerini yönetmesine boyun e¤dirilmesine karﬂ› mücadele içinde
demokratik küçük-burjuvazi üzerinde proletaryan›n hegemonyas›n› hayata geçirmek.
‹lk Duma seçimleri Kadetlerin zaferiyle sonuçland›, ve bu liberal
burjuvazi, kitlelerin basiretinin ba¤lanmas›na, onlar›n ba¤›ms›zca düﬂünmekte ve ba¤›ms›z bir politika izlemekteki baﬂar›s›zl›klar›na dayanan hegemonyas›n› sa¤lamlaﬂt›rmak ve süreklileﬂtirmek için elinden
gelen herﬂeyi yapmaktad›r.
Kara-100'lere ve Kadetlere karﬂ› savaﬂma kapasitesine sahip olan
herkesi, özellikle St. Petersburg'da etraf›m›zda toplamak bizim zorunlu
görevimizdir - onlar› halk›n devriminin amaçlar› için, geniﬂ halk kitlelerinin ba¤›ms›z eylemi için etraf›m›zda toplamak bizim zorunlu görevimizdir."
(Lenin, ayn› yaz›dan)
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Seçim takti¤inin tümü gibi seçim ittifaklar›n›n oluﬂumu da
proletaryan›n ba¤›ms›z politik örgütlenmesinin ve di¤er emekçi s›n›flar üzerindeki devimci hegemonyas›n›n ç›karlar›na tabi k›l›nmak
ve bu ç›karlara hizmet etmek zorundad›r:
“… Ba¤›ms›z bir iﬂçi s›n›f› politik partisi yaratmaya yard›m etmek,
iﬂçilerin partisinin büyük tarihi ödevidir. Kadetlerle bloklar kurma taraftar› olanlar bunun yerine getirilmesine engel olmaktad›rlar.
‹ﬂçilerin partisinin karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u bir di¤er büyük ödev de, periﬂan, sefil ve mahvolmaya mahkûm ﬂehir küçük burjuvazisi kitlelerini
ve köylülü¤ü liberal burjuvazinin önyarg›lar›n›n ve fikirlerinin etkisinden
kurtarmakt›r. Bu ödevin yerine getirilmesi de yine, Kadetler'le bloklar
kurmay› savunanlar taraf›ndan engellenmektedir. Onlar, köylüleri liberallerden ay›rmamakta, fakat özgürlük davas› için ve proletaryan›n davas› için hayati önemi olan bu do¤al olmayan ittifak› kuvvetlendirmektedirler. Onlar, köylü kitlelerini liberallerin entrika dolu politikalar›na (ya da
asl›nda Duma'daki koltuklar›n da¤›t›m› için politik entrika) karﬂ› uyarmamakta, fakat bu entrikada yer alarak onu tasvip etmektedirler. Kahrolsun tüm bloklar! [burada liberal partilerle yap›lan veya yap›lmas› tasarlanan bloklar kastedilmektedir - ç.n.] ‹ﬂçilerin partisi, kendi seçim kampanyas›n›, sadece sözlerde de¤il pratikte de ba¤›ms›z bir ﬂekilde yürütmelidir. O bütün halka ve özellikle proletarya kitlelerine, ilkelere dayanan cesur ve tutarl› bir eleﬂtiri modeli sa¤lamal›d›r. Kitleleri, Kadet özgürlük hainlerinin yapmac›k liberalizmlerinde de¤il, özgürlük mücadelesinde etkin bir ﬂekilde yer almak üzere toparlamay› ancak bu yolla baﬂarabiliriz.”
(Lenin, Burjuva Partilerinin ve ‹ﬂçilerin Partisinin Duma Seçimlerine Karﬂ› Tav›rlar›, Toplu Eserler Cilt 11)
Haz›rlayan: Yusuf Çelik
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‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹
1 May›s 2011 Bildirisi*

-Belge-

REFORM‹ST, ULUSALCI, L‹BERAL SARI 1 MAYIS’LAR ‹Ç‹N DE⁄‹L
KIZIL 1 MAYIS’LAR ‹Ç‹N MÜCADELE EDEL‹M

‹ﬂçi s›n›f›, arka arkaya üç y›ll›k polis teröründen sonra bu y›l ikinci
defa Taksim’de 1 May›s’› serbestçe kutlayacak.
‹stanbul Valisi, bu sene de Taksim’de kutlamalar›n serbest oldu¤unu, bir yan›na emniyet müdürü, di¤er yan›na ise geçti¤imiz 1 May›s’ta
direniﬂteki iﬂçiler taraf›ndan kürsüden lay›k oldu¤u ﬂekilde indirilen Türk‹ﬂ baﬂkan›n› alarak bas›na bildirdi.
Baﬂbakan, “siz söke söke almad›n›z biz bahﬂettik, biz izin vermesek Taksim’de 1 May›s’› rüyan›zda görürdünüz” gibi söylemlerle
“ileri demokrasi” anlay›ﬂ›n› her f›rsatta özetlemektedir. Sermaye hükümetleri, sistemin ömrünü uzatmak için her türlü kozmetik reformu yapmaya haz›rd›r – yeter ki “hak verilmez al›n›r, sorunlar burjuva parlamentosunda de¤il, kitlelerin mücadelesiyle çözülür” ﬂiarlar› emekçi
kitlelerce yükseltilmesin! Aksi takdirde neme lâz›m “ayaklar baﬂ olmaya”
yeltenebilir, o zaman da sömürücü baﬂlar için k›z›lca k›yamet kopabilir!
Onlar›n görmek istedi¤i 1 May›s, tüyleri yolunmuﬂ, bütün devrimci
içeri¤inden ar›nd›r›lm›ﬂ, düzenle uzlaﬂm›ﬂ, iﬂçi s›n›f›n›n gündemini sermaye içi kavgan›n gündemiyle bölüp parçalamay› görev edinen sendikal konfederasyonlar›n gözetim ve denetimine teslim edilmiﬂ bir sar› 1
May›s’t›r.
Uslu Salim’ler, Çelebi Süleyman’lar ve benzerleri gibi, sendikac›l›¤›
burjuva kariyerlerinde geçici bir basamak, iﬂçilerin s›rt›n› da atlama tahtas› olarak gören konfederasyon baﬂkanlar›n›n burjuva seçimlerindeki
tablosu, onlar›n devlet sendikas› kimli¤ini utanç verici biçimde bir kez
daha aç›¤a vuruyor. Bu nitelikteki konfederasyonlar›n, 1 May›s’› sermaye ile eme¤in enternasyonal kavgas›n›n de¤il, sermaye içi aile kavgalar›n›n, burjuva partilerin seçim kampanyalar›n›n gündeminin sahne
alaca¤› bir gün olarak görmesi de kimseyi ﬂaﬂ›rtmamaktad›r.
1 May›s, tek tek ülkelerdeki ve tüm dünyadaki bütün milletlerden
dünya iﬂçi s›n›f›n›n ENTERNASYONAL B‹RL‹K günüdür.
Bu s›n›f birli¤inin kapitalist sistemi y›kmak ve yerine iﬂçi s›n›f›n›n iktidar›n› kurmak için örgütlü S‹YASAL MÜCADELE günüdür.
‹ﬂçi s›n›f›n›n kendi eme¤inin üzerinde paylaﬂ›m kavgas› veren sermaye fraksiyonlar›yla ve onlar›n liberal, ulusalc›, hatta “sosyalist” etiketli uzant›lar›yla de¤il, bütün dünyada kurtuluﬂ mücadelesi veren SINIF
KARDEﬁLER‹ VE EMEKÇ‹ HALKLARLA DAYANIﬁMA günüdür.
‹ﬂçi s›n›f› ancak, 1 May›s ve di¤er gündemleri kendi ba¤›ms›z politikas›n›n, bu politikay› ete kemi¤e büründürecek Devrimci S›n›f Partisi32

nin inﬂas›n›n ç›karlar› aç›s›ndan de¤erlendirmesini bilerek nihai kurtuluﬂuna giden yolu açabilir.
Ne var ki 1 May›s’ta oldu¤u gibi önümüzdeki 12 Haziran 2011 seçimlerine de bir kez daha ba¤›ms›z s›n›f politikas›ndan ve takti¤inden
yoksun olarak gidiyor.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazetesi olarak biz, öncü iﬂçiler, mücadelede gerçekten bedel ödeyen devrimci insanlar›m›z, hapisteki ö¤renciler ve hasta tutsaklardan oluﬂan ortak ba¤›ms›z adaylar etraf›nda ve sermaye
egemenli¤ine karﬂ› aç›k bir devrimci programla nas›l bir kampanya örgütlenebilece¤ini aylar önce Komünist ve Devrimci Sol güçlerin gündemine getirdik. Bu tür bir tutarl› devrimci s›n›f takti¤ini uygulamak yerine,
bir kez daha liberal ﬂöhretler, profesyonel tasfiyeciler, sosyal-demokratlar ve yeminli emek düﬂmanlar›ndan oluﬂan adaylar›n peﬂinden koﬂma
gerici politikas› veya sözde aktif pratikte pasif boykot politikas›zl›¤› tercih
edildi. Tabandaki proleter devrimci kadrolar ve bütün s›n›f bilinçli iﬂçiler,
bu tablonun hesab›n›, sa¤l› - “sol”lu her türlü kuyrukçulu¤un son moda
teorilerinin reklam›n› burjuva gazetelerinin köﬂelerinde yapan “sosyalist”, “solcu”, “emek dostu” taslaklar›ndan ve meydan› onlara boﬂ b›rakanlardan sormal›d›r, sormaya da baﬂlam›ﬂt›r. Ne mutlu ki iﬂçilerin ve
emekçi kitlelerin politik bilinci yükseldikçe bu yolun sonuna gelinmektedir. ﬁimdiden s›n›f›n nihai ç›karlar›n› dar grup ç›karlar›n›n önüne koyan
bu tür bir ba¤›ms›z politikan›n komünist ve devrimci harekette anlaml›
yank›lar›n› bulmaya baﬂlad›¤›n›n bir çok örneklerini görmekteyiz.
Bütün toplumsal mücadele dinamiklerinin iﬂçi s›n›f›n›n politik kurmayl›¤› ve proletarya sosyalizmi bayra¤› alt›nda birleﬂerek do¤rudan
sermayenin egemenli¤ini hedef alabilece¤i koﬂullar giderek olgunlaﬂmaktad›r.
Bir yandan son “ﬂifre skandal›”n›n sermayeye dayal› eleme sisteminin iflas›n›n nedeni de¤il sadece bir sonucu oldu¤unu gören, “s›nav endüstrisine hay›r”, “sermaye üniversiteden defol” ﬂiarlar›n› yükselten
liseli ve üniversiteli gençli¤in mücadelesi iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesine yaklaﬂ›yor ve di¤er yandan Kürt emekçilerinin ulusal bask›ya karﬂ› mücadelesi yaln›zca düzenin çizdi¤i s›n›rlar› aﬂmakla kalm›yor, “sivil itaatsizli¤in”
dar-liberal çerçevesini de zorluyor. Emekçi y›¤›nlar›n ancak mücadele
içinde ortaya ç›kan ve geliﬂen devrimci potansiyeli, ufku kapitalist düzeninin s›n›rlar›n› bir türlü aﬂamayanlar› ciddî anlamda zorluyor. Bütün bu
ak›mlar› düzene karﬂ› tek bir nehir olarak birleﬂtirebilecek olan, yaln›zca
ve yaln›zca modern proletaryan›n sonuna kadar tutarl› devrimci kurmayl›¤› olabilir. Tüm ülkenin gündemini de¤iﬂtiren, bütün emekçilerin deste¤ini etraf›ndan toplayan TEKEL Direniﬂi iﬂçi s›n›f›n bu potansiyele sahip olan biricik toplumsal güç oldu¤unu bir kez daha kan›tlam›ﬂt›r. “‹leri
Demokrasi”nin TEKEL’in mücadeleci iﬂçilerinden bir türlü h›rs›n› alamamas› boﬂuna de¤ildir.
S. P. F/3
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“‹ﬂçiler politikadan ne anlar, onlar›n anlad›¤› tek politika üç kuruﬂ
daha fazla kazanma politikas›d›r” diyen, s›n›ftan ba¤›ms›z sözümona
“sosyalist politika”(!) yapan küçükburjuva darkafal›lara inat, mücadeleci
iﬂçiler, ayn› sistemin kötülüklerinden muzdarip olan, kapitalizmin çifte
sömürü ve bask›ya mahkûm etti¤i ezilen emekçi halklar›n, geleceksizli¤e mahkûm etti¤i gençli¤in, siyasal ve ekonomik ba¤›ml›l›¤a, pisi pisine
cinayetlere mahkûm etti¤i emekçi kad›nlar›n mücadelelerine sahip ç›kmaktad›r.
Proletaryan›n politik kurmayl›¤›n›n hayata geçirilmesinin, kuvveden
fiile ç›kar›lmas›n›n önündeki esas engel, “iﬂçi s›n›f›n›n, eme¤in dostu” geçinip, pratikte burjuva gündemleri takip eden içimizdeki elo¤ullar›, kuyrukçu oportünizmin temsilcileridir. Hemen her önemli politik gündemi
büyük bir aymazl›kla bu gibilerin inisiyatifine b›rakan, kendi dar grup
kavgalar›ndan ülke gündemini unutan, s›n›f›n ve emekçi y›¤›nlar›n nabz›n› bir türlü tutamayan ve onlara öncülük yapamayan komünist ve devrimci cenah›m›z›n da bunda büyük sorumlulu¤u vard›r.
“Türkiye vizyonumuz TÜS‹AD’la ayn›” diyen, burjuva partilerinin
seçim kampanyalar›n› bu partilerden önce baﬂlatan sözde iﬂçi sendikalar›n›n yerine ba¤›ms›z s›n›f sendikalar›n›n, sosyalist geçinen liberal-ulusalc› veya ulusalc›-liberal kuyrukçular yerine, devrimci s›n›f partisinin konulmas›; iﬂte ‹ﬂçi s›n›f›n›n kurtuluﬂuna giden biricik yol budur.
S›n›fsal, ulusal, cinsel her türlü bask› ve sömürüye karﬂ›, iﬂçilerin, emekçi halklar›n, gençli¤in ve emekçi kad›nlar›n ortak mücadelesini proletaryan›n devrimci kurmayl›¤›na kavuﬂturmak için,
Kuyrukçu oportünizme ve devlet sendikac›l›¤›na karﬂ›, Ba¤›ms›z-Devrimci-Birleﬂik S›n›f Partisi ve S›n›f Sendikas› için,
“SINIF UZLAﬁMASI DE⁄‹L, SINIF KAVGASI!”
“TEK PART‹, TEK SEND‹KA, TEK GENÇL‹K ÖRGÜTÜ!” ﬁ‹ARLARIMIZLA!
SÖMÜRÜCÜ “BAﬁLAR” EMEKÇ‹ “AYAKLARIN” ALTINDA KALINCAYA KADAR!
SARI 1 MAYIS’LARI YERLE B‹R EDEL‹M,
KIZIL 1 MAYIS’LAR ‹Ç‹N MÜCADELE EDEL‹M!

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ GAZETES‹

* Bu Bildiri; kolektif çabalar›m›zla üretilen ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazetemizin
10. Say›s›n›n Özel Eki olarak 1 May›s 2011 tarihinde ‹stanbul ve proletaryan›n yo¤un oldu¤u di¤er illerimizde kitlesel olarak; baz› illerde ise yerel inisiyatiflerini kullanan s›n›f bilinçli iﬂçilerce ço¤alt›larak da¤›t›lm›ﬂt›r (S. P.).
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Menﬂevik Ve Bolﬂevik
1 May›s Anlay›ﬂ› (Dimitrov’dan)
G. Dimitrov’un 1 May›s 1939 tarihli Sosyalizmin Ülkesi ve
Uluslararas› Proletaryan›n Kavgas› yaz›s›ndan:
“Bu y›l bütün dünyadaki iﬂçi s›n›f›, uluslararas› proleter dayan›ﬂma
günü olan 1 May›s’in 50. y›ldönümünü kutluyor. 1889’da 1 May›s, bütün ülkelerin iﬂçileri aras›ndaki kardeﬂçe dayan›ﬂman›n, proleter
güçlerin askerî yoklamas›n›n, eme¤in sermayeye karﬂ› mücadelesinin günü olarak ilan edildi. Çeﬂitli ülkelerde, iﬂçi s›n›f›n›n küçük
gruplar› bu günü kutlamaya baﬂlad›lar. Bu iﬂçilerin say›s›, her yeni y›lda
art›yor. ‹ﬂçiler, uluslararas› dayan›ﬂmalar›n› güçlendirirlerken grev yapt›lar, sokaklara döküldüler, gösteriler düzenlediler. Ama zaman geçtikçedevrimci Marksistler ve reformistler, 1 May›s’› farkl› biçimde kutlamaya baﬂlad›lar. Lenin’in büyük partisi, Bolﬂeviklerin Partisi, bu
günü devrimci mücadele günü olarak ilân etmiﬂtir. ‹ﬂçi s›n›f›n›n
günlük ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak ve ayn› zamanda onu, çarl›k otokrasisi ve kapitalizme karﬂ› gelecekteki devrimci mücadeleye haz›rlamak için savaﬂt›. Bolﬂevik Partisi, o zaman çarl›k boyunduru¤u alt›nda inleyen bütün Rusya’ya ilân etti¤i 1912’deki 1 May›s ça¤r›s›nda ﬂöyle diyordu:
«...Ve bugün... çarl›k monarﬂisinin tamamen y›k›lmas› için savaﬂaca¤›m›za yemin etti¤imizi, ilerleyen Rus devrimini, Rusya’n›n kurtuluﬂunu selâmlad›¤›m›z› söyleyebiliriz! Kahrolsun kapitalizm! Yaﬂas›n sosyalizm!» Bolﬂeviklerin, 1 May›s kutlamalar›na, devrimci ruhu getirmelerine hiç bir ﬂey engel olamaz: ne çarl›k polisinin yapt›¤› iﬂkenceler,
ne kapitalistlerin ekonomik bask›s›, ne de 1 May›s kutlamas›n›n devrimci karakterine karﬂ› ç›kan Menﬂeviklerin ﬂiddetli karﬂ› koymalar›. Reformistlerin ise 1 May›s kutlamas›na tamamen farkl› bir yaklaﬂ›mlar› vard›. Bu günü devrimci karakterinden sapt›rd›lar. Uluslararas› proletarya dayan›ﬂmas›n›n gösterisi ve proleter güçlerin askeri yoklamas›
olan bugünü, zarars›z bir küçükburjuva bayram› haline getirdiler. Burada da, 1 May›s’›n karakteri ve özüne yaklaﬂ›m konusunda, y›llar
önce tamamen iki ayr› sonuca varan uluslararas› iﬂçi hareketindeki iki
yol, yani Bolﬂevizm yoluyla reformizm yolu aras›ndaki derin ilke ayr›l›¤› ortaya ç›kt›. ‹ﬂçi s›n›f›n› parçalayan, güçlerine ve zaferine ﬂüphe tohumlar› eken, iﬂçi hareketini sömürücü s›n›flar›n ç›kar›na b›rakan refor35

mizmin, en büyük devrimci kar›ﬂ›kl›klar döneminde burjuvaziye kendini
kurtarma, kapitalist bask› sistemini sürdürme ve iﬂçi s›n›f›na karﬂ› tecavüze geçme olana¤›n› verdi. Reformizm, iﬂçi s›n›f›n›n ve baz› kapitalist
ülkelerin uluslar›n›n faﬂist haydutlar›n›n barbar rejiminin boyunduru¤una
girmesine yol açt›. ‹ﬂçi s›n›f›n›n güçlerini birleﬂtiren, onu sömürücü s›n›flara karﬂ› uzlaﬂmaz mücadelede harekete geçiren ve yol gösteren Bolﬂevizm, Büyük Ekim Sosyalist Devriminin zaferine, iﬂçi s›n›f›n›n diktatörlü¤ünün kurulmas›na ve SSCB’de sosyalizmin zaferine yol gösterdi!
Dünya iﬂçi hareketindeki bu iki farkl› ak›m›n sonuçlar› ›ﬂ›¤›nda, kapitalist dünyadaki iﬂçi s›n›f› ve uluslar, reformist yolun, emperyalist burjuvaziyle uzlaﬂma politikas›n›n, s›n›f düﬂman› karﬂ›s›nda yenilgiyi kabul
etmenin yanl›ﬂl›¤›na ve Marksizmin büyük izleyicisi, uluslararas› proletaryan›n lideri ve ö¤retmeni Lenin taraf›ndan ayr›nt›lar›yla planlanan Bolﬂevizm yolunun do¤rulu¤una gittikçe daha çok ikna oluyorlar.”
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Babür P›nar
-De¤erlendirmeEmekçi Kad›na Dair Sahte Gözyaﬂlar›
Devletin “demokratikleﬂmesi” konusunda tart›ﬂmalar›n sürdü¤ü her
zeminde, “cinsiyet ayr›mc›l›¤›n›n” kald›r›lmas› ça¤r›s› da yer ald›. Ancak
mülkiyet iliﬂkileriyle ba¤lant›l› ve hatta kad›n›n kendisinin de mülk say›lmas›n›n tarihsel ve gelenekselleﬂmiﬂ kökleri nedeniyle bu eﬂitsizlik sorununun, kökten çözümü sa¤lanamad›. Toplumlar›n yöneten ve yönetilen, sömüren ve sömürülen s›n›flara bölünmüﬂ biçimde varoluﬂu sürdükçe, cinsiyet ayr›mc›l›¤› da sürecektir.
Burjuva Demokratik Devlet Hukuku Kad›n›
Erke¤e “Eﬂit” Say›yor
Yöneten ve yönetilen unsurlar›n var olmas›n›n maddî, kültürel ve tarihsel zemininin var oldu¤u ve bu olguya iliﬂkin toplumsal mutabakat ve
r›zan›n genel kabul gördü¤ü bir toplumda; kad›n ve erkek eﬂitsizli¤i zorunlu gerçekleﬂti, gerçekleﬂiyor. Bu durumun aksine harekete geçen s›n›fsal, toplumsal mücadelenin zorlamas›yla kurgulanan toplumsal sözleﬂme ve hukukun varl›¤›; mülkiyet iliﬂkilerinin de¤iﬂimini sa¤lamad›¤›
için, genel anlamda toplumsal gruplar aras›ndaki eﬂitsizli¤i ve özel olarak da kad›n erkek aras›ndaki eﬂitsizli¤in sürmesini önlemedi. Mülkiyet
iliﬂkilerine do¤rudan ba¤l› olarak toplumun, yöneten ve yönetilen biçiminde farkl›laﬂmas›n› tan›yarak kurgulanan burjuva demokratik devlet
sisteminde hukuk; bir kad›n›n “yöneten” statüsü kazanarak, erke¤in yöneteni olmas›na olanak ve f›rsat tan›d›; ama kad›nla erke¤in eﬂit olma
durumunun, toplumsal yaﬂam›n egemen unsuru olmas›n› d›ﬂlad›. Bir
kültürel kabul durumuna indirgenen kad›n erkek eﬂitsizli¤inin gerçekleﬂti¤i bir toplumda, “kad›n erkek eﬂitli¤i” toplumsal bir sözleﬂmeyle ba¤›tlan›r ve hukuk sisteminde yer al›r olsa da; k›sa veya uzun süreç içerisinde pratik anlamda gerçekleﬂmedi. En demokratik kapitalist ülkelerde
dahi, “eﬂitlik” hukuken kabul edilse de ve salt bireysel anlamda, nadir
olarak, “eﬂitlik” gerçekleﬂebilir olsa da, toplumsal anlamda kad›n erkek
eﬂitsizli¤i, a¤r›l› ve kronik biçimde sürdü. Bu nedenle pratik karﬂ›l›¤› olmayan hukuk ve toplumsal sözleﬂme; yönetenlerin iktidar›n›n üzerini
örtme arac› olarak; kad›n erkek eﬂitsizli¤inin, toplumsal ikiyüzlülü¤ün konusu olmas›n› sa¤lad›.
Toplumsal hayat›n her evresinde ve an›nda üzerine gidilmesi gereken “eﬂitsizlik” sorununun, y›lda birkaç kez ve bazen s›k aral›klarla gündeme gelmesi ve genel geçer sözlerle geçiﬂtirilmesi de bu durumun ka37

n›t› say›lmal›d›r. Kad›n erkek eﬂitsizli¤inin z›mnen kabulü üzerinden soruna yaklaﬂan siyasilerin, kad›nlara “haklar›n› bahﬂetmeleri” de, egemen
erk tavr›n›n göstergesidir. ‹ktidar sahiplerinin kad›nlara “ihsan” ettikleri
haklar›n›; “verdikleri gibi geri almalar›” burjuva egemenli¤i alt›nda ola¤an
say›lmaktad›r. Kendilerine “ihsan edilen” haklar›n geri al›nmas› karﬂ›s›nda kad›nlar›n; “hak verilirken” oldu¤u gibi kullan›lmas› engellenirken de
“tepkisiz” duruﬂu trajik bir olgudur.
Kad›nlar›n toplumsal haklar›n› kullanmak için fiilen mücadele etmeleri, hak kullanma bilincini yükseltir. Hakk›n kullan›lmas› hiçbir otoritenin
ya da kültürel faktörün iznine ba¤l› olamaz. Hak, ötekinin ihsan› olmayan, hiçbir koﬂula ba¤lanmaks›z›n kullan›lan do¤al bir edinimdir. Ya yoksa hakk›n kullan›lmas›, erk sahibinin ihsan› ve toplumsal kurumlar›n iznini gerektiren olgu olarak kabul edilirse; kullan›m›, ihsan eden erkin
“özel” durumuna ve toplumsal dayatmalar›n inisiyatifine ba¤lan›r ve
“hak” olmaktan ç›kar; içi boﬂ bir argümana dönüﬂür. Geleneksel, toplumsal disiplinlerin s›n›r›n› çizdi¤i çerçeveyi taﬂmadan, iktidar›n hoﬂgörüsüne ve vicdan›na seslenen özgürlük ve eﬂitlik istemi, “hak” kullan›m
meﬂruiyetine vurulan bir darbedir.
‹nsanl›k tarihi boyunca, kad›n erkek aras›ndaki çat›ﬂma halinin egemeni olan erkek, kendi hukukunu oluﬂturdu ve egemenlik meﬂruiyetini bu
hukuka dayand›rd›. Bu toplumsal durumun reddi olan her eylem de, erkek egemenli¤inin ayg›tlar› taraf›ndan gayr› meﬂru olarak nitelendirildi.
Daha da derinleﬂtirirsek; kad›n erkek eﬂitsizli¤inden söz edilen her
yerde; eﬂitsizli¤in “eﬂitlik gibi” gösterilmesi ve bu durumun de¤iﬂmez ve
hatta “kutsal emir” oldu¤u geleneksel düstur olarak kabul edildi. Kad›n
ve erkek iliﬂkilerini düzenleyen mülkiyet hukuku, toplumsal eﬂitsizli¤i
kald›rmaya yönelik her toplumsal sözleﬂmeyi kâ¤›t üzerinde kalmaya
mahkûm etti. Mülkiyet iliﬂkilerinin pratik ifadesi olan demokrasi; üretim
iliﬂkilerinin tezahürü olan her eﬂitsizli¤i, ideal iliﬂkinin tasar›s› olan hukuk
metinleri nezdinde “eﬂitledi”. Tam bir büyücülük örne¤i olan bu simülasyon vas›tas›yla, eﬂitsizli¤in sonucu olan çeliﬂkiyi belirli s›n›rlar içerisinde
tutan ve erke¤in konumunu meﬂrulaﬂt›ran durumu, oldu¤undan baﬂka
“tan›may›” sa¤layacak fikir tümlü¤ü oluﬂtu. Bu ideolojik kurgu, gerçek
durumun anlat›m› say›ld›, genel kabul gördü ve toplumun erk kültürünü
besledi.
Cinsiyeti farkl› olan bireylere, erkek egemen sistemin sundu¤u toplumsal olanaklar›n da eﬂitsiz oldu¤u göz ard› edilemez. Bu ba¤lamda;
toplumsal güç ediniminde eﬂit olmayanlar aras›nda, eﬂitlik sa¤lanabilece¤ine iliﬂkin iddiayla oluﬂturulan hukuk sisteminin “ayr›mc›l›¤a” meﬂruiyet sa¤lad›¤› gerçe¤inin üzerini hiçbir “özgürlük ve demokrasi” söylemi
örtemez.
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Emekçi Kad›nlar›n Kurtuluﬂu S›n›fsald›r
Kapitalist sistemde, sömürülen ve erkin var olma koﬂullar›n› besleyen mülkiyet iliﬂkilerinin belirledi¤i s›n›rlar içerisinde yaﬂayan ve a¤›r
bask› ve ﬂiddete maruz kalma olas›l›¤› büyük olanlar, kad›n ve erkek
emekçilerdir. Ancak bu sömürü sistemi, emekçi kad›nlar›n, erkekten daha fazla ezilmesinin ve bask› alt›nda kalmas›n›n koﬂulunu da oluﬂturur.
Kapitalist üretim iliﬂkiler sistemi, kad›n›n, hem kapitalist siyasan›n ve
kültürün bask›s›na ve hem de erke¤in ideolojik ve kültürel bask›s›na maruz kalmas›n› sa¤lar. Bu gerçek, emekçi erke¤in de maddî ve fikri olarak bask› alt›nda ve yönetilen oldu¤u gerçe¤ini yads›maz.
Emekçi kad›nlar›n, s›n›f savaﬂ›nda elde ettikleri kazan›mlar› ve fiilen
yer ald›¤› mevziiyi, genel anlamda “kad›nlar günü” içerisine hapsetmek
ve emekçi kad›nlar›n özgürlük sorununu, tüm kad›nlar›n özgürlük sorunu içerisinde eritmek; as›l olarak, emekçi kad›nla erke¤in sömürülen,
ezilen ve yönetilen oldu¤unu ve bu yönüyle mücadele birli¤inin gerçekleﬂebilir bir durum oldu¤unu örtmektir. Emekçi kad›nla, burjuva, feodal
ve küçükburjuva kad›n› ayn› statüde sayacak ﬂekilde meseleyi genelleﬂtirerek ve tüm kad›nlar›n ayn› durumda ve ayn› sosyal koﬂullarda ve ortak sorunlar› yaﬂad›¤› kan›s›n› güçlendirici tarzda sorunu ele almak;
Emekçi kad›nlar›n kurtuluﬂunun tavsanmas›n› sa¤lar. Di¤er yandan bu
yaklaﬂ›m, kölelikten kurtuluﬂu aç›s›ndan, emekçi kad›nlar›n; burjuva,
feodal ve küçükburjuva kad›nlardan daha çok emekçi erkeklere yak›n
durdu¤unun üzerini örter. Cinsiyet fark› gözetmeksizin, kad›n ve erkek
emekçinin, as›l olarak kapitalist sistemin bask›s› alt›nda telef oldu¤u gerçe¤i, kad›n ve erkek emekçiyi, yaﬂamsal anlamda ortaklaﬂt›r›r ve birbirine yak›n k›lar. Emekçi kad›nlar sorununun kapitalist sistem içerisinde
çözülebilir oldu¤u ve emekçi kad›n›n kölelikten kurtuluﬂunun, burjuva
demokrasisi kapsam›nda bir sorun oldu¤u yan›lsamas›; eme¤in kurtuluﬂunu, köleli¤in “ça¤daﬂ” norma ulaﬂmas› derekesine indirgeyen burjuva
ideolojisine ve siyasetine çanak tutar.
Kapitalist sistem, köleci topluma ve feodal topluma göre “ileri” bir
ad›m att›; erkek ve kad›n emekçiyi, efendinin ve feodal beyin fiilî kölesi
olmaktan kurtulmas›n›n koﬂullar›n› sa¤layarak “özgürleﬂtirdi”. Ancak kapitalist üretim iliﬂkileri, ayn› zamanda “özgür bireyin” üretim iliﬂkileri içerisindeki yerini ücretli köle olarak tan›mlad›. Dolay›s›yla kapitalist üretim
iliﬂkileri, erke¤in yan› s›ra kad›n›n da evin d›ﬂar›s›na ç›karak “ücretli köle” olarak “özgürleﬂmesinin” olanaklar›n› yaratt› ve bu anlamda burjuva
diktatörlü¤ü kad›n›, “özgür köle” olarak, gerçek anlamda olmasa da hukuk nezdinde emekçi erke¤e eﬂitledi. Kapitalist sistem içerisinde, emekçi kad›n›n, emekçi erkekle hukuki düzeyde olmakla kalmay›p pratik olarak da, “eﬂit” olmas› istemi hakl› ve gereklidir. Bu eﬂitlik; pratik anlamda
ça¤daﬂ köleler aras›nda bir eﬂitliktir ve özgürlükte, burjuva diktatörlü¤üne r›zay› içeren toplumsal köleli¤in s›n›rlar› içerisinde kullan›lan bir öz39

gürlüktür. Bu durumun üzerinden atlanmadan söz konusu istemin hakl›
ve gerekli oldu¤unu vurgulamak önemlidir. Bu vurgu, hakk›n “demokratik kurallar içerisinde” kullan›lma durumunu abartmay› önler. Eﬂitlik ve
özgürlük hakk›n›, kapitalist sistemin s›n›rlar› içerisinde kalarak kullanmak isteyen kad›nlar›n, “özgür” yaﬂama iste¤inin pratik karﬂ›l›¤›n›n; kölelili¤e raz› bir erkek emekçinin “sefil durumuna” eﬂit bir durum olaca¤›
aç›kt›r. En ileri seviyedeki bir burjuva demokratik ülkede dahi, emekçi
kad›n›n özgürlü¤ü; emekçi erke¤in özgürlü¤üne eﬂitlenebilir. Bu özgürlük, ça¤daﬂ kölenin özgürlü¤üdür. Eme¤inden “en fazla” yararlan›lmas›n› sa¤layacak ölçüde ve ölmeyecek kadar beslenen “ça¤daﬂ köle”; burjuva diktatörlü¤ün, her alanda bedenini aﬂ›nd›rmas›na, ve bilincini köreltmesine r›za gösterdi¤i ve burjuva sistemin sundu¤u ile yetinme durumuna övgüler dizdi¤i sürece kavuﬂtu¤u “aﬂa¤›l›k bir yaﬂam›” sürdürür.
Fazlas›n› de¤il. Ancak, kad›n›n “ça¤daﬂ köle” konumuna ulaﬂmas›n›n
dahi, henüz “kazan›lmas› zor” bir lüks oldu¤u gerçekli¤i; kapitalist ülkelerde, emekçilerin, gözlerini “burjuva demokratik cumhuriyetin” kör edici
par›lt›s›na çevirmesine neden olmaktad›r.
Kad›n erkek eﬂitsizli¤inin ortadan kald›r›lmas› sorunu; burjuva demokrasisinin tesisi içerisinde çözümlenecek ve dolay›s›yla burjuva demokratik cumhuriyet kapsam›nda halledilecek bir sorun olmad›¤› somut
olarak görülmektedir. En geliﬂmiﬂ burjuva demokratik ülkelerde dahi kad›n erkek eﬂitsizli¤inin halli konusunda hukuk sisteminin aczinin sürüyor
olmas›; burjuva hukukuna bel ba¤layan kad›n hareketi için trajik bir durumdur. Kad›n erkek eﬂitsizli¤inin insanl›k tarihinden sökülüp at›lmas›
için; s›n›f iktidar›n›n pratik ifadesi olan ve “eﬂitsizli¤in kurala ba¤lanmas›” anlam›na gelen burjuva demokratik hukuk sisteminin de parçalanmas› zorunludur.
Erkeklik, Egemen S›n›f ‹ktidar›n›n Kültürel Düsturudur
As›l olarak, toplumlar›n bilincine kaz›nm›ﬂ olan “erkek” öncelikli ön
yarg›n›n y›k›lmas› ve bu yarg›n›n kültürel bir düstur olmaktan ç›kar›lmas›
gereklidir. Bu olmazsa; egemenli¤in kabulü üzerine kurulmuﬂ hukuk sistemindeki her hangi bir de¤iﬂim, cinsiyet ayr›mc›l›¤›n›n gerçek anlamda
toplumlar›n eyleminden ve haf›zas›ndan kaz›narak ç›kar›lmas›n› sa¤lamayacakt›r. Kad›n örgütleri taraf›ndan kullan›lan “Kad›na ﬂiddet uygulayan, erkek de¤ildir” ﬂiar›, s›n›fl› toplumda “erkek” vasf›n›n, toplum bünyesini saran ve erkek egemenli¤ine karﬂ› ç›kan kad›n›n dahi bilincini esir
alan bir ur oldu¤unun örne¤idir. Erkek vasf›n›n kabulü, ﬂiddetin varoluﬂ
nedeninin kabulüdür. Bu eylemi yapan, “Erkek de¤ildir” kavram›, “kötüleme amac›n›” bask›layan, erkekli¤e övgüdür. Bu övgüyle erke¤e atfedilen “yüce” ve “esirgeyen” vasf›na s›¤›narak, ﬂiddeti reddetmek abestir.
Erke¤in, esirgeyici, ihsan edici ve koruyucu vasf›na s›¤›narak, ﬂiddet eyleminden vazgeçmesini istemek, erke¤in toplumsal de¤er vasf›n› kavra40

mamak demektir. Bu yaklaﬂ›m, reformistlerin, liberallerin devlete bak›ﬂ›n›n yans›mas›d›r. Bu bak›ﬂ aç›s›, “Vatandaﬂ›na ﬂiddet uygulayan devlet
de¤ildir” yaklaﬂ›m› ile ayn›d›r. Erkekli¤in, kad›na ﬂiddet uygulamay› d›ﬂlayan bir vas›f olabilece¤ine inanmak; “baba” kavram› ile nitelendirilen
devletin inayetine ve hoﬂgörüsüne s›¤›narak, devleti belirgin vasf›ndan
vazgeçirmenin mümkün olaca¤›na iliﬂkin aldatmaya inanmakla eﬂde¤erdir. Oysa toplumlar›n yazg›s›n› belirleme tarihinde; bireye ve topluma
ﬂiddet uygulamayan devlet asla var olmad›, olmayacakt›r. ﬁiddet, devletin içselleﬂmiﬂ, nitelendirici eylemidir. ﬁiddet uygulamayan devlet,
devlet olmaktan ç›kar. Ayn› ﬂekilde erkeklik vasf› öne ç›kan, erkekli¤i
toplumsal var oluﬂunun dayana¤› k›lan erkek; kavramsal ve pratik olarak ﬂiddet uygular. O halde sorunu, insan olmak üzerinden tan›mlamak
daha do¤rudur. “ﬁiddet uygulayan erkek, insan de¤ildir.” ﬂiar› sorunun
daha do¤ru aç›klanmas›n› sa¤lar. Kad›na uygulanan ﬂiddete karﬂ› olmak; tüm insanl›¤› sar›p sarmalayan ﬂiddet dürtüsünün maddî, siyasi ve
kültürel zeminine ve dolay›s›yla toplumlar›n, erkeklik kavram›na iliﬂkin
tüm geleneksel de¤erlerine karﬂ› olmay› içermelidir.
Eﬂitsizli¤in var oldu¤u bir toplumda, toplumsal eﬂitsizli¤in koﬂullar›n› yok edecek toplumsal güce sahip olmayan ya da eﬂitsizli¤in maddî ve
felsefî köklerini y›kmak için savaﬂmayan birey ve gruplar, iktidar sahibi
s›n›f›n egemenli¤ini “meﬂru” sayarak tan›d›lar ve egemenin “meﬂruiyetine r›za” temelinde kurgulanan hukuk içerisinde “hak arama” olana¤›na
sahip oldular. Dolay›s›yla “kâ¤›t üzerinde yaz›l› olan eﬂitli¤in” pratik anlamda karﬂ›l›¤› olmad›.
Elbette ki toplumsal gruplar, var olan hukuk sistemi içinde kalmak
ﬂart›yla, durumun “iyileﬂtirilmesi” u¤runa savaﬂ›ma giriﬂtiler. Bu eylem,
eﬂitsizli¤i ortadan kald›rmaya yönelik bir mücadele de¤il, eﬂitsizli¤i kabul zemininde oluﬂan sistemin, “iyileﬂtirilmesi” savaﬂ›m› oldu. Bu savaﬂ›m gereklidir. Ancak bu savaﬂ›m›n, gerçek anlamda “kad›nlar›n özgürlü¤ünü” sa¤lamayaca¤› aç›kt›r. Bünyeyi saran kanserden kurtulmak için
cerrahi müdahale zorunluyken; bu cerrahi müdahaleden ürken bireyin,
a¤r›s›n› hafifletici uyuﬂturucular kullanarak ölüm vaktini geciktirme istemi, onun kendi yazg›s›n› belirleme hakk›n›n içerisinde de¤erlendirilmelidir. Di¤er yandan, hastal›ktan gerçek anlamda kurtulma istencini ve
bünyeyi saran kanserin temizlenmesi için cerrahi bir müdahalenin zorunlu oldu¤u fikrini yüksek sesle ifade etmek de bir hakt›r. Bu hakk›n kullanmas›n› öfkeyle karﬂ›layanlar›n sald›r›s› karﬂ›s›nda; hakk› kullananlar›n
suskun kalmas›n› beklemek için saf olmak gerekir.
Kad›n erkek eﬂitsizli¤inin ortadan kald›r›lmas› için; eﬂitsizli¤in zemini olan maddî ve kültürel koﬂullar›n ortadan kald›r›lmas› gereklidir. Bu
do¤rultuda verilecek mücadelenin do¤rudan emekçi kad›nlar taraf›ndan
ve devrim hedefli bir program dâhilinde yürütülmesi ön koﬂuldur. Bu savaﬂ›m; sömüren ve ezen s›n›f›n “iktidar zihniyetinden” ve erk kültürün41

den koparak sürdürülebilirse baﬂar›ya ulaﬂ›r. S›n›f iktidar›, erkek egemenli¤inin temel dayana¤›d›r. Ezen ve sömüren s›n›f›n iktidar› y›k›l›rsa,
erkek egemenli¤inin dayana¤› çöker ve sönmesinin koﬂullar› oluﬂur.
Erk kültüründen kopmak, kopabilmek, bu do¤rultuda oluﬂmuﬂ ön
yarg›lar› toplumun belle¤inden silmek bir hayli zor ve karmaﬂ›k eylemdir.
Erk zihniyeti ve kültürü öyle bir kronik al›ﬂkanl›¤a dönüﬂtü ki; kad›na yüklenilen toplumsal rol konusunda önyarg›lar bireyi ve gruplar›, kad›n›n özgürlü¤ünü ve eﬂitli¤ini savunurken dahi k›sk›vrak yakalad› ve esir etti.
Burjuva muhafazakâr ve liberal ideologlar›n ve siyasilerin, kad›n sorununa yaklaﬂ›m›ndaki erkçi kültürü ve ikiyüzlülük tavr› hemen herkes taraf›ndan bilinmektedir. Ancak kendini toplumcu ve kad›n haklar› savunucusu ilan eden siyasetçilerin, erkçi önyarg›lar›n savunucusu olmalar› ve
ikiyüzlü tutumlar› da, burjuva muhafazakârlar›n tavr›ndan aﬂa¤› de¤ildir.
Burjuva toplumcu siyasilerin erkçi tavr›n›n trajik bir örne¤ini; Ankara /
Çankaya “Toplumcu” Belediye Baﬂkanl›¤›, “12 ay 365 gün Çankaya” adl› broﬂüründe sergiledi. Bu broﬂürde yer alan faaliyetler, Toplumcu kapitalist Belediyecili¤in kad›na bak›ﬂ›n› bariz bir ﬂekilde kavramam›z› sa¤lad›. Broﬂürde, “Sokak Temizli¤ini Kad›nlara Emanet Ettik” baﬂl›¤› alt›nda; Bir toplumcu belediyenin, kad›n haklar›n› savunusu ﬂöyle aç›klan›yor: “K›z›lay’›n daha yaﬂanabilir ve daha nezih bir ortama kavuﬂmas›
için baﬂlat›lan projeler kapsam›nda ‘Kad›n Temizlik ‹ﬂçileri’ni göreve
baﬂlatt›k. Art›k Çankaya sokaklar› daha temiz ve Çankayal›lar daha
özenli.” Çankaya’n›n toplumcu belediye Baﬂkan›, tarihsel ve kültürel olarak, kad›na biçilen ve onu eve hapseden; “evde yemek ve temizlik iﬂlerini yüklenmek” görevini, ad› geçen broﬂürde, kad›n› yüceltmek havas›yla sunuyor. Toplumcu baﬂkan, kad›n›n toplumsal görevini tan›mlayan bu
önyarg›n›n, kad›n erkek eﬂitsizli¤inin asal nedenlerinden biri oldu¤unun
üzerinden atl›yor. Burjuva demokratlar›n, emekçi kad›nlar›n kurtuluﬂuna
ekonomist bak›ﬂ›; “eﬂitsizli¤in kabulü” üzerinden, ihsan edici, himmet
edici, ve lütufkâr olmay› içeriyor.
Ayn› broﬂürde ve ayn› sayfada, bir baﬂka foto¤raf, ikiyüzlülük kan›t› olarak yer al›yor. Sokak temizlik sorumlular›n›n hepsinin erkek oldu¤unu belgeleyen foto¤raf; “kad›n evin temizli¤inden sorumlu ama koca da
onun denetleyenidir” erkçi yarg›s›n› aleni sergiliyor. Oysa bugün “özel”
temizlik ﬂirketleri dahi, toplumcu siyasilerin bu görev tan›m›ndan daha
ileri noktada duruyor. Özel temizlik firmalar›, sokakta ve iﬂyerinde oldu¤u gibi; “ev iﬂlerinde de” erkek iﬂçileri görevlendirerek, “yaln›zca kad›nlar temizlik yapar” ön yarg›s›n› y›k›yor. Çankaya Belediyesinin bu toplumcu faaliyetine karﬂ›, Ankara’da Kad›n örgütlerinin bir tepkisi olmad›
ya da çok c›l›z bir ses ç›kard›lar, ama kimse bu sesi duymad›. Burjuva
toplumculu¤un ve kad›n erkek eﬂitli¤i ön yarg›s›n› y›kmaya dönük “demokratik kad›n hareketinin” hal ve gidiﬂi de budur.
Emekçi kad›nlar›n özgürlü¤ü, toplumlar›n “kurtuluﬂ yolunu” açacakt›r. Ancak kad›nlar›n özgürlük mücadelesinin baﬂar›s› da, hareketin, s›42

n›fsal kurtuluﬂ hareketinden, yani toplumsal kurtuluﬂ amac›ndan bir an
olsun ﬂaﬂmadan yürünmesine ba¤l›d›r. Bu politik tutumdan uzak durdu¤u için, iyi niyetle sürdürülen tüm demokratik mücadeleler gibi, kad›n
hareketi de burjuva erk düzenini sa¤lamlaﬂt›rmaya katk› verdi. Çünkü s›n›f mücadelesinden kopuk “özgürlük” hareketinin ufkunun daralmas› ve
salt erkek egemenli¤ine karﬂ› bir mücadeleye dönüﬂmesi kaç›n›lmazd›r.
Dolay›s›yla, erkek egemenli¤inin maddî ve kültürel köklerine darbe vurmaktan ve egemenli¤in gerçek kayna¤›n› yok etmekten uzak bir hareketin; kad›n›n özgürlük sorununu, kelimenin tam anlam›yla “erkekle didiﬂme” prati¤ine indirgemesi gerçekleﬂti.
12 Eylül 1980 askeri cunta sonras› dönemde ve sosyalist sistemin
çözülme sürecinde boy atan; feminist kad›n hareketinin, sosyalizmin
ideolojik tasfiyesini hedefleyen küçükburjuva liberal hareketin önemli
aya¤› olmas› ö¤reticidir. Bu oluﬂum, kapitalist sisteme yöneltti¤i anti erkçi “a¤›r” (!) eleﬂtirinin yan› s›ra, daha yo¤un ve y›k›c› eleﬂtirisini sosyalist
harekete yöneltti. Bu y›k›c› eleﬂtiri; burjuva iktidar›n, emekçilerin devrimci eylem tümlü¤ünü bozma ve devrim gücünü zay›flatma politikas›na
güç verdi. Bu yön sapmas› nedeniyle, küçükburjuva özgürlükçü kad›n hareketi; maddî, siyasî, ideolojik ve kültürel kurumlar taraf›ndan beslenen erkek egemenli¤ine karﬂ› “y›k›c›” tehdit unsuru olmaktan ç›kt›.
“Eﬂitlik Ve Özgürlük” ‹steminin Burjuva Demokratik Aç›l›m›
Küçükburjuva kad›n özgürlükçüleri, erkek egemenli¤ini besleyen s›n›fl› toplumu y›kacak devrimi gereksiz görüyorlar ya da “hemen ﬂimdi
özgürlük” ﬂiar› ile devrimi belirsiz bir zamana öteliyorlar. Kapitalist sistemin varl›¤›n› sürdürmesi alt›nda, özgürlük iste¤i, farkl› bir noktaya kay›yor. Sömürgen sistemin insana dayatt›¤›; “ya sömüren olacaks›n ya sömürülen, ya yöneten olacaks›n ya yönetilen, ya ezen olacaks›n ya ezilen
olacaks›n” düsturudur. Kapitalizmin insana bu ikilemi sundu¤u yerde,
kapitalist sistemden kopuﬂu gerçekleﬂtirmeden, gerçekleﬂtirilmek istenen özgürlük, eﬂitlik istemi, istem olarak kal›r. Özgürlük istemi, erk sisteminin çizdi¤i s›n›rlar içerisinde ve dolay›s›yla kendi cinsiyetinden olana ve kendine yak›n duran karﬂ› cinsten insana yönelen ve onun üzerinde erk oluﬂturma noktas›na varan pratik normunda tezahür eder.
S›n›fl› toplumu ayakta tutan, yöneten ve yönetilen ikileminden kopuﬂu gerçekleﬂtirmeyenlerin, yöneten olma istekleri; kölelik sisteminin sürmesi istencinin kapsam›nda yer al›r. Ben yönetilmek istemiyorum ama
yönetmek de istemiyorum; çünkü köle olmak kadar, insanlar› yönetmek
istem ve eylemi de insan› insanl›ktan ç›kar›r, insan› bozar; fikrini içselleﬂtiremeyen bireylerin ve toplumsal gruplar›n “eﬂitlik” istençleri sahici
de¤ildir.
Burjuva, küçükburjuva kad›n hareketinin önderleri; kad›nlar›n yönetici olamamas›ndan, siyasî partilerin önder kadrosu içinde yer almama43

