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2010 YEN‹ YIL MESAJIMIZ
Tarihsel ve sosyal iyimserli¤imizi koruyarak her yeni y›lda
bizce önemli temennilerde bulunuyoruz. S›n›fs›z, sömürüsüz,
s›n›rs›z, özgür ve eﬂitlikçi bir dünyan›n yarat›lmas›na iliﬂkin özlemlerimizi dile getiriyoruz.
Ancak temenni ve özlemlerimizin gerçekleﬂebilmesi için
ilerici, demokrat, devrimci, sosyalist ve Marksist “cenah›m›z›n”
ne durumda oldu¤unu do¤ru tespit ederek ilkeli ve dürüst bir
mesaj vermek gerekti¤ini düﬂünüyoruz. Çünkü somut ﬂartlar›n
somut tahlili yöntemi; Devrimcilerin, Komünistlerin ne yapmas›
gerekti¤ini tüm gerçekli¤i ile önümüze koyuyor.
Dünya genelinde uluslarötesi tekelci sermaye yap›sal kriz
içinde. Yaﬂad›¤›m›z co¤rafyadaki hâkim gerici s›n›flar da sosyal, iktisadî, siyasî, askerî, hukukî, ahlâkî ve kültürel olarak kriz
içinde.
‹nsan›n ve insanl›¤›n sosyal / enternasyonal kurtuluﬂ mücadelesinin yeniden harlanaca¤›, belli ölçülerde harland›¤› bir
ortamda emperyalist-kapitalizmin can havliyle tahkimat›n› güçlendirmeye çal›ﬂt›¤›n› görüyoruz.
Sol “Cenah›m›z” gerçekli¤i yans›tmayan “yeni y›l mesajlar›yla” nas›l yol alacakt›r? Hamasetle mi, örgütsüz ajitasyonlarla
m›, “benim” diye söze baﬂlayan dar-grup zihniyetiyle mi, kütlesel ç›k›ﬂlara sonradan eklenerek pankart açma yar›ﬂ›yla m›?
Bu halimizle emperyalist-kapitalizmi aﬂmak yolunda ortaya
ç›kan tarihsel-sosyal imkân ve f›rsatlar› nas›l de¤erlendirece¤iz?
TC özelinde temel hak ve özgürlüklerimizin kabaca ezildi¤ini, sistemin kendi yasal ve anayasal meﬂruiyetini rahatl›kla
çi¤nedi¤ini görüyoruz. Tüm kurum ve kuruluﬂlar› ile çürümüﬂ bir
toplumun devrimci de¤iﬂim ve dönüﬂümü için ne yapmal›y›z?
Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar 2010 y›l›nda anlaml› ve
ileri bir ad›m atabilecek midir? 2010 y›l›n› gerçeklik d›ﬂ› temennilerle kutlamak do¤ru mu?
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‘Komünistlerin Birli¤i”nin henüz gerçekleﬂmedi¤i, fakat
iﬂçi-kitle çal›ﬂmalar›n›n yayg›nlaﬂt›¤›, sistemin çürüyüp çözüldü¤ü, genel hoﬂnutsuzluklar›n giderek artt›¤›, siyasal ve sosyal
devrimlerin baz› ﬂartlar›n›n oluﬂtu¤u, fakat öznel etmen’in iﬂbaﬂ› yapamad›¤› bir süreçte tarih tüm Devrimcileri ve Komünistleri göreve ça¤›rmaktad›r.
2010 y›l›n› s›n›flar mücadelesinin keskinleﬂti¤i bir ortamda
bu düﬂüncelerle karﬂ›l›yoruz ve sorumluluk sahibi herkesi göreve ça¤›r›yoruz.
2010 y›l›n›n iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›n kurtuluﬂu için
omuz veren tüm kesimlerde bu yönde düﬂünce-davran›ﬂ birli¤i
oluﬂturma y›l› olmas› dileklerimizle yeni y›l›n›z› kutluyoruz.
Sorun Yay›nlar› Kolektifi
SORUN Polemik Dergisi
Çal›ﬂanlar› Ad›na
S›rr› Öztürk
Cezaevlerinden Gönderilen Mesajlar›yla:
Hikmet Korkusuz, F Tipi Cezaevi Edirne, Hasan Koç, F Tipi Cezaevi
Bolu, Nihat Konak, 1.Nolu F Tipi Cezaevi Tekirda¤, Muzaffer
Öztürk, 2.Nolu F Tipi Cezaevi Tekirda¤, Hikmet Kale, 1 Nolu F Tipi
Cezaevi Tekirda¤, Hasan ﬁahingöz, 1 Nolu F Tipi Cezaevi Tekirda¤
Recep Çitikbel, F Tipi Cezaevi Bolu, Mehmet Garip Yaﬂ, F Tipi
Cezaevi Adana, Turgay Ulu, 2 Nolu F Tipi Cezaevi Kocaeli
Adnan Öztel, E Tipi Cezaevi Amasya, Haydar Bayar, 1 Nolu F Tipi
Cezaevi Tekirda¤, R. ﬁevket Y›lmaz, 1 Nolu F Tipi Cezaevi Kocaeli
Resul Kocatürk, F Tipi Cezaevi Bolu, Halil Gündo¤an, F Tipi
Cezaevi Bolu, Mehmet Yamaç, E Tipi Cezaevi Muﬂ, Ercan Y›ld›z, 1
Nolu F Tipi Cezaevi ‹zmir, Tamer Tuncer, 1 Nolu F Tipi Cezaevi
Kocaeli, Özgür Dinçer, 1 Nolu F Tipi Cezaevi Tekirda¤, Ümit ‹lter, F
Tipi Cezaevi Bolu, Musa ﬁanak, 2 Nolu F Tipi Cezaevi Sincan
Ankara, Hikmet Korkusuz, F Tipi Cezaevi Edirne, Azimet Ceyhan, 1
Nolu F Tipi Cezaevi Kocaeli
SORUN Polemik Dergi’mize ve Sorun Yay›nlar› Kolektifi’ne
cezaevinden mektup ve yeni y›l mesaj› gönderen insanlar›m›z›n ayn›
amaçl› duygular›n› paylaﬂ›yor ve yeni y›llar›n› kutluyoruz.
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POL‹T‹KA CEPHES‹
-Durum De¤erlendirmesiS›rr› Öztürk
TKP Tarihi ve Devrimci Gelenekleri
Neden Tahrif Edilmek ‹steniyor?

Kolektifimiz’in oluﬂturuldu¤u 7 Kas›m 1975 tarihinden bu yana baﬂl›ktaki konuyu yüzlerce kez yay›nlad›¤›m›z Dergi, Gazete ve Telif Kitaplar›m›zda iﬂledik.1
Yeri geldikçe de 10 Eylül 1920’de oluﬂturulan Türkiye Komünist
Partisi (TKP) ile bu gelene¤in ideolojik, politik, örgütsel ve organik
uzant›s› olmayan, bu tarihsel-sosyal olgu bir yana, Devrimci ve Marksist bir PART‹’nin omurgas›n› oluﬂturan, devrim anlay›ﬂ›, program›, tüzü¤ü, kadrosu, temel ilkeleri gibi can al›c› konu ve sorunlar› incelenip
hesaba kat›lmadan resmen, kendili¤inden, ikameci anlay›ﬂlarla (daha
tam olarak söylenecekse vahiy gelene¤i ile) kurulan örgütlerin TKP ad›n› ve devrimci geleneklerini sömüregeldi¤ini söyledik, durduk!2
10 Eylül 1920’lerden günümüze 90 y›l geçti. TKP ad›na(!) yap›lagelen bu türden sömürülerin aﬂ›lmas› bir yana, sorunun ad›n›n konularak do¤ru zeminlerde tart›ﬂ›lmad›¤›n› görüyoruz.
Bu aç›dan Tarihî TKP’nin oluﬂumu ile sahte ve naylon komünistlerin kurdu¤u “TKP”ler aras›ndaki temel ilkesel ayr›mlar› özetle de olsa bir
kez daha yaz›p belgelemekte yarar vard›r diye düﬂünüyoruz:
10 Eylül 1920’de oluﬂturulan Tarihî TKP ile bu tarihten sonra kurulan “TKP” örgütlerinin ad› hariç hiçbir konuda benzerli¤i yoktur.
TKP ad›n› kabaca sömüren küçükburjuva “sol” avantüryelerle hakikî TKP’yi birbirinden ay›rmak, bu yolda yap›lan sömürüyü giderip yap›lan tahrifatlar› aç›¤a vurmak için tarihsel biricik gelene¤imizi Kolektifimiz Çal›ﬂanlar› olarak “Tarihî TKP” olarak adland›rmay› uygun ve do¤ru buluyoruz.
Ayn› düﬂünce disipliniyle TKP ad›n› vekaletsiz kullananlara parti
muamelesi yapm›yor, örgüt muamelesi yap›yoruz. TKP ad›n› asla böy5

lelerine ba¤›ﬂlam›yor ve ›srarla t›rnak içinde yazarak Sol “Cenah›m›z›n”
bilimsel bilgi edinerek yeni nitelikler kazanmas›na yard›mc› oluyoruz.
Bilcümle tatl›su solcular› ile devrimci geçinenler, bilerek / bilmeyerek (fark etmiyor) vurgulamaya çal›ﬂt›¤›m›z ayr›mlar› s›n›fsal aidiyetlerine göre alg›lamakta ve sömürüp çarp›tmaktad›r.
Tarihî TKP Nas›l Oluﬂturuldu?
TKP; Türkiye Komünist Teﬂkilâtlar› I. Kongresi 10 Eylül 1920’de
Bakû’de Kongre Yöntemiyle oluﬂturulmuﬂtur.3
I. Tüm Türkiye Komünistleri Kongresi (I. TTKK)’nde partileﬂen
Tarihî TKP ile bu oluﬂumla hiçbir iliﬂkisi olmayan “TKP”ler temelden
farkl›d›r.3
Tarihî TKP gelene¤imizin çok yönlü sömürüden kurtulmas›, devrimci tarih ve geleneklerinin uzant›s›nda birleﬂik, güçlü, güvenilir ve donan›ml› bir PART‹’nin oluﬂturulabilmesi için Kolektifimiz II. Tüm Türkiye Komünistleri Kongresi (II. TTKK) yöntemini uygun bulmakta ve
an›lan-an›lmayan etkinliklerimizle iddias›n›n arkas›nda durmaktad›r.
Bu farkl›l›klar› ﬂöyle özetlemek mümkündür:
Tarihî TKP, yaﬂad›¤›m›z co¤rafyadaki 100 y›ll›k s›n›flar mücadelesi
tarih ve devrimci geleneklerimizin uzant›s›nda oluﬂturulmuﬂtur. ‹nﬂa
edilmiﬂtir. ﬁimdikiler gibi “dar grup tap›n›m›” olarak kurulmam›ﬂt›r.
Tarihî TKP, Büyük Ekim Sosyalist Devrimi’ni gerçekleﬂtiren
SSCB’nin, SBKP / MK’n›n ve Komünist Enternasyonal’in devrimci disiplin ve dayan›ﬂmas›yla oluﬂturulmuﬂtur. Tarihî TKP’nin oluﬂumuna, kongre ve kurultaylar›na, program ve tüzü¤üne, temel ilkelerine, devrim anlay›ﬂ›na Marksist-Leninist PART‹’nin, Bolﬂeviklerin Enternasyonal dayan›ﬂmas› ve katk›s› hâkimdir.
Tarihî TKP’nin oluﬂumu özetle ﬂöyledir: Ekim Devrimi sonras› Anadolu’da oluﬂan tüm devrimci, sosyalist, komünist ve komünizan birey,
grup, çevre ve örgüt yap›lar›yla çok yönlü temas kurulmuﬂtur. Kongrenin toplanmas›nda kadrolar›n canl› ve aktif deste¤i al›nm›ﬂt›r. Sosyal mücadeleler tarihimizdeki iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n en ileri unsurlar›yla yarat›c› diyalog, iﬂtiﬂarî toplant› ve çeﬂitli kurultaylar yap›lm›ﬂ ve temel ilkelerde anlaﬂm›ﬂ Kadrolar Kongre Yöntemiyle buluﬂturulup bütünleﬂtirilmiﬂtir. PART‹; meﬂruluk ve devrimci yasall›¤›n› buradan alm›ﬂt›r.
6

PART‹; Anadolu’daki iﬂçi s›n›f› hareketi ile sosyalist hareketi,
emekçi halk hareketlerini oldukça do¤ru tahlillerle incelemiﬂ, bu iki hareketi buluﬂturup bütünleﬂtirmiﬂtir. TKP’yi Kongre yöntemiyle oluﬂturmak için 7 kiﬂilik “Kurucu Komite” (KK) oluﬂturulmuﬂ; KK Anadolu’da 14
ayl›k bir çal›ﬂma, kadrolarla temas kurma sonucunda Bakû’deki Kongreye böylelikle haz›rlanm›ﬂt›r. TKP; Komünist isim ve s›fatlar›n› kullanmay› böylece hak etmiﬂtir. “Somut ﬂartlar›n somut tahlili” yöntemiyle
oluﬂturulan TKP; Ekim Devrimi’nin, Komünist Enternasyonal’in bilinçli
ve vazgeçilemez bir bileﬂeni olmay› böylelikle hak etmiﬂtir.
Yaﬂad›¤›m›z co¤rafyadaki sosyalist-komünist ak›mlar›n bir tarihi
vard›r. TKP bu sürecin uzant›s›nda, 10 Eylül 1920’de 100 y›ll›k s›n›flar
mücadelesi tarih ve devrimci geleneklerimizin partileﬂti¤i and›r. Bu, ayn› zamanda s›n›flar mücadelesi tarihimizdeki Komünistlerin Birli¤i sorunsal›n›n Kongre yöntemiyle sa¤lan›p gerçekleﬂtirilmesi yolunda at›lan
bir ad›md›r. Marksist ilke, kural ve yöntemleri gözeten, Leninist parti
normlar›n› iﬂleten Anadolu’daki biricik demokratik örnektir.
Günümüzde kas›tl› olarak Devrimci Geleneklerimiz baz› göreneklerle kar›ﬂt›r›lmaktad›r. Oysa gelenek baﬂka, görenekler baﬂkad›r. Bilimsel Sosyalizm-Komünizm’in temel ilkelerine ba¤l› tüm kadrolar›n “soy
a¤ac›” ve kökü bu gelene¤e, yani devrimci hareketimizin partileﬂti¤i
an’a dayal›d›r / ba¤l›d›r.
V. ‹. Lenin’in önderli¤indeki Bolﬂevik Partisi ile Komünist Enternasyonal’in deste¤ini arkas›na alan Tarihî TKP’nin K›z›l Ordusu ile birlikte
oluﬂturulmas› oldukça anlaml›d›r. ‹ktidar mücadelesinin tüm biçimlerine
aday oluﬂu, tutarl› bir devrim anlay›ﬂ›, merkezi kurumsal disiplini, Proletarya diktatörlü¤ünü kurmak için Anadolu’ya geliﬂi, iﬂçi s›n›f› ve emekçi
halklarla, yoksul köylülükle ba¤ kurma azmi, burjuva resmî tarih anlay›ﬂ› ile resmî ideolojisi olan kemalizm ile uzlaﬂmaz çeliﬂkilerin temelini
haz›rlam›ﬂt›r.
Tarihî TKP’nin ideolojik, politik ve örgütsel konumu dönemin burjuvazisini o kadar etkilemiﬂ ve düﬂündürmüﬂtür ki, onlara bu TKP “belâ”s›ndan nas›l kurtulunaca¤›n›n hesab›n› yapt›rm›ﬂt›r.
Türk burjuvazisinin ideolojik-s›n›fsal karakteri, o tarihlerde dünya
ve bölgedeki kuvvet iliﬂkileri ve güç dengeleri aray›ﬂlar› aras›nda biçimlenip belirlenmiﬂtir. Tarihî TKP’nin oluﬂturulmas›ndan ötürü duyulan
burjuva korkular›n›n daha da tetiklendi¤i görülmüﬂtür.
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Sosyal s›n›f ve sosyolojik emekçi halklar gerçekli¤ine düﬂman çizgisiyle Türk burjuvazisinin ç›karlar›n› gözeten Kemalist rejim Tarihî
TKP’den kurtulman›n yolunu; PART‹’nin MK kadrolar›n›, Mustafa Suphi ve Yoldaﬂlar›n› (15’leri) Türkiye’ye davet edip Karadeniz’de kanl›
yöntemlerle katledilmelerini sa¤lamakta bulmuﬂtur.
Tarihî TKP’nin Marksist-Leninist ilkelerle oluﬂturulmas›yla devrimci
bir ad›m gerçekleﬂtirilmiﬂ, fakat s›n›fsal kütlesiyle buluﬂamadan büyük
bir darbe alm›ﬂt›r. Tarihî TKP’nin tasfiyesindeki etkenleri özetlersek:
SSCB’nin d›ﬂ politikas›, Kemalist rejimin ‹ngiltere ve Sovyetlerle olan
çifte standartl› politikas›, Tarihî TKP’nin oluﬂumu ile içinden ve d›ﬂ›ndan
tasfiyelere u¤rat›l›ﬂ›, süreklilik içinde devrimci bir kopuﬂun gerçekleﬂemeyiﬂi… Bu ve benzeri konular ayr›nt›l› incelenmeye ve tart›ﬂmaya aç›k
ve muhtaçt›r.
Tarihî TKP’den Sonra Kurulan
1944 TKP Aras›ndaki Temel Ayr›mlar Nelerdir?
Tarihî TKP’nin kadrolar›n›n katledilmesiyle birlikte Kemalist rejimin
Anadolu’daki iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar› inkar, imha ve asimilasyon
politikalar› büyük oranda “rahatlam›ﬂt›r.” Devlet eliyle burjuva yetiﬂtirme
yolundaki politikalar ve finans-kapitalin oluﬂturulmas› geç olmuﬂ, fakat
güç olmam›ﬂt›r. “Millî ‹nk›lâp” tarihsel örneklerinden ald›¤› feyz ile tipik
ve yerli bir faﬂizme ink›lâp etmiﬂtir.
Komünistlerden sonra hakl› talepleriyle K›z›lbaﬂlar, Kürtler Kemalist rejim taraf›ndan katledilmekten kurtulamam›ﬂt›r.
Tarihî TKP’nin Kadrolar›n›n 28 Ocak 1921 tarihinde katlediliﬂinden
sonra görevli ve sorumlu kimlikleriyle Mustafa Börklüce ve Arkadaﬂlar›
PART‹’nin yeniden oluﬂturulmas›na çal›ﬂm›ﬂ ve Mustafa Suphi ve Yoldaﬂlar›n›n Devrimci Vasiyetini gerçekleﬂtirmek yolunda çeﬂitli illegal çal›ﬂmalar yapm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalar sonucunda, 1944 y›l›nda, TKP’nin yeniden örgütlenmesi Dr. ﬁefik Hüsnü ve arkadaﬂlar› taraf›ndan gündemleﬂtirilmiﬂtir.
1944 tarihinde ve takibeden y›llarda TKP’nin örgütlenmesi, kongre
ve plenumlar› kadrolar›nca daima tart›ﬂma konusu yap›lm›ﬂt›r.
1944 TKP’sinin oluﬂumu, program ve tüzü¤ü ile Tarihî TKP’ninki temelden farkl›d›r. 1920 TKP’si Marksist-Leninist ö¤retiye k›skançl›kla ba¤l› iken 1944 TKP’si ise, reformist ve tasfiyeci nitelikleriyle an›lmaktad›r.
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PART‹’nin iﬂlevsel olamay›ﬂ›n›n önemli nedenlerinden biri de;
TKP’deki sa¤ teslimiyetçi oportünist kanad›n Devrimci Kanat üzerindeki hâkimiyetinin k›r›lamay›ﬂ›d›r.
TKP ad›n› kullanan 1944 TKP’si art›k Marksist-Leninist ilke, kural,
yöntem ve normlar› iﬂleten, devrimci tarihi ve gelenekleriyle organik iliﬂkili bir örgüt de¤ildir. Burjuva ideolojisi ve revizyonizm partiye hâkimdir.
Burjuva ideolojisi kemalizm ile sosyalizmi bir araya getirip suland›ran
“Millî Demokratik Devrim” (MDD) tezi ile Komünist Enternasyonal’in
(KE) temel ilkeleriyle çeliﬂmiﬂtir.4
‹ﬂçi s›n›f› ve emekçileri örgütlemek dururken burjuva resmî ideolojisiyle kurdu¤u iliﬂkiler yüzünden Mustafa Suphi sonras› kurulan TKP
KE’den ihraç edilmiﬂtir.
Kemalist rejim TKP’nin yan› s›ra ayn› isimde resmî bir komünist
parti daha kurdurmuﬂ ve bu partinin KE taraf›ndan onaylanmas›n› ikiyüzlüce yöntemlerle isteme cüretinde dahi bulunmuﬂ / bulunabilmiﬂtir!
KE, bu iki partiyi de do¤all›kla ciddiye almam›ﬂt›r.
KE 1943 y›l›nda, ne hazin ki, varl›¤›n› sona erdirmiﬂtir.
“KE varl›¤›n› günümüze kadar sürdürmüﬂ / sürdürebilmiﬂ olsayd›,
günümüzde Komünistlerin Birli¤i’nin inançl›, ›srarc› ve sürekli kavgas›n› veren kadrolar›n ve bu ba¤lamda, bu iddias›n›n arkas›nda durarak
tutarl› olmaya özen gösteren Kolektifimiz’in iﬂi son derece kolaylaﬂ›rd›;
hatta bugünler herkes, hepimiz, tüm dünya bir baﬂka olurdu” demekten
kendimizi alam›yoruz.
“TKP tarihi bir tasfiyeler tarihidir” özdeyiﬂi ne yaz›k ve ne hazindir
ki günümüzde de geçerlili¤ini sürdürmektedir.
TKP ba¤r›ndaki sa¤ ve sol teslimiyetçi oportünizmden bir türlü ayr›ﬂamam›ﬂ / ayr›ﬂt›r›lamam›ﬂt›r. PART‹ zamanla “‹ç Komünistler” ve “D›ﬂ
Komünistler” olarak bölünmüﬂtür.
Anadolu’daki mevcut TKP’nin onay›n› dahi almadan Sovyetler Birli¤i’ne siyasî mülteci kimlikleriyle s›¤›nan ve de “TKP biziz, bizden sorulur” megalomanisine giren ‹smail Bilen’lere Türkiye’de kalmay› uygun
gören komünistler (ve ayn› zamanda Kolektifimiz Çal›ﬂanlar›) hiçbir zaman parti muamelesi yapmam›ﬂ, böylelerini “Harici Büro” olarak de¤erlendirmeyi uygun bulmuﬂtur.
“1951 Komünist Tevkifat›”n› takip eden günlerde Harici Büro
“TKP”ye biat etmeyen ve Türkiye’de kalarak mücadeleye devam kara9

r›ndaki hakikî komünistler sa¤ teslimiyetçi oportünistler taraf›ndan partiden ihraç edilmiﬂlerdir!
1946 y›l›nda; 1944 TKP’nin onay› ve üç MK üyesinin kat›l›m›yla
Esat Adil Müstecapl›o¤lu baﬂkanl›¤›nda legale ç›kan Türkiye Sosyalist
Partisi (TSP) kurulmuﬂtur. TSP’ye karﬂ› 1944 TKP’si de Dr. ﬁefik Hüsnü De¤mer baﬂkanl›¤›ndaki Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi
(TSEVKP) ad›yla legale ç›km›ﬂt›r. Bu iki legal parti “s›n›f esas›na dayal›
örgüt kurmak” gerekçesiyle iki ay içinde kapat›lm›ﬂt›r.
1944 TKP’si Bat›l› Komünist Partilere ba¤l› Bar›ﬂ Dernekleri, Yazarlar Birli¤i vb. örgütler arac›l›¤›yla SSCB ve SBKP ile ba¤ kurmak istemiﬂ, fakat bu giriﬂimleri “1951 Komünist Tevkifat›” ile sonuçlanm›ﬂt›r.
Dr. ﬁefik Hüsnü De¤mer’in SSCB ve KE’ye Verdi¤i
Bilim ve Ak›ld›ﬂ› Raporlar›n ‹ç Yüzü?
10 Eylül 1920 Tarihî TKP ile 1944 TKP’si aras›ndaki temel ayr›mlar› bilerek / bilmeyerek fark edemeyen kimileri bu tarihi süreci birbirine
kar›ﬂt›rmakta ve bugünkü s›n›rl› bilgileriyle TKP’yi topyekûn mahkum etmeye yeltenmektedir. Elbette bu “mahkum etme” çeﬂitli ideolojik, politik ve örgütsel niyetlerle yap›lmaktad›r.5
TKP henüz KE’den ihraç edilmedi¤i dönemlerde, Dr. ﬁefik Hüsnü
De¤mer KE Genel Sekreteri Vasili Kolarov’un yard›mc›l›¤›n› yap›yordu.
KE’nin sorumlu kadrosu olarak TC devletinin çeﬂitli halk hareketleri, K›z›lbaﬂ ve Kürt katliamlar› hakk›nda istenen raporlar›nda; yap›lan katliamlar› “kemalizmin feodalizmi tasfiye giriﬂimi” ve “‹ngiliz emperyalizminin k›ﬂk›rtmas›” biçiminde yans›tt›¤› görülmektedir.
Daha sonra SSCB Bilimler Akademisi ve KE yetkilileri; K›z›lbaﬂ ve
Kürt katliamlar› ile Anadolu’daki halk hareketleri konusunda KE Genel
Sekreter Yard›mc›s› kimli¤i ile Dr. ﬁefik Hüsnü De¤mer’in verdi¤i raporlar›n do¤ru oldu¤una dair peﬂin bir yarg›n›n oluﬂmas›nda, O’nun bu s›fat› nedeniyle, yeterince araﬂt›rmad›klar›n› söylemiﬂlerdir. K›z›lbaﬂlar ile
Kürtlerin (halk hareketlerinin) taleplerinin s›n›fsal temeline ve özüne bak›lmas› gerekti¤ini söyleyerek gecikmiﬂ bir özeleﬂtiri yapt›¤›n› da hat›rl›yoruz.
Ancak K›z›lbaﬂ ve Kürt katliamlar› hakk›nda yanl›ﬂ alg›lama günümüze kadar taﬂ›nm›ﬂ ve bu yanl›ﬂl›k hâlâ baz› “sol” çevrelerce ra¤bet
görmektedir.
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Tarihî TKP ve Harici Büro’nun “1973 At›l›m›” ile Kurulan
“TKP” Aras›ndaki Temel Ayr›mlar Nelerdir?
1920 Tarihî TKP ile Sovyetler Birli¤i’ne s›¤›nm›ﬂ Harici Büro’daki siyasî mültecilerin baﬂ›n› çekti¤i “1973 At›l›m›” ile kurulan “TKP” de 1944
TKP’sindeki temel ayr›mlardan farkl› de¤ildir.
“1973 At›l›m›”; 12 Mart 1971 sonras› Türkiye’den kaçan, I. T‹P Eminönü ‹lçesinde yuvalanm›ﬂ “Partizan” isimli grup ve di¤er T‹P üyelerinin, “Emek Grubu” vb. kesimlerin Harici Büro ile kurdu¤u iliﬂkiler sayesinde ortaya ç›km›ﬂt›r.
“1973 At›l›m›” ile Harici Büro kendi varl›¤›n› parti olarak ilan etmiﬂ
ve TKP ad›n› kullanmakta bir sak›nca görmemiﬂtir!
Harici Büro’yu “TKP” olarak ilan edenler; Parti ve Partileﬂme Sorunu gibi hayatî konularda Türkiye ‹ﬂçi S›n›f›n›n bu konuda verece¤i karardan, Kongre Yöntemiyle Partileﬂmesinden, Leninist Parti Ö¤retisi’nin bu co¤rafyada gerçekleﬂmesinden ve Komünist Kadrolarla Kongre’de hesaplaﬂmaktan korkmuﬂtur.
“‹çi bizi d›ﬂ› eli yakan TKP”nin kadrolar› her ﬂeye ra¤men Türkiye’deydi. Üretim faaliyeti olan her yerde, fabrikalarda, k›rda, kentte, üniversitelerde ve cezaevlerindeydi Komünistler.
‹smail Bilen ve öteki siyasî mülteci arkadaﬂlar› ile Türkiye’den giden “devrim kaçk›nlar›” buluﬂmuﬂ ve bu “hay›rl›” buluﬂmay› kutsay›p
“TKP” olarak lanse etmekte bir sak›nca görmemiﬂtir!
Bu türden siyasî bir bileﬂimi ideolojik süzgeçlerinden geçirenler de
1944 TKP’si gibi Leninist Parti Ö¤retisi’ni (LPÖ) kabaca çi¤nemiﬂti.6
LPÖ’ye göre partileﬂmede gözetilmesi gereken ilke, kural, yöntemlerini
hiçbir zaman gözetmemiﬂ ve Leninist parti normlar›n› hiçbir zaman iﬂletmemiﬂtir.
Bu temel yanl›ﬂl›k yüzünden “1973 At›l›m›” ile kurulan Harici Büro
“TKP” devrimci tarih ve geleneklerimizin uzant›s› bir hareket olmay› asla hak etmemiﬂtir.
Bu “hak etmeyiﬂ”i günümüz sosyal prati¤inde esamisi dahi okunmayan örgütsel varl›¤›n›n tasfiyesinden de görmek mümkündür. Ayr›ca,
Harici Büro “TKP”nin tasfiyesinin nedenleri ayr›nt›l› tart›ﬂmaya aç›kt›r.
Harici Büro “TKP” “1973 At›l›m” ile kuruluﬂunu duyururken Türkiye’deki devrimci hareket bir aray›ﬂ ve yöneliﬂ içindeydi.
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Aç›k faaliyet alan›n› kullanan I. T‹P bile burjuvaziye a¤›r gelmiﬂ ve
kapat›lm›ﬂt›.
T‹P’in içinden ve d›ﬂ›ndan yap›lan kuﬂatma ve tasfiyelerle iﬂlevsel
olamay›ﬂ› yüzünden sosyalist hareket T‹P merkezinden kaym›ﬂ; devrimci hareket Dev-Genç’in c›l›z omuzlar›na yüklenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›.
D‹SK iﬂçi s›n›f›n›n sendikal birli¤ini gerçekleﬂtirme yolunda önemli
çal›ﬂmalar›yla öne ç›km›ﬂt›. 1970 - 15 / 16 Haziran Direniﬂi devrimci harekete ve dost-düﬂman herkese tutulacak Ana Halka’n›n ne oldu¤unu
sosyal pratikte göstermiﬂti.7
‹lerici gençli¤in dinamizmi iﬂçi s›n›f›n›n koruyuculu¤una bir türlü çekilememiﬂ, “Gençli¤in Yolu ‹ﬂçi S›n›f›n›n Yoludur” özdeyiﬂimiz hiçbir iﬂe
yaramam›ﬂ ve kimilerince “güzel ve süslü bir söz” derecesine indirgenmiﬂtir!
O tarihlerde de, Tarihî TKP’mizin devrimci tarih ve gelenekleri yeniden günümüzün s›n›flar mücadelesinde öne ç›kan kadrolar›yla henüz
buluﬂup yetkinleﬂememiﬂti.
Ço¤u ö¤renci gençlik temeline dayal› s›n›f d›ﬂ› örgütlenmeler, 1969
y›l›nda baﬂlayan ve kuruluﬂ s›ras›yla ifade edilecekse; T‹‹KP, THKO,
THKP-C, TKP-ML olarak örgütlenmiﬂti (Günümüzde bu türden örgütlenmelerin bölünüp ayr›ﬂarak nas›l bir “evrim” geçirdi¤i konusu ayr›nt›l›
bir tart›ﬂmay› gerektirmektedir.).
Devrimci hareket dünyadaki Sovyet, Çin ve Latin-Amerika deneyimlerinden ve devrimci önderlerinden esinlendi¤i kadar›yla yetinmiﬂ,
ideolojik, politik ve örgütsel aç›lardan yetkinleﬂerek kendi sentezini henüz oluﬂturamam›ﬂt›.
12 Mart 1971 askeri faﬂist darbesi ö¤renci gençlik temeline dayal›
an›lan örgütlerin eylemlerine karﬂ› yap›lmam›ﬂt›. Oysa faﬂist askeri darbeyle tekelci sermayenin önü aç›lmak isteniyordu. Tekelci sermayenin
önündeki en büyük engel baﬂ›n› küçükburjuvazinin çekti¤i s›n›f d›ﬂ› örgütler de¤ildi. Burjuvaziyi ürküten as›l etken; 15 / 16 Haziran Direniﬂi ile
iﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤i için aya¤a kalkan, hak arayan ve
direnen örgütlenmelerdi. Burjuvazi tarihsel deneyimleri ve s›n›f bilinciyle Proletaryadan korkuyordu.7
12 Mart 1971 yenilgisiyle ve özellikle de cezaevlerindeki kadrolar›n baﬂ›n› çekti¤i yeni örgütsel aray›ﬂ ve yöneliﬂlerin oda¤›n› Komünistlerin Birli¤i sorunsal› oluﬂturuyordu.8
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Harici Büro ile iliﬂki kuran solcular›n ne ilerici gençlik hareketiyle ne
de iﬂçi s›n›f› hareketiyle kayda de¤er organik bir iliﬂkisi vard›. Fakat Komünistlerin Birli¤i için yap›lan çal›ﬂmalardan haberliydiler. ‹smail Bilen ve arkadaﬂlar› da bu yoldaki çal›ﬂmalardan haberliydi.
12 Mart 1971 yenilgisi sosyalizmin yenilgisi de¤il, ço¤unlukla ö¤renci gençlik temeline dayal› örgütlerin, küçükburjuvazinin yenilgisiydi.
An›lan örgütsel yap›lar yerine ‹ﬂçi S›n›f› Partisi, Proletarya Partisi, Komünist Partisi’nin eksikli¤i her grup taraf›ndan dillendiriliyordu.
Devrimci ve Komünist birimlerin SSCB deneyimine ve Tarihî
TKP’ye olan sayg›s› ola¤anüstü büyüktü. Harici Büro “TKP”si bu olguyu çeﬂitli ça¤r›ﬂ›m, idealizasyon ve mistifikasyonlarla sömürmeyi becermiﬂti.
Siyasal-sosyal devrimlerin Kurmay›, Kurum ve Araç’lar› hareketin içinden ç›kacakt› / ç›kmal›yd›. Bunun iﬂaretleri vard›.
‹lerlemeci “TKP”, MDD’nin karﬂ›t›(!) Ulusal Demokratik Devrim
(UDC) gibi sözde taktiklerle oluﬂan o engin sosyal muhalefeti yan›lg›lardan yan›lg›lara taﬂ›d›. Faﬂist askeri darbelere darbe dahi diyemedi. Bilimsel Sosyalizm-Komünizm d›ﬂ› ideolojik, teorik, politik ve örgütsel bak›ﬂ aç›s›yla baﬂta D‹SK olmak üzere, tüm sendikalar› ve kitle örgütlerini “veba mikrobu”10 misali her girdi¤i yeri kurutmay› baﬂard›!..
Günümüzdeki “örgütler anarﬂisi” virüsünü aç›¤a vurmaya çal›ﬂmam›z boﬂuna de¤ildi. ‹ﬂte bu virüsü ideolojik-politik-örgütsel kimlik ve kiﬂiliklerini and›¤›m›z bu bay ve bayanlar üretmiﬂti.
1944-1950-1960-1970’lerdeki s›n›flar mücadelesi geleneklerimizden ve bu süreçlerden sonra Komünistlerin Birli¤i sorunsal› daha yak›c› biçimde ciddî kadrolar›n gündemini oluﬂturmaya devam etmiﬂtir.
Sosyalist Sol’un Birlik Aray›ﬂlar› ile
Günümüzdeki “TKP” ve Parti Kurma Ataklar›
12 Mart 1971’in hesab›n› veremeyenler ve baﬂ›n› küçükburjuva
avantüryelerin çekti¤i çevrelerin örgüt kurma ataklar› hiçbir zaman eksilmedi. Birleﬂik, ciddî, güvenilir ve donan›ml› bir ‹ﬂçi S›n›f› Partisi,
Proletarya Partisi, Komünist Partisi güvencesinden yoksun biçimde
12 Eylül 1980’lere gelindi¤inde ise, faﬂizm yine Sol “Cenah›m›z›” güçsüz yakalam›ﬂt›.
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12 Eylül 1980 faﬂizminin y›k›nt›lar› aras›ndan sa¤lam ve diri kalm›ﬂ
kadrolarla temas, yarat›c› diyalog, iletiﬂim, istiﬂarî toplant› gibi faaliyetler hiç eksik de¤ildi. Kolektifimiz Çal›ﬂanlar› da bu türden etkinliklerin
içindeydi.
Elimizdeki araçlarla, an›lan-an›lmayan etkinliklerimizle Parti ve
Partileﬂme Sorunu’nu sürekli gündemde tutmaya devam ediyorduk.
Bir daha 1944, 1973 tarihlerinde oldu¤u gibi Tarihî TKP’miz ad›na
yap›lan vekaletsiz binbir idealizasyon ve mistifikasyonlar› teﬂhis, mümkünse tedavi, de¤ilse tecrit ve teﬂhir görevimizi yerine getirirken, d›ﬂ›m›zdaki yol ve mücadele arkadaﬂlar›m›zla Parti ve Partileﬂme Sorunu
konusunda “birlikte neleri yapabiliriz?” sorusuna cevaplar ar›yor ve tart›ﬂ›yorduk.
Senteze kavuﬂturulmaya aday tezlerimiz hararetle okunuyor ve
tart›ﬂ›l›yordu. Donan›ml› kadrolarca tezlerimiz ciddiye al›n›yordu.
Derken araya 30 Temmuz 1989 tarihinde baﬂlat›lan “Kuruçeﬂme
Toplant›lar›” girdi.11 Devrimci ve Komünist iddial› grup, çevre ve örgüt
yap›lar› ile düzenli diyalog içindeydik. Parti ve Partileﬂme Sorunu konusunda samimi, ilkeli ve dürüst kalm›ﬂ kadrolarla iliﬂkilerimiz devam
ediyordu.
S›nan›p denenmiﬂ, yanl›ﬂl›¤› sosyal pratikte onlarca kere aç›¤a
düﬂmüﬂ örgüt ataklar›n› nas›l engelleriz diye kayg›lan›yorduk. Örgüt
ataklar› yerine PART‹ meselesini öne ç›kar›yorduk.
“Kuruçeﬂme Toplant›lar›” Parti ve Partileﬂme Sorunu konusundaki ilkeli aray›ﬂ ve yöneliﬂlerin önüne konulmuﬂ tasfiyeci bir engelden
baﬂka bir ﬂey de¤ildi. Komünistlerin Birli¤i sorunsal›n› göz ard› eden
bu türden partileﬂme anlay›ﬂlar› küçükburjuva unsurlara daha “risksiz”
gelmiﬂ olmal› ki, Kolektifimiz ile diyalogu bulunan ve say›lar› dokuza
ulaﬂan “örgüt”ler selam› sabah› kesip kendilerini “Kuruçeﬂme Toplant›lar›” cennetine atm›ﬂt›! Bu türden bir cennete girenlerin tamam›n›n, an›lan toplant›larda ahkam kesen bilcümle avantüryenin günümüzde birer
adet örgütü bulunmaktad›r?!...
Evet, Kolektifimiz Çal›ﬂanlar›’n›n baﬂ›n› çekti¤i Komünistlerin Birli¤i davas›n›n gerçekleﬂtirilmesinde bir kez daha “yaln›z” kalm›ﬂt›k.
Nitekim, düzenleyiciler aras›nda de¤il (asla!), “ça¤r›l›” olarak kat›ld›¤›m›z “Kuruçeﬂme Toplant›lar›”nda ilk sözü alarak bu tart›ﬂmalardan
sosyalist solun birli¤inin ç›kmayaca¤›n›, tabandaki ilkeli, dürüst, samimi
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ve militan insanlar›m›z›n “birlik” özlemlerinin gerçekleﬂmeyece¤ini “lisan-› münasiple” ve de toplant›da devrimciler varsa, onlara karﬂ› görevimizi yerine getirme çabas› içinde olmuﬂtuk. Ayn› zamanda tarihe bir
kay›t düﬂürerek Devrimci ve Marksist kadrolar› uyarmaya çal›ﬂm›ﬂt›k.9
“Kuruçeﬂme Toplant›lar›”nda “Sosyalist Sol’un Birli¤i” meselesi kurutuldu. Küçükburjuvazi boyundan büyük iﬂlere soyunmuﬂtu. Entelektüalizme kaym›ﬂ, küçükburjuva kariyerizmine bulaﬂm›ﬂ, hizipçi, huysuz,
geçimsiz “ayd›n”lar›n, daha tam olarak söylenecekse, bilcümle yalanc›
pehlivanlar›n entrikac› yöntemleriyle insanlar›m›z›n “birlik” özlemleri kursaklar›nda b›rak›lm›ﬂt›.
An›lan bilcümle yalanc› pehlivanlar›n kispeti er meydan›nda bir kez
daha delinip y›rt›lm›ﬂt›.
Baﬂ›n› üniversite okumuﬂ yar›m-ayd›nlar›n çekti¤i bu “dipsiz kuyu
boﬂ ambar” tart›ﬂmalar›ndan günümüzdeki tasfiyeci, yeni-sol, özgürlükçü sol, postmodern sol, reformist, sosyalreformist, ﬂoven ve sosyalﬂoven örgütler türetilecekti!?…
Tarihî TKP’nin isim prestiji kimi dar gruplar›n s›f›r› tüketmesi sonras› iﬂtah›n› kabart›yordu; “alan kapatma” mant›¤› ile baz› çevreler bu ismi yasal alanda almaya yelteniyordu. Tabii en entrikac› olan› öne ç›karak “TKP” olmay› baﬂarm›ﬂt›?!.
“Gelenek Grubu” önceleri “sosyalist birlik” gibi isimlerle siyasete
soyunup “ﬂans›n›” denedikten sonra S‹P ad›n› kullanmaya baﬂlam›ﬂ,
daha sonra ideolojik, politik tükeniﬂini “TKP” ad›n› çalarak kurtarmay›
denemiﬂtir. S‹P “TKP”’nin, “1973 At›l›m›” ile kirletilmek istenen Tarihî
TKP’nin devrimci tarih ve geleneklerini sömüren avantüryelerin b›rakt›¤› boﬂlu¤a “alan kapatma” yöntemiyle yerleﬂmeyi uygun buldu¤u görülmüﬂtür!?..
Devrimci yasall›k ve sosyal meﬂruiyetini burjuvaziye dilekçe vererek onaylatan tekapelere yar›n yenilerinin eklenece¤inden ﬂüphemiz
yoktur!..
Devrimci ve Marksist iddial› gruplar›n parti kurma ataklar› günümüzde de bir türlü sonland›r›lamam›ﬂ ve tüm h›z›yla devam ettirilmiﬂtir!?...
Sol “Cenah›m›zda” 150 y›ll›k sosyalizm tarihinden çok yönlü derslerle sonuçlar ç›karan, gelece¤i kazanma yolunda bir örgütlenme henüz gerçekleﬂememiﬂtir.
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Dilekçe verip kurulan siyasi parti say›s› 61, sol tandansl› legal örgüt say›s› ise 30’u aﬂm›ﬂt›r!?...
Bir yandan sosyal muhalefet dinamiklerine kurmayl›k edecek PART‹ aray›ﬂlar› devam ediyor, di¤er yandan örgüt kurup parti ça¤r›ﬂ›m›nda
bulunan ataklar da giderek ço¤al›yor.
“Sol”, “Komünizm”, “Bolﬂevizm”, “Demokrat”, “Halk”, “Özgürlük”,
“Birlik”, “Devrim”, “Platform”, “Ezilen” ve “Cephe” adlar›n› kullanmakta
›srarl› kesimler h›zla politika yapmaya soyunuyor!..
Burjuva ve küçükburjuva “sol” ak›mlar›n mevcut sa¤l› “sol”lu burjuva siyasî partilerine yenilerini katman›n kavgas›n› verdi¤i görülüyor!12
Sosyal muhalefet dinamiklerinin en anlaml›s›: ‹ﬂçi S›n›f› Hareketi,
Sosyalist Hareket, Emekçi Kad›n Hareketi, ‹lerici Gençlik Hareketi, K›z›lbaﬂ-Alevi Hareketi13, Kürt Ulusal Özgürlük Hareketi ve Yoksul Köylülük, vb. hareketleri tutarl›-amaçl›-somut bir iktidar mücadelesinde sevk
ve idare edebilecek bir PART‹’nin eksikli¤i hissediliyor. Siyasî tablodaki bu boﬂluk nas›l doldurulacak? As›l mesele budur.

1

2
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Dipnot Aç›klamalar›:
Dergi: SORUN B‹RL‹KTE SOSYAL‹ST DERG‹ ile SORUN Polemik
Dergisi’nde konuyu iﬂleyen yaz›lar›m›z;
Kitap: Sorun Broﬂür Dizisi’nin tüm kitaplar›, Sorun Yay›nlar› aras›nda
yay›mlanan: ‹ﬂçi S›n›f› Sendikalar ve 15 / 16 Haziran, ‹lerici Yay›mc›l›¤›m›z›n Sorumlulu¤u, Partileﬂme Sorunu C: I., II., III., Oportünizm Yarg›lan›yor, 12 Mart 1971’den Portreler C: I., II., III.
Gazete: YEN‹DEN ÜRET‹M, Say›: 1-2-3.
S‹P “TKP” Kolektifimiz’in bu konudaki ilkesel duruﬂundan son derece
rahats›z olmal› ki, iki meçhul adam›n› Büro’muza göndermeye kalkm›ﬂ,
“Partimizin emridir: Neﬂriyat›n›z› durdurun!” tebligat›n› iletmeye dahi cüret etmiﬂtir ( Ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z: SORUN Polemik Dergisi, Say›:
4, Güz 2002, s. 146-149, “DEVR‹MC‹ VE MARKS‹ST SOL KADROLARA AÇIKLAMA” baﬂl›kl› yaz›.). Tebligatç›lar dersini de alm›ﬂt›r. Siptekapesi taraf›ndan Büro’muza gönderilen bu siptekapeli zatlardan biri
Ürün, di¤eri K›z›lbayrak dergisi çevresine geçmiﬂ, bu dergi çevreleri de
bu insanlar›n “vukuat›n›” sorgulama ihtiyac›n› dahi duymam›ﬂt›r!?
Görülüyor ki; Kolektifimiz d›ﬂ›ndaki tüm “sol” siyasî ak›mlar bu örgütü
-keyif ba¤›ﬂlarcas›na- TKP diye adland›rmakta ve parti muamelesi yapmaktad›r.