s›ndan yak›n›yorlar. Bu hareketin öncü unsurlar›, “kad›n›n erke¤e eﬂitlenmesi gereklidir” fikrini söylemde savunuyor olsalar da; pratikte, “eﬂitlik isteminin” üzerinden atlayarak, sorunu, kad›n›n (emekçi kad›n›n de¤il, elit küçükburjuva kad›n›n) toplumu yönetme gücüne ulaﬂmas› noktas›na çekiyorlar. Küçükburjuva özgürlükçü kad›nlar, yöneticilik vasf›n›n
ve yap›s›n›n; toplumsal erkin varoluﬂunun ve idamesinin önemli bir dayana¤› oldu¤u olgusunu göz ard› ediyorlar. Bu nedenle, toplumu yönetme olgusunu ortadan kald›racak bir amaç için de¤il; sömüren, ezen s›n›f iktidar› sürerken, kad›nlar›n yönetici olma olanaklar›na kavuﬂmas›
amac›n› benimsiyorlar. “Pozitif ayr›mc›l›k” ﬂiar›, bu noktada devreye sokuluyor. Küçükburjuva kad›nlar yönetici olma noktas›nda “ayr›cal›k” istiyorlar.
Yöneticilik olgusu ile ete kemi¤e bürünen erk, burjuva kad›n ve erkek üzerinde bir hâkimiyet olamayaca¤›na göre; emekçi kad›n ve erkek
üzerinde kurulan tahakkümün pratik ifadesi olacakt›r. Küçükburjuva kad›n da; küçükburjuva erkek gibi, erk sahibi olmak, ve dolay›s›yla yönetenle eﬂitlenerek; yönetilen s›n›f üyesi olan kad›n ve erke¤i yönetebilme
olanaklar›na ve gücüne ortak olmak istiyor. Bu yar›ﬂ› kazanan ve yönetici olan kad›n, kaç›n›lmaz olarak erki kullanan olarak baﬂkalaﬂ›yor ve erkek kimli¤ini içselleﬂtiriyor. Siyasî partilerde ve kitle örgütlerinde yönetici olan kad›nlar›n nas›l “erkek gibi kad›na” dönüﬂtükleri bilinen bir olgudur. Ancak ço¤unlukla küçükburjuva kad›n›n istenci hüsranla sonuçland› ve büyük burjuva yöneticilerin kat›na ulaﬂamad›. Bu nedenle hedefi
küçüldü. Dolay›s›yla küçükburjuva kad›n özgürlükçüleri en yak›n›ndaki
erkek ya da kad›n üzerinde egemenlik kurma yar›ﬂ›na girdi. Bu yar›ﬂ›n
yaratt›¤› didiﬂme de, burjuvazinin egemenli¤ini besledi.
Küçükburjuva özgürlükçü kad›nlar, kad›n hareketi içerisinde öne ç›k›yorlar ve hareketin içerisinde öncü rol üstleniyorlar. Bireysel statü ve
ün kazanma e¤iliminin, eylemlerine yön vermesi kaç›n›lmaz gerçekleﬂiyor. Tüm kad›nlar›n eﬂitli¤inden söz eden küçükburjuva kad›nlar, “sözde
eﬂitlerin” öncüsü ve önderi olmay› benimsiyorlar. Siyasî parti ya da kitle
örgütü yöneticisi veya parlamento üyesi olma noktas›nda kimliklerini
parlatarak öne ç›karmakta bir sak›nca görmüyorlar. Çünkü kendilerini
“hemcinslerinin” en iyisi ve en yeteneklisi olarak görüyorlar ve bu iﬂleri
yapabilme gücüne ve lider vasf›na kendilerinin sahip oldu¤u” konusunda iddial›lar. Küçükburjuva kad›n kimli¤ini, emekçi kad›nlara “öncülü¤ünü” bahﬂetmiﬂ bir eylemci olarak tan›ml›yor. Bu öncü niteli¤i, onun, kad›n hareketi içerisinde edilgen, ihtiyat kuvveti, nefer olarak yer alan
emekçi kad›nlara karﬂ› lütufkâr, himmet edici, hoﬂgörülü ve bahﬂedici
davranmas›n›n gerekçesi oluyor. Küçükburjuva kad›n kendini, emekçi
kad›nlar›n haklar› için fedakârca savaﬂan bir “ermiﬂ” olarak görüyor. O,
emekçi kad›nlar›n yoldaﬂ› olmaktan de¤il; sözcüsü, avukat›, yol göstericisi, ö¤retmeni, e¤iticisi ve k›lavuzu olmaktan derin ve k›ﬂk›rt›c› haz duyuyor.
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“Özgürlükçü, eﬂitlikçi” Küçükburjuva kad›n, pratik anlamda “eﬂitlik
statüsü sa¤lad›¤›” erkekle, eﬂitlik durumunu sürdürmek istemiyor ve eﬂit
statüde oldu¤u erkek karﬂ›s›nda erkek rolünü benimsiyor ve erke¤in
efendisi olmak istiyor. Di¤er yandan küçükburjuva kad›n, eﬂit ya da kendine tabii olan erke¤in de¤il, as›l olarak, sahip olmak istedi¤i iktidar› elinde bulunduran büyük burjuva s›n›f üyelerinin ilgisine mahzar olmay› arzuluyor. Onun, özgürlük ve eﬂitlikten kast›, ilgi ve be¤eni oda¤›na oturan
iktidar sahibi kad›n ve erke¤in eﬂiti olmakt›r. Be¤eni ve ilgi oda¤›nda olmayan bir erke¤in ya da kad›n›n ilgisi ya da emir eri oluﬂu ona haz vermiyor. Küçükburjuva kad›n, emekçi erkek ya da kad›ndan üstün olmay›
ve onlar› yönetme olanaklar›na ve gücüne sahip olmay› ola¤an bir durum olarak görüyor ve emekçilerin kendine karﬂ› ilgisini ve be¤enisini
önemsemiyor. Emekçi kad›n ve erkekle eﬂit olmay› “ak›l tutulmas›” olarak gören burjuva, küçükburjuva kad›n; “ça¤daﬂ kölenin” boyun e¤mesine, el pençe duruﬂuna burun k›v›r›yor. Bir küçükburjuva kad›n için,
eﬂitlik ve özgürlük istenci; yönetici unsurlar› kenara iterek, yöneticili¤i
kendi varl›¤›nda biçimlemektir. Bu eylemiyle, küçükburjuva kad›n; toplumsal iktidar›n as›l sahibi olan büyük burjuvalar›n ilgisini çekmeyi ister.
O, egemen s›n›f ç›kar›n›n idamesini sa¤layacak biçimde inﬂa edilmiﬂ
toplumsal organizasyonun kendisine yükleyece¤i hizmeti; yönetici organlar›n dizginlerini tutma gücüne ulaﬂarak ifa etmeyi hedefler.
Küçükburjuva kad›n›n idealist pratik amac›; kapitalist sistemin “eﬂitlenme” olana¤› sundu¤u bir kad›n olarak kendisinin, yöneten erkekle
eﬂitlenmesidir. Küçükburjuva kad›n için, kapitalist sistemde bu gerçekleﬂebilir bir durumdur. Oysa “ça¤daﬂ köle” olarak kald›¤› sürece bir iﬂçi
kad›na, kapitalist sistemin, “eﬂitlik” olana¤› sunmas› mümkün olmayacakt›r; bu nedenle, emekçi kad›n için, “erkek kad›n eﬂitli¤i” istemi, yaln›zca söylem olarak kalacakt›r.
Do¤rudan s›n›fsal konumlan›ﬂla ilgili olan bu durum; küçükburjuva
kad›n hareketini, emekçi kad›n hareketinden nitelik olarak farkl› k›l›yor.
Bir küçükburjuva kad›n, kapitalist toplumlar›n piramidal yap›lanmas› içerisinde konumlad›¤› meslek ya da eylemin özel bir yetenek gerektirdi¤ine inan›r. Her insan›n, gazeteci, ö¤retmen, bilim insan›, avukat,
sanatç›, politikac›, felsefeci olamayaca¤› ve bu eylemlerin özel yetenek
ve ak›l gerektirdi¤ine inanan bir küçükburjuva kad›n, genellikle bu iﬂlerin erkekler taraf›ndan yap›lmas›n›n nedenlerini sorgulamaz. Bu iﬂleri
yapma yetene¤ine haiz kad›n olarak da; öteki kad›nlar›n bu iﬂleri yapacak yetenekte olmad›¤›n› iddia eder. Toplumsal olanaklar ve maddî, entelektüel koﬂullara ba¤l› olarak kad›n ve erke¤in bu iﬂleri yapabilece¤i
gerçe¤ini yads›yan küçükburjuva kad›n, toplumsal eﬂitsizli¤in varoluﬂ
gerekçelerine ideolojik destek sunar. Toplumsal ve maddî iﬂleri yapabilme konusunda insanlar›n “eﬂit” olamayaca¤› kan›s› taﬂ›yan küçükburjuva kad›n; bu ideolojik yüklenimiyle, “ateﬂli savunucusu” oldu¤u “özgürlük ve eﬂitlik” konusunda sahici olmaktan uzaklaﬂ›r.
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E¤er bir insan, yapt›¤› iﬂin yaln›zca kendisi ve benzerleri taraf›ndan
becerilebilir oldu¤una inan›yorsa; onun, “tüm insanlar›n eﬂit olabilece¤ine” iliﬂkin sözleri sahtedir. Bu sahtelik, s›n›fl› ve piramidal örgütlenmiﬂ
toplumu ayakta tutan bir büyük aldatmacan›n ideolojik siyasî arac›d›r.
Emekçi kad›n ise, yapt›¤› iﬂin tüm kad›n ve erkekler taraf›ndan yap›labilece¤i gerçe¤ini yaﬂayarak görür ki; bu bilinç, onun eﬂitlik isteminin, gerçek anlamda, sahici bir anlam kazanmas›n›n güçlü dayana¤›d›r.
‹ﬂçilerin toplumsal durumu; s›n›f iktidar›n›n ve bu iktidar›n besledi¤i
yönetme istencinin insanl›k tarihinden ç›kar›lmas›n›n mümkün olabilece¤i fikriyle buluﬂman›n olana¤›n› sunar. Emekçi kad›n ve erke¤in toplumsal konumu, farkl› cinslerin eﬂitli¤inin sa¤lanabilece¤ine iliﬂkin fikrin dayana¤›d›r. Emekçi kad›n ve erke¤in; içerisine girdikleri tüm toplumsal faaliyetin herkes taraf›ndan gerçekleﬂtirilebilir oldu¤una iliﬂkin bilinci; insanlar aras›nda eﬂitli¤in gerçekleﬂebilir durum oldu¤u fikrinin filiz verece¤i yerdir.
Emekçi kad›n ve erkekler, toplumsal durumlar› itibariyle “eﬂit olmaya” en yak›n noktada dururlar ve “eﬂit” olabilirlik koﬂullar›n›, yaﬂam prati¤inde gerçekleﬂtirme olana¤›na sahiptirler. Emekçi erke¤in, kad›n üzerindeki tahakkümünün kayna¤› olan sistemin, maddî ve entelektüel dayanaklar›n› parçalayacak anti-kapitalist bir devrim, emekçi kad›n ve erkek aras›nda eﬂitli¤in oluﬂmas›n›n ve dolay›s›yla erke¤in kad›n üzerindeki iktidar›n›n sönmesinin önünü açacakt›r. Kald› ki; kad›n ve erke¤in birlikte yürütece¤i anti-kapitalist mücadele süreci; kad›n ve erke¤in yoldaﬂl›¤›n› sa¤layacak bir süreç olacakt›r. ‹nsanlar› ezerek, bask› alt›nda tutarak, bilinçlerini dumura u¤ratarak birbiriyle çat›ﬂt›ran kapitalist s›n›f iktidar›na karﬂ›, birlikte yürütülen özgürlük mücadelesi, kad›n ve erkek yoldaﬂlar aras›nda, güven ve “eﬂitli¤in” sa¤lanmas›n›n maddî ve entelektüel ortam› oluﬂacakt›r.
‹nsanlar›n belli bir amaç için bir araya geldikleri kolektiflerde, hedeflenen amaçtan uzaklaﬂan bireylerin birbiriyle didiﬂmesi ve çat›ﬂ›r duruma gelmesi gerçekleﬂir. Bu durum, toplumsal bir amaç için gerçekleﬂtirilen birlikteliklerin pratik ifadesi olan tüm örgütlenmelerde gerçekleﬂen
bir durumdur. Ayn› ﬂekilde, ortak düﬂmana karﬂ› özgürlük mücadelesinde birlikte olmayan kad›n ve erke¤in; özgürlük yürüyüﬂünde omuzdaﬂ
olmaktan uzaklaﬂt›klar› ölçüde birbiriyle didiﬂir ve kavga eder duruma
gelmesi kaç›n›lmaz gerçekleﬂir.
Sömüren ve ezen s›n›f iktidar›n›n var olamad›¤› bir toplumda ve bu
toplumun inﬂas›n› hedefleyen yürüyüﬂ sürecinde, erke¤in kad›n› bask›
alt›na alma ve yönetme koﬂullar› da parçalanacak ve o zaman, emekçi
kad›n ve erke¤in aras›ndaki sevgiyi ve yoldaﬂl›¤› dinamitleyen erk de
darmada¤›n olacakt›r. ‹ﬂte o zaman kad›n ve erkek gerçek anlamda eﬂit
olman›n sa¤lad›¤› olanaklar› kullanarak gönüllü bir arada yaﬂaman›n
hazz›n› tadacakt›r.
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Toplumsal Dayana¤› Y›k›lmadan Erkek Egemenli¤i Sönmez
Küçükburjuva kad›n›n›n özgürlük ve eﬂitlik istenci, burjuva s›n›f karakteriyle do¤rudan iliﬂkilidir. Küçükburjuva kad›n›n özgürlük istencini,
küçükburjuva devrimcili¤inden veya burjuva demokrasisinden kopuk,
ayr› de¤erlendirmek, devrimci sosyalist hareket aç›s›ndan önemli bir zaaft›r. Küçükburjuva hareketinin s›n›fsal vasf›n› göz ard› etmek, hareketin
as›l olarak küçükburjuva demokrasisinin parças› oldu¤u gerçe¤ini görmemektir. Bu bilinç yan›lsamas›, emekçi kad›nlar›n kurtuluﬂu sorununun
bir toplumsal devrim sorunu oldu¤unu unutman›n yolunu açar.
Eme¤in kurtuluﬂu sorunundan kopuk ele al›nan toplumsal gruplar›n
kurtuluﬂ eylemi bireysel kurtuluﬂ istencini körükler. “Ben toplumu kurtaracak niteliklere sahibim. Düzen kötüler taraf›ndan yönetildi¤i için bozuldu; ben iyiyim ve ben toplumu yönetirsem her ﬂey iyi olacak” sözü küçükburjuva erkek ve kad›n›n pratik karﬂ›l›¤› olmayan ama toplumsal hipnotize seanslar› için anlam› olan aldatma cümlesidir. Küçükburjuva demokratl›¤› ile devrimci sosyalist duruﬂun farkl›l›¤›, tam da bu cümlede
aç›¤a ç›kar. Birey kimli¤inin ön plana geçiﬂi ve toplumlar›n yazg›s›n› etkileyecek önemde rol al›r duruma geliﬂi; ezilenlerin kurtuluﬂunun devrimle mümkün olaca¤› fikrinin önüne örülen duvara konulan bir tu¤lad›r.
Küçükburjuva kad›n hareketi önderleri, eylem ve duruﬂlar›na karﬂ›
yönelen en küçük eleﬂtiride; “siz ezilenlerin özgürlü¤ünü istemiyorsunuz, üstü örtülü ﬂekilde özgürlük mücadelemizi engelliyorsunuz.” diye
feryat ediyorlar. Ezilen toplumsal gruplar, ezilmiﬂlik olgusunu kullanarak; ideolojik, politik yan›lg›lar›n›n görmezden gelinmesini istiyorlar. Bu
istem, devrimci sosyalistlerin raz› olacaklar› bir ﬂey de¤ildir. Devrimci
sosyalistler, ezilen toplumsal gruplar›n mücadelesini her dönemde, koﬂulsuz desteklediler ve dahas› birçok gerekçenin arkas›na s›¤›narak bu
dayan›ﬂmadan uzaklaﬂan her hareketi teﬂhir ettiler. Genel anlamda kad›n›n ve ezilen uluslar›n özgürlük ve eﬂitlik mücadelesini yads›yacak her
dayatma ve reddin mesnedi olarak ileri sürülecek her koﬂul, zorbal›¤a
kap› açar. Kad›nlar›n ve ezilen uluslar›n özgürlük ve eﬂitlik mücadelesi
do¤al bir hakt›r. Bu hakk›n reddi anlam›na gelecek, hakk›n kullan›lmas›n› önleyecek her gerekçe, özgürlü¤ün ve eﬂitli¤in önüne barikat kuran
“erkin” meﬂru say›lmas›na katk›d›r ve bu nedenle reddedilmelidir. Devrimci sosyalistlerin bu do¤rultuda ald›¤› pratik tutum ve her koﬂulda gerçekleﬂtirdikleri dayan›ﬂma eylemleri, söze gerek b›rakmayacak kadar
somuttur. Kuﬂkusuz bunun yan› s›ra devrimci sosyalistler, her yerde,
ezilen toplumsal grup militanlar›n›n mücadele sürecinde ald›¤› tutum ve
izledi¤i yolun, kapitalist sisteme yarar sa¤lamas› noktas›nda, bu yanl›ﬂlara karﬂ› eleﬂtirel tutum tak›nd›lar ve bu konudaki görüﬂlerini aç›kça dillendirdiler. Devrimci sosyalistlerin eleﬂtirisi, mücadelenin kendisine de¤il, tutulan yolun, gerçek anlamda özgürlük ve eﬂitli¤i sa¤lamaktan uzak
oldu¤una ve mücadele sürecinde gerçekleﬂtirilen duruﬂun, mücadeleye
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sekte vuraca¤›na iliﬂkin kayg›n›n ifadesidir. Bu toplumsal, ideolojik varoluﬂ hakk›n› kullanmad›klar› anda; devrimci sosyalistlerin mücadelesinin
de burjuva sistemin y›k›lmas› hedefinden uzaklaﬂt›¤› bilinen bir gerçekliktir. Ancak bu gerçeklik dahi; ne tarz ve biçimde olursa olsun ve eme¤in kurtuluﬂu savaﬂ›n› zaafa u¤ratma potansiyeli taﬂ›sa da, ezilen toplumsal gruplar›n özgürlük ve eﬂitlik hareketini yads›man›n gerekçesi olarak kabul edilemez.
Genel anlamda küçükburjuva demokratl›¤›na ve oportünizmine ve
ba¤lant›l› olarak da, emekçi hareketini bask›layarak saf tutan feminist
özgürlükçü oportünist e¤ilimlere karﬂ› suskun kalmak; burjuvazinin, devrimci sosyalist hareketi çökertme ve proleter devrimci hareketin bilincini
dinamitleme istemine çanak tutmakt›r. Bu durum, kad›n hareketine düﬂmanca bir tutum tak›nmak ve onu yok saymak ya da gücünü yitirmesini
istemenin de¤il; devrimci sosyalist hareketin, her türlü oportünizmin zay›flat›c› darbesini savuﬂturacak ﬂekilde organize olmas› gerekirlili¤inin
dayana¤› olmal›d›r.
Komünistlerin temel düsturu; kapitalist sistemin tüm de¤erlerinden
kopmakt›r.
Devrimci sosyalist hareket, tekelci burjuvazinin bask›n ekonomik,
ideolojik ve siyasî sald›r›s› nedeniyle u¤rad›¤› zarar kadar; küçükburjuva
devrimci ve demokratik hareketin, proleter devrim fikrine ve eylemine
karﬂ› yürüttü¤ü ideolojik ve siyasî sald›r›n›n emekçilerin bilincinde yaratt›¤› tahribattan da zarar gördü. Ezilenlerin, burjuva iktidara yakar›ﬂ›n›n
pratik anlat›m› olan burjuva demokratik eylemin parlak, aldat›c› büyüsüne kap›ld›klar› ölçüde; emekçiler, devrim bilincini edinmekten uzaklaﬂarak, küçükburjuva devrimci eylemin dümen suyuna kap›ld›lar.
Bu gidiﬂe karﬂ› etkin ve eleﬂtirel bir sesle karﬂ› durmamak, devrimci sosyalistlerin, yaﬂamsal faaliyetlerine can taﬂ›yan damarlar›n tahrip
edilmesine izin vermektir. Proleter devrimci hareket, bir toplumsal gruba, onlar›n “özgür ruhlar›” gö¤e yükselecek ve tatmin olacak diye kendi
hayat damarlar›n› köreltme hakk› sunamaz. ‹ﬂçi s›n›f›n›n bu kadar “özgürlük” düﬂkünü olmas›, kendi özgürlü¤üne kast›n›n iﬂaretidir. Bu “safl›k” devrimci sosyalist hareket için ölümcül bir zaaft›r.
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K›v›lc›m Uzun
-Panel Konuﬂmas›Gençlik - Gelecek Ve Politika* - 1 -

Merhaba arkadaﬂlar,
Sorun Yay›nlar› Kolektifi’nin düzenlemiﬂ oldu¤u “Gençlik - Gelecek
Ve Politika” konulu panelimize hepiniz hoﬂ geldiniz.
Öncelikle, bugün panelimizde konuﬂmac› olarak bulunmas› gereken Can Dolgun arkadaﬂ›m›z bir yak›n›n›n vefat› sebebiyle, Serhat Halis
arkadaﬂ›m›z da e¤itimi sebebiyle yurt d›ﬂ›nda olmas›ndan kaynakl› panelimize kat›lamad›lar.
Panelimizde, gençli¤e atfedilen anlamlar›, uygun görülen ve biçilen
gelece¤in analizini ve egemen s›n›flar›n gençlik üzerindeki politikalar›n›
halen üniversite ö¤rencisi olan arkadaﬂlar›m›z Güneﬂ Akdeniz ve Tuncay ﬁur ile birlikte anlatmaya ve tart›ﬂmaya sunmaya çal›ﬂaca¤›z. Panelimizi yönetme görevini de Sorun Yay›nlar› Kolektifi ad›na ben üstlenece¤im. Ben de hâlâ üniversite ö¤rencisiyim. Böylece “Gençlik - Gelecek
Ve Politika” konulu panelimizde gençli¤in sorunlar›n› yine biz genç kuﬂaklar olarak konuﬂacak, tart›ﬂmaya açacak ve çözüm yöntemleri üretmeye çabalayaca¤›z.
Arkadaﬂlar›m›z konuﬂmalar›na baﬂlamadan önce ben k›sa bir giriﬂ
yapmak istiyorum.
Öncelikle, gençlik derken toplumun hangi kesiminden bahsetti¤imizi aç›k bir ﬂekilde ortaya koymam›z gerekiyor. Çünkü gençlik sosyal bir s›n›f de¤ildir; toplumsal yap› içerisinde de farkl› özellikte gençlik gruplar› tan›mlayabiliriz: burjuva gençlik, iﬂçi ve iﬂsiz gençlik, ö¤renci gençlik vb.
Gençli¤in bu karmaﬂ›k yap›s›, çok yönlü yozlaﬂt›rma ve yabanc›laﬂt›rma politikalar›yla kendi ç›karlar›na uygun bir genç kuﬂak yaratma konusunda egemen s›n›f›n iﬂine yaramaktad›r. Ülkemizde de tüm ç›plakl›¤›yla görebildi¤imiz bu türetilmiﬂ gençlik, burjuvazinin tüm yoz ve kozmopolit kültür ve de¤er yarg›lar› taraf›ndan kuﬂat›lm›ﬂ durumdad›r. Elbette bu durum bilinçsizce gerçekleﬂtirilmiﬂ ya da tesadüfî bir eylem olarak
görülemez.
Bunun yan› s›ra, gençlik burjuvazi taraf›ndan kendisine sunulan ve
olmas› gereken oymuﬂ gibi gösterilen “gençlik portresini” ve “gelecek
S. P. F/4
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plan›n›” kimi zaman kabul etmekte, bilinçsizce sahiplenmekte ancak ço¤u zaman da boyun e¤mektedir.
Hâkim s›n›flar›n istedi¤i ve büyük ölçüde yaratmay› baﬂard›¤› bireyci, apolitik, ayaklar› yere basmayan gençlik tipinin karﬂ›s›na koyulacak
genç kuﬂaklar› yönlendirmesi gereken mevcut sol gruplar, örgütler de
ne yaz›k ki günümüzde burjuva politikalar› karﬂ›s›nda alternatif olarak
gerçekçi ve etkili politikalar üretememektedirler. Benzer ﬂekilde, gençli¤in toplumsal ve devrimci görevinin ne olmas› gerekti¤i konusunda genç
kuﬂaklara yol gösterecek ve gençli¤i iﬂçi s›n›f›n›n yoluna yöneltecek olan
birleﬂik, güçlü, güvenilir ve donan›ml› bir Komünist Parti’den de yoksunuz. Bu sebepledir ki; bu kapitalist kuﬂatmay› y›kmak isteyen ve çözüm
yöntemlerinin aray›ﬂ›nda olan ilerici-devrimci gençlik, ya aray›ﬂ›na bir
cevap bulamamakta ya da mevcut sol yap›lar›n politikas›zl›¤› içerisinde
kaybolmaktad›r.
Gençli¤in içinde bulundu¤u bu vaziyetten kimlerin, hangi yönlü yararland›¤›, bu durumun do¤urdu¤u çok yönlü sonuçlar›n analizi ve çözüm yöntemleri konusuna arkadaﬂlar›m›z konuﬂmalar›nda daha detayl›
olarak anlatmaya çal›ﬂacaklar.
Bu k›sa giriﬂten sonra sözü konuﬂmac›lar›m›za b›rakmak istiyorum.
Her konuﬂma yaklaﬂ›k 20 dakika sürecektir. Arkadaﬂlar›m›z konuﬂmalar›n› bitirdikten sonra soru-cevap bölümüne geçip, e¤er varsa sorular›n›z› almak istiyoruz. ﬁimdi sözü Güneﬂ Akdeniz arkadaﬂa b›rak›yorum.

* TÜYAP’›n 16-24 Nisan 2011 tarihleri aras›nda 16. ‹zmir Kitap Fuar›’nda, Sorun Yay›nlar› Kolektifi’nin 16 Nisan 2011 tarihinde düzenledi¤i
“Gençlik -Gelecek Ve Politika” konulu Panel-Söyleﬂi etkinli¤inde yapt›¤› konuﬂma metnidir (S. P.).
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Güneﬂ Akdeniz
-Panel Konuﬂmas›Gençlik - Gelecek Ve Politika* - 2 -

Gençlik kavram›ndan bahsederken; belli bir yaﬂ aral›¤› ile kategorize edilmiﬂ ve belirli anlamlar yüklenmiﬂ bir sosyal bir tabaka olarak tan›mlayabiliriz. Fakat tan›mlad›¤›m›z gençlik kavram›ndan bahsederken
s›n›fsal tabaka ve içinde bulundu¤u konumdan onu ba¤›ms›z tutamay›z.
Bu aç›dan gençli¤i; iﬂçi gençlik, burjuva gençlik, iﬂsiz gençlik, köylü
gençlik, daha çok üniversitelerde karﬂ›laﬂt›¤›m›z küçükburjuva gençlik,
ö¤renci gençlik olarak s›n›fsal konum aç›s›ndan kategorize edebiliriz.
Hâkim ideoloji gençli¤i s›n›fsal olarak tan›mlamay›p sadece belli bir yaﬂ
aral›¤›nda kategorize etmiﬂtir. Üzülerek belirtmek gerekir ki; hâkim ideoloji gençlik üzerinde kendini fazlas›yla var etmiﬂ ve gençli¤i etkisi alt›na alm›ﬂt›r. Bu nedenle gençlik kendini s›n›fsal olarak tan›mlamaktan tamamen uzakt›r. Bununla birlikte gençlik farkl› din ve etnisite aç›s›ndan
da birbirinden ayr›l›r. Özellikle toplumumuzda hâkim güçler taraf›ndan
belirlenmiﬂ ve benimsetilmiﬂ Müslüman-Türk insan profili do¤rultusunda
farkl› din ve etnik kökene sahip gençlerde bu genellemeden tamamen
ayr›ﬂt›r›l›r ve farkl› olarak kategorize edilebilir.
Ayr›ca gençli¤i ideolojik olarak kategorize edersek; lumpen gençlik,
devrimci gençlik, apolitik gençlik, ulusalc›-milliyetçi gençlik, dinci muhafazakâr gençlik, küçükburjuva ideolojisine sahip sosyaldemokrat gençlik ve burjuva gençlik olarak ay›rabiliriz. Özellikle ideolojik olarak s›n›fland›rd›¤›m›z gençlik birbirinden çok ba¤›ms›z olmamakla birlikte içinde
di¤er bir ideolojiyi de var etmektedir. Devrimci gençlik içerisinde ulusalc› Kemalist ideolojinin var olmas› gibi. Peki, ideolojik olarak keskin çizgilerle ayr›ﬂmas› gereken gençlik neden birbirinden ba¤›ms›z de¤ildir.
Elbette ki; yetiﬂtirildi¤imiz e¤itim sistemiyle do¤rudan ba¤lant›l›d›r. ‹lkokuldan baﬂlay›p üniversiteye kadar devam eden bu süreçte hâkim güçler e¤itim sistemine direkt olarak müdahale etmiﬂ ve gençli¤in üzerine
kendi politikalar›n› uygulam›ﬂlard›r. Gençli¤i sistemin birer parças› haline getirmiﬂ, diyalektik ve bilimsel bir e¤itim anlay›ﬂ›ndan uzak tutmuﬂ ve
idealist metafizik burjuva e¤itim ve kurumlar›yla kendisinin belirledi¤i bir
insan profili haline getirmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Bunun için de elinde bulundurdu¤u bütün bask› ayg›tlar›n› kullanm›ﬂ gerek fiziksel gerek psikolojik bütün olarak bir sald›r›ya geçmiﬂtir. Daha ilkokuldan itibaren bilimsellikten
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uzak, diyalektik metottan ba¤›ms›z resmî tarih anlat›larak yetiﬂtirilen
gençlik analiz etmekten, sorgulamaktan, araﬂt›rmaktan ve eleﬂtirmekten
tamamen uzak tutulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu sistematik bask›lar içinde yetiﬂtirilen gençlik dogmatik bir bak›ﬂ aç›s›ndan kendini kurtaramam›ﬂt›r.
Okullarda uygulanan bu politikalar›n yan› s›ra sistem, feodaliteyi de bir
bask› ayg›t› olarak kullanm›ﬂt›r.
Ailelerde ço¤u zaman e¤itim sisteminin uygulad›¤› politikalar› benimsemiﬂ ve bu do¤rultuda uygulanan bask› ayg›tlar›na katk› sa¤lam›ﬂlard›r. Üniversiteye gelmeden önce yap›lan uyar›lar bunun bir göstergesidir. Özelikle üniversite dönemine kadar sistematik olarak korku ve
bask› politikalar›yla yetiﬂtirilen gençler, üniversite döneminde benzer tav›rlar›n› devam ettirmiﬂlerdir.
Bilimsel ve akademik e¤itimin verilmesi beklenen, gereken üniversiteler, ayn› ayg›tlar› kullanmaya devam etmiﬂtir. Üniversitelerde de e¤itim anlay›ﬂ› aileden baﬂlanarak al›nan e¤itim anlay›ﬂ›n› k›ramamakta
hatta bir devam› niteli¤inde karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Gereksiz bilgi hamall›¤› reva görülen üniversite ö¤rencileri pratikten tamamen uzakta, diyalektik birlik ve bütünsellikten uzak kaba pozitivist bir anlay›ﬂla yetiﬂtirilmektedir. E¤itimsel anlamda uygulanan bilimsellikten uzak politikalar fiilî anlamda da kendini göstermekten geri durmamaktad›r.
Kay›t dönemlerinde aileleriyle birlikte gelen ö¤rencilere polisler taraf›ndan da¤›t›lan ve içinde belirli kulüp faaliyetlerine, eylem ve toplant›lara kat›lmamalar› gerekti¤ini anlatan bildiriler e¤itim sisteminin bask›
ayg›tlar›n› sistematik olarak uygulad›¤›n›n bir göstergesidir. Daha ilk
baﬂta uygulanan bu korku politikalar›yla gençlik, sorgulamaktan ve eleﬂtirmekten uzak durmuﬂtur.
Maalesef e¤itim sisteminin uygulad›¤› bu politikaya karﬂ› atak geliﬂtirmekte devrimci ö¤renciler yetersiz kalm›ﬂt›r.
Ö¤rencilerin kafas›nda oluﬂan üniversite ö¤renicisi profilini y›kamam›ﬂlard›r. Bununla birlikte otogarlarda sabah›n erken saatlerinde bekleyen çeﬂitli cemaat yurtlar› da sistemle iﬂbirli¤i içerisinde ö¤rencileri saf
d›ﬂ› b›rakma mücadelesinde önemli rol oynamaktad›r. Ö¤rencilere çeﬂitli burslar vererek, kalacak yer sa¤layarak, hâkim sistemin belirledi¤i insan profili çerçevesinde aileleri kolayca ikna ederek ö¤rencileri kendi
hâkimiyetleri alt›na almaktad›rlar. Sistem elbette ki bunun yan› s›ra e¤lence araçlar›n› da ö¤rencilerin hizmetine sunmaktad›r. Üniversitelerin
yapt›¤› okulumuza hoﬂ geldin partileri, çeﬂitli e¤lence yerlerinin yapt›¤›
partiler gibi e¤lenceler ö¤rencileri daha ilk baﬂtan lumpen bir havaya
sokmaktad›r. Kendince özgürlü¤ünün doruklar›nda yaﬂayan gençlik ta52

mamen sorgulamaktan uzak ve kendine uygulanan bask› politikalar›n›n
fark›nda olmadan bu lumpen yaﬂama devam etmektedir. Sistem içerisinde uygulanan ve gençli¤i uyuﬂturan di¤er bir bask› ayg›t› ise futboldur.
Asl›nda bir spor dal› olan futbol, ticari bir araç haline getirilmiﬂtir.
Gençli¤in politize olmas›n›n mümkün olmad›¤› bu e¤lence arac› yine
gençli¤in hizmetine sunulmakta ve uyuﬂturucu etkisini göstermektedir.
‘Dokunma yanars›n’ mentalitesiyle yetiﬂtirilen gençler bunca e¤lence
arac›n›n içerisinde kendini âdeta kaybetmiﬂ ve sistemin yaratmak istedi¤i insan profili olarak ortaya ç›kmaktad›r. Yine bunca e¤lence arac›n›n
içinde kendini var etme çabas› göstermek isteyen ö¤renciler de aile ve
sistem iﬂbirli¤i içerisinde engellenmiﬂtir. Çeﬂitli toplant›lara ve eylemlere kat›lan ö¤renciler hakk›nda soruﬂturmalar baﬂlat›lm›ﬂ, bunca emekle
geldikleri üniversiteden at›lma korkusuyla geri durmalar› istenmiﬂtir. Yine feodaliteyi en güçlü silahlar›ndan biri olarak kullanmaya devam eden
sistem bu ö¤rencilerin ailelerine mektup göndermiﬂ, çocuklar›n›n do¤ru
yolda olmad›¤›na ve ö¤rencilerini bu sebepten ötürü kaybetmek istemediklerini sözde iyi niyetleriyle dile getirmiﬂlerdir. Çocuklar› için kayg› duyan aileler ço¤u zaman bu sözde iyi niyet politikas›na cevap vermiﬂ, feodal ba¤lar›n› kullanarak gençleri bu noktada geri çekmiﬂlerdir. Ayn› zamanda 12 Eylül’ün yaratt›¤› korku havas› içinde ‘biz yapt›k olmad›’ gibi
ifadelerle gençleri geçmiﬂte yaﬂad›klar› olumsuz deneyimlerle gelecekle ilgili umutsuz olmaya itmektedirler. Son zamanlarda çeﬂitli medya organlar›nda gösterilen dönem filmleri bu duyguyu perçinleﬂtirmektedir.
Sürekli vurgulanan; ‘iyi çocuklard›, yaz›k oldu, boﬂuna mücadele ettiler’
gibi bir alg›yla bu durum meﬂrulaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lmakla birlikte sistemi
ve aileyi de hakl› ç›karma telaﬂ›na girmiﬂtir.
Peki, bunca bask› ayg›t› neden gençlik üzerinde uygulanmakt›r?
Burjuvazinin odak noktas› neden gençliktir? Elbette ki bu sorunun cevab› çok aç›kt›r. Çünkü gençlik gelecektir ve gelece¤in karart›lmas› bu noktada burjuvazi için önemlidir. S›kça duydu¤umuz gençlik dinamizmi tam
bu noktada devreye girmektedir. Çünkü gençlik; yukar›da bahsetti¤im
lumpen ve apolitik gençli¤in yan› s›ra, bask› ayg›tlar›na karﬂ› durabilecek
bir potansiyele sahiptir. Gençler üniversitelerde, liselerde burjuvaziye
baﬂkald›rarak, sistemin bir arac› olan güvenlik güçlerine karﬂ›, geri durmadan çat›ﬂmaya girmektedir. Hâkim gerici sistemin çarklar›n› iﬂletmek
ad›na dolayl› ve dolays›z yoldan uygulad›klar› bin bir türlü kirli politikalar
tüm çabalara ra¤men gizlenememekte ve çatlaklar ortaya ç›kmaktad›r.
Son dönemde güncel olarak verebilece¤imiz bir di¤er örnek; art›k dikiﬂ
tutmaz bir hâl alan ö¤renci seçme s›navlar›nda cemaat çevrelerine daha
fazla kadro açabilmek için ucuz yöntemlerle milyonlarca gencin tabii tutul53

du¤u ve hayatlar›n› belirleyecek olan bu deli saçmas› s›nava kendilerince
ﬂifreleme yöntemiyle hile kar›ﬂt›rmalar› s›nav›n muhatab› olan ö¤renci çevreleri taraf›ndan protesto edilmiﬂ, edilmektedir.
En temel haklar›n› aramaya çal›ﬂan bu ö¤rencileri mevcut siyasî iktidar ‘marjinal grup’ olarak nitelendirmekte ve çok sönükte olsa gençli¤in bu aray›ﬂ›na önderlik kurmayl›k edecek bir ne gençlik örgütünün ne
de sol- sosyalist örgütün olmad›¤›n›n bilincindedir. Yaﬂanan son süreçte bize gösteriyor ki burjuvazinin vermiﬂ oldu¤u e¤itim sistemi çatlaklarla ve haks›zl›klarla doludur. Bu anlamda gençli¤e biçilen, reva görülen,
atfedilen de¤er ve anlamlar›n gerçeklik kazanabilmesi ve en önemlisi
gençli¤in gelecek olmas› noktas›nda baz› sorular karﬂ›m›za ç›karmaktad›r. Gençli¤in gelecek olaca¤› gerek burjuvazi taraf›ndan gerekse Marksistler taraf›ndan belirtilmekte esasen bu do¤al iﬂleyiﬂin bir zorunlu basama¤› olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r; fakat burada önemli olan soru
gençli¤in nas›l bir gelecek oluﬂturaca¤› ve oluﬂturaca¤› bu gelece¤i belirleyecek olan sacayaklar›n›n neler olaca¤› sorusudur. Bu soruya da
ﬂüphesiz iki taraf en önemli sacaya¤›n›n e¤itim olmas› gerekti¤i cevab›n› verecektir. Konuﬂmam›n genelinde eleﬂtirmeye, aç›¤a ç›karmaya çal›ﬂt›¤›m burjuvazinin bilimsel olmayan gerici ve toplamda iktidar›n devam›n› amaçlamaya yönelik e¤itim anlay›ﬂ›n›n toplumu toplum özelinde
gençli¤i ne hâle getirdi¤i ortadad›r. Bunun karﬂ›s›na koyulacak olan e¤itim anlay›ﬂ› ise burjuvazinin e¤itim anlay›ﬂ›na tamamen z›t, insan›, toplumu merkeze alan bilimsel ve diyalektik metotla iç içe geçmiﬂ bir dünyay› alg›lama biçimi olarak karﬂ›m›za ç›k›yor.
Uygulanmam›ﬂ ve uygulanamayacak olan bir metot ya da yöntemmiﬂ gibi gösterilmeye çabalanan bu anlay›ﬂ yak›n bir 20. yy baﬂ›nda
Sovyetler Birli¤i deneyiminde karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Do¤rular›yla yanl›ﬂlar›yla eﬂsiz bir deneyim olarak gösterebilece¤imiz Sovyetler Birli¤i’nde burjuvazinin e¤itim anlay›ﬂ›n›n k›r›ld›¤› ve bunun yerine yerleﬂtirilen yeni e¤itim anlay›ﬂ›yla k›sa sürede baﬂta gençlik üzerinde olmak
üzere toplumsal dönüﬂüm ve de¤iﬂimde gözle görülür etkiler b›rakt›¤›
aﬂikârd›r. Bunu çok somut olarak edebiyat, sinema, sanat ve okuma
yazma oranlar›ndaki k›sa süreli ciddî at›l›mlarda net olarak görebilmekteyiz. Aç›kça ifade etmek gerekirse; tarihsel birikim ve deneyimleriyle
kurumsallaﬂm›ﬂ olan burjuvazinin baﬂta e¤itim ve ahlak olmak üzere
tüm kurum ve araçlar›n› ortadan kald›rmak kendili¤inden ya da tanr›sal
bir güç taraf›ndan gerçekleﬂmeyecektir. Bahsetti¤im ideal ve beklentilerimizin nas›l ve ne ﬂekilde gerçekleﬂtirilece¤i noktas›nda tarih bize say›s›z örnek sunmaktad›r.
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Burjuvazinin her yönüyle kurum ve araçlar›n› parçalayacak olan gücün modern toplumda iﬂçi s›n›f› olu¤unu bilmekteyiz. Bu tarihsel ve zorunlu görevi iﬂçi s›n›f›n›n kurmayl›¤›nda ve önderli¤inde gençlik üstlenecektir. Çünkü gelece¤i gençlik inﬂa edecektir fakat ne yaz›k ki; içinde
bulundu¤umuz uluslararas› ve ulusal ölçekte bizi bu yönde umutland›racak bir kurum, parti ya da gençlik örgütü henüz söz konusu de¤ildir. Fakat buradan olamayaca¤› anlam› ç›km›yor. Konuﬂmam›n belli bölümlerinde de üzerinde durmaya çal›ﬂt›¤›m gibi c›l›z da olsa yine baﬂta gençlik kesimi olmak üzere toplumsal muhalefet dinamikleri baﬂ göstermektedir. Tüm bunlar›n zorunlu olarak evrilece¤i yön ve ideal gün geçtikçe
do¤ay›, insan› ve insana dair olan› yok etmek gibi bir gerici misyon üstlenen burjuvazinin sahip oldu¤u bütün kurum ve kuruluﬂlar ortadan kald›r›lacakt›r. Tam da bu noktada ﬂu anda bulunan sol-sosyalist örgütlerin
ne kadar yeterli oldu¤unun sorgulanmas› gerekiyor.

* TÜYAP’›n 16-24 Nisan 2011 tarihleri aras›nda 16. ‹zmir Kitap Fuar›’nda, Sorun Yay›nlar› Kolektifi’nin 16 Nisan 2011 tarihinde düzenledi¤i
“Gençlik-Gelecek Ve Politika” konulu Panel-Söyleﬂi etkinli¤inde yapt›¤› konuﬂma metnidir (S. P.).
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Tuncay ﬁur
-Panel Konuﬂmas›Gençlik - Gelecek Ve Politika* - 3 “Sol-Sosyalist-Devrimci-‹lerici” Gençlik(ler) Üzerine*
Tarih bize toplumsal dönüﬂümler, de¤iﬂimler sürecinde gençli¤in
ne tür roller üstlendi¤ini, bu de¤iﬂim ve dönüﬂümlere nas›l ve ne ﬂekilde etki etti¤ini ﬂüpheye yer b›rakmayacak bir ﬂekilde göstermektedir.
Tarihin tekerle¤ini ileriye çevirmede militan rol(ler) üstlenen gençlik bu
özelli¤inden ötürü de yine toplumsal-siyasal hareketliliklerin yo¤un olarak hissedildi¤i dönemlerde de gönüllü olarak en ön saflara at›lm›ﬂ veya egemen ideolojik çevrelerce en ön saflarda kullan›lm›ﬂt›r. Örneklemek gerekecekse, Nazi Almanya’s›nda faﬂizmin yükseliﬂe geçmesiyle
Nasyonal Sosyalist Alman ‹ﬂçi Partisi en fazla gençler aras›nda propaganda ve ajitasyon faaliyetlerinde bulunmuﬂ ve son tahlilde yine en fazla üye ve sempatizan› da gençler aras›nda toplayabilmeyi baﬂarm›ﬂt›r.
Benzer ﬂekilde faﬂizme karﬂ› yine Avrupa’da karﬂ› direniﬂe geçen komünist hareketlerinin de kadrolar›n› ve militanlar›n› önemli ölçüde gençler
oluﬂturmuﬂ ve faﬂizmin yenilmesinde baﬂat roller oynam›ﬂlard›r gençler.
Bu iki k›yaslamay› yapmamdaki maksat gençli¤in, genç olmaktan kaynakl› mevcut ve kullan›ma ve geliﬂtirilmeye haz›r bir potansiyelinin bulundu¤unu göstermek içindir. ﬁüphesiz bu noktada önemli olan mevcut
heyecan ve dinamizmin nas›l, ne ﬂekilde, kim taraf›ndan ve ne u¤urda
kullan›l›yor olmas›d›r. Konuya iliﬂkin bir örnek daha verecek olursak;
20.yy’›n baﬂlar›nda ivme kazanan ve çok yo¤un olmasa da günümüzde
de hâlâ yer yer devam eden ulusal kurtuluﬂ savaﬂlar›nda da gençlik “at›l›mc›” rolü görmektedir.
Yaﬂla kategorize edilen ve yine kavram olarak da kendi içerisinde
sosyo-ekonomik, inançsal… vb. k›staslara dayanarak kategorize edebilece¤imiz gençli¤i; toplumsal yaﬂamdaki konumlan›ﬂ› politik, kültürel,
ideolojik konumlan›ﬂ›ndan kaynakl› tekrar bir kategorizasyona tabi tutmak durumunday›z. An›lan kavram›n içinin bu kadar aç›lmas›, ﬂüphesiz
anlamay› zorlaﬂt›rman›n aksi bir maksat taﬂ›maktad›r. Çünkü gençli¤in
nerede, ne zaman, hangi amaçla, ne tür toplumsal dinamiklerin yan›nda ya da karﬂ›s›nda duraca¤› do¤rudan sahip oldu¤u veya olmad›¤› politik-ideolojik… vb. altyap›s›yla ilgilidir. Marksist-Leninist formasyondan
uzak, bilimsel diyalektik tarihsel materyalist yöntemden, ilke ve kurallardan kopuk, burjuvazinin ve onun mistik, idealist, metafizik ve pozitivist
anlay›ﬂ› etraf›nda ﬂekillenmiﬂ hâkim bir gençlik bugün tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de hâkim olan konumundad›r. Politik ve s›n›fsal konumlan›ﬂlar› gere¤i defalarca bölümlere ay›rd›¤›m›z gençli¤in, konuﬂmamda üzerinde durmaya gayret edece¤im yine s›n›fsal konumlan›ﬂla56

r› gere¤i ideolojik olarak bölümledi¤imiz; faﬂist, Kemalist, dinci… vb. ﬂekilde konumland›r›labilecek gençlik oluﬂumlar› -ki bunlardan günümüzde
Türkiye’de özellikle dinci ve Kemalist gençli¤in hat›r› say›l›r bir kitle taban› bulunmaktad›r- karﬂ›s›nda “ilerici, sol, sosyalist, devrimci” gençlik olarak tan›mlanan gençli¤in konumu kendisini hangi ölçülerde di¤erlerinden ay›rabildi¤i ve ne tür bir varl›k gösterebildi¤i konusu tart›ﬂmaya de¤er gibi görünmektedir. Kapitalist anarﬂinin, üretim, da¤›t›m ve paylaﬂ›m
hatlar› çerçevesinde ﬂekillenen hâkim gerici “kültür” daha çok ideolojik
olarak bölümlenmiﬂ gençlik kesimleri üzerinde farkl› ölçülerde de olsa
hâkimdir.
Dünyada da oldu¤u gibi Türkiye’de gençlik, gençlik ve politika denildi¤i zaman akla gelen en yayg›n an›msamalardan birisi tüm dünyada
benzer zaman aral›klar›nda yaﬂanan ve 68 gençlik hareketleri olarak tarihe geçip beraberinde birçok kazan›m, de¤er ve bir o kadar tekrarlanmakta ›srar edilen hata getiren bir dönem olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
‘68 Gençlik hareketleri’ diye kay›tlara geçen ve baﬂta üniversite ö¤rencileri olmak üzere gençlik aras›nda filizlenip ve maalesef iﬂçi s›n›f›yla birleﬂip bütünleﬂemeyen eylemlilik dönemleri, baﬂta Fransa olmak üzere
birçok Avrupa ülkesinde baﬂlam›ﬂ ve oradan da neredeyse tüm dünyaya yay›lm›ﬂ bir dalga olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
ﬁüphesiz ﬂunu belirtmekte fayda var; “bat›” ülkelerinde devrimci
Marksist niteliklerden uzak görece “Lumpen” diyebilece¤imiz bu dalga
özellikle “3. Dünya ülkelerinde” ve Türkiye gibi henüz yeterince kapitalistleﬂememiﬂ ülkelerde devrimci bir çehreye bürünmüﬂtür, bürünmek
zorunda kalm›ﬂt›r.
Evet Türkiye’deki ‘68 gerçekten de “bat›” ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda devrimci nitelikler bak›m›ndan ileri bir komundad›r. Önemli ölçüde T‹P içerisinde ve çeﬂitli dernek ve kulüplerde faaliyet alan› bulan gençlik, k›sa
sürede palazlan›p ve herhangi bir güvenceden yoksun bir ﬂekilde (burada iﬂçi s›n›f›n›n partisinden, proletaryan›n patisinden bahsediyoruz) ‘71
at›l›m›n› gerçekleﬂtirmiﬂtir. S›n›fsal güvenceden yoksun ve Komünist
Parti nitelik ve güvencelerinden tamamen kopuk olarak kurulan bu örgüt ve partiler k›sa süre içerisinde faﬂist rejim taraf›ndan yok edilmiﬂtir.
Her ne kadar bu oluﬂumlar Marksist-Leninist ilkeler do¤rultusunda Komünist Parti ilke ve kurallar›ndan yoksun olsalar da gelece¤e sahiplenilip ilerletilmesi gereken de¤erler b›rakm›ﬂlard›r. Bunlardan bahsetmemizdeki temel amaç ad› an›lan kurum ve örgüt ve partilerin de gençlerden oluﬂmas› hatta gençler taraf›ndan kurulmas›d›r. Çok geçmeden
1970’li y›llar›n sonlar›na geldi¤imizde Kürk halk› siyasî talepleriyle kendi
göbe¤ini kesmiﬂ ve bu ulusal at›l›mda da yine gençler baﬂat rol oynam›ﬂlard›r.
Gençli¤in ve iﬂçi s›n›f›n›n bu türden at›l›mlar› 12 Eylül Faﬂizmi taraf›ndan durdurulunca önemli ölçüde, tam da bugün içerisinde bulundu¤umuz toplumsal formasyonun oluﬂturulmas› için gerekli tüm temeller at›l57