3
4

5

6

S‹P “TKP”nin Tarihî TKP’mizle ideolojik, politik, örgütsel hiçbir ba¤›,
ba¤lant›s› yoktur. “Örgütleme becerisi” gösterdikleri küçükburjuva
avantürye tak›m›n› bin bir idealizasyon ve mistifikasyona baﬂvurup Kolektifimiz’e karﬂ› k›ﬂk›rtmaktad›r. Her kitap fuar› etkinliklerimizde ve de
stand›m›zda üyelerini çeﬂitli yönlendirmelerle gönderip: “TKP biziz, siz
kimsiniz?” Bu kitap, dergi, gazete çal›ﬂmalar›n›n ard›nda hangi örgüt
var? türünden provokatif sataﬂmalarda bulunmaktad›rlar.
Her aç›dan i¤fal edilmiﬂ bu genç insanlar siyasî seçimlerinden ötürü
pek iﬂkilli olduklar›ndan hakikî komünistlerle tan›ﬂt›kça bu türden sorularla “merak”lar›n› tatmin etmeye çal›ﬂ›yorlar.
Tarihî TKP’mizin ismini çalmakla yetinmemiﬂ olmal›lar ki, Sanat Cephesi -Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergi’mizin, ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ -‹ﬁÇ‹-K‹TLE GAZETE’mizin de ismini çalmaktan geri durmad›klar›n› görüyoruz.
Do¤al karﬂ›l›yoruz. Her “sol” ak›m ideolojik-politik-örgütsel konumuna
uygun olan› yap›yor.
TKP ad›na(!) burjuva resmî tarih anlay›ﬂ›na ve resmî ideolojiye angaje
olan siptekapesi ﬂoven ve sosyalﬂoven çizgisiyle âdeta köpeksiz köyde de¤neksiz dolaﬂmaktad›r.
Ayr›nt›l› Bilgi ‹çin Bak›n›z: 10 Eylül 1920 TKP Günümüzde Komünist
Hareket’in Sorunlar› Forumu, Sorun Yay›nlar›, May›s 2007.
Ayr›nt›l› Bilgi ‹çin Bak›n›z: Lenin ve Komünist Enternasyonal, Cevdet Alsan, Sorun Yay›nlar›, Kas›m 1977 (Bu Kitab›m›z da daha matbaada
iken el konularak toplat›lm›ﬂ, TCK’n›n 141., 142. Maddelerine göre yazar› ve Sorun Yay›nlar› Sahibi ve Yönetmeni S›rr› Öztürk hakk›nda dava aç›lm›ﬂt›r.).
Son aylarda yap›lan TV programlar›nda, özellikle YOL ve DEM TV’de
yap›lan Dersim 37-38 konulu programlarda ve çeﬂitli “sol” bas›nda bunun çeﬂitli örneklerine rastlanmaktad›r. SORUN Polemik Dergi’mizin
38. Say›s›nda, s. 52-59’da, Kaz›m Gündo¤du ile yap›lan “Kürt Ulusal
Hareketi ve Sol ‘Cenah›m›z›n’ Politikas›zl›¤›” baﬂl›kl› röportajda da
Tarihî TKP ile di¤erleri aras›ndaki idolojik, politik, örgütsel farkl›l›klar
hesaba kat›lmadan benzeri yan›lg›l› de¤erlendirmeler yap›ld›¤› görülmüﬂtür.
Ayr›nt›l› Bilgi ‹çin Bak›n›z: Leninist Parti Ö¤retisi, Cevdet Alsan, Sorun
Yay›nlar›, Kas›m 1979 (Bu Kitab›m›z da daha matbaada iken el konularak toplat›lm›ﬂ, TCK’n›n 141. ve 142. Maddelerine göre yazar› tutuklanm›ﬂ, Sorun Yay›nlar› Sahibi ve Yönetmeni S›rr› Öztürk yarg›lanm›ﬂ,
Kitab›n yazar› 6. 5 y›l hapis cezas› alm›ﬂt›r.). Leninist Parti Ö¤retisi kitab›m›z› Harici Büro’nun kendi konumunu “TKP” olarak ilan etmesiyle ör-
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gütlenenleri uyarmak, Bilimsel Sosyalizm-Komünizm ile tan›ﬂmalar›na
yard›mc› olmak, devrimci tarih ve geleneklerimizi hat›rlatmak, MarksistLeninist Parti’nin temel ilkelerini ve nas›l oluﬂturulmas›n› ö¤retmek
amac›yla yay›mlanmas›n› uygun bulmuﬂtuk.
7 Ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z: S›rr› Öztürk, ‹ﬁÇ‹ SINIFI SEND‹KALAR VE 15
/ 16 HAZ‹RAN -Olaylar-Nedenleri-Davalar-Belgeler-An›lar-Yorumlar1. Bask›: Ekim 1976, 2. Bask›: ﬁubat 2001, Sorun Yay›nlar›.
8 Ayr›nt›l› Bilgi ‹çin Bak›n›z: S›rr› Öztürk, 12 Mart 1971’den Portreler C: I.,
II., III., Sorun Yay›nlar›, 1993-1999 (Bu kitaplar›m›z da, o tarihlerde cezaevlerindeki parti aray›ﬂ ve yöneliﬂleri ile Komünistlerin Birli¤i ekseninde yap›lan çal›ﬂmalar›n en somut örne¤i, ‹stanbul-Kartal-Maltepe’deki 2. Z›rhl› Tugay Askeri Cezaevi’nin delinerek gerçekleﬂtirilen
kaçma olay›d›r. THKO militanlar›n›n haz›rlad›¤› ve baﬂ›n› çekti¤i ve de
o dönem cezaevinde bulunan Devrimci ve Komünistlerin birlikte planlay›p gerçekleﬂtirdi¤i bu kaçma eylemine sonradan cezaevine bir plan
dahilinde getirilen THKP-C san›klar› da dâhil edilmiﬂtir. Bas›na ve kamuoyuna yans›t›lan bu kaçma eylemine ikisi THKO, üçü THKP-C’ye
mensup beﬂ devrimcinin kaç›r›lmas› (Cihan Alptekin, Ömer Ayna, Mahir Çayan, Ulaﬂ Bardakç›, Ziya Y›lmaz) uygun görülmüﬂ ve dost-düﬂman herkese somut ve anlaml› bir birlik mesaj› verilmiﬂtir. Küçükburjuva unsurlar bu mesaj›n gereklerini yerine getirmek bir yana “örgütler
anarﬂisi” hastal›¤›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›n› tahrik etmiﬂ ve de günümüzdeki “sol parselasyon”un oluﬂmas›na en büyük katk›y› getirmiﬂtir!
9 Ayr›nt›l› Bilgi ‹çin Bak›n›z: 1.) Hangi ‘Birlik?’ Partileﬂme Mücadelesinin
Neresindeyiz- KOMÜN‹STLER‹N B‹RL‹⁄‹, 2.) ‘‹lerici’-‘Gerici’ Kavgas›nda Hangi ‘Restorasyon?’ Hangi ‘KOMÜN‹ST PART‹’ Sorun Yay›nlar›-Sorun Broﬂür Dizisi: 9 ve 8.
10 Veba mikrobu tarihte bir dönem kütlesel ölümlere neden olmuﬂtur. Burada kulland›¤›m›z “veba mikrobu” tan›m›n›, kendili¤inden, ikameci ve
vahiy gelene¤i ile “TKP” ad›n› kullanan küçükburjuva avantüryeyi anlad›¤› dilde aç›¤a vurmak için kullan›yoruz. S›kça da kulland›¤›m›z “veba
mikrobu” benzetmesi kimilerince küfür niyetine alg›lanarak çeﬂitli spekülasyonlara neden olmaktad›r. Harici Büro “TKP”nin iﬂçi s›n›f› hareketine, sosyalist harekete ve öteki sosyal muhalefet dinamiklerine verdi¤i çok yönlü zararlar› bugün büyük ac› ve kay›plarla hat›rl›yor ve de hat›rlatmakta yarar görüyoruz.
S›n›flar mücadelesi tarih ve devrimci geleneklerimizin tart›ﬂ›ld›¤›, yeni
aray›ﬂlar›n gündemden düﬂmedi¤i günümüz ﬂartlar›nda Tarihî TKP ge18

leneklerimizi çarp›tan ideolojik-teorik-politik ve örgütsel bilcümle saçmal›klar› anlad›¤› dilde aç›¤a vurmak gerekmektedir.
11 “Kuruçeﬂme Toplant›lar›”nda ilk sözü ald›k ve Kolektifimiz ad›na yapt›¤›m›z “B‹RL‹K VE PART‹-TAR‹H B‹ZE HANG‹ GÖREV‹ YÜKLÜYOR?”
baﬂl›kl› konuﬂma ile görevimizi yerine getirmeye çal›ﬂt›k (SORUN
BSD, Say›: 11-12, s.13-17, Eylül 1989). Daha sonra ise, bu türden toplant›lar›n bir de¤erlendirmesini yaparak tarihe bir kay›t daha düﬂürülmesini ve birlik konusunu iﬂlemeyi ihmal etmedik: “NASIL YAPILMALIYDI, NASIL YAPTILAR? ‘B‹RL‹K’ TARTIﬁMASINDAN NOTLAR…”
(SORUN BSD, Say›: 11-12, s. 35-41, Eylül 1989).
12 Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Mustafa Suphi ve Yoldaﬂlar›n›n katledildi¤i günün seneyi devriyesinde, 28 Ocak 2010 gününde kuruluﬂ dilekçesini vermeyi planlad›klar›n› duyuruyor!? Kimse de ç›k›p; “Hangi
hakl› gerekçeyle?” diye sorgulam›yor… Örgütsel mücadeleye gözünü
açt›klar›nda s›kça “M-L” telaffuz edenlerin bugünlerde “ESP” söyleminde karar k›ld›klar›n› görüyoruz.
Hat›rlatmakta yarar var: 1970 - 15 / 16 Haziran Direniﬂi’nin ça¤r›ﬂ›m›yla 1976 tarihinde Türkiye Sosyalist ‹ﬂçi Partisi (TS‹P)’nin kuruluﬂ dilekçesini ‹çiﬂleri bakanl›¤›na vermek üzere Oya Baydar ve Burhan ﬁahin
ile birlikte yine bir 15 / 16 Haziran gününü seçmiﬂti?!
Oya Baydar, aya¤›n›n tozuyla ve de bu kez yeni ﬂerikleriyle Yeni Sol
Parti kurmak için baﬂrollerde oynad›¤›n› görüyoruz?!
“Toplumsal haf›za” üzerine fanteziler düzenler s›n›fsal sorgulama gündeme geldi¤inde ne hikmetse suskunlu¤u tercih etmektedir!...
Böylelerine; “Boﬂ mezar görseler hemen girecekler!...” Dersim özdeyiﬂini tekrarlayarak cevap vermeyi daha uygun buluyoruz.
13 Çeﬂitli, çok yönlü etkinliklerimizde, baz› telif çal›ﬂmalar›m›zda, SORUN
Polemik Dergi’mizde s›kça K›z›lbaﬂ-Alevi konusunu iﬂliyoruz. K›z›lbaﬂDersim üzerine de özgün çal›ﬂmalar yap›yoruz. D›ﬂ›m›zda çeﬂitli alan çal›ﬂmas› yapan arkadaﬂlar›n çabalar›na destek oluyoruz. Marksist Sol’un
bu meseleye bak›ﬂ› son derece aç›k ve nettir.
“K›z›lbaﬂ Toplumsal Tasar›m›” konulu panel-söyleﬂi etkinliklerimizi Çukurova, Bursa, ‹zmir ve ‹stanbul kitap fuarlar›nda defalarca gerçekleﬂtirdik.
Panel-söyleﬂi etkinliklerimiz büyük bir ilgi gördü. Kimileri çeﬂitli spekülasyonlarla bu meseleye bak›ﬂ›m›z› çarp›tmaya giriﬂti. Boﬂ bir çaba…
Yaﬂad›¤›m›z bu co¤rafyadaki iﬂçi s›n›f› hareketleri, emekçi halk hareketlerini tahlil etmedeki amac›m›z aç›k ve nettir: Kendi sentezimizi üretmek ve tutarl›-amaçl›-somut bir iktidar mücadelesini gerçekleﬂtirmek
içindir. Kimilerinin yapt›¤› gibi Alevi, Kürt, Kad›n, ‹ﬂçi ve Halk dalkavuklu¤u ve pazarlamas› yapmak de¤ildir.
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S›rr› Öztürk
-Durum De¤erlendirmesiKomünistlerden Kürt Hareketi’ne Uyar›

Yaﬂad›¤›m›z co¤rafyan›n sömürülmüﬂ ve ezilmiﬂ kadim bir halk›
olarak tarihsel ve sosyal hakl›l›¤›n›zla politika yap›yorsunuz.
Devrimcilerin, Komünistlerin bak›ﬂ aç›s›ndan: Politika tercihlerinizdeki strateji ve taktiklerinizi yapmakta elbette hakl›, yasal ve meﬂru bir
zemindesiniz.
Fakat Kürt Hareketine en de¤erli katk›y› yapan ya da yapmaya
aday Ulusall›k-S›n›fsall›k dinamiklerinin diyalektik birli¤i konusunda
Devrimci ve Komünist Kadrolar›n eleﬂtiri, uyar› ve önerilerine ise kapal›s›n›z.
Burjuvazi ise, resmî tarih anlay›ﬂ› ile resmî ideolojisiyle sisteme
karﬂ› hakl› talepleriyle öne ç›kanlar›; “Komünist, anarﬂist, terörist, bölücü, vatan haini” olarak görmekte, devlet terörü ile yok etmeye çal›ﬂmakta ve bu yolda tüm araçlar›n› seferber ederek demagojiye baﬂvurmaktad›r.
Çok büyük kay›plar ve bedeller ödeyen iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z günümüze kadar bu oyunlar› bozamam›ﬂt›r.
Kürt Ulusal Özgürlük Hareketi’nin (KUÖH) taleplerindeki tarihselsosyal hakl›l›¤›n› ne sa¤l› “sol”lu burjuva partileri, ne de devrimci, sosyalist, komünist geçinen birey, grup, çevre ve örgütler tart›ﬂabilir.
KUÖH’nin gerek DTP arac›yla aç›k mücadele alanlar›ndaki çal›ﬂmalar› ve gerekse PKK’nin mücadelesi komünistleri yak›ndan ilgilendirmektedir.
Komünistler ideolojik-teorik-politik-örgütsel konumlar›yla iﬂçi s›n›f›n›n, emekçi halklar›n sosyal / evrensel kurtuluﬂu için mücadele etmektedir.
Ulusal özgürlük talepleriyle öne ç›kan emekçi halklar›n davas› komünistlerin de davas›d›r.
Ne var ki, Komünistler Ulusall›k ve S›n›fsall›k sosyal muhalefet dinamiklerini (öteki sosyal muhalefet dinamikleriyle birlikte), “tutarl›-somut-amaçl› bir iktidar mücadelesinde” buluﬂturup bütünleﬂtirememiﬂtir.
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Yine bu mücadele ile atbaﬂ› yürütülmesi gereken “tutarl›-somutamaçl› bir demokrasi mücadelesini de” yerine getirememiﬂtir.
Komünistler iﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤ini de gerçekleﬂtirememiﬂtir.
Birlikte yaﬂad›¤›m›z bu co¤rafyada iﬂçi s›n›f› hareketi ile sosyalist
hareketi buluﬂturup bütünleﬂtirerek oluﬂturulmas› gereken birleﬂik-güçlü-güvenilir ve donan›ml› bir Komünist Parti (KP) ya da ‹ﬂçi S›n›f› Partisi (‹SP) de yoktur. Henüz oluﬂturulamam›ﬂt›r.
KUÖH’nin en büyük “ﬂanss›zl›¤›” KP ya da ‹SP’nin sosyal pratikteki eksikli¤idir.
Mevcut Sol “Cenah” örgütleri PART‹ de¤il birer örgüttür.
An›lan bu Sol “Cenah” örgütleri ne Bilimsel Sosyalizm-Komünizmin
ilke, kural ve yöntemlerine göre kurulmuﬂtur, ne de Marksist-Leninist
Parti normlar›n› iﬂletebilmiﬂtir.
An›lan hizipçi ve hizay› bozucu örgütler devrimci harekete büyük
zararlar vermektedir.
Yaﬂad›¤›m›z co¤rafyadaki tüm sosyal muhalefet dinamiklerinin anlaml› ve ileri bir harekete dönüﬂemeyiﬂinin en büyük s›k›nt›s› buradan
kaynaklanmaktad›r.
KP ya da ‹SP sosyal pratikte birleﬂik, güçlü, güvenilir ve donan›ml› olarak yerini alam›yorsa, KUÖH’de buna ba¤l› olarak anlaml› ve ileri
bir ç›k›ﬂ yapamayacakt›r. Yapamamaktad›r.
KUÖH, uluslarötesi tekelci sermayenin kuca¤›na oturmuﬂ sa¤l›
“sol”lu burjuva partileriyle mücadele etmektedir. KUÖH’nin ideolojik,
politik ve örgütsel donan›m› bu kapsaml› mücadeleyi götürecek düzeyde de¤ildir.
KUÖH’nin mücadele alanlar› ABD-AB emperyalizminin “yüksek”
ç›karlar›n›n çat›ﬂt›¤› ve tahkimatlar›n› yapt›¤› bir bölgedir.
ABD-AB-TC’nin Yak›n Do¤u’daki politikalar›; Türk, Kürt, Arap,
Fars, Türkmen, Süryani, Keldani, Asuri ve benzeri bölge emekçi halklar›n›n sosyal / evrensel kurtuluﬂ mücadelesine karﬂ›d›r.
Bölge emekçi halklar› da emperyalist-kapitalist hegemonlar›n “tavﬂana kaç, taz›ya tut” politikalar› ve onlar›n “yüksek” ç›karlar› uzant›s›nda birbirine karﬂ› konuﬂland›r›lm›ﬂt›r.
Ulusal kurtuluﬂ mücadelesi veren “Üçüncü Dünya Ülkeleri”ne maddî, manevî destek ile diplomatik katk› sunan SSCB deneyimi ve Sosyalist Sistem günümüzde yoktur.
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Sosyalist Sistem içinden ve d›ﬂ›ndan kuﬂat›larak çözülmüﬂtür.
Sosyalist Sistem’in çözülmesini “k›yamet senaryosuna” çeviren
emperyalist-kapitalist gericilik yan›lmaktad›r. Bu geçici bir durumdur.
Aﬂ›lacakt›r. Dünya Proletaryas›, ezilen-sömürülen emekçi halklar›n kütlesel ç›k›ﬂlar› bunun iﬂaretini veriyor.
Sosyalist Sistem çözülmeden önceleri gerek sosyalizmin yetkinleﬂtirilmesi, gerekse ulusal kurtuluﬂ mücadelesi veren ülkelere yap›lan
katk› ve benzeri konularda önemli hata ve yanl›ﬂl›klar yapm›ﬂt›r.
Günümüzün dünyas›na hegemonlar›n paylaﬂ›m kavgas› damgas›n› vurmaktad›r.
Yak›n Do¤u ve Bölgemiz emekçi halklar› emperyalist-kapitalist sistemin çok yönlü sömürüsünü birlikte k›rmak zorundad›r.
Tutarl› bir tarih ve s›n›f bilinci taﬂ›yan örgütlerin biricik görevi y›¤›na¤›n› buraya yapmak olmal›d›r.
KUÖH’nin baﬂar›s› ve yeni nitelikler kazanabilmesi bu türden bir
tercihte bulunmas›na ba¤l›d›r.
“Demokratik Cumhuriyet” tercihi ile PKK’nin stratejik amaç konusunda gösterdi¤i k›r›lma ABD-AB-TC’nin gerici güçleri (Dünya Sosyalist
Sistemi’nin çözülmesiyle uluslararas› kuvvet iliﬂkileri ve güç dengeleri
de¤iﬂmiﬂken) ideolojik-s›n›fsal ç›karlar› gere¤i KUÖH’yi tasfiyeye yönelmiﬂtir.
PKK ile DTP Bilimsel Sosyalizm-Komünizm davas›ndan esinlenen
bir örgütlenme olmad›¤› için Dünyada ve Bölgede cereyan eden uluslarötesi nitelikler kazanm›ﬂ hegemonya savaﬂ›n›, hegemonlar aras›ndaki
çeliﬂki ve çat›ﬂk›lar›n› görememiﬂtir. Görmeleri de onlardan beklenemez.
Bu görev; Marksist-Leninist ilke, kural ve yöntemlerle oluﬂturulmuﬂ, PART‹ normlar›n› her koﬂulda iﬂletmiﬂ KP ya da ‹SP’nin üstlenece¤i bir görevdir.
KUÖH’nin çeyrek yüzy›ll›k mücadelesindeki baﬂar›s›zl›¤›n nedenleri tek baﬂ›na PKK ile DTP’nin omuzlar›na y›k›lamaz. TC’nin inkâr, imha,
asimilasyon politikas› aç›¤a vurulup an›lmadan PKK’nin, DTP’nin “vukuat›” eleﬂtiri konusu yap›lmaktad›r.
Bölgede ve birlikte yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada an›lan emekçi halklar›n
Komünist Partileri de evrensel kolektif dayan›ﬂmalarla bir “Ç›k›ﬂ Hatt›”
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üretememiﬂtir. Bu partilerin ideolojik-politik-örgütsel güçleri de henüz
yetkinleﬂmemiﬂtir.
Kürdistan’daki, dört-beﬂ co¤rafyaya taksim edilmiﬂ kadim emekçi
halklar›n sosyal / evrensel kurtuluﬂ mücadelesini gerçekleﬂtirmeye
aday KP’lerin konumu da ayr›ca tart›ﬂmal›d›r.
An›lan ülke ve bölge KP’lerinin enternasyonal birli¤i konusu da henüz arzu edilen bir düzeye getirilememiﬂtir.
PKK ile DTP’nin dünya, bölge ve ülke özelindeki çok yönlü kuﬂatmalar› k›r›p aﬂmas› günümüze kadar gerçekleﬂmedi.
PKK ile DTP elbette program ve tüzü¤e ba¤l› birer partidir. Kitlesel
birer tabana sahiptir. Lider ve kadrolar› vard›r. Fakat dünyadaki, bölgedeki kuvvet iliﬂkileri ve güçler dengesinde izledi¤i politikalar› hayat ve
mücadele do¤rulamam›ﬂt›r. Örgüt ve kadrolar›n›n strateji ve taktikleriyle karﬂ›s›ndaki güçleri tavize -geri ad›m atmaya- ve baz› çözümler için
diyaloga getirememiﬂtir.
PKK ile DTP karﬂ›ya ald›klar› güçlerle an›lan-an›lmayan diyalog
içindedir.
Uluslarötesi tekelci sermaye güçlerinin TC ve Bölgedeki uzant›lar›
KUÖH’yi kesinlikle tasfiyeden yanad›r.
Bu tasfiyeyi anlams›z k›lacak, ezilen-sömürülen ve hakl› talepleriyle öne ç›kan tüm halklar›n yeni bir mevzi kazanabilmesini gerçekleﬂtirebilecek, ba¤›ms›z s›n›f tavr›na sahip bir ‹SP ya da KP’de mevcut de¤ildir. Komünist kadrolar henüz nüve olarak varl›klar›n› sürdürmektedir.
“Kürt Sorunu” ile “Kürdistan Sorunu”nun nihai çözümü hâkim gerici-sömürücü-sömürgeci güçlerle giriﬂilen diyaloglardan geçmeyecektir.
Bu sorunlar bölge emekçi halklar›n›n sosyalist mücadelesiyle çözüme
kavuﬂturulacakt›r.
Çözüm, sosyalizmdedir.
TC özelinde HEP-DEP-ÖZDEP-HADEP ve DTP örgütleriyle aç›k
alanlarda yap›lan mücadelelerle nereye var›ld›¤› ortadad›r.
TC devleti KUÖH’ye siyasî parti kurmak, seçimlere kat›lmak, parlamentoyu kullanmak, mahalli seçimlere girip belediyelerde yönetime
kat›lmak, subay, bürokrat olmak hakk›n› tan›mak istememektedir. Ancak TC’nin inkar-imha-asimilasyon politikalar›na biat eden “keklik” kimlikli Türkleﬂmiﬂ Kürtlere bu imkânlar tan›nmaktad›r.
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Hakl› talepleriyle mücadele eden KUÖH’ye her ileri at›l›m›nda biçilen kaftan, ölüm, tutsakl›k, iﬂkence, iﬂsizlik, yoksunluk ve yoksulluktan
ibarettir.
KUÖH; varl›¤›n› tasfiyeye yönelik gerici-›rkç›-faﬂist politikalara karﬂ› ﬂunlar› söyleyememiﬂtir: “Yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada tüm emekçi halklar› önce zengin-fakir olarak siz böldünüz. Alevi-Sünni k›ﬂk›rtmas›n› ve
bölücülü¤ünü siz gerçekleﬂtirdiniz. Kürt-Türk karﬂ›tl›¤›n› ve düﬂmanl›¤›n› siz baﬂlatt›n›z; inkâr-imha-asimilasyon politikalar›, haks›z ve kirli savaﬂlar sizin eserinizdir.”
KUÖH; bunca deneyimden sonra ne yapmal›d›r?
KUÖH’ye ilkesizce, faydac› niyetlerle tutunan burjuva ve küçükburjuva “sol” ak›mlar›n kuﬂatmas›ndan kurtulmal›d›r.
KUÖH; halen bulundu¤u parlamento, belediye ve benzeri mevzilerden çekilmelidir.
KUÖH’nin bu süreçten ve yaﬂad›¤› deneyimlerden sonra tutunaca¤› biricik seçenek: Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar›n mevzisindeki
yerini almas›d›r.
KUÖH’nin bu önerileri yerine getiremeyece¤ini biliyoruz. Çünkü
onlar burjuva parlamentarizmine “uygun ad›m atmaya” daha fazla meyillidir. Türk-Kürt burjuvazisinin ç›karlar›na ters düﬂmeyen bir politika izlemekten yanad›r.
Politika; salt hâkim gerici s›n›flar›n, burjuva düzeninin açt›¤› s›n›rlar›na hapsedilemez. Bu alana kölece angaje olan sosyal muhalefet dinamiklerinin anlaml› ve ileri bir mevzii kazand›¤› görülmemiﬂtir.
Burjuvaziyi geri ad›m atmaya zorlayacak ve de tarihsel-sosyal hakl›l›¤›yla aﬂacak örgütler ne PKK, ne DTP ve ne de mevcut “sol” örgütlerin teori prati¤idir.
KUÖH’nin gerici reform dahi yapamayan AKP iktidar› karﬂ›s›ndaki
teslimiyetçi çizgisi ve bunun sonuçlar› ﬂimdiden bellidir.
KUÖH’nin tasfiye edilmesinin suçu ya da faturas› PKK ile DTP’nin
önderlerine ç›kar›lmayacakt›r. Onlar›n ideolojik, politik ve örgütsel “vukuatlar›”ndan önce bu fatura yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada devrim-sosyalizm-komünizm-bolﬂevizm diye söze baﬂlay›p arkas›n› getiremeyenlere,
sahte ve naylon devrimcilere, sosyalistlere, komünistlere ç›kar›lacakt›r.
Ç›kar›lm›ﬂt›r.
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‹ﬂçi s›n›f› hareketine, sosyalist harekete, emekçi kad›n hareketine,
ilerici gençlik hareketine, KUÖH’ye, K›z›lbaﬂ-Alevi hareketine, yoksul
köylülü¤e, fukara Müslümanlara politika üretemeyen bir “sol” tarih
önünde suçludur.
Böylesine engin sosyal muhalefet dinamiklerini uyumland›r›p harekete geçiremeyen bir “sol” s›n›fta kalm›ﬂt›r.
KUÖH’nin yeni nitelikler kazanabilmesi ve talepleriyle iki ad›m ileri
s›çrayabilmesi, Komünistlerin anlaml› ve ileri bir ad›m atmas› ﬂart›na
ba¤l›d›r.
Kolektifimiz’in arkas›nda durdu¤u bu “anlaml› ve ileri ad›m”dan
kast›m›z: Sosyal pratikte iﬂçi s›n›f› ve emekçileri örgütleme becerisi göstermiﬂ, tutarl› bir iktidar perspektifine sahip Kadro’lar›n Komünistlerin
Birli¤i’nin gerçekleﬂtirilece¤i II. TTKK’nin oluﬂturulmas›d›r.
DTP daha önceki Kürt örgütleri gibi Anayasa Mahkemesi’nin karar›yla kapat›lm›ﬂt›r.
Bu kapatma karar›yla TC devleti sistemin iﬂleyiﬂ kurallar›na ve
mant›¤›na uygun bir Kürt politikas›na izin verece¤ini aç›klam›ﬂt›r.
TC devleti, daha kurulurken en eski Devrimci ve Komünist örgütümüz olan Tarihî TKP’mizin kadrolar›n› katlederek kapatm›ﬂt›r.
Günümüzde aç›k faaliyet alanlar›nda politika yapabilmek, yasal ve
anayasal engelleri aﬂabilmek, ayr›ca keyfî-fiilî infaz yapan devlet terörünü anlad›¤› dilde karﬂ›ya al›p aﬂabilmek, art›k soka¤› kullanmaya kalm›ﬂt›r.
Soka¤›n tutarl›-somut-amaçl› kullan›lmas› için alabildi¤ine demokratik ve alabildi¤ince y›¤›nsal güçleri organize etmeye ba¤l›d›r.
Sokak hareketlerini, onlar› birer “provokasyon alan›” olarak tan›mlayan ya da gerçekten provoke eden burjuva küçükburjuva unsurlar›n
zarar›n› aza indirecek biçimlerde kullan›lmas› pek çok ﬂeyi de¤iﬂtirip dönüﬂtürecektir.
Günümüzde varl›¤›n› bir biçimde dahi olsa sürdüren bu engin sosyal muhalefet dinami¤ini sevk ve idare edebilecek Kurum, Araç ve
Kurmaylar› hayat üretecektir. Üretmektedir.
Bu güvencelerle kullan›lan sokak hareketleri kapitalist anarﬂiyi tükürükle bo¤acak düzeydedir. Yeter ki kurmay›na kavuﬂsun.
Burjuva sözcüleri düzeysiz demagojilerle ve elindeki “güçlü” propaganda araçlar›yla sokak eylemlerindeki baz› görüntüleri “cenah›m›25

z›n” üzerine bir suçmuﬂ gibi y›kmaya çal›ﬂt›¤› bir gerçekliktir. Oysa, bu
görüntüleri -sonuçlar›- kapitalist anarﬂi üretmiﬂtir. Onlar›n sisteminin bir
sonucudur. Demagojilerle sosyal olay ve olgular› iﬂçi s›n›f› ve emekçi
halklar›n “vukuat›” olarak diline dolayanlar, olup bitenlerin kitle hareketlerinin do¤al bir firesi oldu¤unu ö¤renmek zorundad›r.
Soka¤›n tutarl› biçimde ve iktidar perspektifli biçimde kullan›labilmesi nihai amac› bir ve ayn› olan güçlerin kolektif akl›, bilinci ve eylemi
örgütleme becerisine ba¤l›d›r.
Soka¤›n tutarl› kullan›lmas› bir heves, macera ya da tatmin iﬂi de¤ildir.
Küçükburjuva avantüryelerin baﬂ›n› çekti¤i denenip s›nanm›ﬂ, yanl›ﬂl›¤› yüzlerce kez sosyal pratiklerde aç›¤a vurulmuﬂ sokak hareketleri
yerine 15 / 16 Haziran Direniﬂi türünden kütlesel ç›k›ﬂlar hâkim gerici s›n›flar› hizaya getirecektir.
Kendi yasal ve anayasal güvencelerini “hini hacette” çi¤nemekte
bir sak›nca görmeyen iktidarlar burjuva meﬂruiyetlerini ve yasall›klar›n›
dahi kaybetmiﬂtir.
Dünyada da, Bölgemizde de bu durumdaki çözülmüﬂ ve çürümüﬂ
burjuva iktidarlar›n›n devrimci yoldan aﬂ›lmas›, her ﬂeye ra¤men, art›k
kaç›n›lmaz bir zorunluluk olmuﬂtur.
KUÖH’nin “sosyalizmden haberli” kadrolar›; ya Devrimci ve Komünist Kadrolar›n baﬂ›n› çekti¤i Kurum ve Araç’lar›n oluﬂmas› mücadelesinin yan›ndaki yerini alacak ya da KUÖH’ye tutunarak politika yapt›¤›n› zanneden küçükburjuva liberal, tasfiyeci, reformist “sol”lar›n yapt›¤›
“kur”lar›n alan›na çekilecektir.
Sosyal mücadeleler tarihimizde reformcu-devrimci mücadelesi tüm
süreçlerde Devrimci Kanat’›n tasfiyesi ve yenilgisiyle sonuçlanm›ﬂt›r.
Günümüzde de bu mücadele devam etmektedir.
Devrimciler, Komünistler KUÖH’nin ve kadrolar›n›n ikinci olarak
an›lan bu ç›kmaz sokaklara girmemesi için politika üretmek durumundad›r.
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S›rr› Öztürk
-Durum De¤erlendirmesi‹ﬂçi S›n›f› Hem Ö¤reniyor
Hem de Ö¤retiyor1

S›n›flar mücadelesi giderek keskinleﬂiyor. Sosyal s›n›f ve sosyolojik emekçi halk gerçekli¤i d›ﬂ›nda yap›lmak istenen politika art›k tökezleniyor. Tökezlenen burjuvazinin denenip s›nanm›ﬂ, aç›¤a düﬂmüﬂ ve
çürümüﬂ politikalar›d›r.
Hayat›n ve mücadelenin büyük oranda reddetti¤i burjuva ve küçükburjuva “sol” siyasetler sosyal pratikte büyük ölçekte aç›¤a vuruluyor.
Özellikle de “elveda proletarya”, “iﬂçi s›n›f› art›k yok” diyen çevreler
iﬂçi-kitle hareketleri ile köylü-kitle hareketlerinin giderek artmas›yla birlikte derslerini de alm›ﬂ oluyor.
Proletaryaya, emekçi halklar›n davas›na inanmayan, “öncü parti,
önder parti, kitlesini arayan parti” diyen “sol” ak›m temsilcileri ile kendili¤inden kurulmuﬂ “iﬂçi”, “sosyalist” ve “komünist” isimli örgütlerin de
kütlesel ç›k›ﬂlar›n art›ﬂ›yla birlikte bir hareketlenme içine girdi¤i görülüyor. Onlar da birbirlerine “tutunuyor” görünme talimleriyle iﬂlevsizleﬂen
siyasetlerini gündemde tutma telâﬂ›nda… EMEP-ÖDP-“TKP”nin kimi
aray›ﬂ ve yöneliﬂlerinde oldu¤u gibi…
Bu süreçte Türk-Kürt yoksul köylülü¤ünün kütlesel ç›k›ﬂlar› ile iﬂçikitle hareketleri yeni nitelikler kazanmaya adayd›r.
Ulusall›k-S›n›fsall›k temelindeki sosyal muhalefet dinamiklerinin
birlikte hareket edemeyiﬂi, deneyim aktar›m›nda bulunamay›ﬂ› ve birbirinden ö¤renemeyiﬂi sistemi sorgulamadaki yan›lg›lar›m›z› net biçimlerde gündeme getiriyor. Her iki kesimde yaﬂanan “Öndersizlik Krizi” mevcut örgütlülü¤e ra¤men henüz aﬂ›lamam›ﬂt›r.
Yoksul Kürt köylülü¤ü ile emekçilerinin Cizre-Diyarbak›r yürüyüﬂüne 1.5 milyon insan›m›z kat›ld›.
25 Kas›m 2009 Kamu Emekçilerinin bir günlük uyar› ve iﬂ b›rakma
eylemine 2.5 milyon kamu emekçisi kat›ld›. Bu eylemi coﬂku ve heyecanlar›yla renklendiren demiryolu çal›ﬂanlar›ndan 16 kiﬂi iﬂinden at›ld›.
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Demiryolcular TCDD’de do¤rudan demokrasi, do¤rudan grev ve direniﬂleriyle sistemin bask›s›na anlaml› bir cevap verdi. Ve de iﬂten at›lan
arkadaﬂlar›n›n iﬂbaﬂ› yapmas›n› sa¤lad›.
AKP iktidar› bu eylemlerin üzerine bask› ve ﬂiddet uygulayamad›.
Neden sonra kamu emekçilerinin eylemine kat›lan 15 bin kiﬂiye soruﬂturma açt›.
19 Maden iﬂçisinin katledilmesi yeralt› maden iﬂletmelerinde yaﬂanan dram ve trajedileri h›zla gündeme taﬂ›d›.
KENT A. ﬁ. iﬂçilerinin CHP belediyelerince iﬂten at›lmas›, 650
km.lik Ankara yürüyüﬂü, taleplerini militanca dile getirmesi ve çeﬂitli
grev ve direniﬂler sistemin sömürücü mant›¤›n› daha da ortaya serdi.
Son olarak da TEKEL iﬂçileri; 40’› aﬂk›n iﬂyerinin kapat›lmas›, sendikal, iﬂ ve kazan›lm›ﬂ özlük haklar›n›n gasp›na ve ﬁeker Fabrikalar›n›n
özelleﬂtirilmesiyle iﬂlerinden ç›kar›lmalar›na karﬂ› direniﬂe geçti. ‹ﬂçilerin 4C uygulamalar›yla yaﬂad›¤› ekonomik çöküntü 12 bin TEKEL iﬂçisinin 7 binini Ankara’ya taﬂ›d›. AKP genel merkezi ve Türk-‹ﬂ önündeki
direniﬂleri devletin ﬂiddetli bask› ve terörüne sahne oldu.
TEKEL iﬂçileri coﬂku ve heyecanla oy vererek destekledikleri AKP
iktidar›n› karﬂ›ya alarak silkeledi. “AKP’ye oy veren ellerimiz k›r›ls›n!”
dedi.
‹ﬂçiler, baﬂbakan›n “evinize dönün” tehdidine ald›rmad›, sözüm
ona ek olarak 4C çal›ﬂanlar›na yap›lan “zam”lar› reddetti. Gasp edilen
özlük haklar›n›n iadesi için Direniﬂte kararl› olduklar›n› gösterdi; sendika bürokrasisinin ikircimli oyunlar›na ald›rmad› ve geri ad›m atmad›.
Özelleﬂtirmelerin iﬂçi s›n›f›na karﬂ› oldu¤u yeterince anlaﬂ›ld›.
AKP’nin polis ﬂiddetiyle iﬂçilere sald›r›s› iﬂçi düﬂman› politikalar›n›
daha da aç›¤a ç›kard›.
TEKEL iﬂçisinin kütlesel ve kararl› ç›k›ﬂ› karﬂ›s›nda CHP ve MHP
gibi gerici-›rkç›-ﬂoven partiler de “duyars›z” kalmad›klar›n› çeﬂitli ziyaret
ve beyanlar›yla göstermeye çal›ﬂt›. “‹ﬂçi” ad›n› kullanan nasyonal sosyalist örgütün de aya¤›n›n tozuyla TEKEL iﬂçilerini kirli literatürleriyle
kazanmaya yöneldi¤i görüldü. “Hangi yüzle mi?” diyeceksiniz. Sa¤l›
“sol”lu burjuva partilerinin yüzüne düﬂen “nisan ya¤muru”dur.
‹ﬂçi s›n›f›n›n demokratik-ekonomik mücadelesini küçümseyen, TEKEL iﬂçisinin kütlesel ç›k›ﬂ›n› “ekonomizm” olarak alg›layan sekter solculara da rastlanmaktad›r.
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‹ﬂçi s›n›f›n›n ekonomik-demokratik mücadelesi gerekli ve do¤ald›r.
‹ﬂçi s›n›f› bu mücadelelerden geçerek sosyal kurtuluﬂ yoluyla tan›ﬂacakt›r. Ancak sosyal / evrensel kurtuluﬂun salt sendikal mücadele ile
kazan›lamayaca¤›n›, konunun siyasî oldu¤unu iﬂçi s›n›f›na ö¤retecek,
kitleleri bu yolda seferber edip iktidar› hedefleyecek Kurum ve Araç’lar›n ne oldu¤unu birilerinin ö¤retmesi gerekecektir. Kütlesel ç›k›ﬂlar›n ﬂu
aﬂamadaki en büyük eksi¤i budur.
‹ﬂçi s›n›f› politikleﬂirken ortaya ç›kan gerçeklik bizce ﬂudur: ‹ﬂçi s›n›f›n› örgütleyebilirsen örgütlenir. Ö¤retebilirsen ö¤renir. ‹ktidar perspektifli uzun yürüyüﬂe en yatk›n s›n›f proletaryad›r. Proletarya devrimin
omurgas›d›r.
‹ﬂçi s›n›f›na “lejyon askeri” gibi bakan “sol” görünümlü örgütler, bilerek-bilmeyerek sisteme kalp ilac› olmaktad›r.
TEKEL iﬂçileri din, etnisite ayr›m›na dayal› sahte gündemi bozup,Türk-Kürt-Arap-Çerkes-Laz proletaryas›n› s›n›fsal talepleriyle buluﬂturup bütünleﬂtirdi. Böylece din, tarikat, cemaat, milliyet ve etnisiteye dayand›r›lmak istenen gerici politikalar› aç›¤a vurdu.
TEKEL iﬂçilerinin ›srarl› Genel Grev talebi Türk-‹ﬂ bürokrasisinin bir
saatlik iﬂ b›rakma ve uyar› eylemiyle frenlendi. Türk-‹ﬂ AKP’nin iﬂçi düﬂman› politikalar›na böylece katk› getirdi. Sendika bürokrasisi bu eylemlerin devam› veya nas›l olmas› konusunu “referanduma” götürdü. Referandumda iﬂçiler ezici bir ço¤unlukla ‘direniﬂe devam’ karar› ald›.
Sendikac›lar›n ikircimli giriﬂimlerinin böylesine anlaml› bir kütlesel
ç›k›ﬂ›n sönümlenmesini getirece¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
TEKEL iﬂçisi sosyal muhalefet dinamiklerini görece de olsa harekete geçirdi ve direniﬂleriyle odak olmay› baﬂard›.
Sendika bürokrasisi direniﬂin boyutlanmas›yla zor durumda kald›,
kaypak ve karars›z tav›rlar›yla tabandaki bask›y› önlemekte güçlük çekti. Böylece TEKEL iﬂçisinin baﬂar›l› direniﬂine darbe vurdular.
Bu direniﬂ de gösterdi ki, ba¤›ms›z s›n›f tavr›n› kuﬂanacak ‹ﬂçi S›n›f› Partisi (‹SP)’nin kurmayl›¤›ndan yoksun TEKEL iﬂçilerinin direniﬂlerinin k›r›lma istidad› taﬂ›mas› kaç›n›lmaz olmuﬂtur.
‹stanbul ‹tfaiye iﬂçileri de Bo¤az Köprüsü’nü trafi¤e kapatarak iﬂten
ç›kar›lmalar›n› protesto etti. ‹tfaiye iﬂçileri kararl›l›kla eylemlerini sürdürüyor.
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D‹SK’e ba¤l› Nakliyat-‹ﬂ Sendikas› genel baﬂkan› Ali R›za
Küçükosmano¤lu ve 10 yönetici arkadaﬂ› bir tertip sonucu tutukland›.
D‹SK yönetimi Taksim’de her çarﬂamba günü sendikac›lar›n serbest b›rak›lmas› için sürekli eylem ve genel grev ça¤r›s›n› yeniledi. D‹SK’in bu
eylemi iﬂe yarad› ve sendikac›lar hemen tahliye edildi.
“Cumartesi Analar›” inat, ›srar ve sürekli biçimde mutat eylemleriyle her cumartesi günü ‹stanbul-Galatasaray Lisesi önüne “demir atma”
eylemlerini sürdürüyor. Keyfî ve fiilî infaz yöntemleriyle kaybedilen insanlar›m›z›n hesab›n› soruyor.
Üniversiteli ö¤renciler YÖK’ü sorguluyor.
Edirne ve Erzincan’da bas›n aç›klamas› yapan ö¤renci gençlik k›ﬂk›rt›lm›ﬂ kitlelerce linç seanslar›ndan geçiriliyor.
Manisa’n›n Selendi ilçesinde Romanlara karﬂ› giriﬂilen kitlesel sald›r›, sistemin söz yerindeyse milliyetçi k›ﬂk›rtmalarla iﬂi nereye vard›raca¤›n›n iﬂaretini verdi.
‹ﬂkence, k›ﬂk›rtma, linç denemeleri, temel hak ve özgürlüklerimizi
gaspeden AKP iktidar›na karﬂ› eylemler devam ediyor. Gerçekleﬂtirilen
eylemler hem merkezi-kurumsal düzeneklerden yoksun hem de aralar›nda koordinasyon yoktur.
CHP genel baﬂkan yard›mc›s› faﬂist Öymen K›z›lbaﬂ Dersim 37-38
katliam›n› savunuyor / savunabiliyor!
Bu ve benzeri konularda yazd›¤›m›z kitaplar, makaleler, panel ve
söyleﬂilerle baﬂaramad›¤›m›z› Öymen’in beyanat› hemen sa¤l›yor. K›z›lbaﬂ-Aleviler hakl› gerekçelerle ve büyük tepkilerle aya¤a kalk›yor. Kemalizm, CHP’nin ideolojik-s›n›fsal karakterini kavramadaki ikircimli davran›ﬂlar yerini tarihsel-sosyal gerçeklere b›rak›yor.
Baﬂbakan R. T. Erdo¤an’›n TEKEL iﬂçilerine “yan gelip yat›yorsunuz” sözleri de iﬂçi s›n›f›n› aya¤a kald›rmaya yetiyor.
DTP, BDP belediye baﬂkanlar› KCK (Kürdistan Topluluklar Birli¤i)
üyesi olmak iddias›yla tutuklan›rken Kürt illerinde kütlesel gösteriler her
gün artarak devam ediyor.
Diyarbak›r belediye baﬂkan› Osman Baydemir bu tutuklamalar karﬂ›s›nda ve uygulanan devlet terörüne, tutuklular›n tek s›raya plastik kelepçelerle diziliﬂi türünden faﬂist anlay›ﬂlara karﬂ› “has..tir, has..tir!” çekiyor. Fakat kendi meﬂruluk ve yasall›¤›n› bile “hini hacette” çi¤neyen
gerici, ›rkç›, ﬂoven politikalar›n “has..tir” çekerek de¤il, tükürükle bo¤u30

lacak düzeyde tutarl› sokak hareketleriyle aﬂ›laca¤›n›, kitlelerin her ﬂeye ra¤men, s›n›fsal birikime ve güdülere sahip oldu¤unu göremiyor.
AKP iktidar› “Kürt Aç›l›m›”, “Demokratik Aç›l›m”, “Alevi Aç›l›m›”, “Roman Aç›l›m›” diyerek “ﬂaﬂk›n ördek k›ç›ndan suya dalar” misali z›rvalay›p duruyor. AKP gerici reform dahi yapam›yor. ‹ﬂçi s›n›f› ve emekçi
halklar›n kütlesel ç›k›ﬂlar› ile grev, direniﬂ hareketlerine ﬂiddetle sald›r›yor. Böylece sahte demokrat oldu¤unu kan›tl›yor. Sa¤l› “sol”lu burjuva
partileri sosyal, ekonomik, siyasal, askerî, kültürel krizle yat›p kalk›yor.
Sistemin tüm kurum ve kuruluﬂlar› çürümüﬂ ve dökülüyor. Mevcut anayasalar, yasalar deline deline kevgire dönüyor.
Kurumlar aras› iktidar kavgas› bir türlü karakolda bitmiyor. Uzlaﬂ›r
çeliﬂki ve çat›ﬂk›larla avantalar ve ya¤malar düzeni ayakta tutuluyor.
Her kesim siyasetle u¤raﬂ›yor. Politika sahnesinde eksik olan ‹ﬁÇ‹ SINIFI ise, alanlarda bir yandan emperyalist-kapitalizmin ideolojik-s›n›fsal
konumu ile art›-de¤er sömürüsünü ö¤reniyor, di¤er yandan kimi “sol”
ak›mlara tutulacak ANA HALKA’n›n ne oldu¤unu bizzat yaparak gösteriyor ve ö¤retiyor.
TEKEL iﬂçilerinin 17 Ocak 2010 tarihinde Ankara’da gerçekleﬂtirdi¤i 30-40 bin kat›l›ml› eylemi hem burjuvaziyi, hem de iﬂçi taleplerini
savsaklayan Türk-‹ﬂ bürokratlar›n› düﬂündüren eylemlerden biriydi. Sol
“cenah›m›z›n” da derlenip toparlanarak kütlesel ç›k›ﬂlar›n yayg›nlaﬂmas› olgusunu do¤ru alg›lamas›n› bekleyece¤iz.
TEKEL iﬂçileri Ankara’da AKP hükümetini do¤rudan karﬂ›ya alm›ﬂt›r. Talepleri ve militan ç›k›ﬂlar›yla sistemi sorgulamaya baﬂlam›ﬂt›r.
Kriz ﬂartlar›nda bunalan, krizin faturas›n› ödeyen iﬂçi ve emekçiler
TEKEL iﬂçilerinin ç›k›ﬂ›na ilgi göstermekte ve sempati duymaktad›r.
Oluﬂan bu iliﬂki köprüsünü geliﬂtirip güçlendirmek gerekiyor.
TEKEL iﬂçilerinin kararl› direniﬂi; iﬂçi s›n›f› hareketinin nas›l olmas›
gerekti¤ini gösterme bak›m›ndan önemli oldu¤u kadar, sosyalist hareketle buluﬂup bütünleﬂme imkanlar›n› da ba¤r›nda taﬂ›maktad›r.
TEKEL iﬂçisi kitlesel birlik ve dayan›ﬂmaya sahip oldu¤unu göstermiﬂtir; ayn› amaçlarla hareket edebilmektedir. Irkç›-ﬂoven bask› ve tehditlere karﬂ› s›n›f kardeﬂli¤ini öne ç›karm›ﬂt›r.
‹ﬂçi s›n›f› tarihe eylemleriyle anlaml› bir kay›t da düﬂüyor. 1970 - 15
/ 16 Haziran Direniﬂi’ndeki gibi henüz tarihini yazam›yor. Kütlesel ç›k›ﬂlar yay›lma istidad› taﬂ›m›yor. Lokal düzeylerde kal›yor.
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Neden mi? Nedeni çok aç›k: ‹ﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤ini baﬂat politika yapan ‹SP politik arenada yerini alamam›ﬂ ve de kurmayl›k görevini yerine getiremiyor da ondan...
Mücadelenin tüm biçimlerini kuﬂanacak donan›ml› bir ‹SP’nin “iﬂbaﬂ›” yapmas›yla politik hayat daha renklenip anlaml› k›l›nacakt›r. Bunun iﬂaretleri de al›nmaktad›r.
Mevcut “sol” örgütler, gruplar, sendikalar, dernekler, odalar iﬂçi-kitle ve köylü-kitle hareketlerine pankart›n› al›p kat›l›yor.1
Sosyal muhalefet dinamiklerini sevk ve idare edecek öznel etmen’nin (‹SP’nin) henüz iﬂbaﬂ› yapamay›ﬂ›n›n sanc›s› çekiliyor.
‹ﬂçi s›n›f› ve emekçilere yol gösterecek Devrimci ve Marksist Sol
Kadrolar binbir zaaf içinde politika üretemiyorken, “bu millet adam olmaz”, “davar millet”, “iﬂçi s›n›f› nerede” diyenler ﬂimdi ﬂaﬂk›nl›k içinde iﬂçi-kitle, köylü-kitle hareketlerini izliyor.
NATO’cu, CIA’c›, IMF’ci, BD’ci, DTÖ’cü sömürücü politikalar›yla
sa¤l› “sol”lu burjuva politikac›lar› kitleleri bir aldat›r, iki aldat›r, üç atlat›r,
fakat bir yerde b›çak kemi¤e dayan›nca kendisi aç›¤a vurulur. ‹pler de
kopar…
Kitlelerin politikleﬂti¤i bir süreçte ‹SP’nin de mayalanmas› gündemdedir.
S›n›fs›z sendika, s›n›fs›z parti, s›n›fs›z kitle örgütü, s›n›fs›z kültür ve
sanat hatta s›n›fs›z gerilla diyerek titreﬂen bilcümle küçükburjuva devrimcisi avantüryeler ﬂimdi tüm kütlesel ç›k›ﬂlara methiyeler dizmekle iﬂtigal ediyor. Pankart ve slogan yar›ﬂ›yla “dar grup tap›n›m›” örgütlerini
ayakta tutmaya özen gösteriyor. Anlaﬂ›l›r bir ﬂeydir. Yad›rgam›yoruz.
S›n›flar mücadelesi keskinleﬂiyorken tarih tüm Devrimcileri, Komünistleri bir kez daha s›navdan geçiriyor.
Dipnot Aç›klamalar›:
1

‹ﬂçi-Kitle hareketleriyle ilgili yaz›lar›m›z› ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazetemiz’in Aral›k
2009 tarihli 2. Say›s›nda ayr›nt›l› olarak izleyebilirsiniz.

2

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazetemiz’in Ankara’daki temsilcileri TEKEL iﬂçileriyle s›cak
ve organik iliﬂkiler kuruyor. Onlarla çeﬂitli diyaloglar kurarak röportajlar
gerçekleﬂtiriyor. Sade, pratik, gösteriﬂsiz ve de pankart açma yar›ﬂ›na kat›lmadan dayan›ﬂmas›n› eksik etmiyor. Günlerdir y›kanamayan, çamaﬂ›rlar› kirlenen iﬂçi arkadaﬂlar›na çamaﬂ›r ve ihtiyaç maddeleri sa¤l›yor.
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S›rr› Öztürk
-Durum De¤erlendirmesiS›n›flar Mücadelesi Nereye Evriliyor?

Sa¤l› “sol”lu burjuva partileri binbir çeﬂit araçlar›yla, dil, kavram, terim ve literatürleriyle sosyal olay ve olgular› ne kadar sapt›r›rlarsa sapt›r›ls›nlar, sistem krizle yat›p krizle kalk›yor. TC’de bir “iç savaﬂ” yaﬂan›yor. Siyasal-ekonomik krizin daha da boyutlanaca¤›n›n iﬂaretleri al›n›yor. Kapitalist anarﬂi yönetemez durumda. Kitleler de hoﬂnutsuz. “Laikﬁeriat” üzerine kurulmak istenen sahte gündem giderek bozuluyor.
Sosyal olay ve olgular s›n›flar mücadelesinin giderek keskinleﬂti¤ini gösteriyor.
‹ç savaﬂ ﬂartlar›ndaki toplumlar ya faﬂist bir yönetime ya da siyasal-sosyal devrimlere gebedir.
TC’deki durumu nereye koyaca¤›z?
TC kuruldu¤u günden bu yana faﬂist-faﬂizan yönetimlerle iﬂçi s›n›f› ve emekçilerin hakl› taleplerini bast›rmay› denedi.
S›n›flar mücadelesinde hakl› talepleriyle öne ç›kanlar›n eylem ve
direniﬂleri ebediyen bask› ve terör alt›nda tutulamaz.
Sistemin “rahatl›kla” uygulayageldi¤i bask› ve teröre karﬂ› zaman
zaman büyük bedeller ödeyerek direniﬂler gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Günümüzde de do¤rudan demokrasi, grev, direniﬂ, yürüyüﬂ, bas›n
aç›klamas› gibi devrimci haklar›n› kullananlar ço¤almaktad›r.
Sistemin ideolojik, s›n›fsal karakteri günümüzde çeﬂitli “sol” ak›m
temsilcileri taraf›ndan ve de farkl› gerekçelerle sorgulanmaktad›r.
‹deolojik ve s›n›fsal aidiyetlerine göre yap›lan sorgulamalar›n çözüm önerileri de farkl›d›r.
Emperyalist-kapitalizmi bilimsel tan›mlar›yla tutarl› biçimde tahlil
eden, do¤rudan karﬂ›ya alanlar ve çözüm yöntemi önerenler yaln›zca
Devrimciler ve Komünistlerdir.
Devrimciler, Komünistler ideolojik, teorik konumlar›n› bir üst basama¤a ç›kar›p politikalar›n› gerçekleﬂtiremedi¤i de bir gerçekliktir.
S.P. F/3
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Özlenen bu politika birleﬂik, güçlü, güvenilir ve donan›ml› Kurum
ve Araç’lar›n iﬂbaﬂ› yapmas›yla ancak aﬂ›labilecektir.
Sol “Cenah›m›z” bugünkü konumuyla ne ayr›ﬂabilmiﬂ ne de iktidar
perspektifli ortak bir program ve projede buluﬂup bütünleﬂebilmiﬂtir.
Uluslarötesi tekelci sermayenin yer yer yerli bir orta¤›, iﬂbirlikçisi ve
taﬂeronu olan günümüzdeki sistem AKP iktidar› ile hegemonyas›n› sürdürmek istemektedir. Emperyalist-kapitalizmin bölgemizdeki ç›karlar›n›
koruyan veya kollamakla görevli olan AKP iktidar›n› ancak s›n›flar mücadelesinde rol üstlenen özneler tökezletebilecektir.
Di¤er sosyal muhalefet dinamiklerini saymazsak, uygulanan siyasal-ekonomiye karﬂ› belli baﬂl› üç siyasî “sol” ak›m›n sosyal prati¤e yans›d›¤›n› görüyoruz. Bunlar: 1.) Liberal “sol”, 2.) Ulusalc› “sol”, 3.) Devrimci ve Marksist Sol ak›mlard›r.
Birinci olarak an›lan Liberal “sol” ak›m temsilcilerinin belirgin bir örgütlülü¤ü yoktur. Sistemin kendilerine açt›¤› çeﬂitli kanallarda icra-i zanaat etmektedirler. Günümüzde kuyruklu y›ld›z› keﬂfeden liberal “sol”
ak›m temsilcilerine “dönek”, “dönme” gibi çeﬂitli s›fatlar kullan›lm›ﬂ olsa
da böyleleri tutarl› bir ‹SP ya da KP gelene¤inden gelmedikleri için bu
s›fatlar› dahi hak etmemektedirler.
Zaman›nda devrimci, demokrat, sosyalist, komünist geçinen, fakat
asl›nda burjuva ve küçükburjuva “sol” ak›mlardan farkl› olmayan günümüzün liberal “sol” temsilcileri burjuvazinin kendilerine açt›¤› bas›n-yay›n kuruluﬂlar› (Taraf, Zaman, Yeniﬂafak, Bugün, Star, Radikal, Sabah
vb.) arac›l›¤›yla varl›klar›n› sürdürmeye çal›ﬂmaktad›rlar. Baﬂ›n› üniversite okumuﬂ yar›m-ayd›nlar›n çekti¤i bu ak›m›n temsilcileri ideolojik, teorik, politik ve örgütsel konumu çok tart›ﬂmal› “devrimci” ve “sosyalist”
hareketten ayr›ﬂ›p gelenlerden oluﬂmaktad›r.
‹ﬂçi s›n›f›n› politika d›ﬂ› tutan ve politikas›zlaﬂt›ran burjuva ideolojisi
ile revizyonizme angajedirler. Angajmanlar›n›n ﬂimdilerde de¤il, taa
gençliklerinde yap›ld›¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
Böyleleri, kapitalist üretim, mülkiyet ve paylaﬂ›m iliﬂkilerine asla
dokunmadan, “sosyalist” geçinip soyut ve s›n›fs›z bir “demokrasi” mücadelesini öne ç›karmaktad›r. ABD ve AB emperyalizminin bölgemizdeki projelerine kölece angaje burjuva iktidarlar›na, özellikle de AKP’ye
tutunarak “demokrasi”nin gelece¤ine inanmaktad›rlar!
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Çok “üstün” yetenekleriyle AKP’nin ideologlu¤unu da üstlenmiﬂlerdir. Çünkü, AKP’nin muar›zlar›na karﬂ› cansiperane savaﬂacak bu türden “yüksek” yetenekli(!) ideologlar› bulunmamaktad›r.
AKP iktidar› s›n›flar mücadelesinde varl›¤›n› koruyabilmek için bat›l› ve tarihsel deneyimli ak›l hocalar›n›n önerilerini ise bir türlü hayata geçiremedi¤ini görüyoruz. AKP iktidar› bir türlü koalisyondur. Müslüman
geçinenler aras›nda da derin çeliﬂki ve çat›ﬂk›lar vard›r.
AKP gerici reform dahi yapam›yor. Yapamayacakt›r. AKP’ye gerici
reform yapt›rmaya özenenleri hayat ve mücadele gecikmeden hüsrana
u¤ratacakt›r. Hatta u¤ratm›ﬂt›r.
AKP liberal “sol”cular›n özlem duydu¤u “burjuva demokrasisi”nden
bile ﬂiddetle korkmaktad›r.
AKP asl›nda iﬂçi s›n›f›ndan korkuyor. Devrimci ve Marksist Sol
Kadrolar›n Komünistlerin Birli¤i’ni gerçekleﬂtirip sosyal muhalefet dinamiklerine kurmayl›k yapmas›ndan korkuyor. Aç›l›m-maç›l›m uvertürleriyle idare-i maslahatç›l›k yap›yor. AKP; Menderes, Demirel, Özal’›n
izledi¤i politikalar›n günümüzdeki uzant›s› bir partidir.
ABD ile AB emperyalizminin bölgedeki ç›karlar› uzant›s›nda politika yapan AKP, TC’nin küçük emperyalist niyetlerle bölgedeki konumunu güçlendirmek istemektedir. Hegemonlar›n ise küçük emperyalist niyetlere nas›l bakt›¤› Saddam yönetimindeki Irak örne¤inde aç›kça görülmüﬂtür.
AKP iktidar›; komﬂular›yla yapageldi¤i siyasî, iktisadî, askerî vb.
iliﬂki ve anlaﬂmalar›yla bölgede mutlaka “hesaba kat›lmas›” gereken bir
güç oldu¤unu kan›tlamaya çal›ﬂmaktad›r.
AKP iktidar›; iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n taleplerine ve kütlesel ç›k›ﬂlar›na ﬂiddetle karﬂ› ç›kmas›n›n sebepleri vard›r.
“Tutarl›-amaçl›-somut bir demokrasi mücadelesini” yine “Tutarl›amaçl›-somut bir iktidar mücadelesi” ile koordine etmekle görevli Devrimci ve Marksist Sol Kadrolara göz açt›rm›yor. Böylece as›l korkusunu
gizlemiyor. Baﬂbakan›n s›n›f kini, öfkeli üslubu ve tehditleri bunu iﬂaretliyor. AKP bu tavr›yla “sol cenah›m›zdan” daha tutarl› bir s›n›f ve tarih bilincine sahip oldu¤unu gösteriyor.
AKP iktidar›; belli ölçülerde liberal “sol” ak›m temsilcilerine boﬂuna
sar›lm›yor. Onlar› boﬂuna “istihdam” etmiyor.
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Liberal “sol”lar, sivil toplumcular, her boydan ve soydan reformistler, postmodern “sol”lar, yeni-solcular, özgürlükçü “sol”lar yer yer
AKP’nin yörüngesinde ya da ona karﬂ›ym›ﬂ pozisyonlar›yla sahne al›yorlar! Sözüm ona “muhalif hasan” kimlikleriyle politika yapt›klar›n› san›yorlar!
‹kinci olarak an›lan Ulusalc› “sol” ak›mlar›n çeﬂitli, gizli ve aç›k siyasî örgütleri, dernekleri ve bas›n-yay›n organlar› bulunmaktad›r. Ulusalc›
“sol” ak›mlar›n da Liberal “sol” ak›mlar gibi Bilimsel Sosyalizm-Komünizm ile hiçbir ideolojik, teorik bir iliﬂkisi söz konusu de¤ildir.
Ulusal “sol” ak›mlar, tarihsel örneklerinde görüldü¤ü gibi; ›rkç›, ﬂoven, nasyonal sosyalist (faﬂist) siyasî çizgileriyle kapitalist anarﬂinin
(diktatörlü¤ün) devam›na hizmet etmektedir. Sol demagojileriyle yeterli
bilince sahip olmayan kitleleri yan›ltma “becerisine” sahiptirler.
Ulusal “sol” çizgileriyle an›lan örgütler Kemalizm ile sosyalizmi bulamaç misali birbirine kar›ﬂt›rmaktad›r. Burjuva resmî tarih anlay›ﬂ› ile
resmî ideolojide karar k›lm›ﬂlard›r. Atatürk ile Lenin’i ayn› kefeye koyarak politika yapt›¤›n› sanan ulusal “sol”cu örgütler, liberal “sol” ak›mlar
ve benzerleri (sa¤ ve sol teslimiyetçi tüm ak›mlar, anarﬂizm, goﬂizm) gibi Marksizmin ideolojik ve politik en tehlikeli karﬂ›tlar›d›r.
Ulusal “sol” çizgileriyle an›lan örgütler; sa¤l› “sol”lu burjuva partilerinin tamam› ile ›rkç›, ﬂoven “ulus-devlet” konusunda ayn› yerdedirler.
AKP iktidar›; bilcümle ulusal “sol”cu ak›mlar›, sözde hukukî, cezaî,
iktisadî vb. yöntem ve yapt›r›mlarla “terbiye” edece¤ini ummaktad›r.
S›n›fl› toplumlarda çeﬂitli niyet ve amaçlarla yer yer alenen korunan, zaman zaman ve k›sa sürelerde “emniyete” al›n›p “terbiye” edilmek istenen bilcümle Marksizm d›ﬂ› ak›mlar›n verdi¤i zarar ancak siyasal-sosyal devrimle giderilecektir.
Üçüncü olarak an›lan Devrimci ve Marksist Sol ak›mlar -kadrolarhenüz politikada “hesaba kat›lmay›” hak eden bir konumda de¤ildir.
Devrimcilerin, Komünistlerin sosyal pratikteki proje ve programlar› yeniden s›nanmaktad›r.
Proje ve programlar›n›n hayat ve mücadelede aﬂ›nm›ﬂ ve de aﬂ›lm›ﬂ oldu¤unu görenler kadar, henüz bu gerçekli¤in fark›nda olmayanlar›n varl›¤› da ayr› bir gerçekliktir. Bu durumun bilimsel nedenlerini ideolojik süzgeçlerinden geçirmiﬂ / geçirebilmiﬂ olan kadrolar›n büyük bir
aray›ﬂ ve yöneliﬂ içine girdi¤i de görülmektedir.
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TEKEL iﬂçilerinin direniﬂi bu aray›ﬂ ve yöneliﬂleri etkileyip biçimlendiren bir niteli¤e sahiptir.
Devrimci ve Marksist çizgileriyle varl›klar›n› sürdüren kadrolar›n birer aray›ﬂ ve yöneliﬂ içindeki konumu bir yan›yla sevindirici bir geliﬂmedir. Bu sevindirici olguyu yarat›c› diyalog ve iliﬂkilerimizle köreltmemek
gerekiyor. An›lan geliﬂmeleri sosyal pratikte ve s›n›flar mücadelesindeki tav›rlar belirleyecektir.
Devrimci aray›ﬂ ve yöneliﬂleriyle nihai amac›-hedefi bir olan bizim
insanlar›m›z› anlamaya çal›ﬂmak, diyaloga girmek, istiﬂarî toplant›lar
yapmak, ‘Devrimci Oturum’ disiplin ve gelenekleri haz›rlamak, tart›ﬂmak ve sonuçlar›na katlanmak, tüm süreçlerde sosyalist demokrasiyi
uygulamak, bilinen ilke, kural ve yöntemlerle devrimci normlar› iﬂletmek
ve an’›n gerektirdi¤i düﬂünce-davran›ﬂ birli¤ini üretmek hayat›n ve mücadelenin getirdi¤i bir durumdur. Bu sürecin gereklerini yerine getirmeyen kadrolar›n devrimcili¤i tart›ﬂma konusudur.
‹ﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤ini savunup bunun kavgas›n›
veren Marksist Sol Kadrolar›n yaﬂam›ﬂ oldu¤u “Öndersizlik Krizi” henüz
aﬂ›lamam›ﬂt›r. Komünistlerin Birli¤i temelinde çözüme kavuﬂturulaca¤›n› düﬂündü¤ümüz ideolojik, politik, örgütsel birli¤in gerçekleﬂmesi
halinde sa¤l› “sol”lu burjuva partilerinin sömürücü-sömürgeci iktidarlar›
anlad›¤› dilde karﬂ›ya al›nabilecektir. Ayn› zamanda liberal ve ulusalc›
“sol” ak›mlar›n iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n sosyal / evrensel kurtuluﬂu mücadelesine verdi¤i zararlar› ve yan›lsamac› çizgileri de büyük
oranda izole edilebilecektir.
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Babür P›nar
-De¤erlendirmeEmekçilerin Kurtuluﬂu Sorunu ve Bar›ﬂ
Sorunlar›n Çözümünde Zorun Rolü

Tekelci burjuva iktidar›n›n tüm unsurlar›, ﬂu veya bu ﬂekilde ama
zorunlu olarak sonunda, bir toplumsal gerçe¤i kabul ettiler; Dün oldu¤u
gibi bugün de Türkiye’nin en önemli sorunu Kürt sorunudur. Bu gerçe¤in cumhuriyet tarihi boyunca unutturulmaya çal›ﬂ›lmas›, sorunun üzerinin öldürücü, asimile edici bir örtü ile örtülmesi, gerçe¤in yok olmas›n› sa¤layamad›. Gerçek, tüm inkarc› kavram, aldatmaca ve ikiyüzlülü¤ün foyas›n› kaz›yarak ayd›nl›¤a ç›kt›. Tüm burjuva siyasîler, generaller,
sermaye sahipleri, bürokratlar, diplomatlar, gazeteciler, diﬂlerini s›karak
gerçe¤in yüzlerine çarpt›¤› durumu ac› çekerek kabullendiler. “Kart kurt”
sözcükleri soluk borular›n›n en dibine itildi. Burjuva unsurlar›n tüm inkarc› ve ezici çabalar›na karﬂ›n, Kürt sorunu çözülmesi zorunlu bir problem olarak, toplumsal gündemin ilk s›ras›ndaki yerini ald›. Ancak sorunu; üzerini örterek, inkar ederek ve görmezden gelerek çözebilece¤ini
sanan burjuva iktidar›n, problemi gündeme almakta geç kal›ﬂ›n›n faturas›n› a¤›r ödeyece¤i de aç›kt›r. Ola¤an koﬂullarda, ortaya ç›kt›¤› dönemde ve zaman›nda çözümlenemeyen sorunlar süreç ilerledikçe ve
üzerine yeni sorunlar eklendikçe, daha da karmaﬂ›k bir hal ald›. Demokratik yolla burjuva çözümü olanakl› olan Kürt sorununu, mas etmek
yolunu seçen burjuva iktidar›n önüne, bu sorun, silahl› mücadelenin zoru ile konuldu. Bu nedenle, s›n›rlar› burjuvazinin sömürgeci, bencil ufkunu aﬂan çözümlerin de dayat›ld›¤› bir noktaya ulaﬂ›ld›. Kürt sorunu
burjuva iktidar›n (TC’nin) kuruluﬂu ile birlikte, demokratik yolla çözümü
göreceli olarak kolayken; gelinen noktada, burjuva iktidar aç›s›ndan
Kürt sorunu çözülmesi zor bir problem oldu. Bu problemin, burjuva demokratik çözümü sürecinde dahi, baz› burjuva unsurlar›n telef olaca¤›
aç›kt›r.
Büyük toplumsal sorunlar, sorunu çözme¤e muktedir olmayan
güçlerin telef olmas›na yol açarak çözülür. Son y›llara kadar burjuvazinin büyük ço¤unlu¤u için Kürt sorununu a¤za almak dahi suçken ve
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Kürt ulusunun varl›¤›ndan söz edenler vebal› muamelesi görürken; bugün burjuva iktidar›n tüm unsurlar› Kürt sorunundan söz ediyorlar. Tüm
burjuva siyasîleri, ideologlar› koro halinde, Kürt halk›n›n varl›¤›n› kabul
etmeyenleri “inkarc›” ve “ça¤d›ﬂ›” ilan ediyorlar. ‹ﬂin tuhaf› ﬂu ki, bu baylar, Kürt sorununun varl›¤›n› ilk kendileri keﬂfetmiﬂ gibi, sözlerinin alt›n›
çizerek yaz›p konuﬂuyorlar. Ancak, Kürtleri keﬂfetmelerinde, zorun dayan›lmaz kabul ettirici etkisi oldu¤u gerçe¤ini de örtbas etmek için ellerinden gelen çabay› gösteriyorlar. Demokrasi havarisi yaftas›n› boyunlar›na asan bu baylar için, zevahiri kurtarmak ad›na yap›lamas› gerekli
bir eylemdir bu. Kürt sorununun üzerindeki örtüyü kald›rma zorunlulu¤unun temelinde, burjuvazinin demokrasi havarisi olmas›n›n rolü yok.
Bu kaç›n›lmaz noktaya var›ﬂ›n temelinde, Kürt halk›n›n, birlikte yaﬂamak
için, ulusal kimli¤inin kabul edilmesini, ön koﬂul olarak dayatan toplumsal güç olma durumuna gelmesi var. Bu durum, “devletin demokratik nitelik kazanmas›” sürecinde, Kürt sorununun, yap›lmas› gerekenler listesinin ilk s›ras›na konmas›n›n da nedenidir.

Siyasî ‹ktidar ‹kiyüzlü Politikas›n› Sürdürüyor
Türk burjuva siyasî önderleri “ Kürt gerçe¤inin kabulü” noktas›na
istemeyerek geldiler. Bu nedenle istemeyerek, burunlar›n› tutarak, beladan kurtulma istenciyle sorunun üzerine e¤iliyorlar. Dolay›s›yla burjuva cephesinde yer alan siyasetçilerin ve ideologlar›n “Kürt kimli¤ine”
sayg›s› sahtedir. Bir halk›n ulusal baﬂkald›r›s›n› yok etmek iste¤i ile o
halk›n ulusal kimli¤ine sayg› duymak birbirinin z›dd› olgulard›r. Türk burjuva siyasas›, Kürt ulusal kimli¤inin kabul edilmesi konusundaki ›srarc›
tutuma ve bu tutumun halk ayaklanmas› tehdidi ile kendine dayat›lm›ﬂ
olmas›na sayg› duymuyor. Burjuva iktidar, Kürt halk›n›n ulusal ayaklanmas›n›n önünü açan “silahl›” siyasî unsurlardan nefret ediyor. Halk
ayaklanmas› sözcü¤ünü a¤z›na alan her unsuru, bir kaﬂ›k suda bo¤mak arzusuyla yan›p tutuﬂuyor. Ba¤›ms›z ve sosyalist Kürdistan cumhuriyeti fikrini duyunca, Türk ve Kürt burjuva siyasîlerinin, ideologlar›n›n, sanatç›lar›n›n, bürokratlar›n ve askerlerin tüyleri diken diken oluyor.
Burjuvazinin bar›ﬂ ve demokrasi çözümü ya da militarist çözümlerinin
hepsi bu ruh hali içerisinde öne sürülen önermelerdir. Görülmesi gereken gerçek budur. Burjuva siyasî iktidar, Kürt halk›n›n, burjuva düzen39

den kopuﬂ yöneliminin ayaklanmaya dönüﬂmemesi için gereken yap›sal önlemleri almak istiyor. Burjuva devletin, Kürt ulusal hareketinin
bast›r›lmas›, teslim al›nmas› do¤rultusunda att›¤› her “demokratik” ad›m›, “samimiyet” noktas›nda test etmek; burjuva iktidar›n ikiyüzlü politikalar›n›n s›n›fsal dayana¤›n› kavrayamamak demektir.
Bu gerçekli¤in kavranmas›; teorik olarak, sosyalistleri, burjuvaziyle
hiçbir koﬂulda uzlaﬂmama ve bar›ﬂ masas›na oturmama fikrine götürür.
Ancak, savunulmas› gereken bu do¤ru fikrin; Kürt halk›n›n kendi kaderini belirlerken “özgür olmas› gerekir” ilkesine ket vurmas›na, herhangi
bir biçimde gerekçe edilmesi; bu fikrin do¤rulu¤una gölge düﬂürür. Kürt
sorununun çözümünde izlenecek tüm yol ve yöntemlerin tercihini yapacak olan Kürt halk›d›r. (Halklar›n kendi kaderini belirlemesinde siyasî
örgütlerin önemli yeri oldu¤u için denilebilir ki; izlenecek yol ve hakk›n
kullan›lma durumu konusunda; PKK’nin ve di¤er Kürt partilerin çözüm
politikalar›n›n ve karar›n›n belirleyici olaca¤› aç›kt›r.) Dolay›s›yla Kürt
halk› ulusal istemlerinin gerçekleﬂme yollar›ndan birini tercih edebilir.
Ezilen ulusun kendi kaderini tayin hakk›n› kullanmas› ilkesinin içeri¤inin
burjuva oluﬂu da; ezilen halk›n kendi kaderini belirlemesi noktas›nda
özgür olmal›d›r fikrini inkar etmenin gerekçesi olamaz. Hakk› kullanmak
hak sahibine aittir. Kuﬂkusuz, hakk›n kullan›lma biçimi, izlenecek politikalar›n niteli¤ine iliﬂkin tan›mlamay› da hak eder. Bu anlaﬂ›labilir bir
ﬂeydir. Yanl›ﬂ olan, Kürt ulusal hareketinin izleyece¤i her yol ve tercihin
“devrimci” nitelikte olaca¤› varsay›m›d›r. Kürt ulusal uyan›ﬂ›nda önemli
rol oynayan gerilla hareketinin, yaratt›¤› sosyal, psikolojik bask›y› kullanarak, izlenecek her yolun “devrimci” oldu¤unun kabul edilmesini
beklemek abesle iﬂtigaldir. Harekete sonradan sempati duyan, bu nedenle geç kalm›ﬂl›¤›n ezikli¤ini örtmek için harekete hararetle gaz veren
unsurlar; “önder ve örgüt” tap›n›c› bir tarzda Kürt ulusal hareketinin att›¤› her ad›m›n “devrimci” s›fat›n› hak etti¤ini iddia ediyorlar. Bu sözde
devrimciler, devrimci sosyalistlerin de; izlenen burjuva demokratik politikalar›, devrimci s›fat›yla nitelendirmesini istiyorlar. Bu istem bir ölçüde
hoﬂ görülebilir. Ancak bu unsurlar›n, sosyalizm ve proleter devrim karﬂ›tl›¤›na vard›rd›klar› söylemlerini ve kendileriyle ayn› politik dili kullanmad›klar› için de; komünistlerin, Kürt ayaklanmas›n›n dostu olmad›¤›na
iliﬂkin savlar›n› hoﬂgörüyle karﬂ›lamak mümkün de¤ildir. TC devletinin
demokratikleﬂmesini “emekçilerin kurtuluﬂu” olarak görme ve gösterme
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çabalar›n›n, Kürt emekçilerinin kurtuluﬂunun önünü kesmek oldu¤unu,
yüksek sesle ifade etmek; Kürt halk›n›n dostu olman›n gere¤idir. Dahas›, devrimci sosyalistler, Kürt ulusal kurtuluﬂ hareketinin, burjuva devletin kurulmas›yla sonuçlanmas›n›n da Kürt emekçilerinin kurtuluﬂunun
pratik ifadesi olmayaca¤›n›, her durumda aç›klamakla yükümlüdürler.
Bu gerçekli¤i aç›klamaktan kaç›nmak ve eme¤in kurtuluﬂundan yana
sosyalist politika izleyenleri ve burjuva iktidar›n sömürdü¤ü ve ezdi¤i
farkl› ulustan emekçileri de kapsayacak tarzda, toptanc› “düﬂman” tan›mlamas› yapmak devrimci siyasetten sapmad›r. Devrimci siyasetten
sapmak ise, her zaman, burjuva iktidar›n de¤irmenine su taﬂ›r.

Bar›ﬂ›n S›n›fsal Niteli¤ini Do¤ru Alg›lamak
TC devletinin demokratikleﬂmesi üzerinden sa¤lanacak bar›ﬂ›n
“devrimci” nitelikte olamayaca¤›n› vurgulayarak dile getirmekten, devrimci sosyalistleri, hiçbir ideolojik, politik sald›r› al›koyamaz. PKK’nin,
Kürt uyan›ﬂ›n›n öncü örgütü oldu¤u gerçe¤ini kabul etmek; gerilla hareketinin gerçekleﬂtirdi¤i güçlü bask›n›n, TC devletini bugünkü noktaya
getirdi¤ini görmek ve gelinen noktada elde edilecek her demokratik de¤iﬂimin, Kürt halk› için “ileri” bir aﬂama oldu¤unu söylemek devrimci bir
tutumdur. Di¤er yandan, Kürt emekçilerinin kurtuluﬂunun gerçek anlamda ifadesi olacak, “Sosyalist Kürdistan” hedefinden uzaklaﬂarak;
Demokratik cumhuriyet fikrine özel bir önem atfetmenin devrimci politikadan sapmak oldu¤u aç›kt›r. Bu politik sapman›n, Kürt halk ayaklanmas›na geçiﬂ sürecine (Bugün, Kürt hareketinin halk ayaklanmas› evresinde olmad›¤›, halk savaﬂ›n›n öncül evresinde oldu¤u somut bir olgudur.) ket vurmas› ve dolay›s›yla hareketin devrimci vasf›n› kaybetmesi anlam›na geldi¤ini belirlemek devrimci sosyalist politikan›n gere¤idir.
Türk burjuvazisinin egemenli¤inin devlet biçimi olan, demokratik cumhuriyetin kurulmas› hedefi; hareketin, nihai noktada, devrimci bir çizgiden reformcu bir çizgiye kaymas› anlam›na gelir. “Demokratik cumhuriyet” devletinin yaln›zca Türk burjuvazisinin de¤il, Türk burjuvazisiyle
birlikte Kürt burjuvazisinin de devleti haline gelmesi reformdur. Yeni duruma göre biçimlenecek burjuva devlet; Kürt ve Türk emekçilerinin kurtuluﬂunun pratik ifadesi olmad›¤› için de bu dönüﬂüm, devrim de¤il, reformdur. Herhangi bir Burjuva devletin demokratikleﬂmesini halk hare41

keti ile sa¤lam›ﬂ olmak; hareketin reformcu çizgiye kaymamas›n›n garantisi olamaz. ‹nsanl›k tarihi, s›n›f egemenli¤inin ifadesi olan devletin
biçiminin, baz› koﬂullarda, silahl› mücadele ile de¤iﬂtirildi¤i örnekleriyle
doludur. Halk ayaklanmas›, halk›n özgürlü¤ü ve kurtuluﬂu ile sonuçlan›rsa; (ki bu eme¤in kurtuluﬂunu engelleyen s›n›fsal egemenli¤in y›k›lmas› demektir) O zaman hareket, devrimci nitelik kazan›r.
Eme¤in kurtuluﬂunu engelleyen s›n›fsal egemenli¤i parçalamayan,
yaln›zca onun biçim de¤iﬂtirmesini sa¤layan halk hareketi reformcu s›fat›n› al›r. Burjuva devletin reformla de¤iﬂimi; egemen s›n›f iktidar›n› zay›flatmaz aksine daha da yetkinleﬂtirir. Burjuva s›n›f devletini demokratikleﬂtirerek yetkinleﬂtiren ve güçlendiren reformcu politikan›n, devrimci
politika olarak nitelendirilmesi siyasî oportünizmdir. Bir partiye devrimci niteli¤ini kazand›ran; ezilen s›n›f›n egemen s›n›fa karﬂ› savaﬂ›n›n izledi¤i yola, ulaﬂaca¤› hedefe iliﬂkin devrim öngörüsüdür. Yaln›zca bu de¤il; siyasî partinin, devrimci s›n›f›n fiilî iktidar örgütlenmesinin siyasî unsuru olmas› onun devrimci vasf›n›n dayana¤›d›r. Bu sav, yaln›zca siyasî partinin de¤il, tüm halk›n örgütlenerek savaﬂa kat›lmas› gerekirli¤i
üzerine kurulur. Silahl› mücadele; tek baﬂ›na, siyasî hareketin devrimcili¤inin kan›t› say›lamaz. Öte yandan bir partinin silahl› savaﬂ›m veriyor olmas›; o parti militanlar›na, devrimci sosyalistlere tepeden bakma
ve onlar›n her eleﬂtirisine burun k›v›rarak, bu eleﬂtirinin “devrimcili¤e
yönelmiﬂ bir sald›r›” oldu¤unu söyleme hakk› vermez.
Türk ve Kürt küçükburjuva sosyalistleri, burjuvazinin “demokratik
çözüm” ve “bar›ﬂ” öneren kesimiyle fikri anlamda çak›ﬂ›yorlar. Bu baylar, süren savaﬂ›n, Kürt halk›n›n var olma savaﬂ› oldu¤unu ve bu savaﬂ›n, TC devletinin demokratikleﬂmesi ile son buldu¤u takdirde, devrimci amac›ndan ve niteli¤inden uzaklaﬂaca¤›n› anlamak istemiyorlar. Sosyal ﬂovenizmin kap›s›na post sermiﬂ bu küçükburjuva baylar›n gözleri
öylesine ba¤l› ki; gerilla hareketinin yaratt›¤› dinami¤in, Kürt emekçilerinin kurtuluﬂu için ve dolay›s›yla Türkiye emekçilerinin devrimi için de
bir olanak oldu¤unu göremediler. Bu körlük onlar›, Kürt ulusal hareketinin, Türkiye emekçilerinin devrimci eyleminin önünde engel oldu¤u
saplant›s›na itekledi. Bu nedenle Küçükburjuva sosyalistleri, Kürt halk
ayaklan›ﬂ›n›n öncülü olan gerilla savaﬂ›n›n sona ermesini dört gözle
beklediler, bekliyorlar. Küçükburjuva sosyalistlerinin, Burjuva devlet ile
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Kürt gerillalar› aras›nda süren savaﬂ›, “demokrasi sürecine ket vuran bir
savaﬂ” olarak tan›mlamalar› ve bu savaﬂa karﬂ› da “bar›ﬂ›” savunman›n
gurur verici oldu¤unu iddia etmeleri kaç›n›lmaz olarak gerçekleﬂti. Küçükburjuva sosyalistler, demokratlar, gerçekleﬂecek bar›ﬂ›n, Kürt ayaklan›ﬂ›n›n yara almas› anlam›na gelece¤i gerçe¤inin üzerini örtmek için,
her türlü propaganday› yapt›lar, yap›yorlar. Burjuva “ulusalc›lar”, Kürtlere dayat›lan “bar›ﬂa” yüce de¤er atfetmekten ve Kürtlerin silahtan ar›narak demokratik devletin bir ögesi olmas›n›n “akl›n” yolu oldu¤unu iddia
etmekten kendilerini alam›yorlar. Gerilla hareketinin, Kürt halk›n›n özgürlük savaﬂ›n› ateﬂlemesi olas›l›¤›na karﬂ› s›n›fsal hoﬂnutsuzlu¤u, öfkesi; küçükburjuvazinin “bar›ﬂ” politikas›na yön verdi. Bu sözde bar›ﬂseverler, ayn› zamanda, emekçilerin kurtuluﬂunun bir s›n›fsal devrimle
mümkün olaca¤› fikrinin de “demode” oldu¤unu iddia ettiler ve emekçilerin devriminden; tarihe gömerek unutmak istedikleri bir varl›¤›n “hayaletini” görmüﬂ gibi ürktüler. Bu küçükburjuvalar, emekçilerin devriminin
zorunlu ve kaç›n›lmaz oldu¤u gerçe¤ine karﬂ› s›n›fsal öfkelerini her zeminde dile getirdiler.
Burjuvazinin, Kürt sorununun çözümü do¤rultusunda önerdi¤i tüm
“bar›ﬂ” planlar›, Kürt halk ayaklan›ﬂ›n›n önünü kesecek teslimiyet politikalar›n› içerir. Bu bar›ﬂ plan›n›n onay›, teslimiyetin onay›d›r. Bu teslimiyet, yaln›zca Kürt halk› için de¤il, ayn› zamanda Türk halk› için de esaretin perçinlenmesidir. Türkiye iﬂçi s›n›f›n›n, Kürt halk›n›n devrimci savaﬂ›n›n yan›nda olmas› gerekti¤i gerçe¤inin üzerini örtme¤e ve bu eylemden uzaklaﬂmaya yard›mc› olacak her bar›ﬂ plan›, devrimci sosyalizmden kaç›ﬂ belgisidir.
Burjuva ‹ktidarla Halklar Aras›nda Sa¤lanan Bar›ﬂ
“Onurlu” Olmaz
Burjuvaziyle emekçiler aras›nda sa¤lanacak her “bar›ﬂ”, sömürü
sisteminin onay›d›r. Türk ulusalc›l›¤›n›n ve burjuva devletin dayatmalar›n›n kabulü üzerinde gerçekleﬂecek bar›ﬂ›n “onurlu” olabilece¤inden
bahsetmek; gerçekleﬂen aldatmacaya katk›da bulunmakt›r. Aç›kças›,
Kürt halk›n› ayaklanmadan uzaklaﬂt›racak her “demokratikleﬂme” ve
“bar›ﬂ”; Kürt ve Türk emekçilerinin kurtuluﬂu çizgisinden ödün vermektir. Bu sözde “bar›ﬂ”; eme¤in kurtuluﬂu idealinden, söylemde olmasa da
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pratik olarak, burjuva demokratik kazan›mlar u¤runa vazgeçmek zemini üzerinde ﬂekillenecektir. Burjuva düzenin ve dolay›s›yla sömürünün,
bask›n›n yetkinleﬂmesini sa¤layacak devletin biçimindeki her demokratik de¤iﬂim, burjuva iktidara r›zan›n sürmesidir. Böylesi bir “bar›ﬂa” koﬂullar›n dayatmas› nedeniyle zorunlu “evet” dedi¤ini aç›klayan ve kendi
kaderinin bu yönde çizilmesine raz› olan Kürt halk›n›n, durumunu anlamak gerekir. Ancak Kürt halk›n›n kendi yazg›s›n› bu yönde belirlemesinin koﬂullar›n› anlaman›n yan›nda; burjuva iktidarla bar›ﬂ›n içyüzüne
iliﬂkin s›n›fsal gerçe¤i do¤ru kavramak ve aç›klamakta devrimci sosyalist sorumlulu¤un gere¤idir.
Gerçek anlamda bar›ﬂ; gönüllü bir arada olmakla hayat bulur. Gönüllü bir arada olmak ise; birlikte yaﬂayan insanlar›n eﬂit ve özgür olmas› üzerine yap›lan›r. Halklar›n birbiriyle eﬂit ve özgür olmas›; halklar›n gönüllü bir arada yaﬂamas› için ön koﬂuldur. Ancak gönüllü birliktelik için bu da yetmez. Farkl› ulustan halklar›n kendi ülkelerinde de tüm
yurttaﬂlar›n eﬂit ve özgür olmas› gereklidir. Bu koﬂullar›n oluﬂmad›¤›
yerde bar›ﬂ; egemen iktidar›n, s›n›fsal egemenli¤ini; ezilen s›n›flara kabul ettirmesi halidir. Bu böyle oldu¤u zaman, hiçbir bar›ﬂ emekçiler aç›s›ndan ”onurlu” s›fat›n› kazanamayacakt›r. Aç›kça söylemek gerekirse;
kölelerin, kölelik ﬂartlar›n›n biçim de¤iﬂtirmesinden baﬂka anlam› olmayan koﬂullar üzerinde, efendilerle yapaca¤› her “bar›ﬂ” teslimiyetin ifadesidir ve bu bar›ﬂ “onurlu” s›fat›n› hak etmez. Bu koﬂullarda sa¤lanan
bar›ﬂ›n onurlu olabilece¤ini iddia etmek zehirli bir avuntudur. Kuﬂkusuz
bu gerçekli¤i saptamak ve ifade etmek, koﬂullar›n dayatt›¤› her bar›ﬂ giriﬂimini ya da durumunu elinin tersiyle itmek anlam›na gelmez. Unutulmamas› gereken, bar›ﬂ›n maddî koﬂullar üzerine oturdu¤u ve bar›ﬂ›n,
do¤rudan çat›ﬂan güçler dengesine ba¤l› oldu¤udur. Uluslar›n kurtuluﬂu savaﬂ›nda oldu¤u gibi; Emekçi s›n›flar ile burjuvazi aras›nda süren
devrimci bir savaﬂ›n da ara dönemi olabilir ve geçici bir dönem çat›ﬂan
taraflar aras›nda bar›ﬂ gerçekleﬂebilir. Koﬂullar›n dayatt›¤› yerde ve zaman “bar›ﬂ” ete kemi¤e bürünür; var olur. Do¤ru olmayan yaklaﬂ›m; zorunlu gerçekleﬂen “bar›ﬂ” haline, “onurlu”, “ﬂerefli” gibi yaftalar yap›ﬂt›rmakt›r. Ki bu yaklaﬂ›m, halk› aldatma söyleminin bir parças› olmakt›r.
Çat›ﬂan toplumsal güçlerin durumu nedeniyle, bir taraf›n teslim olmas› zorunlu olabilir ya da çat›ﬂma, taraflardan herhangi birinin lehine
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olmadan uzun bir dönem “pat” durumda sürebilir ve bu nedenle çat›ﬂmaya, bar›ﬂla nokta konabilir. Bu ola¤an bir durumdur. Ancak bu zorunlu gerçekleﬂen “bar›ﬂ›”; “onurlu” s›fat›yla bezeyerek sunmak ikiyüzlülüktür. S›n›flar çat›ﬂmas›n›n, halklar aras›nda eﬂitli¤e ve dostlu¤a dayal› bir
durumla sonuçlanmas›n›n gerçek bar›ﬂ›n zemini oldu¤unu bilen devrimci sosyalistlerin; burjuvaziyle ezilen halklar aras›ndaki çat›ﬂmay› geçici
olarak ask›ya alan bir bar›ﬂ durumunu “onurla” kabul etmeleri; kendi vas›flar›n› ve devrimi inkar etmeleri anlam›na gelir. Devrimci bir savaﬂ,
karﬂ›t s›n›f›n ortadan kald›r›lmas› ve ezen s›n›f›n siyasî iktidar› olan devletin y›k›lmas› ile sonuçlan›ncaya kadar sürer. Kuﬂkusuz, bu süreç zaferle sonuçlanmadan önce, çat›ﬂman›n ara dönemleri ve geçici bar›ﬂ
durumu gerçekleﬂebilir. Ancak bu durumun geçici uzlaﬂmalar içeren
dönem oldu¤u unutulmamal›d›r. Uzlaﬂma, s›n›f savaﬂ›m›nda, ezilen s›n›f›n kurtuluﬂuna iliﬂkin istenilen ve gerçek anlamda ezilenler yarar›na
olan bir durum de¤ildir. Egemen s›n›f›n egemenli¤i y›k›lmadan önce, çat›ﬂan s›n›flar aras›nda gerçekleﬂen uzlaﬂma hali, ezilen s›n›f›n, ezen s›n›f›n egemenli¤ini kabul etme halidir. Ki bu genel anlamda ezilen s›n›f›n
devrimci yürüyüﬂünün konaklamas› üzerine oturur. Hal bu iken, bu dönemi “onurlu bir duruﬂun” gerçekleﬂme süreci olarak adland›rmak; uzlaﬂman›n s›n›flar için ne anlam ifade etti¤ini kavramaktan uzaklaﬂmakt›r. Bu yaklaﬂ›m, sömürü düzenine “evet” demesi için, emekçi s›n›flar›n
gözünü boyamak do¤rultusunda, gürültülü ve ﬂatafatl› sözlerin arkas›na s›¤›nmakt›r. Burjuva sistemin varl›¤›n› sürdürmesine raz› olman›n ifadesi olacak bir bar›ﬂ›n “sefil” yüzünü, hiçbir ﬂatafatl› duruﬂ, abart›l› tutum
ve radikal söylem örtemez. Siyasî iktidarla bar›ﬂ döneminde, üst perdeden at›lan sloganlar ve keskin ç›k›ﬂlar, “devrimci” olman›n belirtisi de¤il;
bireysel, grupsal siyasetin ç›¤l›¤›d›r. Ezen s›n›f iktidar›n›n teyidi anlam›
taﬂ›yan bir bar›ﬂ› “onurlu” s›fat›yla anlamland›rmak; halk ayaklanmas›n›,
kendi siyasî, iktisadî ç›kar› ve itibar› için kullanmak isteyen küçükburjuva siyasîlerin, teslimiyeti parlak laflarla süsleme eylemidir. Kuﬂkusuz bu
da tercih edilebilir bir davran›ﬂ ve hak kullanma biçimidir. Kimsenin,
baﬂkalar›n›n kendi yazg›s›n› bu biçimde belirlemesine müdahale etme
hakk› yoktur. Ama, bu durumu oldu¤undan baﬂka göstermek (toplumsal ilerleme politikas›n›, devrimci s›n›f politikas› gibi göstermek) için gerçekleﬂtirilen abart›l›, savaﬂç› söylem ve eylem; bu söylem ve eylemi
gerçekleﬂtiren siyasîlerin küçükburjuva yüzünü gizleyemez. ‹zlenen po45

litikan›n devrimci nitelikte olup / olmad›¤›n› aç›klama hakk›n› kullanmam›z› da hiçbir güç engelleyemez.
Bar›ﬂ, her zaman somut gerçeklikle ilgili bir sorun olageldi. Bar›ﬂ,
taraflar aras›ndaki savaﬂ›n nedenleri ile do¤rudan ilgilidir. Her bar›ﬂ giriﬂimi; savaﬂ›n o anki durumunun biçimlendirdi¤i, zorunlu nedenlere dayan›r. Çat›ﬂmaya ara verilme dönemi olarak bar›ﬂ hali, savaﬂ›n gerçekleﬂme koﬂullar›ndan kopuk de¤erlendirilemez. Bar›ﬂ, taraflar aras›ndaki çeliﬂki ve çat›ﬂma koﬂullar›n› ortadan kald›rmaz; çeliﬂki ve çat›ﬂman›n
yeni bir biçimde sürdürülmesinin ifadesi olarak gerçekleﬂir. Bu nedenle, “Onurlu bar›ﬂ” türü kavramlar içi boﬂ ajitasyon arac›d›r ve ço¤u zaman bu tür kavramlar, toplumsal gerçekli¤in üzerini örter. ‹ki çat›ﬂan taraf aras›nda gerçekleﬂen bar›ﬂ, istenilen de¤il zorunlu gerçekleﬂtirilendir. Ço¤u zaman bar›ﬂ; ya güçlerin “pat haline” ya da bir taraf›n yenilgisi üzerine yap›land›r›l›r ki, bu olgu karﬂ›l›kl› tahammülü içerir. Bar›ﬂ› dayatan koﬂullar, bar›ﬂ›n niteli¤ini de belirler. Savaﬂ sürecinin ulaﬂt›¤› durumun yaratt›¤› koﬂullar› lehine çevirme yetene¤ini kaybetti¤i için yenilgiye u¤rayan taraf›n, “onurlu” bar›ﬂ kazand›k söylemi, bar›ﬂ›n hangi koﬂullarda yap›ld›¤› gerçe¤ini de¤iﬂtirmez. “Onurlu bar›ﬂ yapmak istiyoruz” sözü, savaﬂ›n dayatt›¤› koﬂullara boyun e¤en taraflara avuntu veren söylemin yaftas›d›r. Bir toplumsal grubun, düﬂmanla bir arada yaﬂama durumunu, “bar›ﬂ” yaparak kabul etmesi; çat›ﬂmaya neden olan
çeliﬂkiyi ve dolay›s›yla z›tl›¤› ortadan kald›rmaz. Bu nedenle denilebilir
ki, her bar›ﬂ geçicidir. Bu geçici olma durumu; bar›ﬂa neden olan zorunlu koﬂullar›n ortadan kalkmas›na kadar taraflar›n birbirlerine tahammülünü içerir. Bar›ﬂ›n allan›p pullanmas›, bar›ﬂ›n gerçek niteli¤ini ve anlam›n› de¤iﬂtirmez. Burjuvaziyle halk aras›nda gerçekleﬂen “bar›ﬂ›n” uzlaﬂma oldu¤unu kavramak ve bunu aç›kça söylemek devrimci tutumdur. Devrimden kaç›ﬂ yolunda yürürken, devrimin itibar›n› da kullanma
istenciyle, ﬂatafatl› s›fatlar›n arkas›na s›¤›nan ve sözde öfkeli ç›k›ﬂlarla,
reformcu politikalar›n üzerine örtmek arzusuyla yan›p tutuﬂan siyasîlerin, izledikleri yolun, “devrimci” oldu¤una iliﬂkin savlar› aldatmacad›r.
Döneme ‹liﬂkin Devrimci Sosyalist Politika
Bu noktada gözden uzak tutulmamas› gereken as›l sorun; birbirine
düﬂman olmas›na yol açacak ölçüde bir çeliﬂkisi ve husumeti olmayan
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halklar›n birbiriyle çat›ﬂma noktas›na getirilmesidir. Bu ihtimali besleyecek her eylem ve politikadan uzak durmak ve bu politikalar› deﬂifre etmek gereklidir. Toplumsal sorunlara yaklaﬂ›mda, özel olarak ulusal
kimlikler üzerinden üretilen politik söylem; toplumsal sorunlar›n s›n›f
mücadelesinin tezahürü oldu¤unu yok saymak anlam›na gelir. Bu yok
sayma, emekçilerin; burjuva paylaﬂ›m savaﬂ›n›n ögesi olmas›n› getirir.
Farkl› ulusal pazarlar›n efendisi olan burjuvalar›n kendi çeliﬂki ve çat›ﬂmas›, emekçilerin çeliﬂki ve çat›ﬂmas› de¤ildir. Burjuva ideologlar ve siyasîler bu gerçe¤in aksine; burjuvazinin iç çat›ﬂmas›n›n emekçiler aras›ndaki çeliﬂki ve çat›ﬂma ve farkl› ulustan burjuvalar›n birbiriyle çeliﬂkisi ve çat›ﬂmas›n›n da; halklar aras›ndaki çeliﬂki ve çat›ﬂma demek oldu¤unu kabul ettirmek için ›srarl› propaganda yap›yorlar. Pazar›n efendileri, pazar›n s›n›rlar›n›n belirlenmesi anlam›na gelen ulusçuluk fikrinin,
halklar›n kurtuluﬂu için ve emekçilerin yarar› için elzem oldu¤una emekçilerin inanmas›n› ve bu inançla savaﬂ alan›na girmesini istiyorlar. ‹nsanl›k tarihi boyunca, halklar aras›ndaki çat›ﬂman›n; halklar›n kendi sorunlar› nedeniyle gerçekleﬂti¤ini söyleyen efendiler; bu yalan› halklara
kabul ettirdiler. Efendilerin birbiriyle çeliﬂkisini, kendi çeliﬂkisi olarak benimseyen halklar birbiriyle savaﬂt› ve birbirine düﬂman oldu. ‹ﬂin tuhaf
yan›; maddî ç›karlar› bir arada yaﬂamay› gerektirdi¤i yerde, efendiler
“bar›ﬂ” yapt›. Ama fiilen çat›ﬂman›n içinde konumlanan ve birbirinin kan›n› döken halklar içten içe “düﬂmanl›¤›” sürdürdüler. Egemen s›n›flar,
bu “düﬂmanl›¤›n” sürmesi için “özel” bir çaba gösterdiler; bu “düﬂmanl›¤›” iç ve d›ﬂ politikalar›n›n arac› olarak kulland›lar.
Egemen s›n›f iktidar›n›n kendi ç›karlar› u¤runa, halklar› birbirine düﬂürme gayretine ve eylemine karﬂ› durmak zorunludur. Burjuvazinin iktidar›na karﬂ› yürütülecek savaﬂ›n, farkl› ulusal kimli¤e sahip halklar›n
savaﬂ› olarak gösterilmesine karﬂ›; özel önemde ve dikkatli bir mücadele yürütülmelidir. Çünkü, burjuva devlete karﬂ› savaﬂ›n gerçekleﬂmesi
sürecinde, halklar›n düﬂmanlaﬂmas› olas›l›¤› büyük ölçüde vard›r; ki,
gerçekleﬂecek bu kör ve sa¤›r çat›ﬂma halinin ortadan kald›r›lmas› bir
hayli zordur. “Kürtler düﬂmand›r; kahrolsun Kürtler ve Türkler düﬂmand›r, kahrolsun Türkler”, gibi toptanc›, milliyetçi söylem; burjuva iktidara
karﬂ› yürütülecek savaﬂ›n, halklar için yaﬂamsal gereklilik oldu¤unun
üzerini örtecek zehirli havan›n oluﬂmas›na büyük katk› olacakt›r. Hiçbir
k›ﬂk›rtma ve ac›, hiçbir emekçini bu zehirli havaya katk› vermesinin ge47

rekçesi olamaz. Toplumsal devrim istencinden uzak, bireysel ve grupsal karﬂ› duruﬂun öfkeli d›ﬂavurumu olan eylemler, zehirli havaya güç
veren k›sa soluklu ç›k›ﬂlard›r. Bu eylemleri gerçekleﬂtirenlerin; Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP) ve Tüm sosyalist partilerin iradesini kale
almad›¤›, onlar› aﬂt›¤› ve ikircikli politik tutumlar› nedeniyle, parti kadrolar›n› peﬂinden sürükledi¤i görülmelidir. Toplumsal prati¤i yönlendirme
iradesine sahip olmayan sosyalist ve demokrat partilerin rotas›n›n, baﬂka inisiyatiflerin politikas›na göre biçimlenmesi kaç›n›lmaz gerçekleﬂir.
Özellikle gerilla hareketine ve parti faaliyetine aktif olarak kat›lmayan ve
burjuva demokratik haklar kazan›l›rken Kürt oldu¤unu hat›rlayan, milliyetçi ve din referansl› politika izleyen unsurlar; hareketin içerisinde yer
alan sosyalistlerin tasfiye edilmesi ve hareketin devrimci yan›n›n törpülenmesi do¤rultusunda, Kürt siyasas›n› etkilemek için, özel ideolojik
bask› ve propaganda faaliyeti sürdürüyorlar. “Demokratik aç›l›m›n” kesintiye u¤ramamas› için; siyasî iktidarla “bar›ﬂ›n” gerçekleﬂmesini arzulad›klar› halde, süreci yönetme iradesi ve yetene¤i sars›lan ve y›pranan
PKK ve DTP yöneticilerinin ve yerel kadrolar›n›n; bu propaganda faaliyetinin etkisi alt›na girdi¤i göz ard› edilemez. Devrimci sosyalistler; bu
gerçe¤i unutmadan; yürütülen din referansl› ve milliyetçi söylemlerin ve
eylemlerin emekçiler taraf›ndan benimsenmemesi için yo¤un karﬂ›t propaganda çal›ﬂmas› yapmal›d›rlar.
Zorlu bir süreçte ilerlerken beklenmeyen eylemler ve provokasyonlar gerçekleﬂebilir. Sürecin güle oynaya yürütülece¤ini sanmak siyasî
arenada en büyük zaaft›r. Her toplumsal süreç; bu sürece ﬂu veya bu
ﬂekilde kat›lmak isteyen gruplar›n eylemlerini de kapsayarak yürür. Zorlu bir sürece kat›lan her siyasî parti, sürecin beklenmedik eylemler getirece¤ine de haz›r olmal›d›r. Olas› eylemler yan›nda, beklenmedik eylemlerin de gerçekleﬂece¤ini hesaba katmadan sürece kat›lan siyasî
partinin; ola¤an d›ﬂ› geliﬂmeleri yönetme konusunda acze düﬂmesi kaç›n›lmazd›r. Bir partinin devrimci olmas›, yaln›zca ola¤an toplumsal olgular› kavrayarak politik sürece yön vermesine de¤il; ola¤an d›ﬂ› olgular›n gerçekleﬂme durumunda da, toplumsal süreci devrimci tarzda ele
almas›na ve yön vermesine ba¤l›d›r. Bir amaç do¤rultusunda gerçekleﬂtirilen toplumsal süreci yönlendirme iddias› ile ortaya ç›kan siyasî
partinin, “amac›” do¤rultusunda yürürken, “provokasyonlar”, yasal ve
yasad›ﬂ› bask›lar, sald›r›lar yürüyüﬂü bozuyor bu nedenle üzerimize dü48