m›ﬂ ve bugün fazlas›yla karﬂ›l›¤› al›nmaktad›r. Bu temeller gençlik için
at›lm›ﬂt› önemli ölçüde ve bugün yine gençlik üzerinde ürünleri toplan›lmaktad›r. ‘68 Devrimci gençli¤inin yanl›ﬂ ya da eksik de olsa at›l›mlar›
büyük bir miras b›rakm›ﬂ ad›llar›na fakat ne yaz›k ki bu miras de¤erlendirilip geliﬂtirilmenin ötesinde h›zla tüketilmiﬂtir. Yap›lan hatalara benzer
ﬂekilde yine düﬂülmüﬂ dönemin genç devrimci önderlerinin hatalar› tekrarlanm›ﬂ, yap›lanlar her yönüyle sorgulanmadan, eleﬂtirilmeden, sentezlenmeden “dogmatik” bir biçimde alg›lanm›ﬂt›r ve bir s›n›f partisi yarat›lma ideali bir türlü gerçekleﬂtirilememiﬂtir. Bunun yans›malar›n› en
fazla gençlik üzerinde görmek mümkündür. S›n›f›n kurmayl›¤›ndan yoksun olan gençlik burjuvazinin sa¤l›-sollu kuﬂatmalar› karﬂ›s›nda nefessiz
kalm›ﬂ ve teslim olmak zorunda kalm›ﬂt›r.
Günümüzde de sözüm ona “devrimci-marksist-bolﬂevik….vb.” geçinen birçok kurum ve örgüt hâlâ bu talihsiz anlay›ﬂ› k›r›p, sosyal s›n›f ve
sosyolojik emekçi halk gerçekli¤ine dayanan ve Marksizmin yeniden
sentezlenip, güncellenmesi yoluyla bize ait (devﬂirme olmayan) bir donan›ml› Komünist Parti yaratamam›ﬂlard›r. Mevcut sol-sosyalist geçinen örgüt, grup ve çevrelerin iﬂçi s›n›f›yla yak›ndan herhangi bir ba¤› olmay›p yine önemli ölçüde ö¤renci-gençli¤in oluﬂturdu¤u bir taban› olan
konumdad›rlar. Sol-sosyalist geçinen hareketler bu durumdayken gençli¤in de (ilerici-devrimci-sosyalist…) durumu hakk›nda yorum yapmak
san›r›m çok da zor olmasa gerek. Bin bir parçaya bölünmüﬂ “Sol Cenah›n” bu hastal›kl› durumu ayn› ﬂekilde gençlik içerisinde de en hayati konulardan biridir. Sol etiketli gençlik grup ve çevreler, sol-sosyalist harekette oldu¤u gibi kronikleﬂmiﬂ bir hastal›k olan bölünerek ço¤alma ile ne
yaz›k ki mücadele etmemekte, edememektedirler. Ad› an›lan “sol” çevrelerin bir k›sm› ulusal sol-Kemalizm gibi hastal›klarla bo¤uﬂmakta, bir
baﬂkas› burjuvazinin icazeti ve imkânlar› dahilinde ve kontrolünde kendine bir alan açmaya çal›ﬂmakta ve saymakta güçlük çekece¤imiz di¤erleri de dar gurupçuluk, ulusal hareket kuyrukçulu¤u…. vs. gibi teﬂhislerle tedavisi zorlaﬂan hastal›klarla karﬂ› karﬂ›yad›rlar.
Avrupa menﬂeli, “eﬂitlik, özgürlük, cinsel özgürlük … vs.” gibi kavramsal tan›mlar› kas›tl› olarak yap›lmayan ve herhangi bir ﬂekilde s›n›fsal temellere denk düﬂürülmeyen biz dizi yeni postmodernist anlay›ﬂlarla karﬂ› karﬂ›ya kalmaktay›z. Çizilen bu çerçeve içerisinde “sol” çevrelerimiz de yer edinme yar›ﬂ› içerisine girmektedir. 12 Eylül faﬂizminin üniversitelerden çok yönlü bask›, terör ve iﬂkence yoluyla ç›karmay› baﬂard›¤› sol siyaset bugün ne yaz›k ki çok da iyi bir dönüﬂ yapmay› becerememiﬂtir.
Üniversitelerde sol siyaset Marksist-Leninist formasyondan tamamen uzakta, liberal, postmodern bir anlay›ﬂla ulusalc›, yar›-ulusalc›-Kemalist gençlik çevreleri taraf›ndan, hükümet karﬂ›tl›¤›, türban karﬂ›tl›¤›
üzerinden yürütülmektedir. Bu noktaya de¤inmiﬂken son dönemlerde yine yar›-ulusalc›-Kemalist gençlik çevreleri taraf›ndan gündeme getirilip
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burjuva bas›n›n da ilgisine sunulan ve ra¤bet de toplayan yumurta eylemleri sol anlay›ﬂ›n›n nas›l bir perspektifle alg›lan›ld›¤›n› bize göstermektedir.
Hükümetin bakanlar›na, kurmaylar›na yumurta atan ve daha sonra,
medyan›n ve bir k›s›m burjuva partilerinin de (CHP) deste¤iyle bunu siyasal bir ritüel haline getiren bu çevreler; burjuvazinin tüm kurum ve
araçlar›yla tüm ezilen halklar› mengenesinde s›kan sistemini sorgulamaktan geri durmakta, fakat burjuva patiler aras›nda bile ay›r›m yaparak
yumurtay› hepsine atmamakta, sadece iktidar partisi olan AKP’ye atmaktad›r. Öyle görünüyor ki bu çevreler resmî ideolojinin kadim savunucusu ve kurucusu olan ve sistemle tamamen eklemlenmiﬂ olan CHP ile
çok da bir sorun yaﬂamamaktad›r. Öte taraftan yine benzer bir çevrenin
polisten dayak yedikten sonra meclis önüne gidip komünist düﬂmanl›¤›
tasdikli olan CHP’den medet ummaktad›r. Birkaç çarp›c› ve de üzücü örnek verelim ve bunlar üzerinden günümüz sol gençlik hareketlerinin bir
analizini yapma cihetine gidelim. Yine yar›- ulusal-Kemalist bir gençlik
grubu da burjuvazinin mülkiyetinin garantisi ve emekçi ezilen halklar üzerinde terör estiren devletin polisi karﬂ›s›nda uzuneﬂek oynayabilmektedir!
Fakat yap›lan tüm bu padiﬂah soytar›l›klar›na ra¤men yine devletin polisinden cop yemekten kendilerini kurtaramamaktad›r bu zatlar.
Asl›nda verilen birkaç örnek günümüzde üniversitelerle özdeﬂleﬂen
gençlik hareketinin ne durumda oldu¤unu bize bir anlamda göstermektedir. Yap›lan tüm bu soytar›l›klar› politik bir eylem olarak gösterme çabas›na giren çevreler sözüm ona sol sosyalist olarak geçinmektedirler.
Öte taraftan f›r›ndan s›cak ekmek misali her gün “sollar›m›za” yeni renkler eklenmektedir. Bunlar›n baﬂ›n› da yine bat› merkezli burjuva feminist
ak›mlar oluﬂturmaktad›r. Görece Marksist tandansl› örgütlerimiz ise kendi dar çevrelerinden ç›kamamakta gerek devletin çok yönlü bask› ve terörü sonucunda gerekse kendilerinin de sürekli s›nanan, denenen ve
her seferinde yanl›ﬂl›¤› ispatlanan teori ve pratiklerinden kaynakl› çok
fazla bir varl›k gösterememektedirler.
12 Eylül faﬂizminin üstünden geçti¤i Türkiye sosyalist hareketi ne
yaz›k ki belini henüz do¤rultamam›ﬂt›r. Dünya ölçe¤inde sosyalist hareketin geçici yenilgisinin ard›ndan önemli ölçüde savrulan sol grup ve
çevreler dünyan›n de¤iﬂik yerlerinde kendi iç dinamiklerinden kaynakl›
olarak tekrar bir güç olma noktas›nda zorluklar yaﬂamaktad›rlar. Benzer
ﬂekilde dünya sosyalist hareketinin bir birli¤i, dayan›ﬂma a¤› olmad›¤› gibi gençlik hareketlerinin de uluslararas› ölçekte bir birli¤inden henüz
bahsedemiyoruz. Bu durum yerel anlamda da bölünmüﬂlük savrulma,
Marksizm d›ﬂ› anlay›ﬂlar olarak karﬂ›m›za ç›kmakta, ç›kar›lmaktad›r.
Birileri taraf›ndan “Arap Bahar›” olarak nitelendiren Kuzey Afrika ve
Yak›n Do¤u’daki halk hareketlenmeleri de yine önemli ölçüde gençlik temelli karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Gerek Türkiye’de gerekse dünyada sosyalist hareketin öndersizlik krizi yaﬂad›¤› bu dönemde ad› an›lan bölgeler59

de dikta rejimlerine karﬂ› baﬂlat›lan hakl› baﬂkald›r›lar ne yaz›k ki baz› sol
çevrelerin nitelendirdi¤i gibi halk devrimi olma niteli¤inden çok uzakta
durmaktad›r. Bu halk hareketlerine kurmayl›k edebilecek bir kurum ya
da parti de henüz pratikte söz konusu de¤ildir. Son tahlilde gerek burada yine toplumsal de¤iﬂim, dönüﬂüm noktas›nda ileri at›lan gençlik kurmay›ndan yoksun oldu¤undan savrulma, ne istedi¤ini bilmeme ve sonuçta tekelci sermayenin sahte demokrasicilik oyunlar›na prim vermekle karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂt›r. Gençli¤in tarihsel süreçten günümüze taﬂ›d›¤›,
tarihin tekerle¤ini ileriye taﬂ›ma noktas›ndaki rol ve sorumluluklar› ﬂüphesiz hoyratça ve disiplinsizce, önderlikten yoksun bir biçimde kullan›lmas›, tüm bu dinamizmi kavray›p sahiplenip, yönlendirebilecek bir Parti’den yoksun olmam›zdan kaynaklanmaktad›r. Son olarak Stalin Yoldaﬂ›n da belirtti¤i üzere “gençlik partinin yede¤idir” Parti (Birleﬂik-donan›ml› bir Komünist Parti) ise gelece¤in kurucusu olacak güçtür, bu kurum ve araçlardan yoksun olmam›z gelecek ad›na söylenen tüm ﬂatafatl› sözleri anlams›z k›lmaktad›r. Tüm eleﬂtirilere ra¤men gerek gençli¤in var olan at›l›mlar›na ve gerekse olacak olan (zorunlu olan) at›l›mlar›na gerekli anlam ve de¤eri vermekten geri durmuyoruz. Fakat bunu yaparken de asla burjuva, küçükburjuva, Marksizm d›ﬂ› ak›mlar› ve de sol
ya da sol etiketli nasyonal sollar› kastetmiyoruz ve her f›rsatta teﬂhir ve
de tecrit ediyoruz. Gençli¤in bu süreçte elbette suyu kayna¤›ndan içmesi taraf›nday›z ve bu kayna¤›n da Marksizm ve Leninizm oldu¤unun bilincindeyiz.
Gençlik - Gelecek Ve Politika**
ﬁüphesiz Gençlik kavram›ndan bahsederken, ilk olarak gençli¤in
ne oldu¤u, ne olmas› gerekti¤i ve gençli¤e nas›l anlamlar yüklendi¤i konusuna k›saca bakmam›z gerekiyor. Gençlik belli bir yaﬂ aral›¤› ile kategorize edilmiﬂ ve belirli anlamlar yüklenmiﬂ bir sosyal tabaka olarak tan›mlanabilir. Fakat bu nanif tan›m›n ötesinde geçli¤in asla sosyal bir s›n›f olma özellikleri göstermedi¤ini ve kendi içerisinde de üretim iliﬂkilerinin ﬂekillendirdi¤i sosyal s›n›flar›n›n özelliklerini önemli ölçüde yans›tt›klar›n› vurgulamak gerekiyor. Bu ba¤lamda gençli¤i bir bütünsel yap› içerisinde ele al›p de¤erlendirmemiz tabiat›yla çok sa¤l›kl› sonuçlar vermeyecektir bize. Gençli¤e kabaca yüklenen; at›lgan, dinamik savaﬂç› ya da
sürekli olarak yeniyi ve daha iyisini arayan, gelecek kuﬂaklar›n teminat›
vb. gibi anlamlar e¤er bahsedilen tüm at›flar ve özellikler do¤ru yere kanalize edilirse evet do¤rudur, gençlik tüm bu özellikleri içerisinde bar›nd›r›r.
Stalin; Sovyetler birli¤inde gençli¤in örgütü olan Komsomolu Parti’nin yede¤i olarak tan›mlar ve Lenin de ﬂunlar› ekler; “bizde devrim partisine gençlerin egemen olmalar› do¤al de¤il midir? Biz gelece¤in partisiyiz, gelecek ise gençlerindir. Biz yenilikçilerin partisiyiz, gençler ise yenilikçilerin ard›ndan daima daha büyük bir istekle yürürler. Biz eski çü60

rüklü¤e karﬂ› fedakârca verilen savaﬂ›n partisiyiz, fedakârca savaﬂa ise
ilk önce gençler at›l›r.” Burada Türkiye’de gençlik örgütlenmelerinin de
s›kl›kla kullanmaktan geri durmad›klar›, gençli¤in gelecek olmas› konusu üzerinde konuﬂman›n devam›nda durman›n faydal› olaca¤› kanaatindeyim!.. Kapitalist-emperyalist üretim, dolaﬂ›m ve paylaﬂ›m iliﬂkilerinin
tüm dünyay› tekeline almas›, iﬂçi s›n›f› ve tüm dünyan›n ezilen ve sömürülen emekçi halklar› üzerinde Demokles’in k›l›c› gibi durmas›, yaﬂ ile ifade edebilece¤imiz sosyal tabakalar içerisinde belirli anlamlarda belki de
en fazla gençli¤i etkilemekte ve gençli¤i hedef almaktad›r. Sosyalist Sistem’in çözülmesiyle birlikte tüm dünyay› talan eden yoz-kozmopolit kapitalist “kültür” anlay›ﬂ› ve politikalar› en fazla gençlik üzerinde denenmekte ve yine en etkili ve istenilen sonuçlar›n› da gençlik üzerinde vermektedir. Türkiye topraklar›nda da bu durum ne yaz›k ki benzerlerinden
fazlad›r, az de¤ildir.
E¤er gençlik üzerine konuﬂacaksak ivedilikle üzerinde durmam›z
gereken ilk konu e¤itim konusu olmal›d›r; an›lan bu kavram›n da memlekette çok da dikkate al›nacak bir karﬂ›l›¤› bulunmamaktad›r. ‹lkö¤retimden baﬂlayan -hatta aileden ald›¤›m›z temel bunun baﬂ›n› oluﬂturmaktad›r- ve üniversiteye kadar aral›ks›z ö¤rencilere verilen, diyalektik ve bilimsel niteliklerden tamamen uzak, idealizme ve mistisizme dayal› bir
e¤itim anlay›ﬂ› sistematik biçimlerde pompalanmaktad›r. Bunlar›n da
ötesinde yine ilkö¤retimden üniversiteye kadar burjuva resmî tarih anlay›ﬂ› ile resmî ideolojinin k›skac›nda hastal›kl› bir kuﬂak yetiﬂtirilmektedir.
Tabiat›yla bu türden çok yönlü bir kuﬂatma aras›nda gençli¤inde çok
yönlü sorunlarla bo¤uﬂmas› kaç›n›lmaz oluyor. Üniversite amfilerinde
ders gören gençler kendilerinin topraktan yarat›ld›¤›na ve tanr›n›n bir
k›zg›nl›¤› sonucu insan›n dünyaya geldi¤ine biat etmektedirler. Bu anlamda tanr›y› k›zd›rmamak için ellerinden geleni yapmaktad›rlar… Topraktan yarat›ld›¤›na inanan bu gençlik bilimsel-diyalektik düﬂünce ve
analiz yetisinden alabildi¤ince uzaktad›r ki zaten amaçlanan ve verilmeye çal›ﬂ›lan da sistematik olarak budur. Materyalist bilimlerden fizik dersinde dahi metafizik dersi verilmektedir. Materyalizmi, paray› çok sevmek olarak bilen, tan›mlayan m› dersiniz, komünistlerin eﬂlerini paylaﬂt›klar›na inananlar m› dersiniz, evet bunlar›n hepsi daha da fazlas› üniversite s›ralar›nda oturan gençlik içerisinde. ‹ﬂin vahameti de bunlar›n
say›lar›n›n da bir elin parmaklar›n› geçiyor olmas›. Ayn› gençlik bilim, politika, sanat, estetik, felsefe gibi konulardan özenle kaçmakta ve üniversitelerdeki sözüm ona akademisyenler taraf›nda da büyük bir gayretle
bu konular›n üniversitelerde konuﬂulacak konular olmad›¤› kuran ayetleri gibi ezberletilmektedir. Üniversiteler de “ö¤rencilerin e peki ne yapal›m?” sorusunu da dikkate alarak çeﬂitli olanak ve bulanaklar sunmaktad›r. Bunlar 1 TL. karﬂ›l›¤›nda çal›ﬂan çeﬂitli oyun düzenekleri (isimlerini
ben de bilmiyorum), yine üniversitede faaliyet gösteren çeﬂitli zarars›z
kulüpler, bunlar; caz kulübü, da¤c›l›k kulübü, dans kulübü, reklâm kulü61

bü vb. s›ralayabilece¤imiz kulüplerdir; ha bu arada belirtelim sosyolojifelsefe-düﬂünce-hukuk gibi kulüplere de üniversite yönetimleri taraf›ndan kesinlikle izin verilmemektedir. Yine hemen her gün d›ﬂar›da kulüp
denilen yerlerde s›n›rs›z içki ve e¤lence vaadi ile say›s›z parti vs. yap›lmaktad›r. Bunlar›n tan›t›mlar› çok rahat ve kitlesel bir biçimde kampusun
her yerinde yap›lmakta ve büyük bir ilgi ile karﬂ›lanmaktad›r. Kapitalist
anarﬂinin bu yoz ve kozmopolit, insanlar› kimliksizleﬂtiren, dilsizleﬂtiren,
çürüten “kültür” anlay›ﬂ› üniversite baﬂta olmak üzere tüm gençlik üzerinde ciddî bir y›k›m etkisi yapmaktad›r. Özellikle 12 Eylül 1980 askeri faﬂist darbesinden sonra sistematik olarak hayata geçirilen bu model
gençli¤i sosyalizmden uzaklaﬂt›rmak, bilinçsiz ve kontrolsüz e¤lence,
porno ve futbol temelli etkili bir biçimde kullan›lmaktad›r. Günümüzde
burjuva yaz›l› ve görsel bas›n›n tamam› bu denklem ekseninde ﬂekillenmiﬂtir. Genel olarak hal böyleyken sol etiketli-tandansl› gençlik çevrelerimiz ne yapmaktad›rlar, ne yapmamaktad›rlar? Buna da k›saca bakmak
gerekiyor. Asl›nda konuﬂman›n ana halkas›n› oluﬂturmas›n› istedi¤im
e¤itim kavram› (devrimci e¤itim ve devrimci ahlak) kavram› belki de en
çok bu anlamda önemli olmaktad›r. Neden derseniz üniversitede bin bir
güçlükle kendi meﬂreplerince siyaset yürütmeye çal›ﬂan gençlik yap›lar›m›z bu konuda belki lumpen gençlik olarak nitelendirilebilecek üniversite gençli¤inin çok da önünde yer almamaktad›r. Bunu üzülerek ifade
etmekte yarar var. Üniversitelerdeki sol etiketli gruplar da maalesef
Marksizm bilimini ö¤renebilmiﬂ, anlayabilmiﬂ bir durumda de¤il.
Büyük Proleter Bolﬂevik devrimcisi Kalinin, Komsomola seslenirken; Marksizm’i ö¤renmenin sadece Marx, Engels, Lenin ve Plehanof’un eserlerini okumak olmad›¤›n› ›srarla dile getirir ve e¤er bu kadar
kolay olsayd› f›r›ndan s›cak ekmek ç›kar›r gibi Marksist yetiﬂtirirdik ifadelerini kullan›r.
Buradaki mesele eserleri okuman›n da ötesinde bunu yaﬂam›n her
alan›na uygulama becerisi göstermek, bu yönlü bir çaba içerisine girmektir. Bir torna iﬂçisinin Marksizm bilimini teoride bilmesi yetmiyor bunu torna yaparken de kullanmas› gerekiyor, benzer ﬂekilde bir üniversite ö¤rencisinin bunu okudu¤u yazd›¤›, yapt›¤› iﬂlerde kullanmas› gerekiyor. Ancak o zaman Marksist bilim kendini pratikte gösterebilir. Biricik
sosyalist devrim deneyimimiz olan Sovyetler Birli¤i’nde gençli¤in örgütü
olan Komsomol’a ve toplamda tüm gençli¤in e¤itimine verilen önem de
sosyalizme ulaﬂmada, sosyalizmi geliﬂtirmede gençli¤e ve onun e¤itimine ne derece önem verildi¤i aç›k ve örnek al›nacak ﬂekilde ortadad›r.
Fakat bu ifadelerin san›r›m bizim için san›r›m pek de bir k›ymet-i harbiyesi bulunmamaktad›r. Çünkü zaten biz henüz Marksist eserleri dahi
okumuﬂ de¤iliz. Felsefe, iktisat, toplumbilim, tarih ve mitoloji gibi konulara girmeye bile lüzum yok. Çünkü bunun bir karﬂ›l›¤› olmad›¤›n› en
az›ndan ben somut olarak görebiliyorum. Oysa bu topraklarda say›s›z
devrimci de¤er üretilmiﬂ ve bunlar›n ço¤u da gençlik orijinli olmuﬂtur.
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Do¤rusuyla yanl›ﬂ›yla kendi dönemleri içerisinde de¤erlendirildikleri takdirde bu topraklar Mahsun Korkmaz, ‹brahim Kaypakkaya, Mahir
Çayan, Deniz Gezmiﬂ gibi devrimci de¤erler yetiﬂtirmiﬂtir. Fakat ne yaz›k ki bu de¤erleri sahiplenenler bu ideolojik, politik ve örgütsel süreci
Marksist bak›ﬂ aç›s›yla eleﬂtirel katk›larla de¤erlendirememiﬂtir; bu birikimlerin üzerlerine çok da bir ﬂey koyamad›klar› gibi var olan miras› da
tüketme noktas›na gelmiﬂlerdir.
O dönemde Bilim Kurulu, Akademi ve Enstitü gibi ‹ﬂçi S›n›f› Partisi’nin disipliniyle oluﬂturulmuﬂ Kurum’lar›n güvencesi d›ﬂ›nda, son derece yetersiz düzeyde olan devrimci e¤itim ve devrimci ahlak konusundaki çal›ﬂmalar› etkili olamam›ﬂt›r (ki o dönemin koﬂullar› içerisinde hakl› nedenler bulunabilir; en baﬂta Marksist-Leninist eserlerin ve di¤er
dünya devrimci gelenek ve tecrübelerinin henüz tercüme edilmemiﬂ olmas› ve yerelde de yeterince devrimci Marksist-sol yaz›n›n geliﬂmemiﬂ
olmas› bu durumun önemli nedenlerinden biridir). Fakat günümüzde bu
yönlü eksikliklerin önemli ölçüde giderilmiﬂ olmas› ve geride hat›r› say›l›r bir devrimci gelene¤in bulunmas›na ra¤men ne yaz›k ki Devrimci,
Sosyalist, Marksist iddial› örgütlerimiz bunu yeterince iyi kullanamamaktad›rlar. “Marksizmin yorumu ve pratikte yeniden üretimi” sorunsal› baz›
kadrolar›n d›ﬂ›nda henüz kimsenin gündeminde de¤ildir. Marksizm’i
güncelleyip kendi sentezimizi oluﬂturma amac› halihaz›rda herhangi bir
sol örgütün gündemini iﬂgal etmemektedir. Bu hayatî konudaki tart›ﬂmalar›n bir k›sm› Marksizm’i ve Leninizm’i tahrif etme ﬂeklince cereyan
ederken bir baﬂka tarafta da fanatik, dogmatik, sekter bir yaklaﬂ›m söz
konusu olmaktad›r.
Bu noktaya de¤inmiﬂken Türkiye’deki sol örgütler anarﬂisi ç›kmaz›
çok normal olarak gençlik örgütlenmelerinde de görülmekte ve gençlik
örgütlenmeleri “dar grup tap›n›m›” anlay›ﬂ›, bayrak yar›ﬂ› ve alan kapmaca gibi hastal›klarla bo¤uﬂmakta ve pratikte kendini bunlarla tatmin etmenin d›ﬂ›nda somut bir kazan›m ve at›l›m gerçekleﬂtirememektedir.
Kimi örgütlerimizin dile getirmekten ›srarla kaç›nd›klar› B‹RL‹K meselesi, gençlik örgütlerimiz içinde de pek de an›lan ya da an›ld›¤›nda kulak kabart›lan bir konu de¤ildir. Zaten kayda de¤er herhangi bir kitle taban› bulunmayan gençlik örgütlenmeleri, kendi içlerinde dahi ilkeli bir
birliktelik oluﬂturamamaktad›rlar. Bunun baﬂat nedeni ise ideolojik ve
pratik farkl›laﬂmalar›n ötesinde, örgüt ismini öne ç›karmak, bayra¤›n›
göstermek gibi ipe sapa gelmez nedenler oluﬂturmaktad›r. S›n›f Partisi
güvencesinin d›ﬂ›ndaki gençlik temeline dayal› örgütler, s›n›f mücadelesinin keskinleﬂti¤i dönemlerde do¤all›kla sabun köpü¤ü misali kaybolmaktad›r.
Bu konulardan bahsederken ulusalc›, faﬂist ve Kemalist klik ve devletin açt›¤› kanallardan, sistemin r›zas› ölçüsünde alanda çal›ﬂma yapmak isteyen klikler de bulunmaktad›r. Bu türden klikler de lay›k›yla üzerine düﬂen görevi yerine getirmektedir.
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Genel olarak gençli¤in örgütsüzlük durumundan kurtulmas› ve var
olan örgütlerin de parsel kapma anlay›ﬂ›n›n d›ﬂ›na ç›kmas› ›srarla vurgulamaya çal›ﬂt›¤›m devrimci e¤itim ve devrimci ahlak e¤itiminden geçmektedir kanaatimce.
Yine gençli¤in koruyuculu¤unu üstlenecek, ona yol gösterecek,
e¤itip yönlendirecek birleﬂik, güçlü, güvenilir ve donan›ml› tek bir S›n›f
Partisi’nin veya Komünist Parti’nin olmay›ﬂ› ö¤renci gençli¤in dinamizmini ve ilerici aray›ﬂlar›n› ç›kmaza sokmaktad›r. Türkiye’deki sol tandansl› gençlik hareketlerinin hemen hemen tamam› iﬂçi s›n›f›n›n kurmayl›¤›n›
üstlenme gibi süregelen bir bilim ve ak›ld›ﬂ› yan›lg› içerisindedir.
Ancak ve ancak S›n›f Partisi, Komünist Parti iﬂçi s›n›f›n›n kurmayl›¤›n› üstlenebilir ve gençlik de ancak iﬂçi s›n›f›n›n yolunu tutabilir, bu yolda ise iﬂçi s›n›f› ve S›n›f Partisi ona kurmayl›k ve korumal›k yapar. Bu
türden yanl›ﬂ alg›n›n toptan de¤iﬂmesi lâz›m.
Sovyetler Birli¤i deneyiminin geçici yenilgisinin ard›ndan tüm dünyada etkisini ve sosyal meﬂruiyetini büyük oranlarda kaybeden komünist hareketler ve partiler, dünya komünist hareketinin de etkisini azaltm›ﬂt›r. Dünya komünist hareketinin enternasyonal bir önderli¤i, birli¤i olmad›¤› gibi, gençlik hareketlerinin de enternasyonal anlamda bir birli¤i
de henüz söz konusu de¤ildir. Bölgesel ve enternasyonal anlamda
gençlik örgütlerinin bir birli¤inin de olmamas› Türkiye ve dünya komünist
hareketinin içerisinde bulundu¤u durumun do¤al bir sonucu olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
1915 y›l›nda ‹sviçre’de kurulan ve düzenli olarak bülten yay›nlayan
uluslararas› gençlik örgütleri birli¤i bu anlamda olumlu bir deneyim olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Benzer bir örgütlenmenin bugün de kurulmas› çok da zor de¤ildir fakat bundan önce daha mikro ölçekte ilkeli birlikteliklerin gerçekleﬂtirilmesi ve bir türlü ayr›ﬂ›p buluﬂarak bütünleﬂemeyen “sol cenah›m›z›n” tamam›n› etkisi alt›na alm›ﬂ olan bölünerek ço¤alma hastal›¤›n›n tez elden tedavi edilmesi gerekmektedir.
Her ne kadar belki de olumsuz bir tablo çizmiﬂ olsam da kanaatimce içerisinde yaﬂad›¤›m›z toplumun ve onun geçli¤inin durumunu meﬂrebimce anlatmaya çal›ﬂt›m. Geçici oldu¤una inand›¤›m›z bu durum kesinlikle üzerimizde umutsuzluk yaratmamal›d›r.
Evet, ilkeli, samimi ve dürüst olmak gerekirse gerçekten içerisinde
bulundu¤umuz ve tasvirine ve tan›m›na çal›ﬂt›¤›m gençlik çok da iç aç›c› bir kompozisyon sergilemiyor. Bu nesnel durumu tespit ettikten sonra sorunlar›m›z›n çözüm yöntemlerini birlikte araﬂt›rmal›y›z diye düﬂünüyorum.
Fakat bu türden tüm çarp›kl›klara, çeliﬂkilere ra¤men; hareketin
kendisinin bir çeliﬂki oldu¤u ilkesinden hareketle sorunlar›m›za umutsuz-ufuksuz da bakm›yoruz. Diyalektik materyalist yöntem gibi bir silah›m›z varken, bu durumdan ç›k›ﬂ›n nas›l olmas› gerekti¤ini de biliyoruz.
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Devrimci ve Marksist iddial› herkesin çözüm yöntemlerinin birlikte üretilmesinden kaçamayaca¤›n› biliyoruz. Zaten bilimsel ö¤retiyi evrensel ölçekte do¤ru k›lan da budur. Bugün Türkiye topraklar›nda baﬂta Kürdistan olmak üzere ulusal ve s›n›fsal direniﬂler sergilenmektedir ve bunlar›n önemli bir bölümünde gençler en ön saflarda çok yönlü savaﬂ›m vermektedirler. Yine dünyan›n birçok yerinde Kolombiya, Nepal, Filistin ve
son olarak Yak›n Do¤u’da, Kuzey Afrika’da ard› ard›na gelen ayaklanmalarda da gençlik emekçi halk direniﬂlerinin yine en ön saflarda yer almakta ve almaya devam edecektir.
Konuﬂman›n baﬂ›nda bahsetti¤im gibi gençli¤e atfedilen at›lgan,
gözü kara vb. s›fatlar› gençlik bünyesinde bar›nd›r›r. Fakat bunlar›n do¤ru zamanda do¤ru kanallarla kullan›lmas› ancak anlaml› olacakt›r, ki bu
da ancak ve ancak tekrar etmekte fayda var iﬂçi s›n›f›n›n ve onun Komünist Parti’sinin kurmayl›¤›nda birleﬂik ve donan›ml› bir gençlik örgütünün oluﬂturulmas›yla gerçeklik kazanabilir. Aksi takdirde ne sa¤l›
“sol”lu burjuva partileri ne de kendilerine çok heybetli isimler takan sözüm ona komünist partiler gençli¤in bu dinamizmini olumlu yönde kullanabilir.
“Gençli¤in Yolu ‹ﬂçi S›n›f›n›n Yoludur.”

* TÜYAP’›n 16-24 Nisan 2011 tarihleri aras›nda 16. ‹zmir Kitap Fuar›’nda, Sorun Yay›nlar› Kolektifi’nin 16 Nisan 2011 tarihinde düzenledi¤i
“Gençlik - Gelecek Ve Politika” konulu Panel-Söyleﬂi etkinli¤inde yapt›¤›
konuﬂma metnidir (S. P.).
** TÜYAP’›n 5 - 13 Mart 2011 tarihleri aras›nda 6. Bursa Kitap Fuar›’nda, Sorun Yay›nlar› Kolektifi’nin 6 Mart 2011 tarihinde düzenledi¤i
“Gençlik - Gelecek Ve Politika” konulu Panel-Söyleﬂi etkinli¤inde yapt›¤›
konuﬂma metnidir (S. P.).
S. P. F/5
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SORUN Polemik
-Polemik‹ﬂçiler-Emekçiler Soka¤› Deniyor

Kuzey Afrika’da, Yak›n Do¤u’da ve ülkemizde iﬂçiler-emekçiler
hakl› talepleriyle soka¤› deniyor. Hâkim gerici s›n›flar›n sömürüsü, bask›s› ve terörü alt›nda inleyen tüm insanl›k ailesi emperyalist-kapitalizmin
eﬂitsiz, adaletsiz ve ahlaks›z sisteminden kurtulmak için aya¤a kalk›yor.
Aya¤a kalkan, taleplerini hayk›ran herkesin hakl› bir gerekçesi vard›r. ‹ﬂçi ve emekçilerin baﬂ›n› çekti¤i kütlesel ç›k›ﬂlar bir yandan hâkim
gerici s›n›flar koalisyonunu düﬂündürüyorken, di¤er yandan bu türden
kütlesel ç›k›ﬂlar›n daha da yayg›nlaﬂt›r›lmas›n›n önünü kesmeye çal›ﬂ›yorlar.
Dünyan›n günümüzdeki sahibi hegemonlar›n s›n›fsal ve ideolojik ç›karlar›n› bir süre daha devam ettirebilmek için binbir türlü melanet proje
ve planlar› oldu¤u biliniyor.
Hegemonlar uluslarötesi tekelci sermayeleriyle iktidarda kal›p sömürülerini devam ettirebilmek için istedikleri kadar küreselleﬂsin, istedikleri kadar yeni kurumlaﬂmalara girsin sistemleri bir türlü dikiﬂ tutmuyor. Tutmayacak.
Anmak durumunday›z: Sosyalist Sistem henüz çözülmemiﬂken
dünyadaki baﬂ çeliﬂki; Sosyalist Sistem-Kapitalist Sistem aras›ndayd›.
Proletarya-Burjuva uzlaﬂmaz çeliﬂkisi iki sistemin gündeminde baﬂat bir
yeri iﬂgal ediyordu.
Burjuva bas›n yay›n faaliyetlerinin kulland›¤› literatür de oldukça
“düzgün” idi ve ideolojik-s›n›fsal aidiyetleri de oldukça do¤ru biçimlerde
yans›tmak zorundayd›lar. Örneklersek: “Ça¤daﬂ Sosyalizm” ve “Ça¤daﬂ
Kapitalizm” deniliyordu. Günümüzde ise “ça¤daﬂ” kelimesi özünden soyutlanarak, olur olmaz biçim ve içeriklerle kullan›l›yor.
Sovyetler Birli¤i deneyiminin çözülmesiyle hegemonlar hemen her
alanda bir daha yeni Ekim Devrimleri olmamas› için büyük bir s›n›f kiniyle insanl›¤a sald›rmaya baﬂlad›. Çarp›t›p suland›rmad›¤› dil, terim, kavram ve literatür kalmad›. Onlara göre emperyalist-kapitalist sistemden
baﬂka bir dünyan›n ütopyas›n› kurmak ahmakl›kt›!.. Sosyalizm-Komünizm ölmüﬂtü!.. Emperyalist-kapitalizme kölece itaat edilmeliydi!..
Sosyalist Sistemin çözülmesiyle çok rahat bir nefes alan sömürücüler tak›m› tarihsel-sosyal ömrü çoktan dolmuﬂ sistemlerini bir süre daha sürdürebilmek için h›zla yeni tahkimatlar yapmaya koyuldu. Bilimde,
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teknikte ve teknolojideki yenilikleri de yan›na alarak sömürücü-sömürgeci-çirkin vitrinlerini düzeltme imkân ve f›rsat›n› kaç›rmad›lar.
Sovyetler Birli¤i, Çin ve Halk Demokrasilerinin bütün kazan›mlar›
ya¤maland›. Kapitalist anarﬂinin bütün pislikleri sosyalist ülke halklar›na
aﬂ›lanmaya baﬂlat›ld›. Kapitalizmin yoz ve kozmopolit “kültürü”, psikolojik savaﬂ, ﬂiddet, pornografi, uyuﬂturucu, spor türünden bombalar› bir
yandan, NATO’cu, PENTAGON’cu, gizli örgütler, cinayet ﬂebekeleri,
komplo teorileri, di¤er yandan hegemonlar›n küreselleﬂme deneyimleri
sistemlerini kurtarmaya yetmedi. Yetmeyecek.
Günümüzde ve özellikle de yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada s›n›f mücadelesini gizlemek ve kitleleri rahatça sömürmek için sahte gündemler yarat›l›yor. En baﬂta “Laikçi-ﬁeriatç›” sahte gündemiyle insanlar›m›z din, cemaat, tarikat, milliyet, ›rk gibi saflaﬂmalarla politikada kullan›l›yor. ‹ﬂçi s›n›f› politika d›ﬂ›nda tutulmak isteniyor. Kapitalizmin hâkimiyetindeki di¤er ülkelerde ve “geliﬂmiﬂ kapitalist” bat›da da durum TC’dekinden farkl› de¤il. O ülkelerde de sosyal s›n›f gerçekli¤inin üzeri örtülmeye çal›ﬂ›l›yor. Etnik, dinî
ayr›l›klar öne ç›kar›l›yor, ›rkç›l›k körükleniyor. Fakat s›n›f mücadelesi oralarda da hükmünü sürdürüyor ve kitleler soka¤› deniyor.
Emperyalist-kapitalizm tarihsel deneyimlerinin uzant›s›nda bu kez
“demokrasi” ve “özgürlük” silahlar›yla Afganistan ve Irak gibi ülkelerin
emekçi halklar›n›, tarih ve co¤rafyas›n›, yeralt› ve yerüstü zenginliklerini,
dilini, kültürünü, müzelerini ve tüm uygarl›klar›n› ya¤malamaya baﬂlam›ﬂt›r; tüm emekçi halklar› “Tavﬂana kaç taz›ya tut” politikalar›yla birbirine düﬂman etmiﬂtir. Emperyalist politikalar›yla her gitti¤i yerde yerli iﬂbirlikçilerle, yerli ortaklar bulmakta gecikmedi; böylece çok yönlü ve “cömert” politikalar›yla ideolojik, s›n›fsal kimlik ve kiﬂili¤i tart›ﬂmal› “solcu”
tak›m›ndan da destek almay› becerdi.
Hâkim gerici s›n›flar, omurgas›z, beyinsiz ve kendini kapitalizme kiralayan burjuva ve küçükburjuva “sol” özlem ve duygular›n› g›d›klamay›
bildi. Kariyerizm hastal›¤›ndan muzdarip, sansasyon ve magazinleﬂmeye meyilli solcular›n önünü açt›. ‹ﬂçi ve komünist isim ve s›fatlar›n› keyfe-keder kullanan örgütlere trenin makas›n› açt›. Bilimsel-Komünizmi
esin kayna¤› yapan, Marx, Engels, Lenin sürecinin ›srarl› ve inatç› takipçilerini ise yeralt› faaliyetlerine itti.
Bat›l› sömürücüler, Sosyalist Sistem’in hegemonyas›n› k›r›p geriletmek için uydurdu¤u “Sosyal Devlet” türünden teskin edici politikalar›yla
iﬂçi s›n›f›na verdi¤i -vermek zorunda kald›¤›- k›r›nt›lar› bir bir geri ald›.
“Avrupa komünizmi” (Ne demekse) zokas›n› yiyen ‹ﬂçi ve Komünist
Partilerle ‹lerici Sendikalar büyük oranlarda sosyal meﬂruiyetlerini, devrimci tarihlerini ve devrimci yasall›klar›n› yitirdiler.
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Emperyalist-kapitalizm sömürü ve kriz demektir, savaﬂ demektir.
Ölüm tüccarlar› niyetlerini saklam›yor, “dürüstçe” dile getiriyor. Düﬂük
yo¤unluklu savaﬂ stratejileri onlar› tatmin etmiyor. Hegemonya krizi ile
hegemonlar aras› kriz giderek derinleﬂiyor. Üçüncü Dünya Savaﬂ› için
sömürücüler birbirlerine el-ense çekiyor, tahkimatlar›n› derinleﬂtiriyor.
Lenin’in tekelci sermaye ve emperyalizm tezleri do¤rulu¤unu koruyor.
Devlet tekelci kapitalizminin hâkim oldu¤u NATO’cu, PENTAGON’cu TC devletinde “Bar›ﬂ, demokrasi, özgürlük, halklar›n kardeﬂli¤i”
söylemleriyle ve çeﬂitli illüzyonlarla bizim insanlar›m›za bir yalanc› meme sunuluyor. Önümüzde dü¤ün bayram edecek günler de¤il, s›cak s›n›f mücadeleleri var.
Sosyal muhalefet dinamikleri mevcut örgütleriyle ve hakl› talepleriyle soka¤› deniyor. Evet art›k politika sokakta yap›lacak. ‹ﬂçi s›n›f› ve
emekçilerin zaferi soka¤› kullan›rken gerçekleﬂecek. Fakat unutulmamal›; soka¤› deneyen her örgüt ve onlar›n kulland›¤› her “K›rm›z› ﬂal devrimin bayra¤› de¤ildir!..”
Kuzey Afrika’da, Yak›n Do¤u’daki emekçi halklar hakl› talepleriyle
soka¤› deniyor. TC’de de sokak oldukça hareketli. Politikada soka¤›n
denenmesi elbette bir macera de¤ildir. Sorumlulu¤u vard›r.
Soka¤› kurumsal merkezi disiplinli, s›nan›p denenmiﬂ, do¤rulu¤u
sosyal pratikte test edilmiﬂ Ba¤›ms›z S›n›f Partisi güvencesiyle kullananlar›n baﬂar› ﬂans› vard›r.
Ba¤›ms›z S›n›f Partisi’nin kurmayl›¤›ndan yoksun bütün kütlesel
ç›k›ﬂlar, hakl› gerekçelerine ra¤men, donan›ml› düﬂman taraf›ndan etkisiz hale dönüﬂtürülür.
Tunus, Libya, M›s›r, Suriye, Ürdün, Kuveyt, Yemen ve benzeri ülkelerdeki halk isyanlar›, ba¤r›nda devrimci özneleri taﬂ›makla birlikte, kurmay›ndan yoksundur. Yoksun oldu¤u için de emekçi halklar›n de¤il de
hegemonlar›n A Plan›, olmuyorsa B Plan›, o da iﬂe yaram›yorsa C Planlar› sayesinde bu türden ç›k›ﬂlar hedefine varmadan ve zamana yay›larak kolayl›kla sönümlenebilmektedir.
Kuzey Afrika’da, Yak›n Do¤u’daki kütlesel ç›k›ﬂlar›n yar›n yaﬂad›¤›m›z
co¤rafyada da olma ihtimali bir hayli yüksektir. Sa¤l› “sol”lu burjuva partileri emperyalist-kapitalizmin TC’ye biçti¤i rollere teﬂnedir-fittir. Hegemonlar›n
çok yönlü ç›karlar›na kölece angaje olan kimi politikac›lar›n emperyalizmin
gündeminden haberi dahi yoktur. Politikas›zl›k konusunda “Sol Cenah” politikac›lar›n›n da çok büyük “vukuat›” vard›r.
Kolektifimiz Çal›ﬂanlar›n›n s›kça gündeme getirdi¤i Parti ve Partileﬂme Sorunu bütün yak›c›l›¤›yla önemini koruyor ve ciddî bir sorun olmaya devam ediyor.
SORUN Polemik
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Ahmet Çakmak Deliorman
-PolemikBurjuva Düzen ve Yans›malar› - 2 Burjuvazinin düzenini sürdürme, ekonomi-politik aç›s›ndan geliﬂtirme araçlar›ndan, kategorilerinden biri de iﬂbölümüdür. “Modern toplumda iﬂbölümünü tan›mlayan ﬂey, onun uzmanlaﬂm›ﬂ iﬂlemler, uzmanlar ve
bunlarla birlikte meslek ahmakl›¤› do¤urmas›d›r. Eski Yunanl›lar ve Romal›lar aras›nda diyor Lemontey ayn› kiﬂinin, kendisini filozof, ﬂair, hatip, tarihçi, din adam›, yönetici, bir ordunun generali olarak yüksek derecelere
ç›kard›¤›n› gördü¤ümüzde büyük hayranl›k duyar›z. Bu denli geniﬂ bir nüfuz alan› karﬂ›s›nda ruhumuz dehﬂete kap›l›yor. Her birimiz ise, yaln›zca
kendi bahçemizde u¤raﬂ›r ve kendimizi bir bahçenin çitleri aras›na hapsederiz. Bu parselleme ile alan›n geniﬂleyip geniﬂlemedi¤ini bilmem ama,
bildi¤im bir ﬂey varsa, o da, bunun, insanl›¤› küçülttü¤üdür… Otomatik
atelye, uzmanlar› ve meslek ahmakl›¤›n› silip süpürür.”1
Bu, süpürme iﬂlemi ne kadar baﬂar›l› olursa olsun yine de izlerini,
etkilerini sürdürmeye devam eder. Bu etki ve izler, üretim alan›ndan daha fazla siyasal, kültürel alanda daha fazla gözle görülür bir hal al›r. Örne¤in profesyonel siyasetçi, sendikac› (panzerlerin s›kt›¤› mavi boyadan, mavi cadillaclara geçiﬂin öyküsü2) olmas› gibi. Örne¤in her bilim
kolunun birbirinden ba¤›ms›z görülmesi, bir kimsenin baﬂka bir kimsenin
alan›na müdahale etmemesi, etti¤i takdirde bunun hoﬂ karﬂ›lanmamas›
gibi. Bir tarihçinin felsefeden bihaber olmas›, bir iktisatç›n›n sosyolojiden, bir sosyologun tarihten bihaber olmas› vs. gibi… Burjuva e¤itim
sistemi parçalar üzerine kurulur; bütünün görülmemesi için parçalar› ayr›nt›l› incelemekle oyalanan ‘bilim insan›’ asl›nda hiçbir ﬂey incelememektedir. Yapt›klar› etkinlik sistemi, düzeni meﬂrulaﬂt›rma d›ﬂ›nda bir iﬂleve sahip de¤ildir. Marx, Engels, Lenin, Stalin gibi tarihsel kiﬂiliklerin
fark› da buradad›r! Ayn› zamanda hem tarihçi, felsefeci, iktisatç›, sosyolog; hem de siyasetçi, sendikac›, emekçi; yani insan (tam insan, Komünist) olmay› baﬂarabilmesindedir!
Bir gariptir bu burjuva düzeni; ama as›l baﬂar›s› cellad›na aﬂ›k kitleler yaratabilmesindedir kuﬂkusuz. ﬁüphesiz bunun için de kendince
maddi (parasal) bedel ödemektedir; kendi ç›karlar›n› toplumun ç›karlar›
olarak gösterebilmesi için say›s›z okul, bas›n-yay›n arac›, kuruluﬂu, ideolog kullanmaktad›r. Kendi katiline tapan halk yaratmak için her türlü cinayeti iﬂlemektedir; ama as›l cinayet görünenden farkl›d›r. “Bir insan bir
baﬂkas›na ölüme yol açan bedensel bir zarar verdi¤i zaman buna adam
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öldürme diyoruz; sald›rgan, verece¤i zarar›n öldürücü oldu¤unu önceden biliyorsa o zaman buna cinayet diyoruz. Ama toplum, yüzlerce proleteri, çok erken yaﬂta, do¤al olmayan bir ölümle yani k›l›ç ya da kurﬂunla ölüm gibi zorba yollardan ölümle karﬂ› karﬂ›ya gelece¤i bir konuma
koydu¤u zaman, toplumun o yapt›¤› bir bireyin yapt›¤› gibi ve ayn› kesinlikle cinayettir; toplum binlerce insan› yaﬂam›n gereklerinden yoksun b›rakt›¤›, içinde yaﬂayamayacaklar› konumlara soktu¤u -kaç›n›lmaz sonuç
olan ölüm gelinceye dek o koﬂullarda kalmaya yasan›n güçlü eliyle zorlad›¤›- bu binlerce ma¤durun yok olaca¤›n› bildi¤i ve yine de bu koﬂullar›n sürmesine izin verdi¤i zaman, toplumun o yapt›¤›, bir bireyin yapt›¤›
gibi ayn› kesinlikle cinayettir; örtülü, kas›tl› cinayettir; hiç kimsenin kendisini savunamad›¤› bir cinayettir; kimse katili görmedi¤i için, ma¤durun
ölümü do¤al göründü¤ü için cinayet gibi olmayan cinayettir; çünkü suç
bir ﬂeyi yapmaktan çok yapmaman›n sonucudur.”3
Bu ba¤lamda bu düzene karﬂ› savaﬂmayan herkes cinayet iﬂleyen
bir katildir! Bu düzeni anlam›ﬂ, çözmüﬂ ve nas›l aﬂ›laca¤›n›, de¤iﬂtirilece¤ini bilmesine ra¤men ufak ç›karlar için bu suça ortak olanlar daha da
fazla katildir; burjuva ideologlar› ve burjuva fraksiyonlar›n›n ideologlar›,
sol görünümlü burjuva ideologlar› burjuvazi ile birlikte en büyük katildir!
Oysa s›n›fsal ç›karlar›n yasalaﬂmas› d›ﬂ›nda bir anlam ifade etmeyen
burjuva hukukuna bak›nca, hakk›n› arayan herkes teröristtir. Çal›ﬂma
hakk›n› isteyen iﬂçi, insanca yaﬂam hakk›n› savunan sade vatandaﬂ,
e¤itim hakk›n› savunan ö¤renci, güvenceli çal›ﬂma isteyen iﬂçi, emekçi,
kimli¤ini yads›yanlarla savaﬂan Kürt, Alevi, baﬂka bir dünya kurmak isteyen Devrimci- Marksist, k›sacas› sistemle az veya çok derdi olan herkes teröristtir! Yoksa ne diye adalet saraylar› inﬂa ettim diye övünsün
koca hükümetin baﬂ›? Demek ki burjuva düzende adaletin saraydan da¤›t›ld›¤› da itiraf ediliyor. Saraylar da bitmiyor, cariyeler de bu düzende.
En büyük, en örgütlü, en kanl› terör örgütü tarihin bugüne kadar gördü¤ü en insanl›k d›ﬂ› uygulamalar› yapan ayg›t olan kapitalist devletken;
burjuva sistem, düzen, ço¤unlu¤a, kendi s›n›fsal ç›kar›n› koruyan yasalar› toplum için, toplum ad›na diye yutturabiliyor, helal olsun, tebrik etmek laz›m, bu da büyük bir baﬂar›! Katilin baﬂar›s›! ﬁu asla unutulmamal›d›r: her katil burjuva de¤ildir; ama her burjuva katildir!
Burjuva düzenin gariplikleri bitmez. ‹ﬂçilerin örgütlenme hakk›n›
gasp etmek için elinden gelen her ﬂeyi yapar. Tehdit, bask›, ﬂiddet, iﬂten atma ve bir dizi daha kendine yak›ﬂ›r hareket. Önce sendikan›n gereksizli¤inden dem vururlar, sonra da sendikal› olmaya çal›ﬂan her iﬂçinin önüne türlü engeller ç›kar›rlar. Dini, milli vaazlarla sendikan›n günah,
devlet düﬂmanl›¤› oldu¤u benimsetilmeye çal›ﬂ›l›r. Dünya Bankas›, ‹kinci Emperyalist Savaﬂtan sonra az geliﬂmiﬂ ülkelerin kapitalistleﬂmesi ve
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lar›n o toplumlardaki a¤›rl›¤›n› görürken; bugün ise din ve ailenin kapitalistleﬂme yolunda en önemli müttefikler oldu¤unu keﬂfetti! Dolay›s›yla bir
anda iﬂler de¤iﬂti. Gülen gibi cemaat önderleri fetva verirler; sendika gereksiz, patron çoban, iﬂçi uysal koyun, çoban Allah r›zas›yla kazand›¤›ndan biraz paylaﬂ›rsa, iﬂçi zaten sesini ç›karmaz; ola ki ç›kard›, haﬂa Allah’a, Allah’›n düzenine karﬂ› gelmiﬂ olur, cehennemde yanmaktan kurtulamaz. Ola ki biri bu günah› iﬂledi, iﬂten atarlar. Çok mu zor durumda
kald›, sendika m› laz›m? Ülkeye Komünizm gerekliyse onu da biz getiririz edas›yla kendi sendikalar›n›, yandaﬂ sendikalar› getirirler, iﬂçileri oraya üye yapt›r›rlar. Daha önce içini boﬂaltt›klar› sendika, sendikac› anlay›ﬂ›n› devlet sendikas›, sermaye sendikas› olanlara iﬂçilerin üyeli¤ini yaparlar. Tesadüf ki be¤enmedin iﬂçi olarak, ne haddine! Adam ol, yola
gel, ekme¤ine bak, aileni düﬂün söylemleriyle kafalamaya devam ederler. Nedense hep birilerinin aileleri vard›r ve onlar›nki k›ymetlidir de, devrimcilerin aileleri yoktur ya da onlar›nki kadar k›ymetli de¤ildir. Devrimcilerin hayat›, aﬂklar›, aileleri ertelenebilir ya da az zaman ayr›labilir ama
burjuva ve küçük burjuvay› geçtim, normal vatandaﬂ›nki de öyledir de;
devrimci yemez, içmez, aﬂ›k olmaz, seviﬂmez, dolaﬂmaz, tatile ç›kmaz;
hep birileri için savaﬂ›r. Art›k normal vatandaﬂlar›n da taﬂ›n alt›na elini
koymad›¤› sürece burjuva sald›r›lar›na karﬂ› baﬂar›l› olunamayaca¤›n›
anlamalar› gerekir, daha do¤rusu devrimcilerin s›n›f ad›na kahramanl›k
yapmaktan vazgeçip anlatmas› gerekir. Ucuz kahramanl›ktan kaç›narak, öncü rolünü kutsamadan ve öncü olaca¤›m diye mücadeleye zarar
vermeden kitleleri yönlendirici ve rol al›c› olmak gerekir; pasifizm, korkakl›k, ürkme, çekinme de¤il; öncü rolünün gerekti¤i durumda ölümü
göze alarak, ölüme gülerek koﬂmak içindir; nas›l bir üretim biçiminden
di¤erine geçiﬂ için evrimsel bir süreçle birlikte devrimci özne ve pratik
gerekiyorsa, burada da, kitleleri örgütleme evrimsel sürecinden sonra
devrimci müdahaleyi yapmak, karﬂ›-devrimin sald›r›s›ndan korunmak ve
nihai hedefe ulaﬂmak için elzem ve kaç›n›lmazd›r! Biri, birileri yap›yorsa
ben niye yap›p baﬂ›m› belaya sokay›m, nas›lsa pastadan pay›m› al›r,
bundan nemalan›r›m anlay›ﬂ›n› benimseten öncüyü kutsay›c› pratiksel
davran›ﬂlardan öncü rolünü elbette unutmadan sak›nmak gerekir. Herkes eﬂit öneme ve de¤ere sahip; ancak art›s› olacaksa devrim sonras›
toplumu kurmakta öncü olacaklar›n hayat› birincil derecededir; elbette ki
öncüler hayatlar›n› feda etmekten asla çekinmeyeceklerdir, çekinmemiﬂlerdir de! Ancak, Sovyetler Birli¤i’nin kuruluﬂ ve ‹kinci Emperyalist
Bölüﬂüm Savaﬂ› sürecindeki kadrolar›n yitirilmesinden sonraki süreçlerde ciddi handikaplar yaratt›¤› unutulmamal›d›r. Halkç›c›l›k, iﬂçicilik, kahramanl›k yapman›n sosyal pratikte olumlu bir karﬂ›l›¤› olmamakla birlikte, zararlar›n›n çok fazla oldu¤u ve mücadeleyi toplumsallaﬂt›rmay› engelledi¤i göz ard› edilmemelidir. S›n›fla, Halkla birlikte verilmeyen hiçbir
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mücadelenin devrimci mücadele olmas› ve toplumsal devrimi gerçekleﬂtirmesi ﬂans› yoktur; olsa olsa küçük-burjuva devrimci denemesi, baﬂar›l› olsa bile toplumsal devrimi gerçekleﬂtiremeyen siyasal devrim olarak
kalmaya mahkumdur! Bu anlamda tarihten ç›kar›lan dersler ›ﬂ›¤›nda öncelikli görev Devrimci kadrolar› oluﬂturmak ve iﬂçi s›n›f› ve emekçiler
aras›nda da bunu sa¤lamak, kimilerini katmak, kimilerini ikna etmek, kimilerini nötralize etmek; ama tek kurtuluﬂun, nihai kurtuluﬂun bu oldu¤unu kabullendirip benimsetmek. Zira geçici baﬂar›lar, mevzi kazanmalar bir anlam ifade etmiyor; sosyal demokrasi, kapitalist sosyal devlet,
refah devleti ‹ﬂçi s›n›f› biraz uyumaya baﬂlad›¤›nda hemen nas›l rafa kald›r›l›yorsa, vahﬂi kapitalizm koﬂullar›n›n geri dönmeyece¤inin garantisini
hiç kimse veremez. T.C. gibi küçük burjuvalar›n h›zla mülksüzleﬂtirildi¤i
bir co¤rafyada bunlar› anlatmak, kabullendirmek, benimsetmek ve mücadeleye katmak elbette ki zordur; ama zor olan güzel, anlaml›, de¤erli
ve vazgeçilmezdir!
Burjuva düzende sendikalar da, sendika olmaktan ç›kar›l›r, sendikac›lar ona göre belirlenir, sivri uçlar varsa ehlileﬂtirilir, kimisi sat›n al›n›r, olmazsa temizlenir (temizlik de dönemsel koﬂullara göre de¤iﬂir,
toptan temizlik s›kça tercih edilendir). 12 Eylülcüler bunu çok iyi baﬂard›lar. Günümüzde sendika da sendikac›l›k da iyimser birkaç çaba d›ﬂ›nda bir anlam ifade etmiyor, siyasetlerin pazarl›klar ve rekabet yürüttükleri koltuk kapma yar›ﬂ›na dönüﬂüyor. Herkes kendi çizgisini benimsetmeye, uygulatmaya çal›ﬂ›rken bütün iﬂ, koca bir hiçe dönüﬂüyor. Birileri de kendini sendikac›l›k yapmak, s›n›f mücadelesi yürütmekle kand›r›yor. Yapt›¤› ﬂeyin sendika ile sendikac›l›k ile hele hele s›n›f siyasetiyle,
s›n›f mücadelesiyle hiçbir ilgisinin olmad›¤›n› kendi dahil herkesten gizlemeye çal›ﬂ›yor ve bir kördü¤ümdür gidiyor. En iyisinden sendikal mücadele, ücret mücadelesine dönüﬂüyor. Tam da düzenin istedi¤i bir hal
al›yor. Sendikal mücadele siyasal mücadeleye dönüﬂüp iktidar perspektifi çerçevesinde hareket edilmiyorsa böyle olmas› da kaç›n›lmazd›r.
Hatta eski günleri arar duruma gelmek ola¤and›r, eski çal›ﬂma koﬂullar›, ücretlere sar›l›r duruma gelmektedir iﬂçi s›n›f›. S›n›f mücadelesini,
sendikal mücadeleyi ücrete endeksleyen bir anlay›ﬂ›n bir ad›m öteye
ilerlemesi imkans›zd›r zaten. Sendikal ve siyasal mücadele bir çemberde görülüp yürütülemedi¤i sürece iﬂçi s›n›f› için geçici haklar elde etmek
bile imkans›zd›r. S›n›f›n siyasal bilinci yoksa mücadele bilinci de olmaz.
Sistemin istedi¤i tam da budur. ‹ﬂçiler siyasetten uzak dursun, ücret vs.
saçmal›¤›yla oyalans›n, bizim kadim sendikac›lar›m›z nas›lsa halleder o
iﬂi. Zaten yasalarla da halledilir bu uzlaﬂma kurularl› vs. yalanlar›yla
devlet ve sermaye isteklerini itirazs›z kabul ettiriri, kabul etmek zorunda
b›rak›r. O da olmazsa koca devletin koca askeri, polisi, üniformal› üniformas›z say›s›z güvenlik kuvveti var! Boﬂuna m› besliyor burjuvazi onlar›,
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yoksa kendi yemesini bilmiyor mu çat›r çat›r, Parisler, Havailer, Miamiler varken Malthusçu burjuvazi ne diye art› nüfusa bahﬂetsin bu kadar
nimeti. Yeme¤in her ö¤ününü farkl› ülkelerde yemek varken, iki ö¤ünle
niye idare etsin ‘sayg›de¤er’ burjuvalar›m›z? Kendisi çal›ﬂmadan tüketen, dolay›s›yla bizzat kendisi art› nüfusken nas›l itiraf etsin bunu, elbette ki psikolojideki yans›tma yöntemini kullanacakt›r, ne de olsa bilimseldir burjuva iﬂine yarad›¤›, kar getirdi¤i sürece! Kapitalizmin bu tarihsel
evresinde e¤er ki s›n›f bilinçli iﬂçilerin oluﬂturdu¤u sendikalar olsayd› naçizane fikrimce ﬂu taleplerde bulunabilirdi: günlük çal›ﬂma süresinin 4
saate indirilmesi; e¤itim- sa¤l›k- bar›nma gibi temel hizmet alanlar›n›n
her safhada ve herkese nitelikli, ulaﬂ›l›r ve ücretsiz olmas›; elektrik- sudo¤algaz gibi enerji ihtiyaçlar›n›n asgari kullan›m›n›n ücretsiz, sonras›n›n
çok ucuz olmas›, ulaﬂ›m›n iﬂ saatlerinde ücretsiz di¤er zamanlarda ucuz
olmas›, tiyatro- sinema- konser gibi kültür- sanat faaliyetlerinin her yere
ulaﬂt›r›l›p ucuz olmas›, sosyal- siyasal etkinliklere sendikalar›n da kat›lmas›, iﬂçi konseylerinin bu her türlü tart›ﬂma ve faaliyet yürütmesi gibi
bir dizi ﬂey olabilir ki mevcut koﬂullarda bunlar çok da aﬂ›r› de¤ildir; ancak burjuvazinin ç›kar›na terstir, diﬂleri aras›nda kalandan, a¤z›ndan süzülenden daha fazlas›n› talep etmektir. Bizim sosyal demokratlar›m›z,
‘sendikac›lar›m›z’ bu kadar bir iste¤i retorik düzeyinde bile dillendiremiyorlar! ‹ﬂçi istemiyorsa onlar rahat koltuklar›n›, son model arabalar›n›,
görece yüksek (iﬂçiye göre aﬂ›r›) maaﬂlar›n› niye riske ats›nlar? Ne var
ki ortal›kta, sakin sakin iﬂlerine baks›nlar. Ama boﬂ durmuyor bizim sendikac›lar›m›z. Sa¤ olsunlar lütfedip belli konularda bas›n aç›klamas› yap›yorlar (kaç tane üye kat›ld›¤›n› sormay›n, baﬂkan orda ya yeter), görev
icab›, görevini yap›p tamamlaman›n huzuru ve mutlulu¤u içinde de gelecek dönem de koltu¤u parsellerimin öncü ayaklar›n› oluﬂturmuﬂ oluyorlar (s›n›fsal, siyasal mücadeleyi sendikal mücadele ile birleﬂtirme çabas›nda olan, samimi ve özverili çal›ﬂan sendikac›lara, Devrimci ve
Marksist gruplar›n militanlar›na sözüm meclisten d›ﬂar› hat›rlatmas›nda
bulunay›m). Zaman zaman ortak aç›klamalar, eylemler de yap›p siyasal
sendikal mastürbasyonlar›n› yap›yorlar, t›pk› sol örgüt, parti ve oluﬂumlar gibi. Bugün aç›s›ndan 1 May›s’›n bile art›k siyasal mastürbasyon, flamalarla, pankartlarla parti, örgüt, sendika, oda, dergi reklam› yapma d›ﬂ›nda bir anlam› kalmad›; çünkü iﬂçi s›n›f›n›n sistem içi bile ciddi ve somut bir talebi yok, olmazsa da bu duruma katlanmak, hay›flanmamak
gerek; çözüm üretip bu durumdan kurtulman›n yollar›n› aray›p bulmak
ve bunlar› prati¤e geçirmek gerek; ama hangi siyasal sendikal birlik ve
mücadele ile? Retorik düzeyinde de olsa ‹MKB’yi kald›rmay› dillendiren
sosyalist! bir grup partisi duyan var m› acaba? Ayr›ca profesyonel sendikac›l›¤› aratmayan profesyonel siyasete, kendince asalak yaﬂam›n
yöntemini bulmuﬂlarca rüya alemindeki yaﬂam›n k›l›f› olan profesyonel
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devrimcili¤e (bu da gereklidir; ama gerekli koﬂul ve ortam sa¤land›ktan
sonra) laf eden birileri var m›? Yoksa bu profesyonel devrimciler o kadar profesyonel ve illegaller ki yer alt›nda yaﬂamay› büyük hünerle becerip kimseye görünmüyorlar m›? Sak›n bir ﬂey yapmad›klar›ndan kimse göremiyor olmas›n? Ya da öyle birileri yok da varm›ﬂ gibi mi davran›yorlar? Herkes ayr› telden çal›yor; ama herkes en iyi, en do¤ru benim diyor; sonra iﬂçiler, emekçiler, halk niye bize kat›lm›yor diye ﬂikayet ediyor. Önce kendine baksa, iﬂ çözülecek; ama iﬂine gelmiyor. Koltu¤u, yeri, kariyeri, hayat›n› idame ettirme ﬂartlar› kendince burada çünkü, yoksa safl›¤›ndan de¤il! ‹ﬂçi kaç do¤runun peﬂinde koﬂup kaç parçaya ayr›ls›n? Herkes do¤ru söylüyor, herkese nas›l yetiﬂsin? Do¤ru birdir, ulaﬂma yöntemleri farkl› olsa da; ama bizde do¤rular bin, kusura bakmay›n
hiçbir iﬂçi bine bölünemez, materyalist de olsa atomlar› bölünür, parçalan›r ancak; ama kendisi, ideolojisi, mücadelesi de¤il. Anlamayana bu
kadar parti, örgüt az; ama anlayana gaz…
Burjuvazinin tanr›s› asl›nda parad›r, tanr› diye insanlara sundu¤u da
kendi düzenini sürdürmede kulland›¤› bir ayg›t iﬂlevi gören ﬂeydir. Tanr›s›na (paraya) o derece tapar ki, hayatta kendisi de dahil her ﬂeyin onun
için oldu¤una inan›r ve öyle hareket eder. Di¤er taraftan da yoksullara
yard›m etmeyi unutmaz. ‹kiyüzlülü¤ünü bu alanda da sergilemekten çekinmez. Zengin, fakiri an›msamaz olur mu hiç? Hay›r kurumlar› ne iﬂe
yar›yor? Genelde birilerini doland›r›p kendilerini zengin etmeye; ama
baﬂka iﬂlevleri de var. “Önce proleterlerin kan›n› emiyorsunuz sonra onlara kendinizi rahatlat›rcas›na, ikiyüzlü bir hay›rseverlik göstererek sanki hizmet etmiﬂ oluyorsunuz; ya¤malad›¤›n›z ma¤durlara, zaten onlar›n
olan ﬂeyin yüzde birini geri vererek kendinizi dünyan›n önünde kudretli
iyilikseverler gibi gösteriyorsunuz. Sadaka, alandan çok vereni aﬂa¤›lar,
ayaklar alt›nda ezileni, daha da toza topra¤a bulayan sadaka; aﬂa¤›lanan›n, paryan›n, toplumun d›ﬂ›na at›lan›n, önce kendisine kalm›ﬂ son ﬂeyi insanl›¤›n› da teslim etmesini isteyen sadaka; sizin merhametiniz bir
zekat ﬂeklinde onun aln›na aﬂa¤›lanman›n damgas›n› vurmadan önce
onun merhamet dilemesini isteyen sadaka, alandan çok vereni aﬂa¤›lar.”4 Bu yaz›n›n yaz›ld›¤› günlerden biri de burjuvazinin bayram olarak
sundu¤u kurban bayram› ve katliama dönüﬂen bu günün önemi et olarak fakire sadaka verilmesidir. Y›l›n 364 gününü aç geçiren ya da ekmekle makarnayla geçiren biri için y›l›n 1 gününde et vermenin küfürle
eﬂde¤er, hatta ondan daha kötüsü dalga geçmek, hatta daha da ötesi
halk söylemiyle John Benjamin geçmek oldu¤unu, ramazan ay›nda erzak, fitre, zekat gibi isimlerle yoksullarla dalga geçildi¤inin anlaﬂ›lmas›
için biraz saks›y› çal›ﬂt›rmak yeterlidir; ancak din insan görünümlüyü öyle bir hale getirir ki saks› falan b›rakmaz onda, saks›da hiç olmazsa bir
ﬂeyler yetiﬂir; ama dinin her yerini sard›¤› saks›dan gübre bile olmaz.
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Kald› ki, bu tür dini uygulamalar› yapanlar›n da genelde burjuvazi de¤il;
proletarya olmas› kimine han, hamam; kimine din iman sözünü bir kez
daha kan›tlamaktad›r!
Di¤er taraftan birtak›m solcucular›m›z, din ile daha do¤rusu ‹slam
dini ile Sosyalizmi bütünleﬂtirmeye çal›ﬂmaktad›rlar. Muhammed’den referanslar aktararak kendince birilerine ﬂirin görünmeye çal›ﬂmaktad›rlar.
Lenin ile Mustafa Kemal’i özdeﬂ göstermekten b›rak›n imtina etmeyi bunu çok büyük bir ﬂeymiﬂ ve gerçekmiﬂ gibi sunmaktad›rlar. Sosyalizmin
ne dine ne de milliyete ihtiyac› vard›r; çünkü ikisini de zaten aﬂm›ﬂt›r.
Sosyalizmi geriletmeye, geri götürmeye çal›ﬂman›n bir anlam› yoktur, bu
anlay›ﬂlara kazand›raca¤› küçük bir kitlecik d›ﬂ›nda da bir ﬂey yoktur,
devrimcilerin ikiyüzlülükle ise hiç iﬂi yoktur! Bizim savundu¤umuz materyalist felsefe bilimseldir, yani do¤rudur ve diyalektikle ilerleyen bir ﬂeydir; önemli olan bunu kitlelere, s›n›fa anlatabilmektir. Zorla benimsetmek
de¤il; niye böyle oldu¤unu izah ederek; bizim birilerinin yan›na çekilme,
onlar›n seviyesine (bilimsel, siyasal, kültürel) inme gibi bir derdimiz olamaz, onlar› yan›m›za çekme, onlar›n seviyelerini yükseltme derdimiz ve
görevimiz olabilir. Bir taraftan dini at›flarda bulunup di¤er taraftan ayn›
sayfalarda evrim teorisinden, devrimden bahsetmek abesle iﬂtigalden
daha da öte, tarifi imkans›z bir durumdur; Marksizm’i liberalizmle bütünleﬂtirmeye, uyumlulaﬂt›rmaya, örtüﬂtürmeye, birleﬂtirmeye çal›ﬂan anlay›ﬂla ayn› ﬂeydir. Ne bilimsel ne de akli bir yan› vard›r. Kendilerince üretken ‘Marksistlerimiz’ son moda trendinde Marksizm’in temel sorunlar›ndan birinin milliyetçilik ve din oldu¤unu keﬂfediverdiler. Marksizm’in böyle bir sorunu olmad›¤›n›, bunu uygulamaya çal›ﬂanlar›n prati¤indeki birtak›m yanl›ﬂl›klar, eksiklikler, hatalar, zaaflardan kaynaklanan sorunlar›n
yaﬂand›¤›n› bir kenara itip bu durumu gelip ideolojinin (metodolojinin)
kendisine yamad›lar. Hadi ç›k bakal›m iﬂin içinden ç›kabilirsen, ondan
sonra da sosyalist yurtseverlik, sosyalist milliyetçilik, sosyalist dincilik gibi yeni üretimler buluverdiler. Bu kadar u¤raﬂana kadar bilimsel Marksizm’i çarp›tmaya oyalanana kadar s›n›fla u¤raﬂ›p Marksizm’i iﬂçi s›n›f›na anlatmay›, aç›klamay› deneseler, örgütlenme mücadelesi verseler iﬂçiler onlardan daha anti-milliyetçi ve materyalist olabilirdi; ama hay›r onlar›n görevi proletaryada kafa bulan›kl›¤› yarat›p burjuvaziye sonsuz hizmet oldu¤undan oturduklar› yerden kendilerince yeni teoriler üretiyorlar
ve bilime, Marksizm’e katk› yapt›klar›n› iddia ediyorlar. Marksizm’in güncellenmesi, teori ve pratikte yeniden üretilmesinden Marksizm’i tahrif ve
yok etmeyi anl›yorlar, daha do¤rusu öyle anlamak istiyorlar; çünkü iﬂlerine öyle geliyor, çünkü bitmek, tükenmek bilmeyen ekmek ihtiyaçlar›n›n
paralar›, maddi, manevi her türlü gidericileri buradan geliyor!
Egemen burjuva resmî ideolojinin, resmî tarihin batakl›¤›na saplanm›ﬂ ve debelendikçe çamura bo¤ulan bilim adam› s›fat› yak›ﬂt›r›l›p s›fat75

lar bahﬂedilen tiplerin nas›l bir kiﬂisel bozuklukla karﬂ› karﬂ›ya bulunup
buna ra¤men ‘sa¤l›kl›’ yaﬂad›klar›na ﬂaﬂ›r›yorum do¤rusu. Yalanlara
kendini inand›rmak ve baﬂkalar›n› da bunlara inand›rmaya çal›ﬂmak ciddi bir patalojik vaka olsa gerektir? Yalanlar› ortaya ç›k›nca ne tür ayna
kulland›klar› ya da kullan›p kullanmad›klar› da ilginç bir soru; tabii aynaya bakamayacak derecede karaktere sahip olsa böyle mi olurdu
da demekten alam›yor insan kendini! Dün Kürt yok, kart kurttan böyle
oldu tezlerini öne süren memurcuklar hele de içlerinde bu hazin tabloyu, muhteﬂem tezlerinin (tez de denemez, düpe düz yalan) yanl›ﬂl›¤›,
yalanlar› ortaya ç›k›p, kabullenilince, burjuva resmî ideoloji biçim de¤iﬂtirince yüzleri k›zar›yor mu acaba? Yaﬂ›yorlarsa insan içine ç›kabiliyorlar m›? Öldülerse kemiklerine kemik a¤r›s› önleyici ilaç dökmek gerekiyor mu? Eminim yaﬂayanlardan yeni resmîyete kendini uyarlayanlar olmuﬂtur. Rüzgâr›n esti¤i yönde flamalar›n› alm›ﬂlard›r. Direnenler de ç›karsa ﬂaﬂ›rmamak gerekir, onlar da gerekir, yeniye uyanlar da. Yeniye
uyanlar, kendini yenileyebilenler daha rahat koltuklarda oturmaya devam ederler. Ne de olsa önemli olan sistemin istikrar›d›r! Son dönemde
burjuvazinin moda söylemi de istikrard›r. Trend bu yönde. Modaya uymak laz›m, bizim memur sollar›m›z da istikrardan yana, hele ileri demokrasiye geçti¤imiz ﬂu günlerde. Bunu hazmedemeyenler, ülkenin birlik ve
bütünlü¤üne, her ﬂeyden çok ihtiyaç duydu¤umuz ﬂu günlerde hak, hukuk, insanl›k, emek, özgürlük deyip yine ortal›¤› velveleye veriyorlar. ‹leri demokrasi dedik ya, daha ne istiyorsunuz? Allahtan belan›z› m›? Arayan bulur! Ne de olsa egemenler yeryüzünde tanr›n›n buyruklar›n› yerine getiren sad›k elçi kullar, bizim ne haddimize onlara karﬂ› ç›kmak.
Maazallah çarp›l›r›z, ﬂeytan kula¤›na küpe. Gözlerden, evlerden ›rak.
Aman kar›ﬂmay›n etliye sütlüye, koca adamlar kurtaram›yor ülkeyi size
mi kald› kurtarmak. Ekme¤inizle ilgilenin, çal›ﬂ›n, çabalay›n, ﬂükredin.
Her ﬂey Allahtan, hay›r da ﬂer de. En iyi büyükler ve onlar›n dan›ﬂmanlar› bilirler…
Burjuva ideologlar›, kapitalist devlet mülkiyetini (kapitalistlerin kolektif mülkiyetini, fonunu) özelleﬂtirme ad› alt›nda kapitalistlerin kendi
aralar›nda paylaﬂmas›n› olumlu, en gerekli ﬂey olarak sunuyor. Kapitalistler, kendi kapitalist sosyal devletlerinin ‘sosyal’ yan›n› tasfiye ediyor.
Bir de utanmadan s›k›lmadan “anayasalar›nda devletin ‘sosyal bir hukuk devleti’ ” oldu¤unu kitlelerin gözlerinin içine baka baka yalan söylüyorlar. De¤iﬂtirilmesi teklif dahi edilemez kabul ettikleri hususlar›, bizzat
kapitalistler kendileri ihlal etmektedirler. Devrimcileri ve Marksistleri de
bu hükümleri ihlal ettikleri gerekçesiyle “müebbede” mahkûm etmektedir kapitalistler. Devlet kurumlar› hantal, zarar ediyor, bir iﬂçinin yapaca¤› iﬂi 10 kiﬂi yap›yor, yatarak para kazan›yorlar, sizin de hakk›n›z› yiyorlar demagojileriyle özelleﬂtirmeyi kutsuyorlar. Liberalizmi tek kurtuluﬂ
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reçetesi olarak sunuyorlar. DB, IMF, DTÖ, AB, ABD gibi kurum, kuruluﬂ,
ülkelerin politikalar›n› benimseyip söylediklerini tekrarlay›p benimseterek uyguluyorlar. O zarar ediyor denilen kurumlar bir anda kâr rekorlar›
k›r›yor; ama burjuva bu, minareyi çalarsa k›l›f› haz›rd›r, bir anda nas›l
oluyorsa, iﬂçinin, esnaf›n 1 kuruﬂuna göz diken devletin uzman denetleyici, kontrolcülerine ra¤men muazzam kârlar›n› zarar olarak gösterebiliyorlar. Yok can›m olur mu öyle ﬂey? Devlet baba yapar m› hiç? Herkese eﬂittir o, ne de olsa babad›r, milletin anas›n› da tan›r, zarar etmiﬂtir
onlar! Koca devlet bilmeyecek de biz küçük kafal›lar, milleti ortada bir
ﬂey yokken galeyana getiren biz mi bilece¤iz? Sümme haﬂa, ne haddimize? Zaten bu kadar müreffeh, refah, huzur içinde, laik, sosyal, hukuk
devletinde ne tür bir sorun olabilir ki? Hepsi bu sosyalistlerin uydurmas›, siz de onlara kan›p sömürü bitsin, s›n›flar kals›n, eﬂit, özgür, adil, s›n›fs›z, sömürüsüz bir ülke olsun istiyorsunuz. Efendim hiç mümkün mü,
5 parma¤›n 5’i bir mi? Allah çal›ﬂana verir, çal›ﬂ›n sizin de olsun. Biz s›n›fs›z, imtiyazs›z, kaynaﬂm›ﬂ bir toplumuz, Kemalist’iz, gerisini bilmeyiz.
Siz de adam olun boﬂ yere coplanmay›n, ezilmeyin, ölmeyin. Bu sosyalistler zaten dinsiz Allahs›z, Karadeniz’de, Dersim’de, 1 May›slarda,
Dara¤ac›nda, K›z›ldere’de, Sivas’ta ve birçok yerde bo¤duk, katlettik,
yakt›k, y›kt›k, ast›k; darbelerde, günlük hayatta iﬂkence edip öldürdük,
faili belli meçhuller yaratt›k; ama hâlâ kurutamad›k bunlar›, soyu kuruyas›calar nerden de türüyorlar? Öldür öldür bitmiyorlar. Onlar olmasa bu
ülke çok daha güzel olacak, yaﬂan›l›r olacak, hiçbir sorun olmayacak.
Bizde olmayan bir ﬂey var onlar› bu kadar yenilmez ve güçlü k›lan, onur,
namus, baﬂka bir dünyaya, bilime inanç olsa gerek; ama bizim tek inanc›m›z var o da Allaha ve yüce devletimize (çek defterlerine, banka kasalar›na, koltuklara, kimileri de bilmedikleri ﬂeyler u¤runa), cihat için, vatan
için savaﬂ›r›z. O cihat ve o vatan kime hizmet eder onu bilmeyiz, akl›m›z
ermez böyle ﬂeylere. Muhammed’e, Mustafa’ya, özel Mülkiyet’e (3M)
sayg›l›y›z. Elhamdülillah Müslüman’›z, Türk’üz Atatürkçüyüz; allahs›zlar›, bölücüleri yok ederiz. Komünist, Kürt, K›z›lbaﬂ’› (3K) ezer, geçeriz;
Franco’nun 3F’si (futbol, fado, fiesta; son f, yani e¤lence, bugün eski
Sovyet gençli¤ini alkol, keyif vericiler ve fuhuﬂ ile birlikte ayakta tutan en
önemli etkendir; futbol da sayg›de¤er burjuvalar›n kara para aklamas›n›n en güzel yöntemidir) diyorlar bu kafir Komünistler, ben erke¤im yapar›m arkadaﬂ! Bu konuﬂmalar T.C. toplumuna hiç de yabanc› olmasa
gerek, yoksa birebir ayn› m›? Ufak farklarla m›? O kadar da olsun, eninde sonunda ayn› efendiye hizmet etmiyorlar m›? Kayma¤› burjuvazi,
mali oligarﬂi, aristokrasi yemiyor mu? Biri ötekinin d›ﬂk›s›n›n laciverdi;
ama ayn› kaba yap›p ayn› kaptan yemiyorlar m› nas›lsa! Bizim sol etiketlilerimiz de onlara özeniyor ne hikmetse?
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Tekelci burjuvazi, sömürüyü her alanda derinleﬂtirerek, toplumu tüketime yönlendirerek kendisine yeni rant alanlar› ve yeni sektörler yaratmaktad›r. Bunlardan en ilginci de ﬂimdilik, futbol maçlar›n›n yay›n›n›n dekoder arac›l›¤›yla parayla izlenebilmesidir. Bu yöntem de ayn› özelleﬂtirme süreçleri gibi yavaﬂ ve derinden yap›l›yor. Özelleﬂtirme demiﬂken,
kast›m, iktidarlar›n do¤al yollu yolsuzluklar›n›n yap›ld›¤› bir K‹T’leri savunmak olmad›¤› gibi, Halk›n terinden, kan›ndan, can›ndan ve patates,
so¤an karﬂ›l›¤›nda egemenlerin nefret etti¤i Sovyetler Birli¤i’nin yapt›¤›
devlet teﬂekküllerini, iﬂletmelerini sermayeye, batt›¤›nda nas›lsa kurtar›l›p geri iade edilecek garantisiyle devredilmesi, peﬂkeﬂ çekilmesini de
kabul etmemektir. Ancak burjuva üretim, da¤›t›m, tüketim, bölüﬂüm iliﬂkileri içerisinde ne devlet iﬂletmeleri, ne hastaneler, ne okullar, ne üniversiteler; ne orada çal›ﬂan ne de toplamdaki emekçilerindir. Tamam›,
kullan›m ve tasarruf hakk›yla birlikte egemenlerindir! Bizim olmas› için
bizim iktidar›m›z gerekir. Bizim, iﬂçilerin devrimci iﬂçi iktidar› olmad›¤›na;
onlar›n, burjuvalar›n iktidar› oldu¤una göre mülkiyeti de her ﬂeyi de kendilerine aittir. Hatta dünyada eﬂi benzeri olmayan, kendi nevi ﬂahs›na
münhas›r, ‘yüce ordumuzun’, yüce OYAK’› vard›r ve TSK, bizzat tekelci
sermaye s›n›f›n›n bir parças› ve bileﬂenidir. Görevi egemen s›n›f› korumak, kollamak, geliﬂtirmek olan bir kurumun kendisi de egemen olunca
iﬂçi s›n›f›na düﬂmanl›¤› ve her hak arama karﬂ›s›nda bazen polisten bile
önce iﬂçilerin karﬂ›s›na askerin dikilmesini ve özellikle üst düzey yönetim kadrosunun darbe hassasiyetlerini anlamak çok güç de¤ildir! Mensuplar›na tahsis edilen evlerde, lojmanlarda, Emekçi Halktan çok daha
uygun fiyatlarla her olanaktan yararland›rmalar›, hem Emekçi Halktan
kopuk ve ondan üstün, hem de Emekçi Halk›n sorunlar›ndan, dertlerinden uzak bir profil yaratmadaki inceliklerini anlamak da zor olmasa gerektir? De¤iﬂen koﬂullara göre, NATO konsepti çerçevesinde ve emrinde haz›r ol’da durmalar› da emperyalizmle, kapitalizmle ba¤lar›n› gayet
iyi aç›klamaktad›r. Dün yeﬂil kuﬂak, bugün ›l›ml› ‹slam, belki yar›n yumuﬂak ‹slam ve yumuﬂak faﬂizm, babalar ne buyurursa çocuklar öyle yapar, uysal, efendi, büyüklerinin sözünü dinleyen olmak adettir! Ortado¤u Halklar›n› bo¤azlayanlara yard›m ve yatakl›k edip sonra da din kardeﬂli¤i ve “van münit” ﬂovlar› yaparken, ‹srail ile askeri anlaﬂmalar› ﬂak›r ﬂak›r imzalamak, gemiler yollay›p Müslümanlara yard›m etmek, Çeçenistan’a, Kosova’ya, hatta Afganistan’a (Kore misali) “Türk” askeri
göndermek de burjuva düzenin cad›lar bayram› kostümlü, bin bir suratl›lar›n› aç›kça sergilemekte ve göstermektedir. 11 Eylüller de Kanl› Pazarlar da bitmez bu düzende. Ama elbette görmek isteyene!
Sa¤l› sollu burjuva partilerinin teorisyenleri, medyada kendilerine
bahﬂedilen köﬂelerde ve koltuklarda sol, Sosyalizm, Marksizm ad›na,
halk, iﬂçi s›n›f› için onlar›n ad›na, hatta temsilcisi bile olmad›klar› o ide78

oloji ya da toplumsal katmanlar ad›na, onlar için “vekaletsiz” politika
üretmekte, laf etmektedirler! Yine bir halk deyimiyle ifade edersek cin olmadan adam çarpmaya kalk›ﬂmaktad›rlar. Ne solcu, ne Devrimci, ne
Sosyalist, ne Marksist, ne de ‹ﬂçi olanlar onlar ad›na fikir beyan etmekte, kararlar vermekte, projeler üretmektedirler. Mobilet ehliyeti bile olmadan uçak, gemi, hatta uzay meki¤i, Sputnik kullanmaya yeltenmektedirler. ‹ﬂçi s›n›f›ndan bihaber, devrimden uzak, Marksizm’e düﬂman olan
bu kiﬂilerin hizmetinin de kime oldu¤u gayet aç›kt›r. Burjuvazinin dümenine su taﬂ›makta yar›ﬂan, piyasa koﬂullar›n› burada iﬂletip rekabetin en
ﬂanl›s›n› sergileyen bu ﬂah›slar S.S.C.B’yi, Stalin’i karalayarak, iftiralar
atarak b›rak›n diyalektik tarihsel materyalizmin bilimsel gözlü¤üyle bakmay› akl›n s›n›rlar›n› dahi zorlasan›z olmayacak, olamayacak ﬂeyleri gerçek diye yutturmaya çal›ﬂ›yorlar ve bir söylem gelene¤i, ezber geliﬂtirerek kendilerince resmî ideoloji oluﬂturarak Marksizm-Leninizm’e sald›r›yorlar. Onlara en güzel cevab› faﬂizmin katletti¤i Devrimci bir ‹ﬂçi Orhan
Kaplan (Sorun Yay›nlar› Kolektifi Yay›n Kurulu Üyesi), çok önceleri ﬂu
ﬂekilde vermiﬂtir: “Stalin tek baﬂ›na bir kiﬂi de¤il ki, O, SBKP’nin vazgeçilmez bir parças› Proletarya Partisi’nin önemli bir ünitesidir. Ayr›ca
Dünya Komünist Hareketi’nin bu en ünlü militan›n› genel disiplinin d›ﬂ›nda eleﬂtirmeye kalkmak ya da yüceltmek oportünistlerin iﬂidir. Komünistler, kiﬂileri kavgadaki yerlerine koymas›n› bilir ve bunun sorumlulu¤unu, inceli¤ini tartarlar. Stalin’in ad›n› duyunca tüyleriniz diken diken
oluyor. Üretimin artmas›ndan, disiplinden, dirlik ve düzenden korkan
tüm burjuva ayd›nlar gibi sizler de rüyalar›n›zda hep Stalin’i görüyorsunuz. Korkmay›n, Türkiye’de Stalinler ç›karsa k›yametler kopmaz… Biz
Stalinlerden çekinmiyor, korkmuyoruz. Faﬂizmden de korkmuyoruz,
devrimci k›l›¤›na girmiﬂ oportünistlerden de... Tek kayg›m›z devrimci
kadrolar› k›rd›rmamakt›r.”5
Üniversite okumuﬂ çok bilen ayd›n geçinen bol s›fatl› burjuva koltuklar›n›n terleticileri her laf›n aras›na, her olumsuz at›fta Sovyetler Birli¤i’ni
ve Stalin’i örnek göstermeyi uﬂakl›klar›n›n adeti haline getiriyorlar. Her
ﬂey bir yana, koca ülkenin günah› bir kiﬂiye, pratikteki yanl›ﬂlar ise ideolojiye yüklenerek kendilerince her ﬂey aç›kl›¤a kavuﬂturulup çözülüyor.
Birileri de ç›k›p bunun tarihsel diyalektik materyalizmle, hatta mant›kla
bir ilgisi yok dedi¤inde hemen Ortodoks, dinozor, ça¤› geçmiﬂ olarak
damgalamakta, resmî ideolojiyi savunmakla yarg›lamaktad›r. Oysa as›l
resmî ideolojiyi savunup burjuvaziye hizmet edenler onlard›r; ama bunu
gizlemenin yolu da yans›tma tekni¤idir. Kendi pasifliklerine k›l›f uydurma
yöntemidir; Sovyetlerin y›k›l›ﬂ›n› Stalin’e, T.C.’de devrim olmamas›n› tamamen Kemalizm’e ba¤lay›n, böylece en iyimser bak›ﬂ aç›s›yla oradaki
ortaklar›n›z› ve buradaki herkesi yokmuﬂ say›n, sonra hiçbir ﬂey yapmadan oturup devrimcilik oynay›n; mevcut sapt›rmalar›n›zla hiç olmazsa iﬂ79

çi örgütleyin de devrimci prati¤inizi görelim de ders alal›m?! Troçkistler’den Maoistler’e, yeni sollardan liberal sosyalistlere, nasyonal sosyalistlerden millî komünistlere, ultra iﬂçicilerden, ultra enternasyonalistlere
bir dizi kendinden menkul/kendili¤inden sol grup da Marksizm tandansl› olarak sald›r›lar›n› sürdürüyor. Önemli olan nereye referans gösterdi¤iniz, kime at›f yapt›¤›n›z de¤il; kime, kim için, nas›l hizmet etti¤inizdir. ‹deolojinizi soldan al›yor olman›z sol olman›z anlam›na gelmedi¤i gibi, sol
olmak da burjuva ve küçükburjuva sosyalizminin fraksiyonu olmaktan
kurtulman›za yetmiyor. CHP burjuva sol bir partidir6; ancak prati¤i burjuva sa¤ partiyi bile aratabilir! Bu vatandaﬂlar›n da burjuvaziyi aratmad›¤› kesin. Burjuva medyas›na konuk edilen eski solcular ve hali haz›rdaki solcucuklar söylemleriyle onlar› aratm›yorlar, efendilerine hizmette
kusur etmeyeceklerini eskilerden örnek alarak ispatl›yorlar. Egemen
burjuva resmî ideolojisini ve resmî tarihini kabullenen, savunan bir anlay›ﬂtan farkl›s› da beklenemez zaten, eninde sonunda burjuvazinin ﬂefkatli ahtapot kollar›na s›¤›n›r! Burjuvazinin açt›¤› kulvarda ve s›n›rda at
koﬂturmay› sürdürür ve bunu solculuk olarak yutturmak için elinden geleni yapar. Oysa ayn› kaba yapt›klar›, yemek yedikleri kaba yapt›klar›
gün gibi aﬂikard›r. Ama onlar kendilerini inand›rm›ﬂ olmal›lar ki bu denli
ihtiyats›z hareket edebiliyorlar ya da burjuva parlamentosunda boy göstermek için sa¤›n, solun milliyetçi, ulusalc›, muhafazakâr art›klar›ndan
medet umuyorlar. Her iki durumda da kendilerini kand›rm›ﬂ oluyorlar;
ama onlar için önemli olan günü kurtarmak, birkaç s›fat, s›cak koltuk
kapmak, nam›n› yürütmek, ﬂan›n› duyurmak. Proleter devrim gibi bir
derdi yok ki bu müstesnalar›n, gerçeklerle bir derdi olsun!
Bir gariptir ﬂu burjuva düzeni. Önüne katt›¤› eski, yeni sol görünümlü solcucuklar› çoban gibi güderken, sol etiketliler de koyun edas›yla bu
sürüde yer almaktan mutluluk duymaktad›rlar. ‹nsan onurunun itilebilece¤i en alt aﬂama bu olsa gerek, cinayetin de en büyü¤ü bu olsa gerek.
Cellad›na aﬂ›k insan tipolojisi yaratmas›ndan dolay› burjuvaziyi tebrik
ederken buna gönülden r›za gösterenleri de k›namaktan kendimi alam›yorum. En baﬂta da Devrimci, Komünist, Dersimli, Alevi ve Kürt kimlikli
ﬂah›slara. Bu düzenin her türlü girdab›ndan geçip, direnmenin onurlu bir
simgesi haline gelmiﬂken bu sa¤a sola savruluﬂun izah edilir hiçbir taraf› yoktur. Özellikle tarihte ilksel komünal toplumunu kuran, ortakç›l hayat› benimseyen, r›zal›k ﬂehrini yarat›p yaﬂatan, sosyalizmin nüvelerini
yeﬂerten Dersimliler’e, medet umma de¤il ama tarihlerine, geleneklerine sahip ç›kma ve yaﬂatma anlam›nda, sizi bunca katliamdan geçiren,
zulme u¤ratan, sürgüne gönderen, yok eden, asimile eden, etmeye çal›ﬂan bir düzene boyun e¤mek sa¤l› sollu burjuva partilerinde, örgütlerinde yer almaktan, mücadele etmekten çok daha tercih edilen bir durumdur. Bu düzeni teﬂhir ve yok etme en çok sizden beklenirken tam
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tersinin yap›lmas›, kendini oldu¤u gibi de¤il; sistemin görmek istedi¤i gibi tarif etmesi ve yaﬂam prati¤ini böyle kurmas› asla kabullenilir bir ﬂey
de¤ildir. Hatta milliyetçili¤e, burjuva resmî ideolojisine, içe kapan›p kendi d›ﬂ›ndakileri inkâr etmeye ve bu sayede kendini soyutlama, üstün görme biçiminde tezahür eden ﬂeyin milliyetçilik, hatta söylemesi zor ama
faﬂizan olarak nitelenecek bir konuma sürüklenmeleri daha da beter bir
durumdur. Bir taraftan cellad›na aﬂ›k olma, Stockholm Sendromuna tutulma, ezilenlerin pedagojisini sergileme gibi pratikler yan›nda burjuva
bir durum de¤ildir! Kendi memleketlisinin baﬂa geçince cemaat iliﬂkileri
anlay›ﬂ›yla burjuva partinin de¤iﬂece¤ine resmî ideolojisinden kopamama gibi bir ak›l tutulmas› yaﬂanmas›7 hoﬂ görülebilecek, geçiﬂtirilebilecek inançlar› varsa okyanusa taﬂ atarak onu kurutacaklar›na da inan›p
ﬂimdiden iﬂe koyulmal›lar! Dersim ve Dersimliler üzerinde bu kadar durman›n bir anlam› var ve anlam› nedenleri çokça da ifade edildi. Bu anlamda cinayet konusunda burjuva resmî ideolojisine katk› sunan Dersimliler di¤er tüm katillerden daha fazla suçludurlar, en az›ndan kendisine Komünist, Sosyalist, Devrimci damgas› vurup baﬂka türlü davrananlar, türküleri piyasalaﬂt›r›p alkolizme meze yaparak kavramlar›n, türkülerin içini boﬂaltanlar çok daha fazla suçludurlar! Bu düzene en ufak
bir katk›, atalar›n›n katillerine ve kendilerini inkâr eden düzene hizmetin
en alas›d›r; ancak bu düzene karﬂ› savaﬂ›mda en ufak bir katk› atalar›n›n, kendilerinin, çocuklar›n›n, yani hepimizin gelece¤inin teminat›d›r,
devrime, sosyalizme bir katk›d›r, yar›n›n güzel günlerinin habercisidir!
Katliamlardan hesap sorulmas›n›n tek yolu da Sosyalizmi bu co¤rafyadan baﬂlayarak kurmak ve geniﬂletmektir! Yoksa kimseden bir beklenti,
medet umma, bel ba¤lama, vazgeçememe de¤il; hayat›n (Marksizm’in)
gerçeklerine uyma ça¤r›s›d›r. Dersimde do¤makla sosyalist oldu¤unu
sananlara en güzel cevab› Behice Boran, “sosyalist do¤ulmaz, sosyalist
olunur, sosyalist yaﬂan›r” diyerek vermiﬂtir. Aksini sanan ya da iddia
edenler tribün fanatikleri gibi tezahürat da yapabilirler! Di¤er taraftan
sosyalist olmak do¤du¤u yerle ilgili ise Sovyetler Birli¤i, Do¤u Avrupa ve
hâlâ Komünist Partilerin baﬂta bulundu¤u tüm ülkelerde do¤anlar›n da
sosyalist olmas› gibi bir Aristo mant›¤› ç›kar ki, bu da idealizmin s›n›rlar›n› bile zorlar. Ad› baﬂka, içeri¤i baﬂka ﬂeyler ayn› görülmeye baﬂlan›nca olacaklar bellidir. Sonuç da ortadad›r zaten! Burjuva, küçük burjuva
sosyalizmi vs. anlay›ﬂlara gölge etmeyin demek d›ﬂ›nda pek bir ﬂey söylemek abes kaçar (paray› buldum, rahat›m, keyfim yerinde, s›n›f atlad›m
sistemle derdim yok, beni ba¤lamaz deyin eyvallah; ama hem burjuva,
küçük burjuva yaﬂam tarz› hem Marksizm bir arada yürümez, ne kendinizi kand›r›n ne de baﬂkalar›nda kafa kar›ﬂ›kl›¤› yarat›n, dürüst olun yeter; ama bunun da pek gerçekçi olmad›¤›n› yukar›da belirtmiﬂtik; fakat
yine bir umut, (umut fakirin ekme¤i ne de olsa); çünkü bu düzen sürdükS. P. F/6
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çe küçükburjuvazi de sosyalizm anlay›ﬂ› da bir gerçekliktir; zaman› gelince ne yapaca¤› da görülür; ancak önemli olan bugünden, devrim sabah›n› beklemeden bir ﬂeyler yapmakt›r. Nesnel koﬂullara ra¤men öznelli¤i sergilemektir as›l olan. Yoksa etiketler bir anlam ifade etmez, nerde do¤du¤un, eskiden ne yapt›¤›n önemli de¤il; ﬂimdi ne yapt›¤›n ve gelecek için ne tür bir mücadele verdi¤indir temel ve belirleyici olan. Ben
Dersimliyim, ben Dev-Yolcuyum, Dev-Solcuyum, Dev-Gençliyim, Denizciyim, Mahirciyim, ‹bocuyum (hatta ve ne yaz›k ki, ben daha Denizci,
ben daha Mahirci, ben daha ‹bocuyum; onu en iyi ben temsil edip savunuyorum) retorikleri devrimi beslemiyor. Proleter Devrimi besleyip büyütmedikçe biz de aç kalmaya mecburuz. Fiziksel, psikolojik, kültürel,
sosyal, siyasal, bilimsel, her anlamda aç kalmamak için proleter devrim
mücadelesinde saflarda, s›n›fta, s›n›f partisinde birleﬂmek ve birlikte savaﬂmak tek, acil ve kaç›n›lmaz, ertelenemez, ötelenemez görevimizdir.
Görevlerimizin çoklu¤u ürkmeyi, alt›nda ezilmeyi de¤il; daha çok çal›ﬂmay› gerektirir ve böyle oldu¤u sürece üzerine daha fazla görev yüklenerek s›n›f›m›z›n tarihsel görevini yerine getirebiliriz. Yoksa laf ebeli¤i
yapmaya devam ederiz. Burjuvan›n düzenine çal›ﬂmayan; ama dönemsel olarak bak ne kadar demokrat›z onlara da söz hakk› veriyoruz dedirterek kendilerini meﬂrulaﬂt›rmalar›n› sa¤lamak d›ﬂ›nda bir ﬂey yapm›ﬂ olmay›z ki, bu da dolayl› olarak burjuvaya ve düzenine katk› sunmakt›r!
Hayat› belirleyen düzendir, ald›¤›m›z nefesten ç›kard›¤›m›z gaz da
dahil olmak üzere her ﬂey düzen-sistem çerçevesinde ve yer al›nan s›n›fsal katman ve kategorilere göre de¤iﬂiklik arz etmektedir. Bu burjuva
ideologlar›n›n basitçe suçlad›¤› gibi kaba s›n›f analitikli¤i de¤il; hayat›n ta
kendisidir! Burjuva düzen, ﬂu garip düzen, sa¤lam görünümü alt›nda
kendi gölgesinden bile korkan, kendi devriminde bile devrim bayra¤›n›
proletaryaya kapt›ran, mücadele etmeye korkan s›n›f›n temsilcilerinin
düzeni. Rekabetten çekinmeyen ama s›n›f ç›karlar› söz konusu oldu¤unda kenetlenen ve kendi s›n›f düﬂman›na s›n›fdaﬂ›n› katlettirmeyi becerebilen bir sistem. O heybetli görüntüsünün alt›nda korkudan tir tir titreyen
ve düzenin sürmesi için her türlü önlemi, pisli¤i, adili¤i, onursuzlu¤u çekinmeden sergileyebilecek bir sistem ve kendisine uﬂaklar bulmay›, yaratmay› çok iyi bilen bir düzen. Sömürdü¤ü kiﬂilere yine sömürdü¤ü kiﬂileri düﬂman olmay› her nas›lsa becerebilen, askerine, polisine, özel
güvenlikçisine, sivil faﬂistlere, paramiliter güçlere vs. kendi halk›na kurﬂun att›rma yetene¤ine sahip bir düzen. Devlet tan›m›n› prati¤in tam tersinde ö¤reterek, devlete sad›k halk düﬂman› yurttaﬂ profili yaratmakta
mahir bir düzen. Devletin prototipi olan aileyi devletle birlikte kutsay›p
tüm hayat›n› buna göre kurmas›n› sa¤layan bir düzen. Ama tüm bunlar›
yalanlar ile yapabilen ve sürdüren, yalanlar› ortaya ç›kmas›n diye her
ﬂeyi yapan; yalanlar› ortaya ç›k›nca her ﬂeyin bitece¤ini çok iyi bilen bir
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düzen. O yüzden tüm bu yalanlar›, iﬂçi s›n›f›na, sola sald›r›ﬂlar›, düﬂmanl›klar›; komünist bir dünyan›n mümkün, sömürücülerin olmad›¤› bir toplumun imkans›z olmad›¤›n› gösteren her ﬂeye, herkese karﬂ› elbette ki
düﬂman kesilecek, yalan, dolan, iftira, sat›n alma, tahrifat, tadilat (ideolojiyi kendine yontma), tatbikat (ideoloji yontmas›nda, kendi düzenini
benimsetmede ne kadar baﬂar›l› oldu¤u), manipülasyon, mistifikasyon
ne varsa iﬂine yarayacak olan her türlü yöntem ve ayg›t› kullanacakt›r.
Bunda da bir dönem sola efsane olmuﬂ isimlerin bulunmas› özellikle
genç kuﬂaklar›n zihnini buland›rmada önemli bir iﬂlev görmesi için bilinçli bir ﬂekilde burjuvazi taraf›ndan tercih edilmektedir. “Özgür Üniversite”
“Birikim” lerini8 “Kurtuluﬂ Yolu” olarak sunmalar› da Cumhuriyetin kazan›mlar›na sahip ç›k›p “Yurtsever”li¤i dillerine pelesenk ederken; “Özgürlük ve Dayan›ﬂma” “Eme¤in” “‹P”lerini eline al›p olmayan “Laikli¤i” din
haline getirenlerle birilerinin buna kendince karﬂ› ç›kmas› da “Taraf”lar›n› belli etmek d›ﬂ›nda “Kald›raç” görevi görmüyor; baﬂtaki “D” “Sip” olmaktan kurtulmaya yetmiyor ya da “Hareket”e dönüﬂmüyor ve di¤er örgütlerin, partilerin “Partizan”l›¤› “Mücadele Birli¤i” için yeterli gelmiyor;
etiketler bilimsel teori ve pratik üretmiyor, “Sosyalist”, “Devrimci”, “Demokrat” yapm›yor; “Ezilenlerin” kurtuluﬂuna çare olmuyor. An›lmayan
sa¤l› sollu burjuva örgütleri, partileri ayr› bir yere, s›n›f bilinçli ‹ﬂçiler,
Devrimciler, Komünistler ‹ﬂçi S›n›f›n›n Komünist Partisi çat›s›nda birleﬂmedikçe an›lan- an›lmayan tek tek iyi niyetli ve özverili örgütlü çabalar
bile Devrim, Sosyalizm, Marksizm için bir anlam ifade etmiyor; ancak
burjuvazi ve yardakç›lar› için önemli ve hayati bir anlam ifade ediyor! 9
Tarih sahnesinde herkes rolünü oynuyor, ne de olsa burjuva sistem
düzen bir maskeli balo; ama senarist de oyuncu da hiç seyirciye gerek
kalmadan iﬂçi s›n›f› olacakt›r. Olmad›¤› sürece bu düzen sürecektir. Burjuva düzen bir nevi futbola benzer, oynayanlar, oynatanlar ve izleyenler
üçlüsünden oluﬂan bir trio. Bu trioda parsay› toplayan oynatanlar, sonra de¤iﬂken olmakla birlikte oynayanlar, zenginin mal› zü¤ürdün çenesini yorar misali hem konuﬂan hem para veren hem de maç öncesi ve
sonras› etkinliklerle beyni uysalca, çakt›rmadan, usulca zapturapt alt›na
al›nan izleyenler. Oynatanlar yok edilmedikçe ve izleyenler bu trionun
tamam› oynayanlar olmad›kça bu düzen böyle sürer gider. Birileri düzenci, birileri düzensiz olur; ama düzen ve düzülen bitmez. O nedenle
hep birlikte oynayaca¤›m›z günleri yaratmak için hep birlikte mücadeleye… Burjuvan›n sömüren, proletaryan›n sömürülen kimli¤inden s›yr›l›p
sömüren-sömürülen, ezen-ezilen burjuva düzenine karﬂ› kimsenin sömürmedi¤i ve sömürülmedi¤i, ezilip büzülmedi¤i; tüm bunlar›n sonsuza
dek yok edilip, tarihin çöplü¤üne süpürüldü¤ü, kütüphanelerin tozlu raflar›na itildi¤i, s›n›rs›z, s›n›fs›z, sömürüsüz, eﬂit, adil, özgür bir sistem olan
Komünizmi, insan olarak, bir özne olarak kurmak d›ﬂ›nda proletarya için
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bunlar›n d›ﬂ›nda farkl› bir seçenek yok, baﬂka bir yol yok, tek yol bu, baﬂka bir yol varsa geri dönüﬂsüz sadece gidiﬂli biletle hep birlikte gidelim?
Yoksa hep birlikte mücadele edelim!