ﬂen yükümlülü¤ü yerine getiremiyoruz deme özgürlü¤ü yoktur. Toplumsal sorumluluk alan siyasîler, üstlendikleri toplumsal yükümlülükleri her
koﬂul alt›nda yerine getirmek zorundad›rlar. Siyasî parti “gibi” olunmaz,
siyasî parti olunur. Toplumsal sorumluluklar›n› üstlenmeyen, sorunlar›n
çözüm yükümlü¤ünü baﬂka inisiyatiflere devreden siyasî partilerin devre d›ﬂ› kalmas› ya da üstlendi¤i siyasî rolün sona ermesi kaç›n›lmazd›r.
“Gibi” olan, gerçe¤i taraf›ndan yads›n›r. Sürece hâkim olan güçler; Asl›n vekili olan figürün rolünü elinden al›r.
Toplumsal yol ayr›m›n›n grileﬂti¤i dönemde, her söyleme ve eyleme içerdi¤i anlamdan daha büyük anlamlar yüklenir. Bu nedenle devrimci sosyalistler, kullan›lacak sözleri ve yürütülecek eylemleri, çok daha özenle seçmek zorundad›rlar.
Farkl› ulustan iﬂçilerin, birbirleriyle dost ve eﬂit yaﬂamas›n› temin
eden koﬂullar›n var olmas›; gerçek bar›ﬂ›n tesisinin toplumsal zemininin
var olmas› demektir. Gerçek bar›ﬂ; emekçilerin kurtuluﬂunun ifadesi
olan toplumsal düzen içerisinde gerçekleﬂir. Kelimenin tam anlam›yla
bar›ﬂ ortam›nda, halklar›n dost ve eﬂit bir arada yaﬂamas›; burjuvazinin
tarihin çöplü¤üne at›lmas› sonras› mümkün olacakt›r. Farkl› ulustan iﬂçiler için bu bar›ﬂ, özgürlü¤ün filiz vermesini sa¤layan ortam› besler.
Halklar aras›nda gerçekleﬂen bu bar›ﬂ; egemen s›n›flar›n yüre¤ine ve
mülkiyetine ateﬂ düﬂürür ve onlar için bu bar›ﬂ; ›st›rap vericidir, öldürücüdür. Burjuvazi, bu yazg›s›yla mutlaka yüzleﬂecektir.
Her ﬂey olaca¤›na var›r. Hak edenler hak etti¤i yere vars›n; bar›ﬂ
öyle olsun.
19 Aral›k 2009
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Babür P›nar
-De¤erlendirmeKürt Sorunu ve Soruna ‹liﬂkin
Kavramlar› Do¤ru Alg›lamak
Siyasî ‹ktidar›n Açmaz›
Kürt sorunu, bugüne kadar sosyalist cephe içerisinde, sosyalist siyasan›n üslubuyla tart›ﬂ›ld›. Konuya yaklaﬂ›m tarz›ndaki farkl›l›klar, sosyalist cephede kesin ve sert ayr›l›klara neden oldu. Bugüne kadar sosyalist hareket içerisinde tart›ﬂ›lan Kürt sorunu; bugün burjuva devlet kurumlar› ve siyasî partiler içerisinde de tart›ﬂ›l›yor. Kürtlerin ulusal kimliklerini inkar, dilini ve kültürünü tahrip ve Kürt ulusal kurtuluﬂ hareketini
yok etmek noktas›nda birleﬂen burjuva siyasîlerinin, ideologlar›n›n, iﬂadamlar›n›n, askerlerin ve polislerin; Kürt sorununu tart›ﬂ›yor olmas›
önemli bir durumdur. Tart›ﬂman›n baﬂlamas›; do¤rudan, Kürt ulusal kurtuluﬂ hareketini yok etme hevesinin, burjuva iktidar güçlerinin kursa¤›nda kalm›ﬂ olmas›na ba¤l›d›r. E¤er TC devleti, Kürt ulusal kalk›ﬂmas›n›
yok edebilseydi; burjuva siyasîlerin ve ideologlar›n bu sorunun çözümünü gündeme almak ihtiyac› da olmayacakt›. Bugün, Türkiye burjuvazisinin iktisadî geliﬂme ve TC devletinin, bölgede alaca¤› siyasî, askeri
rol için “bar›ﬂ” ortam› zorunludur. Bu gereklilik, burjuva iﬂadamlar›n›n,
siyasetçilerin ve ideologlar›n önemli kesimini farkl› bir çözüm do¤rultusunda harekete geçmeye itekledi. Ancak, Kürt ulusal hareketinin, tüm
askeri siyasî yok etme giriﬂimlerini boﬂa ç›karmas› nedeniyle; sorunun
gündeme geldi¤ini burjuvazinin tüm unsurlar› a¤›z birli¤i ederek inkar
ediyor. Bölgede huzur isteyen(!) emperyalist sermayenin ve Güney
Kürdistan pazar›na göz koyan ve iktisadî hayata el atan Türk burjuvazisinin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için, siyasî iktidar ve askeri güç, bu “bölgesel sorunu” iç mesele derecesine indirgeyerek çözmek karar›na vard›lar. Kürt sorununun, burjuva cephesinde de tart›ﬂ›l›r olmas›n›n as›l nedeni; Kürt ulusal kalk›ﬂmas›n›n k›sa sürede bast›r›lamayaca¤›n›n anlaﬂ›lmas› ve iktisadî, siyasî durumun, savaﬂ›n y›llarca sürdürülmesine elveriﬂli olmamas›d›r.
Burjuva siyasetçilerin, ideologlar›n, din adamlar›n›n, generallerin,
Kürt sorununun çözümü konusunda görüﬂ ayr›l›klar›; burjuva sistem
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içerisinde kalma kabulü üzerinden hareketle oluﬂan farkl›l›klard›r. Burjuvazinin bir kesimi, Kürtlerin sisteme ba¤lanmas› için, y›llard›r uygulanan bask› ve zulüm ile sindirme politikas›n› sürdürmenin gerekirlili¤ini
savunuyor. Bu savunu sahipleri için, Kürdistan’›n sömürge statüsünü
sürdürmek amac›yla savaﬂ bir zorunluluktur. Neye mal olursa olsun savaﬂ sürdürülmelidir; çünkü bar›ﬂ, yenilgiyi kabul etmek demektir. Di¤er
bir burjuva kesim ise, silahl› zor yönteminin yetersiz kald›¤›n› ve bu nedenle, Kürtlerin rejime ba¤l›l›¤›n›n yenilenmesi ve sömürgecili¤in sürdürülebilmesi için bar›ﬂ›n(!) ve dolay›s›yla a¤›rl›kl› olarak, “demokratik zor
ayg›tlar›n›n” kullan›lmas›n›n tek çözüm oldu¤unu savunmaktad›r. Bu
yaklaﬂ›m›n aç›l›m› ﬂudur. Sömürgecili¤in sürdürülmesinde silahl› zorun
yetmedi¤i ve küresel ölçekte tepki çekti¤i yerde iktisadî zor gündeme
getirilmelidir. Kürdistan’›n sömürge statüsünün sürmesi iktisadî ba¤›ml›l›k ekseninde olmal›d›r ve tüm siyasî zor kurumlar› bu eksende ﬂekillenmelidir. Türk burjuvazisinin bar›ﬂç›l çözüm için ›srar›, iktisadî ba¤›ml›l›¤› sürdürebilme yeterlili¤ine ulaﬂt›klar›n› varsaymalar› nedeniyledir.
Kürt ulusal hareketini silahl› yöntemlerle yok etmek gerekti¤i sav›n›n
pratik ve fikri olarak iflas etti¤ini somut durum gösterdi. Savaﬂ naralar›
atmay› sürdürmelerine ra¤men, bu gerçe¤i generallerin de kabul etti¤i
aç›kt›r. Zevahiri kurtarmak için üst perdeden savaﬂ›n sürdürülmesini isteyen generaller, Kürt ulusal hareketiyle baﬂ edemediklerini ve bu nedenle bar›ﬂç›l çözüme yak›n durduklar›n›, baz› tav›rlar›yla göstermektedirler. Bu durumu aç›kça ifade etmeyen generaller, üstü örtülü biçimde,
sorunun siyasî, kültürel çözümünün hükümete ait oldu¤unu ifade ederek, bar›ﬂç›l çözüme evet dediklerinin iﬂaretini vermektedirler. Ki bu tav›rlar› nedeniyle, generallere, savaﬂ yanl›s› burjuva unsurlar›n hoﬂnutsuz davrand›klar› görülmektedir.
Tart›ﬂmay› baﬂlatanlar›n amac›; Kürt sorununu devletin biçimine
iliﬂkin bir “iç sorun” derecesine indirgeyerek, Kürt ulusal kurtuluﬂ hareketini masa baﬂ›nda teslim almak ve sözde “iyileﬂtirilmiﬂ” sömürgecilik
statüsünün sürdürülmesini sa¤lamakt›r. Tart›ﬂma bu amaçla baﬂlat›lm›ﬂ
olsa da, bu sürecin, burjuva cephesinde büyük çatlaklara yol açaca¤›
aç›kt›r. Çünkü Kürt sorunu; bölgedeki tüm ülkeleri ve emperyalist devletleri yak›ndan ilgilendiren tarihsel önemde bir sorundur. Bu denli
önemli bir sorunun; bugüne kadar bu sorunu inkar eden unsurlar› haz›rl›ks›z bir anda teslim almas› ve içerisine çekmesi nedeniyle, sömürgecilerin içerisinde oturduklar› s›rça köﬂklerde deprem yaratmas› ve si51

yasî alanda tahribata neden olmas› kaç›n›lmazd›r. Önemli sorunlar; sars›c› ayr›l›klar›n ve büyük çat›ﬂmalar›n oldu¤u kadar; önemli birlikteliklerin de yolunu açar. Kürt halk›n›n devrimci ç›karlar›n›n savunucusu olan
cephede, gerçek anlamda yer almak için; bu tart›ﬂman›n taraflar›n›n s›n›fsal tavr›n› ve vasf›n› do¤ru alg›lamak ve tan›mlamak gereklidir.
Din Kardeﬂli¤i Kürt Ulusalc›l›¤›n›n Reddi Üzerine Oturur
AKP hükümetinin Kürt sorununu ele almas›; AKP’nin burjuva düzen partisi olma vasf›n› zerrece de¤iﬂtirmez. AKP, cumhuriyet rejiminin
sürdürücüsü bir burjuva parti olmas› itibar›yla, 25 y›ld›r yürütülen ve her
türlü yok etme silah›n›n ve propaganda arac›n›n kullan›ld›¤› savaﬂ›; Kürt
ulusal uyan›ﬂ›n› durduramamas› ve hatta daha da karmaﬂ›k bir hal almas›na neden olmas› gerçe¤inden hareketle sona erdirmek istiyor. Siyasî iktidar, rejimin tüm kurumlar›yla birlikte, Kürt ulusal kurtuluﬂ hareketi karﬂ›s›nda yitirdi¤i itibar›n› kurtarmak ve bir burjuva aç›l›mla Kürt
yurdunun, Türkiye s›n›rlar› içerisinde kalmas›n› sa¤lamak için, Kürt ulusal kurtuluﬂ hareketini politik manevralarla bertaraf etmek yolunu benimsedi. AKP hükümeti, Kürtleri sömürge ulus iliﬂkisi içerisinde tutmak
için dini argümanlar› siyasetinin merkezine koydu. ‹ki ulus aras›nda ‹slâm dininin ortak payda olmas›na vurgu yaparak, iflas eden “hepimiz
Türk milletinin unsurlar›y›z” siyaseti ve ideolojik argüman› yerine, “hepimiz ‹slâm dininin üyeleriyiz” argüman›, sömürgecili¤in sürmesi için kulland›. Din, ulusun oluﬂumunu sa¤layan bir faktör olmad›¤› gibi; uluslaﬂman›n önünde önemli bir engel olageldi. Farkl› uluslar›n ayn› dine ba¤l›l›¤›, ço¤u kez egemen ulusun, ezilen ulusu inkar›n›n zeminini güçlendirdi. Bugün de, dinin bu niteli¤i kullan›larak, ezilen ulusun kurtuluﬂuna karﬂ› olan iﬂlevi sürdürülmek isteniyor. Din kardeﬂli¤i ekseninde, sömürgecili¤in alt yap›s› daha da sa¤lamlaﬂt›r›l›yor.
Din, sömürgecili¤i ve ezilen ulusla ezen ulus aras›ndaki eﬂitsiz iliﬂki durumunu sözde reddeder. Ancak, din kardeﬂli¤i fikri; burjuvazinin
emekçileri sömürmesinin yap›sal dayana¤› olan mülkiyet iliﬂkilerini reddetmedi¤i gibi; ezilen ulusla, ezen ulus aras›ndaki iliﬂkinin toplumsal
koﬂullar›n›n ortadan kald›r›lmas› için,“mülkiyet iliﬂkilerinin parçalamas›
gerekir” fikrini konu etmez. Bir dine ba¤l› toplum (ümmet) organizasyonu; ulus (millet) halinde varoluﬂu ikincil plana iter. Din, uluslaﬂmay› ve
ulusal kurtuluﬂu; din kardeﬂli¤ine karﬂ› bir ideal olarak tan›mlar. Bu nedenle din kardeﬂli¤i; ezilen ulusun kurtuluﬂunu engelleyici bir iﬂlev üst52

lenir. Din kardeﬂli¤i ulusal duruﬂu d›ﬂlar. AKP hükümetinin “kardeﬂlik”
politikas›n›n özü, ulusal aya¤a kalk›ﬂ› reddeden din kardeﬂli¤i fikrini içerir. Kuﬂkusuz, din kardeﬂli¤i temelinde sorunun çözümü isteminin; Kürt
ulusalc›l›¤› ile oldu¤u gibi Türk ulusalc›l›¤›yla da çeliﬂmesi kaç›n›lmaz
yaﬂan›yor. Bu çat›ﬂman›n dozu, AKP hükümetinin politikas›n› belirliyor.
Çeliﬂkinin ve çat›ﬂman›n ivmesi, milliyetçi politik cephenin sald›r› derecesi; hükümetin bir noktadan di¤erine gidip gelme durumunu belirliyor.
Hükümetin, din kardeﬂli¤i politikas› ile millî birlik (Türkleri ve Kürtleri tek
bir devlet çat›s› içinde tutabilme) politikas› aras›nda gidip gelmesi ola¤an bir durum olarak gerçekleﬂiyor. Bu nedenledir ki; Hükümetin baﬂ›n›n, sorunu önce “Kürt aç›l›m›” olarak tan›mlamas›, daha sonra yap›lan
uyar›lara ba¤l› olarak sorunu, “demokratik aç›l›m” diye tan›mlamas› ve
çat›ﬂma artt›kça sorunu “milli birlik sorunu” olarak adland›rmas› ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir.
Sorunun Do¤ru Tan›m› Devrimci Çözümün ‹lk Ad›m›d›r
Sorunun gerçek tan›m›, Kürt sorunudur. Kürt sorunu; Kürt halk›n›n
kendi kaderini tayin hakk›n›n s›n›rlar›n›n “ayr› devlet kurmak” hakk›n› da
kapsad›¤›n› ifade eder. Sorunun s›n›rlar›n›n, “bir arada, birlikte yaﬂamak” anlay›ﬂ› üzerine oturan siyasî sistemin d›ﬂ›na taﬂacak, alternatif
siyasî sistemleri de içerecek kadar geniﬂ tutulmas›; Türk burjuva iktidar›n›n sömürgecili¤ini tehdit eden bir yaklaﬂ›md›r. Oysa sorunun çözümünün demokratik aç›l›m olarak tan›mlanmas›; Kürtlerin kendi kaderini
tayin hakk›n›, demokratikleﬂtirilecek burjuva devletin s›n›rlar› içerisine
hapsetmektir. Demokratik aç›l›m; devletin demokratikleﬂmesini hedefler. Devletin demokratikleﬂmesi ise, Kürt sorununun çözümünü tek devlet s›n›rlar› içinde tutar. Dolay›s›yla bu yaklaﬂ›m, uluslar›n kendi kaderini tayin hakk›na ipotek koyar. Bu nedenle hükümet, yap›lan uyar›yla, tan›m konusunda gaflete düﬂmekten kurtularak; sorunu Kürt aç›l›m› olarak tan›mlamaktan vazgeçti ve “demokratik aç›l›m” tan›mlamas›n› kullanmaya baﬂlad›. Hükümetin baﬂ›n›n; Tek devlet (Milî birli¤in ifadesi
olan devlet) rejimi devam edecek, “resmî dilin Türkçe olmas› zorunludur” dayatmas›ndan vazgeçilmeyecek, PKK da¤›t›lacak, ön koﬂullar›yla
demokratik aç›l›m›n s›n›r taﬂlar›n› belirlemesi ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir. Bu ﬂaﬂ›rt›c› olmad›¤› gibi; Küçükburjuva sosyalistlerinin de sorunu, özel önemle, demokratik aç›l›m diye nitelendirmeleri de ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir. Kürt ulusal devriminden, her dönemde vebadan uzak durur gibi uzak duran kü53

çükburjuva sosyalist örgütlerinin de; Kürt halk›n›n kendi kaderini tayin
hakk›n›n s›n›rlar›n›n, devlet kurma hakk›na kadar geniﬂ tutulmas›n› içeren bir tan›ma karﬂ› ç›kmas› ola¤an say›lmal›d›r. Küçükburjuvazinin s›n›fsal vasf›, Kürt sorununa bak›ﬂ aç›s›n› belirler.
Burjuva ve küçükburjuva siyasîlerin ve ideologlar›n; Kürt sorununa
iliﬂkin tart›ﬂmalar›n sürdürülmesi ile ortaya ç›kan ve TC devletini tehdit
eden tehlike olarak gördükleri en önemli olgu, “Türkiye’nin parçalanmas›d›r”. Bu burjuva sömürgeci bir kavray›ﬂt›r. Türkiye’nin parçalanaca¤›
düﬂüncesi; Kürdistan’›n Türkiye’nin bir parças› oldu¤una iliﬂkin yarg›n›n
(varsay›m›n) ürünüdür. Oysa Kürdistan’›n kuzey parças›, Türkiye’nin
sömürgesidir. Kürtlerin üzerinde yaﬂad›¤› topraklar, Türkler Anadolu’yu
istila etmeden öncede Kürtlere aitti ve bu durum sürmektedir. Bugün
Kürdistan’›n önemli bir parças›, Türk devleti taraf›ndan sömürge statüsünde elde tutulmaktad›r. Dolay›s›yla Kürt ulusunun ayr› devlet kurmas›, kendi yurtlar› üzerindeki tasarrufu kendi ellerine almas›n›n ifadesidir.
Ayr›lma hakk›n›n kullan›lmas›; Türkiye’nin parçalanmas› de¤il, Türk
devletinin Kürdistan topraklar› üzerindeki istilac› tasarrufunun sona ermesidir. ‹stila olgusunun sona erdirilmesi, do¤rudan, Kürdistan ve Türkiye’nin iki farkl› ülke olarak birbirinden ayr›lmas›d›r. Bu ayr›lmaya karar
verme hakk› da; sömürge statüsünde olan Kürdistan halk›na aittir. Bu
hakk›n kullanmas›na karﬂ› olmak; Türkiye’nin, Kürdistan’› ilhak etme durumunun sürmesini onaylamakt›r.
T.C devletinin demokratikleﬂmesi, sömürgeci statünün kald›r›lmas›
anlam›na gelmez; statünün demokratik iliﬂkiler içerisinde sürdürülmesi
anlam›na gelir. Önemle belirtmek gerekir ki; Burjuva demokrasisi sömürgecili¤i reddetmez. Bir burjuva devlet hem ilhakç›, sömürgeci ve
hem de demokratik olabilir. Dolay›s›yla sömürgeci devletin demokratikleﬂmesi; Kürt halk›n›n özgürleﬂmesini kapsamaz. ‹ktisadî olarak sömürünün sürmesine zarar vermeyecek ve hatta sömürüyü daha da kolaylaﬂt›racak siyasî demokrasinin, devletin biçimi olmas›na ve demokrasinin Kürtlere de bireysel yurttaﬂl›k haklar› kazand›rmas›na burjuvazinin
itiraz› yoktur. Küçükburjuva sosyalistlerinin de, Kürt sorununu tart›ﬂ›rken “bölünmeye” karﬂ› itiraz›n› yüksek tonda yapmas›; Kürdistan’›n ayr›
bir ülke oldu¤unu görmeyecek denli büyük aymazl›kt›r. Uluslar›n kendi
kaderini tayin hakk›n›n ne anlama geldi¤ini bilmezden gelmesi, küçükburjuvazinin s›n›fsal niteli¤ine s›k› s›k›ya ba¤l›d›r. Kürt sorununa burjuva demokrasisi penceresinden bakan küçükburjuva sosyalist siyasetçi54

lerin ve ideologlar›n; iﬂçi s›n›f›n›n devrimi sorununa da bu pencereden
bakmalar› ve devrim fikrinden ve eyleminden uzaklaﬂmalar› anlaﬂ›l›r bir
durumdur. Kald› ki; Kürt ulusu kendi kaderini tayin hakk›n›, uluslar›n eﬂit
koﬂullarda bir arada yaﬂamas› do¤rultusunda da kullanabilir. Farkl›
uluslar›n eﬂit koﬂullarda tek devlet çat›s› alt›nda bir arada olmas›; iki ulusun tek bir ulusa dönüﬂerek kaynaﬂmas› de¤il; iki farkl› ulusun, ulusal
kimliklerini koruyarak bir arada olmas›d›r. Bu haliyle devlet, farkl› uluslar›n ayn› çat› alt›nda eﬂit koﬂullarda bir arada yaﬂamas›n›n ifadesi olacak ﬂekilde yap›lanmal›d›r. Bunun aksi bir davran›ﬂ; “Kürt ulusu yoktur”,
“Kürtler Türk kavmidir”, “Kürtler Türk milletinin bir parças›d›r” sav›n› terk
etmemek anlam›na gelir.
Görülmesi gereken gerçek, Türklerle Kürtlerin farkl› iki ulus oldu¤udur. Farkl› iki ulus birbirleriyle eﬂit koﬂularda bir arada yaﬂayarak dost
olabilirler. Bu do¤ru ancak, Türklerle Kürtlerin kardeﬂ oldu¤u, maddî
gerçekli¤i yans›tmayan uydurma bir savd›r. Çünkü Türklerle Kürtler kardeﬂ say›lamayacak kadar farkl›l›klar› olan iki ulustur. Kültürel benzerlikleri ve ortak ç›karlar›, iki ulusu dost yapar ama kardeﬂ k›lmaz. Ermeniler ve Türkler kardeﬂ say›lmad›¤› ölçüde Türkler ve Kürtler de kardeﬂ
de¤ildir. Arapça ile Türkçe ayr› dil ailesine üye oldu¤u gibi Türkçe ile
Kürtçe de ayr› diller ailesine üyedir. Ancak bu durum farkl› uluslar›n eﬂit
koﬂullarda yaﬂayarak dost olmalar›n› engellemez. Türklerin ve Kürtlerin
kardeﬂ oldu¤una iliﬂkin sav as›l olarak; Türklerle Kürtlerin ortak atadan
geldiklerine iliﬂkin sav›n yumuﬂat›lm›ﬂ halidir. “Kürt ve Türk uluslar› kardeﬂtir; emperyalistler bizi parçalamak istiyor” teranesini sürekli tekrar
eden, küçükburjuva sosyalistlerinin anlamad›¤›; Dünyan›n tüm iﬂçileri
kardeﬂtir ﬂiar›n›n, “tüm uluslar kardeﬂtir” ﬂiar›ndan niteliksel farkl› oldu¤udur. Bu elmalarla armutlar› birbirinden ay›rt edememektir. Tüm ülkelerin iﬂçileri ve halklar, ulusal vas›flar›ndan kopabilme olana¤›na sahip
olduklar› için kardeﬂtirler. ‹ﬂçiler ulusal kimliklerini içselleﬂtirdikleri oranda, di¤er ulusal kimlikli iﬂçilerle kardeﬂlikleri zedelenir. Ulusal kimlik, di¤er ulusla kardeﬂli¤i d›ﬂlar. Kald› ki; ulus, homojen bir yap›ya sahip de¤ildir. Ulus, birçok s›n›f› içerisinde bar›nd›r›r. Ayn› ulusun üyeleri olan s›n›flar da birbirine kardeﬂ olamaz ve hatta emekçilerle, burjuvalar›n, eﬂitli¤i d›ﬂlayan koﬂullarda, bir arada “ulus” halinde yaﬂamalar›na ra¤men,
dost olmalar› dahi imkans›zd›r. Bu durum bir gerçekken, kendi içerisinde farkl› s›n›fsal kayg› ve çat›ﬂmalar› bar›nd›ran iki ulusun kardeﬂ say›lmas› abesle iﬂtigaldir. Kürt sorununun çözümünü ele al›rken soruna ba55

k›ﬂ›m›z› gölgeleyecek bu türden tan›mlamalardan uzak durulmas› zorunludur. E¤er Kürtler Türklerin kardeﬂi olsayd›; bir kardeﬂin bir kardeﬂe gösterece¤i hoﬂgörü ve muhabbeti Türkler Kürtlere gösteriyor olurdu. Türkler ailesinin üyesi (kardeﬂ) say›lan Azerilere, Özbeklere, Türkmenlere vb. “ayn› devlet çat›s› alt›nda bir arada yaﬂamam›z zorunludur”
demeyen Türklerin; Kürtlere, ”birlikte yaﬂamam›z zorunludur”, “Kendi
kaderinizi tayin etme hakk›n›z› ayr›lma yönünde kullanman›z ihanettir”,
“Ulusal devlet kurman›za asla izin vermeyiz” demesi ne anlama gelir.
Yurtlar›n›n yan yana olmas›; Türklerin, Kürtlere birlikte yaﬂamay› dayatma hakk› vermez. Ayn› ilke tüm uluslar›n iliﬂkilerini ba¤lar.
Kapitalizm, feodal sistemi parçalad›. Bu parçalanma feodalizmin
yaﬂam tarz›n› da kökten de¤iﬂtirdi. Kapitalizm, feodal topluma ait büyük
aile yap›s›n›, burjuva iktisadî iliﬂki tarz›n›n zorunlulu¤u nedeniyle, yeni
yaﬂam tarz›na uymad›¤› için reddetti. Kapitalist topluma ait, hücre tipi
aile yap›s›nda, kardeﬂlerin ayr› ev açmas› normal (ola¤an) bir durumdur. Burjuva yaﬂam tarz›na ra¤men, siyasî iktidar›n sözde kardeﬂ sayd›¤› Kürtlerin, ayr› ev açma hakk›n› kullanmas›na itiraz›; var olan iliﬂkinin kardeﬂlik d›ﬂ›nda bir iliﬂki oldu¤unu betimler. Bu yaklaﬂ›m; Türk ulusal siyasan›n, Kürtleri kardeﬂ saymad›¤›n›n itiraf›d›r. ‹ki ayr› evde oturman›n kardeﬂlik ba¤›n› koparmayaca¤› aç›kken; (Türklerin, Azerilerle,
Özbeklerle vb. kardeﬂli¤i) Kardeﬂin ayr› evde yaﬂamas›n›n kardeﬂlik
ba¤›na son verece¤i korkusu hangi ç›kar üzerine oturmaktad›r. Bu da
gösteriyor ki; Türk ulusal siyasas›n›n, Türk ve Kürt milletlerinin kardeﬂ
oldu¤u konusunda kuﬂkular› vard›r. Bu kuﬂkulara hayat veren somut
durum; Kürtlerin ayn› evde oturan kardeﬂ de¤il; topraklar› gasp edilmiﬂ
maraba olduklar›d›r. Aile içi iliﬂkilere benzetmek gerekirse, bu, kar› koca iliﬂkisidir. Ataerkil bir ailede kad›n›n ayr›lma hakk›n› kullanmas›, kocan›n otoritesinin sars›lmas› ve kad›n›n erke¤e eﬂit olmas› yönünde at›lm›ﬂ bir ad›md›r. Kuﬂkusuz ça¤daﬂ kölelerin (maraban›n, iﬂçinin ve kad›n›n) ayr› bir yaﬂam kurmak için harekete geçmesi, efendinin iﬂine gelmeyen bir durumdur. Türk ulusal siyasas›n›n ve dolay›s›yla ideolojik
olarak bu ulusal siyasay› içselleﬂtiren Türklerin, Kürt sorununun çözümüne iliﬂkin korkular›n›n alt›nda yatan gerçek; farkl› iki ulusun bir arada
“gönüllü¤e” dayal› olmayan iliﬂki içerisinde yaﬂad›¤› ve Türklerin, egemen ulus olarak, Kürtlerin ulusal haklar›n› kullanmas›n› engelledi¤idir.
Kuﬂkusuz, ezilen ulusun köleli¤ine son verecek ve ezen ulusun egemenli¤ini sona erdirecek bir siyasî çözümün, egemen ulusu, köle ulus56

la eﬂitleyecek olmas›; Ezen ulusun en ölümcül kayg›s›d›r. Filistin ulusunun özgürlük ve ulusal devlet kurma hakk›n› kay›ts›z ﬂarts›z savunan
burjuva ulusalc› siyasîlerin, ideologlar›n, konu Kürt ulusunun özgürlük
ve ulusal devlet kurma hakk› olunca bin türlü bahane bulmalar› tam bir
ikiyüzlülüktür. Bu bahanelerin ya da bahanelerin tan›mlanmas› olan
kavramlar›n birinin dahi arkas›na s›¤›narak, Kürt ulusal sorununa yaklaﬂan birey ve grup, sömürgeci iktidar›n ç›karlar›na hizmet eder. Devrimci sosyalistleri küçükburjuva sosyalistlerinden ay›ran ince çizgi tam da
bu noktada baﬂlar.
Kürt Siyasî Hareketinin Tasfiyesinin Anlam› ve
Devrimci Politika
Gerek emperyalistlerin ve gerekse sömürgeci bölge devletlerinin,
Kürt hareketinin örgütü olan PKK’nin devrimci misyonunun tasfiye edilmesini istedikleri genel bir do¤rudur. Kuﬂkusuz bu tasfiye istemi, ayn›
zamanda Kürt ulusal hareketini, bir bütün olarak burjuva devletin unsuru haline getirmek iste¤ini de içermektedir. Emperyalist politikac›lar ve
ideologlar, Kürt ulusal hareketinin sisteme eklenmesi sürecinde; ulusal
hareketin öncüsü oldu¤u somut olarak belli olan PKK’nin yok edilmesini baﬂaramad›klar› için, varl›¤›n› sürdürmesine raz› oldular. Ancak, “Emperyalistlerin ve Türkiye cumhuriyeti devletinin, PKK’nin parçalanmas›n› istedikleri” sav› somut durumu yans›tm›yor. Emperyalistler ulusal hareketin denetlenebilir olmas›n›n; tek bir önderlik alt›nda bir bütün olarak
kalmas›na ba¤l› oldu¤unu biliyorlar ve bunu önemsiyorlar. Esir edilmiﬂ
ve kontrol alt›nda tutulan önderin siyasî denetimi ile hareket eden örgütün parçalanmas›; hareketin denetimini zorlaﬂt›raca¤› anlamda, siyasî
iktidar›n iﬂine yaramayacak olan ve dolay›s›yla istenmeyen bir durumdur. Emperyalistler bu konuda Türk devletini ikna etti. Kürt ulusal hareketinin burjuva devlet sistemine eklemlenmesine dayal› bir çözüm için,
devletin yeniden biçimlendirilmesi, ço¤u burjuva siyasetçi ve ideolog
taraf›ndan savunulan bir tez olarak siyasetin gündemine yaz›ld›.
Burjuva siyasî iktidar, Kürt gerilla hareketinin la¤vedilmesi do¤rultusunda etkin propaganda yap›yor. Gerillan›n tasfiyesi; Kürt ulusal hareketinin kolunu kanad›n› k›rmak, Ulusal kurtuluﬂ ve özgürlük ad›na
söylenecek sözün dayana¤›n› y›kmakt›r. Kürt ulusal kurtuluﬂ hareketinde, Aﬂil’in topu¤u gerillad›r. Gerillan›n tasfiyesi hareketin kan damar›n›
kesmek demektir. Küçükburjuva sosyalistlerin, “bar›ﬂ için PKK’n›n si57

lahtan ar›nd›rmas› gereklidir” fikri; T.C devletine diz çöktüren gücün silahl› savaﬂ›m oldu¤u gerçe¤ini görmezden gelmek tavr› üzerine oturur.
Bu noktada, ulusal kurtuluﬂ güçlerini silahtan ar›nd›rmak için; PKK’nin
siyasallaﬂmas› gerekti¤i söylemi s›kl›kla tekrar ediliyor. Bu sav›n sahipleri, siyasetin ne oldu¤unu bilmeyecek kadar cahil olanlard›r. Politika
konusunda az çok bilgisi olan insan, savaﬂ›n, siyasetin silahla yürütülme biçimi oldu¤unu bilir. Silahl› mücadele, siyasî mücadelenin bir üst
aﬂamas›d›r. PKK siyasî bir harekettir. PKK silah› b›raks›n ve dolay›s›yla
siyasallaﬂs›n anlay›ﬂ› saçmad›r. PKK silah b›rakarak, legal bir partiye
dönüﬂerek siyasallaﬂmaz. Çünkü PKK zaten siyasî bir harekettir. Bu
türden bir legalleﬂme; siyasî bir organizasyonun, burjuva rejime teslim
olarak, devrimci vasf›na son vermesidir. Evet kuﬂkusuz teslim olmak da
bir siyasî ad›md›r. Ama bu siyasallaﬂma; ulusal devrimcilikten vazgeçmenin ifadesidir. Kürtlerin, ulusal kurtuluﬂ hareketini ulusal ba¤›ms›z bir
devlet kurmaya kadar götürmesi için silahl› güce gereksinimi oldu¤u kadar; Türklerin ve Kürtlerin eﬂit koﬂullarda bir arada yaﬂayaca¤›, birleﬂik
demokratik cumhuriyetin kurulmas› için de ve bu cumhuriyet rejimi kurulduktan sonra da Kürtlerin silahl› organizasyona gereksinimi vard›r.
Hedef ne olursa olsun, silahl› savaﬂ›m› yürütecek örgüte sahip olmamak; egemen burjuva siyasî iktidar›n›n sald›r›s›na aç›k hale gelmektir.
Demokrasi; burjuvazinin silahl› güce (ordu, polis) sahip olmas›n› reddetmiyorsa; Kürt ulusunun silahl› gücünün olmas› da demokrasiyi inkar etmez. Aksine iki ulusun bir arada yaﬂad›¤› toplumda; iki ulusa ait silahl›
gücün varl›¤›; bu iki ulusun eﬂitli¤inin ve dolay›s›yla demokrasinin güvencesidir. Kendi silahl› gücünün devam etmesi konusunda ›srar eden
bir ulusun, di¤er ulusun silahl› gücünün tasfiyesini istemesi ikiyüzlülüktür. Bu yaklaﬂ›m, iki ulusun birlikte yaﬂamas› için olmazsa olmaz “güven” ve “gönüllü birlikteli¤in” inﬂas›nda büyük bir engeldir. Ezilen ulusun ezen ulusa karﬂ›, o güne kadar yaﬂad›klar›ndan dolay› duydu¤u
kuﬂku, gönüllü birlikteli¤in hemen oluﬂmas›n› önler. Bu güven oluﬂumu
süreci bir hayli uzun olacakt›r. Bu süreç içerisinde, özellikle ezilen ulusun, kendi selametinin dayana¤› olacak silahl› güce daha fazla gereksinimi vard›r.
Burjuva siyasîler, ideologlar, gazeteciler, generaller ellerindeki
kartlar› açt›lar ve Kürt sorununa iliﬂkin burjuva fikirlerin hemen hepsi
aç›¤a ç›kt›. Kuﬂkusuz Kürt taraf›n›n etkin siyasî gücü ve dolay›s›yla
TC’nin siyasî muhatab› olan PKK’nin “yol haritas›”, sürecin yönü konu58

sunda belirleyici olacakt›r. Kuﬂkusuz, bu noktada Kürt halk›n›n siyasî
önderleri ve ideologlar›n›n ileri sürece¤i tezler, Kürt ulusunun kendi kaderini tayin etme hakk›n› kullanmas›nda önemli iﬂleve sahiptir. Bu süreç, Kürt siyasetçileri ve ideologlar›na da bir yol ayr›m›n› dayat›yor. Kürt
önderleri, ya siyasî iktidar›n Kürtlere uygun gördü¤ü kimli¤i benimseyerek teslim olacaklar; ya da özgürlük savaﬂ›n›n onur simgesi olarak yollar›na devam edecekler. PKK’nin, ba¤›ms›z Kürdistan emekçiler cumhuriyeti stratejisi yerine; TC devletinin demokratik nitelik kazanmas› anlam›na gelen demokratik cumhuriyet stratejisini ikame etmesi, sürecin
devrimin aleyhine geliﬂece¤ine iliﬂkin bir belirtidir. Çünkü; TC devletinin
demokratik cumhuriyete dönüﬂmesi istemi; burjuva devletin en demokratik biçimi de olsa, özü itibariyle burjuva devletin devam›na onay vermeye iliﬂkin bir siyasettir ve bu siyaset devrimden vazgeçmenin ifadesidir. Aç›kt›r ki, toplumsal mücadele içerisinde devletin biçiminin de¤iﬂmesi bir “ilerlemedir”. Kuﬂkusuz bu “ilerleme”, TC devletinin ba¤›ﬂ› de¤ildir; Kürt özgürlük hareketinin mücadelesi, TC. devletini biçim de¤iﬂtirme¤e zorlad›. Kürtler bu “ilerleme” durumu ile yetinme do¤rultusunda
irade gösterebilirler. Kürtlerin haklar›n› bu do¤rultuda kullanmas› önüne
hiçbir kurum koﬂul koyamaz. Bu do¤ru oldu¤u gibi; Kürt emekçilerinin
kurtuluﬂuna iliﬂkin gerçekleri aç›klamak da devrimci sosyalistlerin hakk›d›r ve bu hakk›n kullanmas› önüne hiçbir siyasa engel koyamaz. Kürtler kendi kaderini tayin hakk›n› koﬂulsuz kullan›r, gerçekli¤ine dayanarak; bu hakk›n, TC devletinin demokratik geliﬂmesi do¤rultusunda kullan›lmas› ola¤an bir durumdur. Ola¤an olmayan, devletin de¤iﬂim sürecini “devrim” olarak nitelendiren siyasîlerin, bu savlar›n›; devrimci sosyalistlerin de “do¤ru” olarak kabul etmesi yönündeki istemleridir. Bu isteklere karﬂ› vurgulamak gereklidir ki; TC devletinin, Kürt sorununu,
Kürt ulusu lehinde çözecek biçimde de¤iﬂimi, reformdur. Kürt sorununun reformcu yolla çözümü; bu de¤iﬂim ile yetinenlerin s›n›fsal vasf›n›n
ne oldu¤una iliﬂkin göstergedir. Kürt halk›n›n özgürlük savaﬂ›n›, Kürdistan emekçilerinin kurtuluﬂunun ifadesi olacak siyasî iktidar›n kuruluﬂu
ile taçland›rma stratejisine ba¤lama noktas›nda; devrimci sosyalist hareket, reformcu hareketten ayr›l›r.
19 Aral›k 2009
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Babür P›nar

-De¤erlendirme-

Devlet “Egemen S›n›f Ayg›t› Olman›n
Gere¤ini” Hep Yapt›

Yarg›tay Cumhuriyet Baﬂsavc›s›, AKP hakk›nda kapatma iste¤i ile
dava açt›. Davan›n konusu AKP’nin din referansl› bir parti olmas› idi.
Dava AKP’nin istedi¤i ﬂekilde sonuçland›. AKP’nin hükümet olmas› bu
sonucun AKP lehine olmas›nda önemli rol oynad›. Ayn› süreç içerisinde, Demokratik Toplum Partisi (DTP) hakk›nda da kapat›lma istemiyle
dava aç›ld›. DTP hakk›nda aç›lan dava; devletin elinde bir koz olarak,
gerekti¤i zaman aç›lmas› koﬂuluyla üstü örtülerek bekletildi. “Kürt sorununa iliﬂkin aç›l›m” süreci ç›kmaza girdi¤i an, üstü örtülen koz masan›n
üzerine konuldu. Beklenen oldu; çifte standart davran›ﬂ ete kemi¤e büründü, Anayasa Mahkemesi DTP’nin kapat›lmas›na karar verdi. Yarg›n›n bu eylemi, devlet organlar›n›n, görünen yükümlülükleri ve kimlikleri
d›ﬂ›nda; devlet ayg›t›n›n unsurlar› olmalar› itibar›yla siyasî tutum tak›nd›klar›n› somut olarak gösterdi. Gerekli oldu¤u anda devletin tüm organlar›, siyasî kimlikleriyle, siyasî düzen d›ﬂ› unsurlara karﬂ› ve hatta
birbirlerine karﬂ› politik tutum tak›n›rlar.
DTP’nin Kapat›lmas›n›n S›n›fsal Anlam› ve Siyasî Sonuçlar›
Parti kapatma istemi ile dava aç›lmas›, yeni bir eylem de¤il. Ayn›
dönemde, hakk›nda dava aç›lan iki partinin ortak yan›; resmî ideolojik
ezberin d›ﬂ›nda bir söyleme (eyleme de¤il) sahip olmalar›d›r. Türkiye siyasas›n›n çifte standart tutumunun bir örne¤i, bu partiler hakk›nda dava aç›lma sürecinde somut olarak görüldü. MHP bu çifte standart uygulaman›n sözcülü¤ünü ve öncülü¤ünü aç›k seçik sergiledi. AKP’yi kurtarmak için canh›raﬂ bir gayretle, gerekirse anayasan›n ilgili maddesini de¤iﬂtirmek gerekti¤ini söyleyen MHP sözcüleri; ancak bu de¤iﬂiklikten
DTP’nin yararlanmamas› için önlem al›nmas› gerekti¤inin alt›n› çizdiler.
DTP’yi düzen için tehlikeli gören MHP; AKP’yi tehlikeli görmedi.
(DTP’ye karﬂ› mücadele etme¤i milliyetçili¤inin ve devletçili¤inin kan›t
olarak gören MHP; mukaddesatç› parti oldu¤u iddias›n›n kan›t› olarak
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da AKP’yi koruma, kollama tavr›n› her durumda gösterdi.) Görünen o ki;
MHP önderleri, AKP’nin burjuva düzenin has savunucusu bir parti oldu¤u (ya da en az kendileri kadar tehlikeli oldu¤u) gerçe¤ini görmüﬂ durumda. Bu gerçe¤i burjuva cumhuriyet devletinin di¤er kurumlar›n›n ve
devletçi partilerin de görmesi uzun sürmüﬂ olsa da sonunda bu gerçek
kavrand›. Generalleri “düzen karﬂ›t› parti olmad›klar› noktas›nda ikna
eden AKP önderleri; tam da iﬂi yoluna koyma rahatl›¤› içerisindeyken,
bir anda yarg›n›n tavr› nedeniyle az da olsa bir ﬂaﬂk›nl›k yaﬂad›lar. Neyse ki; adaletin k›l›c› AKP’ye te¤et geçti. Kuﬂkusuz AKP önderlerini en
çok üzen ﬂey; DTP ile ayn› muameleye (!) tabi tutulmakt›. Burjuva cumhuriyet kurumlar›n›n, resmî ideolojik ezberin kat› savunusu üzerinden
kendilerini konumland›rmalar›na karﬂ›n; bu iki parti, resmî ezber d›ﬂ›
(karﬂ›t› de¤il) söyleme sahip olmalar› nedeniyle yarg›land›lar. Geç de olsa; DTP’nin Kürt ulusal referansl›; ama burjuva programa sahip düzen
partisi oldu¤u gerçe¤i, devletin baz› kurumlar› taraf›ndan kabul edilse
de, devletin en statükocu ayg›t› olan ordu ve yarg› ile bu kurumlarla ideolojik söylemi ayn›laﬂan ulusalc› burjuva partiler hâlâ bu gerçekli¤i kavramaktan uzak. DTP iteklendi¤i yerde bir karﬂ› duruﬂ göstermek zorunlulu¤u has›l oldu¤u için düzen d›ﬂ› söyleme ulaﬂan bir partidir. T.C devletinin, Kürtler lehine biçimsel de¤iﬂimini istese de, DTP’nin devleti y›kmak gibi toplumsal bir hedefi olmad›¤› da somut, siyasî olgudur. Resmî
ideolojinin en net temsilcisi olan MHP”nin baﬂbu¤u bay Devlet önünde,
ceketinin dü¤melerini ilikleyerek, elini s›kan DTP eﬂ baﬂkan›, o an aç›kça DTP’nin devlete ba¤l›l›¤›n› ilan etti. Hayat en iyi ö¤reticidir.
Kapat›lma eylemi; “demokratik aç›l›m” sürecini yönetme yetene¤ine sahip olmayan, ve siyasî yükümlülü¤ünü baﬂka inisiyatiflere devreden DTP’nin yarar›na oldu. Siyasî süreci yönetemeyen partinin, kimli¤i
aﬂ›n›r; varl›¤› anlams›zlaﬂ›r. Siyasî süreci beylik laflarla ve abart›l› tutum
tak›narak götüren ve amac› do¤rultusunda, sürecin önünü aç›c› bir politika üretemeyen DTP’nin rolü silikleﬂti. Tam da siyasî varl›¤› halk taraf›ndan sorgulan›r duruma gelmiﬂken, Anayasa Mahkemesi, DTP’ye
ceza vermek isterken, “taze kan” sundu. Yasal varl›¤› sona erdirilen
DTP yöneticileri; bask› görmeyi ve ma¤dur edilmeyi kullanarak politik
yetersizli¤ini gözden uzak tutacak olana¤› elde ettiler. Bu olana¤› f›rsata çevirmek için DTP milletvekilleri istifalar›n› aç›klad›lar. Büyük millet
meclisi, DTP milletvekillerinin istifas›n› kabul ederse; Kürt sorununun
burjuva çözüm sürecini, art›k sürecin asli unsuru olan PKK do¤rudan
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muhatap olarak yürütecek. Böylece DTP süreci yönetme rolü oynamaktan kurtulacak. Toplumsal savaﬂ›m sürdürülürken, bazen taraflar,
siyasî öngörüden yoksun olmalar› nedeniyle, hiç istemedikleri halde att›klar› ad›m ve söylemle rakiplerine hayat öpücü¤ü verirler. Siyasî savaﬂ sürerken bazen rakibin taktik hatalar›, siyasî parti ve gruplara, beklemedi¤i ölçüde katk› sa¤lar. Öyle de oldu. DTP milletvekilleri parlamento d›ﬂ›na itilirse; Devletin demokratik aç›l›m› yöneten ayg›tlar›; PKK
ile, daha do¤rusu Abdullah Öcalan ile do¤rudan ama yasad›ﬂ› görüﬂmek zorunda kalacakt›r. Kürt sorunu eksenli baﬂka bir legal partinin kurulmas› da art›k bu durumu geri plana iteleyemez. Yarg›, DTP’yi kapatma karar› alarak, devletin baz› organlar›n› yasad›ﬂ› siyasî iliﬂki kurma
çizgisine itekledi. Burjuva devletin organlar› aras›ndaki çeliﬂki ve çat›ﬂma; bazen çat›ﬂan taraflar› hiç istenmeyen noktaya sürükleyecek ölçüde siyasî havay› bozar. Devlet organlar› aras›ndaki çeliﬂki, s›n›fsal ve
kurumsal varl›k gerekçelerinin inkar› olan eyleme itilmelerine neden
olacak ölçüde, taraflar›n siyasî öngörü yetene¤inin körleﬂmesine neden
olur.
Her Burjuva Devlet Ayg›t› Politik Kimli¤e Sahiptir
Burjuva devlet ayg›t›, her dönem ve her durumda, düzen d›ﬂ› giriﬂimlere karﬂ›, gerekli önlemleri al›r. Burjuva devlet ne kutsald›r ne de s›n›rs›z hoﬂgörülüdür. Hoﬂgörü s›n›rlar› devletin gücü oranda çizilir. Burjuva devlet güçlü de¤ilse; gerçekleﬂtirdi¤i pratik düzen partisi oldu¤unu
kan›tlasa da, düzen d›ﬂ› söylemi var olma gerekçesi yapan partilere
gösterece¤i tolerans s›n›rl›d›r. Devletin organlar›, bu partilerin engellenmesi ya da da¤›t›lmas› için elindeki olanaklar› kullanmakta tereddüt etmez. Devlet ayg›t›n›n esas organ› olmalar› nedeniyle üstlendikleri yükümlülüklerini gölgede b›rakacak ölçüde siyasî kimlikleri ortaya ç›kar.
Di¤er yandan, düzen d›ﬂ› söyleme sahip partilerin siyasal arenadan silinmesi için gereken tedbirlerin al›nmas› da toplum taraf›ndan “normal”
karﬂ›lan›r. Bu süreçte, üstlendikleri asli görev nedeniyle devletin kimli¤i
farkl› olan organlar›n›n siyasî tav›r al›ﬂlar› da göze batmaz. Ancak burjuva demokrasisinin; gerçek demokrasi oldu¤unu sanan baz› küçükburjuva ideologlar›, burjuva devletin organlar›n›n asli yükümlülü¤ü d›ﬂ›na
ç›karak, politik tav›r gösteremeyece¤i hayaline kap›larak; eylemin burjuva demokrasisinin özüne ters oldu¤u, “demokrasi ay›b› oldu¤u” iddias›nda bulunurlar. Ama gerçek ﬂudur; bütün sömürgen s›n›f iktidarlar›,
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tarih boyunca kendilerini korumak için her yola baﬂvurmuﬂlard›r. Burjuva cumhuriyeti de bir s›n›f devleti olarak kendini savunur. En demokratik burjuva devlet dahi s›n›fsal vasf› gere¤i; düzen karﬂ›t› eylemleri ﬂu ya
da bu ﬂekilde ama mutlaka engeller. Alt›n›n oyulmas›na ve yaﬂam›na
son verilmesine r›za gösteren bir “burjuva devlet”, pratik olarak devlet
olma niteli¤ini yitirmiﬂ demektir. Devlet kendini koruma olanaklar›na ve
araçlar›na sahiptir. Burjuva demokrasisinde bu olanaklar daha fazlad›r.
Burjuva devletin kendini koruma eylemi siyasî bir öz içerir ve devletin
tüm organlar› ve alt kurumlar› bu tavr› içselleﬂtirmiﬂ bir forma sahiptir.
Bu normal bir durumdur. Anormal olan, bir s›n›f devletinin kendini y›kma düﬂüncesine ve eylemine hoﬂgörüyle bakabilece¤i kan›s›d›r.
Devletin siyasî partilere karﬂ› tedbir almas› ola¤and›r. Bir siyasî
parti mecliste ço¤unlu¤u oluﬂturmuﬂ ve hükümet eder durumda olmas›na ra¤men; bu partinin “düzen d›ﬂ›” say›larak, di¤er devlet organlar›
taraf›ndan has›m (!) ilan edilmesi de mümkündür. Genel anlamda bu
ola¤an bir durum iken; s›n›f iktidar› sorununu kavramayan toplumlar ve
gruplar aç›s›ndan bu hal, ola¤an d›ﬂ› görülür. Bu durumun örne¤i; Türkiye’de askeri darbelerle, muht›ralarla, Anayasa mahkemelerinin icraatlar›yla daha önce sergilendi. Bu icraat›n bir benzeri daha “yeni” bir versiyonla sahnelendi.
Devletin Organlar› Aras›ndaki Çeliﬂkinin Anlam›
Devletin yasama (Meclis,) yürütme ( Cumhurbaﬂkanl›¤›, Bakanlar
kurulu, Ordu, Bürokrasi) ve yarg› organlar›; genel anlamda ve kesin bir
biçimde kapitalist sistemin koruyucusudur. Ancak bu duruma ra¤men;
devletin organlar› aras›nda çeliﬂki, görüﬂ farkl›l›¤› ve uzlaﬂ›r çat›ﬂma yaﬂanabilir. Bu organlar aras›nda bir çeliﬂki oldu¤u gibi; organlar›n alt kurumlar› aras›nda da tutulan yola iliﬂkin görüﬂ farkl›l›klar› olabilir. Örne¤in
ordu ile parlamento, ya da ordu ile bürokrasi, ordu ile hükümet aras›nda çeliﬂki ve didiﬂme; hatta bu organlar›n kendi alt birimleri aras›nda da
çeliﬂki ve çat›ﬂma kaç›n›lmaz var olur. Bu do¤rudan toplumsal iliﬂkilerin karmaﬂ›k yap›s›na ve s›n›f çat›ﬂmalar›n›n durumuna ba¤l› olarak,
toplumsal iliﬂkilerin farkl› biçime bürünmesinin mümkün olmas›na ve bu
nedenle toplumsal durumun biçimine iliﬂkin farkl› görüﬂlerin bu birimler
taraf›ndan savunuluyor olmas›na ba¤l›d›r. Kald› ki bir burjuva iktidar›n
ana unsurlar› aras›nda dahi çeliﬂki mümkündür. Örne¤in siyasî kurumlarla ya da ideolojik unsurlarla iktisadî alan aktörlerinin (sermaye sahip63