Dipnotlar:
1 Karl Marx, Felsefenin Sefaleti, s.141
2 ‹nönü Alpat, “Sendikalar Ne Yapmal›?”, http://www.birgun.net/writer_2008_index.php?category_code=1187092047&news_code=1210635422&year=2008&month=05&day=13
3 Freidrich Engels, ‹ngiltere’de Emekçi S›n›f›n Durumu, Çeviren: Yurdakul
Financ›, Sol Yay›nlar›, Ankara, 2010, s. 144-145
4 A.g.e., s. 340
5 S›rr› Öztürk, Oportünizm Yarg›lan›yor, Sorun Yay›nlar›, ‹stanbul, 1980, s.
110
6 Babür P›nar, “Toplumsal Durum ve Siyasî Zeminde De¤iﬂim/ Hava Döndü”, SORUN Polemik Dergisi, Say›: 42
7 Ahmet Çakmak Deliorman, Resmîlik Dersimlilik Alevilik Ve Solculuk, Sorun Yay›nlar›
8 Sabri Kuﬂkonmaz, “Solun Sefaleti ‹çin Çabalar ya da Sosyalist Hamburger”,
http://www.birgun.net/writer_index.php?category_code=1235991432&news_code=1288614936&day=01&month=11&year=2010
9 S›rr› Öztürk, “Liberal Sollar Marksist Geçinenlere Ders Veriyor”, SORUN
Polemik Dergisi, Say›: 42
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Kolektifimizin Etkinliklerinde
Karﬂ›laﬂt›¤›m›z Sorunlar
Sorular Ve Cevaplar
Kolektifimiz’in gerçekleﬂtirdi¤i etkinlerde karﬂ›laﬂt›¤›m›z sorunlar›olaylar›, okurlar›m›zla olan iliﬂki ve diyaloglar›m›z›, yay›n organlar›m›z
hakk›nda yöneltilen sorular›, tez ve tahlillerimizin konumunu, ideolojik,
teorik, politik ve örgütsel iliﬂkilerimiz hakk›ndaki “merakl›lar›n” bilerek-bilmeyerek yapt›¤› “sevimli” sataﬂmalar›n› ve Kolektifimiz’in gözetti¤i ba¤›ms›z s›n›f tavr›m›z› ve böylelerine verilen cevaplar›m›z› okurlar›m›zla
paylaﬂmay› uygun buluyoruz.
Bilindi¤i gibi Kolektifimiz çeﬂitli ve çok yönlü bir bas›n-yay›n faaliyeti izlemektedir. Yay›mlad›¤›m›z Kitap Dizilerimizde telif a¤›rl›kl› olmak
üzere de¤iﬂik konulardaki görüﬂlerimizi 36 y›ld›r sistemli biçimde sürdürüyoruz.
Devrimci ve Marksist Kadrolar›n “Marksizmin yorumu ve pratikte
yeniden üretimi” sorunsal›na mücadelenin ateﬂinden gelen kadrolar›m›zla hayat›n ve mücadelenin ö¤retti¤i tez ve tahlillerimizi okurlar›m›zla
paylaﬂmaya, Devrimci Hareketimizin yeni nitelikler kazanabilmesine çal›ﬂmaktay›z.
Marx-Engels-Lenin süreci ö¤retici derslerle doludur. Kolektifimiz
Çal›ﬂanlar› bu sürecin iyi bir ö¤rencisi ve takipçisi olmay› gündemde
canl› tutmaktad›r. Nihai amac› s›n›fs›z, sömürüsüz, s›n›rs›z, eﬂitlikçi, özgürlükçü bir dünya ideali için dövüﬂen ve Devrimci, Sosyalist, Komünist
hatta Bolﬂevik geçinenlerin kolektif akl›, bilinci ve eylemi örgütlemek
bahsinde bir türlü k›r›p aﬂamad›¤› “Dar grup kültünü”, “Dar grup tap›n›m›n›” aﬂman›n yol ve yöntemlerini ar›yoruz.
Niçin ar›yoruz? Çünkü siyasî sahnede eksikli¤i tüm altüst oluﬂlarda
hissedilen birleﬂik, güçlü, güvenilir ve donan›ml› bir SINIF PART‹S‹ eksikli¤imizi gidermek istiyoruz. 100 y›ll›k s›n›f mücadelesi tarih ve devrimci geleneklerimizin bize ö¤retti¤i en önemli ders budur. Bu özlemlerimizi hayat ve mücadele de do¤rulamaktad›r.
Devrimci ve Marksist Kadrolar aras›nda olmas› gereken yarat›c› diyalog ve iliﬂkilerin geliﬂip güçlenmesi için gerekli bir altyap› ve iklimin
oluﬂturulmas›na çal›ﬂ›yoruz. Yaln›zca bu do¤rultudaki devrimci ütopyalar›m›z› dillendirmiyoruz. Sosyal pratikte de an›lan-an›lmayan etkinlikleri
de gerçekleﬂtiriyoruz.
Kolektif çabalar›m›zla, 100 y›ll›k s›n›f mücadelesi tarihimiz ve devrimci geleneklerimizin uzant›s›nda hâkim gerici s›n›flarla boy ölçüﬂecek,
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kurumsal merkezi disiplinli ba¤›ms›z bir SINIF PART‹S‹’nin inﬂas›, üretimi ve oluﬂturulmas›na çal›ﬂman›n en önemli devrimci bir u¤raﬂ oldu¤una inan›yoruz. Devrimci duruﬂumuzu asla yüceltmiyoruz. Sa¤ ve “sol”
teslimiyetçi oportünizme bulaﬂm›ﬂ olanlarla, “Örgütler Anarﬂisi” hastal›¤›na
yakalananlarla asla yar›ﬂm›yoruz. Kimseye program dayatmas›nda bulunmuyoruz.
Kimileri gibi vahiy gelene¤i ile kendi dar grubunu örgüt kurup parti
ça¤r›ﬂ›m› yapanlardan de¤iliz. Onlarla asla yar›ﬂm›yoruz.
Yerel, ulusal, sosyal, s›n›fsal ve evrensel diyalektik birlik ve kurtuluﬂumuzun gerçekleﬂebilmesi için an›lan ve an›lmayan etkinlikler düzenliyoruz.
Olmayan burjuva demokrasisine asla angaje olmadan siyasal-sosyal devrimin gerçekleﬂebilmesinin devrimci ütopyas›n› kuruyoruz. Bu ilkelerin uzant›s›nda sosyal pratikte gösteriﬂsiz temrinler yap›yoruz.
Bu türden amaçlarla üretiminde rol ve sorumluluk ald›¤›m›z yay›n
organlar›m›z›n say›s› giderek ço¤almaktad›r. Bas›n-yay›n faaliyetleri ajitasyon-propaganda-örgütleme bahsinde gerekli ve zorunlu araçlar›m›zd›r. Yay›n organlar›m›z›n amaç-araç diyalekti¤ine özel bir özen gösteriyoruz. Bu araçlar›m›z› da asla yüceltmiyoruz. SINIF PART‹S‹’nin oluﬂturulmas› ﬂart›na ba¤l› olarak ﬂu an elimizde bulunan bas›n-yay›n faaliyetlerinin Bilim Kurulu, Enstitü ve Akademilerin güvencesiyle üretilerek
güvenilirlik kazanaca¤›na inan›yoruz.
Bilinen, s›nanan, kadrolarca sorgulanarak denetlenen ilke ve amaçlar›m›zla düzenli yay›mlamakta oldu¤umuz SORUN Polemik Dergi’mizin 45. Say›s›n› da üretmiﬂ bulunuyoruz. Dergimiz de telif çal›ﬂmalar›m›z
gibi d›ﬂ›m›zdaki “solcu” yay›n faaliyetlerine asla benzememektedir. Bu
benzemeyiﬂ mevcut “Sol Cenah” örgütlerinin “suskunluk kumkumas›”,
“sansür” ve “yok sayma” gibi art›k aﬂ›nm›ﬂ yöntemlerini tahrik etmektedir.
Kolektifimiz’in ba¤›ms›z s›n›f tavr›na dayal› yay›n politikas› BilimselKomünizm davas›ndan haberli donan›ml› kadrolarca anlaﬂ›lmakta ve
özenle takip edilmektedir. Gerek yurt d›ﬂ›ndaki, gerekse içerideki ve d›ﬂar›daki hapishanelerdeki Marksizm-Leninizm ilkeselli¤ini gözeten insanlar›m›z Kolektifimiz’in nas›l bir davan›n kazan›lmas› için çal›ﬂt›¤›n› bilmektedir.
Hâkim gerici s›n›flar koalisyonu da kendi tarihsel-sosyal “hakl›l›klar›yla” kapitalist anarﬂiyi aﬂacak alternatifinin (Birleﬂik, güçlü, güvenilir ve
donan›ml› ba¤›ms›z bir SINIF PART‹S‹’nin) iﬂbaﬂ› yapmamas› için cansiperane çal›ﬂmaktad›r.
Kapitalistler, bir türlü hesaplaﬂarak ayr›ﬂ›p bütünleﬂemeyen “Sol
Cenah” örgütlerinden daha tutarl› bir tarih ve s›n›f bilinciyle kapitalist
özel mülkiyet, üretim, paylaﬂ›m-da¤›t›m iliﬂkilerinin devrimci yol ve yöntemlerle nas›l ve hangi kadrolarca aﬂ›laca¤›n›n bilincinde olarak hakikî
düﬂman›n› çok iyi tan›maktad›r.
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Bilimsel-Komünizm davas›na k›skançl›kla ba¤l› Proleter Devrimci
Kadrolar, uzun erimli, soluklu, sab›rl›, zor, çetin ve sonuç al›c› nihai
amaçlar› yolunda dövüﬂürken; bilim ve ak›ld›ﬂ›, aﬂ›nm›ﬂ küçükburjuva,
“solcu”, “radikalci” vb. cenah›n dil, terim, kavram ve literatürlerini kullanmamaktad›r.
SORUN Polemik Dergi’mizin bu yoldaki mücadelesi ve biricik bir
organ oluﬂu hem anlaﬂ›l›r hem de do¤ald›r.
Kolektif çabalarla üretti¤imiz Sanat Cephesi -Sosyalist Gerçekçi
Sanat Dergisi- yay›n organ›m›z da; henüz aﬂ›lamayan ve asla ›ra¤›nda
olmad›¤›m›z kimi sorunlar›yla ve izledi¤i yay›n çizgisiyle; bilim-politikasanat-estetik-etik bütünselli¤i kavgas›nda bir ve tek organ oldu¤unu kan›tlam›ﬂt›r.
Sanat Cephesi Dergimiz, kapitalizmin yoz ve kozmopolit “kültür”
politikalar›na karﬂ› ve Sosyalist Gerçekçi Sanat ak›m› ilkeselli¤i ile bir
“Karﬂ› Kültür” oluﬂturma davas›nda önemli bir hatt› tuttu¤u gibi, s›n›f mücadelesindeki; s›n›fs›z parti, s›n›fs›z sendika, s›n›fs›z kültür-sanat anlay›ﬂlar› karﬂ›s›nda da önemli bir mevzi oldu¤unu kan›tlam›ﬂt›r.
Bu türden kolektif çabalar›m›z›n yeni nitelikler kazanmas›yla hem burjuvazinin hem de onun iﬂini kolaylaﬂt›ran küçükburjuva “sol” ak›mlar›n kültür alan›ndaki ataklar› art›k büyük oranda y›k›lmaktad›r. Y›k›lacakt›r.
S›n›f mücadelesinde, ajitasyon-propaganda-örgütlenme mücadelesinde önemli bir rol almaya aday ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazetemiz ise kolektif
çabalar›m›zla iﬂçi-kitle çal›ﬂmalar›nda eksikli¤i hissedilen bir görevi üstlenmiﬂtir. Tutarl›-somut-amaçl› bir iktidar projesiyle iﬂçi-kitle çal›ﬂmalar›nda özenle okunmaktad›r.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazetemiz d›ﬂ›nda hiçbir “iﬂçi gazetesi” iﬂçi s›n›f›n›n
siyasal ve sendikal birli¤i davas›n› savunmamaktad›r. “Tek Parti, Tek
Sendika, Tek Gençlik Örgütü” ﬂiar›m›z› hiçbir sol ak›m dillendirmemektedir.
“Sol Cenah” örgütleri Proleter Devrimci ba¤›ms›z s›n›f tavr› çizgisinin d›ﬂ›nda ve “gel bana biat et” mant›¤›yla direniﬂ ve grevlere koﬂmaktad›r. Gazetemiz bu türden pankart solculu¤una karﬂ› s›n›fsal tevazuunu
koruyarak yeniden üretimin yolunu döﬂemektedir. Yeterli s›n›f ve tarih
bilinçli kadrolar “Sol Cenah” örgütlerinin organlar›na asla benzemeyen
Gazetemize sahiplenmektedir.
K›rmanciya BELEKÊ - Kültür-Tarih-Halkbilim - Bilimsel ‹nceleme
Araﬂt›rma Dergisi - Dersim halk›n›n tarihi, co¤rafyas›, dili, kültürü, ilerici
gelenekleri, K›z›lbaﬂ-Alevi inanç ve kültür sistemi üzerine yap›lan bilim
ve ak›ld›ﬂ› tez ve tahlilleri karﬂ›ya alan, onlar›n verdi¤i çok yönlü tahribat› gidermeye çal›ﬂmaktad›r. Diyalektik tarihsel materyalizm yöntemiyle
tarihsel olay, olgu, süreç ve verileri inceleyen, yarat›c›, iyimser, dinamik
bir yorumla burjuva resmî tarih anlay›ﬂ› ile resmî ideoloji taraftarlar›nca
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gizlenmek istenen konular› tart›ﬂmaya getirmektedir. Dersim tarihi ve
halk› hakk›nda inkâr-imha-asimilasyon politikalar› bir yandan hâkim gerici s›n›flar, di¤er yandan Türk ve Kürt küçükburjuva “sol” ak›mlar taraf›ndan tahrif edilmek istenmektedir.
K›rmanciya BELEKÊ Dergimiz: Yeni bir Yay›n Kurulu disiplini ve
yazar kadrosuyla kendi kozas›n› kendi gücüyle örmektedir; sözlü tarih
anlay›ﬂlar›n›n yaz›l› tarih anlay›ﬂ›na dönüﬂtü¤ü anlaml› ve çok sanc›l› bir
geçiﬂ sürecinde önemli bir organ olmay› hak etmiﬂtir.
* * *
Kolektifimizin düzenledi¤i çeﬂitli panel, söyleﬂi, fuar, forum vb. etkinliklerimizde, içerik ve niteliklerini özetle and›¤›m›z bu organlar›m›z
hakk›nda çeﬂitli ve çok yönlü soru ve sataﬂmalara muhatap olmaktay›z.
Etkinliklerimizde bilimsel ve nitelikli bir tart›ﬂma ortam› yaratmay› amaçl›yoruz. Bu düﬂüncelerle nihai amac› bir ve ayn› olan d›ﬂ›m›zdaki insanlar›m›za da konuﬂmac› olarak yer vermeyi do¤ru buluyoruz. Bu kolektif
çabam›z› anlayan da, anlamayan da ç›k›yor, sömürende. Bu türden devrimci çabalar›m›z› sömürmeye yeltenenler yaln›zca kendilerini aç›¤a vuruyor. Fakat düﬂman bu çabalar›m›z›n hangi manaya geldi¤ini daha
do¤ru anl›yor ve kuﬂatmaya yelteniyor. Çok büyük bedeller ödüyoruz.
Bunlar biliniyor.
ﬁimdi gelelim etkinliklerimizde yöneltilen sorulara:
Soru: Gençlik-Gelecek Ve Politika bahsinde neden hep Sovyetler
Birli¤i deneyiminden, Marx-Engels-Lenin’den söz ediyorsunuz? Oysa
bizim Atatürkümüz var. Neden onun sözlerinden hiç bahsetmiyorsunuz? Gençlik için en do¤ru politikalar› CHP gerçekleﬂtirecektir. Gençlik
enerjisini CHP saflar›nda de¤erlendirmelidir.
Cevap: Paris Komünü deneyiminden sonra Sovyetler Birli¤i deneyimi sosyalist devrimin en anlaml› bir uzant›s›d›r. Marx-Engels-Lenin bu
sürecin ideolojik, politik, örgütsel temelini oluﬂturmuﬂlard›r. Sosyalizm
insan e¤itiminin temel ﬂartlar›n› haz›rlar. Devrimci e¤itim, s›n›fs›z ve sömürüsüz bir toplumda ancak gerçekleﬂir. Burjuva toplumundaki e¤itim
ise düzene uygun kafalar› yetiﬂtirmektedir.
Atatürk ve onun e¤itim anlay›ﬂ›, Marx-Engels-Lenin süreciyle asla
k›yaslanamaz. O, bir burjuva ink›lapç›s› olarak Komünizme karﬂ›d›r.
Devrim, kültür ve e¤itim konular›nda Komünistlerin ondan ö¤renece¤i
hiçbir ﬂey yoktur. CHP ne sosyal, ne de demokrat olan bir burjuva partisidir. ‹lerici-devrimci gençli¤in bu partiden ö¤renece¤i hiçbir ﬂey yoktur.
Olmam›ﬂt›r. Günümüzdeki gençli¤in karﬂ›laﬂt›¤› bütün sorunlardan da
en baﬂta gerici, nasyonal solcu CHP sorumludur.
Soru: ‹smet ‹nönü de sosyalisttir. SSCB’den ald›¤› yard›mlarla basma fabrikalar› vb. sanayi tesisleri kurmuﬂtur. Ona ne diyorsunuz?
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Cevap: Sovyetler Birli¤i, güneyindeki TC’nin emperyalizme kölece
angaje olmamas›, ulusal sanayisini kurmas› için proletaryan›n ekme¤ini
k›s›p s›n›rlayarak Kemalist rejime büyük katk›larda bulundu. ﬁimdiki faﬂist ve faﬂizan uygulamalara bak›nca, “keﬂke bulunmasayd›” demekten
kendimizi alam›yoruz. ‹smet ‹nönü sosyalist olmad›¤› gibi, burjuva diktatörlü¤ünü perçinleyen gerici, ›rkç›, ﬂoven biridir. “Millî ﬁef” , “Ebedî ﬁef”
gelene¤inin temsilcisidir. ‹ﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n taleplerine
karﬂ›d›r. Yaﬂam› ve iktidarlar› boyunca da Komünizme karﬂ› oldu¤unu
gizlememiﬂtir. ‹smet ‹nönü’nün, “Ben k›rk y›ld›r ortan›n solunday›m” sözü 12 ﬁubat 1962 y›l›nda kurulan I. T‹P’in sosyalist etkinli¤i karﬂ›s›nda
söylenmiﬂ demagojik bir sözdür.
Soru: Komünizm öldü. Sovyetler çöktü. Siz hâlâ Marx-Engels-Lenin diye söze baﬂl›yorsunuz. Komünizm insan tabiat›na düﬂman bir ideolojidir. AKP’den kurtulmak için demokrasiyi savunan CHP’ye niye nasyonal solcu diyorsunuz?
Cevap: Marx-Engels-Lenin’in yakt›¤› ›ﬂ›k hâlâ yolumuzu ayd›nlat›yor. “Komünizm öldü” iddias› emperyalist-kapitalizmin tatl› bir rüyas›d›r.
Neden beynini ve kalemini burjuvaziye satan gericilerin bu saçmal›klar›na inan›yorsunuz? Yoksa sizin de Komünistlerin el koyaca¤›ndan korktu¤unuz fabrikalar›n›z, tarlalar›n›z m› var? Siz ne iﬂ yap›yorsunuz, ne yiyor, ne içiyorsunuz?
Hayat›n›za hiç komünist girmemiﬂ anlaﬂ›lan… Sahte komünistlerle,
komünizm tüccarlar›n›n etkisinde kald›¤›n›z anlaﬂ›l›yor. Bizimle bir haftal›k arkadaﬂl›k kurabilirseniz kafan›za bilimin ›ﬂ›¤›n› sokar, bu türden bilim
ve ak›ld›ﬂ› saçmal›klardan kurtulman›za yard›mc› oluruz.
Büyük Ekim Sosyalist Devrimi 73 y›l sonra geçici olarak çözülmüﬂtür. Bu duruma bakarak “komünizm öldü” demek bilim ve ak›ld›ﬂ› bir yaklaﬂ›md›r. SSCB deneyimi içinden ve d›ﬂ›ndan yap›lan kuﬂatmalarla çözülmüﬂtür. Kruﬂçevler, Brejnevler, Gorbaçovlar içeriden, Sovyet deneyiminin dünya halklar›na yol olmamas› için ABD, CIA d›ﬂar›dan milyarlarca (89 milyar) dolar harcayarak Sosyalist Sistem’in çözülmesini sa¤lam›ﬂt›r. Bu geçici bir durumdur. Aﬂ›lacakt›r.
Biz bu süreçten çok yönlü ders ve sonuçlar ç›kard›k. Demek ki, sosyalist devrimin gere¤ini yapamazsan, Ekim Devrimi de çözülebilirmiﬂ.
Çok a¤›r›m›za gitse de bunu da ö¤rendik. Bu sürecin nedenlerini tart›ﬂmak bu panele s›¤maz. Evet, SSCB’deki sosyalist kuruculukta baz›
önemli yanl›ﬂl›klar da yap›lm›ﬂt›r.
Tüm kapitalist ülkelerde insan›n ve insanl›¤›n sosyal-s›n›fsal-evrensel kurtuluﬂu yolunda kitleler aya¤a kalk›yor. Bu sefer Ekim Devriminden daha donan›ml›s›, daha görkemlisi geliyor. Gelecek… Yaln›zca tek
bir ülkede de¤il, tüm dünyada hem de… ‹nsan›n tabiat›na ayk›r› ve düﬂman olan düzen Komünizm de¤il, emperyalist-kapitalizmin eﬂitsiz, ada89

letsiz, hukuksuz, özgürlüksüz, sömürücü-sömürgeci ve ahlaks›z sistemidir.
Siz ayr›ca, Kolektifimiz?in düzenledi¤i bütün panel-söyleﬂilerimize
geliyor ve bu türden provokatif sorularla etkinli¤imizi sapt›rmak istiyorsunuz. Ne hakla? Hangi bilimsel ve ilerletici görüﬂlerinizle tart›ﬂmay› deniyorsunuz? Bak›n bu etkinli¤imizi izleyenler aras›nda sizden baﬂka
destursuz sataﬂan biri var m›? Kimsiniz? Niyetiniz nedir?
CHP ne sosyal ne de demokrat bir partidir. Nasyonal solcu CHP’ye
göbek ba¤›yla ba¤l› oldu¤unuz anlaﬂ›l›yor. Genç bir han›ms›n›z, sa¤l›kl›s›n›z. E¤er iﬂe yarayacaksa size bir okuma cezas› verelim; kitap ve dergilerimizi, gazetelerimizi okuyun ve kurtulabilirseniz bu türden burjuva
düﬂüncelerinizden, hücrelerinizi tahrip eden virüslerinizden kurtulun.
Soru: Dünyada sosyalist kuruculu¤a örnek bir deneyim var m›?
Cevap: Var. Bunlar›n ilki SSCB deneyimidir.
Soru: ‹ﬂçi s›n›f›n›n birli¤ini savunuyorsunuz. Oysa iﬂçi s›n›f› birlik istemiyor. Üç kuruﬂluk zam için çabal›yor. ‹ﬂçi s›n›f› öncü falan da de¤il.
Kendisine düﬂman gerici partileri ve sendikalar› destekliyor.
Cevap: Evet iﬂçi s›n›f›n›n siyasal ve sendikal birli¤ini savunuyoruz.
Savunmaya da devam edece¤iz. Çünkü iktidara böyle gelinir. ‹ﬂçi s›n›f›n›n ekonomik mücadelesini “üç kuruﬂluk zam” nitelemesiyle asla küçümseyemezsiniz. Ekonomik mücadele, demokratik ve siyasal mücadelenin önünü açar. Kald› ki, ekonomik mücadele araçlar› sendikalar da
birer devlet sendikas›na dönüﬂmüﬂtür.
‹ﬂçi s›n›f› siyasal ve sosyal devrimin hem öncüsü hem de koruyucusudur. Onun öncülü¤ü fiilî öncülüktür. “‹deolojik öncülük, öncü parti, önder parti, kitlesini arayan parti” söylemlerinin Bilimsel-Komünizm ile hiçbir iliﬂkisi yoktur. Olmam›ﬂt›r.
Sorunuzla umutsuz ve ufuksuz küçükburjuva “sol” söylemlerin büyük etkisi alt›nda oldu¤unuz anlaﬂ›l›yor. Kimileri de iﬂçi s›n›f›n›n henüz s›n›f bilinci kazanamay›ﬂ›na bakarak “koyun” nitelemesinde bulunuyor.
‹ﬂçi s›n›f›n›n bireyleri sendika bürokrasisine, AKP’ye, CHP’ye, sa¤l›, “sol”lu burjuva partilerine, hatta faﬂist partiye oy vermiﬂ olabilir. Burjuvazinin bask›s› ve terörü alt›nda zaman zaman sesini ç›karmam›ﬂ, sinmiﬂ ve korkmuﬂta olabilir. Bu sonuç ve bu durum, onlar›n kusuru de¤ildir. Bu durum, bizim, Devrimcilerin, Komünistlerin suçudur. Demek ki,
onlara güvence verememiﬂiz. ‹ﬂçi s›n›f›n› tan›mayanlar, iﬂçi ve emekçilerin semtlerine, dü¤ünlerine, cenazelerine, kahvelerine gitmeyenler,
fabrika gördüklerinde hangar sananlar iﬂçi s›n›f› ad›na politika yapamaz.
Siyasal-sosyal devrim diyorsan iﬂçi s›n›f›na yöneleceksin. Küçükburjuva
avantürye tak›m›na de¤il. ‹ﬂçi s›n›f›n› örgütleyebilirsen örgütlenir. Çünkü
o, örgütlenmeye en yatk›n s›n›ft›r. Ö¤retebilirsen de ö¤renebilir. Ama önce senin bu türden ucuz ve kolay suçlamalardan kurtulup baz› meseleleri ö¤renmen gerekiyor.
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Bak›n Ekim Devrimi’nin öncesinde ve sonras›nda, Lenin’in en iyi, en
militan ve en sad›k arkadaﬂlar› proletaryadan ç›km›ﬂt›r.
Bizim s›n›f mücadelesi tarihimizden de baz› hat›rlatmalarda bulunal›m: 1946 Sendikalar Birli¤i deneyimi, 31 Aral›k 1961 Saraçhane Mitingi,
1970 - 15-16 Haziran Direniﬂi, son y›llarda giderek artan iﬂçi-kitle ç›k›ﬂlar›, TEKEL Direniﬂi proletaryan›n öyle “üç kuruﬂluk zam için” mücadele
etmedi¤inin en belirgin kan›t› ve örnekleridir.
E¤er katk›s› olacaksa sana da bir okuma cezas› vermeliyiz…
Soru: Dersim halk› K›z›lbaﬂ-Alevi oldu¤u için de¤il, Kürt oldu¤u için
sistem taraf›ndan katledildi. K›rmanciya BELEKÊ Derginiz ise bunun
aksini savunuyor. Dersimliler Kürttür. Zazaca Kürtçenin bir lehçesidir.
Bu Dergi faaliyetinizle, ve bu iddialar›n›zla, Kürt ulusal hareketini bölüyorsunuz. Arkan›zda kimler var?
Cevap: Dersimde kendini Kürt, Zaza, Türkmen, Ermeni, Türk oldu¤unu tan›mlayanlar ve bu dilleri konuﬂanlar oldu¤u gibi, kendilerini K›rmanc olarak gören-tan›mlayanlar da vard›r. Ancak bir genelleme yaparak tüm Dersim halk›n› Kürt olarak de¤erlendirmenin hiçbir inand›r›c›l›¤›
yoktur. Bu türden bir yaklaﬂ›m t›pk› inkâr-imha-asimilasyon politikas› güden burjuva resmî tarih anlay›ﬂ› ile resmî ideolojisine (kemalizme) denk
düﬂüyor. Kürt ulusal hareketi Dersim hakk›ndaki bu türden bilimsel olmayan görüﬂ eksikli¤ini gidermelidir.
Devlet, Dersimin K›z›lbaﬂ-Alevi kültüne s›n›fsal kiniyle sald›rmas›n›n
nedeni: Alevi toplumlar›nda klasik anlamdaki devlete, askere, mahkemeye, mülkiyete ve paraya ihtiyaç duyulmam›ﬂ olmas› ve bunlar› dayatanlara karﬂ›da mücadele etmesidir. Dersim halk› tam 400 y›l kendi gelenekleriyle kendini yönetmeyi baﬂarm›ﬂt›r. R›zal›¤a dayal› ortaklaﬂmac›,
eﬂitlikçi bir toplumu baz alan Alevili¤in felsefî yap›s› s›n›fl› toplumun mülkiyet-devlet iliﬂkilerine ters oldu¤u için “bat›l”, “sapk›n” olarak lanse edilmiﬂtir. Dersim soyk›r›m›n›n as›l nedeni budur. Daha öncekileri saymazsak, kemalist rejim, Kürt olduklar› için Dersim’e sald›rmam›ﬂt›r. Tarihselbilimsel gerçeklik budur.
‹lkeli ve dürüst bir de¤erlendirme yapabilmek için Dergimizde “Zaza” ve “Zazac›l›k” iddialar›na verilen cevaplar›m›z› okuyabilirsiniz. Biz bu
ifadeleri kullanm›yoruz. ‹nanç-kültür-gelenek-görenek ile milliyet konular›n› birbirine kar›ﬂt›rmayal›m. Herkes kendisini nas›l tan›ml›yorsa tan›mlas›n. Buna kimse kar›ﬂamaz. Mesele bu de¤ildir. Bu konular hakk›ndaki yaz›lar›m›z, Dersim halk›n›n tarihine, co¤rafyas›na, diline, ilerici geleneklerine, inanç ve kültürüne, bu sorunlar›n diyalektik tarihsel materyalist yöntemle irdelenmesine bir katk›d›r, K›rmanciya BELEKÊ Dergimizin faaliyeti. Bu faaliyetimizin “bölücü” olarak nitelenmesi, bilgi eksikli¤i
ise, bu giderilir bir ﬂeydir. Bunu anlar›z. Fakat kas›tl› olarak söyleniyorsa karﬂ› ç›kar›z.
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K›z›lbaﬂ-Alevi gelene¤i binlerce y›ll›k ilksel komünal ve ortakç›l de¤erleri ba¤r›nda taﬂ›d›¤› için, daha öncesini saymazsak, Arap ‹slâm, Selçuklu, Osmanl› ve kemalist rejim taraf›ndan çok yönlü kuﬂat›lm›ﬂ, direniﬂi, hak aray›ﬂ›, boyun e¤memesi ve özgürlü¤ü için tav›r almas› k›r›lmak
istenmiﬂ, katliam ve soyk›r›mlardan geçirilmiﬂtir. Marksistler böylesine
anlaml› ve bu haz›r malzemenin üzerine harç koymakla mükelleftir. Kendi sentezimizin üretilmesinde K›z›lbaﬂ-Alevi ve Dersim gelene¤inden
ö¤renecek çok ﬂey vard›r diye düﬂünüyoruz.
Kolektifimiz’in arkas›nda kimlerin oldu¤unu çok merak ediyorsan›z
ö¤renmeniz için belgelidir: Marx-Engels-Lenin sürecinin yüce ideolojisi,
Bilimsel-Komünizm idealleri ve de yaﬂad›¤›m›z co¤rafyadaki s›n›f mücadelesinin ateﬂinden, 10 Eylül 1920’lerin, Tarihî TKP’nin, Komünist Enternasyonalin, 15-16 Haziran Direniﬂinin Kadrolar› var. “Bölücü” suçlamas›na cevab›m›z: Evet bu ba¤lamda bizler bölücüyüz. “Sol Cenah”›n
ayr›ﬂ›p, yeniden buluﬂup bütünleﬂmesi için önce hesaplaﬂarak bölmeliyiz. Çünkü Proletarya ile ezilen, sömürülen emekçi halklar›n sosyal-s›n›fsal-evrensel kurtuluﬂu buradan geçiyor.
Soru: “Seçimlerde Solun ‘‹ki Takti¤i’” bahsinde iﬂçi partisi ile tkp’nin
cumhuriyetçi ulusal cephe kurulmas› önerisine hiç de¤inmediniz. Bu konuda ne düﬂünüyorsunuz?
Cevap: Size Dersim halk›n›n bir özdeyiﬂi ile cevap verelim: “Y›lan
yarpuzdan* hoﬂlanmaz, o da y›lan›n deli¤inin a¤z›nda bitermiﬂ…”
Sorunuzun bu panelin konusu ve amac›yla ne alakas› var? Maﬂallah siz de bütün panel-söyleﬂilerimize sektirmeden geliyor ve bu türden
sorular›n›zla yaratt›¤›m›z olumlu havay› de¤iﬂtirmeye yelteniyorsunuz.
Yanl›ﬂ bir mekân› seçmiﬂsiniz.
12 Haziran 2011 milletvekili seçimlerini dillendirirken Lenin’in “‹ki
Taktik” konusundaki devrimci strateji ve taktiklerini hat›rlatmak istedik.
Bu memlekette henüz Lenin de yok, Bolﬂevik Partisi de, O’nun taktikleri de…
“‹ﬂçi partisi” ad›n› kullananlar›n iﬂçi s›n›f›yla, kendisini “TKP” olarak
lanse edenlerin Bilimsel-Komünizmle, devrimci tarih ve geleneklerimizle hiçbir ilgisi yoktur. Yani proleter devrimci Komünist Enternasyonal’in
deste¤inde oluﬂturulan 10 Eylül 1920 Tarihî TKP gelene¤imiz ile uzak
yak›n hiçbir iliﬂkisi yoktur. ‹smini “alan kapatma” ve vahiy gelene¤i ile alm›ﬂt›r. Böylelikle sosyal meﬂruiyeti ve devrimci yasall›¤› yoktur. ‹smini
burjuva yasall›¤›na ve meﬂruiyetine göre alanlar› nas›l komünist olarak
kabul ederiz? Bu türden örgütler kendi dar gruplar›n›, kendili¤inden kurmuﬂ ve ilan etmiﬂlerdir. Nasyonal solcu, ulusalc›, yar›-ulusalc›, liberal,
merkezci, tasfiyeci, postmodern, özgürlükçü, reformist ve revizyonist
vb. türden örgütleri ve onlar›n seçim taktiklerini panelin baﬂ›nda belirtti¤imiz gibi ciddîye alm›yoruz. Burada onlar› tart›ﬂm›yoruz. Böylelerini telif eserlerimizde ve yay›n organlar›m›zda politik aç›¤a vuruyoruz.
92

Soru: Gazetecilerimiz AKP’nin hukukuyla “Ergenekoncu” olarak tutuklan›yor. Ne diyorsunuz?
Cevap: Mevcut burjuva hukuk anlay›ﬂlar› siyasî, vicdanî ve cüzdanî
aç›lardan felç olmuﬂtur. Öte yandan, evet ne yaz›k, bu memleketteki hakikî gündem olan proletarya-burjuvazi temel çeliﬂkisi ve ekseni “ﬂeriatç›laikçi” sahte gündemiyle karart›lmak isteniyor. “Ergenekon” davas›; TSK,
kemalizm, din, art›-de¤er sömürüsü, tekelci sermaye, emperyalizme kölece angaje vb. sorunlar yuma¤›nda, NATO’cu Gladio’yu yarg›lama davas› de¤ildir. AKP, ABD-AB’nin kuca¤›ndaki politikalar›yla insanlar›m›z›,
din, ›rk, tarikat, cemaat, milliyet ekseninde saflaﬂt›r›yor. ﬁeriatç›lar laikçilerin, laikçiler de ﬂeriatç›lar›n yorgan›n› aralayarak “vukuatlar›n›” aç›¤a
vurmay› deniyor. Böylece s›n›f mücadelesi gizlenmek isteniyor. Politika
bu mudur? Politik mücadeleyi bu eksenden ç›karmak zorunday›z.
An›lan gazetecilerin tutuklanmas›n› her siyasî e¤ilim kendi maksad›na göre de¤erlendiriyor ve protestolarda bulunuyor. Fakat Devrimci ve
Marksist Sol Kadrolar düﬂünce ve örgütlenme özgürlüklerini her süreçte özgürce kullan›rken, bu yolda büyük bedeller öderken, sistemin faﬂist
bask› ve terörüne karﬂ› herhangi bir protestoda bulunmam›ﬂlard›. Bu çifte standard› ﬂiddetle eleﬂtirmek zorunday›z. Hat›rlamakta yarar var: 12’li
askerî faﬂist darbe dönemlerinden günümüze kadar Devrimciler, Komünistler tutuklan›rken, insanlar›m›z dara¤açlar›n› süslerken, devrimci
genç k›z ve erkeklerimiz iﬂkence tezgahlar›ndan geçirilirken g›k› ç›kmayanlar, ﬂimdi AKP’nin uluslarötesi tekelci sermayenin gündemiyle kendi
s›n›fsal ç›karlar›n›, kendi hukukunu, kendi anayasas›n› uygulamaya baﬂlamas›yla gündeme böyle konular› getiriyorlar. Karﬂ› ç›k›lmas› gereken
sistemin s›n›fsal-ideolojik konumudur. Sahte gündemlere bat›p ç›kmak
de¤ildir.
Soru: Profesör Yalç›n Küçük’ün tutuklanmas›na sahiplenmemiz
gerekmiyor mu?
Cevap: Sistem taraf›ndan tutuklananlar cezaevlerindeyken haklar›nda söz söylenmesini do¤ru bulmuyoruz. Devrimciler, Komünistler iﬂçi s›n›f› ve emekçilerin saf›nda taraft›r. Tekelci, militarist polis devletinin
sömürücü kadrolar›n›n, iﬂçi ve halk düﬂman› politikalar›yla, iç hesaplaﬂmas›nda nas›l taraf olabilirler? Yalç›n Küçük ilerici-devrimci cenah›n de¤il sistemin, rejimin, düzenin ve devletin bir eleman›d›r. Yaﬂam› boyunca k›rk boyaya girip ç›km›ﬂ birinin, ideolojik ve ruh sa¤l›¤›n› kaybetmiﬂ birinin hapishaneye de¤il, hastaneye ihtiyac› vard›r.
Soru: Sol ne zaman ve nas›l birleﬂecek?
Cevap: Bu soruya mizahla kar›ﬂ›k bir cevap verelim: Bu gidiﬂle ve
herhalde “Bal›k kava¤a ç›kt›¤› zaman!..”
Sol geniﬂ bir kavram. “Komünistlerin Birli¤i ya da Komünist Birlik” derken mevcut solun aritmetik birli¤ini ya da masa baﬂ› küçükburjuva pazarl›klar›yla kotar›lacak ilkesiz birliktelikleri asla kastetmiyoruz.
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‹deolojik, politik yöneliﬂlerimizle; “Öndersizlik Krizi”ni aﬂamayan
Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar› bu yolda düﬂündürmek istiyoruz. Bu
mücadelede anlaml› ve ileri bir ad›m›n at›lmas›yla gündemin iﬂçi s›n›f› ve
emekçilerden yana yar›m saatte de¤iﬂtirilece¤ini, onlar›n taleplerinin
dikkate al›naca¤›n› ve Devrimci Hareketin bir basamak ileri s›çrat›laca¤›n› bilince ç›karmak istiyoruz.
Soru: Sorun Yay›nlar› Kolektifi ne demektir? Sizden baﬂka böyle bir
isim kullanan yok. Kapitalist pazar-piyasa dururken neden kendinizi soyutlay›p bu iliﬂkilerin d›ﬂ›nda duruyorsunuz? Bak›n dünyada da burada
da ﬂirketler birleﬂiyor ve büyük kârlar elde ediyorlar. Kitap Fuar› stantlar›n›zdaki kitap, afiﬂ, pankart, gazete, broﬂür ve dergilerinize bakt›¤›m›zda ne yapmak istedi¤inizi anlamaya çal›ﬂ›yorum. Çabalar›n›za sayg› da
duyuyorum, fakat…
Cevap: Evet gördü¤ünüz gibi ticari ve tecimsel bir kuruluﬂ ve iliﬂki
içinde de¤iliz. Devrimciyiz, Marksist’iz. Sözlük anlam›yla kolektiflik ne
demekse onun gereklerini yerine getiriyoruz. Burada gördü¤ünüz kitap,
gazete, dergi vb.lerini üretmenin ad› neyse iﬂte biz O’yuz. S›n›fsal, ideolojik, politik ç›karlar›m›z bunu gerektirdi¤i için kolektif kurumsallaﬂmay›
do¤ru buluyoruz. Kapitalist pazar-piyasa iliﬂkilerini y›kmak için bu yöntemi seçtik. Bilerek bu yolu seçtik. Asla yak›nm›yoruz. Ahmak da de¤iliz. Fakat kapitalist iliﬂkiler içinde ürünlerimizin tozlu raflarda kalmamas›
için, uygulana gelen binbir kuﬂatmay› k›rmak için, insanlar›m›z›n sosyals›n›fsal-evrensel kurtuluﬂu yolundaki ilerici yay›n kolektiflerini yaln›z b›rakmamalar› için bu fuarlara kat›l›yoruz. Bu fuar kapitalist bir panay›rd›r.
Burada kültür emperyalizminin kurumlar›, banka sermayesi, tekelci bas›n, dinci, ›rkç›, cemaatçi, milliyetçi yay›nlar, kirli ve sar› sollar varsa bizler de var olaca¤›z. Bu alanlar› onlar›n sömürüsüne b›rakmayaca¤›z. Bu
yolda bedel ödeyen bizleriz.
Bilmem anlatabildik mi?..
SORUN Polemik