lerinin ) ayn› görüﬂleri birebir savunmas› mümkün de¤ildir. Bütün bu iktidar ayg›tlar› aras›nda tek ba¤lay›c› ve birleﬂtirici görüﬂ kapitalist sistemin korunmas›d›r. Çeliﬂki ve görüﬂ ayr›l›¤› kapitalist sistemin nas›l korunaca¤› ve nas›l düzenlenece¤ine iliﬂkindir. Bu durum, devlet organlar›n›n ayn› zamanda siyasî olmalar›n›n nedenidir. Kapitalist iktidar›n farkl›
alanlar› aras›nda çeliﬂkinin var olmas›; örne¤in iktisadî alan›n oyuncular›n›n burjuva devletin yap›s›n›n de¤iﬂmesini istemeleri ya da din ve
okul gibi ideolojik kurumlar›n yeniden yap›lanmas›n› arzu etmeleri mümkündür. Bu istem nedeniyle, kapitalist iktidar›n hiçbir ayg›t›; kendine hayat veren kapitalist düzen karﬂ›t› bir duruﬂ alma noktas›na sürüklenmez.
Ordunun ve yarg›n›n, AKP hakk›nda tak›nd›¤› tavr›, bu iliﬂkiler içerisinde kavramak mümkündür. Al›ﬂ›lagelmiﬂ resmî görüﬂün kat› temsilcileri olan ordu ve yarg› kurumlar›; Söylemi nedeniyle AKP’nin düzen d›ﬂ› parti oldu¤u iddias›ndad›rlar. Çeliﬂkinin temelinde de bu “ters” alg›lama durumu vard›r.
Burjuva düzen partileri, kapitalist devletin esas unsuru de¤ildir ve
gerek partilerin birbirleriyle ve gerekse partilerin devlet organlar›yla ters
düﬂmesi daha gerçekleﬂebilir bir haldir. Ordu, yarg› ve bürokrasi; do¤rudan devletin asli unsurudur. Oysa partiler; göstermelikte olsa, halk›n
oyuyla devletin resmî organ› olan meclise girebilirler ve hükümet olabilirler. Siyasî partiler ancak meclise girer veya mecliste ço¤unluk elde
edebilirlerse; devletin yasama ve yürütme organ›n›n “belli bir dönem
için” unsuru durumuna gelirler. Bu durumda devletin esas unsuru olan
meclis ve hükümet üyeleri, düzen d›ﬂ› söylemini revize eder. Partinin
nispi “ba¤›ms›z” vasf› sona erer. Hükümet olmadan önce dillendirdi¤i
söylem ne olursa olsun bütün partiler, düzenin has savunucusu olurlar.
Bu noktadan itibaren partinin, resmî ezberle olan görüﬂ farkl›l›¤›; devletin organlar› aras›ndaki görüﬂ farkl›l›klar› niteli¤ini al›r.
Toplumsal arenada yer al›ﬂ biçimine ba¤l› olarak, kimi burjuva partilerin; düzen d›ﬂ› bir söyleme sahip olabilmelerinin koﬂullar› vard›r. Burjuva düzen partileri; toplumun siyasî ve ideolojik e¤ilimlerini ve farkl›laﬂmalar›n› gözeterek bir söylem ve eylem çizgisi edinirler. Toplumun nabz›n› eline alamayan burjuva düzen partisi kendili¤inden silinip gitme¤e
mahkumdur. Bu nedenle, burjuva partiler, baﬂar› kazanmak istiyorlarsa; toplumun farkl›laﬂan ideolojik ve siyasî durumuna uygun söylem ve
eylem içerisinde bulunmak zorundad›rlar. Kuﬂkusuz düzen muhalifi
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toplumsal kesimlerin istemine karﬂ›l›k gelen, düzen d›ﬂ› söyleme sahip
partiler, meclise girer girmez ya da hükümet olur olmaz, söylemlerini
terk edemezler. Söylemlerinin devletin resmî söylemi ile uzlaﬂt›r›rlar.
Dolay›s›yla meclis ve hükümet söylemde, ordu, bürokrasi ve yarg› kadar net ve kat› biçimde resmî ideoloji taraftar› olamaz. Genel kapitalist
düzenin korunmas› konusunda hemfikir olmak; kapitalist devlet ayg›t›n›n ne ﬂekilde yönetilece¤i konusunda da hemfikir olmay› gerektirmez.
Baz› dönemlerde, devletin organlar› aras›nda tutulan yol konusunda fikir ayr›l›¤›n›n oluﬂmas› normaldir. Ancak bu “normal” say›lacak yönetim
tarz›n›n farkl›laﬂmas›; özellikle devletin “kadir-i mutlak”, resmî söyleminin kutsal say›ld›¤› ülkelerde; düzen karﬂ›tl›¤› say›labilir ve bu yöndeki
kuﬂkular çat›ﬂmalara yol açar.
Devletin organlar› aras›ndaki çeliﬂki ve çat›ﬂma; as›l olarak devletin resmî söylemi ile toplumun söylemi aras›ndaki çeliﬂki ve çat›ﬂman›n
tezahürüdür. Devletin, toplumun gereksinimleri ve isteklerini belirleyerek; tepeden inme, yukar›dan aﬂa¤›ya toplum düzenleniﬂini sa¤lad›¤›
ülkelerde; devletle toplum aras›ndaki çeliﬂki ve çat›ﬂman›n daha yo¤un
olmas› kaç›n›lmazd›r. Bu nedenle kapitalist sistem s›n›rlar› içerisinde kalan, ancak söylemde, resmî ezberin d›ﬂ›na ç›kan partilerin toplumun
önemli kesiminin deste¤ini almas› gerçekleﬂir. Bu partilerin hükümet olma durumunda, devletin asli organlar›n›n ve devletçi partilerin ona karﬂ› eylemleri, partinin toplumsal deste¤inin artmas›na neden olur.
AKP’nin 2007 milletvekili seçiminde oyunun artmas›nda, devlet organlar›n›n ve devletçi partilerinin resmî söylemle AKP’nin üzerine gitmesinin önemli etkisi oldu¤u aç›kt›r.
AKP’nin, çeliﬂki ve çat›ﬂman›n içerisinde yeﬂeren, boy veren bir
parti oldu¤u görülmelidir. Aç›kça ifade etmek gerekirse, DTP’nin siyasî
varl›¤› da, kendinden önceki partiler gibi; Kürt halk›n›n T.C taraf›ndan
d›ﬂlanmas› ve bu d›ﬂlanma üzerine oturan çeliﬂki ve çat›ﬂmaya do¤rudan ba¤l›d›r. T.C Devleti, Kürt ulusunun toplumsal de¤erlerini inkar etmekten vazgeçti¤i anda ve devlet bu duruma uygun biçimlendi¤i zaman; DTP gibi, farkl› s›n›f ve farkl› dinsel/ulusal unsurlar› içerisinde bar›nd›ran cephe örgütlenmesi türü partiler, varl›¤›n› sürdürme koﬂulu ortadan kalkt›¤› için silinecekler ve yerini yeni tipte partilere b›rakacaklar.
Bu kaç›n›lmaz yaﬂanacakt›r.
Türkiye Cumhuriyeti devleti kuruldu¤u günden beri; devletin asli
unsurlar›; toplumun gereksinim ve isteklerinin ne oldu¤unu kendileri beS.P. F/5
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lirlediler. Bu yönetici elit, toplumun “iyiye” yönelmesini topluma ra¤men,
en iyi kendilerinin belirleyece¤ine ve bu do¤rultuda en iyi karar› ve do¤ru eylemi kendilerinin gerçekleﬂtireceklerine iliﬂkin yarg›ya sahip oldular. Devlet kurumlar› kendinden menkul, de¤iﬂmez ve de¤iﬂtirilmesi düﬂünülemez, dinsel k›l›nm›ﬂ, siyasî ideolojik yönetim tarz›n› içselleﬂtirdi.
Bu içselleﬂtirme öylesine bir paranoya haline dönüﬂtü ki, devletin asli
kadrolar›, yönetme biçimine iliﬂkin en küçük bir görüﬂ farkl›l›¤› gösteren
kurumlar› dahi düzen d›ﬂ› ilan ettiler. AKP ve k›smen farkl›l›k gösteren,
DTP gibi partiler; kapitalist düzen içinde var olmaya çal›ﬂ›yor olsalar da;
gayretleri ile tekelci kapitalistlerin ve emperyalist sermayenin takdirini
kazanm›ﬂ olsalar da; devletin has savunucular› nezdinde kuﬂkuyu kald›rmay› baﬂaramad›lar.
Ancak di¤er yandan bak›ld›¤›nda görülen gerçek ﬂu ki; AKP gibi
düzen partileri; toplumun önemli kesimini arkas›na alarak, meclisin ço¤unlu¤unu oluﬂtursalar da, hükümet etme olana¤›na ulaﬂsalar da; devletin asli organlar› (özellikle de ordu) ile boy ölçüﬂecek bir güç olamayacaklar›n› uzun bir süre kavrayamad›lar. Hükümet olmakla, devletin
kendisi ve egemeni olunabilece¤i ham hayaline kap›lman›n son derece
tehlikeli oldu¤unu görmezden geldiklerinde, baﬂlar›na ne gelece¤ini anlayamad›lar. Ya da zafer sarhoﬂlu¤uyla erk organlar› aras›ndaki iliﬂkiyi
tan›mlayan durumu yads›d›lar. Bu partilerin önderlerinin bu gerçekli¤i
anlamas› yetmez; toplumsal tabanlar›na da bu gerçe¤i aç›klamalar›
ﬂartt›r. Yani Meclisin ço¤unlu¤unu elde etmek ve hükümet olmak; devletin kendisi olmak demek olmad›¤› gerçe¤ini kendi kadrolar›na yandaﬂlar›na uygun bir lisanla belletmelidirler. Ya yoksa bu gerçek devletin di¤er organlar› taraf›ndan belletilir, ama o zaman da faturas› ac› olur.
Türkiye”de 1960 askeri darbesi ile bu gerçe¤i geç anlayan, Demokrat
Parti önderleri siyasî cehaletlerinin bedelini canlar›yla ödediler. Daha
sonra gerçekleﬂen askeri darbeler siyasî parti kadrolar›na yeterince ö¤retici ders verdi. AKP önderleri, tarihsel olgulardan ders almad›klar›ndan olacak; baﬂlar›ndan büyük iﬂlere kalk›ﬂt›lar. Devletin asli organlar›yla restleﬂtiler. Ancak, siyasî eylemlilik içinde esip gürleyen AKP önderleri, s›n›f devletinin vasf› konusunda, prati¤in ö¤reticili¤i vas›tas›yla
gerçe¤i anlad›kça daha temkinli konuﬂmaya baﬂlad›lar. Süreç içerisinde, tüm kozlar s›rayla, karﬂ›l›kl› ortaya konuldu. Hesaplaﬂma, aç›k ve
örtülü tüm biçimlerde sürdü. Kapitalist diktatörlü¤ün ayg›tlar› veya devletin organlar› aras›ndaki çat›ﬂman›n çeﬂitli biçimlerde sürmesi normal66

dir, ancak, herkesin tek bir koﬂula uymas› gerekiyor; “kapitalist diktatörlük sisteminin bekas›, tüm burjuva unsurlar için hayati önemde amaç olmal›d›r.”
Düzen Partilerinin Kapat›lmas› Burjuva Düzeni Sarsmaz
S›n›flar aras›nda (iﬂçi s›n›f› ile burjuvazi) bir aç›k çat›ﬂma durumunun olmamas› nedeniyle, burjuva gruplar ve kurumlar aras›ndaki iç hesaplaﬂman›n gürültüsünün, çat›ﬂman›n niteli¤iyle ters orant›l› olarak
fazla ç›kmas› ola¤and›r. Çat›ﬂman›n boyutlar› hangi taraf›n boyunu
aﬂarsa, o taraf›n yelkenleri suya indirece¤i kesindir. Hükümet olma süreci içerisinde AKP kadrolar› devletin yap›s›n› daha iyi tan›d›lar. “Partileri millet kurar millet kapat›r” sözünün “hoﬂ bir seda” oldu¤unu ö¤rendiler (Bu içi boﬂ bir sözdür, Kapitalist hiçbir ülkede düzen partisini halk
kurmaz halk da kapatmaz.). Bu parti önderleri; Türkiye’de devletin halk›n hizmetinde olmad›¤›, aksine toplumun devlet için feda edilebilir oldu¤u gerçe¤ini kavrad›klar› oranda; toplum / devlet çeliﬂkisini yat›ﬂt›r›c› bir rol üstlendiler. Çat›ﬂman›n seyrine ba¤l› olarak, o anki duruma ayk›r› davranacak olanlar›n tasfiye edilerek yolculu¤un sürdürülmesi ola¤and›r. Tasfiye olanlar, toplumsal gerçe¤in sert yüzü karﬂ›s›nda dehﬂete düﬂerek; belleklerini kutsal ac›lar›n kemirgenli¤ine b›rakt›lar ve
devletin vasf› konusunda hidayete erdiler.
Kuﬂkusuz burjuva cumhuriyeti devletinin organlar› aras›ndaki küçük çat›ﬂmalar; Türkiye gibi iktisadî yap›s› emperyalizme ba¤›ml› olan
ülkelerde, siyasî krizin çok daha derin yaﬂanmas›na yol açar. Krizin faturas›n› burjuvazinin ödemesini sa¤layacak bir halk örgütlenmesi / gücü mevcut de¤ilse, tekelci burjuvazinin krizden güçlenerek ç›kma olas›l›¤› artar.
Bir partinin (meclisin ço¤unlu¤unu bu parti üyeleri oluﬂtursa da) kapat›lmas› ile oluﬂan yara iyileﬂir. Yani partilerin kapat›lmas›, devlet düzeni aç›s›ndan ölümcül bir yara açmaz. Oluﬂacak siyasî kriz k›sa sürede atlat›l›r. Çünkü, meclisi oluﬂturan partilerin kapat›lmas›; meclisin kapat›lmas› anlam›na gelmez. Parti kapat›lmas› düzenin asli olan ayg›t›n›n
la¤vedilmesi demek de¤ildir. Siyasî partilere iliﬂkin bir durumu; devlete
iliﬂkin bir durum gibi görmek yan›lg›lara yol açar.
Devletin bir organ›n›n; di¤er organ›n›n aya¤›na çelme takmas›n› ya
da kurﬂun s›kmas›n›; halk›n lehine “AKP karanl›¤›ndan kurtuluﬂ” olarak
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gösteren akl›evvel demokrasi aﬂ›¤› siyasetçilerin, ideologlar›n tuzu kurudur. Çünkü, krizi devrim olana¤›na dönüﬂtürecek emekçi s›n›f gücü
var olmad›¤› dönemde, burjuva iktidar kurumlar›n›n çat›ﬂma durumunun
geçici oldu¤unu onlarda deneyimleriyle anlad›lar. Kapitalist sistemi sarsacak ama öldürmeyecek bir krizin nemas›n›n paylaﬂ›m›nda burjuva siyasîlerine ve ideologlar›na da kemik pay› düﬂer. Olan yine, bir burjuva
düzen organ›na karﬂ› sözde “mücadele veren” di¤er düzen organ›n›n
peﬂinden sürüklenen emekçilere olacakt›r. Türk ve Kürt Emekçilerinin
bu süreçten yara almadan ç›kmas›, ancak s›n›fsal perspektife sahip
devrimci bir karﬂ› duruﬂa sahip olmalar› ile mümkündür. ‹ﬂçilerin ve küçük üreticilerin sözde önderleri; burjuva düzenin korunmas› için her türlü fedakârl›¤›n yap›lmas› gerekti¤ini söyleyerek “ayn› gemide olman›n”
zorunlulu¤u ile geminin karaya oturmamas› için her türden fedakârl›¤a
haz›r olduklar›n› her zaman söylediler ve eylemde de bunu kan›tlad›lar.
Sömürüden kendilerine düﬂen payla yaﬂamlar›n› sürdüren beylerin;
“kutsal” düzenin kap›kullar› olarak; emekçilerin kesesinden harcayarak,
düzenin yürümesinde rol alacaklar›n› ilan etmeleri beklenmelidir. Bu
sözde önderlerin arkas›ndan yürüyen emekçilerin de, haklar› için mücadele vermekten vazgeçerek, burjuva düzenin, refaha kavuﬂmas› için,
ellerinden geleni her zaman ortaya koyduklar› toplumsal bir gerçektir.
Bu gerçeklik, emekçiler devrim için aya¤a kalkmad›kça sürecek. Dün
ne olduysa bugün ve yar›n da ayn›s› olacak. Halk, kapitalist düzenin
derdini, kendine dert edinerek, ac› ilac› içecek. Siyasî Krizi Kürt ve Türk
emekçilerin lehine çevirmek için, DTP ve sosyalist partilerin kadrolar›
bu gerçe¤i kavramal›d›r.
Kapitalist sistemin has partisi oldu¤u, prati¤i ve söylemi ile tescillenmiﬂ AKP hakk›nda dava aç›lmas›n› ah, vah ile karﬂ›layarak dövünen
ya da bu dava nedeniyle yarg›y› alk›ﬂlamak için ellerini kald›ran emekçilerin, boﬂalt›lm›ﬂ ceplerindeki son kuruﬂun da al›nd›¤› aç›kt›r.
Develer tepiﬂirken, altta kal›p ezilmemek için; emekçiler, kapitalist
düzen ayg›tlar› ve burjuva devlet organlar› aras›ndaki didiﬂmede taraf
olmamak ve kendi cephesinde kendi toplumsal ç›karlar›n› korumak için
sa¤lam durmak zorundad›rlar. Efendinin derdini kendi derdi sayan köle; yazg›s›n› de¤iﬂtirme olanaklar›n› da yok eder.
19 Aral›k-2009
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Ali Özdo¤u

-Polemik-

Emperyalist-Kapitalizme Karﬂ›
Ç›kmayan Hangi “Ulusal Ç›kar”c›l›k!
Hangi “Ulus-Devlet”?!
Sol “Cenah›m›z”daki dil, terim, kavram ve literatür kirlili¤i bilinçli çabalarla sürdürülüyor.
Kimler mi? diyeceksiniz: Bir yandan burjuva resmî tarih anlay›ﬂ› ile
resmî ideolojiye -kemalizme- tutunmuﬂ “ulusal solcu” nitelemesiyle
kendilerini tarif eden nasyonal sosyalistler; di¤er yandan Bilimsel Sosyalizm-Komünizm kayna¤›ndan beslenmeyen, fakat her nas›lsa kendilerini “rahatl›kla” sosyalist ya da Marksist olarak ilan eden küçükburjuva avantürye “sol” ak›mlar…
Sahte dinci ak›mlarla sahte milliyetçi ak›mlar sözde ABD, AB emperyalizmine karﬂ› olduklar›n› dillendirerek iﬂçi ve emekçileri yeniden aldatacaklar›n› san›yor.
Kitleler alaca karanl›k bir ortamda, saf ve henüz biçimlenmemiﬂ bilgileriyle ABD ve AB emperyalizminin ne menem ﬂey oldu¤unu anlamaya çal›ﬂ›yor.
Irkç›-ﬂoven çizgileriyle sa¤l› “sol”lu burjuva politikac›lar› ABD,
AB’nin emperyalist politikalar›na kölece angaje olurken, NATO’cu, CIA’c›, IMF’ci, DB’ci, DTÖ’cü politikalar›n yerli acentas› konumlar›n› gizleyip “ulusal ç›kar”lar› koruduklar›n› söylemeden edemiyorlar!
Burjuva partileri ile kiral›k ve sat›l›k kalemlerin at oynatt›¤› medyadaki sözcüleri de emperyalizmin “oyunlar›”ndan söz ediyor.
Emperyalizm sözcü¤ünü de kullanmadan “d›ﬂ güçler”, “güç odaklar›”, “baz› mihraklar” diye bir literatürü kullanmay› ye¤ledikleri görülüyor. An›lan bu “d›ﬂ güçler” ile “güç odaklar›”n›n ideolojik-s›n›fsal karakterlerini gizlemekle görevli olduklar›n› böylece ortaya koyuyorlar.
Kimi liberal “sol”lar da V. ‹. Lenin’in Emperyalizm tan›m›n›,
uluslarötesi tekelci sermayenin kendilerine açt›¤› kanallarda ak›llar›nca
çürütmeye cüret ediyor.
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Kimi küçükburjuva tatl›su solcular› da utan›p s›k›lmadan ve de hâlâ komünistçilik oynuyor.
Anadolu co¤rafyas› köpeksiz köye dönmüﬂ âdeta!..
ABD ve AB’nin organik deste¤ini yan›na alan ‹srail Siyonizmi Yak›n Do¤u’nun kadim emekçi halklar›na yar›m yüzy›ld›r kan kusturuyor.
Müslüman emekçi halklar ideolojik-politik ve örgütsel güvencelerinden yoksun biçimde ‹srail Siyonizm’ine karﬂ› direniyor. Arap halklar›
henüz ‹srail Siyonizmi diyemiyor. Do¤rudan Yahudi halk›n› karﬂ›ya al›yor. Oysa insanl›¤›n baﬂ belâs› ak›mlar›ndan ‹srail Siyonizm’i ile Yahudi halk› ayn› ﬂey de¤ildir. Yak›n Do¤u emekçi halklar› emperyalizmin
“tavﬂana kaç taz›ya tut” politikalar›yla birbirine âdeta düﬂman k›l›nm›ﬂ.
ABD-AB emperyalizmi de Bölgede cirit at›yor.
Anti-semitizme kanal açan literatürler karﬂ›s›nda Devrimciler, Komünistler de bu iki farkl› olguyu birbirine kar›ﬂt›rmaktan bilinçle kaç›nmaktad›r.
‹srail Siyonizmi; emperyalist-kapitalizmin en ›rkç›, en ﬂoven, en ac›mas›z, en k›y›c› ve bölünmez bir bileﬂenidir. Yahudi halk›n›n tümünü Siyonistlikle suçlamak bilimsel ve de do¤ru de¤ildir. Bugünkü ‹srail Devleti’nin uygulayageldi¤i Siyonist politikalara karﬂ› ç›kan Yahudiler asla
›rkç› ve ﬂoven bir çizgiyi temsil etmemektedir. Onlar ilerici, demokrat ve
devrimcidir. Onlar da Bölgenin asli unsuru Arap emekçi halk›na karﬂ›
uygulanagelen Siyonist politikalara ﬂiddetle karﬂ› koymakta, çeﬂitli ve
anlaml› eylemlere kat›lmaktad›r.
Yaln›zca “emperyalizm” deyip kapitalizmi es geçen sözüm ona
ABD, AB karﬂ›tlar›, konu ‹srail Siyonizmine gelince “one minute” lafz›na
çok büyük anlamlar yüklemektedir!
Oysa AKP iktidar› ABD-AB-‹srail devletlerinin, uluslarötesi tekelci
sermayenin, “yüksek” ç›karlar›n› gözetip uygulayan bir konumdad›r. CIA-MOSSAD-M‹T sacaya¤› da bu amac› pekiﬂtiren kolektif çal›ﬂmalar›yla iﬂbaﬂ›ndad›r.
ABD’nin Yak›n Do¤u’daki birinci gözdesi ‹srail, ikincisi M›s›r, üçüncüsü ise Türkiye’dir. Bölgeye yap›lan “yard›m”lar da bu s›raya göredir.
Emperyalizmin “yeni” yüzü Obama t›pk› La Founten’in ‘Karga ile
Tilki’ hikâyesindeki gibi TC’nin günümüzdeki hükümetinin baﬂbakan› R.
T. Erdo¤an’›n “liderlik yeteneklerine hayran” oldu¤unu söylemektedir!
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TC devleti küçük-emperyalist niyetlerle, at›n kuyru¤undaki sinek
misali Yak›n Do¤u’nun pazar paylaﬂ›m›ndan “büyük” pay alaca¤›n› san›yor!
‹srail Siyonizm’ine tutarl› biçimde karﬂ› ç›kanlar yaln›zca Devrimciler, Sosyalistler ve Komünistlerdir.
AKP’nin güttü¤ü politika fukara Müslüman emekçilerini yan›lt›p sömürmeyi amaçlamaktad›r. AKP, sömürücü s›n›flar›n günümüzdeki ç›karlar›n› koruyan bir partidir. AKP’nin dinle-imanla bir iliﬂkisi yoktur. Din,
onlar›n kabaca sömürdü¤ü bir araçt›r yaln›zca.
Baﬂbakan R. T. Erdo¤an’›n “one minute” lafz› da hikâyedir.1
TC devleti kuruldu¤undan beri hiçbir dönem emperyalizme karﬂ›
bir politika izlememiﬂtir. “Millî ‹nk›lâp” dedikleri süreçlerde de tutarl› bir
antiemperyalist ve antikapitalist politika izleyen yegâne parti 10 Eylül
1920’de oluﬂturulan Tarihî TKP’dir. Onlar proletarya diktatörlü¤ünü gerçekleﬂtirmek için Anadolu’ya gelmeyi denemiﬂlerdir. Sosyalizme giden
yolda; “Millî ‹nk›lâp”a hakikî deste¤ini sunmak, toprak reformu yapmak,
kara gerici, ›rkç›-ﬂoven politikalara karﬂ› iﬂçi s›n›f›n›, yoksul köylülü¤ü
örgütlemek, tüccar-tefeci-bezirganl›¤›n belini k›r›p kökünü kaz›mak, sömürücü-sömürgeci emperyalist politikalar›n gücünü k›rmak ve ba¤›ms›z
bir devlet oluﬂturmak üzere K›z›l Ordusu ile birlikte oluﬂan TKP’nin kadrolar›n›n Karadeniz’de hunharca katledilmesinden sonra nas›l bir sürece girildi¤i ayr›nt›lar›yla bilinmektedir.
Günümüzde “ulus-devlet” anlay›ﬂ›n› çeﬂitli ça¤r›ﬂ›m ve demagojilerle gündeme taﬂ›yanlar›n iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›n sosyal kurtuluﬂu davas›yla, yurtseverlikle ve antiemperyalizmle bir iliﬂkisi yoktur.
“Yurtseverlik” taﬂ toprak sevgisi de¤ildir. Gezegenimizin her bir
parças›n› sevmek, emperyalist-kapitalizmin kökünü yeryüzünden kaz›mak, insan›n ve insanl›¤›n sosyal / evrensel kurtuluﬂu için dövüﬂmektir
yurtseverlik.
TC’nin “Ulus-Devlet” anlay›ﬂ›; milliyetçi-›rkç›-faﬂist bir devlet anlay›ﬂ›d›r. Eﬂit yurttaﬂl›¤a karﬂ›d›r.
Bu türden bir “Ulus-Devlet” anlay›ﬂ›:
- ‹lk meﬂruiyet kayna¤›n› 1071’de Anadolu’yu iﬂgalden;
- Arap-‹slâm-Hanefi-Sünni mezheplerden;
- Osmanl› fetihlerinden;
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- Ermeni, Rum,Yahudi vb. halklar›n tehcirinden;
- Komünist, Kürt, K›z›lbaﬂ katliam ve düﬂmanl›klar›ndan alan;
- Devlet eliyle burjuva yetiﬂtiren;
- Art›-de¤er sömürüsüne dayal› bir devlet anlay›ﬂ›ndan almaktad›r.
Sözde emperyalizme karﬂ› “ulusal-ç›kar” ve devrim aﬂk›yla(!) yola
ç›kan ya da ç›kt›¤›n› zanneden pek çok “sol” görünümlü örgütün ve eylemlerinin son tahlilde kimlerin iﬂine yarad›¤›, nas›l sonuçland›¤› 12’li
darbeler döneminde görüldü.
Günümüzde de “ulus-devlet” diye titreﬂen küçükburjuva devrimcili¤inin tahkimat›n› h›zla yapan emperyalist hegemonlar›n gündeminden
habersiz oldu¤unu ve de büyük oranda onlar›n iﬂini kolaylaﬂt›rd›¤›n› görüyoruz.
Emperyalist-kapitalizmin ideolojik-politik ve örgütsel konumunugündemini yeterince ö¤renmeden, NATO’cu Gladio’yu, gizli cinayet ﬂebekelerini, çete ve mafyatik örgütlenmeleri kimlerin hangi niyetlerle kurup yönetti¤i kavranmadan, Bilimsel Sosyalizm-Komünizm ile yeterince
tan›ﬂmadan mücadeleye at›lan, “Marksizmin yorumu ve pratikte yeniden üretimi” sorunsal›ndan bihaber “sol” görünümlü örgüt anlay›ﬂlar›;
iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›n sosyal / evrensel kurtuluﬂ mücadelesine
büyük zararlar vermiﬂtir.
Emperyalist-kapitalistler; Yak›n Do¤u’da, Bölgede, Asya’da, Afrika’da, Uzak Do¤u’da, Kafkasya’da, Balkanlar’da, Latin Amerika’da insan›n ve insanl›¤›n baﬂ›na yeni belâlar açmak için cansiperane çal›ﬂ›yor.
Yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada ise sahte “laik-ﬂeriat” saflaﬂmalar›yla iﬂçilerin, emekçi halklar›n bilinçleri buland›r›l›yor.
Ergenekon davas›na taraf olanlarla yeni muhafazakâr AKP’ye angajman› yap›lan liberal “sol”lar›n da nas›l ve hangi ideolojik-s›n›fsal ç›karlara hizmet etti¤i bilinmektedir.
* * *
Devrim aﬂk›yla titreﬂen bilcümle küçükburjuva avantürye örgütlerin
sorumlusu olarak görev alanlar›n özel yaﬂamlar›, polis, mahkeme ve
cezaevi deneyimlerini inceledi¤imizde ibret verici örneklerle karﬂ›laﬂmaktay›z.2
Özellikle 1962-1970 döneminin Devrimci Gençlik temeline dayal›
örgütlerinde iki türlü insan tipinin ortaya ç›kt›¤›n› görebiliyoruz: Birincisi;
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s›n›rl› bilgileriyle sosyalizme ilgi duyup mevcut örgütlere kat›lanlar; ‹kincisi; sosyalizm ve s›n›f d›ﬂ› kimlikleriyle “ak›nt›ya kap›l›p” gidenler.
Birinci olarak an›lan kesimdekiler özverili, samimi, militan ve coﬂkulu bizim insanlar›m›zdan oluﬂuyordu. Onlar mücadelenin tüm biçimlerine adayd›lar. Fakat onlar› bu nitelikleriyle kucaklayacak, yeni nitelikler kazanmas›na çal›ﬂacak, “Gençli¤in yolu iﬂçi s›n›f›n›n yoludur” diye
e¤itip yönlendirecek -kazanacak- ‹SP ya da KP’nin koruyuculu¤undan
yoksundular.
Yine o dönemin Devrimci Gençlik temelindeki örgütlenmelerin
“uzant›s›” oldu¤unu iddia edenlerden birinin, Ergenekon ve liberal saflaﬂmalar›n›n günümüzdeki “vukuat›na” bak›p, hay›flanarak “‘Kimlere yenildi¤imizi gördün mü?’ Cevab› dostum, rüzgârda bunun” diye nostaljik
göndermelerde bulundu¤unu görüyoruz!3
1962-1970 Devrimci Gençlik hareketlerinden gelip de günümüzde
hayat› ve mücadeleyi kucaklamaya ve de Marksizmi sosyal pratikte yeniden yorumlamaya aday Devrimci ve Marksist Kadrolar› âdeta fenerle
an›yoruz. Fakat bulam›yoruz (‘Marksist Eleﬂtiri’ silah›n› kuﬂanm›ﬂ kadrolar›n yoklu¤u, mevcutlar›n da zay›f kal›ﬂ› ve de kuﬂat›lm›ﬂl›¤› gibi sorunlar›m›z› ve nedenlerinin tart›ﬂ›lmas› bu yaz›n›n amac›n› aﬂ›yor).
Örgütsel kuruluﬂ s›ras›yla Denizlerin, Mahirlerin, ‹brahimlerin ideolojik-teorik donan›m eksiklikleri bir yana Devrime olan inançlar›, özverileri, samimiyetleri, devrimci coﬂku ve heyecanlar›, ahde vefa duygular›n›n geliﬂmiﬂli¤i ve militanl›¤› her ﬂeyin üstündedir.
“Onlar yaﬂam›ﬂ olsalard› ya da onlar› yaﬂatabilmeyi baﬂarm›ﬂ olsayd›k, kurduklar› örgütlerinin ideolojik-politik-örgütsel ‘vukuat›n›’ ilkin
onlar de¤erlendirirdi.” Demekten kendimizi alam›yoruz.
Onlar büyük bir susuzlukla Marksizmi ö¤renmeye ve de yorumlamaya aday insanlar›m›zd›. K›sac›k, fakat anlaml› ömürleri daha ileri
ad›mlar atmalar›na ve kendilerini yeniden üretmeye yetmedi…
Yaﬂasalard› bugün bu sat›rlar› yazanlar›n tahlil ve tezlerinin yan›ndaki yerlerini mutlaka al›rlard›…
Devrimci hareketin do¤al bir uzant›s› olduklar›ndan dem vuranlar›n
fikirsel-örgütsel periﬂanl›¤›na bak›nca bunlar› yazmaktan kendimizi alam›yoruz.
Hele sosyalist hareketin birli¤i aﬂk›yla(!) yola ç›k›p, ‘Kuruçeﬂme
Toplant›lar›’nda sosyalizme ilgi duyan insanlar›m›z›n “birlik” özlemini sö73

mürüp kuruttuktan sonra BSP, ÖDP isimli bir örgütler kurup “Sosyalist
Solun birli¤ini sa¤lad›k!” diye böbürlendiklerini unutmuyoruz. ‹lerici, demokrat, devrimci, yurtsever, sosyalist ve Marksist “cenah›m›z›” bin parçaya bölenlerin “vukuat›n›” gördükten sonra bunlar› tekrar kaleme almak çok a¤›r›m›za gitse de yaz›p belgelemek durumunday›z.
Böylelerine söylemek zorunday›z: E¤er Sosyalist, Marksist iseniz;
hayat›n ve mücadelenin do¤rulamay›p reddetti¤i program-proje ve örgütsel duruﬂlar›n›zdan ötürü sizlerden beklenen oturup özeleﬂtiri yapmakt›r. Özeleﬂtiri yapm›yor veya yapam›yorsan›z Sosyalist, Marksist
de¤ilsiniz. O halde ne hakla, hangi ideolojik-teorik-örgütsel gerekçelerinizle sosyalist solun yaras›n› kaﬂ›yorsunuz?
“‘Kimlere yenildi¤imizi gördün mü?’ Cevab› dostum, rüzgârda bunun” diyenlerin ne 12’li darbelerdeki yenilgiyi, ne de katledilen ve yeri
bir daha doldurulamayacak bizim insanlar›m›z› anmaya hakk› vard›r.
Emekli ve emeksiz paﬂalar›n Ergenekon davas› nedeniyle ortaya
ç›kan iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklara karﬂ› periﬂan kimlikleri 1970’lerde de
ayn›yd›. ‹kircimli “taktik” anlay›ﬂlarla resmî tarih anlay›ﬂ›na karﬂ› ç›kmamak, resmî ideolojiden koparak ayr›ﬂmamak neye yaram›ﬂt›r? ﬁimdi mi
görmeye baﬂlad›n›z cihet-i askeriyenin baﬂ›ndaki kadrolar›n her türden
zay›fl›klar›n›? Burjuva diktatörlü¤ünün asla bir “sosyal kader” olmad›¤›n›, mevcut devrimci dinamiklerin anlaml› ve ileri bir ad›m atmas›yla pek
çok ﬂeyin de¤iﬂece¤ini neden hiç düﬂünmediniz? 12 Eylül 1980 faﬂist
askeri darbesi üstümüze tüm melanetiyle geldi¤i dönemlerde Harici
Büro “TKP?4 ile DY siyaseti nicelikçe en “görkemli” örgütler idi. Bu örgütlerde yer alan ve devrimciliklerinden asla ﬂüphe etmedi¤imiz insanlar›m›z›n ideolojik kimyas› bozuldu. Geriye ne kald›?
An›lan bu türden örgütler “Faﬂizme Karﬂ› Birleﬂik ‹ﬂçi Cephesi” ya
da “Faﬂizme Karﬂ› Savaﬂ Birli¤i” veya “Enformasyon A¤›” gibi an’›n gerektirdi¤i örgütleme önerilerimizin niteli¤ini neden kavrayamad›? Oluﬂan ‘Devrimci Durum’lar› görememek, an’›n gerektirdi¤i ba¤›ms›z s›n›f
tavr›n› kuﬂanacak PART‹’nin ne demek oldu¤unu kavrayamamak nas›l
izah edilir?
Geçmiﬂteki tutulacak Ana Halka’y› göremeyip nedenlerini dürüstçe araﬂt›rmadan baﬂar›s›zl›klara hay›flanmak neye yarar? ÖDP türünden tasfiyeci, yeni-sol, postmodern “sol” örgüt kurup “devrimci hareketi biz temsil ediyoruz” demekle devrimci olmak asla örtüﬂmüyor. Hele
THKP-C veya DY ça¤r›ﬂ›m›yla hiç örtüﬂmüyor.
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Günümüzdeki AKP ile cihet-i askeriyenin çeliﬂki ve çat›ﬂk›lar› aras›na “kama sokacak”, burjuva politikalar›n› aç›¤a vuracak, sahte “laikﬂeriat” gündemi yerine iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›n sosyal kurtuluﬂ davas›n› gündemleﬂtirecek Kurum ve Araç’lara ihtiyac›m›z vard›r. ÖDP,
EMEP, S‹P-“TKP” türünden örgütlere de¤il, birleﬂik, güçlü, güvenilir ve
donan›ml› PART‹ her ﬂeye ra¤men iﬂbaﬂ› yapacakt›r. Baﬂka güvencemiz yoktur.
Kimse s›nan›p denenmiﬂ, yanl›ﬂl›¤› sosyal pratikte yüzlerce kez kan›tlanm›ﬂ teori pratiklerle boﬂuna avunmas›n; aç›¤a düﬂmüﬂ, aﬂ›nm›ﬂ sihirli reçetelerle ne kendini aldatmaya kalk›ﬂs›n ne de nostaljilerle idarei maslahatç›l›k yapmaya kalks›n!...
Günümüz baﬂka bir gündür. An’›n gereklerini yerine getirecek konular› ve sorunlar›m›z› tart›ﬂmak, ‘Devrimci Oturum’ düzenlemek ve de
sonuçlar›na katlanmak, iktidara yürüyecek hareketi inﬂa etmek, devrimciliktir.
Hayat›n ve mücadelenin hepimize ö¤retti¤i: “Yeniden Üretim” dir.

Dipnot Aç›klamalar›:
Dünyadaki devlet baﬂkan› ve baﬂbakanlar›n mal varl›¤›n› araﬂt›ran bir
kamuoyu araﬂt›rmas›na göre; R. T. Erdo¤an 2 milyar dolar mal varl›¤›
ile sekizinci s›radad›r. ‹lk yedi s›radakiler de Müslüman ülkelerin emekçi halklar›n› sömüren kral ve devlet baﬂkanlar›d›r.
2 Ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z: S›rr› Öztürk, 12 Mart 1971’den Portreler, Cilt:
I., II., III., 1993-1994-1997, Sorun Yay›nlar› (Portreler’e konu olanlar›n
ideolojik-s›n›fsal-örgütsel tan›mlar› nesnel gerçeklikle, proletaryan›n gözüyle, yap›lm›ﬂt›r. Fakat bugüne kadar bu çal›ﬂmaya an›lan kuﬂaktan
hiçbir eleﬂtirel katk› yap›lmam›ﬂ, suskunlukla geçiﬂtirilmiﬂtir. Portreler’e
konu olan kimlik ve kiﬂilikler, aradan k›rk y›l geçtikten sonra “yeni” kal›plara girmiﬂtir. Böylesine ve ›ﬂ›k h›z›yla ideolojik çizgi de¤iﬂtiren kimlik
ve kiﬂiliklerin günümüzdeki portrelerini de çizmek gerekiyor. Kendilerini 68’li, 78’li olarak tan›mlayan kuﬂaklar da bu türden bir göreve nedense soyunmuyor. A. Ö.).
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Ocak 2010 tarihli BirGün Gazetesi, Pazar Eki, s. 6, O¤uzhan Müftüo¤lu’nun ‘Kimlere yenildi¤imizi gördün mü?’ Cevab› dostum, rüzgârda bunun” baﬂl›kl› yaz›s›.
Harici Büro’nun “1973 At›l›m›” diyerek kendisini “TKP” olarak ilan etmesinden bu yana 37 y›l geçti. 1973 “TKP”sinin 10 Eylül 1920’de K›z›l Ordusu ile Kongre yöntemiyle oluﬂturulan ve de Kolektifimiz’in sahtelerinden ay›rmak için kulland›¤› literatürümüzle “Tarihî TKP” ile ideolojik-politik-örgütsel hiçbir organik ba¤›-ba¤lant›s› yoktu. 1973 “TKP”sinin k›sac›k yaﬂam›ndan sonra günümüzde esamisi dahi okunmamaktad›r. Önde gelen ﬂef ya da ﬂef taslaklar›ndan kimisi Kürt hareketine, kimisi liberal “sol”lar›n hay›rl› ellerine, kimileri de burjuvazinin açt›¤› kanallara
kendilerini teslim etmiﬂtir.
Yaﬂad›¤›m›z topraklarda Devrimcileri, Komünistleri vareden ilk esin
kayna¤›m›za yeniden dönmek ve sahiplenmek, bu süreci eleﬂtirel katk›larla aﬂmak gündeme gelmiﬂtir.
Komünistlerin Birli¤i, II. Tüm Türkiye Komünistleri Kongresi’nin
oluﬂturulmas›yla aﬂ›lacakt›r. Bu “aﬂ›lma” eylemi sosyal pratikte devrimci iﬂ yapan kadrolar›n kolektif iradesiyle gerçekleﬂecektir, masa baﬂ›
yar›m-ayd›n tart›ﬂmalar›yla de¤il. T›pk› 10 Eylül 1920’de Mustafa Suphi ve Yoldaﬂlar›n›n Leninist Parti Ö¤retisi’ne, Komünist Enternasyonal’in ilke, kural ve yöntemlerine ba¤l› kalarak, PART‹ normlar›n›
tüm süreçlerde iﬂletip I. Tüm Türkiye Komünistleri Kongresi’ni toplad›¤› gibi bir yöntemi ideolojik süzgeçlerinden geçirmiﬂ kadrolarla birlikte hareket etmek, birleﬂik, güçlü, güvenilir ve donan›ml› bir PART‹’yi
inﬂa etmek gündeme gelmiﬂtir.
S›ra; 1973 “TKP”sinin b›rakt›¤› ideolojik-politik-örgütsel enkaz› temizlemeye gelmiﬂken; bu görevi üstlenmeye aday Kadrolar iﬂbaﬂ› yapmaya
yönelmiﬂken, sosyal pratikte periﬂan bir duruma düﬂen nevzuhur S‹P
partisinin, resmî ideolojinin kay›rma ve hoﬂgörü ﬂemsiyesi alt›nda sosyalﬂoven kimli¤i ve de kendili¤inden, ikameci “alan kapatma” yöntemleriyle TKP’nin devrimci geleneklerini, isim ve s›fatlar›n› kullanamaya
yeltendi¤ini görüyoruz. TKP bu türden küçükburjuva avantürye yöntemleriyle kurulmaz. Oluﬂturulur. S‹P-“TKP” aya¤›n›n tozuyla ﬂimdi de
Tarihî TKP’mizin 90. Kuruluﬂ Y›ldönümünü kutlamaya(!) kalk›ﬂm›ﬂt›r!?
ﬁimdi gel de Orhan Gencebay misali “kadere bak..” diye arabesk bir
türkü ça¤›rma…

Turgay Ulu

-Marksist Eleﬂtiri-

Marx’›n Dedikleri ve Demedikleri

Marx ve Marksizm tart›ﬂmalar› hiçbir zaman gündemden düﬂmedi.
De¤iﬂik vesilelerle sorun daima tart›ﬂ›l›r oldu. Sosyalizm denemeleri geriye düﬂtü¤ünde Marksizm’e bir ölü köpek muamelesi yap›ld›. Ancak,
kapitalizm gerçek özellikleriyle tam anlam›yla yaﬂanmaya baﬂlay›nca,
kitlelerin beklentilerinde hayal k›r›kl›klar› oluﬂmaya baﬂlad›. Emperyalist
küreselleﬂmenin önündeki maskeler dökülüp de gerçek yüzü aç›¤a ç›kt›kça kitleler daha da bir ﬂaﬂk›n duruma düﬂtüler.
Teknoloji geliﬂiyorken, üretim için gerekli olan canl› emek gücünün
kullan›m› alabildi¤ine azalt›labilinirken, çevreye zararl› olmayan enerji
biçimlerinin devreye sokulmas› mümkün iken, çal›ﬂma zorunlulu¤unun
günde iki saate indirilebilmesi teknik olanaklarla mümkün iken kapitalizm bunlar›n hiçbirini yapm›yordu. Tam tersine, ürün bollu¤u var oldu¤u halde insanlar açl›ktan ölüyor, insan›n hiçbir özgür an› kalm›yordu.
Her an ve her yerde sürekli denetim ve gözetim alt›nda tutuluyordu insan toplumu. Savaﬂlar ve etnik çat›ﬂmalar eski dönemleri aratmayacak
düzeyde devam ediyordu. Hatta savaﬂlarda, kullan›lan silahlar etkili silahlar oldu¤u için daha fazla can kayb› yaﬂan›yordu. Kimyasal silahlar›n yaratt›¤› do¤a ve canl› tahribat›, çok uzun y›llar boyunca telafi edilemeyecek düzeylerde yaﬂanmaktayd›.
Kapitalizm, kendi yaratt›¤› sorunlar›na çare bulmakta zorlan›yordu.
Çeliﬂkiler çok boyutlu ve yeni biçimler alarak var olmaya devam ediyordu.
Y›llardan beri yaﬂanmakta olan savaﬂ ve çat›ﬂmalara ﬂimdi kapitalizmin içine girdi¤i derin ekonomik kriz eklendi. Neo liberal politikalar›n
sonucu, kapitalizmin kaç›n›lmaz krizi olmuﬂtu.
Teknolojinin geliﬂmesi, sosyalizm denemelerinde yaﬂanan geriye
düﬂüﬂ vb. nedenlere dayanarak Marksizm’i o yana bu yana çekiﬂtiren
ve Marksizm’i tarihin çöpüne atmaya u¤raﬂan liberal teorisyenler, yaﬂanan bu ekonomik kriz karﬂ›s›nda ﬂaﬂk›nl›k belirtileri veriyorlard›. Liberal
Marksist teorisyenlerin çizdikleri pembe tablolar tam tersi yönde alarm
vermeye baﬂlam›ﬂt›. Liberal Marksist teorisyenlere göre, “küreselleﬂme” süreci ulus, s›n›f ve ulus devlet ﬂuurlar›n› kald›racakt›. Böylelikle, bir
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ﬂiddete dayal› sosyal devrime gerek kalmadan mevcut kapitalist ekonomi politik sistemi, teknolojinin geliﬂmesi sayesinde s›n›fs›z topluma ulaﬂacakt›(?)
Ancak, süreçler liberal Marksistlerin öngördüklerinin tersi bir istikamette iﬂlemektedir. Yaﬂanan son 2008 ekonomik krizi, ters istikametteki gidiﬂi daha görünür k›lmaya baﬂlad›. Aﬂ›ld›¤› veya aﬂ›laca¤› iddia edilen ulus devlet ve ekonomide devletleﬂtirme politikalar› daha fazla gündem olmaya baﬂlad›. Kriz dolay›s›yla batan ﬂirketler devletleﬂtirilerek
krizin etkisinden kurtar›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
Marksizm Hortluyor
Kapitalist-emperyalist sistemin yaﬂad›¤› kriz, bu krizlerin nedenini
ve çözümünü en ayr›nt›l› ve do¤ru biçimde tespit eden Marx ve Marksizm’i yeniden gündemin baﬂ s›ralar›na oturttu. Baﬂta Amerika olmak
üzere dünyan›n birçok yerinde Marx’›n kitaplar› fazlas›yla ilgi görmeye
baﬂlad›.
Her s›n›f veya ekolün Marksizm’i tart›ﬂma gündemi yapmas›n›n
farkl› farkl› nedenleri vard›. Herkes kendi ihtiyac›n› gidermek, kendi yaﬂad›¤› sorunlar› çözebilmek için Marx’ta çözüm reçetesi bulman›n peﬂine düﬂtü. Meselâ AB ve Amerikan sermayesinin geliﬂmesini isteyen fakat Rus, Çin ve ya Hindistan sermayesinin geliﬂmesini istemeyen ‹shak
Alaton gibi ‘iﬂveren’ kesimi, Rusya, Çin ve Hindistan’da toplumsal isyan
hareketlerinin geliﬂmesini istiyorlar. Dolay›s›yla buralarda Marksizm’in
bir noktaya kadar etkili olmas›n› istiyorlard›.
Marksizm’i kapitalist sistemin krizlerini anlamak ve bu krizleri kapitalizm içinde aﬂabilmek için gündemlerine alanlar, Marx’› salt bir ekonomist olarak ele al›yorlard›. Marx’›n 11. tezini ve onun devrimci yan›n›
görmezden geliyorlard›. Marksizm bütünselli¤inden kopart›larak ele
al›nd›¤›nda ortaya ç›kan teorinin veya bak›ﬂ aç›s›n›n ad› Marksizm de¤il
baﬂka bir ﬂey oluyor. Marx, Goha ve Erfurt programlar›n›n eleﬂtirisinde
kendisinin yeni olarak ortaya koydu¤u teorinin ne oldu¤unu birkaç madde baﬂl›¤›yla aç›klam›ﬂt›r. Özetle bu aç›klamada kendisinin yeni olarak
söyledi¤i ﬂeyin; “... Benim yeni olarak yapt›¤›m ﬂudur: 1- S›n›flar›n varl›¤›n›n, yaln›zca üretimin belirli tarihsel aﬂamalar›na ba¤l› oldu¤unu tan›tlamak; 2- S›n›f savaﬂ›m›n›n, zorunlu olarak, proletarya diktatörlü¤üne
götürdü¤ünü tan›tlamak; 3- Bu diktatörlü¤ün kendisinin de, ancak, bütün s›n›flar›n ortadan kald›r›lmas›na ve s›n›fs›z topluma geçiﬂten baﬂka
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bir ﬂey olmad›¤›n› ortaya koymak” (Marx, Gotha ve Erfurt Programlar›n›n Eleﬂtirisi, s. 12) oldu¤unu belirtmiﬂtir. Marksizm’den bunlar ç›kart›ld›¤› zaman geriye kalanlar zaten ﬂu ya da bu düzeyde, A. Simth, Ricardo, Hegel, Feuerbach vb. taraf›ndan söylenmiﬂ ﬂeylerdir.
Öte yandan Marksizm’i içinde bulunulan koﬂullara göre yeniden
üretme kayg›s›yla meseleye kafa yoran insanlar da var. Marksizm tart›ﬂmalar›nda her nedense bu co¤rafyada yaﬂayan kadrolar, genellikle
Avrupal› yazarlar›n eserlerine ilgi gösteriyorlar. E. Hosbaum, N.
Chomski, A. Negri vb. yazarlara gösterilen ilgi bu co¤rafyan›n yetiﬂtirdi¤i yazarlara gösterilmiyor. Fakat bu co¤rafyan›n yetiﬂtirdi¤i yazarlar›n
yap›tlar› yukar›da ad›n› zikretti¤imiz yazarlardan daha fazla bilgi ve birikim içermektedir. Ayn› zamanda s›n›fsal ve devrimci yanlar› daha güçlü ve sa¤lamd›r. Buralarda Marksizm’i devre d›ﬂ› b›rakmaya çal›ﬂan yazarlar, daha çok ‘Frankfurt Okulu’ gibi Avrupal› ekollerin ürettikleri fikirlere dayan›yorlar. Marksizm yorumlan ya da Marksizm eleﬂtirileri elden
ele de¤iﬂime u¤ram›ﬂ bilgilere dayanmaktad›r. Marksizm eleﬂtirileri ya
da Marksizm tart›ﬂmalar›nda, inceleyebildi¤imiz eserler içinde direkt
Marx’›n kendi kaleminden ç›km›ﬂ görüﬂlerin eleﬂtirisine dayananlar yok
denecek kadar azd›r. Baﬂka yazarlar›n ya da post-Marksistlerin eserleri referans al›narak yap›lan Marksizm eleﬂtirileri, devrimci hareketin taban›n›n kafa kar›ﬂ›kl›¤›na u¤ramas›na yol açmaktad›r.
Yak›n zaman önce inceledi¤imiz, “Marks Gerçekte Ne Dedi” (Alev
Yay›nlar›) adl› Yusuf Zamir taraf›ndan yaz›lm›ﬂ olan kitap, direkt Marx’›n
kendi yap›tlar› dikkate al›narak ortaya ç›kart›lm›ﬂ bir kitapt›r. Bu durum
kitab›n ad›ndan da anlaﬂ›l›yor zaten.
Yusuf Zamir, Marksizm üzerine yürüttü¤ü tart›ﬂmalarda daha çok
devlet sorunu üzerine yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Devlet sorunuyla ilgili olarak hem
Marx’›n gerçekte neler söyledi¤ini, hem de daha sonra gelen Marksistlerin sorunu nas›l ele ald›klar›n› ve pratik uygulamalar›n nas›l sonuçlara
yol açt›¤›n› tart›ﬂm›ﬂt›r.
Yusuf Zamir, devlet sorunu ve genel olarak di¤er sorunlarla ilgili
olarak Marx-Engels’in ortaya koydu¤u teorilerin, daha sonra sosyalizm
denemelerini gerçekleﬂtiren Lenin vb. önder kadrolar taraf›ndan yanl›ﬂ
ve eksik anlaﬂ›ld›¤›n› iddia etmektedir. Meselâ Lenin’in eksik anlamas›n›n nedeninin de, Lenin hayattayken Marx’›n henüz piyasaya ç›kmam›ﬂ
yap›tlar›n› inceleme ﬂans›na sahip olmamas› ve di¤er yandan ‹kinci Enternasyonalin ortal›¤a yayd›¤› fikirlerden kaynakland›¤›n› söylemektedir.
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Yusuf Zamir, Marksist yap›tlar› orijinal kaynaklar›ndan inceleyerek
“Marksizm’in üç kayna¤›” meselesinde do¤ru bir tespitte bulunmuﬂtur.
Marksizm’in ‹ngiliz iktisad›, Frans›z sosyalizmi ve Alman felsefesinin
devam› olarak yorumlanmas›n›n, Kautski’nin “Marksizm’in üç kayna¤›”
baﬂl›kl› makalesinin etkisi oldu¤unu vurguluyor. Gerçekte ise Marksizm;
‹ngiliz iktisad›, Frans›z sosyalizmi ve Alman felsefesinin eleﬂtirisi, aﬂ›lmas› ve reddi üzerinden kurulmuﬂtur.
Yusuf Zamir, “Marksizm’in üç kayna¤›”, din vb. konularda Marx’›n
eksik ve yanl›ﬂ yorumland›¤›n› tespit etmiﬂ, tüm bu konularda Marx’›n
gerçekte ne dedi¤ini ortaya koymuﬂtur. Ancak yaﬂanm›ﬂ olan sosyalizm denemelerini ve devlet meselesini tart›ﬂt›¤› bölümlerde biraz soyut
ve ön yarg›l› yaklaﬂ›mlarda bulunmuﬂtur.
Yusuf Zamir, Marx’›n bir ekonomi politik yazmad›¤›n›, onun kapitalist ekonomi politi¤in eleﬂtirisini yapt›¤›n› söylüyor. Marx’›n “herkesten
yetene¤ine göre, herkese eme¤i kadar ve herkesten yetene¤ine göre,
herkese ihtiyac› kadar” formülünde ifadesini bulan sözleri genel olarak
bir ekonomi politik önermesi olarak kabul edilebilir. Fakat bu genel ve
soyut bir tan›mlamad›r. ‹ﬂin pratik yan›na fazlaca girilmemiﬂtir. Soyut ve
genel bir önerme de olsa, bu formülün iki aﬂamal› olarak ve anlam itibariyle iki farkl› ekonomik sistemi ifade etti¤i için bu formülasyondan yola ç›karak Marx’›n komünizmi yekpare, bir anda olabilecek bir sistem
olarak tarif etmedi¤ini söylemek mümkündür. Formülasyonun birinci
evresinde herkese yetecek bollukta ürün olmad›¤› için emek gücüne
göre bir paylaﬂt›rma söz konusudur ve ayn› zamanda çal›ﬂma zorunlulu¤u oldu¤u görülmektedir. Formülasyonun ikinci aﬂamas›nda ise bir
ürün bollu¤undan söz etmek mümkündür. Art›k çal›ﬂma bir zorunluluk
olmaktan ç›km›ﬂt›r. Herkes bol olan ürünlerden ihtiyac› kadar alabilecektir. Dolay›s›yla herhangi bir devlet veya devlete benzer bir erkin olmas› gerekmeyecektir.
ﬁimdiye kadar edindi¤imiz Marksizm bilgisinde, hem direkt MarxEngels’in kendi yap›tlar›ndan hem de onlar›n yap›tlar›n› yorumlayan
devrimci yay›n organlar›ndan ö¤rendi¤imize göre; Marksizm, komünist
toplumu iki evre olarak tarif eder. Buna baz› yay›nlarda sosyalizm ve
komünizm denir, baz› yay›nlarda da komünizmin alt aﬂamas› ve üst
aﬂamas› olarak söz edilirdi. Yusuf Zamir ise komünizmde böylesi aﬂamalar›n olmad›¤›n› iddia ediyor. Komünizmin herhangi bir yerinde devlet diye bir olgunun olamayaca¤›n› iddia ediyor yazar. Yazar bu görüﬂ80

lerini Marx’a dayand›r›yor. Marx, devlet sorunu veya kapitalizmden komünizme geçiﬂ evresi olarak adland›r›labilecek sorun için “Gotha ve Erfurt Program›n›n Eleﬂtirisi”nde, burjuva devlet yap›s›n›n y›k›lmas›ndan
ve bir proletarya diktatörlü¤ünün zorunlulu¤undan aç›k bir ﬂekilde söz
ediyor. Ayn› zamanda Marx, yap›tlar›nda burjuva devlet yap›s› veya bu
devletin kal›nt›lar› üzerinden bir sosyalizm kuruculu¤unun olmamas› gerekti¤inden söz ediyor.
Yusuf Zamir’in sosyalizm denemeleri hakk›nda getirdikleri eleﬂtirilerin hepsi yanl›ﬂ veya haks›z eleﬂtirilerdir diye bir ﬂey söylenemez. Asl›nda devlet tart›ﬂmas›nda Y. Zamir’in tespitleri teorik olarak yanl›ﬂ de¤ildir. ‹stenilen ve arzu edilen Yusuf Zamir’in tarif etti¤i gibi; devletsiz bir
toplum kurmakt›r. Fakat mesele bunun pratik düzlemde nas›l gerçekleﬂece¤idir. Y. Zamir sosyalizm denemelerinde devletin t›pk› kapitalist
toplumdaki gibi bir bask› ayg›t› oldu¤unu düﬂünmektedir. Hemen söylemek gerekir ki, sosyalizm denemelerini (baz› yönleriyle kapitalizmi and›rsa bile) kapitalizmle ayn› görmek sa¤l›kl› bir bak›ﬂ aç›s› de¤ildir. Sa¤l›kl› olmayan bu bak›ﬂ aç›s› ayn› nedenlerle Stalin ile Hitler’i ayn› çerçeve içinde de¤erlendirmektedir. Bu bak›ﬂ aç›s›nda olanlara birkaç soru
sormak yerinde olur: Tarihler 1917’yi gösterdi¤inde Bolﬂevikler, tüm
dünya çap›nda komünizmin oluﬂmas›n› beklemek amac›yla devrim yapmay› reddetmeleri mi gerekirdi? Ya da Nazi tanklar›n› Sovyetler Birli¤i
gibi merkezi ve s›k› örgütlenmiﬂ bir yap› olmaks›z›n veya Yusuf Zamir’in
deyimiyle “devletsiz olarak” durdurma ﬂans› olabilir miydi? Görüldü¤ü
gibi, olmas› gerekenler Yusuf Zamir’in tarif etti¤i gibi devletsiz, s›n›fs›z,
komünist bir dünyan›n oluﬂturulmas›d›r. Ancak pratik durum ve olanlar,
genel teorik belirlemelerin çizdi¤i yönde ilerlemiyor. Tam da bundan
dolay›d›r ki, Lenin; “teori gri, hayat a¤ac› ise yeﬂildir dostum” demiﬂtir.
Teori daha belirsizdir. ‹stenildi¤i gibi tasarlanabilir. Ancak pratik daha
güncel ve belirlidir.
‹lk bak›ﬂta, sosyalizm denemelerinin devlet ayg›t›n› kal›c› bir iﬂleve
büründürdü¤ü gibi bir görünüm oluﬂmaktad›r. Bu görünüm, pratik zorunlulu¤un oluﬂturdu¤u bir durumdur. Asl›nda Sovyetler Birli¤i’nde teorik olarak devletin ilelebet, kal›c› bir kurum olarak kalmas› yönünde bir
savunu yoktu. Fakat devrimin, Lenin’in baﬂ›ndan beri vurgulad›¤› gibi
yay›lma e¤ilimi göstermemesi, onu bir savunma çizgisi izlemekle baﬂ
baﬂa b›rakm›ﬂt›r. Teorik bir öngörü olarak, Avrupa’dan beklenen devrimler bir türlü gerçekleﬂmedi. Lenin, her zaman Sovyet devriminin imS.P. F/6
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dad›na Avrupa devrimleri yetiﬂmezse iﬂin san›ld›¤›ndan daha zor olaca¤›n› vurguluyordu. Geliﬂmeler Lenin’in öngördü¤ü gibi oldu. Avrupa’dan
beklenen devrimler gerçekleﬂmedi. Olan devrimler de daha çok nispeten geliﬂmemiﬂ co¤rafyalardan gerçekleﬂti. Tek tek da¤›n›k co¤rafyalardan gerçekleﬂen devrimler, dünya çap›nda az›msanmayacak bir alan›
temsil etse de k›tasal bir düzeye ulaﬂamad›. Ulusal ölçeklerde kendisiyle s›n›rl› kalan bir alanda vuku bulan sosyalizm denemelerinin kaderi
hemen hemen ayn› oldu. Bir tek Küba deneyimi kal›c› oldu (Küba deneyimi çok yönlü sorunlar›yla ayr› bir tart›ﬂman›n konusudur.). Büyük sorunlarla bo¤uﬂmas›na ra¤men Küba deneyimi halen moral de¤erlerimizi temsil eden bir realite olarak var olmaya devam etmektedir.
Baﬂta Sovyetler Birli¤i olmak üzere, tüm sosyalizm denemelerini
gerçekleﬂtiren co¤rafyalarda devlet sorunu çokça tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Hatta
belli bir tarihten sonra, Stalin henüz yaﬂ›yorken, devlet ve dolay›s›yla
proletarya diktatörlü¤ünün yumuﬂat›lmas› gerekti¤i üzerinde tart›ﬂmalar
olmuﬂtur. Stalin’in tüm eserlerinin ciltlerinde bu tart›ﬂmalar ele al›nm›ﬂt›r. Stalin, söz konusu kitaplar›nda art›k proletarya diktatörlü¤ünü gerektiren koﬂullar›n ortadan kalkt›¤›n›, bask› alt›nda tutulmas› gereken bir
burjuva s›n›f›n›n kalmad›¤›n› ve dolay›s›yla komünizmin üst aﬂamas›na
do¤ru ilerlenebilece¤ini söylüyor. Stalin’in bu ifadeleri genellikle Sovyet
sistemi eleﬂtiricileri taraf›ndan ters yorumlanm›ﬂt›r. Onlara göre Stalin
art›k komünist topluma ulaﬂ›ld›¤›n› söylemiﬂtir. Oysa Stalin’in eserlerinde böyle yorumlanabilecek ifadeler yoktur. Konuyla ilgili ifadeler bir tart›ﬂmad›r yaln›zca. Stalin, arada bir, “h›zla komünizme do¤ru ilerlemekteyiz” vurgusu yap›yor. Fakat bu vurgular birer istek ve temenni niteli¤indedir. Önyarg›l› Sovyet eleﬂtiricileri bunu Stalin’in komünizme geçildi¤ini iddia etti¤i biçiminde yorumlam›ﬂlard›r. Stalin’in “h›zla komünizme
do¤ru ilerliyoruz, proletarya diktatörlü¤ü ve dolay›s›yla devletin yumuﬂat›lmas›” yönündeki vurgular›nda esas olarak çeliﬂkili olan, tek ülkede komünizmin mümkünsüzlü¤ü meselesidir. Burada “komünizm”den kastetti¤imiz ﬂey tabiî ki s›n›fs›z, sömürüsüz, devletsiz “üst aﬂama”d›r. Lenin’le
Troçki aras›nda gerçekleﬂen tek ülkede sosyalizm olur mu olmaz m› tart›ﬂmas› baﬂka bir tart›ﬂmad›r. Bir anlamda bu tart›ﬂma sulanm›ﬂt›r. Birçok ülkede tek tek sosyalizm denemelerinin mümkün oldu¤u pratik olarak kan›tlanm›ﬂt›r. Ancak komünizm tart›ﬂmas› farkl› bir tart›ﬂmad›r. ﬁimdiye kadar komünizmin tek ülkede mümkün oldu¤una dair herhangi bir
ﬂey söylenmemiﬂtir. Söylenmesi de pek mümkün de¤ildir. S›n›fl› toplum
koﬂullar› içinde tarif edilebilecek bir ﬂey de¤ildir komünizm.
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Bu noktada Yusuf Zamir, kapitalizm ile komünizm aras›nda sosyalizm diye bir sistemi Marksizm’in öngörmedi¤ini iddia ediyor. Kapitalizmle komünizm aras›na bir ara aﬂama koyma olay›n›n daha sonra
Marksizm’e yamand›¤›n› iddia ediyor Yusuf Zamir. Yusuf Zamir’e göre
kapitalizmden sonraki sistem komünizmdir ve komünizmin hiçbir yerinde devlet diye bir kurum yoktur. Yusuf Zamir, tam anlaﬂ›lmamakla birlikte bir “geçiﬂ aﬂamas›”ndan söz ediyor ve bu geçiﬂ aﬂamas›nda proletarya diktatörlü¤ü diye bir ﬂeyden söz ediyor. Fakat bunlardan ne kastedildi¤i pek anlaﬂ›lm›yor. Tüm bunlar›n nas›l, nerede, ne ﬂekilde gerçekleﬂece¤i; mevcut ulus devletlerin nas›l tasfiye edilece¤i, s›n›flar›n nas›l tasfiye edilece¤i vb. konularda fazla ayr›nt›l› bir program sunmuyor.
Tüm sosyalizm denemeleri sonucunda art›k devlet, ulus, din gibi
temel sorunlar yeni koﬂullara göre yeniden tart›ﬂ›lmal›d›r. Ancak emekçi s›n›f›n karﬂ›s›nda, yenmek zorunda oldu¤u bir güç var oldu¤u müddetçe, zora dayal› örgütlenme ve ya kurumlaﬂma olmak zorunda olacakt›r. Liberal Marksistlerin iddia etti¤i gibi ulus devletler ortadan kalkar,
s›n›fsal çeliﬂkiler uzlaﬂmaz olmaktan ç›karsa o zaman emekçi s›n›flar›n
da zora dayal› bir örgütlenme ve kurumlaﬂmas›na gerek kalmaz. Fakat
günümüz dünyas›nda böyle bir ﬂeyden söz etmek mümkün de¤ildir.
Mevcut gerçekli¤i yok sayarak tart›ﬂmak, sanal âlemde çet yapmaktan
öteye bir anlam taﬂ›maz. Marx’›n dedi¤i gibi, insanl›k önüne çözebilece¤i sorunlar› koyar. Liberal Marksistlerin sanal tespitleri mevcut dünya
gerçekli¤ine uymayan tespitlerdir. Dolay›s›yla insanl›k, önüne olmayan
bir ﬂeyi çözmek için almayacakt›r. Somut durumda, herkes rahatl›kla
görebilir ki dünya s›n›flardan oluﬂmuﬂ, çat›ﬂmal›, çeliﬂkili bir var oluﬂ
içindedir. Tart›ﬂma ve tespitler bu gerçeklik göz önünde bulundurularak
yürütülmek zorundad›r.
Tüm bu sorunlar içinde yeniden ele al›n›p tart›ﬂ›lmas› gereken
önemli meselelerden biri ulus meselesidir. Emperyalist küreselleﬂme
sürecinde ulus ve ulusal soruna nas›l yaklaﬂ›lacakt›r? Di¤er önemli meselelerden biri de din ve dine yaklaﬂ›m meselesidir. Her iki mesele de
yeni koﬂullara göre tan›mlan›p, bu sorunlara, mevcut koﬂullar›n gerektirdi¤i bir yaklaﬂ›m tarz› geliﬂtirilmek zorundad›r.
Ulus meselesi kapitalizmle birlikte ortaya ç›kan bir meseledir. Asl›nda bir bak›ma ulusçuluk, uluslardan önce var olmuﬂtur. Kapitalist pazar›n oluﬂmas›, ulusçuluk diye bir olgunun geliﬂmesine yol açm›ﬂt›r. Zaten kurulan ulus devletler, esas olarak pazar ihtiyac›na göre ﬂekillen83

miﬂtir. Dolay›s›yla her uluslaﬂma kendine özgü bir yol izlemiﬂtir. Ulus olgusuna tek bir tan›mlama getirebilmek pek olanakl› de¤ildir. Ayn› dili konuﬂtuklar› halde farkl› uluslardan olanlar var. Ya da farkl› dilleri kulland›klar› halde ayn› ulustan olanlar var.
Burjuvazi kendi pazar›n› geliﬂtirmek ve koruyup sa¤lama almak
için bir ulusçuluk kültürü oluﬂturma ihtiyac› duymuﬂtur. Ulusçuluk, belli
bir insan toplulu¤unu di¤er insan topluluklar›ndan üstün görmek anlam›na geliyor.
Erken kapitalizme ulaﬂan co¤rafyalarda burjuvazi kendi pazar›n›
geliﬂtirdi ve dünyan›n di¤er co¤rafyalar›n› da bu pazar›n ihtiyac›na göre
ﬂekillendirme ve kendi denetimine alma, sömürgeleﬂtirme çabas› içine
girdi. Bu koﬂullar alt›nda verilen ulusal kurtuluﬂ savaﬂlar› antiemperyalist oldu¤u için ve ço¤u da sosyalizmin etkisi alt›nda oldu¤u için ilerici
bir özellik taﬂ›yordu.
Emperyalist küreselleﬂme sürecinde üretim araçlar› ve üretim iliﬂkileri daha farkl› bir aﬂamaya s›çram›ﬂ olsa da burjuvazi ulusçuluktan ve
dincilikten vazgeçmedi. Her ne kadar liberal Marksistler AB vb. oluﬂumlar› emsal göstererek ulusçulu¤un bitmekte oldu¤u yönünde görüﬂler
ileri sürmüﬂ olsalar da, mevcut dünyan›n gidiﬂat› bu teorileri do¤rulam›yor. Son süreçte Avrupa’n›n de¤iﬂik ülkelerinde yap›lan seçimleri ço¤unlukla sa¤c› ve milliyetçi partiler kazand›. Avrupa ya da di¤er merkez
ülkelerde ulusçulu¤un aﬂ›ld›¤› yönünde herhangi bir e¤ilim gözlenmiyor. Sosyalizm denemelerinin geriye düﬂüﬂünden beri Avrupa ya da di¤er merkezi bölgelerde ulusçu e¤ilimler ve yabanc› düﬂmanl›¤›n›n daha
fazla artt›¤› rahatl›kla söylenebilir.
Kriz dönemleri, kapitalist-emperyalist sistemin perdelenmiﬂ gerçek
yüzünün daha fazla aç›¤a ç›kmas›na yol aç›yor. Kriz dönemlerinde Al›nan iktisadî ve siyasî kararlar, genellikle ulus devletin ve dolay›s›yla ilgili ülkenin sermayesinin korunmas› kayg›lar›na göre olmaktad›r. Liberal Marksistlerin göklere ç›kard›klar› AB oluﬂumunun, iddia edildi¤i gibi
ulus devletleri ve ulusal s›n›rlar› ortadan kald›rmak bir yana, son süreçlerde, özellikle kriz döneminde ulusçu, milliyetçi bir yönelim içine girdikleri gözüküyor.
Emperyalist küreselleﬂmenin ulus devletleri ortadan kald›rmad›¤›
rahatl›kla görülebiliyor. Di¤er yandan, emperyalist küreselleﬂmenin dinleri de ortadan kald›rmad›¤› görülebiliyor. Sosyalist denemelerin geriye
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düﬂmesi sonras›nda, yap›lan tüm araﬂt›rmalarda tespit edildi¤i üzere,
ulusçuluk ve dincilik dünyan›n genelinde art›ﬂ göstermiﬂtir.
Yeniden giriﬂilecek sosyalizm denemeleri ulusçulu¤u ortadan kald›rmay› amaçlamal›d›r. Çünkü art›k ulusçuluk baz› istisnai durumlar d›ﬂ›nda ilerici de¤il gerici bir rol oynar. Zaten komünizm için mücadelede
emek, art›-de¤er, pazar gibi kapitalizme özgü olgular› ortadan kald›rmay› hedefledi¤i için bu süreçlerin ihtiyac› olarak ortaya ç›kart›lm›ﬂ olan
ulusçulukda ortadan kalkacakt›r.
Din ise daha özgün bir sorundur. Ayd›nlanmac›l›¤›n ö¤retti¤i gibi
din özele ait bir ﬂey de¤ildir. Her din bir tarihsel devrimi temsil eder. Devirdi¤i dönemin dininin yerine baﬂka bir din geçirilerek üst yap›sal de¤iﬂim gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Sosyalizmin de kapitalizmin dayatt›¤› dine karﬂ›
yeni bir üst yap› geliﬂtirmeye ihtiyac› vard›r. Belki bu yeni üst yap›ya
“Marksizm dini” demek gerekmez, ama bir alternatif üst yap› oluﬂturulmak zorundad›r.
2 Nolu F Tipi Cezaevi-Kand›ra-Kocaeli
2 Aral›k 2009
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‹smet Öztürk

-Röportaj-

‹ﬂçi S›n›f›, Marksizm ve Parti

Soru: Karadenizlisiniz. Sosyalist Hareket sizi Devrimci ve Marksist kimli¤inizle tan›yor. Sosyalist Hareket’in, iﬂçi ve köylü hareketinin
tarihinde Karadeniz’in önemli bir yeri var. Tarihî TKP’den I. T‹P’e,
T‹P’den günümüze kadar önemli örgütlülükler yaﬂand› Karadeniz’de.
Bu örgütlülük süreci içerisinde siz de yer ald›n›z. O dönemden ve kendi tarihçenizden k›saca da olsa söz edebilir misiniz?
Cevap: Tarihî TKP gelene¤inden geliyorum, ama o dönemi yaﬂamad›m. T‹P ve T‹P’den sonraki süreçte mücadelenin içinde yerimi ald›m. T‹P Çarﬂamba ‹lçe baﬂkan›yd›m. Tabii o zaman devrimci say›s›
çok s›n›rl› idi. Taﬂrada komünist deyince “boynuzu, kula¤›, kuyru¤u nerede” diye bak›l›rd›. Komünistlerin az oldu¤u dönemdi. Ben T‹P’in Çarﬂamba ‹lçe teﬂkilât›n› kurdum. Ziya (Ziya Y›lmaz), Ertan (Ertan Saruhan) ve baz› arkadaﬂlar Fatsa teﬂkilât›n› kurdular. Ertan, Fatsa’ya tayin
olunca biz hemen hemen hep beraber olduk. Ertan’la K›z›ldere’ye kadar hep beraber mücadeleyi sürdürdük.
Samsun havalisini de aﬂarak Zonguldak’tan Artvin’e kadar Türkiye’nin pek çok yerinde oldu¤u gibi Karadeniz’de de eylemler vard›.
Bunlar esas olarak köylü mitingleri ve eylemleri ﬂeklindeydi. Daha çok
tütün, f›nd›k üreticilerinin mitingleriydi bunlar. Ben “sosyalist oldum” dedi¤imde de sosyalizmin ne oldu¤unu bilmedi¤im gibi, onun teorik kurucular›n›n da isimlerini bilmiyordum. Bilimsel sosyalizmle ilgili kitaplar
yay›mlanmaya baﬂlam›ﬂt›; ama bu kadar bol de¤ildi; ben h›zla okuyordum. Var olan kitaplar›n hepsini getirtiyorduk; bu imkân›m›z vard›.
Okuduklar›m›z›n ço¤unu anlam›yorduk ama zamanla geliﬂtik. T‹P Genel Merkezi bizden huzursuz olmaya baﬂlad›. Boyuna bize talimatname gönderiyordu. “Ak›ll› olun, yavaﬂ olun, dikkat edin faﬂizm gelir” diyerek bizi sakinleﬂtirmeye daha do¤rusu pasifize etmeye çal›ﬂ›yorlard›.
Biz ise kendileriyle yer yer karﬂ› karﬂ›ya gelip tart›ﬂ›yorduk. “Bu kadar
tepki niye?” diye soruyorduk. “Parti kapan›r “ ﬂeklinde cevaplar veriyorlard›. Bizim oralarda bildi¤imiz, ö¤rendi¤imiz kadar› ile böyle parlamenter yolla sosyalizmin olamayaca¤›n› biz âdeta bir ön yarg› halinde iman
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etmiﬂ vaziyette idik. Bunun bar›ﬂç›l geçiﬂle olamayaca¤›n› biliyorduk.
Biz Ziya Y›lmaz, Ertan Saruhan, Atilla Özova, Alaçam’da ‹smail Yeﬂilyurt gibi beﬂ on arkadaﬂ bar›ﬂç›l yollarla bu iﬂin olmayaca¤› bilinci ve
inanc›yla T‹P’in bu önermelerini dikkate alm›yor ve ço¤u kez de geri
postal›yorduk. Dev Gençliler her tarafa gittikleri gibi, bizim oralara da
geliyorlard›. Çok uzun süre de kal›yorlard›. Kaçak olan Sinan Kaz›m
Özüdo¤ru, Hüseyin Cevahir çok uzun zaman kaçak olduklar› için ve
köy çal›ﬂmalar› için art›k bizde kal›yorlard›. Sabahattin Kurt faili meçhul
bir biçimde öldürüldü. Nurettin Öztürk en son Sarp Kuray’la beraberdi,
83-84 y›llar› aras›nda katledildi. Onun da faili meçhul, hatta ölüsü dahi
kay›p. Bunlar da faaliyetlerimize kat›l›yorlard› ama tabii bunlar› yaln›z
göndermiyorduk. Yanlar›na bizden arkadaﬂlar veriyorduk. Nurettin Öztürk, Sabahattin Kurt, Hüseyin Cevahir bunlar art›k bizden olmuﬂlard›.
Karadenizli köylüler bile tan›yorlard› onlar›. Hatta gelenlere art›k onlar
rehberlik yapmaya baﬂlam›ﬂt›. Bütün bu faaliyetleri sürdürenlerden
kimse T‹P’in merkez yap›s›n› desteklemiyor, herkes Merkeze muhalefet ediyorlard›. MYK’da da T‹P merkezi eleﬂtiriliyordu. Biz 1969 baﬂlar›nda Karadeniz’de toplan›p Milli Demokratik Devrimci oldu¤umuzun
ilân›n› yapt›k. Fakat bütün MDD’cileri partiden at›yorlard›. Halit Çelenk,
ﬁekibe Çelenk’i filan hepsini tasfiye ettiler partiden. Fakat bizi atam›yorlard› partiden. Bizi partiden atmalar› için belki Trabzon’da Atilla
Aﬂut d›ﬂ›nda her tarafta tabelay› indirmeleri gerekirdi. Karadeniz’de bizi atamazlard›. Ama kahrediyorlard›. T‹P kapanana kadar ben T‹P Çarﬂamba ‹lçe baﬂkan›yd›m, Ziya da Fatsa ilçe baﬂkan›yd›.
Soru: Yaﬂam ve s›n›flar mücadelesi ilerici, devrimci, sosyalist,
Marksist ak›mlar›n programlar›n›, projelerini, büyük ölçüde denedi ve
s›nad›. Bu deneme ve s›nama sürecinde sözünü etti¤imiz ak›mlar›n
teori ve pratikleri bu sürece cevap olamad› ve iﬂlevsiz hale geldiler.
Sözü edilen hiçbir örgütlenme bu iﬂlevsizli¤i izah ve ikna edebilecek
bir özeleﬂtiri yapmad›. Bu ak›mlar, “Somut koﬂullar›n somut analizi”nden hareketle kendini yenileyemedi; “Marksizmin yorumu ve pratikte yeniden üretimi”ni gerçekleﬂtiremedi. Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar da bu “Öndersizlik Krizi”ne henüz çözüm üretememiﬂlerdir. Oysa
hem üzerinde yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada ve bölgede çok önemli toplumsal muhalefet dinamikleri bulunmaktad›r. Nesnel koﬂullar da uygun olmas›na ra¤men, öznel etken (S›n›f Partisi) niçin yarat›lamad›? Yerel,
ulusal, toplumsal ve evrensel diyalektik birli¤i niçin kurulam›yor?
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Cevap: Öncelikle Marksizm, tarihsel olarak s›n›flar mücadelesinin
özümlenip tahlillerinden ve onun üzerinden inﬂa edilmiﬂtir. Bütün s›n›flar› ve s›n›flar›n iktidar›n› tahlil ederek, iﬂçi s›n›f›n›n iktidar› olarak sosyalizmin bir siyaset bilimi ve bilimsel ideoloji olarak sosyalizmi s›n›f›n iktidar› ve s›n›fs›z topluma kadar götürecek olan tek s›n›f›n iﬂçi s›n›f›n›n oldu¤unun tespitinin üzerine sosyalizm inﬂa edilmiﬂtir. Tarihte kendisini
s›n›f olarak yok etmesine s›n›fsal kurtuluﬂu ba¤l› olan baﬂka bir s›n›f
yoktur. Tek ve yaln›zca iﬂçi s›n›f› bir tek tek kurtuluﬂu olmayan, iki kendisini s›n›f olarak bütün s›n›flarla birlikte ortadan kald›rmadan kendisini
kurtaramayacak olan tek s›n›f iﬂçi s›n›f›d›r. Bunun için Marksizm iﬂçi s›n›f›n›n bilimidir. ‹ﬂçi s›n›f›n›n iktidar bilimidir. Devrimi s›n›fs›z topluma kadar götürmeye mahkum tek s›n›f iﬂçi s›n›f›d›r ve bütün haks›zl›klar›, ezme ezilme iliﬂkilerini, yöneten-yönetilme iliﬂkilerini ortadan kald›rmadan,
bütün haks›zl›klara karﬂ› savaﬂ vermeden amac›na ulaﬂamayacak olan
tek s›n›f da iﬂçi s›n›f›d›r. Onun için sosyalizm iﬂçi s›n›f›n›n bilimidir.
‹ﬂçi s›n›f›n›n Devrimci Komünist Partisi (DKP) iﬂçi s›n›f›n›n esas olarak s›n›f tavr› gösterdi¤i mekânlarda kurulmak zorundad›r. ‹ﬂçi s›n›f› gerçek anlamda s›n›f tavr›n› bir üretim birimlerinde, iki karﬂ› s›n›fla karﬂ›
karﬂ›ya geldi¤i alanlarda gösterir. Karﬂ› s›n›fla karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› alanda örgütlenmesi geçici örgütlenmedir. Ama esas kal›c› olan üretim birimlerindeki, iﬂyerlerindeki örgütlenmedir. Burada özellikle fabrika kelimesini bilinçli olarak kullanm›yorum. ‹ﬂyeri kelimesini bunun yerine koymuyorum daha kapsay›c› olarak bunu söylüyorum. Çünkü bir tak›m
centerlerde binlerce insan çal›ﬂ›yor. Bunlar›n büyük bir k›sm› iﬂçidir.
Bunlar fabrikada çal›ﬂmaz. ‹ﬂçi s›n›f›n›n kapsam›n› daraltmamak gerekir.
Onlar›n üstünde inﬂa edilen bir DKP kurulmas›, yarat›lmas› gerekir. Sen, ben biz, kendilerini komünist ayd›n vs. diyenler tek tek kat›labiliriz. Bunun bel kemi¤ini iﬂyeri hücreleri oluﬂturur. ‹ﬂyeri hücreleri d›ﬂ›nda bizim bir araya gelerek kurdu¤umuz bir parti ad›na lay›k iﬂçi s›n›f›n›n DKP’si de¤ildir.
Biz ﬂimdi hep toplan›yoruz bir araya geliyoruz. Bir parti kuruyoruz.
Bu partiyle bütün emekçilere, daha a¤›rl›kl› olarak iﬂçilere gidiyoruz.
Ne istiyoruz? Bizim partiyi onlar› kurtaracak araç olarak anlat›yoruz ve
onlar› kurtaracak olan bu partiyi, bizi desteklemelerini ve bu partinin iktidara gelip bütün insanl›¤› kurtaraca¤›n› söylüyoruz. Bu iﬂçi s›n›f›n›n
ad›na lay›k DKP’si de¤ildir. ‹ﬂçi s›n›f›n›n ad›na lay›k DKP’si iﬂyeri hücreleri üzerinden, iﬂyeri örgütlenmesinin temel al›nd›¤› bir örgütlenmedir.
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Di¤eri burjuva mentalitesinden kurtulmayan, iﬂçi s›n›f›ndan destek
isteyen bir parti anlay›ﬂ›d›r. Bu parti anlay›ﬂ› bugüne kadar büyük zararlar vermiﬂtir. Meselâ çok önemli bir moment idi T‹P’i 12 tane sendikac› kurdu. E¤er o zaman gerçekten Marksist bir DKP anlay›ﬂ› ile yaklaﬂ›lsayd› (içine sonradan ald›klar› Aybar, Aren, Boran vs. sayg› duyuyorum kendileri anlay›ﬂlar› do¤rultusunda mücadele ettiler), çok eksik
bir bilinçle (hepimizde oldu¤u gibi) hareket ettiler. Halbuki o günkü kuruluﬂ iﬂyeri fabrika hücreleri yarat›l›p gerçekten iﬂçi s›n›f›n›n DKP’si yarat›labilirdi.
Burada bir noktay› özellikle vurgulamal›y›m.
Bütün bilimlerde oldu¤u gibi bir siyaset bilimi olan Marksizm’de
araçlar›n amaca uygun oluﬂup iﬂlemesi gerekir.
Amaca uygun oluﬂup iﬂlemeyen araçlarla amaca var›lamayaca¤›
gerçekten bilince ç›kar›lmal›d›r. Parti, iktidar birer araçt›r. S›n›fs›z topluma götürecek, iﬂçi s›n›f›n›n s›n›fs›z topluma yürümesinde bunlar birer
araçt›r. Bu araçlar en baﬂ›ndan amaca uygun oluﬂup iﬂlemelidir. Meselâ bir ‹ﬂçi S›n›f›n›n DKP’si, ﬂu veya bu biçimde desteklerle salt iktidar›
almay› düﬂünen ve buna göre ayarlanm›ﬂ, buna göre oluﬂmuﬂ ve görevi iktidar› almaya indirgenmiﬂ ve bununla s›n›rlanm›ﬂ bir parti ki, biraz
önce de¤indi¤im gibi sen ben bizim o¤lan kurmuﬂuz partiyi iﬂçiden destek istiyoruz. Biz iyisini yapaca¤›z. Hay›r bunu biz yapamay›z. Bunu iﬂçi
s›n›f›n›n kendisi yapacak. Biz onun içinde s›n›f›n› reddetmiﬂ kiﬂiler olarak, iﬂçi s›n›f› davas›na kendisini adam›ﬂ kiﬂiler olarak onun içinde birer
bireysel unsurlar olarak var›zd›r ve biz de o hücrelerin organlar›n birinde görevli oluruz. Biz hangi göreve gelirsek oradan geliriz. O görevden
al›nd›¤›m›z zaman oraya gideriz. Bizim esas mekân›m›z oras›d›r. Yani
yerel taban örgütlenmesidir. Bu taban örgütü de iﬂyeri ve bunun yaratt›¤› çeﬂitli yerel örgütlerdir. Dolay›s›yla partinin de tek hedefi kendisini sadece destek al›p iktidar olma anlay›ﬂ› Marksist anlay›ﬂa terstir. Yapaca¤› devrim de iktidar› almakla s›n›rlanm›ﬂ bir mentaliteyle olursa, bu devrim de Marksizm’e uygun bir devrim olamaz.
Parti de devrim de s›n›fs›z toplumu hedefleyen ve bütün oluﬂum
ve davran›ﬂ› hep bu hedefi merkez alan ve buna ba¤l› biçimde yürümek, hareket etmek durumundad›r. Dolay›s›yla parti bizlerin bir araya
gelmesiyle ﬂöyle oluﬂacakt›r. Bizler komünistler bir araya gelip bu hücreleri yaratmakla görevliyiz. Bizler bu partinin ayaklar›n› merkezini
oluﬂturacak hücreleri yaratmak için örgütlenmeliyiz. Partiyi kuracak
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as›l sahiplerinin mekân›nda oluﬂturulmas› için, bilinçlendirilmesi için
bir araya gelmeliyiz, örgütlenmeliyiz ve örgütlü faaliyet sürdürmeliyiz.
Biz bunun için bir araya gelmeliyiz. Sadece partiyi bizim kurmam›z için
de¤il.
Marksizm insanlar›n kafas›nda o kadar deforme edilmiﬂ vaziyetteki her ﬂey allak bullak olmuﬂ. Biz Marksizmi gerçek anlam›yla ayaklar›
üzerine dikmeliyiz. Onu gerçek niteli¤ine kavuﬂturmal›y›z. Burada bir
anlaﬂma sa¤lamal›y›z. Gerçek niteli¤ine kavuﬂturmal›y›z. Biz bunun
için bir araya gelmeliyiz ve anlaﬂmal›y›z. Y›k›lan neydi? Neden y›k›ld›?
Bunu yeniden üretmek için neler yapmal›y›z, neler yapmamal›y›z. Bütün bunlar›n hesab›n› da bunun içinde görmeliyiz.
Soru: Marksizm belirli bir co¤rafyada ﬂekillenmeden önce belirli
bir devrimci ak›mlar›n evrimleriyle bir biçimiyle ﬂekillenmek ve iliﬂkilenmek durumunda kal›yor. Örne¤in RSD‹P öncesi durumu düﬂünelim.
Orada da devrimci ak›mlar var. Gruplar var. Parti öncesinde de çeﬂitli
gruplar vard›r. Bilebildi¤imiz kadar›yla yirminin üzerinde grup vard›. Lenin de bu guruplardan birinin içindeydi. Lenin hiçbir zaman kendi gurubunu parti olarak görmedi. Hatta hepsini de grup olarak dillendirdi. Ve
partiye ulaﬂabilmek için bu gruplar ça¤›n›n aﬂ›lmas› gerekti¤ine vurgu
yapt›. 1898’de RSD‹P oluﬂumuyla birlikte bu gruplar ça¤› aﬂ›ld›. S›n›f
partisi oluﬂturuldu. O süreç bizde Ekim Devrimi’nin ve Komünist Enternasyonal’in deste¤i ve katk›lar›yla 1917-1920’li y›llarda iﬂletildi ve Tarihî TKP oluﬂturuldu. S›n›f Partisi kuruldu. Kemalist-Burjuvazi taraf›ndan
1921 y›l›nda S›n›f Partisi’nin tasfiyesi ile yeniden gruplar ça¤›na dönüldü. Gruplar ça¤› günümüze kadar da günümüzde de aﬂ›lm›ﬂ de¤il.
Gruplar ça¤›n› biz nas›l aﬂabiliriz? Biraz önce önerdi¤iniz modeli, gruplar ça¤›n›n aﬂ›lmas›nda nereye koyabiliriz?
Cevap: Konuﬂmamda bunu ﬂöyle söyledim. Bir kere gruplar›n bir
araya gelmesiyle parti olmamal›. Gruplar partinin esas olarak Marksizmin yorumunda anlaﬂanlar (y›k›lan Sovyetler sistemini de içerir. Bunun
y›k›lma nedenlerinde anlaﬂanlar›n…) bir araya gelip, iﬂçi s›n›f›n›n bilinçlenip örgütlenmesini; gruplar›n iﬂçi iliﬂkileri ve iﬂçi tabanlar› yoksa
bir araya gelip iﬂçi taban›nda hücreleri oluﬂturmal›, bireyler de bu hücrelerin içerisinde ya da buralar› örgütleyen baﬂka örgütlülükler varsa ki
olmal›, parti böyle yarat›lmal›. Komünistler Birli¤i bunu yaratman›n birli¤i olmal›. Bu konuda anlaﬂanlar›n bir araya gelmesidir Komünistlerin
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Birli¤i’dir. Komünistlerin Birli¤i iﬂçi s›n›f›n›n d›ﬂ›nda bir olay m›? Nerede
Komünistlerin Birli¤i? Sosyalizm anlay›ﬂ›nda anlaﬂanlar›n bir araya
gelmesiyle sa¤lanacak bir birliktir Komünistlerin Birli¤i.
Soru: Bunun böyle oldu¤unu ve iﬂçi s›n›f› içerisinde örgütlenmiﬂ
Parti’nin bulundu¤unu iddia eden say›lar› bir hayli kabar›k çeﬂitli örgütler var. Bunlar› nas›l de¤erlendirece¤iz?
Cevap: Var. Parti’dir o. Ama ‹ﬂçi s›n›f›n›n DKP’si de¤ildir. TKP
partidir. ‹ﬂçi s›n›f›n›n partisidir de. Örne¤in ‹ngiliz ‹ﬂçi Partisi s›n›f partisidir. Ancak bu partiler ‹ﬂçi s›n›f›n›n Devrimci Komünist Partisi de¤ildir.
Soru: ‹ﬂçi partileri, Kitle partileri, Grup partileri olduklar› söylenebilir. Ancak bu örgütlenmelere s›n›f partisi diyebilir miyiz?
Cevap: Diyebiliriz. Öyledir de. S›n›f partisi olmas› bu türden örgütlenmelerin ‹ﬂçi S›n›f›n›n Devrimci Komünist Partileri oldu¤u anlam›na
gelmez. Böyle bir parti zaten yok. Komünistlerin Birli¤i’nin zemini, ‹ﬂçi
S›n›f›n›n Devrimci Komünist Partisi’nin oluﬂturulmas› amac›yla oluﬂturulmal›d›r. Bunlar Partiler, ancak komünist de¤iller.
Soru: Sadece s›n›f gerçekli¤i de¤il sosyolojik emekçi halk gerçekli¤i de var. Üzerinde yaﬂad›¤›m›z co¤rafya da imparatorluk gelene¤inden geldi¤i için ulusal meseleler, kültürel meseleler, hatta mezhepsel
meseleler gündeme geliyor. S›n›f Hareketi, S›n›f iliﬂkileri ile sosyolojik
emekçi halk gerçekli¤ini nas›l iliﬂkilendirmek gerekiyor?
Cevap: Ne ac›d›r ki, ulusal sorun, (Kürt Sorunu, Alevi Sorunu) daha do¤rusu, bu sorunun ad› do¤ru konulmal›d›r… “Kürt sorunu” diyorlar, “Kürdistan sorunu” deseler bir baﬂka türlü yaklaﬂaca¤›m olaya.
Kendi içlerinde bir netlikleri yok. Hep Türkiye partisi olacaklar›n› söylüyorlard›. ﬁimdi nesiniz? ‹ﬂin vahameti, Alevilik ile Alevicilik (Siyasal
Alevicilik) konusunda da kendisini gösteriyor. Ben siyasal Alevicilik diyorum ona. Bir kere mezhep, din üstüne parti olmaz: Ne mezhepseldinsel, ne de ulusal zeminden Marksizm’e gidilmez, Marksizm’den
oraya gidilir. ﬁimdi âdeta s›n›f hareketi ulusal ve mezhepsel hareketlerin gölgesinde kald›. Meselâ ﬂimdi bu akﬂam TEKEL iﬂçileri Türk-‹ﬂ’i
iﬂgal ettiler. Bütün haks›zl›klara karﬂ› savaﬂmayan iﬂçi s›n›f› kendi kurtuluﬂunu sa¤layamaz. Kürt Ulusal Hareketi veyahut Kürdistan Ulusal
Hareketi, kendi deyimleriyle Kürt Ulusal Hareketi yani Kürdistani bir
hareket de¤il, ancak hakl› bir mücadele veriyor. ﬁimdi Aleviler, yüzy›l91