* Yarpuz: Nane türünden güzel kokulu bir bitkinin ad›d›r.
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S›rr› Öztürk
-Kitap EleﬂtirisiOya Baydar Ve
O¤uzhan Müftüo¤lu’nun Kitaplar›
Politikada-Edebiyatta
Sansasyon Ve Magazinleﬂme
Sanat Cephesi Dergi’miz ›srarl›, inatç› tavr›yla, ayr›ca süreklili¤ini
korumaya çal›ﬂarak ‘Sosyalist Gerçekçi Sanat’ ak›m›n›n tutarl› bir mihrak› olma iddias›n› sürdürüyor. Bu türden anlaml› bir iddian›n arkas›nda
durabilmek, bu bir yana, iﬂlevsel olabilmek oldukça zor.
Bilim-Politika-Sanat-Estetik-Etik bütünselli¤ini gündemden düﬂürmemeye özel bir özen gösteren Sanat Cephesi Dergi’miz çal›ﬂanlar› bilinç ve kararl›l›kla iddialar›n›n arkas›nda ilkeli, dürüst ve içtenlikle durmaya çal›ﬂ›rken karﬂ›laﬂt›¤› sorunlara da de¤inmeden edemiyoruz.
Sanat Cephesi Dergi’miz, bilindi¤i gibi bir “Cephe Hareketi” olarak
kimilerince yok say›lmak istenen ‘Sosyalist Gerçekçi Sanat’ ak›m› sorununu kolektif çabalarla gündeme getirmiﬂtir. Tekrar›nda yarar var; Sanat Cephesi Dergi’miz, ilk say›s›nda eleﬂtirel katk›ya aç›k ve muhtaç
haliyle sundu¤u ilke ve amaçlar›n›n hayatta yeﬂermesinin kavgas›n› vermektedir.
Bu kavgan›n en önemli yank›s›, bu türden bir Dergi’nin özlemini duyan, okumak, araﬂt›rmak, sorgulamak konusunda son derece duyarl›
olan siyasî tutsaklardan gelmektedir. Siyasî tutsaklar›m›z› asla ayr›m gözetmeden sahipleniﬂimiz konusu da sosyalizmin nihai zaferine inanm›ﬂ,
bu yolda emek vermiﬂ, donan›ml› ve mücadelenin ateﬂinden gelenler taraf›ndan ikircimsiz kabul edilmektedir. S›n›f mücadelesi cezaevlerinde
de sürdürülmektedir. Cezaevleri s›n›flar mücadelesinin bir parças›d›r.
Sosyalizmin 150 y›ll›k tarihinde, insan›n-insanl›¤›n sosyal ve evrensel kurtuluﬂ mücadelesinde Bilim-Politika-Sanat-Estetik-Etik bütünselli¤inin ne derece önemli oldu¤unu çeﬂitli ve çok yönlü ayr›nt›lar›yla görüyoruz. Bu türden bir tarihi tarafl› oldu¤umuz s›n›f mücadelesi perspektifi
aç›s›ndan inceledi¤imizde günümüzdeki olay, olgu, süreç ve verileri
hem daha net görebiliyoruz, hem de bu tarihten ç›kard›¤›m›z ders ve sonuçlar› yorumlayabiliyoruz.
Yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada s›n›fs›z parti, s›n›fs›z sendika, s›n›fs›z kültür-sanat-edebiyat-estetik anlay›ﬂlar›n›n, yani burjuva ve küçükburjuva
“sol” anlay›ﬂlar›n sistemin-düzenin-rejimin yan›nda yer alarak insan›n-insanl›¤›n sosyal-evrensel kurtuluﬂ mücadelesinde tutucu-tepkici-gerici
roller oynad›klar›n› görüyoruz.
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‘Sosyalist Gerçekçi Sanat’ ak›m›n›n daha da geliﬂip güçlenmesi,
burjuvazinin gerici sanat-kültür anlay›ﬂlar›n›n geriletilip aﬂ›lmas›n› amaçlamaktad›r.
‘Sosyalist Gerçekçi Sanat’ diye söze baﬂlad›¤›m›zda ilk tepki burjuvaziye kalemini satan ya da kiralayanlardan geliyor. Ard›ndan Bilimsel
Ö¤retiden nasibini alamam›ﬂ kesimlerin koroya dâhil oldu¤unu görüyoruz. En çok da Dünya Sosyalist Sistemi’nin geçici oldu¤una inand›¤›m›z
çözülüﬂünü bahane ederek; “Efendim ‘Sosyalist Gerçekçi Sanat’ ak›m›
SSCB’de denendi, yanl›ﬂl›¤› görüldü ve aﬂ›ld›…” diyebilmektedirler. Bu
türden; bilim ve ak›ld›ﬂ› bir mant›kla konuyu ve sorunlar› geçiﬂtirdikten
sonra “Nehrin karﬂ› yakas›na düﬂerek” Sovyetler Birli¤i deneyimine ve
Stalin düﬂmanl›¤›na endeksli burjuva görüﬂlerini s›ralamay› ye¤lemektedirler!..
Bu türden anlay›ﬂlar bir yana, kimilerinin ‘Sosyalist Gerçekçi Sanat’
ak›m›n›n s›n›f mücadelesinin bir gere¤i oldu¤unu atlayarak baﬂ›na bir
“yeni” tak›s›n› eklediklerini de görüyoruz. “Yeni” s›fat› -bir fantezi misali
gibi- hangi teorik çal›ﬂmalar›n baﬂ›na eklemlenmedi ki?
Diyalektik, tarihsel materyalist yöntemi bir yana b›rakarak yap›lan
sözüm ona “Sosyalizm tart›ﬂmalar›nda” dahi “19. yy. sosyalizmi”, “20.
yy. sosyalizmi” ve günümüzde de “21. yy. sosyalizmi” telaffuz edilmeye
baﬂland›! S›n›fs›z, sömürüsüz, s›n›rs›z, eﬂitlikçi, özgürlükçü bir dünya özlemini duymayan, bu devrimci ütopyay› yaﬂam›n›n vazgeçilmez bir parças› yerine koyamayan iﬂkilli “ayd›n tak›m›” Bilimsel Sosyalizmi ne hazmedebilmiﬂ ne de yorumlayabilmiﬂtir. Fakat ideolojik ve s›n›fsal kimlikleriyle sosyalizmi yüzy›llara göre kategorize etmeye cüret etmiﬂlerdir!..
Böyleleri bu yüzden de hâkim gerici s›n›flar›n kapitalist üretim, özel mülkiyet ve paylaﬂ›m iliﬂkilerine asla dokunmadan, onlar›n kendilerine açt›¤›-sundu¤u kanallara girerek, inceltilmiﬂ tariz oklar›yla sosyalizme vurmakla iﬂe baﬂlam›ﬂt›r!..
Marksizmi hegemonlar›n ç›karlar› uzant›s›nda çarp›t›p suland›rmay›
iﬂ edinen Frankfurt Okulu gibi kuruluﬂlar›n Türkiye baﬂ temsilcileri de türemiﬂ ve giderek say›lar› da ço¤alm›ﬂt›r. Frankfurt Okulu ö¤rencilerinin
teorik-ideolojik çabalar› insanl›¤›n siyasal-sosyal devrim deneyimlerini
yorumlamaya ve “Marksizmin yorumu ve pratikte yeniden üretimi” yöntemini kavramaya yetmemektedir. Çaplar› buna yetmeyince çeﬂitli demagojilere baﬂvurmay› denemektedirler. Böylelerinin bir bölümünün de
“ﬂanslar›n›” edebiyat-sanat-kültür-estetik alanlar›nda denemek istedikleri anlaﬂ›lmaktad›r. Politik ve sanatsal seçimlerini do¤ru biçimde yapamayanlar›n en çok s›¤›nd›¤› alanlar ise; roman, ﬂiir, an›, resim, müzik, sinema vb. alanlar olmuﬂtur.
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Hâkim gerici s›n›flar da böylelerine karﬂ› son derece cömert davranmaktad›r. ‘Sosyalist Gerçekçi Sanat’ ak›m›n›n kurumsal merkezi bir disipline kavuﬂarak, iﬂlevsel bir harekete dönüﬂmesinin önünde sa¤l›
“sol”lu burjuva engellerin bulunuﬂunu do¤al karﬂ›l›yoruz. Henüz yaz›l› bir
eleﬂtiriye dönüﬂmemiﬂ olsa da, sözlü anlat›mlarla bilinç ve inanc›ndan
iﬂkilli kimi “ayd›n”lar›n Dergi’miz hakk›ndaki “kayd› itirazlar›n›” bolca iﬂitiyoruz. Sistematize edilememiﬂ bu türden görüﬂler henüz “ince saz fas›l
heyeti” misali bir geliﬂme gösterememiﬂtir. Gösteremeyecektir.
‘Sosyalist Gerçekçi Sanat’ ak›m›n›n tutarl› savunucular› kolektif üretimleri ve Dergi faaliyetindeki rolleriyle nihai amac› bir ve ayn› olan birimleri bünyesine katmay› baﬂarm›ﬂt›r.
Bilim-Politika-Sanat-Estetik-Etik bütünselli¤inin ilkesel aç›dan daha
da kökleﬂmesi davas›n›n yolunda daha kat edilecek uzun mesafeler oldu¤unun bilincindeyiz.
Dergi faaliyeti olarak henüz daha ›ra¤›nda olmad›¤›m›z, üzerinde
çal›ﬂt›¤›m›z, fakat henüz hesaplaﬂamad›¤›m›z sorunlar›m›z da vard›r.
Hakl› gerekçelerimizle ﬂiddetle karﬂ›ya al›nacak, eleﬂtirilip aﬂ›lacak onlarca konu ve sorunumuzun oldu¤unun da bilincindeyiz.
* * *
Can Yay›nlar›ndan Oya Baydar ile Melek Ulugay’›n imzalar›yla yay›mlanan ‘Bir Dönem ‹ki Kad›n’ isimli kitap ile Ayr›nt› Yay›nlar›ndan Adnan Bostanc›o¤lu imzas› ile ç›kan ‘Bitmeyen Yolculuk’ O¤uzhan Müftüo¤lu Kitab› -an›lar›- son günlerin en çok ilgi gören, haklar›nda yaz› yaz›lan, röportaj yap›lan, tv programlar›na konu olan kitaplar aras›ndad›r.
Böylelikle bay ve bayan yazarlar kendilerine gösterilen “büyük ilgi” karﬂ›s›nda “beﬂuﬂ” çehreleriyle sansasyon ve magazinleﬂmeden duyduklar› zevkin tad›n› ç›karmaktad›rlar!...
Kitlelere sunulan bu türden kitaplar› Marksist bak›ﬂ aç›s›yla eleﬂtirmek gerekiyor.
Serbest pazar-piyasa iliﬂkilerinin egemen oldu¤u bir toplumda, gerek bas›n-yay›n organlar› gerekse tv’ler insan›m›z› alabildi¤ince kuﬂatm›ﬂ ve ﬂartland›rm›ﬂt›r. Çünkü onlar›n asli görevi budur!.. Art›k kitlelerin
hangi kitaplar› okuyaca¤›na da birileri onlar ad›na karar vermektedir!..
Bu durumda tecimsel iliﬂkili yay›nevlerince yay›mlanan kitaplar›n okura
iletilmesi iﬂi de elbette tecimsel olacakt›r.
Say›lar› az olsa da donan›ml› ve nitelikli insanlar›m›z ise neyi okuyaca¤›n›n bilincinde olarak sa¤l› “sol”lu burjuva propagandas›na ra¤men
ak›nt›ya karﬂ› kürek çekmektedir.
Sistemin bir radyasyon bulutu etkisine benzer propagandas› alt›ndaki insanlar›m›z ise genellikle bu çok yönlü kuﬂatman›n ve yönlendirS. P. F/7
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menin do¤rultusunda kendi ba¤›ms›z ve özgür iradeleriyle yapacaklar›
tercihlerle de¤il, kendisine sunulan, pazarlamas› yap›lan eserleri sat›n
almaktad›r.
Toplumun politika d›ﬂ›nda tutulup politikas›zlaﬂt›r›lmas› yo¤unluklu
olarak 12 Mart 1971 ile 12 Eylül 1980 askerî faﬂist yönetimler döneminden baﬂlad›. Magazinleﬂtirme ve sansasyon yöntemleri bu süreçten itibaren etkin biçimlerde sürdürülmektedir. Av. Müﬂür Kaya Canpolat
meslekî kuruluﬂu Baro seçimleriyle ilgili bir yaz›s›nda konuyu ﬂöyle iﬂlemektedir:
“Magazinleﬂmenin bir depolitizasyon ürünü oldu¤unu özellikle ün
peﬂinde koﬂan ayd›nlara bir kez daha sorumluluklar› ile birlikte an›msatmak gerekiyor. Ne ülkemizin ne mesle¤imizin hiçbir sorunu ortak çabalar›m›z ve kararl›l›¤›m›z harekete geçirilmeden çözülemez. Her noktada
insan›m›z›n yarat›c› gücüne inan›yorum. Bu noktada ana belirleyici unsur düﬂünsel kimli¤imizin ve kendi tarihimizin ayr›nt›lar› yerine, yerini akla terk etmektedir. Ya akl›m›zla de¤iﬂen dünya koﬂullar›nda ucuza, kolaya, düﬂünce ithalatç›l›¤›na kaçmadan kendi sorunlar›m›z› çözece¤iz ya
da bir sonbahar yapra¤› gibi uluslararas› rüzgârlar›n önünde savrulup gidece¤iz.”
Ne hazindir ki, sansasyon ve magazinleﬂtirilmiﬂ konular daha fazla
ilgi çekmektedir. Beri yanda bilimsel bilgi edinmek, bilinçlenmek, yak›n
tarihimizi do¤ru incelemek ve bu süreçten gelece¤i kazanmaya rehberlik edecek tez ve tahlilleri ö¤renmek, tav›r almak, umutsuz-ufuksuz görüﬂlerin etkisini k›r›p kendi yerli sentezimizi üretmek, böylelikle insan›n
ve insanl›¤›n sosyal-evrensel kurtuluﬂu mücadelesine yaﬂad›¤›m›z co¤rafyadan anlaml› bir katk› getirmek gibi ciddî kayg›lar taﬂ›yan kitaplar
tozlu raflarda duruyorken, di¤er yandan yar›n edebiyat tarihimizde bir
nokta dahi olmay› hak etmeyecek romanlar, an›lar peynir ekmek misali
sat›lmaktad›r!..
Kitap Kriti¤i, Kitap Tan›tma, Kitap Eleﬂtirisi konusunda çok geri ve
çorak bir dönemi yaﬂamaktay›z. Bu konudaki görüﬂlerimizi çeﬂitli vesilelerle sektirmeden okurlar›m›za iletiyoruz. ‹steyen inceleyip araﬂt›rabilir,
çünkü belgelidir.
Kitaplar› hakk›nda Oya Baydar’a, O¤uzhan Müftüo¤lu’na söylenecek çok sözümüz vard›r. Her iki yazar›n kitaplar›n›n Devrimci ve Marksist Kadrolara ö¤retece¤i hiçbir ﬂey yoktur. Neden ileri yaﬂlar›na geldikçe bu türden kitaplar› kaleme al›yor veya yay›nlanmas›n› istiyorlar? Oya
Baydar, I. T‹P, TS‹P, “TKP” serüveninden sonra Marksizm’e karﬂ› kapitalist Bat›n›n deste¤indeki Frankfurt Okulu’nun Türkiye temsilcili¤ine soyunanlardan biri olmuﬂtur. 12 y›l gibi anlaml› bir siyasî mülteci hayat›n›
yaﬂad›ktan sonra neden “hidayete” ermiﬂ oldu¤unun ne hesab›n› vermiﬂ
ne de sosyalist geçinmesine ra¤men bir özeleﬂtiri yapm›ﬂt›r.
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Gençli¤inde Hürriyet gazetesi onun yazarl›¤›n› keﬂfetmiﬂtir. Oya han›m›n pek çok eserinde iﬂledi¤i belden aﬂa¤› konulardan bir türlü yukar›
ç›kamad›¤› anlaﬂ›l›yor. O, ne 12 Mart 1971 askeri faﬂist darbe dönemindeki k›sac›k hapisli¤inde kendisi gibi düﬂünen yol arkadaﬂlar›yla neden
DEVOS (Devrimci Orospular Örgütü) kurdu¤unu, ne de I. T‹P, TS‹P,
“TKP” serüveninin inand›r›c› bir aç›klamas›n› yapabilmiﬂtir (Ayr›nt›l› bilgi
için bak›n›z: Sevgi Soysal, Y›ld›r›m Bölge Kad›nlar Ko¤uﬂu, ‹letiﬂim Yn.).
Oya han›m›n edebiyat-siyaset konusundaki tarz›na Taraf gazetesi
dahi katlanmam›ﬂ, baﬂyazar amiyane bir üslup ile uyar›da bulunarak; ne
yap›p ne yapamayaca¤›n› ve konumunu tarif etmiﬂ, aç›kças› kendisini
kap›n›n önüne koyuvermiﬂtir…
Oya Baydar’›n Ayd›n Engin yoldaﬂ›yla Laz ‹smailgillerin D‹SK’in
maddî imkânlar›n› çarçur ederek ‹smail Cem ekibinden sat›n ald›klar›
Politika gazetesindeki köﬂesinde te-ka-pe-cilik oynad›klar› bir dönemdeki tav›rlar›ndan birini seneler sonra dahi olsa zikretmeyi uygun buluyoruz: Oya han›m I. T‹P üyesiydi. T‹P s›k›yönetim taraf›ndan kapat›l›nca,
yeni bir parti serüvenine giriﬂmiﬂtir. 12 Mart askeri faﬂist darbesinin perdesi aralanmadan, Devrimciler, Komünistler cezaevindeyken, Parti ve
Partileﬂme Sorunu konusunda “Komünistlerin Birli¤i” gibi anlaml› bir
aray›ﬂ ve yöneliﬂ içindeyken, “Anayasa sosyalizme aç›kt›r” diye yola ç›km›ﬂlard›r. 16 Haziran 1974 gününe denk getirilen bir tarihte Burhan ﬁahin (D‹SK’e ba¤l› Bas›n-‹ﬂ Sendikas› Baﬂkan›) ile birlikte TS‹P ad›n›n
devlet kat›nda tescil edilmesi için baﬂvuruda bulunmuﬂtur. TS‹P serüveninden sonra ise, hidayete erip Harici Büro “TKP”sinin saflar›na duhul
eylemiﬂtir.
Kendileri gibi çeﬂitli siyasî atraksiyon ve krozman yapmayan, s›n›flar mücadelesi tarihi ve devrimci geleneklerimize s›k›ca ba¤l›, mücadelenin ateﬂinden gelmiﬂ, s›nan›p denenmiﬂ Marksist-Leninist Kadrolar›n
ba¤›ms›z s›n›f tavr› sergileyerek Laz ‹smailgiller familyas›n›n parti kurma
ataklar›n› onaylamamalar›na karﬂ› Politika gazetesindeki köﬂesinde kaleme ald›¤› yaz›lar›nda, Sorun Yay›nlar› Kolektifi’ni ve (özellikle de S›rr›
Öztürk’ü) boy hedefine alan yaz›lar yaz›yordu. Oya han›m ve dönme
yoldaﬂlar› gibi bu türden parti kurma yöntemlerine giriﬂmeyerek karﬂ› tav›r alanlara sataﬂan bir yaz›s›nda bizleri k›salt›lm›ﬂ haliyle ÇBS (Çavuﬂo¤lu Boya Sanayi) olarak akl›nca tiye alm›ﬂt›!.. ÇBS yaftas› onlar›n ve
küçükburjuva “sol”lar›n a¤z›nda sulu ve c›v›k bir espri konusuydu.
ÇBS’den muratlar› ise, Çizgisi Belirsiz Sosyalistler demekmiﬂ!..1
Kolektifimiz Çal›ﬂanlar›’n›n isimleri ve Parti, Partileﬂme Sorunu gibi hayatî konularda hayat ve mücadelenin do¤rulad›¤› tez ve tahlilleri
vard›. Yaz›lar›nda ad›m›z›, devrimci geleneklerimizi bir türlü zikredemiyorlard›. ‹deolojik-s›n›fsal küçükburjuva kaypakl›klar›yla ÇBS yarenlikle99

riyle dönekliklerini ola¤an göstermenin yolunu seçiyorlar, bununla da
yetinmiyor, bu türden saçmal›klar›n› sözlü olarak yak›nlar›m›za iletmekten muazzam bir haz duyuyor ve âdeta orgazma eriyorlard›!...
Oysa Devrimcilerin, Komünistlerin kalubelâdan bu yana çizgileri
son derece belirgindi. Bunu dost-düﬂman herkes biliyordu. S›k›yönetim
mahkemelerinin savc› ve hâkimleri dâhi Oya han›m ve ﬂürekalar›ndan
daha dürüst bir tav›rla Komünist’e “Komünist” diye hitap ediyordu…
* * *
Yaﬂam›m boyunca Oya Baydar türünden kiﬂilerle hiçbir zaman ideolojik, politik, örgütsel bir iliﬂkimiz olmad›. Kendisiyle müﬂerref olamad›m. Tan›ﬂmak, konuﬂmak gibi bir ihtiyaç da duymad›m. Elini dahi s›kmad›m.
* * *
O¤uzhan Müftüo¤lu Devrimci tarih ve geleneklerimizden, s›n›f mücadelesinden ve Marksist deneyimlerden esinlenerek beslenmedi¤i için
ö¤renci gençlik temeline dayal› Dev-Genç dönemini, THKP-C örgütlenmesini ve bu örgütsel deneyimin kadrolar›n›n katledilmesiyle THKPC’nin “uzant›s› biziz” iddialar›yla Dev-Yol örgütünü kurduklar›n› anlatm›ﬂ,
Dev-Yol serüveninin de sosyal pratikteki iﬂlevsizli¤inin anlaﬂ›lmas›n›n
peﬂi s›ra “Kuruçeﬂme Toplant›lar›” sonucunda, “sosyalist solun birli¤i”
konusunu nas›l kurutmuﬂ olduklar›n› ise bir türlü do¤ru aktarmam›ﬂt›r.2
Onun da bu türden bir “vukuat›n›” ola¤an karﬂ›l›yoruz. Kitab›nda da bahsetti¤i üzere; kendi kuﬂa¤›ndan devrimciler gibi o da hapislik hayat› boyunca pek çok iﬂkence görmüﬂ, ac› çekmiﬂ fakat ne hazin henüz Bilimsel Sosyalizm-Komünizm ile yeterince tan›ﬂamad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
Dev-Yol örgütünü kuranlar devrimci-demokrat kimlikleri ve ço¤unlukla üniversite ö¤renci gençlik temeline dayal› kadrolar idi ve Dev-Yol
nicelikçe en kalabal›k bir kitleye sahip örgütlerden biriydi. Harici Büro’yu
“TKP” olarak ilan edenler de Dev-Yol gibi nicelikçe kalabal›k kitlesi olan di¤er bir siyasî kümelenmeydi; ve D‹SK, TÖB-DER, ‹GD, ‹KD, Bar›ﬂ Derne¤i, çeﬂitli kitle örgütlerinde etkinli¤i vard›. Günümüzde ise hâlâ varl›klar›n›
“TKP” olarak lanse etmeye aday etkisiz, kitlesiz hizipçi gruplara sahiptirler.
10 Eylül 1920 Tarihî TKP ile hiçbir ideolojik, politik ve örgütsel organik ba¤› olmayan Laz ‹smail, nam› di¤er Bilengillerin sosyal pratikte hiçbir etkinli¤i söz konusu de¤ildir.
Dev-Yol ile “TKP” türünden örgütler 12 Eylül faﬂist askerî darbeye karﬂ› bildiri da¤›tmak, afiﬂ asmak, pullama yapmak d›ﬂ›nda Faﬂizme Karﬂ›
Savaﬂ Birli¤i türünden bir örgütlenmeye gidememiﬂtir. Gidilebilinir miydi?
Hay›r gidilemezdi. Çünkü bu türden örgütler yapt›¤› ça¤r›ﬂ›ma ra¤men
Marksizm-Leninizm ilkeselli¤ine dayal› Proletarya Partisi de¤ildi.
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Çeﬂitli idealizasyon ve mistifikasyonlarla Tarihî TKP ça¤r›ﬂ›m› yapan örgütlenme asla TKP de¤ildi. Komünist Enternasyonal’in, Lenin’in
Bolﬂevik Parti gelene¤inin organik iliﬂkili bileﬂeni olan Mustafa Suphi ve
Yoldaﬂlar›n›n oluﬂturdu¤u Tarihî TKP, burjuva resmî tarihine ve resmî
ideolojisine karﬂ› Marksist-Leninist bir örgütlenmenin ad›yd›. 12 Eylül
1980 askerî faﬂist darbesinin iﬂbaﬂ› yapmas›yla yurtd›ﬂ›na kaçan siyasî
mülteci (Nabi Ya¤c›, Veysi Sar›sözen vs.) avantürye tak›m›n›n SSCB’ye
s›¤›nm›ﬂ ve yaﬂad›¤›m›z co¤rafyadaki s›n›f mücadelesi tarih ve devrimci
gelenekleriyle hiçbir ba¤›-ba¤lant›s› olmayan Harici Büro (Zeki Baﬂtimar
ve ‹smail Bilen vs.) kadrolar›yla buluﬂup halvet olmas›yla kendilerini
1973’de “TKP” ilan etmiﬂlerdi. Onlar›n “TKP” örgütü D‹SK’i ve baz› kitle
örgütlerini cunta misali tepeden ele geçirmiﬂ, iﬂçi s›n›f›n›n siyasal ve
sendikal birli¤i davas›na en büyük darbeyi vurmuﬂlard›.
Benzeri meﬂreplerden gelen kadrolar›yla “THKP-C’nin yegane mirasç›s› biziz” diyen, katledilenlerin geleneklerini “sahiplenmeyi” deneyen
Dev-Yol örgütünün önde gelen kadrolar› da emekçi halk hareketlerinin,
Fatsa deneyimleri gibi yerel devrimci halk inisiyatiflerin ›skat›na oturmuﬂtu.
O tarihlerde yakalanan, anlaml› kitlesel taban› olan bu iki örgütlenmenin konumu Marksist aç›dan gerekti¤i gibi tart›ﬂ›lmam›ﬂt›r. “TKP” ve
DY siyasetleri tüm iddialar›na ra¤men, faﬂizme karﬂ› mücadelede söz
yerindeyse s›n›fta kalm›ﬂlard›r. Hayat ve mücadelenin asla do¤rulamad›¤› projeleri ve bu türden kula¤a hoﬂ gelen, asl›nda boﬂ iddialarla memleketteki sosyal muhalefet dinamiklerini nas›l çarçur ettiklerini bir türlü
göremediler, kabullenemediler. Günümüzde ise “sosyal kaderleri” gere¤i tasfiyeci, liberal, reformist, revizyonist bir kulvara -legalizmin bataklar›na- düﬂüp önemli bir evrim geçirmiﬂlerdir. 12 Eylül 2010 Anayasa de¤iﬂikli¤i reform tasar›s›n›n oylanmas›nda da “Hay›r” diyerek ayn› kal›ba
girmiﬂlerdir.
12 Eylül 1980 askerî faﬂist darbe sonunda “TKP” iddialar› sönümlenmiﬂ, TBKP ataklar› ise trajik sonuçlarla tükenmiﬂtir. Dev-Yol ise, siyasî serüveninde nispeten kitlesini korumuﬂ ve önemli bir bölümü gele
gele ÖDP gibi Marksizm-Leninizm ile hiçbir ba¤›-ba¤lant›s› olmayan bir
örgütü kurmay› baﬂarm›ﬂt›. ÖDP örgütünü hangi hakl› gerekçelerle niçin
ve nas›l kurduklar›n›, bu türden örgütlerde cemedenlerden onlarca yeni
örgütlerin nas›l ve neden do¤du¤unu ve bu süreçten “örgütler anarﬂisi”ni and›ran bugünkü legal solculuk hastal›¤›n›n nas›l boy verdi¤ine hiç
de¤inmemiﬂtir anlat›s›nda Müftüo¤lu.
“TKP”nin baﬂ›ndaki sa¤ teslimiyetçi oportünist ak›m yöneticilere
ra¤men, taban›nda pek çok iyi niyetli devrimci kadronun bulundu¤u bir
gerçeklikti. Dev-Yol hareketi içinde ise, s›n›f mücadelesine kazanmaya,
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e¤itilmeye, yeni nitelikler kazanmaya yatk›n devrimci bir damar›n bulundu¤unu tüm süreçlerde gözetmiﬂtik. Bu çerçevede ve bu sürecin kriti¤inin yap›lmas›n› öne ç›karan pek çok uyar›, öneri ve eleﬂtirilerimizin hangi manaya geldi¤i dünya-âlemin malumudur. Demek ki di¤er ve benzeri örgütler gibi “TKP”de ve Dev-Yol hareketinde rol ve sorumluluk alanlar› etkilemeye bu türden çabalar›m›z yetmemiﬂti!.. Onlar da Marksizm
ile yeterince tan›ﬂmak, hazmetmek, yorumlamak ve yeniden üretmek gibi Kolektifimiz’in tez ve tahlillerini ö¤renmek için bir çaba içine girmemiﬂti!..
“What is this parti? ÖDP vb. Üzerine” (Ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z: S.
Ö., Sorun Yay›nlar›, 1996.) isimli kitab›m›z da hiçbir iﬂe yaramam›ﬂt›!..
Oysa bu kitab›m›z tüm kuﬂatmalara ra¤men, ÖDP kuruldu¤u dönemlerde en çok satan kitaplardan biriydi. Okumas› gerekenler taraf›ndan da
okunmuﬂtu.
Elbette Müftüo¤lu’ndan böylesine kapsaml› Devrimci ve Marksist
bir de¤erlendirme yapmas›n› bekleyenlerden de de¤iliz. Fakat o’da kibirli, benmerkezci tavr› ve kitab›yla sansasyon ve magazinleﬂme yöntemlerinden oldukça yararlanarak yak›n tarihimizi paﬂa gönlüne göre aktarmay› becermiﬂtir!
Müftüo¤lu; Marksizm-Leninizm’in temel ilkeleriyle yöntemlerinden
uzak ve salt slogana yüklenmek istenen “Tek Yol Devrim!..” iddias›ndan
tasfiyeci, reformist, revizyonist, liberal, özgürlükçü, postmodern “sol” bir
çizgiye gelmiﬂ olman›n “rehaveti” içindedir…
Bilengiller; “Utkan gelene¤imiz!..” ve “Bilen yoldaﬂ çok yaﬂa!...” diyerek, Müftügiller; “Mahir, Hüseyin, Ulaﬂ!..” diyerek tutarl›-amaçl›-somut
bir iktidar mücadelesini verebilecek partileﬂmenin önünü kesmeyi denemiﬂlerdir.
“TKP” ile DY siyasetleri günümüzdeki “Örgütler Anarﬂisi”ne dönüﬂmüﬂ “Sol Parselasyon” hastal›klar›m›z›n baﬂ müsebbipleridir. Devrimci
Hareketimizin yeni nitelikler kazanabilmesine, birleﬂik, güçlü, güvenilir
ve donan›ml› bir Devrimci Proletarya Partisi’nin yeniden oluﬂturulmas› davas›na darbe vurmuﬂlard›r. Birileri istedi¤i kadar yak›n tarihimizi
tahrif iﬂine soyunsun, an› yazs›n, ahkâm kessin, Hakikî Devrimcilere,
Komünistlere sataﬂmay› denesin, tarihe düﬂülen kay›t budur.
Kimler bu anlaml› tarihimizi tahrif iﬂinde rol almad› ki! Günümüzdeki Devrimci ve Komünist Kadrolar› vareden 10 Eylül 1920 Tarihî TKP’mizin oluﬂturuldu¤u tarihten bu yana genç kuﬂaklara do¤ru dürüst bir tarih
yerine burjuva resmî tarih ve resmî ideolojisine dayal› tart›ﬂmal› bir süreç arma¤an edilmiﬂti!..
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Geçmiﬂte yap›lan tahrifatlar bir yana, 1951 TKP Komünist Tevkifat›
sürecinde hapishanede biçimlenen Zeki Baﬂt›mar-Mihri Belli saflaﬂmas›
ne hazin bir biçimde hâlâ sürdürülmek istenmektedir!..3 Hiçbir ö¤reticili¤i
olmayan bu türden hizipleﬂmeler bir yana TKP’nin tarihini devletin kadrolar› -memurlar›- olan Tuncaygiller, ‹lerigiller yazmaya yeltenmiﬂti!..
Günümüze gelindi¤inde ise, yak›n tarihimizin tahrifine soyunan
baﬂta Bilengiller olmak üzere; her soydan ve boydan olmak üzere; Kürkçügiller, Belgegiller, Sungurgiller, Zileligiller, Çal›ﬂlargiller, Karacagiller,
Baﬂkayagiller, Ya¤c›giller, Yurtsevergiller, Sar›sözengiller, Küçükgiller,
Çulhao¤lugiller, Berktaygiller, Perinçekgiller… maaile bu u¤ursuz iﬂe
soyunmuﬂlard›r!..4
Sansasyon ve magazinleﬂme hastal›¤› saymakla bitmiyor ki… Aﬂk
olsun!..
* * *
“Kolektifimizin de izinde oldu¤u mücadele nas›l, ne zaman gerçekleﬂecektir?” türünden sorular›n do¤ru cevaplar› bilinmektedir:
1. ‹ﬂçi s›n›f›n›n en ileri, en militan temsilcileri Bilimsel Sosyalizm-Komünizm düﬂüncesini benimsedi¤inde,
2. ‹ﬂçi s›n›f›n›n tarihsel-sosyal rolünü özümsedi¤inde ve bu düﬂünceler iﬂçi s›n›f› içinde yayg›nlaﬂt›¤›nda ve da¤›n›k ekonomik mücadelelerin iﬂçi s›n›f›n›n siyasal ve sendikal birli¤ine yönelik bir mücadeleye çevrildi¤inde,
3. ‹ﬂçi s›n›f› hareketi ile sosyalist hareketin buluﬂup bütünleﬂerek,
ad›na, devrimci tarihine, gelene¤ine lay›k birleﬂik, güçlü, güvenilir ve donan›ml› bir Devrimci Proletarya Partisi’nin inﬂas›, oluﬂumu gerçekleﬂti¤inde,
4. An›lan nitelikleriyle Devrimci Proletarya Partisi’nin kurmayl›¤›nda hem sa¤ ve “sol” teslimiyetçi oportünist ak›mlar hem de bu avantalar ve ya¤malar düzeni alaﬂa¤› edilecek, yerel, ulusal, sosyal-s›n›fsal ve
evrensel kurtuluﬂun yolu döﬂenecektir.
Devrimcilerin, Komünistlerin özetlenen konu ve sorunlar d›ﬂ›nda ikili bir görevi vard›r: Bir yandan iﬂçi s›n›f› yerine ve sosyalizm ad›na k›r ve
kent küçükburjuvazisini, ara katmanlar›, bilim ve ak›ld›ﬂ› ak›mlar›n u¤ursuz rollerini yere çalmak, di¤er yandan iﬂçi s›n›f›n›n siyasal birli¤ini gerçekleﬂtirecek modern proletaryay› örgütlemek ve ad›na lay›k bir partileﬂmeyi yaratmakt›r.
* * *
O¤uzhan Müftüo¤lu ile 41 y›l önce bir kez karﬂ›laﬂt›¤›m› hat›rl›yorum. O da, Mahir’in “kuryesi olarak” bana bir randevu talebini iletmiﬂti.
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Konu, örgütsel iliﬂki, yer, zaman ve mekân hakk›nda herhangi bir bilgisi
olmayan O¤uzhan THKP-C’nin “uzant›s›” DY’nin birinci eleman› olmay›
becermiﬂti!..

Dipnot Aç›klamalar›:
1

“ÇBS”ler sosyal pratikte gerçekten vard›lar. Ancak burjuva ve küçükburjuva
“sol” anlay›ﬂlar yerine Proleter Devrimci anlay›ﬂlara sahiptiler. Onlar bireysel özelliklerinin yan› s›ra Kadrosal nitelikleriyle de an›l›rlard›. Bizlerin de
içinde bulundu¤umuz Devrimci ve Marksist Kadrolar; yüzde yüz ba¤›ms›z
ve yüzde yüz iﬂçi s›n›f› ve emekçilerin sosyal-evrensel kurtuluﬂundan yana
kalmay› tercih ederlerdi. Küçükburjuvazinin “öncü parti ve ideolojik öncülük”
literatürünün yerine / karﬂ›s›na Devrimci Proletarya Partisi ve ideolojik ve
fiilî önderlik literatürünü kullanmay› tercih ediyorlard›. Ö¤renci gençli¤in ateﬂ
hatt›na sürülmesi yerine, gençli¤in dinamizmini proletaryan›n koruyuculu¤una çekmeye çal›ﬂ›yorlard›. “Gençli¤in Yolu ‹ﬂçi S›n›f›n›n Yoludur” bilincini yükseltiyorlard›. Bu türden konumlar›yla onlar; asla “aritmetik birlik” manas›na gelmeyen ‘Komünistlerin Birli¤i’ diye söze baﬂlar, iﬂçi s›n›f›n›n siyasal ve sendikal birli¤inin önemini vurgularlard›. Marksizm-Leninizm ilkeselli¤ine s›k›ca ba¤l›yd›lar. Bu anlamda hem Dünya Sosyalist Sistemine
ve SSCB’ye ba¤l›l›klar›yla sayg›lar›n› belirtir, hem de eleﬂtirel görüﬂ ve katk›lar›n› aç›kça ifade ederlerdi. Moda görüﬂleri reddederlerdi. Devrim ithalat› iﬂleri yerine “Kendi Sentezimizi Üretelim” diyorlard›. THKO, THKP-C,
TKP/ML, DDKO türünden örgütler kurmak yerine devrimci tarihimize, s›n›f
mücadelesine dayal› Tarihî TKP’nin organik uzant›s›nda Devrimci Hareketi
Kongre yöntemiyle partileﬂtirmekten yanayd›lar. Tarihî TKP ad›na kendili¤inden, vahiy gelene¤i, alan kapatma yoluyla kurulan örgütlere asla parti
muamelesi yapm›yorlard›. Mensubu olduklar› sendika, dernek, oda vb. kitle
örgütlerinde s›n›fsal aidiyet duygular›n›n ve örgütlü mücadelenin gere¤ini
yerine getirirlerdi. Dergi platformlar›nda ‘dar grup tap›n›m›’ ç›karlar›yla hareket edenlerin tavr›n› gö¤üslemek, ilkesel olmas› gereken tart›ﬂmalar› uzlaﬂt›rmak konusunda da daima onlar›n gözünün içine bak›l›rd›. Onlar›n yönetime seçilmek, bir yap›y› ele geçirmek, yönetimde ya da profesyonel kadro istihdam› gibi kayg›lar› ise hiçbir zaman olmam›ﬂt›r...
Komünistliklerini yaln›zca gö¤üslerinde i¤reti bir rozet gibi taﬂ›yan, gerçek
ÇBS’lerin ise, her sol iddial› çizgiye söyleyecekleri bir laf ya da takacaklar›
kulp mutlaka bulunurdu. Bu “yöntem” onlar›n sosyal pratikte var olabilmelerinin “gere¤i” idi. Özellikle kitle örgütlerinde particilik, siyasî örgütlerinde
dernekçilik yapanlar›n kitle örgütü, sendika, oda, baro vb. örgütlerin yönetimlerinin belirlenmesi pazarl›klar›nda çözümsüz kal›nd›¤›nda akla ilk onlar
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gelirdi!.. An›lan örgütler baﬂka “sol” yap›lar›n eline geçmesin denilerek daima onlara “emanet” edilirdi… Onlar vazgeçilmez “mutemetler” idiler ve örneklerine günümüzde de rastlanmaktad›r.
O¤uzhan Müftüo¤lu’nun Marksizm-Leninizm, Parti, Partileﬂme Sorunu,
Devlet, ‹ktidar, Burjuva resmî tarihi ve resmî ideolojisi, Devrim gibi hayatî
konularda tutarl›-amaçl›-somut bir konumu olmad›¤› an›lar›ndan da anlaﬂ›lmaktad›r. Kitab›n sunuﬂ yaz›s›nda yazar ﬂöyle bir aç›klama yap›yor: “1990
sonras› anlat›m› k›sa tutuldu, çünkü O. Müftüo¤lu henüz yaﬂayan bir süreç
oldu¤unu söylüyordu.” Anlayamad›k; bir süreç yaﬂan›rken eleﬂtiri-özeleﬂtiri
yap›lmas›ndan m› kaç›n›lm›ﬂt›r? Böyle bir yaklaﬂ›m olur mu? Yoksa baﬂlat›lacak bir polemikten mi kaç›n›lm›ﬂt›r? Bizce her ikisi de...
Kimi an› yazarlar›nda THKP-C’nin ve benzerlerinin kurulmas›ndan önceki
dönemlerde yaﬂanan; mücadelenin tüm biçimlerine aday Parti aray›ﬂ ve
yöneliﬂlerinden de bahsetmek gibi dürüst ve ilkeli bir yaklaﬂ›ma rastlan›lmamaktad›r. Bu süreci hiç kimse kariyerizm ve benmerkezci saplant›lar›ndan
ar›narak anlatmamaktad›r. Oysa tarihe, özellikle de yak›n tarihimize anlaml› bir kay›t düﬂülmesi dürüst ve ilkeli olman›n asgari gere¤idir. THKP-C türünden örgütlenme öncesi yaﬂananlar ve daha sonraki süreç hakk›nda söz
söylemesi gereken kadrolar halen yaﬂamaktad›r. Orhan Savaﬂç›, Ziya Y›lmaz, Yusuf Küpeli, Münir Ramazan Aktolga, ‹rfan Uçar, Bingöl Erdumlu, Ertu¤rul Kürkçü gibi isimler de O¤uzhan Müftüo¤lu’nun anlat›mlar› hakk›nda
konuﬂmam›ﬂlard›r. Onlar asl›nda bugüne kadar hiç konuﬂmam›ﬂlard›r!...
THKP-C örgütlenmesinden önceki süreçte iﬂlevsiz bir konuma evrilen T‹P
d›ﬂ›ndaki Parti aray›ﬂ ve yöneliﬂlerinde oluﬂturulan 10 Kiﬂilik Komite’den,
üretim faaliyetinden, iﬂçi-kitle, köylü-kitle, gençlik-kitle çal›ﬂmalar›ndan gelen yaln›zca ‹smet Öztürk ile S›rr› Öztürk yay›mlanan eserlerinde baz› konular› belli bir ilkesellik gözeterek gündeme getirmiﬂtir.
“TKP’nin Sesi” radyosu bir gece yay›n›nda bu saflaﬂmada Mihri Belli taraf›nda saf tutanlar›n gerçek isimlerini bir bir sayarak “partiden ihraç edildiklerini” duyurdu. Bu asl›nda bir duyuru de¤il ayn› zamanda ihbard› da, çünkü
ismi say›lanlar aras›nda kamu görevlileri dahi bulunuyordu!..
Kendi Sentezimizin Üretilmesi ba¤lam›nda; S›n›f Mücadelesi, Devrimci
Tarih ve Geleneklerimiz konusu baﬂta olmak üzere, Bilimsel Sosyalizm-Komünizm, Marksizm-Leninizm, Parti, Partileﬂme Sorunu, Sosyal S›n›f, Sosyolojik Emekçi Halk Gerçekli¤i, Devlet, ‹ktidar, Siyasal-Sosyal Devrim gibi
temel konularda ve dost-düﬂman herkesin bildi¤i üzere, böyleleriyle ayn› lisan› kullanm›yoruz / konuﬂmuyoruz. S›n›f mücadelesinde do¤rulanan, gündeme getirdi¤imiz hayatî ve can al›c› konu ve sorunlar›m›z›n, tez ve tahlillerimizin hangi manaya geldi¤i Devrimci ve Marksist Kadrolar›n, cümle âlemin
malumudur. Somuttur. Belgelidir. Ayr›ca eleﬂtirel katk›ya aç›k ve muhtaçt›r.
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Zeki Öztürk1
-Tarihsel An›Yak›n Tarihimiz Nas›l Sömürülüyor
12 Mart 1972 Kartal Maltepe Askerî
Cezaevinden Kaçma Olay›
“Nesini söyleyim can›m efendim
Gayri düzen tutmaz telimiz bizim
Arzuhal eylesem deftere s›¤maz
Omuzdan kesilmiﬂ kolumuz bizim
…..
Baﬂ›m›za belâ dölümüz bizim…”
Aﬂ›k Serdari

Örnek bilge ozanlar›m›z›n yapt›¤› ça¤r›ﬂ›mlar âdeta bir manifesto niteli¤indedir. Emekçi halklar›m›z›n kimi sözleri ya da dizeleri Dengbejlerimizin a¤z›ndan tarihe önemli kay›tlar düﬂürüyor.
‹stanbul-Kartal Maltepe 2. Z›rhl› Tugay Askerî Ceza Ve Tutukevi’ne
Anamla birlikte a¤abeyim S›rr›’y› ziyarete gitmiﬂtik. A¤abeyim bu cezaevinde 15/16 Haziran 1970’lerde de tutukluydu. Yani cezaevinin yolunu,
yordam›n›, teknik haritas›n› ve erkân›n› ayr›nt›l› biliyorduk; üstelik ben de
12 Mart’› takip eden k›sa bir süre burada tutuklu kalm›ﬂt›m. A¤abeyim
Kocaeli Devrimci ‹ﬂçi-Köylü Birli¤i (KD‹KB) davas›ndan yarg›lan›yordu.
Ayn› cezaevinde THKO- 2, THKP-C, Denizci Subaylar, Cuntac›lar, ‹ﬂçiler, Ayd›nlar, Yazarlar ile o dönemin daha pek çok davalar›n›n san›klar›
tutuklu bulunuyordu. Devrimci tutsaklar›n polis, iﬂkence, mahkemedeki
tutum ve tav›rlar› ile cezaevindeki davran›ﬂlar› yeniden sorgulan›yordu
bu süreçte. Söz yerindeyse 12 Mart faﬂizminin s›rat köprüsünden geçen
her örgütün bireyleri büyük bir s›navdan geçiyordu. Ayn› zamanda tutuklular›n özel yaﬂamlar›, iﬂleri, devrimci iddialar›, al›ﬂkanl›klar› yeni bir deneyimden geçiyordu. Kimileri d›ﬂar›dakine asla benzemeyen içerideki
hapishaneye uyum sa¤l›yor, kimileri ise supap ayar› bozuk dizel motoru
misali tekliyordu. Devrimcilik sanat›nda kalburun deliklerinin çok büyük
oldu¤u zamanlarda bu deliklerden çok kolayl›kla geçenlerin iﬂi bu kez
zordu. Çünkü ele¤in delikleri 12 Mart faﬂizminin bask› ve terörü alt›ndayken iyice daralm›ﬂt›. D›ﬂar›da mangalda kül b›rakmayan, devrim simyagerleri, ucuz yöntemlerle idare-i maslahatç›l›k yapan, ün düﬂkünü, kariyerist, avantürye tak›m›n›n s›nav› ö¤retici derslerle doluydu. Bu türden
bir s›navdan baﬂar›yla geçemeyenlerin baﬂ›nda da KD‹KB davas› ve daha sonra THKP-C san›¤› olan Mustafa Baykara ile THKP-C davas›na
monte edilen Necati Sa¤›r türünden san›klar geliyordu (Ayr›nt›l› bilgi için
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bak›n›z: S›rr› Öztürk, 12 Mart 1971’den Portreler, Cilt I, II, III. Sorun Yay›nlar›).
Kartal Maltepe Cezaevine ziyaretimizde a¤abeyime “Bundan böyle
Mustafa Baykara’n›n bana gelmesini istemedi¤imi” iletmiﬂtim. O da
THKP-C sorumlular›na gereken bilgiyi vermiﬂti. Çünkü bay M. Baykara tutars›z, disiplinsiz, laçka tav›rlar›yla rol kesip acayip havalara girmiﬂti; âdeta
acemi aktörler misali rol kesip duruyordu. Elindeki silah›n› t›pk› kovboy filmlerindeki gibi sallayarak her gelene göstermekten zevk al›yordu. Dava u¤runa ‘çarp›ﬂarak ölebilece¤im’ diyordu. Bunun gibi binbir k›l›¤a girip çap›n›
aﬂan daha bir sürü herzeyi yedi¤ini görüyordum. Maddî delilleriyle onun
durumunu ayr›nt›lar›yla cezaevindeki sorumlu kadrolara iletmiﬂ benimle
olan iliﬂkisinde aya¤›n›n kesilmesini istemiﬂtim.
Bir gün Ziya Y›lmaz’›n yak›n› Nihat Y›lmaz (K›z›ldere’de katledildi)
telefonla beni arad›. Aksaray’daki randevusuna gittim. Mustafa Baykara’y› art›k devreden ç›kartt›klar›n›, ihtiyaçlar› oldu¤unda direkt kendisinin
beni arayacaklar›n› söyledi.
Faﬂizmin uygulaya geldi¤i bask› ve terör ortam›nda günler gelip geçiyordu. Bir gün sabah 7. 30’da Ca¤alo¤lu’daki iﬂyerim Öncü Kitabevine gelmiﬂtim. Daha önce de tan›d›¤›m üniversite ö¤rencilerinden biri telaﬂl› bir halde, benzi solmuﬂ eli aya¤› titreye titreye bir küçük ka¤›t parças›n› ç›kararak bana uzatt›. Hemen anlam›ﬂt›m, THKP-C san›klar› art›k
Mustafa Baykara yerine bu genci “kurye”2 olarak kullan›yordu. “Öncü abi
(Ca¤alo¤lunda beni Kitabevi-Yay›nevi ismiyle Öncü diye anarlard›.) Ziya Y›lmaz yollad›” dedi. Pusulay› okudum. ﬁunlar yaz›yordu: “Öncü abi
güvendi¤in biri ile bir araba bul bizi almaya gel, seni bulundu¤umuz yere gelen arkadaﬂ getirecek, sana güveniyorum. Biz; Mahir, Ulaﬂ, Ömer,
Cihan birlikteyiz. Akﬂamüzeri gel. ‹mza; Ziya Y›lmaz” ‹stanbul-Kartal
Maltepe Askerî Ceza Ve Tutukevinden tünel kazarak kaçan TCK’n›n
146/1. Maddesinden idam talebiyle yarg›lanan beﬂ idaml›k devrimcinin
cezaevini delip d›ﬂar› ç›kaca¤›n› içeride bilenlerden biri abim S›rr›, d›ﬂar›da da ben idim. THKO ve THKP-C san›klar›n›n bu kaçma olay›n›n planlanmas›nda baz› aksamalar olmuﬂtu. Orhan Savaﬂç› ile Nahit Töre 2.
Z›rhl› Tugay ç›k›ﬂ›nda kaçma olay›n› baﬂar›yla gerçekleﬂtiren beﬂ idaml›¤› karﬂ›layamam›ﬂ, randevular›nda terslikler olmuﬂtu. Daha sonra
idaml›klar› evlerinde saklayacaklar›n›-konuk edeceklerini bildiren baz›
avukatlar ise sözlerini tutamam›ﬂlard›. Böylelikle Cihan, Ömer, Mahir,
Ziya, Ulaﬂ çok çaresiz bir durumda kalm›ﬂt›. Kartal Maltepe’den kendi
imkânlar›yla ‹stanbul yakas›na geçmiﬂ, kendilerine verilen telefon adresleri fos ç›km›ﬂ, S›k›yönetimin terör estirdi¤i ‹stanbul kentinde gece kalacak bir yer -bar›nak- dahi bulamam›ﬂ, rastlant› sonucu karﬂ›laﬂt›klar› bir
ö¤renci arac›l›¤›yla ço¤u faﬂist e¤ilimli olan ö¤rencilerin kald›¤› bir yurtta kalm›ﬂ, ö¤rencilerin gidip geldi¤i Tophane civar›ndaki bir aç›k hava
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kahvesinde tan›d›k birileriyle karﬂ›laﬂmak amac›yla oturmuﬂ ve beklemiﬂlerdi…
Bana bu notu getiren delikanl›ya; “Saat 17.00’de beni ara, ﬂu ﬂekilde telefon et, dikkatli konuﬂ, nerede oldu¤unu söyle” dedim. Bu delikanl›y› daha önceden de tan›yordum. Deniz Gezmiﬂ ve arkadaﬂlar› üniversiteyi iﬂgal ettikleri zaman bana yine Deniz’in bir pusulas›n› getirmiﬂti. O zaman da heyecanl› ve aceleciydi. Pusulada Deniz; “Öncü abi gelen arkadaﬂla bana acele 500.00 TL. gönder. ‹mza; Deniz Gezmiﬂ.” Gelen delikanl›ya “hayrola ne iﬂ bu?” dedi¤imde o soluklanarak “Öncü abi
duymad›n m›? Üniversiteyi iﬂgal ettik, çocuklara öte beri, yani kay›nt›
alaca¤›z.” O gün ödeyece¤im bir senedin paras›n› ç›kart›p delikanl›ya
verdim. Bir de not yazd›m. Al bunu Deniz’e götür dedim; “Bak o¤lum bu
senin yapt›¤›n iﬂ mi? Bu para ile arkadaﬂlar›na kay›nt› alacakm›ﬂs›n, peki ya yar›n, ya yar›n? Öncü” Deniz idamdan önce Can Yay›nlar› sahibi
Erdal Öz’e “ﬁu notumu Öncü abiye iletir misin” demiﬂ. Erdal aradan y›llar geçtikten sonra bana bu notu iletti. Bu notta ﬂunlar yaz›l›yd›: “Öncü
abi evet ya yar›n? Seni çok iyi anl›yorum. Benim ad›m› do¤an çocu¤un
k›z olsun o¤lan olsun fark etmez ad›m› koy, beni an. Deniz Gezmiﬂ.”
Onun bu vasiyetini tuttum. ‹lk do¤an k›z›ma Deniz ad›n› koydum.
“Evet Ziya arkadaﬂ ﬂimdi ben bu yükün alt›ndan nas›l kalkaca¤›m?”
diye içimden söyleniyordum. THKO, THKP-C isimli örgütler kurulacak, çeﬂitli eylemlerden sonra baz› iliﬂkilere girilecek, güvendikleri kadrolar çürük
ç›kacak, sonra da bu türden iliﬂkilere aday ve taraftar olmayan, Bab›ali’nin
göbe¤inde, hapisten yeni ç›km›ﬂ, polisin boy hedefi ve gözetimindeki bir
yay›nevi sahibinden böylesine sorumlulu¤u ve riski olan bir görev talep
edilecek!? Çok “garip” bir durumla karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂt›m. Kendi kendime “Bu insanlar›n d›ﬂar›da benden baﬂka hiç mi güven duyduklar› örgüt
elemanlar› yok? Nerede bunlar›n örgütsel iliﬂkili yak›nlar›? Demek ki yine
iﬂ, kimilerinin “Eski Tüfek” diyerek dalga geçtikleri bize kald›?” diye düﬂünerek ö¤leye kadar deli divane misali gezindim durdum. Çözüm yollar›
arad›m. Bab›ali’de güvendi¤im kimseler de yoktu. Kimseye de dan›ﬂamazd›m. ‹lk akl›ma gelen ﬂu bizim tavukçu, iﬂçi, ﬂoför Osman ile
TKP’den yoldaﬂ›m›z Bulgar Hasan oldu. Kalk›p onlar› bulmak için Sütlüce’ye gittim. Osman’› buldum olay› anlatt›m. Osman Hilmi Erdem’i3 1962
y›l›nda T‹P Fatih ‹lçe Baﬂkanl›¤›m s›ras›nda Beyo¤lu ‹lçesinde daha yakinen tan›ma f›rsat› bulmuﬂtum. Küçükburjuvalar ona “polis” gözüyle de bak›yordu bir zamanlar. Kendisi alkol ba¤›ml›s›yd›. Bu yüzden kendisine güven duymad›¤›m›z zamanlar da olurdu. Bu zaaflar›na ra¤men, ne de olsa
iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n içinden gelen biriydi. Herhalde bizi satmaz diye düﬂündüm. Kendisi Sütlüce’de bir gecekonduda yaﬂ›yordu, evli, biri erkek, biri de k›z iki çocuklu, eﬂi Gültaze4 bac› da iﬂçiydi.
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ﬁoför Osman’la her ihtimali de¤erlendirdik. Daha sonra Bulgar Hasan’›5 arad›k. Hasan Bursa Cezaevinde Naz›m’larla Orhan Kemal’le
yatm›ﬂ TKP kadrolar›ndan “Eski Tüfeklerden” biriydi. Plan›n bir k›sm›
idaml›klar› kazas›z belâs›z bir yere ulaﬂt›rmak, di¤er yandan onlar› koruma kollama görevini yapacak yedek güç oluﬂturma iﬂiydi. Bunu da Hasan kendi iﬂ arkadaﬂ› bir iﬂçiyle birlikte yapacakt›.
Anam› da arabaya alarak iﬂe bir aile süsü vermeyi planlam›ﬂt›k. Fakat Anam yerinden kalkamayacak kadar, çok a¤›r hastayd›, ateﬂler içinde k›vran›yor ve yat›yordu. O s›ralar ona benden baﬂka da bakacak kimsemiz yoktu. ‹lk evlili¤im boﬂanmayla sonuçlanm›ﬂ, yuvam da¤›lm›ﬂ,
talan edilmiﬂ, eﬂyas›z bir evde yatacak yata¤›m›z bile yoktu. Bitpazar›ndan ald›¤›m ikinci el eskilerle yaﬂamaya çal›ﬂ›yorduk. Cezaevinden de
yeni ç›km›ﬂt›m. Öncü Kitabevi bir yandan devletin, di¤er yandan “solcu”
geçinenlerin ya¤mas›ndan ötürü kuﬂat›lm›ﬂt›. Ekonomik durumumuz da
son derece kötüydü.
ﬁoför Osman kar›s› Gültaze’yi alarak Aksaray Horhor’daki evimize
geldi. Bu evimiz de polis denetimindeydi. ‹kide bir aran›p taranan bir evdi. Osman; “Öncü bana bir büyük rak› al gel, kendimi ancak böyle toparlayabilirim” dedi. Anam bu durumdan bir ﬂeyler sezmiﬂ olacak ki bana; “Ola sende bir hal var, ne oluyor beni merakta koyma, söyle nedir
bu telaﬂ›n›z?” diyordu ve evden ç›k›ﬂ›m›z›n saati yaklaﬂ›yordu; “Ana biz
gelene kadar Gültaze bac› sana yoldaﬂl›k edecek.” “Bak Ana sana nail olan› senden saklayamam. Ana hani o Kartal Maltepe Cezaevinde yatan S›rr›’n›n idaml›k arkadaﬂlar› vard› ya onlardan beﬂi cezaevinden kaçm›ﬂlar, bizden de yard›m istiyorlar, çocuklar çok zor durumdalar, onlara
yard›ma gidece¤iz, söz verdim.” Anam›n gözleri dolu dolu; “S›rr›’ya bir
ﬂey mi oldu yine?” diyerek telaﬂlan›p durdu. Ona; “Üzülme Ana bir ﬂey
yok, olsa niye senden saklayay›m” dedim. Anam; “Bak o¤ul emdi¤in sütümü helâl etmem, gelene¤imizde emaneti; kuzuyu kurda kapt›rmak
yoktur, hadi git, beni daha fazla merakta b›rakma, tezden git gel…” dedi ve evden ayr›ld›k. Anam her cezaevine gidiﬂinde idaml›k arkadaﬂlar›m›z› da tek tek arar, “Demek bu uﬂaklar›m›z› asacaklar?” diye onlarla
söyleﬂirdi. Ulaﬂ ile Cihan’› da abim S›rr› ‹zmit’te konuk ederken tan›yordu zaten.
Osman iyice kafay› bulmuﬂtu; “Bak Öncü ﬂimdi ölüm benden korksun, benim baba yadigâr› bir filinta var yan›mda, ya senin?” Baﬂ›m› sallayarak “Var, elbette, ben de tedarikliyim. Hem de yedek ﬂarjörleriyle.”
dedim. Osman; “Yürü o zaman Öncü” dedi. Önce Hasan’la buluﬂaca¤›m›z yere gittik, bizi bekliyordu, bizim arabay› takip etmelerini söyledim.
Sonra ﬂu bizim “kurye” iﬂini üstlenen delikanl›n›n bulundu¤u Üsküdar taraf›na geçtik. Onu da tedirgin ve çok kayg›l› bir ﬂekilde bulduk. Osman,
ben ve delikanl›yla bir büfenin önünde park ettik. Osman sigara almak
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için büfeye gitti. Osman hem alkol hem de sigara ba¤›ml›s›yd›. Onun bu
ba¤›ml›l›¤› baﬂ›m›za iﬂ açacak diye çok kayg›lan›yorduk. O s›ra önde Ziya Y›lmaz ve idaml›k arkadaﬂlar peﬂ peﬂe ç›ka geldiler. Onlar› alelacele Osman’›n çok eski model Citroen marka arabas›na yerleﬂtirdik, Osman’›n yan›na “kurye” delikanl›y› ve Cihan’› oturttuk, arkas›na da di¤erlerini…. Ben, Bulgar Hasan ve iﬂçi arkadaﬂ› eski tip hurda mavi döküntü bir araçla Osman’›n arabas›n›n arkas›na tak›larak yola koyulduk. Delikanl› gidilecek yeri “örgüt evini” bildi¤i için Osman’›n yan›nda idi. Avrupa yakas›na geçtik. Aksaray taraf›na varm›ﬂt›k. Gece soka¤a ç›kma
yasa¤› konuldu¤unu ö¤rendik. Osman’›n arabas› Yenikap› sahil sapa¤›na yak›n bir yerde tretuvar çukuruna sapland›. Bu külüstür arabalarla
baﬂ›m›za yeni bir belâ alm›ﬂt›k. Bizler hemen arkadan yetiﬂip çukura
saplanm›ﬂ araban›n yola ç›kmas›n› destekleyerek, çukurdan ç›kart›p sahil yoluyla ilerledik. Kazl›çeﬂme yak›nlar›nda bir yerde Osman durdu
elinde bir hortum ve küçük bir benzin bidonuyla bana do¤ru geldi. Bir
elindeki tornaviday› bana uzatarak; “Öncü ﬂu soka¤›n içindeki araçtan
benzin koy (yani benzin çal!), yolda kald›k” dedi. ‹ﬂe bak, sarhoﬂ ﬂoförümüz benzin ikmali dahi yapmam›ﬂ!?.. Bidonu kapt›¤›m gibi sokaktaki
arabaya yöneldim, bizim iﬂçi arkadaﬂ hemen tornavida ile arac›n benzin kapa¤›n› bir hamlede açt›, hortumu soktum emmeye baﬂlad›m ve
bidonu doldurdum. Alkol ve sigara ba¤›ml›s› Osman ise arabas›n›n arkas›nda sigaras›n› yakm›ﬂ bekliyordu!?.. Benzini doldurur doldurmaz yola koyulduk. ‹ki ayr› yerde çevirme vard›. Onlar› atlatmas›n› bildik. Ara sokaklara saparak belây› atlatm›ﬂt›k. Havaalan›na yak›n bir yerde, yine bir ara sokakta durduk. “Kurye” delikanl› bize “tamam buras›”
iﬂaretini verdi.
Bize emanet edilen beﬂ idaml›k arkadaﬂlar› salimen yerlerine ulaﬂt›rm›ﬂt›k. Onlarla vedalaﬂ›p ayr›ld›k. Hasan ve iﬂçi arkadaﬂ› hemen
uzaklaﬂ›p gitti. Sonra da Osman ile ben evin yolunu tuttuk.
Dönerken bir yerde arac›m›z› S›k›yönetim yetkilileri durdurdu. “Hastam›z var” dedik, “‹nanmazsan›z gelip bak›n hastaneye kald›raca¤›m
Anam›z›” dedik. Bize inand›lar ve yakay› böylece kurtard›k. Eve geldi¤imizde saat sabah›n 3.30’ydu. Anam6 ve Gültaze uyan›kt›lar. Osman
beklemek istemedi; “Biz evimize gidelim çocuklar yaln›z.” deyince onlar› yolcu ettim. Çilekeﬂ Anam bu sefer; “Ömrümü tükettin o¤ul ne diyim,
nedir bu baﬂ›m›za gelenler, Avni, Hilmi, S›rr›, Kadri, Hatice sen?.. Nedir
bu baﬂ›m›zdaki nusubet? Bu ne biçim hayat?.. Rahmetli deden de biz
üç kardeﬂi bok sepeti içine doldurup zalimin zulmünden kurtarm›ﬂt›, arka ﬂelek gecenin bi vaktinde yuvam›z baﬂ›m›za geçirilmiﬂti, arkadan da
deden yedi kurﬂunu yemiﬂti, nenenin de benim gibi gülmedi ömrü, geldi¤ine ﬂükür o¤ul. Bu uﬂaklar›n heç mi yak›nlar› yoktu, nerede bunlar› ortal›¤a sal›p ta korumayanlar? Tek güvenece¤i siz mi kald›n›z? Valla akl›m almir?”
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Osman çocuklar›n› al›p hemen Kilis’e köyüne gitti ve bir süre ‹stanbul’dan uzaklaﬂt›. Bulgar Hasan bir süre bizden uzak kald›. Uzun süre diyalogumuzu kesmiﬂtik. Fakat yine de bir biçimde haberleﬂiyorduk.
Ca¤alo¤lu’nun polis ve merakl› trafi¤i iyice artm›ﬂt›. Her kafadan sesler
ç›k›yor, çeﬂitli yorumlar yap›l›yordu. Kula¤› delikler, merakl›(!) insanlar
ortal›kta çeﬂitli tevatürlerle cirit at›yordu.
Mehmet ‹ncili’nin6 üç tekerlekli üstü kapal› bir triportörü vard›. May
Yay›nevi kendi kitaplar›n›n da¤›t›m› için alm›ﬂt›. ‹ncili benim de kitaplar›m› yer yer da¤›t›yordu. Bir sabah kitap almaya geldi¤inde Mahir’i arac›n içinde görüp ﬂaﬂ›r›p kalm›ﬂt›m. Mahir “Osman’a teﬂekkürlerimi söyle” dedi. “Öncü seni asla unutamam…” Böylece son kez görmüﬂ olduk
Mahir’i.
Olaylar gün be gün yeni haberlerle geliﬂiyordu. 19 ﬁubat 1972 tarihinde Ulaﬂ Bardakç›’n›n kald›¤› evdeki çat›ﬂmada bir komiseri öldürdükten sonra katlediliﬂi… Ziya’n›n7 18 ﬁubat 1972 tarihinde bar›nd›¤› evde
kuﬂat›l›p yaral› olarak ele geçiriliﬂi… Mahir’lerin Ankara’ya geçiﬂleri…
Denizlerin 6 May›s 1972’de idam edilmeleri... derken 31 Mart 1972 tarihinde de K›z›ldere katliam›… Ertu¤rul Kürkçü’nün8 K›z›ldere’deki katliamdan sa¤ kurtuluﬂu… vb. türünden olaylar…
Ben de bar›nd›¤› evden yaral› ç›kar›lan Ziya’n›n sedye üzerinde
verdi¤i ifadesi sonucu tutukland›m.
Evet ne demiﬂti bizim bilge halk ozan›m›z: “Nesini söyleyim can›m
efendim … Baﬂ›m›za belâ dölümüz bizim…”

Dipnotlar:
1 Zeki Öztürk, Öncü Kitabevi Yay›nlar› sahibi ve yönetmeni. Öncü Kitabevi 33 y›l (1962-1994) ilerici-devrimci kitaplar yay›mlad›. Üretiminde rol
ald›¤› kitaplar› yay›mlamaktan TCK’n›n 141. ve 142. Maddelerine göre çeﬂitli nedenlerle tüm altüst oluﬂlarda tutukland›, a¤›r hat›ralar b›rakan iﬂkencelerden geçirildi, yarg›land› ve hapis yatt›. Kitabevi pek çok kez kundakland›,
ya¤maland›. Yay›mlanan kitaplar› Selimiye K›ﬂlas›nda yak›ld›. 26 ﬁubat
1976 tarihinde dinci, ›rkç›, milliyetçi faﬂistlerce yak›ld›. Bu iﬂe soyunanlar
(Belgelidir) politikada baﬂat görevler üstlendi. ﬁu an kendisinin hiçbir sosyal
güvencesi yoktur. Haftada üç kez diyalize girmektedir. Sa¤l›k sorunlar›yla
bo¤uﬂmaktad›r (S. P.).
2- Bizim “kurye” delikanl›m›z ise Hukuk Fakültesini bitirdi ve avukat
oldu. O da modaya uyup sahte komünistlerin saf›na kat›ld› ve ilerlemeci oldu. Onunla da bir kez karﬂ›laﬂm›ﬂt›k, beni gördü¤ünde görmemezlikten gelip, arkas›n› dönüp, yürüyüp gitmiﬂti.
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3- Osman Hilmi Erdem; k›z› benim üçüncü
eﬂim oldu, Osman akci¤er kanseri sonucu gecekondusunda öldü, yan› baﬂlar›ndaki Sütlüce mezarl›¤›n›n kimsesizler, garipler bölümüne bir gece
vakti gömüldü. Baz› devrimcileri bu arada Taylan
Özgür’ü gecekondusunda uzun zaman saklad›.
4- Osman’›n kar›s› Gültaze kimsesizler evinde
bitkisel bir halde ölümcül yat›yor.
5- Hasan Asmao¤lu, Komsomol Küçük Hasan,
nam› di¤er Bulgar Hasan; 1913 Bulgaristan ﬁumlu
do¤umlu, göçmen çocu¤u, iﬂçi, tornac›, 1951 TKP
Komünist Tevkifat›nda Sansaryan Han›n›n I. ﬁube
tabutlu¤unda iﬂkencede had›m edildi. TKP’ye kuryelik yapt›. Kendisi TKP’li Hasan Basri Alp’in iﬂkenceden sonra I. ﬁubenin beﬂinci kat›ndan at›larak
nas›l öldürüldü¤ünün tan›¤›yd›. Daha bunun gibi
pek çok umuru adiyeden olaylar›, Orhan Kemal,
Naz›m Hikmet ile Bursa Cezaevindeki y›llar›, a¤abeyim Avni Memedo¤lu ile örgütsel iliﬂkileri, giderek bizlere kadar ulaﬂan
yoldaﬂl›¤› ve bunun gibi nice ﬂey ondan yadigar kald›. Hasan Usta da Ümraniye Kocatepe mezarl›¤›nda, vasiyetine uygun olarak, imams›z, dini törensiz ve Enternasyonal Marﬂ› eﬂli¤inde, 17 Ekim 1997’de topra¤a verildi.
6- Mehmet ‹ncili; THKP-C davas› tutuklular›ndan, cezaevi ﬂartlar›nda
“yektir Allah yektir” hayk›r›ﬂ› ile ç›r›lç›plak soyunup ko¤uﬂ ortas›nda oynayanlardan biriydi. Ruh sa¤l›¤›n› yitirip tedavi gördü. Eﬂi onu terkedip TUS‹AD’›n himayesinde devrimcilik yapan baﬂka birine gitti.
7- A¤abeyim S›rr›, Ziya Y›lmaz’› ve tüm devrimci arkadaﬂlar›n› I. T‹P ve
THKP-C’nin kuruluﬂundan önceki tarihlerden itibaren tan›yordu. Örgütsel
aray›ﬂlar içinde birlikteydiler. Cezaevinde olduklar› süre içinde sa¤ olsun
S›rr› a¤abeyimin devrimci dayan›ﬂmas›, di¤erkâml›¤› ile onlar›n an›lan-an›lmayan bütün ihtiyaçlar›n› sa¤lam›ﬂt›. Kaçma olay› hakk›nda da söylenecek
sözü vard›. Bir bölümünü üç ciltlik 12 Mart 1971’den Portreler isimli kitaplar›nda kaleme al›p dile getirdi. Bir bölümü de ‘S. Ö.’nün K›sa Biyografisi’ isimli kitapta yay›mland›. Ziya hapisten ç›kt›ktan sonra yan›m›za dahi u¤ramad›.
Elbette “teﬂekkür” bekleyenlerden de¤iliz. O, bu konuyu hiçbir zaman sorumlu kadrolarla oturup konuﬂmad›. Bu bir yana; götürdü cezaevi kaçma olaylar›n› ve an›lar›n› meﬂrebi bilinmeyenlere para karﬂ›l›¤›nda satt›. Laz ‹smailgillerin özel ula¤› Ayd›n Engin’in hay›rl› eliyle evlere ﬂenlik ilerlemeci oldu!?
Ca¤alo¤lunda “On Eylül” isimli yay›nevi bile kurdu. Ayn› isimli bir dergi faaliyetinde bulundu. Kuruçeﬂme toplant›lar›na sosyalist solun birli¤i yaftalar›yla “Birlik” özlemlerinin kurutulma çal›ﬂmalar›na kat›ld›. Ticaretle u¤raﬂt›, ekme¤ini kazanmay› denedi, beceremedi. Sonra Ankara’ya geçti. Çankaya
112

belediyesinde bir kadro ile istihdam edildi. CHP’den belediye meclis üyesi de
oldu. Kendisiyle 1995’te Ankara’da 68’liler vakf›nda karﬂ›laﬂt›m, boynuma sar›ld›, nostalji havas›na girdi, bu güne dek beni ne arad›, ne sordu, ne de baﬂ›ma gelen felaketlerden dolay› bir “Geçmiﬂ olsun” dedi. Kendisi de kötü
huylu bir tümörle, sa¤l›k sorunuyla bo¤uﬂuyordu. Ziya ile bir kez de Sadun
Aren’in cenazesinde karﬂ›laﬂt›m. Malum bas›n onu “Dev-Genç muhasibi” olarak tan›tm›ﬂt›. THKP-C’nin 10 kiﬂilik kurucu komitesinden Ziya idamdan kurtulmuﬂ iyi kötü hapis yatm›ﬂ, ayakta kalm›ﬂt›. Yaﬂad›¤› siyasî serüveni hakk›nda tutarl› ve ikna edici bir özeleﬂtiri yapt›¤›na da rastlanmad›…
6- Anam Anﬂa-Ana (D:1908) 23 Ekim 1991’de aram›zdan ayr›ld›. Onu
a¤abeyim Avni Memedo¤lu (D: 1924) 9 Ekim 1998’de, ablam Hatice Sayg›n (D: 1923) 22 Temmuz 2001’de, kardeﬂim Kadri Öztürk (D: 1936) 6 Ekim
2004’de takip ederek aram›zdan ayr›ld›lar. Anam›n anas› Hawa-Ana (D:
1840) 1930’da, babas› Apo Memed (D: 1840) 1938’de, babam›z Memed
Hulisi (D: 1866) 1936’da aram›zdan ayr›lm›ﬂlard›. Onlar› do¤aya teslim ettik
ve hakka yürüdüler…
8- Ertu¤rul Kürkçü, Diyarbak›r Cezaevinden ç›karken anlaml› bir mesaj
verdi. Bu mesaja sevinmiﬂ ve sahiplenmiﬂtik. Fakat Ertu¤rul hapisten ç›kar
ç›kmaz Bilderberg örgütünün TC’deki birinci eleman› Selahattin Beyaz›t’›n
baﬂ›nda bulundu¤u Enciklopedia Britannica’da iﬂbaﬂ› yapt›. Kendisine de¤er verenleri asla aramad›. Devrimcilerden, Komünistlerden uzak durmay›
tercih etti. Daha sonra “Sivil Toplumcu” Murat Belge’nin ‹letiﬂim yay›nlar›nda “Anlat›lan Senin Hikayendir” diye söze baﬂlayan acayip bir “Sosyalizm
Ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi” yay›mlanmas› iﬂinde rol ald›. Bu
uyduruk ansiklopedide her örgütün kadrosuna çarp›k ve yak›n tarihimizi tahrif eden, kendi göreneklerinin tarihini yazd›rd›. Daha sonra “Sosyalist Solun
Birli¤i” ataklar›yla baﬂ›ndan büyük iﬂlere soyundu; 1989 y›l›ndaki Kuruçeﬂme Toplant›lar›’nda tabanda aranan birlik özlemlerinin sömürülerek kurutulmas› iﬂine giriﬂti. ÖDP türünden tasfiyeci, liberal, reformist, revizyonist örgütlerin kurulmas›na çal›ﬂt›. Daha sonralar› “Sol’dan Haber Satma” iﬂini üstlenen B‹ANET internet gazetecili¤ine baﬂlad›.
ﬁimdilerde politikaya soyundu; S›n›f mücadelesi tarih ve devrimci gelene¤imizin d›ﬂ›ndaki “sol” e¤ilimlerle ittifaklar arad›; ‹çinde rol ve sorumluluk
ald›¤› ne Dev-Genç, ne THKP-C, ne de ÖDP gibi örgütler hakk›nda bir özeleﬂtiri yapt›. Genel bir hesaplaﬂmadan kaç›nd›. 12 Haziran 2011 milletvekili
seçimlerinde ba¤›ms›z milletvekili aday›, seçilirse TBMM’ye girecek…
Ertu¤rul Kürkçü, hiçbir zaman kendisine en büyük destek ve dayan›ﬂmay› yapan Sorun Yay›nlar› Kolektifine u¤ramad›. Kendisine S›rr› Öztürk taraf›ndan yap›lan sözlü uyar› ve eleﬂtirilere küstahça cevap vermeye yeltendi. Onu hapishanede üretim faaliyetine sokan S. Ö.’yü hiçbir zaman aray›p
sormad›. Tercüme etti¤i Karl Marx Biyografisini ilk olarak yay›mlayan Öncü
Kitabevine de hiç u¤ramad›. Dahas› olmayan siyasî terbiyesini bozarak Sorun Yay›nlar› Kolektifine ve yönetmeni S. Ö.’ye karﬂ› “düﬂmanca” bir tav›r içine girdi!..
S. P. F/8
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S›rr› Öztürk
Orhan ‹yiler’in An›s›na…

-An›-

Orhan ‹yiler (O. ‹.) Arkadaﬂ› 13 ﬁubat 1962 y›l›nda kurulan Türkiye ‹ﬂçi
Partisi (I. T‹P) döneminden bu yana tan›maktayd›k. I. T‹P içindeyken de O,
100 y›ll›k s›n›f mücadelesi tarih ve devrimci geleneklerimizin yan›ndaki yerini
alm›ﬂt›. Parti içindeki Aybar-Aren-Boran-Sarg›n hizipleﬂmelerinin yan›nda
yer almad›. Marksist bak›ﬂ aç›s›n› ve
devrimci tavr›n› sürekli gözetti. I. T‹P’in
aç›k faaliyet alanlar›ndaki çal›ﬂmalar›n›n yetkinleﬂmesine ve özellikle de sokak tiyatrosu çal›ﬂmalar›na kat›ld›.
O. ‹. I. T‹P’in ilerici-devrimci gençlik konusundaki sekter ve tutars›z
politikas›na karﬂ›yd›. Gençli¤in at›l›mlar›na “Öldükleriyle Kalmad›lar!...”
diyerek onlar›n devrimci dinamizmine sahiplendi. Kolektifimiz Çal›ﬂanlar›n›n bu konudaki tavr› iﬂe baﬂ›ndan beri aç›k ve netti. Bizler “Gençli¤in
Yolu ‹ﬂçi S›n›f›n›n Yoludur!...” ﬂiar›m›z›n uzant›s›nda hareket ediyorduk.
‹lerici-devrimci gençli¤in dinamizmini proletaryan›n disiplin ve koruyuculu¤una çekmeye çal›ﬂt›¤›m›z› söylemek durumunday›z.
O. ‹. Devrimci tarih ve geleneklerimize, 10 Eylül 1920 Tarihî TKP
gelene¤imize, içinde yer almasa da, sayg›l›yd›.
“1973 At›l›m›” ile kurulan Harici Büro “TKP” hareketinin içinde de
yer almad›. ‹. Bilen “TKP”sinin 12 Eylül 1980 sürecinde yeterince s›nan›p denenmesinden sonra, bu süreci kimi yönleriyle eleﬂtiren “10 Eylül
Hareketi” ya da uzun sürmeyen “Devrimci Kanat” TKP/DK içinde hareket etti.
Daha sonralar› Devrimci, Sosyalist, Komünist iddial› her örgütle eﬂit
mesafeli, fakat onlara angaje olmayan bir tarz-› siyaseti uygun buldu.
‹deolojik, teorik, politik ve örgütsel mücadelede O. ‹. de, kendi çap›nda, günümüzde Sanat Cephesi - Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi’nin bilince ç›kard›¤› “Bilim-Politika-Sanat-Kültür-Estetik-Etik” bütünselli¤inin kavgas›n› veriyordu.
Devrimci, Sosyalist, Komünist iddial› özsüz, köksüz, düﬂünce-davran›ﬂ çizgilerine karﬂ›yd›. Yaﬂad›¤›m›z topraklardaki Bilimsel-Komünizmin yandaﬂ›yd›. Kimi “ayd›nlar” gibi SSCB düﬂmanl›¤›na düﬂmedi.
Yurtiçi ve yurtd›ﬂ› Devrimci ve Marksist bas›n-yay›n faaliyetlerini ya114

k›ndan izliyordu. Kolektifimiz’in “Marksizmin yorumu ve pratikte yeniden
üretimi” diye s›kça tekrarlamay› uygun buldu¤umuz çabalar›m›z›n hangi
manaya geldi¤inin fark›ndayd›.
Marksizm-Leninizm’in yüce idealleri d›ﬂ›ndaki, özellikle de sivil toplumcu, “Frankfurt Okulu” taraftarlar›n›n -Türkiye baﬂ temsilcilerinin- inceltilmiﬂ yöntemlerle sürdürdü¤ü çal›ﬂmalar›na ﬂiddetle karﬂ›yd›.
Liberal, ulusalc›, tasfiyeci, merkezci, yeni-sol, postmodern sol, özgürlükçü sol, reformist ve revizyonist “sol” ak›m ve örgütlere karﬂ›yd›.
Yürüttü¤ü telif çal›ﬂmalar›yla bu tavr›n› derinleﬂtiriyordu. Devrimci olan
her birime sahipleniyor, eleﬂtirel katk›s›n› esirgemiyordu.
Emperyalist-kapitalizmin tarihsel-sosyal ömrünü doldurdu¤unu, siyasal-sosyal devrimlerle kökten y›k›l›p aﬂ›laca¤›na içtenlikle inan›yordu.
Çal›ﬂkan, iyimser ve yetenekliydi.
Bir eksi¤i vard›: Modern Proletarya ile kayda de¤er bir arkadaﬂl›¤›
yoktu. I. T‹P’de yaﬂanan hizipleﬂmelerle 12’li darbeler döneminde yaﬂad›klar› onu bu yolda çok ürkütmüﬂtü. “Sol Cenah” örgütlerindeki baz›
sosyalizm d›ﬂ› çürük insan malzemesi, özellikle de kapitalist yabanc›laﬂt›rman›n esiri olmuﬂ olanlar›n›n düﬂünce-davran›ﬂlar›na asla güvenmiyordu. Onlar›n grupsal ve faydac› niyetlerle yaklaﬂ›mlar›ndan rahats›zl›k
duyuyor, fakat yine de “Onlar› nas›l e¤itiriz, nas›l kazan›r›z?” türünden
bir “diplomasi” anlay›ﬂ›yla efendili¤inden ve nezaketinden geri durmuyor, k›r›c› davranm›yordu.
O. ‹. tarihsel iyimserli¤ini her ﬂart alt›nda koruyor, fakat ulusal ve
enternasyonal ölçülerde birleﬂik, ciddî, güvenilir, donan›ml› ve mücadelenin bütün biçimlerine aday iﬂçi ve komünist partilerinin ideolojik, politik ve örgütsel zaaflar›n› aﬂamay›ﬂ›na içerliyor, hatta öfkeleniyordu.
Onunla ilgili ilginç ve çok “sevimli” bir an›y› da bu vesileyle aktarmak
istiyoruz. “Siyasî Birlik” sorununun yak›c›l›¤›n› korudu¤u, tüm Devrimci
ve Komünist kadrolarca hararetle tart›ﬂ›ld›¤› ve çözüm yöntemleri arand›¤› 1980-1986 sonras› bir süreçte Kolektifimiz’in de ev sahipli¤i yapt›¤›
baz› giriﬂimlerimiz olmuﬂtu. Oluﬂturuldu¤u günden beri bu hayatî konuyu gündemde canl› tutmaya özel bir özen göstermeye çal›ﬂ›yor ve an›lan-an›lmayan ça¤r›lar›m›zla kapal› toplant›lar düzenliyorduk O. ‹. Bu
yoldaki çabalar›m›z›, telif kitap üretimlerimizi, dergi, gazete ve benzeri
yay›n organlar›m›z› özenle okuyan biriydi. O, bir gün bu konudaki kayg›lar›n› ﬂöyle dile getirmiﬂti:
“Yoldaﬂ, legal ve illegaldeki örgütler s›k s›k kap›m› çal›yor. Benim
kendi gruplar›n›n yan›ndaki yerimi almam› istiyor ya da dolayl› olarak duyuruyorlar. Ben grup adam› olamam. Devrimci Hareketi kucaklamaya
aday bir örgütlenmenin de henüz çok uza¤›nday›z. Kendimi de bu konuda haz›r hissetmiyorum. Ben, hele denenip s›nanm›ﬂ, program ve projesini hayat ve mücadelenin do¤rulamad›¤› örgütler içinde nas›l yer al›r›m? ‘Siyasî Birlik’ yak›c› bir sorun. Devrimci ve Marksist kimli¤imizle bu
sorunun d›ﬂ›nda uzun boylu ba¤›ms›z ve örgütsüz durulamayaca¤›n› bi115

liyor ve görüyorum. Politik bekaretimizin izolesini ne zamana kadar koruyaca¤›z?” Onun bu türden “sevimli” ve kayg›l› düﬂüncelerine bizler de
ﬂu karﬂ›l›¤› vermiﬂtik:
“Siyasî sahnede eksikli¤i hissedilen Proletarya Partisi er geç mutlaka iﬂbaﬂ› yapacakt›r. Biz, y›¤›na¤› buraya yap›yoruz. Mevcut “Sol Cenah” örgütleri istedikleri kadar örgüt kurup parti ça¤r›ﬂ›m› yaps›nlar, onlar s›n›f partisi de¤il örgüttür. Bu örgütlerin üzerinde ideolojik, teorik, politik bir bas›nç uygulamak durumunday›z. Bu tavr›m›z›-yöntemimizi
önemli ve do¤ru buluyoruz. Devrimci duruﬂumuzla da yaln›z de¤iliz. Kolektifimiz’in odakland›¤› yöntem; pratik örgütçü çabalar›m›zla bu alana
yüklenmektir. Proleter Devrimci Kadrolar ‘politik bekaretin izolesi’ türünden bir kayg›yla hareket edemezler. Bu türden kayg›lar, ﬂaka bir yana,
bize göre geçersizdir. Komünistler örgütsüz kalamazlar. Örgütlenme bilinci iradî ve gönüllü bir seçimi gerektirir. Devrimci Hareketin günümüzdeki açmazlar› geçicidir. Mutlaka da aﬂ›lacakt›r.”
O. ‹. s›n›fs›z, sömürüsüz, s›n›rs›z, özgürlükçü ve eﬂitlikçi devrimci
ütopyas›n› asla karartmadan ve her ﬂeye ra¤men, ideolojik süzgecinden
geçirdi¤i devrimci bir duruﬂun gere¤ini, meﬂrebince yerine getiriyordu.
Bu yolda ›srarl›, inatç›, çal›ﬂkan ve tutarl› olmaya özen gösteren birikimli ayd›nlar›m›zdan biriydi.
Bu memlekette -say›s›na ve sürüsüne bereket- burjuva ve küçükburjuva “sol” ayd›nlar›n, ayd›n geçinenlerin veya Kolektifimizin deyimiyle “Üniversite okumuﬂ yar›m-ayd›nlar›n” fikir hayat›nda çizdi¤i zikzakl›
grafiklerin karﬂ›s›ndaki yerini al›rken, siyasî mücadeledeki tav›rlar›n› da
onaylam›yordu. Böylelerinin çok yönlü çaps›zl›¤›, iﬂçi s›n›f› hareketiyle
sosyalist hareketin buluﬂup bütünleﬂmesine vurduklar› köstekler yüzünden mevcut “Sol Cenah” örgütlerinin d›ﬂ›nda durmay› ye¤liyordu. Onlara ve kendili¤inden kurduklar› örgütlerine güvenmiyordu. Son derece kibar üslubuyla onlar› etkilemeye çal›ﬂ›yordu.
O. ‹. türünden pek çok Marksist ayd›n insan›m›z da benzeri bir tavr› uygun bulmaktayd›. Oysa Devrimci Hareketimizin onlar›n akl›na, yeteneklerine, bilincine ve uzmanl›k alanlar›ndaki birikimlerine büyük bir ihtiyac› vard›. O da, mevcut “Sol Cenah” örgütlerinin ayr›ﬂ›p, hesaplaﬂ›p
bütünleﬂemeyiﬂine, Marksist-Leninist bir Devrimci Proletarya Partisi
oluﬂturamay›ﬂ›na son derece üzülüyordu. Hastal›kla bo¤uﬂurken dahi;
“Komünistlerin Birli¤i”nin gerçekleﬂmesi için yap›lacak ça¤r›n›n tam da
zaman›d›r. Bunu nas›l özledi¤imi kelimelerle izah edemiyorum.” diyordu.
1989 Kuruçeﬂme Toplant›lar›’nda Kolektifimiz Çal›ﬂanlar›n›n kavgas›n› verdi¤i SINIF PART‹S‹ ile toplant›y› düzenleyenlerin muratlar› çok
farkl›yd›. Bu toplant›ya kat›lanlara yapt›¤›m›z devrimci uyar›; “Sosyal pratikleriyle, bireyci, benmerkezci tutumlar›yla, iﬂçi s›n›f› ve sosyalist hareket d›ﬂ› kimi ayd›nlar›n baﬂ›n› çekti¤i bu türden kotar›lm›ﬂ toplant›lardan
‘Sosyalist Solun Birli¤i’ ç›kmaz, tasfiyecilik ç›kar.” ﬂeklindeki tavr›m›z› O.
‹. de onaylamaktayd›. O da Kuruçeﬂme Toplant›lar›nda yapt›¤› konuﬂ116

mas›yla benzeri bir tav›r alarak sosyalist solun birli¤i özlemini kurutanlara tarihsel bir uyar› görevini yerine getirmiﬂti.
Yaln›z aram›zda üslup ve yöntem fark› vard›. Üslup -biçim- duruma
göre de¤iﬂebilirdi, öz önemliydi. O. ‹. edebî, sanatsal ve hoﬂgörülü, yumuﬂak bir yöntemle, “Dostlar, Yoldaﬂlar..” diye hitap ederek uyar›s›n›
yapm›ﬂt›. Bizler ise, Devrimci Hareketimizi bölen, burjuvazinin iﬂini kolaylaﬂt›ran ve iﬂlevsiz örgüt kurup parti ça¤r›ﬂ›m›nda bulunanlara asla
“yoldaﬂ” muamelesi yapm›yorduk. Sosyal olay ve olgular karﬂ›s›nda herkese anlad›¤› dilde hitap etmeyi ye¤liyorduk. Kazan›c›, e¤itici ve devrimci esnekli¤i gözeten bir üslubu yaln›zca iﬂçi ve emekçiler için uygun buluyorduk. Burjuva ve küçükburjuva “sol” cenah›n iflah olmaz sa¤ ve “sol”
teslimiyetçi oportünist ﬂefleri ise bu üslup ve devrimci yöntemimizden
hiç hoﬂlanm›yordu. Bu da do¤ald›. Çünkü onlarla ayn› lisan› kullanm›yorduk. ‹deolojik, teorik, politik ve örgütsel tercihlerimiz çok farkl›yd›. Kolektifimiz Çal›ﬂanlar› s›n›f mücadelesi tarihimizden, 15/16 Haziran Direniﬂi’nden, sokaktan, s›cak iﬂçi-kitle, köylü-kitle ve gençlik-kitle çal›ﬂmalar›ndan geliyordu.
An›lan “Sol Cenah” örgütlerinin T‹P içindeki ve d›ﬂ›ndaki “vukuatlar›n›” yak›ndan biliyorduk. Onlara asla güvenmiyorduk. Nitekim 12’li askerî faﬂist darbeler sürecinde böylelerinin polis, iﬂkence, mahkeme ve
hapishane deneyimlerini yak›ndan görüp izlemiﬂtik. O. ‹. ise entelektüel
birikimini Devrimci Proletaryan›n kavgas›yla henüz buluﬂturup bütünleﬂtiremeyen ayd›n kesiminden geliyordu. Yaln›z kald›¤› anlar da olmuﬂtu.
Burjuva ve küçükburjuva “sol” ayd›nlar›n Devrimci Hareketimize
verdi¤i zarar› O. ‹. de kendi meﬂrebince ele al›yor, yumuﬂak bir üslupla
inceleyip aﬂ›lmas›na çal›ﬂ›yordu. Onun, mevcut örgütsel aray›ﬂlar karﬂ›s›nda mesafeli durmaya iten ve içlerinde do¤rudan yer almamas›n›n,
ba¤›ms›z Marksist tavr›n› korumas›n›n kendince hakl› nedenleri oldukça
fazlayd›.
Birbirimizin konumunu gözeterek, iliﬂkilerimizi asla koparmadan,
birbirimizi anlamaya çal›ﬂarak, iyi ve kötü günlerimizde aray›p sorarak,
dayan›ﬂmam›z› eksik etmeyerek, önemli geliﬂmeler ve ad›mlar at›l›rken
haberleﬂerek, bilgi al›ﬂveriﬂinde bulunularak, O. ‹. arkadaﬂla bu ve benzeri konularda oldukça fazla kavga etti¤imiz zamanlar da olurdu. Olmuﬂtur.
Devrimci gruplar O’nunla ve bizlerle son derece rahat ve formalitesiz bir iliﬂki içindeydi. Sorunlar›n› örgütlerinden önce bizlerle konuﬂup
tart›ﬂmaktan çekinmezlerdi. Devrimci s›rlar›n› bilirdik. Onlara bu güveni
vermiﬂtik. Devlet terörü alt›nda s›k›ﬂanlar evlerimize gelebilir, bar›n›r ve
Komünist dayan›ﬂman›n ne demek oldu¤unu hissederek ayr›l›rlard›.
O. ‹. “Sol cenah›n”, Devrimci ve Marksist geçinenlerin emperyalizmin gündemini yeterince okuyamad›¤›n› söylüyor, h›zla toparlanarak,
gerekli haz›rl›k çal›ﬂmalar›n› yaparak emperyalist-kapitalizmi kalbinden
vuracak bir örgütlenmenin gerçekleﬂmesinin özlemini duyuyordu.
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SORUN Polemik Dergi’mizin 44. Say›s›, sayfa: 10-33’deki “En Hayatî Sorun Komünistlerin Birli¤i” baﬂl›kl› yaz›m›zda dile getirilen ve Kolektifimiz’in cevaplar›n› da içeren yaz›daki baz› öneriler O’na aittir. Bu
önerileri kendisini son kez evinde hastayken ziyaret etti¤imizde yapm›ﬂt›. Biz de an›lan yaz›yla belgelenmesini uygun bulup yay›mlam›ﬂt›k.
SORUN Polemik Dergi’mizin, ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazete’mizin, Sanat
Cephesi Dergi’mizin sorumlu Yay›n Kurulu üyeleriyle birlikte yapt›¤›m›z
bu ziyaretteki görüﬂmelerin s›cakl›¤›n› asla unutmuyoruz. “Benim fazla
zaman›m yok” diye söze baﬂl›yor, hasta haliyle de Devrimci ve Marksist
Kadrolar›n yaﬂad›¤› “Öndersizlik Krizi”nin nas›l aﬂ›laca¤›na iliﬂkin tavr›n›
öne ç›kar›yor ve pratik baz› önerilerin alt›n› çiziyordu.
O. ‹. bu türden konuﬂmalar›yla âdeta bizlerle vedalaﬂ›yordu; bir
ömür boyu henüz gerçekleﬂmedi¤ini gördü¤ü Siyasî Birlik konusunu
buruklukla anlat›yordu. Sözünü etti¤imiz bu yaz›da ifadesini bulan özlemler, “Komünistlerin Birli¤i-Komünist Birlik” O’nun devrimci bir
vasiyeti niteli¤indeydi.
O. ‹. benzeri bir öneriyi ve özlemini tüm Devrimci ve Marksist kökenli birey, grup, çevre ve örgütlere de, aralar›nda bir ay›r›m gözetmeden, yap›yor ve vasiyet ediyordu.
“Kuruçeﬂme Toplant›lar›’nda Kolektifinizin ve benim yapt›¤›m konuﬂmalar›m›zla (belgelidir) yaln›zca tarihe devrimci bir kay›t düﬂürülmedi. Bu devrimci uyar›m›z› bugün baz› kadrolar ciddiye al›yor ve yararlan›yorlar. Yani boﬂuna de¤ildir, iﬂe de yaram›ﬂt›r. Orada siyasal-sosyal
devrimimizin yol ve yöntemlerini arayanlara anlaml› bir ›ﬂ›k gösterilmiﬂtir. Tarihsel-s›n›fsal görevimizi yerine getirdik.” demiﬂtir.
Hayat› ve mücadeleyi kucaklamaya aday bir SINIF PART‹S‹’ni henüz daha üretemeyiﬂimizin sanc›lar›n› yaﬂamaktay›z. Böylesine anlaml›
ideolojik, teorik, politik ve örgütsel donan›ml›, merkezî kurumsal disiplinli bir örgütlenmeyi baﬂard›¤›m›zda Orhan ‹yiler gibi arkadaﬂlar›m›z ve
onlarca Marksist birikimli insan›m›z asla “yaln›z” b›rak›lmayacak, ba¤›ms›z s›n›f tavr›n› tercih ederek bu türden bir kurumlaﬂmaya omuz verip
içinde yer alacaklard›r.
Orhan ‹yiler “kapitalist anarﬂi ça¤›n›n” bir hastal›¤›na kurban gitti.
Onu daha fazla yaﬂatamad›k. Ondan ö¤renilecek daha çok ﬂey vard›.
Art›s› ve eksisi ile iddias›n›n arkas›nda ilkeli, düzgün ve onurlu durdu;
tart›ﬂmaya, yararlanmaya ve eleﬂtirel katk› yapmaya de¤er eserler verdi; söylenecek olan ﬂeyleri meﬂrebince söyledi ve bu bilinçli tavr›n uzant›s›nda hareket etti.
An›s› unutturulmayacak ve yaﬂat›lacakt›r.
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Aliye Munzur
-K›sa BiyografiOrhan ‹yiler’in K›sa Biyografisi

“ ‘Bu dünyada ö¤renmek, bildiklerimizi baﬂkas›na ö¤retmek, bilimde ve sanatta hep daha ileriye gitmek için bulunuyoruz.’ Amadeus Mozart (1784). Ve savaﬂ› izliyorum. 12 ﬁubat 1991” (Günceler)
1935 y›l›nda Edremit’te do¤an Orhan ‹yiler ilkokul döneminde yazar
olmaya karar vermiﬂ ve tüm yaﬂant›s›n› bu amac› do¤rultusunda yönlendirmiﬂtir. Lise döneminde ald›¤› Frans›zca e¤itimini kendi çabalar›yla geliﬂtirmiﬂ ve ölünceye kadar Frans›zca kaynaklardan düﬂünsel faaliyetlerinde kapsaml› olarak yararlanm›ﬂt›r. Marksist-Leninist hareketin kadrolar› taraf›ndan mutlaka bir yabanc› dil bilmenin ve dünya komünist hareketi ile entegrasyonun önemini hayat›n›n her döneminde dile getirmiﬂtir.
Ortaokul ve lisede yazd›¤› hikayeler çeﬂitli dereceler alm›ﬂ, okulda
yap›lan törenlerde hitabet yetene¤iyle öne ç›km›ﬂt›r. ‹stanbul Hukuk Fakültesi’ni ikinci s›n›fta, yazarl›¤›na ve diline olumsuz etkisi oldu¤una inanarak radikal bir kararla terk etmiﬂ, ard›ndan tiyatro yazarl›¤›nda yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. 1965’te büyük baﬂar› kazanan ﬁark›c› K›z oyununu bir y›l boyunca kald›¤› Elaz›¤’›n bir köyünde yazm›ﬂt›r. Bir dönem ﬁehir Tiyatrolar›’nda Muhsin Ertu¤rul’un asistanl›¤›n› yapan Orhan ‹yiler, tiyatro ortam›nda yaﬂad›klar›ndan “as›l tiyatronun tiyatroda yap›lmad›¤›” sonucunu
ç›kararak bu ortam› bilinçli olarak terk etmiﬂtir.
Türkiye ‹ﬂçi Partisi üyesi olan ve partinin kültür kolunda önde gelen
çal›ﬂmalar yaparak Kartal ‹ﬂçi Tiyatrosu’nu kuran Orhan ‹yiler’in yazarl›k maceras›nda dönüm noktas› yak›n aile dostu olan Adnan-Nazife
Cemgil’in sevgili o¤ullar› Sinan Cemgil’i Haziran 1971’de Ad›yaman’›n
Gölbaﬂ› ‹lçesi ‹nekli köyünden alma yolculu¤udur. “Seni Nurhak da¤lar›nda bütün güzelli¤inle görünce ben ﬂimdiye kadar yaﬂad›¤›m her ﬂeyin
nas›l az de¤erli oldu¤unu kavrad›m. Benim hayat›m› de¤iﬂtirdin. Art›k
hep senin, yoldaﬂlar›n›n savaﬂ›m›ndaki gerçekli¤e kendi yaz›m yetene¤imi açt›m.” Bu yolculu¤u anlatan Öldükleriyle Kalmad›lar ilk bask›s›n›
1978’de yapm›ﬂt›r. 6. bask›s› ise Ekim 1999 da yap›lm›ﬂt›r.
Yaﬂam›n› sürdürebilmek ve k›z›yla birlikte manevi k›z›na bakabilmek için 1970-1983 y›llar› aras›nda küçük bir iplik atelyesi iﬂletmiﬂtir. Bu
y›llar boyunca otobüste, vapurda okuyarak, geceleri sadece 3-4 saat
uyuyarak kararl› ve dirençli bir ayd›n olarak yarat›c› çal›ﬂmalar›na devam
etmiﬂtir. 4 Nisan 1989’da güncesine yazd›¤› gibi; “Yaﬂam›n ak›ﬂ›na yanl›ﬂ yaﬂay›p ölmemek gerek! ‘Yanl›ﬂ YAﬁAM’ Hiç düzeltilemeyecek bir
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hesapt›r ‘yanl›ﬂ yaﬂamak’”. Türkiye sol hareketinin ideolojik ve güncel
sorunlar›na, cezaevlerinde yatan, ﬂehit düﬂen tüm devrimcilere duydu¤u büyük sayg› ve ba¤l›l›kla devam eder.
17 - 23 Ekim 1990 aras›nda kat›ld›¤› Do¤u Anadolu gezisinde, bölgedeki Kürt halk›n›n sorunlar›n› birinci a¤›zdan dinleme, bölgede devletin uygulad›¤› faﬂist yöntemleri gözlemleme ve Kürt solu ile görüﬂme imkân› bulur. “Diyarbak›r-Mardin-Midyad-Nusaybin-‹dil-Cizre-Silopi-ﬁ›rnak-Uludere-Gercüﬂ-Hasankeyf-Batman-Diyarbak›r bölgesinde iki gün
süreyle bulunduk. Ekibimizde Cumhuriyet gazetesinden ﬁükran Ketenci, ozan Refik Durbaﬂ, sinema sanatç›s› ‹lyas Salman, Hale ve Mustafa
Lütfi K›y›c›’lar, Bilgesu Erenus, Zihni Anadol, Gürkan Riﬂvano¤lu ve ben
vard›m.” 25 Ekim 1990’da bir bas›n toplant›s› ile izlenimlerini bas›nla
paylaﬂ›rlar. “Do¤u Anadolu’da yaﬂayan Kürtler üzerinde gözlemledi¤imiz bask›lar TC’nin ‹srailleﬂmesini, Kürt halk›n›n da Filistinlileﬂmesini
kaç›n›lmaz bir sonuç olarak çok k›sa bir sürede önümüze getirecektir.
‘Savaﬂa Hay›r - Irkç›l›¤a Son’ belgesini kitleleﬂtirme olana¤› bulabilirsek
utanç verici tablolar› görmekten kendimizi kurtarabiliriz diye düﬂünüyorum.” (Günceler, 26 Ekim 1990). Bu geziden “yeryüzü yaﬂam›”n›n son
anlar›na kadar özlemle bahseder.
Tiyatro, politik roman, aç›k mektuplar, radyo sohbetleri yazar›n denedi¤i anlat›m biçimleridir. Ayr›ca çeﬂitli politik dergi ve gazetelerde makaleleri yay›nlanm›ﬂt›r.
Orhan ‹yiler 25 ﬁubat 2011’de bir süredir yakaland›¤› kanser hastal›¤› nedeniyle aram›zdan ayr›ld›. Bir devrimcinin deyiﬂi ile “Öldükleriyle
Kalmayanlar”›n aras›na kat›lan Orhan ‹yiler’in ba¤›ms›z Marksist tutumu
ve eserlerinde sergiledi¤i yaﬂama asla teslim olmayan dik duruﬂ onu tan›yan herkesin kabul etti¤i bir özelliktir. Baﬂta kendisi olmak üzere,
onurlu insan kiﬂili¤ini ve sol hareketi didik didik eleﬂtirmesi ve son nefesini verinceye kadar Lenin’e ve tüm Leninistlere duydu¤u büyük inanç
ve mütevazili¤i onun kiﬂili¤ini ve sanatç›l›¤›n› tan›mlayan en önemli özellikler olarak daima akl›m›zda kalacakt›r.
Bas›lm›ﬂ olan eserleri ﬂunlard›r:
Generaller K›ﬂ›nda Yaﬂam Kaynakçalar› (1989): 12 Eylül dönemindeki Dan›ﬂma Meclisleri, S›k›yönetim Mahkemeleri, Anayasalar› ve
öteki apoletli korporasyonlar›yla generaller yönetiminin insanlar›m›z
üzerinde yaratt›¤› dehﬂeti ve insanlar›m›z›n hayata tutunma noktalar›n›
Generaller K›ﬂ›nda Yaﬂam Kaynakçalar› ad›n› verdi¤i öykülerinde Mimar
Ali’nin, Cezmi Bey’in, Sakall› Hurﬂit’in, Odas›n› Boyayan Adam›n yaﬂamlar›yla tarihin belle¤ine kaz›m›ﬂt›r.
Körfezin Kutsal Adaklar› (1991): Basra Körfezi Arap ‹ﬂbirli¤i Konseyi’ni oluﬂturan 6 Arap Devleti tam bir “burjuva topluluklar›” biçiminde
yaﬂarken, öteki Arap halk tam bir “proleter uluslar” olarak yaﬂamaktad›r.
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Orhan ‹yiler bu kez oda¤›na Saddam rejimini, Kuveyt’e nas›l sald›rd›¤›n›, sonras›nda Birinci Körfez savaﬂ› ﬂeklinde geliﬂen savaﬂ›, bunun ‹srail ve bat›n›n entegre olmuﬂ dünya burjuvazisi ile iliﬂkilerini aç›k biçimde
sergiler.
Birgün Bile Yaﬂamak (1992): Orhan ‹yiler’in bir baﬂka kült eseri
olan Birgün Bile Yaﬂamak 80’li y›llar›n baﬂ›nda bas›ma haz›r olmas›na
ra¤men ancak 1992’de bas›labilmiﬂ ve bir çok insan›n baﬂucu kitaplar›ndan biri olmuﬂtur. “Torunlar›m›z kapitalist ça¤›n kal›nt›lar›yla belgelerini büyük bir merakla izleyecekler. Nas›l olur da özel kiﬂilerin ellerinde bulunabilir yiyecek-içecek maddelerinin al›m sat›m›; fabrikalar ve iﬂletmeler nas›l olur da özel kiﬂilerin ellerinde bulunabilir... Bir insan baﬂka bir insan› nas›l sömürebilir; çal›ﬂmadan nas›l s›rtüstü yaﬂayabiliyordu
birtak›m insanlar? ‹ﬂte tüm bunlar› kafalar›nda canland›rmakta zorluk çekecek torunlar›m›z.” Lenin’in 1919’un 1 May›s’›ndaki bu sözleri bir düﬂ
müydü? Birgün Bile Yaﬂamak 1917 Bolﬂevik devriminin; devrim öncesi
dönemdeki politik hareketleri, Rus halk›n›n tüm katmanlar›n›n sosyoekonomik ve psikolojik özelliklerini, devrim öncesi ve sonras›n›n altyap›
ve üstyap› kurumlar›n›n oluﬂturulmas›nda Bolﬂevik kadrolar›n tart›ﬂmalar›n› ve Lenin’in Bolﬂevik Parti’de kurmaya çal›ﬂt›¤› demokratik-merkeziyetçilik ilkesinin politik, lirik bir destan›d›r.
Yeni Dünya Gerçe¤i (1996); Dünya burjuvazisinin suçüstü dosyalar›n› anlat›r. Kolektivist sistemlerin 10 Kas›m 1989’da Berlin Duvar›’n›n
y›k›lmas› sonras› kapitalist restorasyonlar›n›, bu sürecin Do¤u Avrupa’da, Yugoslavya’da oynad›¤› oyunlar›, özelleﬂtirmenin dünyadaki genel felsefesi ve uygulamalar›n›, Afrika’da Cezayir içsavaﬂ› ve 20. yüzy›l›n en büyük kitlesel katliamlar›ndan olan Ruanda olaylar›n›, Ortado¤u’daki petro-dolar ﬂeyhliklerinin fakir halklar› üzerindeki sömürülerini
ve ac›mas›zl›klar›n› kan›tlar›yla birlikte anlat›r.
Devrimci Ado’nun Ölümsüzler Kat›nda Yarg›lanmas› (1998):
B‹O ülkesinde generallerin hükümet darbesiyle gerçekleﬂtirdikleri faﬂist
yönetime karﬂ› devrimci direniﬂte vurulup ﬂehit olan ADO, ölümsüzler
kat›na ulaﬂ›r. Ölümsüz Yarg›çlar› Ado’nun ﬂehitli¤ini onamada ikircili¤e
düﬂüren, ölümsüzler kat›nda derin bir kargaﬂaya neden olan yaﬂam dialar›ndaki ADO GERÇE⁄‹ nedir?
Sana 21. Yüzy›l Raporumu Sunuyorum (2005): 11 Eylül sald›r›lar› Dünya Burjuvazisi Konfederasyonu’nca, bilerek sinsice haz›rlanm›ﬂt›r
ve de 21. yüzy›l gerçe¤inin as›l bu oldu¤unu ortaya koymuﬂtur. Orhan ‹yiler 11 Eylül’den itibaren Bat› bas›n›n›, siyasî ve askerî yöneticilerini ve askerî-siyasî haber alma örgütlerinin belgelerini dikkatlice izleyerek, bu sald›r›lar›n tüm dünya halklar›na karﬂ› baﬂlat›lan bir dünya savaﬂ›n›n bizzat
Bat› taraf›ndan kendi insanlar›n› öldürerek haz›rlanm›ﬂ bir komplo oldu¤unu anlat›r. Eseri 2003’te biter ama 2005’te bas›labilir. Aradan geçen süre bu tespitlerinin do¤rulu¤unu Wikileaks denilen belgelerle, ayr›ca ABD
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ve ‹ngiltere’de burjuva demokrasisinin izin verdi¤i ölçüde kurulan “sözde”
soruﬂturma, araﬂt›rma komisyonlar›nda o dönemin sorumlular›nca, nas›lsa yarg›lanmayacaklar›n› bildikleri için rahatça aç›klanm›ﬂt›r.
Danilov Manast›r›’n›n Çanlar› (2007): ÇANLAR’›n kapsad›¤› dönem 20. yüzy›l›n bitimine do¤ru gezegenimizdeki o müthiﬂ politik depremin sosyalist sistemleri yerle bir etti¤i dönemi kaps›yor. 1991’de tüm
Varﬂova Pakt› ve Sovyetlerde özgürlüklerin simgesi çanlar u¤ultusuna
insan haklar›, özgür pazar ekonomisi ilahileri de kat›l›nca 70 y›ll›k uygulaman›n sonucunda sosyalist sistemler depremin sars›nt›lar›na dayanamayarak çöküp gitti. Ne ki, iﬂin bu kadar kolay olmad›¤›n› Danilov Manast›r›’n›n Çanlar› okuru tüm boyutlar›yla kavrayacakt›r. “Sosyalistlerin
Birli¤i” konusunda 1989’da yap›lan Kuruçeﬂme Toplant›lar› için haz›rlad›¤› bildiriler günümüz için de son derece önemli Leninist Parti ilkelerini
detayland›r›r.
Generallerin Zab›t Varakalar› (2008): Günce tutmak onun yazarl›¤›n›n bir baﬂka yan› olmuﬂtur. 12 Eylül faﬂizminin yaratt›¤› ortamda o
her ﬂeyi kaydetmiﬂtir defterine. Bu kay›tlar›n›n bir bölümü Generallerin
Zab›t Varakalar› olarak Aral›k 2008’de Devrimci 78’liler Federasyonu taraf›ndan kitaplaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bas›lmam›ﬂ güncelerinin haz›rlanmas›na devam edilmektedir. Kendi anlat›m›yla “Günceler’i okuyanlar günümüzde
felsefe, politika sapmalar›na karﬂ› nas›l do¤ru ve Marksist bir çizgi izlendi¤ini görmekte zorluk çekmeyeceklerdir diye düﬂünüyorum.”
(08.12.2010)
Akl›n Lirizmi (2011): “Akl›n tan›m› yaﬂam› analiz etmek, bilinçlendirmektir belki de. Çok kez gözden kaç›r›lan, akl›n bu çabas›n›n duygusall›ktan ar›nm›ﬂ bir lirizmi oldu¤unu kavrayamamam›zd›r. Asl›nda bu lirizm duygular›m›z kadar etkilidir. Belki de ondan da yo¤un. Akl›m›zla
kavrad›¤›m›z her ﬂeyde bu lirizmin varl›¤›n› çok kez unuturuz.” Akl›n Lirizmi Orhan ‹yiler’in yay›nlanm›ﬂ kitaplar›ndan ve hiç gün yüzüne ç›kmam›ﬂ güncelerinden oluﬂuyor.