lard›r katliamlar yaﬂam›ﬂlar; horlanm›ﬂlar, katliamlardan geçirilmiﬂler,
hakl› bir mücadele veriyorlar. ‹kici s›n›ftan da öte bir hale gelmiﬂler.
Kendi inançlar›n› özgürce yaﬂamak istiyorlar, o onlar›n hakk›d›r. Bizler
(proletarya, komünistler) onlar için mücadele etmeliyiz. Kürdistan Ulusal Kurtuluﬂ Hareketi hakl› bir mücadele yürütmektedir. Komünistler
onlar›n kurtuluﬂu için mücadele etmelidir. Kendisinin onun gölgesinde
flulaﬂmas›na asla izin vermemelidir. Kendisi hep bu iﬂlerin önünde yürümelidir, asla onun gölgesine s›¤›nmamal›d›r. Kendisi yok ﬂimdi, çok
geride. Ona destekten sunmaktan geri durmamal›d›r.
Soru: Burada ittifak politikas› ne olmal›d›r?
Cevap: Kendi komünist mücadelesini sürdürmek koﬂulu ile çerçevesi çizilmiﬂ çeﬂitli eylem birlikleri yapabilir. Bugün böyle bir durum,
böyle bir ﬂey yok. ﬁöyle bir ﬂey olursa bir cephe birli¤i bile yapabilir:
Programatik olarak bir devrim perspektifinde anlaﬂ›r ve bu perspektifi
gerçekleﬂtirene kadar ittifak›n› cephesel birlikte de yapar ama kendi
ba¤›ms›zl›¤›n› asla onun gölgesi haline getirmemek koﬂuluyla. ﬁimdi
“çat› partisi” filan diyorlar. Als›nlar Abdullah Öcalan’›n yaz›lar›n›, “Marks
da yan›lm›ﬂt›r, Engels de yan›lm›ﬂt›r, Lenin de yan›lm›ﬂt›r ve bizim devlet y›kmak diye bir derdimiz olmamal›d›r” diyor. Ne ile çat› partisi kuracaks›n›z, hangi hedefe ulaﬂmak için. Kürtlerin hakk›, Kürt Ulusunun
Kendi Kaderini Tayin Hakk› da de¤il, bunu da kald›rm›ﬂ durumdalar.
Kürtlerin hakk›. Meselâ gerçekten ortak bir zeminde anlaﬂ›lacaksa bu
“demokratik cumhuriyet” nas›l olacak? Tamam “demokratik cumhuriyet”in s›n›rlar› çerçevesi çizilir konur ve o hedefe ulaﬂmak için yürünür
fakat devleti y›kmayaca¤›z. Peki ne için bu “demokratik cumhuriyeti”
isteyece¤iz? Böyle bir mu¤lâkl›kla hangi program, hedef üstünde bu
birli¤i sa¤layaca¤›z? Diyelim ki “çat› partisi” bir cephe partisidir. Bunun
bir program›n› aç›klars›n koyars›n. “Demokratik cumhuriyet” diyorsan,
bu “demokratik cumhuriyet” nedir ve bunun için ne yapaca¤›z? Devletle savaﬂmayaca¤›z, devleti y›kmayaca¤›z art› devlette kurmayaca¤›z.
Peki anlaﬂanlar “çat› partisi”ni kursunlar. Ama komünistler böyle bir rizikoya asla giremezler. Komünistler Kürt Ulusal kurtuluﬂ mücadelesini
var güçleriyle desteklerler, destekleyece¤iz de. Ama proletaryan›n mücadelesini asla ne ona ne baﬂka birine endeksleyemeyiz.
Proletarya bütün ezilen ve haks›zl›klara u¤rayanlar›n mücadelesini
kendi mücadelesi haline getirmeden kendi kurtuluﬂunu sa¤layamaz.
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Feminist hareketini, köylü hareketini, zorunlu askerlik hareketini, homoseksüeller hareketini, çevrecili¤i, insana ait do¤aya ait ne varsa,
hepsi proletaryan›n sorunudur, komünistlerin sorunudur. Hepsini gündemine almak, hepsi için mücadele etmek zorundad›r. Hepsinin içinde
yer almak ama hiçbirinin içinde kendisini flulaﬂt›rmamak zorundad›r.
Bütün titizli¤iyle kendi ba¤›ms›zl›¤› için mücadele ederken o alanlara
da politika üretmelidir. Ama onun içinde mücadele ederken içinde erimemelidir.
Soru: Burjuvazi dil terim ve kavramlar› çarp›t›yor. Bar›ﬂ ve bar›ﬂsever söylemlerini bir yandan hâkim gerici s›n›flar da dillendiriyor, di¤er yandan liberal, tasfiyeci, reformist postmodern sollar da dillendiriyor acaba hakikatin ve do¤rular›n kavgas›n› veren Marksist kadrolar
bu sürece nas›l bakmal› ve nas›l müdahalede bulunmal›lar?
Cevap: Bar›ﬂ› en çok dillendiren Kürt Ulusal Hareketi’dir. Burjuvazi de tabii do¤al olarak s›n›f uzlaﬂmac›l›¤› istiyor. Kavga etmeyin oturdu¤unuz yerde durun diyor.
Konuyla tam çak›ﬂmayacak ama k›saca bir “aç›l›m” meselesine
de¤inmek istiyorum. AKP ve demokrasi konusuna. Demokrasi bir kere
acayip bir kavram ve iﬂin kötü taraf› partiler de kendilerine demokratik
sosyalizm adlar› koyuyorlar. Demokratik olmayan sosyalizm de varm›ﬂ
yani. Sosyalizm zaten demokrasiyi sonuna kadar götürüp ortadan kald›rmakt›r. Bizim Mahir Say›n sosyalist demokrasiyi ithal etti, Aybar’dan
40 y›l sonra, Avrupa komünizminden 80 y›l sonra o ithal etti. Bu gerçekten Marksizm’i deforme etmektir, çarp›tmakt›r. Demokratik olmayan
sosyalizm olur mu böyle ﬂey. ﬁimdi iﬂin feci taraf› orda bahsedilen liberal kesimler kendilerine utanmadan sosyalist filan da diyorlar. Avrupa ülkelerinde hangi haklar varm›ﬂ bunu tart›ﬂ›yorlar. Oradaki demokrasi neyin demokrasisi? Kapitalizmin demokrasisi sömürüyle çerçevelenmiﬂ, sömürü sistemine dokundu¤u zaman onu bo¤an bir olayd›r.
Yani kendi sömürüsünü rahat sürdürdü¤ü çerçevede demokrasidir
burjuva demokrasisi. O çerçeveye dokundu¤u zaman onu bo¤ar. Margaret Thatcher bir günde kömür iﬂçilerini soka¤a att›. On bin kilometre
ötedeki Falkland Adalar›’n› iﬂgal etti. Demokratik Amerika on binlerce
kilometrelerce uzakl›ktaki Irak‘›, Afganistan’›, milyonlarca insan› katlederek iﬂgal etti. Bunlar›n demokrasisi bu. ‹lerledikçe kendisini yok
eden bir sistem.
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Demokrasi mücadelesini proletarya devaml› sürdürür. Çünkü proletaryan›n daha rahat hareket etmesine olanak sa¤lar. Demokratik
haklar›n› elde ettikçe sömürülmesinin ve u¤rad›¤› haks›zl›klar ve olumsuzluklar›n burjuva demokrasisinin azl›¤›ndan de¤il, esas olarak sistemin kendisinden kaynakland›¤›n›n ve iktidar› al›p sistemi de¤iﬂtirmeden bu haks›zl›klardan ne kendisinin ne de bütün haks›zl›¤a u¤rayanlar›n kurtulamayaca¤›n› anlamas›na da hizmet eder. Biz, yani proletarya ve komünistler demokrasi için mücadeleyi sonuna kadar devam ettiririz. Ancak asla bununla s›n›rlayamay›z. ﬁimdi, Alevilerin mücadelesi
ve Kürt Ulusal Kurtuluﬂ mücadelesi de bizim için demokratik birer mücadeledir. Biz bunlar›n içinde yer al›r›z. ﬁimdi demokrasi, tabirin hangi
biçimiyle olursa olsun ilk hedefi insanlar›n karar vermesi hedefidir. Hâlbuki AKP’de din ve dincilik insanlar›n karar vermesini de¤il tanr›n›n
verdi¤i karara insanlar›n uymas›n›, biat› emreder. Onun için AKP’ye bu
aç›dan da bakmak ve asla demokratik olamayaca¤›n› söylemek gerekir… AKP de bir tak›m haklar için mücadele ediyor. Neden Ediyor?
Çünkü di¤er egemen s›n›f ki bunun baﬂ›n› da genel olarak Kemalist
kesim ve onu destekleyen sermayeyle birlikte bilumum Kemalist kesim
(üst düzey mahkemeler, bürokrasi, ordu gibi asker ve sivil bürokrasinin), kendi üstündeki tahakkümünü azaltmak için bir tak›m demokratik
haklar› istiyor. Ama tamamen kendisinin tahakkümden kurtulmas›yla
s›n›rl› bir demokrasi, t›rnak içi bir demokrasi istiyor. Hâlbuki AKP demokratik filan de¤ildir. Bu Kürdistan olay›nda da Kürdistan Ulusal Kurtuluﬂ Hareketi’nde esas›nda baﬂ›n› ABD’nin çekti¤i, ABD istiyor bunu
asl›nda Kürt hareketinin belli biçimde halledilmesini istiyor. Çünkü Iraktan çekilecek ve Iraktaki tek dayana¤› Türkler, Kürtler. Oradan çekilince ne yapacak? Türkiye’nin Ortado¤u’da devrede olmas›n› istiyor. Bunun için de Kürt sorununun halledilmesini istiyor. ‹ﬂte bundan dolay›
AKP ilk olarak bu sorunun kendi ç›karlar› do¤rultusunda çözümü için
iﬂe “Kürt aç›l›m›” olarak baﬂlad›. Sonra “demokratik aç›l›m”, sonra “millî
birlik bütünlük” gibi bir tak›m sahtekârl›klarla kelimeleri dejenere ederek sonuçta millî birlik projesine iﬂ geldi. AKP’nin istedi¤i Kürt ulusal
kurtuluﬂ mücadelesinin silahl›, örgütlü gücü olan PKK’yi tasfiye etmek
ve bu zeminde bir anlaﬂmaya varmak. Tabii PKK de buna direniyor,
yani ﬂunu çok iyi biliyor ki Kürt ulusal hareketinin silahl› gücü tasfiye
edilirse Kürt sorununu devlet dayatacak, teslim alacak, kendi istedi¤i
s›n›rlar içinde rahatça çözecek. PKK de buna direniyor, teslim olma94

maya direniyor. DTP, “muhatap ‹mral›’d›r, Kandil’dir” diyerek bilinçli
olarak tasfiyeye direniyorlar. Otuz y›ld›r savaﬂ›yorlar. Çünkü yoldan tutma cahil de¤iller. Çok aç›k görüyorlar bu oyunu. Bütün derdin PKK’yi
daha do¤rusu Kürt ulusal hareketinin örgütlü gücünü da¤›tmak ve
kendilerine uygun ak›ll›, uysal Kürtlerle iﬂi çözmek. Bu gücü da¤›tsalar
hemen ‘ak›ll› Kürtler’, bekliyor zaten. Ak›ll› Kürtler s›rada. Uysal Kürtlere icazetli bir örgüt kurdurup iﬂi hemen onlarla kendi istedi¤i ﬂekilde
“bar›ﬂ içinde” halledecek. ‹ﬂte kavga bu zeminde sürüyor. AKP’nin ‘demokratl›¤›’, s›rf Kemalizm’in üstündeki tahakkümünü k›rmakla s›n›rl›.
Meselâ akﬂam ba¤›r›yor Erdo¤an “kan›m›z› içimize ak›t›yorlar, ne yapsak Anayasa Mahkemesi bozuyor” diyor. ‹ﬂte buralar›n etki ve yetkilerini s›n›rlamak için demokrasi teranesi çal›yor Erdo¤an. Yoksa AKP’nin
demokratl›kla filan hiçbir alakas› yoktur.
Soru: Karadenizlisiniz demiﬂtik baﬂlang›çta. Bir de çözülmesi gereken sorunlar› olan yaln›zca Kürt hareketi de¤il, Alevi-K›z›lbaﬂ hareketi de¤il, Karadenizliler Lazlar, Çerkesler, Gürcüler vb. gibi etnik, kültürel az›nl›klar da var. Bu etnik az›nl›klar›n dil ve kültür sorunlar›n›n çözümü noktas›nda Devrimci ve Marksistlerin ne gibi önerileri, katk›lar›
olabilir?
Cevap: Lazlar zaten Rize taraflar›nda varlar. Çerkes ve Gürcüler
Osmanl›-Rus savaﬂ›ndan sonra gelmiﬂler. Daha sonra gelenler de var.
Ben de Gürcüyüm. Fakat onlar›n büyük ço¤unlu¤u Karadeniz’de asimile olmuﬂ vaziyetteler. Art›k dil de bilen çok az. Ama sadece Karadeniz’den ibaret de¤iller. Türkiye’nin dört buca¤›nda varlar ve bu insanlar›n belli bir örgütlülük yerleri Kafkas Kültür Derne¤i gibi ve Gürcülerin
de bir derne¤i var ama iler tutar bir taraflar› somut bir istekleri de yok…
Ulusal bir yönleri yok zaten, da¤›n›k durumdalar. Buraya sonradan gelen unsurlard›r… Yerli de¤iller yani bir toprak parçalar› filan da yok.
Lazlar Arhavi bölgelerinde varlar. Bunlar kendi derneklerini kurup, dil,
kültür, tarih, folklorik araﬂt›rma ve çal›ﬂmalar yap›yorlar. Kültürlerini geliﬂtirme isteklerine kulak verip yard›mc› olmak lâz›m. Ama bunlar›n
üzerinde Kürtler ve Aleviler üzerinde oldu¤u kadar bir bask› yok. Çünkü yasak olacak bir istemleri de yok.
Soru: Laz Kültür Derne¤i de kuruldu. Derne¤in talepleri de yay›nland› bunlar›n talepleri aras›nda resmî tarih ve devletin resmî ideolojisiyle örtüﬂmeyen talepleri de vard›. Bu konudaki düﬂünceleriniz neler?
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Cevap: Az çok taleplerini biliyorum, çok kapsaml› bilmiyorum.
Ama talepleri, halledilemeyecek, çeliﬂkiye düﬂülecek talepler de¤il. Dil
ve kültür üzerinden talepleri var. Yani ulusal talepler de¤il dil ve kültür
üzerinden talepler bunlar. Tabii ki bu da proletaryan›n genel kapsam›n›n içine girebilecek konulard›r.
Soru: Birlik konusunu konuﬂtuk ama birli¤in de farkl› farkl› lehçeleri var; iﬂçi hareketinin sendikal ve siyasal birli¤i, s›n›f hareketinin birli¤i, komünistlerin birli¤i gibi birlik kapsam›na girecek o kadar çok unsur
var ki bu birlik konusunu nas›l ele al›rsak birlikte yürüyebilmemiz kolaylaﬂabilir?
Cevap: Birlik konusunda ﬂöyle bir ﬂey söylemek gerekiyor. Benim
düﬂünceme göre, bir olaydan hareket etmemiz gerekir. Biz komünistlerin görevi, s›n›f›n bizi desteklemesini, bizim kurdu¤umuz partiyi desteklemesini vs.den önce, onun kendisi için s›n›f olma bilincine eriﬂmesi, onun gerçek kurtuluﬂunun yol ve yöntemlerinin kavrat›lmas› için çaba harcamal›y›z. Bütün komünistlerin bir kere ortak davran›ﬂ göstermeleri gereken, s›n›f›n gerçek kurtuluﬂunun Marksizm ve Komünizmde
oldu¤unun ve bu bilinci ve örgütlülü¤ü sa¤laman›n yol ve yöntemini
göstermek için komünistler ortak davranmal›lar. ‹kincisi, güncel mücadelelerde proletaryan›n ve bir bütün olarak demokratik mücadelenin
(özel olarak proletaryan›n mücadelesinin, genel olarak demokratik mücadelenin) kurtuluﬂ mücadelesi do¤rultusunda güncel yap›lacaklar› ortak yapmak için rekabetçi bir davran›ﬂa girmeden bir araya gelmeleri
ve ortak davranmalar› gerekmektedir. Meselâ ﬂimdi bugün TEKEL iﬂçilerinin eylemi önemli bir eylem haline gelmiﬂtir. Komünistler, topluca
bu eylemi destekleyip, bu eylemin baﬂar›ya ulaﬂmas› için hiçbir rekabeti öne sürmeden genel olarak onlar›n gerçek kurtuluﬂunu da hissettirecek bir biçimde ama esas olarak bu mücadelede baﬂar› kazanmalar›
için ortak bir dayan›ﬂma içinde olmalar› ve bunun en iyi biçimde nas›l
sa¤lanaca¤› konusunda onlara yard›mc› olmak için ortak hareket edebilmelidirler. Bugün TEKEL iﬂçileri olabilir. Yar›n “Kürdistan Ulusal Kurtuluﬂ Hareketi” olabilir. Öbür gün “kad›n hareketi” olabilir. Di¤er bir gün
“yeﬂili koruma hareketi” olur. Yani bir bütün olarak demokratik ve özel
olarak da s›n›f›n mücadelesinin ilerlemesi için ortak eylem birlikleri
yapmakta asla rekabetçi bir mant›kla, ayr› durmalar› ve birbirlerinin
aya¤›na köstek olmay› kesinlikle unutmalar› ve bu konularda birlik sa¤lamalar› gerekir. Bunlara ek olarak proletaryan›n, iﬂçi s›n›f›n›n sendikal
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birli¤ini de sa¤lamak gerekiyor. Ama bu ﬂöyle anlaﬂ›lmamal›d›r: tek
sendika mant›¤› ile de¤il, sendikal birli¤i belli bir s›n›f sendikac›l›¤› temelinde oluﬂan bir (s›n›f sendikac›l›¤› derken de düﬂmanlar›yla mücadele zemininde oluﬂmuﬂ bir sendikal konfederasyon) sendikal birli¤inin
sa¤lanmas› için hep beraber komünistler ortak mücadele etmeliler.
Yani sendikalar› küçük küçük parçalara bölünmüﬂ bir sendikalaﬂmaya
de¤il, toplu bir mücadele verecek s›n›f sendikal birli¤ini sa¤lamak için
birlikte hareket etmeleri gerekir. Burada Marksizmin ﬂu veya bu ﬂeklide anlaﬂ›l›p anlaﬂ›lmamas› de¤il, burada s›n›f hareketinin ilerlemesidir
hedef. Öbürü talidir. Herkes öbür tarafa gelince de kendi istedi¤ini,
kendi program›n›, kendi anlay›ﬂ›n› kendisi uygular. Ama o noktada ortak hareket etmelidirler. Daha ileri bir birlik için de bir ittifaklar birli¤i
daha kolayd›r ve burada kesinlikle ba¤naz davranmamak, grup ç›kar›
düﬂünmemek, burada ortak ç›kar› öncel hedef yapmak gerekir. Ondan
öte de daha evvel bahsetti¤imiz gibi Marksizm’in gerçek, ayaklar›n›n
üzerine dikilece¤i yorumunda anlaﬂma, y›k›lan›n ne oldu¤unun, yeniden onu üretmenin koﬂullar›n› tart›ﬂ›p burada ortaklaﬂanlar›n daha örgütsel birli¤e do¤ru gitmeleri gerekir.
Soru: ﬁimdi komünistler bilindi¤i gibi yerel, ulusal, co¤rafi ve evrensel mücadele bütünlü¤ünü savunurlar. Yani enternasyonalizmle
yerel ve ulusall›k iliﬂkisini kurmak için mücadele ederler. ﬁimdi co¤rafyam›zda sizin çerçevesini çizdi¤iniz anlamda bir partiden söz edemiyoruz. Bu ayn› zamanda uluslararas› düzeyde de böyle midir? Bunu
nas›l iliﬂkilendirmek gerekir? Enternasyonal anlam›nda bir Dünya Komünist Partisi var m›d›r?
Cevap: Bugün böyle bir parti yok. Marksizmin özüdür enternasyonal. Proletarya enternasyonal olmal›d›r ayn› zamanda. Çünkü baﬂka
türlü kal›c› baﬂar›ya ulaﬂamaz. Ama enternasyonal olmak için ulusal
çapta da örgütlenmesi gerekir. Bu deyimle bir biçimdir ama ulusal çapta örgütlenme özü oluﬂturan biçimdir. Öz ise enternasyonal örgütlenmedir. Ulusal çapta örgütlenip o anlay›ﬂta olanlar›n dünya çap›nda örgütlenmeleri gerekir. Enternasyonaller çeﬂitli biçimlerde olmuﬂtur. ‹lk
dönemlerdeki anarﬂistlerden Marksistlere kadar hepsi farkl›klar arzetmiﬂtir. Benim düﬂüncem esas›nda 3. Enternasyonal’e çok daha yak›nd›r. Örgütlenme, mücadele ve hedeflerde anlaﬂm›ﬂlar›n en az›ndan eylemde bütün birlikler için özellikle vurgulamak istiyorum. Benim Marksizm’de birlik anlay›ﬂ›m, anlad›¤›m, düﬂündü¤üm, inand›¤›m ﬂudur:
S.P. F/7
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birlik, ister cephe birli¤i, ister herhangi bir tekil eylem birli¤i, isterse
parti birli¤i, isterse enternasyonal (uluslararas›) birlik olsun, hepsinin
esas odak noktas› eylemde birli¤i sa¤layacak kadar birliktir. Farkl› düﬂünebiliriz. Bu farkl›l›klar eylemde birli¤i bozmayacak kadar olmal›d›r.
Eylemde birli¤i bozuyorsa orada ayr›ﬂ›l›r. Bu herhangi bir tekil eylem
birli¤inde de böyledir. Tekil eylem birli¤inde eylemde birli¤i bozmayacak doneler farkl›d›r, cephe birli¤inde farkl›d›r, parti birli¤inde farkl›d›r,
enternasyonal birli¤inde farkl›d›r. Ama hepsinin bir temeli vard›r. Hepsinin bir eylem muhtevas› vard›r ve hepsinde eylemde birli¤i bozmamak kadar farkl›l›klar vard›r. Farkl›l›¤a eylemde birli¤i bozmayacak düzeyde müsaade edilir. Biz komünistler öncelikle çeﬂitli demokratik mücadelelerde ve s›n›f›n sendikal ve demokratik mücadelelerinde eylem
birliklerinde, grup ç›karlar›m›z› bu mücadelelerin ç›karlar›n›n önüne
koymamal›y›z. Grup ç›karlar› bunun zehirleyicisidir. Biz grubumuzun
görüﬂlerini o birli¤i sa¤larken savunuruz. E¤er grubumuzun görüﬂleriyle di¤er gruplar›n görüﬂleriyle eylemde birli¤i sa¤layam›yorsak birlik olmaz. Ama eylemde birli¤i sa¤l›yorsa hepimizin görevi o eylemi en baﬂar›l› ﬂekilde devam ettirmek, baﬂar›ya ulaﬂt›rmakt›r. Grubumuzun ç›karlar› de¤ildir art›k o eylemin ç›kar›d›r. Eylemin baﬂar›l› olmas›d›r ç›kar.
Birlik böyle yap›lmal›d›r. Çeﬂitli birlikler vard›r ve bu birliklerin hepsinde
eylem muhtevas› farkl›d›r ve birli¤in de çerçevesi farkl›d›r. Ama hepsinin de ortak noktas› eylemde birli¤in sa¤lanmas›d›r.
Soru: Sizin eklemek istedi¤iniz baﬂka bir ﬂey var m›?
Cevap: Baﬂar›lar…
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-De¤erlendirme-

107 Y›l Sonra “Ne Yapmal›”

Bir devrim düﬂünün ki, sadece kendisini oluﬂturan çeliﬂkilerin sentezinin niteliksel de¤iﬂiminden baﬂka bir ﬂey olsun. Aksi olanaks›zd›r.
Devrimin sadece tek bir çeliﬂkiden kaynakland›¤›n› iddia etmek dolayl›
yoldan burjuvazinin de¤irmenine su taﬂ›mak olacakt›r. Çünkü devrim
tüm çeliﬂkilerin çözülemezlik kisvesine büründü¤ü anda patlak verir.
Toplumun tüm çeliﬂkileri her gözene¤inden f›ﬂk›r›r ve öyle bir an gelir
ki, bu çeliﬂkileri “yönetegelmiﬂ olanlar art›k yönetemez hâle gelirler”. (K.
Marx) Burjuvazinin ölüm çanlar› tam da bu anda çalma¤a baﬂlar. Kapitalist toplum yaﬂam›n her alan›nda çeﬂitli çeliﬂkilere yol aç›yor. Tüm çeliﬂkileri, baﬂta üretimin toplumsal karakteri ile araçlar›n›n tek elde olmas› (özel mülkiyet) olmak üzere (kapitalizmin?) di¤er tüm çeliﬂkileri (realiteleri?) do¤urmakta… Peki, hayat›n, birbirinden, görünürde ama sadece görünürde ba¤›ms›z gözüken tüm çeliﬂkilerinin aras›ndaki diyalektik ba¤› kavray›p, bunu bir devrimle taçland›racak irade nerede aranmal›d›r? Komünist Partisi’nde elbet. Devrimler hiçbir zaman tek bir çeliﬂkinin sonucu olmazlar. O tüm çeliﬂkilerin art›k mevcut sistem içinde çözülebilirli¤inin imkans›zlaﬂt›¤›n›n habercisidir, s›n›flara bölünmüﬂ topluma bir dayatmad›r. Burjuva iktidarlar çeﬂitli sorunlara çözüm, ço¤u kez
geçici de olsa, üretebilirler. Bizlerin öne sürece¤imiz taleplere de yan›t
pekâlâ verebilirler. Sorun da bu de¤ildir zaten. Gündelik kazan›mlar s›n›f›n motivasyonu için önemli ö¤reticilerdir. As›l sorun, devrimci partinin,
kendi tarifini bu çeliﬂkinin üzerinde (yani tek bir çeliﬂki üzerinden) yapmas›d›r. Kendisini tek bir çeliﬂki üzerinden tarif etme¤e kalkmas› devrimci partinin meﬂruluk ve varl›k sebebini ortadan kald›r›r. Örne¤in meﬂrulu¤unu sadece sendikal haklar üzerinde inﬂa eden bir oluﬂum, bu
sendikal haklar mücadelenin ilerleyen sürecinde al›nd›¤›nda ne yapacakt›r? Kendini bu çeliﬂkiyle s›n›rlayan bak›ﬂ ufkun ötesine geçebilecek
midir? Devrimci bir partinin onu di¤er partilerden ay›rt eden özelli¤i sistemin tüm çeliﬂkilerini ve bunlar›n çözümünü devrimde aramas› ve bulmas›d›r. “Komünistler, iﬂçi s›n›f›n›n, önünde dolays›z olarak duran
amaçlar›na ulaﬂmas› ve ç›karlar›n› sa¤lamas› için mücadele ederler,
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ama ayn› zamanda hareketin bugünkü hareket içindeki gelece¤ini de
temsil ederler” (K. Manifesto) (alt› bizim taraf›m›zdan çizildi). Hiçbir devrim, kendi sürecini, tek bir çeliﬂki üzerinden baﬂlatamaz. Devrimci parti, tüm çeliﬂkilerin diyalektik sürecini kavrayan ve meﬂrulu¤unu bunun
üzerine kuran partidir. Tek bir çeliﬂkinin fazla vurgulanmas› böyle yapan› “devrimci” süreçten uzaklaﬂt›r›r, devrim anlay›ﬂ›n› karart›r. Bu da ülkemizde bolca görüler “iktidars›z sol”un önünü açar. O art›k bir iktidar
talepçisi de¤il, efendime söyleyeyim, kah kad›n devriminden bahseden,
kah eﬂcinsel devriminden dem vuran, kah çevre devriminden söz açan
boﬂ söylemler sahibi, kendini sistem içine fark etmeden hapseden bir
siyasî organizmad›r. Yukar›da sayd›¤›m›z kapitalist-sistem-kaynakl› sorunlar›n öneminin fark›nday›z (meselâ eﬂcinsellik tabii ki önceki süreçlerde de vard› ama bunu sorun hale getiren kapitalist sistemin ta kendisidir), fakat belirtti¤imiz gibi ﬂayet istedi¤imiz devrim ise, onu, bu çeliﬂkilerin tümünü senteze çevirerek istemek zorunday›z. Tabii bunu anlamak o kadar kolay olmayabilir. Bunu, on y›llard›r, muhaliflik s›n›r›na,
fark›nda olmaks›z›n çekilen devrimci hareket anlayabilir mi? Anlama
hali bulanlar›n, anlamak istemeyenlerin bugünkü durumu ortada? Hepsi ya da ço¤unlu¤u kendilerini bir ama sadece bir çeliﬂki üzerinde var
etmeye çal›ﬂ›yor. Kimi etnik köken üzerinden, kimi kaba ekonomizm
üzerinden, kimi Alevilik, kimi cinsel vurgu üzerinden… Bundan 107 sene önce Lenin, devrimci bir partinin oluﬂmas› sorunsal›n›, bu partinin
kendisini üzerinde var edece¤i zemini çok güzel tan›mlayarak tarif etmiﬂti. Bugünlerde de, Lenin’in tart›ﬂt›¤› parti ve hangi çeliﬂkiler üzerinden oluﬂturulaca¤› sorusu yeniden gündemin çok önemli maddelerinden biri olmuﬂtur. Lenin’in özelikle de sendikalist-ekonomist burjuva bilincini kutsamaya çal›ﬂanlar›n art›k duymazdan geldikleri “ne yapmal›”
sorusu, zaman›n›n geçti¤i ne denli ileri sürülse de, bize bir yöntem hâlâ sunmaktad›r. “Ne Yapmal›” sadece tek bir çeliﬂkiyle avunanlar›n görmezden geldikleri baﬂ yap›tt›r. Peki, ne anlat›r “Ne Yapmal›” bize? Devrimci partinin tek bir çeliﬂkiye odaklanmamas› gerekti¤ini ve burnunu
sendikalardan kendi emek-sermaye çeliﬂkisini çözmek ad›na ç›kart(a)maman›n, gözlerini erke¤e kad›n sorunu ad›na dikmenin, çevre
sorununda a¤açlara bakmaktan orman› görememenin yanl›ﬂl›¤›n› dillendirir. Devrimci partinin kapitalist sistemin tüm çeliﬂkilerine kuﬂbak›ﬂ›
bakmas› zorunlulu¤unu kan›tlar. Çünkü devrimci bilinç yüzy›llard›r s›n›fl› toplumdan kaynaklanarak biriken niceliksel durumun (çok özel bir) ni100

teliksel dönüﬂümünü öngören bilinçtir. Devrimci bilinç hem s›n›f›n bilincidir, hem de¤ildir. ‹ﬂçi s›n›f›n›n bilincidir, çünkü niceliksel birikimini ondan al›r. Yüzy›llarca süren s›n›f savaﬂ›mlar›n›n öfkesini, eﬂitsizli¤in haks›zl›¤›n›; deneyimi, ac›lar›n› oradan al›r. K›sacas› ezilen-sömürülen s›n›f›n içinde niceliksel kökleri vard›r. Bu s›n›f kültürüdür. Ama o ayn› zamanda iﬂçi s›n›f›n›n bilinci olmayabilir. Çünkü bu bilinç kendine hedef
olarak s›n›fs›zl›¤›, s›n›flar› ortadan kald›rmay› seçmiﬂtir. Hiçbir bilinç kendisini kendi imkanlar›yla yok etmeyecektir. Lenin’in “iﬂçi s›n›f›na bilinç
d›ﬂar›dan gelir” demesinin anlam› da budur iﬂte. Bu d›ﬂar›danl›k yukar›da belirtti¤imiz gibi s›n›flar-üstü falan de¤ildir. Fakat bugünün hiçbir s›n›f›na ait de de¤ildir. O tamamen gelece¤in bilincidir. Niteliksek kopuﬂun ad›d›r. Bu yüzdendir ki, bu niteliksel kopuﬂu yapamayanlar, bugünün en iyi çevrecileridirler, bugünün en iyi sendikac›lar›d›rlar, bugünün
en iyi feministleridirler. Tabii ki, bu hareketleri yok saym›yoruz. Demek
istedi¤imiz, devrimci bilinç bunlar›n bir bileﬂkesidir. Ama bunlar›n kendi-baﬂlar›na hiçbiri devrimci bilinç de¤ildir. Lenin “iﬂçi s›n›f›na bilinç d›ﬂar›dan gelir” derken bu bilincin s›n›flar-üstü oldu¤unu söylemedi. Sadece niteliksel bir kopuﬂun gerçekli¤ini dile getirdi. Her toplumun egemen ideolojisi o toplumun egemen s›n›f›n›n ideolojisidir. Bugün herhangi bir hareket, ufkunda kapitalizmin y›k›lmas›n› göremiyorsa, onun bilinci en iyi ihtimalle reformist bir bilinçtir. ‹deolojiler kendi köklerini kendi
maddilikleri üzerinden tarif ederler. “Kulübedeki baﬂka düﬂünür, saraydaki baﬂka..” (Engels) E¤er ideolojileri ve bunlar›n do¤rultusundaki
bilinci maddî yaﬂam›n içinden al›yorsak kapitalizm ilelebet y›k›lamayacak demektir. Sürecin kendi kendine bilince ama do¤ru bilince
varaca¤›n› söylersek devrimci partiye ne gerek kal›r? Bir çeliﬂki her zaman kendi çözümünün potansiyelini içinde bar›nd›r›r, fakat bu çeliﬂkinin
çözümü de bütünü ile kendisinin getirece¤i anlam›na kesinlikle gelmez.
Kanser hücresi tüm insanlarda vard›r, fakat bu saptamadan ç›ksa ç›ksa her insan›n kanser olabilece¤i sonucu ç›kar. Tüm insanlar›n do¤uﬂtan kanser oldu¤u sonucu ç›kmaz! ﬁayet bir ﬂey kan›tl›yorsa, kanser olmak için baz› h›zland›r›c› koﬂular›n oluﬂmas› gerekti¤ini kan›tlam›ﬂ olur.
Bu gerek-koﬂul, yeter koﬂul mant›¤›n› bir de s›n›f savaﬂ›m› gibi hayatî
sorunlara uygulayacak olursak, Lenin’i daha iyi anlam›ﬂ oluruz. Burada
iﬂ biraz kar›ﬂ›kt›r. Çünkü bir yanda s›n›f olma bilinci, di¤er yanda da tüm
s›n›flar› ortadan kald›rma bilinci söz konusudur. Bir s›n›f bir s›n›f gibi düﬂünür, bir s›n›f gibi duygulan›r. Tüm kodlar› s›n›fsald›r. S›rf bu yüzden
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devrimci bilinç d›ﬂar›dan gelir. Çünkü o, yani devrimci bilinç, s›n›f gibi
düﬂünmez. Tam tersine s›n›f›z gibi düﬂünür. Çünkü o komünisttir. Ufkunda s›n›fs›zl›¤› görebilmiﬂtir. Bu manevî düﬂüncesini maddî güce çevirmek ister. Bu yüzden kapitalist s›n›f› ortadan kald›rabilecek tek maddî güce baﬂvurur. ‹ﬂçi s›n›f›na. “…ve böylece iﬂçi s›n›f› komünist ideolojide manevî gücünü, komünist ideoloji de iﬂçi s›n›f›yla manevî
gücünü bulur” (K. Marx). ‹ﬂi-gücü iﬂçilerin ücretini art›rmak olan bir bilinç gözlerini kapitalizmin di¤er tüm çeliﬂkilerine kapatm›ﬂt›r (yaﬂad›¤›m›z topraklar›m›zda bu bilincin bile geri olmas›, yani sendikal ekonomik
bilincin bile geri olmas›, komünistlere çok büyük görevlerin s›rf bunun
için düﬂüyor olabilece¤ini yads›mam›z› gerektirmez). Sendikalist dünyada olup bitenleri ekonomist gözüyle kavrar. Bu yüzdendir ki, Avrupa’daki sol bugün kapitalist emperyalist iﬂgalleri destekler durumdad›r.
Çünkü sömürgelerden gelen art›-de¤erin bir k›sm› oral› iﬂçilerin ceplerine konmaktad›r. Art›k onlar sömürgelerin direniﬂini kavrayamazlar. Oysa devrimci bilinç bu anlay›ﬂ›n çok çok üstündedir. Hiçbir ekonomik ç›kar› olmadan da bedel ödeyebilen, savaﬂabilen, üzülen, öfkelenen, harekete geçen bir bilinçtir bu.
Kendini sadece kad›n›n sorunlar›na kenetleyen bilinç, yan› baﬂ›nda
ölen, bedel ödeyen erke¤i, sömürülen iﬂçi erke¤i göremez. Daha sonra da kalk›p sokaktan geçen erkekleri i¤neleme eylemi yapar ve erke¤in sistemden-kaynakl› tahrifat›n› görmez, görmek istemez. Lenin’in “ne
yap›lmas›” gerekti¤ini bilen komünistleri, “I. Dünya Savaﬂ›’nda, savaﬂ
makinelerini sabote etmekte ustalaﬂt›lar. Bilahare 2. Wilhelm’e, sonra
itilaf devletlerine, daha sonra da Hitler faﬂizmine karﬂ› savaﬂt›lar” (Demenico Losurdo,” Lenin de Devrim Kuram› ve Parti Kuram› FELSEFELOGOS DER. Say›:35-36 2008). Bu devrimci bilincin somutlu¤udur. Niteliksel diyalektik de budur. “Ne Yapmal›”, bize, ne yapmam›z gerekti¤ini, 107 sene sonra hâlâ söylemekte. Aradan geçen bir as›r bile olsa,
bu onun bilimselli¤ine zerre kadar gölge düﬂürmemektedir. Tan›k oldu¤umuz kadar›yla, kimi “sol”dan gelen “’Ne Yapmal›’ art›k anlams›zd›r,
çünkü o bir as›r önce yaz›lm›ﬂt›r” gibi eleﬂtiriler oldukça düﬂündürücüdür. Bir bilim adam›n›n ç›k›p “Darwin art›k önemsizdir, çünkü aradan y›llar geçmiﬂtir” dedi¤ini düﬂünün. Ülkemin kendi ideolojik kofluklar›n› gizlemek için binbir k›l›¤a giren sözümona solcular› bu tip komik gerekçelere baﬂ vurmaktalar. Konumuza dönecek olursak: Devrimci partinin niteliksel farkl›l›¤› onun art›k bir s›n›f gibi düﬂünmemesindedir. Niceli¤ini
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bugün iﬂçi s›n›f› içinde, geçmiﬂte tüm ezilen, sömürülen s›n›flar içinde
oluﬂturan devrimci parti bir niteliksel kopuﬂun ifadesidir. O, niceliksel
durumun tüm gerçekli¤ini, bünyesinde, s›n›fl› toplumlar›n ortaya ç›kt›¤›
andan itibaren toplar. Spartaküs’ün, Bedreddin’in, Hallac-› Mansur’un,
Lenin’in, Marx’›n vücudunda niteliksel patlamalar yaﬂar. K›lavuzun ne
oldu¤unu sorusu, yan›t›n›, tam da bu anda bulur. Önderlerin “tek baﬂlar›na kurtar›c›” olduklar› palavras›n›n aksine, onun yani önderin niceli¤inin niteli¤e dönüﬂmesidir söz konusu olan. Devrimci partinin kendisi niteli¤in taﬂ›y›c›s›d›r. Kendi içinde bulundurdu¤u kadroyu bu niteliklerle
donat›r. Bu yüzden devrimciler örgütüdür, ve yine bu yüzden iﬂçi s›n›f›n›n önderleridir. Yine ‘özgürlükçü sol’un Leninist bilinç ve parti anlay›ﬂ›na sald›r›lar›n›n yo¤unlaﬂt›¤› bir noktaya gelmekteyiz. ‹ddia: Leninist
parti bireye aﬂ›r› merkeziyetçilik yüzünden, kiﬂili¤ini kaybettirir. Kuﬂkusuz devrimci Leninist partide yandaﬂlar›n›n ba¤l›l›¤›na, disiplinine, bunlardan da önemlisi niteli¤ine vurgu yaparak, tam da burjuva ideolojisinin kimliksizleﬂtirdi¤i bireylere kiﬂilik kazand›r›r. Bu yüzdendir ki, cahilliklerin içine itilen iﬂçi s›n›f›n›n evlatlar› parti içinde yönetmeyi, paylaﬂmay›, fedakârl›¤› ö¤renirler. ‹nsanl›k onurunu ö¤renirler. ‹ﬂte bu yüzden,
parti, reformist solun iddia etti¤inin aksine, bireyin boyunduruktan s›yr›lman›n bir arac›, ama en önemli arac› olur. Sürekli konunun d›ﬂ›na ç›kmak mecburiyetinde kal›yoruz. Bir kez daha dönelim: Önderle önderlik
yap›lan kitle aras›nda her zaman bir gerginlik vard›r ve olmal›d›r da.
Yoksa bir mant›k hatas› var demektir. Önder tüm çeliﬂkilerin fark›na varan, bunlar›n sentezini yapan ve partinin herhangi bir çeliﬂkinin çözülmesiyle kendi varl›k-nedenini yitirmemesi için tüm çeliﬂkilerin çözümünü isteyen kimsedir. Yani devrim için yürüyendir. “Ne Yapmal›”, yola,
kendini tüm bu gerçekler üzerinden tarif ederek ç›km›ﬂt›r. Devrimci bilincin d›ﬂar›dan gelmesinin anlam› da buradad›r. Lenin, diyalekti¤i, parti, kitle, devrimci bilinç, kendili¤inden bilinç, vb. sorunlara uygulam›ﬂt›r.
Lenin’in “Ne Yapmal›”da bahsetti¤i devrimci bilinç çeliﬂkilerin çoklu¤unu kavrama, bir sentezde toplama yetene¤inde belirginleﬂir. Di¤er bilinçler ise bu yetenekten habersizdirler. O bilinç ki, s›rf bu yetenekten
bîhaber oldu¤undan, sözgelimi neden sendikal› iﬂçi say›s› az, aç›klayamaz. Çünkü iﬂçiyse sendikal› olmak zorunda. Oysa devrimci bilinç bunu anlama yetene¤ine sahiptir. O yüzdendir ki, kad›n haklar›n› savunan
devrimciler, iﬂyerinden eve gelen iﬂçinin neden kar›s›yla, ya da iﬂten
gelen kad›n›n neden kocas›yla kavga etti¤ini anlayamaz. Daha do¤ru103

su, bunu erkek düﬂmanl›¤›yla aç›klar. Lenin’in “Ne Yapmal›”da bahsetti¤i devrimciler örgütü, gelece¤e ait fakat bugüne ba¤l›, gelece¤i isteyen fakat bugünün kazan›lmas›yla baﬂlayan, hem bir s›n›f›n örgütüdür
hem de hiçbir s›n›f›n örgütü de¤ildir. O, bugünü, yar›n›n kazan›lmas› için
kazanman›n, s›n›flar› ortadan kald›rman›n örgütüdür. Bunun için bugünün devrimci s›n›f›n›n öncüsüdür. Çünkü iﬂçi s›n›f› hem kendisi (sosyalizm, proletarya D‹KTATÖRLÜ⁄Ü) için, hem de ayn› zamanda kendisini yok edecek olan bir ﬂey (komünizm) için aya¤a kalkacakt›r. Bu diyalektik sürecin tonlamas› çok önemlidir. Çünkü s›n›fl› toplum boﬂluk tan›maz. Bu sürecin diyalekti¤ini anlayamayanlar kafalar›n› bin kez duvara
vurmak zorunda kalacaklard›r.
Hepimizin son dönemde tan›k oldu¤umuz tart›ﬂmalar gündeme
krizle birlikte gelen Marx tart›ﬂmalar› oldu. Ben de bu konu üzerine bir
ﬂeyler yazmay› düﬂünürken, bu tart›ﬂmalar›n niteli¤ini ve neden yap›ld›¤›n› anlatan mükemmel bir pasajla karﬂ›laﬂt›m. Fazla bir söze gerek yok
diyerek bu pasaj› oldu¤u gibi aktarma gere¤i duyuyorum. “Ne Yapmal›”n›n zaman› geçti diyenlere: “Tarihte, kurtuluﬂlar› için mücadele eden
köleleﬂtirilmiﬂ s›n›flar›n devrimci düﬂünür ve önderlerinin ö¤retilerinin
baﬂlar›na bir çok kez gelen, bugün de Marx’›n ö¤retisinin baﬂ›na geliyor. Ezen s›n›flar›n, sa¤l›klar›nda, büyük devrimcilere, ard› arkas› gelmez takibatlardan (kovuﬂturmalardan mk) baﬂka verebilecekleri hiçbir
ﬂeyleri yoktu, onlar›n ö¤retilerini, en vahﬂi düﬂmanl›k, en koyu kin, en
taﬂk›n yalan ve karalama kampanyalar›yla karﬂ›lad›lar. Devrimci ö¤retinin içeri¤ini (alt› Lenin taraf›ndan çizilmiﬂtir), devrimci ucunu kopartarak, büyük devrimcileri, ölümlerinden sonra, zarars›z ikonlar haline getirmeye, deyim yerindeyse azizleﬂtirmeye, ezilen s›n›flar› “teselli etmeye” ve onlar› aldatmak için adlar›na belli bir ﬂan vermeye çal›ﬂ›rlar. Burjuvazi ile iﬂçi hareketi içindeki oportünistler, Marksizm’in iﬂte bu türden
“iﬂlenmesi”nde birleﬂiyorlar. Ö¤retinin devrimci yan›, devrimci ruhu unutuluyor, bir kenara itiliyor, çarp›t›l›yor. Ön plana, burjuvazi için kabul edilebilir olan yan› ya da öyle oldu¤u san›lan ﬂeyler ç›kar›l›yor ve övülüyor.”
(V. ‹. Lenin, “Devlet Ve Devrim”, ‹nter Yay›nlar›, s.13,14,).
15 Aral›k 2009-Ankara
Not: Bu yaz›n›n haz›rlan›ﬂ›nda kolektif eme¤i geçen Tülay ve Murat dostumuza katk›lar›ndan dolay› en içten duygu ve teﬂekkürlerimizle…
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Ayd›n Dinço¤ul

-De¤erlendirme-

Toplumlar›n Belle¤i Özgürleﬂmelidir

Toplumdaki kolektif-ortak belle¤in nas›l çal›ﬂt›¤› ve sözlü-yaz›l› kaynaklarla korunurken ne gibi varyantlardan-dönüﬂümlerden geçirildi¤i giderek aç›¤a ç›kmakta ve toplumlar›n özgürleﬂebilmesinin önündeki engellerin kalkmas› kolaylaﬂmaktad›r. “Evrensel” dinlerin, siyasal erkin,
ulus-devletlerin ve küresel hiyerarﬂinin, toplumlar›n belleklerine zor ve
r›za ile giriﬂinin; hangi nedenlerin, ihtiyaçlar›n ve isteklerin kullan›lmas›yla baﬂar›ya ulaﬂt›¤› da, çok yönlü tarihsel-sosyolojik araﬂt›rmalarla
aç›¤a ç›kar›lmaktad›r.
Hiyerarﬂik uygarl›k tarihinin baﬂlang›c›ndan beri, toplumun belle¤i
üzerinde kurulan tüm denetimler, erk hiyerarﬂisinin koﬂullar›n› oluﬂturmuﬂtur. Toplumsal bellekte, “bilinç-d›ﬂ› ögeler” denilerek kesilen esas
köklerin unutturulmas› için amans›z ve kurnazca bir savaﬂ verilmiﬂtir.
Bugün bilgi ak›ﬂ›n›n muazzam denetimi ve bilgileri iﬂleyen bilgi a¤›n›n, siyasal zor ayg›t›n›n elinde en güçlü silah olarak korunmas› daha
da etkileyici bir durumdad›r. Toplumun ortak-kolektif belle¤inin kurnazca yeniden düzenlenmesi ve siyasal erkin kendine do¤rudan meﬂruiyet
sa¤lamas›, bu bilgi a¤›na sahip olmas›ndan dolay› daha kolay olmaktad›r. Bilgileri denetlenen bir topluma sahip olmak, belle¤i daha sinsice ve
daha ince kurgulanan bir topluma sahip olmak, onu istedi¤i gibi yönetebilmeyi kolaylaﬂt›rmaktad›r. Bilgilenme ve iletiﬂim sorunu, devasa yaﬂamsal bir siyasal sorun olarak özgürleﬂme mücadelemizin önünü t›kamaktad›r. Buna ra¤men bizler, bilinç-d›ﬂ› denerek bir kenara at›lan ve
asl›nda toplumsal belle¤imizin kökleri olan, bizi biz k›lan de¤erlerimizle,
daha bilinçli ve sa¤l›kl› buluﬂup varoluﬂumuzu güçlendirebiliriz.
Özgürlü¤ü kendi varoluﬂlar› içinde kurgulayan ve s›n›rlayan egemenler için, tarihi yeniden kurgulama prati¤inde, toplumsal belle¤in yol
gösterici itici bir güç olarak, toplumsal dönüﬂümde stratejik bir önemi
vard›r. Hiyerarﬂik-devletçi yaklaﬂ›mlar, toplumun belle¤ini silmek ve tarihi yeniden kurmak için, sistemli unutturma yöntemiyle çal›ﬂ›rlar. Çünkü insanlar› tutsaklaﬂt›rmak için, öncelikle onlar›n belleklerini silmek gerekir. Bunun için gerekirse bütün tan›klar ve belgeler yok edilir. Tarihe
“temiz ve yeni” bir sayfa aç›l›r. Burada ürkütücü olan, bu sahtekârl›¤›n
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sadece insanl›k onurunu çi¤nemesi de¤il, geçmiﬂi hat›rlamay› bile, bir
korkutmayla özdeﬂleﬂtirip de¤iﬂim sürecini kapatmas›d›r. Burjuva resmî
tarih anlay›ﬂ› ile resmî ideolojileri kökleﬂtirmek isteyen devletlerin kolektif belle¤i yok etme savaﬂ›na karﬂ›, tutarl› bir tarih ve s›n›f bilincine sahip muhalif tarih yaz›m› yapabilen inatç› direniﬂçiler, özgürlü¤e susam›ﬂ
halklar›n›n toplumsal belle¤ini savunma savaﬂ› yürütürler. Böylece kendi tarihsel, sosyal, kültürel yok oluﬂlar›n› engelledikleri gibi, gelecek kuﬂaklar›n da suskun ve bilgisiz kalmas›n› engellemiﬂ olurlar.
Tarihten günümüze akan toplumsal belle¤i koruma savaﬂ›n›, daha
çok sözlü edebiyat›n, sözlü kültürün ve bedene uyarlanm›ﬂ, bedenle
bütünleﬂtirilmiﬂ uygulamalar›n özünü savunmakla sürdürebiliriz. Halk›n
belle¤inin bedensel dili, ayin ve tören uygulamalar›yla kuﬂaktan kuﬂa¤a korunarak gelmiﬂtir. Yaz›n›n, devletin hiyerarﬂik yap›lanmas›n› kurumlaﬂt›rmas›ndaki etkin rolü bilinir, hatta tarihi yaz›n›n bulunmas›yla
baﬂlatmak modad›r. Tabii ki resmî tarih, yaz› ile baﬂlar. Yaz›l› belgelere
her zaman kuﬂkuyla bak›labilir ama sözlü edebiyat, sözlü kültür halk›n
eme¤idir, halk›n öz mal›d›r, çok somut, yal›n ve gerçekçidir. Her ikisinin
kökleri ve amaçlar› aras›nda derin uçurumlar vard›r. Sözlü kültürü küçümseyen ve yaz›y›, bilgiyi tekellerine, erkek akl› hiyerarﬂinin merkezine alan egemenler, kutsal mülkiyetlerini korumak için yaz›y›, bilgiyi, akl› kullan›rlar. Yaz›y›, alfabeyi bilmeyen halklar›n uygarl›ktan bihaber ve
cahil olduklar› ise koca bir yaland›r. Özgürlü¤ü ve paylaﬂ›m› kutsal sayan, do¤ayla bütünleﬂmiﬂ ak›llar›, sezgi ve duygular› çok güçlü olan
halklarsa, toplumsal belleklerinde bu inançlar›n›n ve ritüellerinin özünü
korumak için müthiﬂ bir savaﬂ vermiﬂlerdir. ‹lerlemiﬂ, “uygar” kapitalistlere gelince, kadim halklar›n bu kutsal törenlerinin içini boﬂaltarak, onlar›n simge ve sembollerini, anma ve törenlerini gösteriﬂ ve ihtiﬂam içinde siyasal güç gösterilerine ve anma törenlerine dönüﬂtürmeyi ve halklar›n toplumsal belle¤inde yer eden bu törenlerle gene onlar›n belleklerini i¤diﬂ etmeyi çok iyi bilirler.
Burada sosyologlara, antropologlara, tarihçilere ve di¤er araﬂt›rmac›lara düﬂen görev, toplumsal belle¤e mal olan sözlü tarih, sözlü
edebiyat çal›ﬂmalar›na titizlikle e¤ilmek, insanl›¤›n kilitlerini ve ufkunu
açan bu anahtarlar›n s›rr›n› kavramakta uzmanlaﬂmak olmal›d›r. ‹nsanl›¤› özgürlüklerine kavuﬂturacak tarihsel ba¤lar›n s›rlar› bu araﬂt›rma
alanlar›nda gizlenmiﬂtir. Ayd›nlanmac› anlay›ﬂlardan miras ald›¤›m›z,
halk› cahil san›p ona ak›l vermeyi, öncü olup yol göstermeyi, maharet
sanmaktan vazgeçmeli, esas ö¤retmenimizin halk ve onun as›rlardan
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süzerek getirdi¤i de¤erleri oldu¤unu kavramal›y›z. Yürüyüﬂe ve yürüyüﬂ yoluna birlikte, yan yana girilecektir, ne bir ad›m önde ne bir ad›m
geride yürünecektir. Onlardan biri olmak için onlarla birlikte yaﬂamak
ve onlara inanmak gerekir. Bunun d›ﬂ›ndaki öncülük kuruntusu ile hamasi söylevler boﬂ laftan ibarettir.
De¤erlerine, de¤er katmam›z› sa¤layan halk, ö¤retmenimizdir ve
biz onlar›n hizmetinde olan mütevaz› araﬂt›rmac›lar olarak, onlar›n toplumsal belleklerini korumalar›na sayg› duyarak, tüm sözlü kaynaklar› taramak, bu gerçek hazinenin içindeki ortak noktalar› bulmak ve halklar›n
kardeﬂli¤ini somutlaﬂt›rmak durumunday›z. Bu somutlan›ﬂ; ancak iyimser, ilerici ve dinamik bir yöntemle gerçekleﬂtirildi¤inde bir anlam kazanacakt›r. Toplumbilimin ve tarihe bak›ﬂ›n, devletçi-hiyerarﬂik görüﬂü boﬂa ç›karmas› için, en baﬂtan ve yeniden konumlanmas› gerekir ve bilimin halklaﬂmas› ve özgürleﬂmesi için bu görev, bir zorunluluktur. Toplumun büyük bedellerle ve titizlikle korudu¤u de¤erlerini, yarat›lar›n›, tahakkümcü-istismarc› yöntemlerden uzak tutmak, bu kurgusal-yapmac›k
ikiyüzlü ve faydac›l›¤› temel alan de¤erlerden ayr›ﬂt›¤› noktalar› somutlaﬂt›rmak görevimiz olmal›d›r. Egemenler kirli-pasl› kurgular›n› cilalay›p,
yeniden halklar›n belle¤ine sunsalar da onlar› bütünüyle kand›rmay› ve
ortak de¤erlerini onlara unutturmay› hiçbir zaman baﬂaramad›lar.
Elbette tarihin sonunun geldi¤ini söyleyen, kapitalist “ilerlemenin”,
birer kurbana dönüﬂtürmeye çal›ﬂt›¤› halklar, tarihe ve topluma sinmiﬂ
olan tahakküm ve hiyerarﬂi örüntülerinden kurtulmak için, alçakgönüllü
ve sab›rl› çabalar›n› koruyorlar. Zorla çal›ﬂt›rmaya dayal› ﬂiddet ve tahakküm içeren toplumun, bireyi-insan› nas›l kendine yabanc›laﬂt›rd›¤›n›,
bask›c› toplumun zora-güce tapan de¤erlerinin toplumsal belle¤i i¤diﬂ
edip nas›l nevrotik-faﬂist toplumsal bunal›mlara neden oldu¤unu kavrayanlar, bugün unutman›n verdi¤i ac›y› ve utanc› bilerek ve unutmamak
için direniyorlar.
Çünkü unutmak, kendine ihanettir, insan olman›n onurunu kaybetmektir.
Halk›n belle¤ine inanmal›, yaslanmal› ve her insan›n belle¤inin en
derinlerinde yatan toplumsal ortakç›-paylaﬂ›mc› kardeﬂli¤in s›cakl›¤›nda
bugün yeni ateﬂleri yakacak k›v›lc›mlar›n oldu¤unu bilerek, o k›v›lc›mlar›n tutuﬂturaca¤› büyük özgürlük ateﬂine do¤ru yürümeliyiz.
Özgürlü¤ün ateﬂi, hepimizi yürekten kucaklas›n.
8 Aral›k 2009 - Konak ‹zmir
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Mehmet Gül
Sistemin Bunal›m› ve
Solun Gündemi*