Bas›lmam›ﬂ Eserleri:
Günceler
Yitik Köpek (Tiyatro oyunu)
ﬁark›c› K›z (Tiyatro oyunu)
Kral Oidipus Yazar›n› Yarg›l›yor (Tiyatro oyunu. Tarih: 1988)
Lenin’in Ülkesinde Neler Oluyor? (2005)
33 Gün Savaﬂ› (Haziran 2008)
22 Gün Savaﬂ› (May›s 2010)
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S›rr› Öztürk
Halit Çelenk’in An›s›na…

-An›-

Halit Çelenk Arkadaﬂ›m›z› (H. Ç.) A¤abeyimizi 13 ﬁubat 1962’de kurulan Türkiye
‹ﬂçi Partisi’nin kuruluﬂ dönemlerinden önceleri de tan›maktayd›m. O daha çok A¤abeyim, ‘Eme¤in Ressam›’ Avni Memedo¤lu’nun kuﬂa¤›ndan bir devrimciydi. I.
T‹P’deki mücadele arkadaﬂl›¤›m›za vurgu
yapmak için yaz›n›n baﬂ›ndaki “Halit Çelenk
Arkadaﬂ” hitab›n› uygun buldum.
H. Ç. ayn› zamanda s›n›f mücadelesi
temelindeki bir örgütlenmenin özlemini çekiyordu. O, devrimci tarih ve geleneklerimize, Tarihî TKP’mize son derece sayg›l›yd›.
I. T‹P deneyimindeki mücadele arkadaﬂl›¤› Devrimciler, Sosyalistler
ve Komünist Kadrolar aç›s›ndan önemlidir. 1946’da kurulan iki sosyalist
parti (Esat Adil Müstecapl›o¤lu’nun kurdu¤u TSP ile Dr. ﬁefik Hüsnü
De¤mer’in kurdu¤u TSEKP) ve Dr. K›v›lc›ml›’n›n kurdu¤u Vatan Partisi
deneyimlerinden sonra legaliteyi oldukça “uzun” bir süre için kullanan
T‹P olmuﬂtur.
H.Ç.’nin T‹P’in örgütlenmesindeki mücadele arkadaﬂl›¤›n› da asla
unutmamal›y›z. Bu süreç “Sol Cenah”daki ideolojik, teorik, politik ve örgütsel ayr›ﬂmalar›n›n yaﬂand›¤› bir partileﬂme dönemini yans›tmaktad›r.
Yüz y›ll›k s›n›f mücadelesi tarih ve geleneklerimiz aras›nda 10 Eylül
1920 Tarihî TKP deneyimi “Sol Cenah”daki partileﬂmenin ilki say›l›r. ‹ﬂçi s›n›f› hareketiyle sosyalist hareketimiz böylece buluﬂup bütünleﬂerek
partileﬂmiﬂtir. TKP’nin oluﬂumu sosyal meﬂruiyeti ve devrimci yasall›¤›
asla tart›ﬂ›lmayan bir ilk deneyimimizdir. “Komünistlerin Birli¤i” ya da
“Komünist Birlik” deneyimleri denildi¤inde TKP ve onun partileﬂme konusundaki Marksist-Leninist yönelimleri akla gelir. Günümüze kadar da
baﬂka da bir örne¤i yoktur. Olmam›ﬂt›r. Gerek TKP isim ve s›fatlar›n›
keyfe-keder, kendili¤inden, gerekse “alan kapatma” veya vahiy yöntemiyle kullanmaya yeltenenlerin serüvenleri ö¤retici derslerle doludur.
Bu türden örgütleri kurup parti ça¤r›ﬂ›m› yapanlar tüm sosyal muhalefet
dinamiklerinin yeni nitelikler kazanmas›na köstek olmuﬂtur. Bu günkü
“Örgütler Anarﬂisi” hastal›klar›n›n temeli bu süreçlerde at›ld›.
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Burjuvaziyi anlad›¤› dilde karﬂ›ya alarak onunla hesaplaﬂacak, çok
geciken siyasal ve sosyal devrimimizi gerçekleﬂtirecek olan birleﬂik, ciddî, güvenilir ve donan›ml› bir S›n›f Partisi yerine örgüt kuranlar sistemin
hukuk öksesine her tak›l›ﬂ›nda akla ilk gelen isimlerden birisi de Avukat
Halit Çelenk idi. H. Ç. üstlendi¤i davalar› yaln›zca takip etmekle kalm›yor, daha fazlas›n› yap›yordu.
“Devrimci iﬂini iyi yapan›n ad›d›r” özdeyiﬂimize uygun ve bunu kan›tlayan isimlerden biriydi H. Ç. O, avukatl›k mesle¤inin nas›l yap›lmas›
gerekti¤ini, bizzat eylemiyle yaparak göstermiﬂ, bu yolda bedel ödemiﬂ
ve anlayana ö¤retmenlik yapm›ﬂt›r.
Dönemin ilerici ceza avukatlar›ndan Av. Orhan Arsal, Av. Faik Muzaffer Amaç, Av. Muvaffak ﬁeref türünden avukatlar›n kat›ld›¤› davalarda savc›larla hâkimlerin enselerinden yeller eserdi.
Mevcut hukuk hazretlerini, siyasî, vicdanî ve de cüzdanî gerekçelerle kuﬂa çevirenler an›lan ilerici avukatlardan korkard›. Sistemin mahkemelerinde yarg›lanan devrimciler, sosyalistler ve komünistler avukatlara asla “Gel bizleri savun” diye bir ça¤r›da bulunmazlar, onlara “Gel
davam›z› takip et” derlerdi. Çünkü siyasî davalardaki san›klar kendilerini savunurlard›. Savunmak zorundayd›lar.
Asl›nda tüm siyasî davalar› kurumsal merkezî disiplinli bir S›n›f Partisi’nin güvencesindeki örgütlü avukatlar takip etmeli-savunmal›yd›. Bu
türden bir güvencenin olmad›¤› süreçlerde, ün düﬂkünlü¤ünü, para-pul
meselesini, sansasyon ve magazinleﬂme gibi rahats›zl›klar› öne ç›karan
avukatlar da oluyordu. S›n›fl› toplumlarda bu düﬂüncelerinden ar›nm›ﬂ
ve bunlar› asla mesele yapmayan, mesle¤inin niteliklerini kavram›ﬂ, ald›¤› davalar› gere¤i gibi takip ederek savunan avukatlar›m›z›n say›s› da
çok azd›r.
H. Ç. türünden avukat arkadaﬂlar›m›z s›n›fl› toplumlar›n ölçütlerini
k›r›p aﬂm›ﬂ ve öncelikle bu türden ilerici nitelikleriyle an›lmakta ve çok
sevilmektedirler. Ald›klar› davalar› ideolojik süzgeçlerinden geçirmiﬂ
kimselerdi. Davalara bilinç ve kararl›l›kla girmiﬂlerdi. San›klar da bu türden avukatlar›n› göz bebe¤i gibi korur, dayan›ﬂmas›n› eksik etmez, onlar›n maddî, manevî, moral vb. s›k›nt›lar içine girmesini asla istemezdi.
H. Ç.’nin k›sa biyografisinde de¤inildi¤i gibi O, tüm önemli davalarda rol ve sorumluluk alm›ﬂ biridir. Mevcut burjuva hukukunun yorumunda sistemin gerici, ›rkç›, milliyetçi ve faﬂist kimli¤ini -“vukuat›n›”- anlad›klar› dilde aç›¤a vurmuﬂtur. Kendi hukukunu “hini hacette” çi¤neyen devletlerin baﬂ›nda TC gelmektedir. Bu memlekette “Hukuk yoluyla mücadele” asla küçümsenecek bir konu de¤ildir. Osmanl›dan bu yana “Kayudat ve kuyudata” çok önem veren bir toplumda yaﬂamaktay›z. Tarih ve
insanl›k önünde emperyalist-kapitalizme kölece angaje bir toplumdaki
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hukuk skandallar›n›n kayd›n› tutarak belgelemek, hesap sormak, boyun
e¤memek sorumlulu¤umuz hiç gündemimizden düﬂmedi.
Daha gerilerdekini saymazsak TC devletinin Mustafa Suphi ve yoldaﬂlar›n›n hunharca katledilmesinden bu yana, sistemin hukuk anlay›ﬂlar› olan faﬂist ya da faﬂizan anlay›ﬂlarla daima bo¤uﬂup duruyoruz. Hesap defterlerimizdeki kay›tlar ço¤ald›. Özetlersek: Sistemden alacakl›
durumday›z. Fakat tutarl›-somut-amaçl› bir iktidar projesine sahip bir S›n›f Partisi eksikli¤imizi bir türlü gecikmeden iﬂbaﬂ› yapt›ramad›k. Siyasal-sosyal devrim mücadelesinde bir daha yeri asla doldurulamayacak
insanlar›m›z› proletaryan›n koruyuculu¤una çekerek kazanamad›k. Onlarda kendi geleneklerini yaratma yoluna girdiler.
‹nsanlar›m›z›n çeﬂitli ve çok yönlü k›y›m ve k›r›mlar›ndan ötürü öncelikle burjuvaziyi sorumlu tutar›z. Sistemin ideolojik-s›n›fsal kiniyle insanlar›m›za uygulayageldi¤i bask› ve terörünü asla unutamay›z. ‹ﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›za uygulanan inkâr, imha ve asimilasyon politikalar›n›n üstünü örten tüm burjuva ve küçükburjuva “sol” anlay›ﬂlara ﬂiddetle karﬂ› geliriz.
Sistemden alacak hanemizin, hesap sorma iﬂimizin oldukça kabarmas›n›n kusuru biraz da “Sol Cenah” örgütlerimizin üzerindedir. Henüz tümüyle ayr›ﬂmam›ﬂ ve yan yana duran “Sol Cenah” örgütleri’nin “vukuat›”
yeterince sorgulanmam›ﬂt›r. Genel bir hesaplamayla bu ayr›ﬂmay› gerçekleﬂtirerek, yeniden buluﬂup bütünleﬂmenin yolunu döﬂeyecek devrimci
inisiyatiflere, iradî müdahalelere ihtiyaç duyulmaktad›r. Gelece¤in devrimci nesilleri, bu süreci incelerken, hakl› gerekçeleriyle; Devrimci, Sosyalist,
Komünist hatta Bolﬂeviklik iddialar›n›n arkas›nda bir türlü düzgün duramayanlar› -hepimizi- politika sahnesinde eksikli¤i hissedilen S›n›f Partisi’ni
gerçekleﬂtiremeyiﬂimiz yüzünden suçlayacaklard›r.
* * *
H. Ç. s›n›f mücadelesinde yaﬂanan alt-üst oluﬂlarda devrimci ve
sosyalist olman›n sorumlulu¤unu daima yerine getirdi. Görevini yapt›.
T‹P içinde yaﬂanan “ayd›n” kavgas›nda, Aybar-Aren-Boran-Sarg›n
hizipleﬂmelerindeki sa¤ teslimiyetçi oportünizmin yan›nda yer almad›. O
da bizim gibi ilerici-devrimci gençli¤in dinamizminin partiye kanalize
edilmesinden yanayd›. Onun özlemini duyuyordu. T‹P’in ülke çap›nda
örgütlenmesinde de¤erli eﬂi ﬁekibe Çelenk ile birlikte büyük roller üstlendi. Evi ve Bürosu da tüm devrimcilere aç›kt›. Ekme¤ini yedik, evinde
konuk olduk. Hukukî bilgisinden büyük ölçüde yararland›k. Fakat T‹P
merkez kli¤i O’nun bu tavr›n› “hizipçilik” olarak niteleyecek kadar ileri gitmiﬂti. Öncelikle ‹stanbul ilinden baﬂlayarak “17’lerin”, ard›ndan Kocaeli
‹l Sekreteri olan benim partiden ihraçlar›m›z istenmiﬂti. T‹P merkez kli125

¤inden Aybar ve arkadaﬂlar› H. Ç.’nin de partiden ihrac› için yan›p tutuﬂuyor, küçükburjuvaca uydurma kulis ve gerekçelerle O’nu da saf d›ﬂ›
tutman›n yöntemlerini uyguluyorlard›.
Özellikle T‹P’in 1965’teki Malatya Büyük Kongresinde H. Ç.’nin
merkez kli¤inin oportünist tavr›na karﬂ› parti içinde oluﬂan devrimci muhalefet ile “kulis” ve “iﬂbirli¤i” yapt›¤›n› iddia ediyorlard›. T‹P’in taban›ndaki devrimci muhalefet merkez kli¤inin iddia etti¤i gibi ne kulis yapm›ﬂt›, ne de hizipçiydi. Özveri ve militanl›klar›yla T‹P’in gerçekten T‹P olmas›n›n kavgas›n› veriyorlard›. T‹P’deki devrimci muhalefet e¤er organize
olabilseydi Aybar-Aren-Boran-Sarg›n kli¤i ilk kongrede alaﬂa¤› edilirdi.
Fakat legal parti deneyimlerimiz son derece s›n›rl›yd›. Sendikac›lar kendi örgütlerindeki son derece zararl› ve tart›ﬂmal› olan “seçim” ve “tur”
yöntemlerini T‹P’e de getirmiﬂ-bulaﬂt›rm›ﬂlard›. Parti genel yönetim kurulu için yap›lan ilk tur seçimlerinde partiden ihrac› istenen ben de 183
delegenin kat›ld›¤› oylamada 126 oy alm›ﬂt›m, Aybar da 126 oy alm›ﬂt›.
T‹P içindeki devrimci muhalefet e¤er organize olmuﬂ olsayd› böyle olmazd›.
Halit Çelenk ile Eﬂi ﬁekibe Çelenk haks›z yere itham edildiler. Onlar› asla yaln›z b›rakmad›k. “Haysiyet Divan›”na konu edildi¤inde de parti merkez kli¤i benim ifademe baﬂvurmay› bile deneyemedi. H. Ç. benim
ifademe neden baﬂvurulmad›¤›n›n hesab›n› soruyordu, Aybar ve arkadaﬂlar›na. Aybar, paﬂazade kimli¤i ile partide son derece pimpirikli bir
yönetim uygulamaktayd›. “Aman faﬂizm gelir!..” diye durmadan burjuvaziye hulus çak›yordu. Nihat Sarg›n da Alman Nazi partisindekine benzer
bir yöntemle, partide Göbbels’in rolünü oynamaktayd›. T‹P’deki “ayd›n”
kavgas› TKP’deki ve özellikle de (Geçmiﬂtekilerini saymazsak) 1951
TKP Komünist Tevkifat›ndaki Zeki Baﬂt›mar ile Mihri Belli’nin baﬂ›n› çekti¤i hizipleﬂmelerin T‹P’e de “veraset kanunlar›” yoluyla taﬂ›nmas›n›n bir
sonucuydu. Partide etkin rol ve sorumluluk alan Aybar-Aren-Boran-Sarg›n hizibi TKP’deki Zeki Baﬂt›mar’›n kadrosuydu. Mihri Belli hizibi ise T‹P
d›ﬂ›ndayd›, MDD formülasyonu ile partiyi eleﬂtiriyordu. Mihri Belli ile
uzak-yak›n diyalogu bulunan “17”ler bu “suçlar›” yüzünden ihraç istemiyle parti d›ﬂ›na itilmek isteniyordu. T‹P’deki bu ihraç mekanizmas›yla ilgili yeteri kadar bilgi kitaplaﬂt›r›ld›¤› için burada ayr›nt›ya girmiyoruz. Dileyen bizim de bu konularda kaleme ald›¤›m›z telif eserlerimizi inceleyebilir. Belgelidir.
‹çinden ve d›ﬂ›ndan gerçekleﬂtirilen bu türden hizipleﬂmeler, T‹P’in
legalde parti olup iﬂlevsel olmas›n›n en büyük engeliydi. T‹P’in arkas›ndaki illegal TKP, önceleri “T‹P’in bir muvazaa partisi” oldu¤unu “Bizim
Radyo” arac›l›¤›yla duyurmuﬂtu. Aybar’›n daha sonralar› nas›l bir miras
üzerinde oturdu¤unun fark›na vararak Zeki Baﬂt›mar’a; “Bu partide sizin
a¤z›n›z konuﬂacakt›r” teminat›n› vermesiyle Harici Büro TKP T‹P’e “olu126

runu” vermiﬂti. Partiden ihraçlar› istenen H. Ç. ve T‹P’in taban›ndaki
devrimci kadrolar bu nedenlerle d›ﬂlan›yordu. Bu süreci eleﬂtiren pek
çok telif eserimizde ayr›nt›l› sözünü etti¤imiz gibi ve s›ras›yla T‹P’in iﬂlevsiz bir duruma getirilmesiyle birlikte, önceleri T‹P içinde bulunan ve
de gençlik temeline dayal› nüveler s›ras›yla; T‹‹KP, THKO, THKP-C,
TKP/ML, DDKO’yu kurmuﬂlard›r. Bu süreçten ayr›ﬂarak kopan örgütler
günümüzdeki “Örgütler Anarﬂisi” hastal›¤›m›z›n ilk ürünüydüler.
* * *
THKO, THKP-C, TKP/ML, DDKO türünden örgütlenme aray›ﬂ ve
yöneliﬂlerinin suçlusu aranacaksa, bu, T‹P merkez kli¤inin “vukuat›nda”
aranacakt›r. Devrimci genç kadrolar› (Denizleri, Mahirleri baﬂta olmak
üzere) partiden ihraç edip burjuvaziye iﬂaret eden T‹P merkez kli¤i en
az burjuvazi kadar suçluydu.
An›lan bu türden örgütlerin tarihsel devrimci geleneklerimizin d›ﬂ›ndaki aray›ﬂ ve yöneliﬂlere girmesinin suçu da T‹P merkez kli¤inin sa¤
teslimiyetçi oportünist politikalar›n›n bir sonucuydu. T‹P; Devrimcileri,
Komünistleri vareden Tarihî TKP’nin Marksist-Leninist Devrimci Kanad›n›n uzant›s› bir örgütlenme de¤ildi. T‹P’in iﬂlevsiz bir konuma giriﬂiyle
THKO, THKP-C, TKP/ML, DDKO türünden örgütlenme aray›ﬂ ve yöneliﬂleri baﬂlam›ﬂt›r. Bu aray›ﬂ ve yöneliﬂler tarihimizdeki sa¤ teslimiyetçi
oportünist ak›mlardan birer kopuﬂ deneyimiydi. Tarihsel süreklili¤i içinde kopuﬂ süreci kendi sentezini üretemedi. Bu kopuﬂ süreci günümüzde de devam etmektedir. Bu türden örgütlerin önder kadrolar›n›n katledilmesi, onlar›n ideolojik, teorik, politik ve örgütsel yan›lg›lar›n› düzeltmelerine f›rsat ve imkân vermedi. An›lan örgütlerin uzant›s› olma iddialar›yla hareket edenler ise, tamamlanamayan bu kopuﬂ sürecine katk› getirmek bir yana, Devrimci Hareketimizin yeni nitelikler kazanabilmesine de
zarar veriyordu. Onlar, hayat ve mücadelenin asla do¤rulamad›¤› teori
pratikleriyle iﬂçi s›n›f› hareketiyle sosyalist hareketin buluﬂup bütünleﬂmesine ve S›n›f Partisi’nin oluﬂturulmas›na darbe vurma yar›ﬂ›ndayd›lar.
O gün bu gündür Parti ve Partileﬂme Sorunu mücadelesine özel
bir önem veren Kolektifimiz Çal›ﬂanlar› siyasal birlik yolundaki Proleter
Devrimci ba¤›ms›z s›n›f tavr›n› sürdürmenin kavgas›n› vermektedir. Kendi yerli sentezimizin üretilmesi mücadelesinde son derece zengin bir
sosyal miras›n üzerinde oturuyoruz. ‹ﬂçi s›n›f› hareketi, sosyalist hareket, emekçi halk hareketleri, direniﬂ, ayaklanma, baﬂkald›r›, isyan, hak
arama, grev ve direniﬂlerle dolu tarihimiz kendi yerli sentezimizin oluﬂturulmas›na ›ﬂ›k tutuyor. Tarihsel olarak daha gerilere gitmeden s›ralanacaksa; M. Suphiler, H. K›v›lc›ml›lar, Denizler, Mahirler, ‹brahimler,
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Mahzunlar, Mazlumlar, Hakilerin devrimci geleneklerini 15/16 Haziran
Direniﬂinin devrimci ruhu ve coﬂkusuyla kucaklayacak bir hareketi oluﬂturmal›y›z. Yerel, ulusal, sosyal, s›n›fsal ve enternasyonal kurtuluﬂumuzun yolu buradan geçiyor. Bu konuda üretti¤imiz tezlerimizle, tahlillerimizin sosyal pratikte s›nanmas› gündeme gelmiﬂtir.
H. Ç.’nin aram›zdan ayr›l›ﬂ› nedeniyle daha önceleri onlarca kez iﬂledi¤imiz bu ve benzeri konular› bir kez daha gündeme getirmenin do¤ru olaca¤›n› düﬂündük ve bu türden hat›rlatmalar›n bir kez daha bu yaz›
vesilesiyle kullan›lmas›n› uygun bulduk.
* * *

Günümüzde de yak›n tarihimiz birilerinin paﬂa gönlüne göre tahrif
edilmek isteniyor. Binbir hamaset, idealizasyon ve mistifikasyonlarla yak›n tarihimiz çarp›t›l›yor. Bu süreçte rol ve sorumluluk alan bizim insanlar›m›z ise sürece müdahale edemeden, tarihsel, sosyal, s›n›fsal görevlerini gerçekleﬂtiremeden, önemli ve örnek insan kimlikleriyle an›lar›n›
geride b›rakarak aram›zdan ayr›l›yorlar.
Kimileri s›n›flar mücadelesi tarih ve devrimci geleneklerimizi anmayarak, “Amele Taifesi” diye küçümseyerek anmasa da; Halit Çelenk Arkadaﬂ›m›z T‹P içindeyken de, 15/16 Haziran Direniﬂi’ndeyken de,
KD‹KB örgütlenmesindeyken de bizim -benim- hukukçumuzdu.
O’nun tam da Denizlerin katlediliﬂinin y›l dönümüne denk bir zamanda aram›zdan ayr›l›ﬂ› önemli ve düﬂündürücüdür. Halit Çelenk’in rikkatli yüre¤i çekti¤i ve tan›¤› oldu¤u ac›lara ancak 89 y›l dayanabildi.
Devrimci Hareketimiz bu süreci dürüst, ilkeli biçimlerde incelemek,
sosyal olay ve olgulardan çok yönlü ders ve sonuçlar ç›karmak durumundad›r.
May›s ay› yaﬂad›¤›m›z tüm bu co¤rafyada ve Dersim’de katliam, infaz ve soyk›r›mlar›n yaﬂand›¤›, pek çok devrimci yoldaﬂ›m›z›n katledildi¤i bir ayd›r. May›s ay›, ayn› zamanda tarihsel iyimserli¤imizin, umudun
yeﬂerdi¤i, Devrimci Hareketimizin yeniden harmanlan›p bütünleﬂece¤i
ve de 1 May›s gibi siyasal-sosyal devrimimizin yak›c› talepleriyle doludur.
Halit Çelenk Arkadaﬂ›m›z› do¤aya teslim ediyoruz.
An›s›n› yaﬂataca¤›z.
Devrimci insanlar›m›z› katledenlere binlerce lanet, Devrimcilere,
Komünistlere ebedî sayg›…
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SORUN Polemik
-K›sa BiyografiHalit Çelenk’in K›sa Biyografisi
(1922 - 5 May›s 2011)

Halit Çelenk, 1922 y›l›nda Antakya’da do¤du. 1944’te ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Çelenk, Türkiye ‹ﬂçi Partisi Ankara il yönetiminde sekreter ve genel yönetim kurulunda üye olarak görev yapt›.
Çelenk, 1960’l› y›llarda ‹lerici Avukatlar Derne¤i ve yine Devrimci Avukatlar Derne¤i’nin kurucu ve yöneticileri aras›nda yer ald›. 1965 y›l›nda Fakir
Baykurt’un baﬂkanl›¤›nda kurulan Türkiye Ö¤retmenler Sendikas›’n›n (TÖS)
daha sonra kurulan Tüm E¤itim ve Ö¤retim Emekçileri Birleﬂme ve Dayan›ﬂma Derne¤i’nin (Töb-Der) hukuk dan›ﬂmanl›¤›n› yapan Çelenk, 1968 y›l›nda
Türk Hukuk Kurumu’nun ikinci baﬂkanl›¤›, 1975 y›l›nda Ça¤daﬂ Hukukçular
Derne¤i baﬂkanl›¤› görevini yapt›.
‹nsan Haklar› Derne¤i ve ‹nsan Haklar› Vakf›’n›n kurucular› aras›nda yer
alan Çelenk, 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde, Dev-Genç, THKO, T‹P, TKP,
TS‹P, Dev-Yol, D‹SK, Bar›ﬂ Derne¤i, TBKP, Türkiye Yazarlar Sendikas›, Halkevleri ve Köy-Koop gibi davalarda avukatl›k yapt›.
Ayr›ca, 1970 - 15/16 Haziran Direniﬂi ile Kocaeli Devrimci ‹ﬂçi-Köylü Birli¤i (KD‹KB) Davas› san›klar›n›n da avukatl›¤›n› üstlendi.
Bar›ﬂ davas›nda ve Aziz Nesin’in öncülü¤ünü yapt›¤› Ayd›nlar Dilekçesi davas›nda san›k olarak yarg›lan ve beraat eden Çelenk, Naz›m Hikmet’in
k›z kardeﬂi Samiye Yalt›r›m taraf›ndan kurulan Naz›m Hikmet Kültür ve Sanat
Vakf›’n›n yönetim kurulunda görev ald›, Naz›m Hikmet’e yap›lan hakaret davalar›nda müdahil olarak Samiye Yalt›r›m’›n avukatl›¤›n› üstlendi.
Çelenk, baﬂta Deniz Gezmiﬂ, Yusuf Aslan ve Hüseyin ‹nan olmak üzere Taylan Özgür, Mahir Çayan, S›rr› Öztürk, Gün Zileli, Melih Pekdemir, Kemal Türkler, Aziz Nesin, Mahmut Dikerdem, ‹lhan Selçuk, Oktay Akbal, Dr.
Erdal Atabek, Vedat Türkali, Mihri Belli, U¤ur Mumcu, Remzi ‹mame, Mümtaz Soysal, Bahri Savc›, Adalet A¤ao¤lu, Iﬂ›k Kansu, Muzaffer ‹lhan Erdost,
Süleyman Ege, Melike Demira¤, Sadun Aren, Abdullah Baﬂtürk, Vahat Erdo¤du, Seyhan Erdo¤du, Fakir Baykurt, Talip Apayd›n, As›m Bezirci, Arif Damar, Öner Ya¤c›, M. Emin De¤er’in de aralar›nda bulundu¤u önemli isimlerin
avukatl›¤›n› yapt›.
Halit Çelenk’in ‘’‹dam Gecesi An›lar›’’, ‘’THKO Davas›, Deniz Gezmiﬂ,
Yusuf Aslan, Hüseyin ‹nan ve Arkadaﬂlar›n›n Sorgu ve Savunmalar›’’, ‘’Devlet Güvenlik Mahkemeleri Niçin Kald›r›lmal›?’’, ‘’Hukuksuz Demokrasi’’,
‘’Umut Hangi Da¤›n Ard›nda?’’, ‘’Bar›ﬂ Savaﬂç›lar›’’, ‘’Beﬂ Kap›-Beﬂ Kilit’’ adl›
pek çok bas›lm›ﬂ eseri bulunuyordu.
Çelenk, Deniz Gezmiﬂ, Yusuf Aslan ve Hüseyin ‹nan’›n idamlar›n›n y›ldönümü olan 6 May›s 2011 günü topra¤a verildi.
S. P. F/9
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Bu Nas›l
Bir Gazetecilik Anlay›ﬂ›d›r!?

-Belge-

Birgün Gazetesi Yay›n Kuruluna,
Birgün Kitap Eki Yay›n Yönetmenli¤ine ve
Röportaj› yapan Volkan Al›c›’ya,
Gazetenizin Volkan Al›c› isimli eleman›n›z Sorun Yay›nlar› Kolektifi
ad›na yönetmen arkadaﬂ›m›z S›rr› Öztürk ile gazetenizin kitap eki için bir
röportaj yapt›.
Yap›lan sözlü röportaj›n tapesini önceden bize iletece¤ini, baz› redaksiyon katk›s› mutabakat›m›zdan sonra yay›mlayaca¤›n› söyledi.
Fakat eleman›n›z›n bu sözüne uymad›¤›n› ve kendi anlay›ﬂ›na göre
bir metnin yay›mlanmas› cihetine girdi¤ini; 19.02.2011 tarihli Birgün Kitap Ekinde yay›mlanan röportaj›m›za eklektik bir yöntemle âdeta “sansür” uygulayarak redakte edilen metni yay›mlamad›¤›n› gördük.
Ekte sundu¤umuz k›rm›z› ve alt› çizili yerlerin yay›mlanmay›ﬂ› gazetenizin Kolektifimize karﬂ› özel veya öznel bir yaklaﬂ›m› olup olmad›¤›n›
ö¤renmek istiyoruz.
Volkan Al›c›’ya yararlanmas› için kucak dolusu arﬂiv, kitap, dergi ve
broﬂür vermiﬂtik. Daha önce röportaj yap›lan Belge ve ‹nsanc›l yay›nevlerine gerek ayr›lan yer, gerekse yay›mlad›klar› kitaplardan söz edildi¤i
halde, Kolektifimizin üretti¤i, özellikle de S›rr› Öztürk’ün telif eserlerinden söz edilmedi¤ini gördük.
Oysa bu kitaplar› kendisine arma¤an etmiﬂtik. Üç ciltlik 12 Mart
1971’den Portreler ve 15/16 Haziran Direniﬂi ile ilgili kitab›m›z›n kapak
filmlerini bizden özellikle alm›ﬂ olmas›na ra¤men bu kitab›m›z yerine
baﬂka yay›nevlerinin kitaplar›n› ilgili sayfaya koymuﬂtur.
Gazeteniz Kolektifimizle ilgili haber, ilan ve benzeri konularda daha
önceleri de bu türden “çifte standartl›” bir yay›n çizgisi izledi¤ini çeﬂitli
vesilelerle eleﬂtirmiﬂ, konuyu ilgili elemanlar›n›za bildirerek belgeleyerek
yay›mlam›ﬂt›k.
Volkan Al›c›’n›n Kolektifimiz hakk›nda özel-öznel bir yorumu ya da
eleﬂtirisi varsa bunu baﬂka bir alanda yapmas› gerekirken, yapt›¤› röportaj›nda yans›tm›ﬂ olmas› ilerici okurlar›m›za objektif bilgi verilmesini gölgelemiﬂtir.
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Gazetenizin sorumlu kadrolar› olarak bu durumu nas›l aç›klayaca¤›n›z› merak ediyoruz.
Birgün Gazetesinde yay›mlanmas› gereken röportaj›n redakte edilmiﬂ ﬂekli aﬂa¤›dad›r. K›rm›z› ve alt› çizili yerler Volkan Al›c› taraf›ndan
öznel niyetlerle ç›kar›lm›ﬂ ve eklektik bir yöntemle âdeta “sansür” edilerek yay›mlanm›ﬂt›r.
Gazetenizin Kolektifimiz ile olan bu türden iliﬂki ve diyaloglarda gözetti¤i “amatörlük”ten kaynaklanmad›¤›n› düﬂündü¤ümüz, “çifte standartl›” yay›n politikas›n› yeniden kendi organlar›m›zda yay›mlayarak aç›¤a vurma durumunda kald›¤›m›z› bilgilerinize sunuyoruz.
Sorun Yay›nlar› Kolektifi

Bir Yay›nevi: SORUN YAYINLARI KOLEKT‹F‹ ‘Kendi sentezimizi
üretmek zorunday›z’
Bu ülkede yaln›zca okurundan ve örgütledi¤i kolektif ak›ldan beslenerek yay›nc›l›k yapan kurumlardan biri de, iﬂçi s›n›f›n›n mal› olan Sorun
Yay›nlar› Kolektifi’dir. Tekelci piyasa koﬂullar›n›n kuﬂatmas›na boyun e¤meden, kendi çizdi¤i yolda yürüyen 36 y›ll›k bir deneyimden söz ediyoruz… Bu 36 y›ll›k üretim, ço¤umuzun kitapl›¤›na Sorun’un en az birkaç
kitab›n› da düﬂürmüﬂtür kuﬂkusuz: Marx, Engels ve Lenin biyografileri,
Serol Teber’in Davran›ﬂlar›m›z›n Kökeni, Henri Lefebvre’nin Marx’›n
Sosyolojisi, Mecklenburg’un Gladio’su ve S›rr› Öztürk’ün üç ciltlik 12
Mart 1971’den Portreler, ‹ﬂçi S›n›f› Sendikalar ve 15/16 Haziran isimli kitaplar› anabiliriz…
Ö¤renme sürecimize katk› sunan kitaplar›n ‘mutfa¤›na’ bakal›m
ﬂimdi de…
Kolektif iﬂbölümünde Yay›nevinin kurucusu ve genel yay›n yönetmeni S›rr› Öztürk… 15/16 Haziran Direniﬂi sonras› Kocaeli bölgesinde
aç›lan davalar›n 1 numaral› san›¤› S›rr› Hoca. Uzun y›llar hapishanede
kal›yor; bir yay›nevinin gereklili¤i, çizgisi, program› daha hapishanedeyken kafada ﬂekilleniyor. Mahpusluk bitince de, 7 Kas›m 1975’de arkadaﬂlar›yla Sorun Yay›nlar›’n› oluﬂturuyor.
S›rr› Hoca, konuﬂmam›z boyunca yay›nevinin özgünlü¤ünü ve çizgisini birkaç kez ›srarla vurguluyor. S›n›rlar›n çizilmesi konusunda belli ki
hassas: “Sorun Yay›nlar› Kolektifi, tecimsel iliﬂkili bir kuruluﬂ de¤ildir.
Kolektif akl›, bilinci ve eylemi örgütlemekten yana; Devrimci, Marksist
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çizgide telif a¤›rl›kl› kitaplar yay›mlayan bir yay›n kolektifidir. Evet, kâ¤›t
parayla, mürekkep parayla ama her ﬂey de para de¤ildir. Bu nedenle,
Sorun Kolektifi di¤er yay›nevlerinden temelde ayr›l›r.”
Yay›nc›l›¤›n en önemli ayaklar›ndan say›lan ve küçük bütçeli yay›nevlerinin en büyük s›k›nt›s› olan da¤›t›m sorununa ise ﬂöyle yaklaﬂ›yor
S›rr› Hoca. Diyor ki; “Kapitalist piyasa, Devrimci ve Marksist çizgisini
sürdüren kitap, gazete ve dergi gibi yay›nlar› bilinçli olarak kuﬂat›r. Burjuvazinin ideolojik ç›kar› bunu gerektirir. Sol cenah›m›z›n da kendi kanal›n› kendi gücüyle açmas› gerekir; bu, ayr›ca, politik bir seçimi de gerektirir. Bunun gere¤ini yeterince yerine getirmemek bizim eksikli¤imizdir.
‹lerici, Devrimci, Marksist yay›n kolektifleri sa¤l› “sol”lu burjuva kuﬂatman›n alt›nda iﬂlevsel olamamaktad›r.”
Henüz Bilim Kurulu, Enstitü ve Akademi gibi eksikliklerimiz aﬂ›labilmiﬂ de¤il. Dolay›s›yla yay›nc›l›k, bu koﬂullarda daha çetin kurumsal merkezi disiplinli Kurum ve Araç’lar›m›zla donan›ml› bir mücadeleyi gerektiriyor. Bu, barda¤›n boﬂ taraf›… Bu tats›z durum, üretimin niteli¤ine yans›yor mu diye merak edip Sorun Yay›nlar›’n›n ‘yay›n listesi’ne bakt›¤›n›zda barda¤›n dolu taraf›n› görüyorsunuz; bu da iﬂin iyi taraf›.
S›rr› Hoca, yay›n listesini eline al›yor ve kitap dizileri hakk›nda bilgi
veriyor. Listede çeﬂitlilik hemen göze çarp›yor; Halklar›n Tarih-Kültür Dizisi de var, Edebiyat-Sanat-Estetik Dizisi de… Sosyal bilimler, e¤itim,
tarih, politik-ekonomi, psikoloji, t›p/sa¤l›k, edebiyat, sanat, estetik, felsefe, politika gibi temel alanlarda telif ve tercüme kitaplar yay›ml›yor Sorun
Yay›nlar›. ﬁunu da söyleyelim: ﬁimdi herkesin birer Gladio uzman› oldu¤una bakmay›n; bu konuda ilk kitaplar Sorun Yay›nlar›’ndan ç›kt›. Yay›nevinin “Emperyalizmin Gizli Örgütleri” baﬂl›kl› bir kitap dizisi bile var.
S›rr› Öztürk’ün kitap seçimi konusunda özellikle alt›n› çizdi¤i bir tercih var, bunu atlamayal›m. “Yay›nevimiz, daha çok Marksist klasikleri
çeviri iﬂine de¤il bu co¤rafyan›n yetiﬂtirdi¤i Devrimci ve Marksist Kadrolar›n ?Marksizmin yorumunu ve pratikte yeniden üretimini? amaçlayan
ve ‘kendi yerli sentezimizi nas›l üretiriz’ kayg›s›yla haz›rlad›¤› telif çal›ﬂmalara a¤›rl›k verdi” diyor ve ekliyor: “Aya¤›m›z› bast›¤›m›z topraklar›, bizi var eden s›n›f mücadelelerini, emekçi halk hareketlerini ve onlar›n kültürlerini incelemek, araﬂt›rmak ve kendi sentezimizi bu temelde üretmek
zorunday›z.”
Sorun Kolektifi ayr›ca, SORUN Polemik / Marksist ‹nceleme-Araﬂt›rma-Eleﬂtiri Dergisi, SANAT CEPHES‹ / Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi, ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ / ‹ﬂçi-Kitle Gazetesi ve KIRMANC‹YA BELEKÊ / Kültür-Tarih-Halkbilim Dergilerini de yay›mlamaktad›r.
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Son sözü ﬂu S›rr› Hoca’n›n: “Tarihsel iyimserli¤imizi koruyarak mücadelemize devam ediyoruz. Gelecek bizimdir…Kazanaca¤›z!”
***
Bu konu ile ilgili Dergi’mize ulaﬂt›r›lan bir de¤erlendirme:
“Solcu”lar, ilerici, demokrat, devrimci ve sosyalist geçinen gazete
ve dergiler ellerine geçirdi¤i kimi olanak-bulanaklarla Devrimcilerle Komünistlerin haberlerine, eylemlerine ve röportajlar›na yer vermeyerek ya
da sansürleyerek ideolojik-s›n›fsal kinleriyle kuﬂatmakta ve objektif haber vermek bir yana sansür ve oto sansüre baﬂvurmaktad›r. Ayn› yöntemi “Soldan haber satmak” (Ne demekse…) yöntemiyle iﬂtigal eden
B‹ANET internet sitesi de ayn› mant›kla hareket etmekte Kolektifimizin
haberlerine ve etkinliklerine yeminli düﬂmanl›klar›yla yer vermemektedir.
Sendika Org. internet sitesi de iﬂçi s›n›f›n›n siyasal ve sendikal birli¤i yolundaki haber, etkinlik ve kitaplar›m›za yer vermemektedir.
Burjuva ve küçükburjuva “sol” ak›mlarla Kürt Yurtseverlerin kuﬂatmas›ndaki gazete ve dergilerin bürolar›nda âdeta her masada birileri padiﬂah gibi oturmaktad›r. Kendilerine bu amaçla yap›lan uyar›, eleﬂtiri ve
önerilere kimlik ve kiﬂiliklerine uygun biçimlerde ve olmayan terbiyelerini bozarak cevap vermektedirler.
Birgün, Evrensel ve Gündem gazeteleri bu yüzden 3-5 binlik tirajlar›n›n ötesine geçememekte, her siyasî e¤ilim kendine müslüman bir
tarz-› siyaset izlemekte ve de kendi amentüsünü okumakta ya da hayat›n asla do¤rulamad›¤› gazetecilik çizgisine biat mant›¤› ile yaklaﬂanlar›n
yaz›lar›na yer vermektedir. Böylelerinin örnekledi¤imiz gazetecilik anlay›ﬂ›; paray› bulmuﬂ, burjuvalaﬂman›n tad›n› ç›karan küçükburjuvan›n
sonradan görmeli¤i, ukalal›¤› ve kendini be¤enmiﬂli¤i s›n›r tan›m›yor.
SORUN Polemik
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Bizden Haberler
• Yazar›m›z Turgay Ulu Hakk›nda
Hukuk hazretlerinin keyfî-fiilî uygulamalar›yla F Tipi Cezaevlerinde
15 y›l “tutuklu”(!) tutulan yazar›m›z Turgay Ulu’nun öteki devrimci
tutsaklarla birlikte tahliye edildi¤ini Dergi’mizin 44. Say›s›nda
duyurmuﬂtuk. Sistemin hukuk anlay›ﬂ› binlerce kez delinince Yarg›tay
9. Ceza Dairesi de Turgay Ulu’nun müebbet hapis cezas›n› hemen
onaylad›. Bu durumda devrimci tutsaklar 15 y›l daha F Tipi Hücrelerde
kalamazlard›. Onlar da kendi özgürlüklerine kendileri karar vererek
yurtd›ﬂ›na ç›kma tercihlerini kulland›lar.
• 9. Bursa Kitap Fuar› Etkinliklerimiz
1. ETK‹NL‹⁄‹M‹Z:

GENÇL‹K-GELECEK VE POL‹T‹KA
Kat›l›mc›lar : 1. Serhat Halis
(‹stanbul Üniv. Ö¤r.)
2. Tuncay ﬁur
(Anadolu Üniv. Ö¤r.)
3. Ahmet Çakmak (Araﬂt›rmac›-Yazar- ‹ﬂsiz)
Yöneten : Serhat Halis
Tarih ve Saat : 6 Mart 2011 Pazar Saat: 15 . 45 - 16 . 45
Düzenleyen : Sorun Yay›nlar› Kolektifi
Yer : 9. Bursa Kitap Fuar› - Yalova Buttim Yolu 4. km.
Cumal›k›z›k Salonu
2. ETK‹NL‹KL‹⁄‹M‹Z:

Sanat Cephesi Dergisi ﬁairleriyle ﬁiir Dinletisi
GENÇL‹K GELECEK SANAT
Kat›l›mc›lar: 1. As›m Gönen
(Yazar-ﬁair)
2. Rag›p Özcan
(Yazar-ﬁair)
3. ‹rfan Ünal
(Yazar-ﬁair)
4. ‹smail Hardal
(Yazar ﬁair)
5. Kemâl Kök
(Yazar ﬁair)
6. Nevzat O¤uz
(Yazar-ﬁair)
7. ﬁevki Özdemir (Yazar-ﬁair)
Müzik : ‹rfan Ünal
Yöneten : ‹smail Hardal
Tarih ve Saat : 12 Mart 2011 Cumartesi Saat: 14 . 30 - 15 . 30
Düzenleyen : Sorun Yay›nlar› Kolektifi- Sanat Cephesi Dergisi
Yer : 9. Bursa Kitap Fuar› - Yalova Buttim Yolu 4. km.
Uluda¤ Salonu
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• 16. ‹zmir Kitap Fuar› Etkinliklerimiz
1. ETK‹NL‹⁄‹M‹Z:

Konu

: GENÇL‹K-GELECEK VE POL‹T‹KA

Kat›l›mc›lar

: 1. K›v›lc›m Uzun
(Anadolu Ünv. Ö¤renci)
2. Tuncay ﬁur
(Anadolu Ünv. Ö¤renci)
3. Güneﬂ Akdeniz (Anadolu Ünv. Ö¤renci)
Yöneten
: K›v›lc›m Uzun
Düzenleyen : Sorun Yay›nlar› Kolektifi
Tarih
: 16 Nisan 2011 (Cumartesi)
Saat
: 18. 30 - 19. 30
Yer
: 16. ‹zmir Tüyap Kitap Fuar› -Fuar Alan›Konferans Salonu I
2. ETK‹NL‹⁄‹M‹Z:

Konu

Kat›l›mc›lar :

: ﬁA‹RLER ﬁ‹‹RLER‹YLE AYA⁄A KALKIYOR
Sanat Cephesi Dergisi ﬁairleriyle
Söyleﬂi Ve Türküler Eﬂli¤inde ﬁiir Dinletisi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

As›m Gönen
‹rfan Ünal
ﬁevki Özdemir
Hüseyin Gül
Rag›p Özcan
Hülya Dedeo¤lu
Sevil Gül
‹smail Hardal
Kemâl Kök
Nevzat O¤uz

(Yazar-ﬁair)
(Yazar-ﬁair)
(ﬁair)
(Yazar-ﬁair)
(ﬁair)
(Yazar-ﬁair)
(ﬁair-Yazar)
(Yazar-ﬁair)
(Yazar-ﬁair)
(ﬁair)

Müzik : ‹rfan Ünal
Yöneten : As›m Gönen
Düzenleyen : Sorun Yay›nlar› Kolektifi - Sanat Cephesi Dergisi
Tarih : 17 Nisan 2011 (Pazar)
Saat : 16. 45 - 17. 45
Yer: 16. ‹zmir Tüyap Kitap Fuar› -Fuar Alan›Konferans Salonu I
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3. ETK‹NL‹⁄‹M‹Z:

Konu
Kat›l›mc›lar

: KÜRESELLEﬁME VE SANAT
: 1. As›m Gönen (Yazar-ﬁair)
2. ‹smail Hardal (Yazar-ﬁair)
3. ‹rfan Ünal
(Yazar-ﬁair)
Yöneten
: As›m Gönen
Düzenleyen : Sorun Yay›nlar› Kolektifi - Sanat Cephesi Dergisi
Tarih
: 17 Nisan 2011 (Pazar)
Saat
: 13. 15 - 14. 15
Yer
: 16. ‹zmir Tüyap Kitap Fuar› -Fuar Alan›Konferans Salonu II
4. ETK‹NL‹⁄‹M‹Z:

Konu
Konuﬂmac›
Yöneten
Düzenleyen
Tarih
Saat
Yer
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:
:
:
:
:
:
:

SEÇ‹MLERDE SOLUN “‹K‹ TAKT‹⁄‹”
1. S›rr› Öztürk (Sorun Yay›nlar› Kolektifi)
Serhat Halis
Sorun Yay›nlar› Kolektifi
23 Nisan 2011 (Cumartesi)
15. 45 - 16. 45
16. ‹zmir Tüyap Kitap Fuar› -Fuar Alan›Konferans Salonu II