-Panel Konuﬂmas›-

ABD’de baﬂlayarak kapitalist sistemin tümüne yay›lan ciddî bir
ekonomik bunal›ma tan›kl›k ediyoruz. Yüzbinlerce insan iﬂini kaybetti;
aç y›¤›nlara yenileri eklendi, kredi kart› ma¤durlar› ç›¤ gibi büyüdü, yoksulluk mutlak olarak artt›; Dünya’da, her gün, 16.000 çocuk açl›ktan ölüyor. Krizin te¤et geçece¤i söylenen Türkiye’de A¤ustos ay›nda iﬂsizlik
oran› % 13.4 olarak gerçekleﬂti. Temmuz-Eylül dönemi tar›m d›ﬂ› iﬂsizlik oran› ise % 17. Geçen y›l›n ayn› dönemine oranla bu y›l iﬂsiz say›s›
927 bin kiﬂi artarak 3 milyon 429 bin kiﬂiye ulaﬂt›. Kaba bir hesapla ve
tar›mdaki iﬂsizli¤i de katarak bir sonuç ç›karmaya çal›ﬂ›rsak, 72 milyon
nüfuslu Türkiye’de yaklaﬂ›k 10-12 milyon kiﬂi açl›k s›n›r›nda yaﬂ›yor.
Dünyan›n birçok kapitalist ülkesinden farkl› olarak Türkiye’de bu
duruma s›cak bir siyasal gündem de eﬂlik ediyor. Burjuvazinin kendi iç
hesaplaﬂmas›na ba¤l› olarak ciddî bir iktidar mücadelesi sürüyor. Görülmedik suç belgeleri ortal›kta dolaﬂ›yor ve görülmedik suçlar aleni olarak yeniden iﬂleniyor ama her ﬂey kan›ksanm›ﬂ olarak devam ediyor!
‹ﬂçiler ve yoksul halk kitleleri derin ac›lar içinde sessiz kal›rken bir baﬂka kanalda, âdeta karanl›¤a seslenen bir kitlesellik var; Son bir ayl›k süre içinde Türkiye’ye bakt›¤›m›zda ﬂu çarp›c› kitlesel hareketlerle yüzyüze geliriz:
19 Ekim’de “Demokratik Aç›l›m”a katk› ve “iyi niyet göstergesi” olarak A. Öcalan’›n ça¤r›s› üzerine Maxmur Mülteci Kamp› ve Kandil’den
toplam 34 kiﬂi ülkeye giriﬂ yapt›; bu grubu binlerce kiﬂinin kat›ld›¤› coﬂkulu bir kalabal›k karﬂ›lad›. Öyle bir kalabal›k ki hem devlet hem de
PKK’nin kimi temsilcileri ﬂaﬂ›rd›. M. Karay›lan “anlaﬂ›lan halk›m›z bu giriﬂimi fazla abartt›” derken, devlet, zafer coﬂkusuyla yollara düﬂen yüzbinlerce insan›n karﬂ›lad›¤› bu tarz bir “iyi niyet”i fazlas›yla “art niyetli” ve
“demokratik aç›l›m›n ruhuna ayk›r›” buldu ve süreci durdurdu. Çünkü
halk, bu “aç›l›m›”, iktidar›n, yani AKP’nin iyi niyetli ve lütufkâr bir giriﬂimi
olarak de¤il, y›llard›r süren hakl› bir mücadelenin sonucu olarak alg›lad›.
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8 Kas›m’da Alevi Bektaﬂi Federasyonu’nun öncülü¤ünde “Ayr›mc›l›¤a Karﬂ› Eﬂit Yurttaﬂl›k Hakk›”ad›yla yap›lan mitinge yüzbinlerce insan kat›ld›. Kad›köy Meydan›, 1996 1 May›s’›ndan sonra ilk kez böyle
bir kalabal›¤› a¤›rlad›. Kimi gözlemcilere göre 8 Kas›m’da Kad›köy Meydan›’nda en az 500 bin kiﬂi vard› ve bu kalabal›k AKP iktidar›n›n “Alevi
Çal›ﬂtaylar›”n› pek samimi bulmuyordu.
10 Kas›m’da AKP Hükümeti, “Demokratik Aç›l›m”›n ne oldu¤unu ve
ne içerdi¤ini aç›klamak ve bunu muhalefetle görüﬂmek amac›yla Meclise taﬂ›d›. Bütün engelleme çabalar› sonuçsuz kald›. AKP bildi¤ini okudu. CHP, O. Öymen vas›tas›yla a¤z›ndaki baklay› ç›kard›, Kürt sorunu
konusundaki çözümünün, tarihin tan›kl›k etti¤i k›r›mc› ve inkarc› yöntem
oldu¤unu, AKP’nin de bunu takip etmesi gerekti¤ini itiraf etti. Örneklemek için Dersim Katliam›’n› verince olan oldu: Türkiye’nin dörtbir yan›ndaki Dersimliler sokaklara döküldü. Hem söyk›rim› lanetlediler ve hem
de CHP’yi...
Bütün bu altüst oluﬂlarda iktidar partisi AKP oldukça rahatt›... Ne
Kürt halk›n›n taleplerini, ne Alevilerin ﬂikayetini ve ne de Dersimlilerin
soka¤a dökülüﬂünü üstüne al›nmad›... Hatta, oldukça baﬂar›l› bir ﬂekilde, bütün bu ayk›r› sesleri , yürütmekte oldu¤u iktidar mücadelesinde
payanda olarak kullanmaya çal›ﬂt›/çal›ﬂ›yor... Peki neden?
Çünkü, Türkiye iﬂçi s›n›f›, politik bir güç olarak sahnede de¤il. Sosyalist sol, ne yaz›k ki, siyasal bir güç olmaktan uzak. B›rakal›m iﬂçi s›n›f›na öncülük etmeyi, politik arenada dik durabilecek siyasal bir bütünlükten dahi yoksun. Peki, Marksist sol neden bu halde? Bu durum subjektif niyetlerin ürünü müdür, yoksa birtak›m tarihsel ve toplumsal sebepleri var m›d›r?
Yerel Nedenler
Al›ﬂ›k oldu¤umuz gibi, birçok “objektif” ve “subjektif” neden s›ralanabilir. Her siyasal hareket, kendi gerçekli¤inden kalkarak kendi özel
tarihini ve baﬂar›s›zl›¤n›n (tabii ortada bir baﬂar›s›zl›k oldu¤unu kabul
ederse) nedenlerini s›ralayabilir. Fakat ortak bir tak›m nedenler de olmal›... Çünkü Marksist Sol aﬂa¤›-yukar› ayn› durumda. Bugün üzerinde
durulmas› gereken, Marksist Sol’u ayn› durumda gösteren ortak nedenler üzerinde durmakt›r; e¤er bunlar yeterince bilince ç›kar›l›rsa, AKP’yi
rakipsiz b›rakmayacak ciddî bir siyasal yap›lanmaya gidilebilir.
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Tekrar pahas›na belirtmekte yarar var: 12 Eylül Askeri darbesi,
devrimci hareketin bugünkü duruma gelmesinde en büyük etkenlerden
biridir. Sol’un özgün yap›s›, darbenin etkisini daha da artt›rd›. Sol, iﬂçi
s›n›f›yla güçlü ba¤lara sahip de¤ildi. Antifaﬂist temelde örgütlenmiﬂ
güçlü bir devrimci gençlik hareketi niteli¤indeydi. Terminoloji ve ideolojik olarak siyasal iktidar› hedeflemiﬂ olsa da örgütsel yap› olarak bu
perspektife uygun bir örgütsel bünyeye ve yap›ya sahip degildi. Bu nedenle, darbeye karﬂ› ciddî bir direniﬂ gösteremedi. Darbeci generaller
bile devrimci hareketin bu kadar k›sa bir süre içinde bitebilece¤ini hesaplamam›ﬂlard›. Onlara göre, ciddî bir kan dökülmedin, devrimci hareket pes etmeyecekti... Hesaplar›n› buna göre yapm›ﬂlard›. Ama gerçek
farkl› cereyan etti. Devrimci hareket, genel olarak “Geri Çekilme” tavr›
ald›. Yer yer direniﬂler olsa da bu tali bir tutumdu, esas olan “geri çekilme” idi. Faﬂizme karﬂ› direniﬂ karar› alan ve buna uy¤un bir mücadele
ortaya koymaya çal›ﬂan kimi yap›lar ise, kadro ve kitle yap›s› geregi bu
tutumu uzun süre devam ettiremediler ve onlar da “geri çekilme” sürecine dahil oldular. Devrimci mücadelede “geri çekilme” takti¤i, pratikte,
“sakland›¤›n yerden ç›kma” veya “gitti¤in ülkeden geri dönme” olarak
gerçekleﬂti. Belki niyet farkl›yd› ama gerçekleﬂen bu oldu. Antifaﬂist eksenli örgütlenmiﬂ devrimci gençlik hareketli, siyasal iktidar› olabilecek
s›n›fsal yap›ya sahip olmad›¤› için, yani iﬂçi s›n›f› ve geniﬂ halk kesimiyle derin örgütsel ba¤lar kuramad›¤› için, gelenek yaratabilecek bir direniﬂ geliﬂtiremedi, k›sa bir süre içinde yenilgiye u¤rad›.
Devrimci hareket, askeri darbeye karﬂ› direnemedi¤i çin, onun faﬂist halk düﬂman› karakterini de deﬂifre edemedi. “Ülkeyi anarﬂiden
kurtarma” ve “kardeﬂ kavgas›n› önleme” demagojisiyle halk› peﬂine takmay› ya da en az›ndan ilk günlerde geniﬂ y›¤›nlar› “bekle-gör” durumunda tutmay› baﬂard›. Sonraki süreçte darbeciler, bu demagojiyle, sendikal ve demokratik kitle örgatlerini de rahatl›kla tasfiye ettiler. Dahas›,
“kardeﬂ kavgas›n› önleme”, “memleketi anarﬂi ve terörden kurtarma”
demagojisi yeni bir düzen kurma ad›na, eski düzenin simgeleri olan
CHP ve AP gibi yasal partilere karﬂ› da kullan›ld›, onlar da “tarafs›z”l›k
ad›na ko¤uﬂturuldu ve kapat›ld›.
12 Eylül Askeri darbesinin en büyük baﬂar›s›, sadece devrimci herekete verdi¤i fiziksel zarar de¤ildi, yan› s›ra ve esas olarak, sa¤lad›¤›
psikolojik üstünlük ve bu psikolojik üstünlük ortam›nda gerçekleﬂtirmeyi baﬂard›¤› yeni ideolojik ve toplumsal dokuydu. Türk-‹slâm senteziyle
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donat›lan yeni-kemalist ideoloji kitlelere empoze edildi. Geleneksel cemaat ve tarikatlar›n yan›s›ra dönemin parlayan y›ld›z› F. Gülen idi; video kasetleri el alt›ndan da¤›t›ld›; her yerde gösterildi. Yat›l› okullar›n yan›s›ra, günümüzde iyice yayg›nlaﬂarak devam eden, camiler ve kuran
kurslar› yeni e¤itim alanlar› oldu. Darbe y›llar›nda, (fiilen K. Evren’in yönetimde oldu¤u süreyi kastediyoruz) bir yanda bask› ve sindirme, di¤er
yanda yayg›n ideolojik yeniden e¤itim ile boyun e¤en, kaderci ama ayn› zamanda bencil bir toplum yaratt›ld›; de¤il sistemi eleﬂtirmek, farkl›
alg› biçimlerine bile tahammülü olmayan sinik ve kiﬂiliksiz bir toplum...
Bu cendereyi ya da bu ortak kölelik ruh halini büyük ac›lar pahas›na Kürt ulusal hareketi “ulusal kurtuluﬂ” seçene¤iyle aﬂabildi. Türkiye
devrimci hareketi ise, ne yaz›kki hâlâ, bu cenderenin alt›nda bocalamaya devam etmektedir.
Genel Nedenler
12 Eylül’ün yaratm›ﬂ oldu¤u tahribata, Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas› ve çözülmesiyle meydana gelen psikolojik ve ideolojik etkiler de
eklendi. Hatalar›na karﬂ›n SSCB, varoldu¤u müddetçe, insanl›k üzerinde ufuk aç›c› bir etki b›rak›yordu. Dünya’da tart›ﬂ›lan “daha iyi bir düzen”idi. Sovyetlerin çöküﬂü ile insanl›k gelece¤ini yitirdi; gözlerini geriye dikti, sorunlar›n›n tan›m›n› ve çözümünü geçmiﬂte aramaya ç›l›ﬂt›.
Bu, al›ﬂ›k oldu¤umuz, elektrik enerjisinin kesilmesinin ard›ndan, mum
aﬂ›¤›yla idare etmemize benzer. Sovyetlerin temsil etti¤i, birçok imkan›
bize sunan elektrik enerjisiydi. SB somutunda yaﬂayan sosyalist düﬂünce, insanl›¤a, daha iyi bir toplumsal düzen kurman›n mümkün oldu¤un umudunu veriyordu. ‹nsanl›k, sosyalist düﬂünce üzerinden birbirine daha yak›nd›, sorunlar› daha çok ortakt› ve tart›ﬂmalar ortak çözümlere yönelikti. SB’nin da¤›l›p çökmesiyle birlikte, herbir ülke, kendi mahzenine indi, yaﬂam›ndan aniden çekip giden elektrik enerjisi yerine
mahzeninde buldu¤u ç›ra, mum veya gaz lambas›yla idareye baﬂlad›.
Geçmiﬂe ait bu ayd›nlanma araçlar›, ça¤daﬂ enerji yitirildikten sonra,
ayn› zamanda geçmiﬂe ait geri fikirleri de dirilttiler. Milliyetçilik, ulusal
bo¤azlaﬂmalar, dincilik vb. ideolojiler h›zla canland› ve insanl›k birden
yüz y›l gerilere gitti. Geçmiﬂin ölü eli, henüz bitmemiﬂ kavgalar› bitirmek
üzere, günümüze uzand› ve olmad›k bo¤azlaﬂmalara neden oldu.
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Globalizm
Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmasayl› sol, fiziksel yenilginin ard›ndan
ideolojik olarak da yenildi. “Sovyetler zaten kötü örnekti, y›k›lmas› iyi oldu” diyenler, öyle olmad›¤›n› çok geçmeden gördüler. Kitleler, “biz zaten SB’ye sosyalist demiyorduk, bizim sosyalizm anlaﬂ›ﬂ›m›z daha farkl›” diyenlere pek ald›rmad›lar; bütün dünya, çok özel nedenlerden dolay› Latin-Amerika hariç, bir ad›m sa¤a kayd› ve iﬂçi s›n›f›, ezilen halklar,
gelecekten umutlu her kesit, gerici ideolojilerin e¤emenli¤i alt›na girdi.
Kapitalizmin sald›r›lar› karﬂ›s›nda teslimiyet bayra¤›n› çektiler. Özellikle
“geliﬂmiﬂ” kapitalist ülkelerde iﬂçiler, Türkiye’den al›ﬂ›k oldu¤umuz “buna da ﬂükür” tabirini hat›rlad›lar, mevcut durumlar›n› korumay› kazanç
sayd›lar. Ancak global sald›r› iﬂçileri her gün biraz daha geriletti ve günümüz kölelik düzenine boyun e¤meye raz› duruma soktu.
SB’nin çöküﬂünden sonra, bütün çeliﬂki ve çat›ﬂmalar›na ra¤men,
kapitalist sistem h›zla dünya çap›nda örgütlendi, buna karﬂ›n dünya iﬂçi s›n›f›n› fiziksel ve ideolojik olarak atomize etti, da¤›tt›, her türlü örgütlülü¤ünü ya da¤›tt› ya da e¤emenlik alt›na ald›. Dünya kapitalist sisteminin birçok ortak e¤emenlik kurum ve kuruluﬂu var ama iﬂç› s›n›f›n›n
birtek ortak kuruluﬂ yok.... b›rakal›m böyle bir kurumu, dünya iﬂçi s›n›f›n›n dayan›ﬂmas›n› öne ç›karan ve bu do¤rultuda mücadele eden ciddî
bir fikir ak›m› bile yok...Bütün eleﬂtirilere karﬂ›n, SB’nin temsil etti¤i dünyada kapitalistelerin yan›s›ra iﬂçi s›n›f› ve onu temsil eden siyasal yap›lar› da vard›, bugün kapitalizmin denizinde iﬂçi s›n›f› da¤›n›k, yapayaln›z
ve örgütsüz...SB’nin çöküﬂünden sonra kapitalizm h›zla yeniden örgütlendi ve yeni kurumlar va politiklar vas›tas›yla yeniden yap›lanmaya devam ediyor. Ama içﬂi s›n›f› ve emekçi s›n›flar, ezilen-sömürülen halklar
ad›na bir tek uluslararas› kurum, kuruluﬂ ya da buna yolaçacak fikirden
sözedemeyiz. Birbiriyle sa¤l›kl› iliﬂki kurabilen KP say›s› en iyi ihtimalle,
bir elin parmaklar›n› geçmez... Enternasyonal olmakla övünen, SB’nin
y›k›lmas›yla hakl› ç›kt›¤›n› lanse etmeye çal›ﬂan Troçkist hareket ne durumda acaba? ya da AEP ve ÇKP çizgisi? Bundan da anlaﬂ›laca¤› gibi, çöken yaln›zca SB de¤ildi, onunla birlikte ciddî biçimde darbe alan
sosyalist düﬂünce oldu. Kendisini bu düﬂüncenin vadisinde tan›mlayan
her siyasal yap› ve ak›m, ayn› oranda zarar gördü ve görmeye devam
ediyor.
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Ortak aray›ﬂ
Kabul edelim veya etmeyelim, objektif durum bu. 12 Eylül darbesi
ve bunu takiben SB’nin çöküﬂü, dünya sosyailst hereketini her aç›dan
sarst›. Geçmiﬂte birbirinden farkl› olan sol bu ortak deneylerden sonra
bir hayli eﬂitlendi. Çözüm, bu eﬂitlik içinde ve birlikte aranmald›r. Sol’un
bugün siyaset sahnesinde olmay›ﬂ›n›n nedeni, hâlâ bir ideolojik ç›k›ﬂ
oluﬂturamamas› ve bu yeni duruma göre yap›lanamamas›d›r. Geçmiﬂe
ait örgütlenme ve siyasal duruﬂlarla bugünü alg›lamak ve de¤iﬂtirmeye
çal›ﬂmak beyhude bir çabad›r. Herﬂey, sosyalizmin yeni alg›s› dahil, de¤iﬂti fakat geleneksel yap›lar direnmeye devam ediyor; âdeta ﬂunu söylüyorlar: “De¤iﬂen herﬂey yanl›ﬂ, do¤ru olan biziz”! Oysa hayat devam
ediyor ve kendisine göre yeni yap›lar üretiyor. Bugünkü siyasal iktidar,
yani art›k mahrum kald›¤›m›z elektrik enerjisinin yerini alan mum ›ﬂ›¤›,
unutmayal›m ki kendisini yenileyemeyen sosyalist hareketin eseridir.
12 Eylül öncesinde Kürt hareketi bu ﬂekliyle yoktu, art›k var ve dahas›
bir de Kürt Devleti var. Kad›köy Meydan›n› dolduran bir Alevi hareket
yoktu, art›k var... Böylesine örgütsüz ve ideolojiden yoksun bir iﬂçi s›n›f› yoktu, art›k var... Bir kentin, Dersim’in, tarihsel gerçekli¤ini itiraf edip
bugüne taﬂ›nmas›n› isteyen ve Kürt hareketinin bast›r›lmas›nda yöntem
olarak kullan›lmas›n› öneren bir kabul üzerine sokaklara dökülen bir kitle yoktu, art›k var...
Bunlar› ço¤altmak mümkün... Sol, kendisinden baﬂlayarak herﬂeyi
yeniden görmeye çal›ﬂmal›, destekleyen ya da köstekleyen de¤il, yol
gösteren öncü olmal›d›r. Buna, ortak çözüm için ortak çal›ﬂma, ama her
alanda, baﬂlatarak ilk ad›m›n› atabilir. Bunu yaparsa, yani hayata müdahale ederek kendisini yeniden üreterek örgütlerse, AKP’nin rakipsiz
olmad›¤›n›, sistemin, kendi iç kavgas›n› bu kadar huzur içinde sürdüremeyece¤ini, ve kitlelerin de bu kadar seyirci kalmayaca¤›n› hep birlikte
görece¤iz.

* 28. ‹stanbul Kitap Fuar›’nda, 1 Kas›m 2009 günü, Sorun Yay›nlar› Kolektifimiz’in düzenledi¤i “Sistemin Krizi ve Sol’un Gündemi” konulu PanelSöyleﬂi etkinli¤imizde yapt›¤› konuﬂma metnidir. (S. P.)
S.P. F/8
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S›rr› Öztürk
Soygunlar›yla Kolektifimiz’den
Ne ‹stiyorlar?*

-Röportaj-

Soru: Gerçekten de bu kaç›nc› soygun? Sorun Yay›nlar› Kolektifi yeniden soyuldu. Birileri sizlerden ne istiyor?
Cevap: Soygun ve benzeri kuﬂatmalar›n say›s›n› bizde unutmaya
çal›ﬂ›yoruz. Hâkim gerici s›n›flar Sol “Cenah›m›z”dan daha “tutarl›” bir
tarih ve s›n›f bilincine sahiptir. Hakl› gerekçelerimizle, tarihsel-sosyal
hakl›l›¤›m›zla, tarihsel iyimserli¤imizle tuttu¤umuz bu mevzii iﬂçi s›n›f›n›n
mal›d›r. ‹ﬂçi s›n›f›n› politika d›ﬂ›nda tutan ve politikas›zlaﬂt›ran ak›mlara
karﬂ›y›z. Bilimsel Sosyalizm-Komünizm d›ﬂ› ak›mlara karﬂ› ideolojik-teorik çal›ﬂmalar›m›zla tan›n›yoruz. Devrimci ve Marksist çizgimizde tutarl›
olmaya çal›ﬂ›yoruz. Bu temelde telif a¤›rl›kl› kitap, dergi ve gazete ç›kar›yoruz. ‹ﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤ini savunan biricik Kurum
burada üretim yapmaktad›r. Komünistlerin Birli¤i’ni gerçekleﬂtirmek
için meﬂrebimizce devrimci bir maya, devrimci bir aﬂ› yapmaya çal›ﬂ›yoruz. Tutarl›-amaçl›-somut bir iktidar mücadelesi için nelerin yap›labilece¤ini araﬂt›r›yoruz. Bu amaçla pek çok inceleme-araﬂt›rma-eleﬂtiriönerileri içeren tahliller, yorumlar, de¤erlendirmeler, polemikler yap›yoruz. Senteze kavuﬂturulmaya aday tezlerimizi d›ﬂ›m›zdaki Kadrolarla
tart›ﬂmaya aç›yoruz. Kadrolar aras› yarat›c› diyaloglar›n oluﬂabilmesi
için uygun bir iklim ve altyap›n›n gerçekleﬂebilmesine çal›ﬂ›yoruz. Bu
do¤rultuda an›lan-an›lmayan etkinlikler yapmaktay›z. Sosyal / evrensel
kurtuluﬂumuzu bu yolda, sosyal prati¤imizle bu çal›ﬂmalarda görüyoruz. Sorun Yay›nlar› Kolektifi; Bab-› Âli’de yerini almas›yla birlikte sa¤l›
“sol”lu burjuva ideolojisi ile revizyonizmin düﬂmanl›¤›n› üzerine çekmeye baﬂlad›.
Soru: Kolektifiniz d›ﬂ›nda da benzeri amaçla yay›n faaliyetinde
bulunanlar yok mu? Onlar›n bürolar› da soygun ve kundaklamalarla kuﬂat›lm›yor mu?
Cevap: ‹deolojik-politik tav›rlar›yla benzeri durumda olan yay›n faaliyetleri elbette vard›r. Onlar da meﬂreplerince sistemi karﬂ›ya alan bir
konumdad›r ve de burjuvazinin binbir kuﬂatmas› alt›nda büyük bedeller
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ödemektedirler. Bu aç›dan Kolektifimiz yaln›z de¤ildir. Kolektifimiz’in di¤er yay›n kolektiflerinden fark›; kolektif akl›, bilinci ve eylemi örgütlemek
için etkinliklerde bulunmas›d›r. “Benim”, “Benden sorulur” diye baﬂlayan
anlay›ﬂlar karﬂ›s›nda kolektifli¤i ve “bizim” demeyi öne ç›kar›yoruz. “Birlik için dövüﬂmeyene Devrimci ve Komünist denmez” diyoruz. Kolektifimiz tek merkezdir iddias›nda bulunmuyoruz. Asla. Komünistlerin Birli¤i konusunda kimseye program önerisi ya da dayatmas›nda da bulunmuyoruz. Devrimci ve Marksist birimlere asala zarar vermiyoruz. Devrimci hareketin kurumsal merkezî disipline kavuﬂmas› için ideolojik-teorik-politik çal›ﬂmalar›m›z› öne ç›kar›yoruz. Hayat ve mücadelenin reddetti¤i duruﬂlar›, programs›z partileri, partisiz programlar› reddediyoruz. Politik aç›¤a vurma yöntemleriyle s›n›fsal görevimizi yerine getiriyoruz. Sol
“Cenah›m›z›n” ayr›ﬂ›p buluﬂmas›n› ve bütünleﬂmesini savunuyoruz. Hareketimizin yeni nitelikler kazanmas›n›n, her konuda yeniden-üretim yap›lmas›n›n kavgas›n› veriyoruz. Hâkim gerici s›n›flar bizlerin ne yapmaya
çal›ﬂt›¤›n› kimi “sol” ak›m temsilcilerinden daha iyi biliyor. Bir polis sorgusunda bana söylenenler de bunu aç›kça kan›tl›yor. Sorguda bana aynen
ﬂunlar söylenmiﬂtir: “Ulan moruk, ulan ibne, sana m› kalm›ﬂ komünistlerin birli¤i? Biz bu solu daha bin parçaya bölece¤iz!..” Kolektifimiz ile bizlerle neden u¤raﬂ›yorlar sorunuzu bilmem anlatabildim mi?
Soru: Bu h›rs›zl›k olay› nas›l yap›ld›?
Cevap: 16 Aral›k 2009 gecesi, Büro’muzun bitiﬂi¤indeki ‘Kültürel
Etkinlikler Salonu’nun arka penceresine (ki pencere yerden 5 metre
yüksekliktedir) ancak dört kiﬂinin taﬂ›yabilece¤i demir bir merdiven dayay›p, pencereyi k›rarak içeri giriyorlar. Ana kap›m›z soka¤a bak›yor,
ayn› zamanda demir ve güvenliklidir. Buradan girememiﬂler.
Soru: Kim giriyor?
Cevap: Bunu bize niçin soruyorsunuz? Kiﬂi veya kiﬂiler giriyor. Bunu biz de bilemeyiz. Salon’dan Büro’muza aç›lan kap›n›n cam› k›r›l›yor,
oradan da Büro’muza giriliyor. Her ﬂeyimiz araﬂt›r›l›yor. Sizin anlayaca¤›n›z çok “ﬂ›k” ve hoyratça bir aramadan geçiriliyoruz. Kitaplar›m›z, Dergi ve Gazetelerimiz, arﬂivimiz, irsaliyeler, fatura defterleri, büro malzemeleri, mektuplar darmada¤›n ediliyor. Büro’muz âdeta domuz ah›r›na
çevriliyor. Büro’muzda kilit alt›nda tutulan hiçbir ﬂeyimiz yoktur. Gizlimiz-sakl›m›z da yoktur. Her ﬂeyimiz aç›ktad›r, ortadad›r. Bir çekmecede
fuarlar için haz›rlad›¤›m›z 80 TL. bozuk paraya el konuluyor, böylece
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olaya “adi h›rs›zl›k” süsü veriliyor, ard›ndan 35 y›ll›k bilgilerimizi, arﬂivimizi içeren 2 adet harici harddiskimize el konuluyor!?
Soru: Bu olay› nas›l fark ettiniz?
Cevap: Ben o gün Kand›ra F Tipi Cezaevinde müebbet hapis cezal› yazar arkadaﬂ›m›z Turgay Ulu’yu ziyarete gitmiﬂtim. Büro’ya gelen
arkadaﬂlar›m›z bilgi verdiler. Böylece ö¤rendim ve ayn› gün saat:13.30’da Büro’ya geldim. Arkadaﬂlar polise ve sigortaya haber veriyorlar.
Soru: Polis ne yapt›?
Cevap: Polisler ancak akﬂama do¤ru geldi ve parmak izi tespiti ile
araﬂt›rma yapt›. Zab›t tuttu. Eminönü Polis Karakolu’na gittik. Orada da
ifadelerimiz al›nd› ve zab›t tutuldu.
Soru: Bu h›rs›zl›k olay›n› nas›l yorumluyorsunuz?
Cevap: Bu basit bir h›rs›zl›k olay› de¤ildir. 35 y›ll›k arﬂivimizi içeren
2 adet harici harddiskler adi h›rs›z›n ne iﬂine yarar?
Buyurun bu olay› siz yorumlay›n. Bize verilen maddî zarar etse etse
800 TL. civar›ndad›r. Fakat Arﬂivimizin de¤eri asla para ile ölçülemez.
Soru: ‹ﬂyeriniz sigortal› m›yd›?
Cevap: Evet sigortal›d›r. Sigorta ancak 246.00 TL.l›k bir ödemede
bulunmuﬂtur.
Soru: Sorun Yay›nlar› Kolektifi’ne daha önceleri de adi h›rs›zl›k süsü verilmiﬂ soygunlar yap›lm›ﬂt›. Onlardan netice ald›n›z m›?
Cevap: Kolektifimiz, oluﬂturuldu¤u 7 Kas›m 1975 tarihinden bu yana sistemin hukukî, cezaî, malî, idarî, icraî, keyfî ve fiilî çok yönlü bask› ve terörü alt›nda kald›. Postam›z denetim alt›nda. Kargomuz denetim
alt›nda. Yaz›ﬂmalar›m›z denetim alt›nda. Ücretini bize ödetir telefonlar›m›z› dinlerler. Üretiminde rol ald›¤›m›z yay›nlar›m›z, dergilerimiz denetim alt›nda. Bu mekânda aç›k bir faaliyet yürütüyoruz. Burada Karagöz
oynatm›yoruz. Bilinen çizgide yay›n yap›yoruz. Anayasan›n, yasalar›n
iﬂlemedi¤i ve de âdeta kevgire döndü¤ü bir düzende bizler nas›l bir “netice” alaca¤›z? Bugüne kadar “hukuk hazretlerini” ne sofram›zda, ne
evimizde, ne iﬂ yerimizde ve ne de sokakta hiç görmedik ki.
Soru: Hukukî baﬂvurular›n›z olmad› m›?
Cevap: Oldu elbette, Ama hiçbir sonuç alamad›k. Polis Teﬂkilât›
“ﬂeytan›n yatt›¤› yeri dahi bilir”, fakat Devrimci ve Marksistlerin baﬂ›na
gelen “vukuatlar” söz konusu olunca… iﬂler sarpa sarar.
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Soru: Peki sizden ne istiyorlar? Neden bu türden olaylarla s›kça karﬂ›laﬂ›yorsunuz?
Cevap: Sisteme yöneltece¤iniz sorular› bize yöneltiyorsunuz. Kolektifimiz kurum olarak Devrimci ve Marksist bir konumdad›r. “Komünistlerin Birli¤i” yolundaki iddias›n›n arkas›nda durmaktad›r. Yüzde
yüz ba¤›ms›z ve yüzde yüz iﬂçi s›n›f› ve emekçilerin sosyal / evrensel
kurtuluﬂundan yana bir yay›n politikas› izlemektedir. A¤›rl›kl› olarak bu
do¤rultuda telif ve kolektif kitap üretmektedir. Yaln›zca kitap de¤il, çeﬂitli dergi ve gazetelerimiz de bu Büro’da üretilmektedir.
Soygun yap›lan yer; SORUN Polemik Marksist ‹nceleme Araﬂt›rma Eleﬂtiri Dergisi, KIRMANC‹YA BELEKÊ Kültür Tarih Halkbilim Dergisi, SANAT CEPHES‹-Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi ve ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹-‹ﬂçi-Kitle Gazetesi’nin de yay›nland›¤› bir mêkand›r.
Mevcut hukuk aç›s›ndan bir aç›¤›m›z› bulup üstümüze gelemiyorlar. Onlara bu f›rsat› vermemek lâz›m. Bu yüzden ve de bizleri aﬂ›r› derecede “sevdiklerinden” olsa gerek Büro’muzu s›k s›k yokluyorlar?!
Anlaﬂ›l›yor ki, sistem bu türden bir yay›n faaliyetinden hoﬂnut de¤ildir. Bizler de onlardan hoﬂnut de¤iliz.
Soru: Bu türden yay›n faaliyeti gösteren kurumlardan biri olarak iktidarlar›n sizlere karﬂ› tutumunu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Cevap: “Allah köre nas›l bakarsa, kör de Allaha öyle bakar”, kald›
ki onlar Allah de¤il, bizler de kör say›lmay›z.
Soru: Bu türden olaylar s›kça tekrarlan›yor. Bundan sonra ne
yapmay› düﬂünüyorsunuz?
Cevap: Onlar; Kitap ve Dergi toplatma, Yarg›lama, Kapatma, Soygun, Kundaklama, Yang›n ve benzeri “vukuat”lar iﬂlemekten b›k›p
usanmad›. Bizler de ayn› kararl›l›kla sistemin (kapitalist anarﬂinin) mant›¤›n›, iﬂleyiﬂ kurallar›n› ve kendisini aç›¤a vurup aﬂma d›ﬂ›nda bir seçene¤e sahip de¤iliz.
Yap›lanlar› da asla unutmuyoruz. ‹sterseniz özetle s›ralayal›m:
• 18 Temmuz 1979’da Yay›n Kurulu Üyemiz ‹ﬂçi Önderi Orhan
Kaplan’› kahpece katlettiler.
• 12 Eylül 1980 askeri faﬂist cunta döneminde Sorun Yay›nlar›’n› 6
y›l süreyle kapat›p çifte kilit alt›nda tuttular. Kitaplar›m›z›, arﬂivimizi Selimiye K›ﬂlas›’nda yakt›lar. Ben ve arkadaﬂlar›m›z hapis yatt›k. Bedel
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ödedik. Sonunda beraat ettikse de Kolektifimiz büyük bir darbe alm›ﬂ
oldu.
• Özgür Ülke Gazetesi’nin kundakland›¤› 3. 12. 1994 günü, Kumkap› Polis Karakol’una 50 metre mesafedeki Büro’muz da bu kundaklanmadan nasibini ald›.
• Valili¤e ve Adliyeye 200 metre mesafedeki Baﬂmusahip Sokaktaki eski Büromuzda iki kez yang›n ç›kard›lar. ‹ki kez de yine adi h›rs›zl›k süsü verilerek arﬂivlerimiz kar›ﬂt›r›ld›. Bir k›sm› çal›nd›.
• Çatalçeﬂme Sokakta, bundan evvelki Büromuzda benzeri bir
soygunla karﬂ›laﬂt›k. Tüm bilgisayarlar›m›z, arﬂivimiz, telefon defterimiz, dergi abone listelerimiz, vb. malzemelerimiz çal›nd›. Failleri do¤all›kla bulunmad›. Bilmem daha sayal›m m›?
“Ne yapmay› düﬂünüyorsunuz” sorunuza gelince: Tekelci, militarist
polis devleti kendisini tarih ve insanl›k önünde aﬂmaya aday her ileri
düﬂünceye ve kuruma düﬂmanca sald›r›yor. Çok yönlü kuﬂatmalar alt›nday›z. Yaln›zca Kolektifimiz de¤il, benzeri konumdaki her Devrimci
ve Marksist kuruluﬂ sistemin bask›s› ve tehdidi alt›ndad›r. Dilerseniz daha ayr›nt›l› örnekler verebiliriz.
Tekelci sermayenin ç›karlar›n› savunan yay›nevleri ve da¤›t›mc›lar
yay›n piyasas›n› tümüyle tutmuﬂ ve Sol “Cenah›m›z”›n tüm yay›nlar›n›
kuﬂatm›ﬂt›r. Kitap fuarlar›nda art›k sak›nmadan “sizlerin buralarda ne
iﬂiniz var, art›k gelmeyin” diyerek alenen meydan okumaktad›rlar.
Soru: Sol yay›nevleri niçin birleﬂip bir da¤›t›m a¤› kuram›yor?
Cevap: Sol “Cenah›m›z” henüz “örgütler anarﬂisi” dönemini yaﬂ›yor; bu süreçlerden ne ders ve sonuç ç›karabilmiﬂ ne de sorgulay›p tav›r almay› becerebilmiﬂtir. Genel anlam›yla Sol; ne ayr›ﬂabilmiﬂ, ne de
temel ilkelerde anlaﬂarak sistemi sorgulayacak ve de aﬂacak Kurum
ve Araç’lar› üretebilmiﬂtir. Bu durumda hiçbir güvencemiz bulunmamaktad›r. “Dar grup tap›n›m›”, küçükburjuva kariyerizmi, kolektif iﬂ yapma yeteneklerimizin zay›fl›¤› gibi nedenlerle kolektif bir da¤›t›m a¤› kurulam›yor. Bu yoldaki çabalar›m›z sonuçsuz b›rak›l›yor. ‹nsan›m›z›n teri
ve kan›yla oluﬂan yay›n kolektifleri, “kedinin boynuna ci¤er asar” misali, binbir emekle üretti¤imiz kitaplar›, dergi ve gazeteleri götürüp tekelci
sermayenin da¤›t›m a¤lar›na teslim ediliyor!.. Onlar da görevini yerine
getiriyor. Yani da¤›tm›yor. Kimi “sol”lar›n organlar›n› da¤›t›rken de çok
a¤›r ﬂartlar ileri sürüyorlar.
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Soru: Sol kesime uygulanan devlet terörüne karﬂ› ortak bir savunma hatt› niçin oluﬂturulam›yor?
Cevap: ﬁu aﬂamada ve ne hazin her ilerici kuruluﬂ, “herkes kendine Müslüman ve herkes kendi amentüsünü okuyor”. Ne zamanki burjuvaziyi tarih ve insanl›k önünde karﬂ›ya alarak onu aﬂmaya aday bir ‹ﬂçi S›n›f› Partisi (‹SP) oluﬂturulur, iﬂte o zaman ‹SP’nin kurmayl›¤›nda
ve aç›k alanlarda yap›lmas› ﬂart olan kurumsallaﬂmalar hem gerçekleﬂme ﬂans›n› yakalar, hem de güvenceye kavuﬂur.
Soru: Siz kitap ve dergi da¤›t›m›n›z› nas›l gerçekleﬂtiriyorsunuz?
Cevap: Devrimci ve Marksist eserlerin, dergi ve gazetelerin da¤›t›m› tecimsel bir iliﬂki de¤il, siyasî-örgütsel bir iliﬂkidir. Bizim anlad›¤›m›z
manada da¤›t›m asgari bir örgütlenmeyi gerekli k›l›yor. Da¤›t›m yoluyla
okurlarla do¤rudan iliﬂki kuruyoruz. Burjuva da¤›t›m a¤›n› kullanmak
için o kanallar› zorluyoruz, fakat bunu baﬂarma ﬂans›m›z yoktur. Bu
alan bizlere kapal›d›r. Kendimiz, kendi gücümüzle yay›nlar›m›z›n da¤›t›m›n› yap›yoruz. ‹nsanlar›m›z› da bu yönteme al›ﬂt›rmaya çal›ﬂ›yoruz. Elbette çok zorlan›yoruz. Bilinçli, donan›ml› insanlar›m›za daha kolayl›kla
ulaﬂ›yoruz.
Soru: Bas›nda “haber dahi olam›yoruz” diye yak›n›yorsunuz.
Neden haber olam›yorsunuz?
Cevap: Sa¤l› “sol”lu burjuva bas›n›nda elbette haber olmak istiyoruz. E-Posta yoluyla tüm bas›na ay›r›m gözetmeden haber ve bilgi veriyoruz. Faks ve telefon yoluyla da bunu yap›yoruz. Fakat bir türlü haber olam›yoruz. Niçin haber yapacaklar ki bizim “vukuat›m›z›”? Haber
yapsalar “demokratik cumhuriyet” büyük bir yara alm›ﬂ olacak. Sahte
demokrat AKP, ﬂu aﬂamada türlü-çeﬂitli “aç›l›m”larla iﬂtigal ediyor. Fakat gerici reform dahi yapam›yor. Yapamayacak. Çünkü onu reform
yapmaya zorlayacak güçler organize de¤il. Kolektifimize yap›lan soygun süsü verilmiﬂ bu olay da bir “aç›l›m”d›r asl›nda! Tekelci devlet kapitalizminin iﬂi zordur. “Cenah›m›za” her f›rsatta sald›racaklard›r. Bize
yap›lanlar herkese uyar›d›r asl›nda. Dü¤ün-bayram edecek günler yaﬂam›yoruz. Türkiye’nin gündemi yar›m saatte de¤iﬂebilir. Çok a¤›r›m›za
gitse de, büyük bedeller ödesek de bu durumdan asla yak›nm›yoruz.
Çünkü sebeplerini de nas›l aﬂ›laca¤›n› da biliyoruz. Nesnel gerçekli¤i
yans›tmayan bas›n› aç›¤a vurmak için bunlar› söylüyoruz. Bu türden ba119

s›n bizim haberlerimizi objektif biçimde gündeme getirirse, lehimize bir
kamuoyu oluﬂaca¤›ndan korkuyorlar. Sistem de emperyalist-kapitalizmi aﬂmaya aday tahlillerimizle tezlerimizin senteze kavuﬂmas›ndan ve
de kitlelerin bilinçlenmesinden, iﬂçi s›n›f›n›n kendisi için s›n›f olma yolundaki davran›ﬂlar›ndan korkuyorlar. S›n›flar mücadelesinden korktuklar› için de bizleri kuﬂat›yorlar, sald›r›yorlar, kundakl›yorlar, denetim alt›nda tutmak istiyorlar; yapt›klar›n› da yüzlerine gözlerine bulaﬂt›r›yorlar.
ﬁartlar elverdi¤inde de ortadan kald›r›yorlar…
Soru: Güvenlik alma konusunda neleri düﬂünüyorsunuz?
Cevap: “Devri demokraside” bizlerin hiçbir güvencemiz yoktur.
ﬁimdiye kadar da olmam›ﬂt›r. Güvencemizi kendi imkânlar›m›zla bizler
sa¤layaca¤›z. Gerekirse iﬂliklerimizde nöbet tutaca¤›z, elo¤ullar›n›n
u¤ursuz projelerini bozmaya çal›ﬂaca¤›z.
Soru: “Onlar b›k›p usanmad›” sizde yay›n hayat›n› “kararl›l›kla sürdürece¤inizi” söylüyorsunuz. Peki böyle mi gidecek yay›n
faaliyetleri?
Cevap: Her gün Büro’ya gelirken “acaba iﬂli¤imiz yerinde duruyor
mu?” diye yüre¤imiz titreye titreye kap›m›z› aç›yoruz. Sürekli teyakkuz
halindeyiz. Dikkatli ve dengeli olmaya çal›ﬂ›yoruz. Mevcut yasal ve anayasal güvenceler alt›nda(!) yay›n faaliyetinde bulunmak elbette kolay
de¤il. Böyle gitmeyece¤i aç›k. Ne zamana kadar diyeceksiniz. Tarihselsosyal hakl›l›¤›m›zla mutlaka bizim dedi¤imiz olacak. Onlar›n dedi¤i olmayacak. Bunlar›n hesab› mutlaka bir gün sorulacak. Verilen emekler,
ödenen bedeller boﬂuna de¤ildir. Biz kazanaca¤›z!..

* Çeﬂitli ve faydac› niyetlerle s›k s›k kap›m›z› çalar, meraklar›n› gidermek için Kolektifimiz Çal›ﬂanlar› ile tart›ﬂmaya baﬂlarlar. Ayr›nt›l› soru sorarlar. S›rr› Öztürk ile uzun röportajlar yaparlar. Kimileri onlarca kere ve 3.5 saatlik film kay›tlar› yapar, foto¤raf çeker. Fakat iﬂ bunlar› yay›mlamaya geldi¤inde “otosansüre” baﬂvururlar.
Bir bas›n kuruluﬂu da aynen böyle yapt›. Sorun Yay›nlar› Kolektifimiz’in emektar çal›ﬂan› ve sahibi-yönetmeni S›rr› Öztürk ile yap›lan bu
röportaj› yay›nlamad›. Bu durumda an›lan röportaj›n kendi organlar›m›zda yay›nlanmas›n› uygun buluyoruz (S. P.).
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Not: “Soygun” olay›n› haber de¤erinde görmeyen ve de vermeyen
baz› gazetelerin (Evrensel, Radikal, BirGün, Günlük, Taraf, Cumhuriyet, vb.) ilgili servislerine “neden haber yapm›yorsunuz?” diye sorduk.
Kimisi kem küm etti. Kimisi ilgilenmediklerini bildirdi. BirGün yetkilileri
özür diledi. Atlad›klar›n› söyledi ve bir muhabirini (Aysel K›l›ç) gönderdi.
25 Aral›k 2009 tarihli BirGün Gazetesi, 8. sayfas›nda “Sorun Yay›nlar›
arﬂivine ‘h›rs›zlar’ el koydu!” baﬂl›kl› bir haber geçti. Haber de baz› yaz›m hatalar› ve yanl›ﬂlar olmas›na ra¤men yine de ‘haber olduk’ diye sevindik. Ard›ndan muhabir Aysel K›l›ç’›n bilgilendirmesiyle Cumhuriyet
Gazetesi’nden bir muhabir telefonla bizden ald›¤› bilgileri haber yapt› ve
28.12.2009 tarihli gazetede, 7. sayfada ve yaln›zca ‹stanbul bask›s›nda, “Yay›nevinde Yine Soygun-35 Y›ll›k Arﬂiv Çal›nd›” baﬂl›kl› bir haber
geçti.
Genç gazetecilerin duyarl›l›¤› ve objektif haber anlay›ﬂlar› sayesinde haber olabilmiﬂtik. Kendilerini bu gazetecilik anlay›ﬂlar›ndan ötürü
kutluyor ve teﬂekkür ediyoruz.
‹nternet gazetelerinden yaln›zca Gomonweb haberimize yer verdi.
Devrimci yay›n kuruluﬂlar›ndan yaln›zca Devrimci Hareket, Kald›raç, ‹ﬂçi Köylü, Tav›r Dergileri, Sosyal ‹nsan Yay›nlar›, Alev Yay›nlar›,
Stalin Arﬂivi Kolektifi çal›ﬂanlar› e-posta ve telefonla “geçmiﬂ olsun” mesajlar›n› iletti.
Daha çok cezaevlerindeki okurlar›m›zla Dersim’li dostlar›m›z konu
ile ilgilendi, mektup yazarak dayan›ﬂma mesajlar›n› gönderdi.
Hapishane arkadaﬂlar›m›z ve dostlar›m›z, semt sakinleri hem ziyaretimize geldi, hem de yaln›z olmad›¤›m›z› hat›rlatt›lar. Telefon ve faks
yoluyla da arayanlar›m›z oldu. Duyarl› tüm insanlar›m›za teﬂekkür ediyoruz (S. P.).
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Bizden Haberler

• Büromuz Yeniden Soyuldu!?
Sorun Yay›nlar› Kolektifi iﬂçi s›n›f›n›n mal›d›r.
Yüzde yüz ba¤›ms›z ve yüzde yüz iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n sosyal / evrensel kurtuluﬂundan yana çizgisi ile an›lmaktad›r.
Büromuz; 16 Aral›k 2009 gecesi arka pencere camlar› k›r›larak ve
adi h›rs›zl›k süsü verilerek gerçekleﬂtirilen soygunda 35 y›ll›k bilgi birikimi ile arﬂivleri içeren 2 adet Harici Harddiskler çal›nm›ﬂt›r. Kitaplar,
mektuplar, faturalar ve her ﬂey âdeta domuz ah›r›na çevrilmiﬂtir.
Sorun Yay›nlar› Kolektifi; Kolektif kitap üretiminin yan› s›ra SORUN Polemik Marksist ‹nceleme-Araﬂt›rma-Eleﬂtiri Dergisi, KIRMANC‹YA BELEKÊ Kültür-Tarih-Halkbilim Dergisi; SANAT CEPHES‹-Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi ve ayn› zamanda Gazetemiz ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ gibi önemli organlar›n üretildi¤i bir mekând›r.
“Derin” iliﬂkili bu soygunu ne burjuva bas›n›, ne de “sol” bas›n “haber niteli¤i taﬂ›mad›¤›” için haber yapmam›ﬂt›r!?”
Ayr›m gözetmeden tüm bas›na verdi¤imiz bu olayla ilgili olarak bir
“gazetenin” S›rr› Öztürk ile yapt›¤›, fakat yay›nlanmayan röportaj› Dergi’mizin 114-121. sayfas›ndan izleyerek ayr›nt›l› bilgi edinebilirsiniz.
• 3. Çukurova Kitap Fuar› Etkinliklerimiz:
1. Etkinli¤imiz:
-PANEL-SÖYLEﬁ‹Konu

: DERS‹M 37-38 KIZILBAﬁ-ALEV‹ GELENE⁄‹ VE
SOL’UN “POL‹T‹KASI”

Kat›l›mc›lar

: 1. S›rr› Öztürk (SORUN Polemik Dergisi
Yönetmeni-Çal›ﬂan›)
2. Erdo¤an Ç›nar (Araﬂt›rmac›-Yazar)
3. Turabi Salt›k (Araﬂt›rmac›-Yazar)
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Yöneten

: S›rr› Öztürk

Düzenleyen : Sorun Yay›nlar› Kolektifi
Tarih-Saat

: 16 Ocak 2010 (Cumartesi) Saat: 13. 15 - 14. 15

Yer

: Tüyap Adana Uluslararas› Fuar ve Kongre Merkezi
100. Y›l Mah. T. Özal Bulvar› Çukurova-ADANA
Konferans Salonu: I

2. Etkinli¤imiz:
-PANEL-SÖYLEﬁ‹Konu

: SÖZ ÜN‹VERS‹TE GENÇL‹⁄‹NDE
YÖK - GENÇL‹K VE GELECEK

Kat›l›mc›lar

: 1. Halil Can Dolgun (Fen Edebiyat Fak. Ö¤r.)
2. Engin Sak›n (Mühendislik Mimarl›k Fak. Ö¤r.)

Yöneten

: S›rr› Öztürk

Düzenleyen : Sorun Yay›nlar› Kolektifi
Tarih-Saat

: 17 Ocak 2010 (Pazar) Saat: 15. 45 - 16. 45

Yer

: Tüyap Adana Uluslararas› Fuar ve Kongre Merkezi
100. Y›l Mah. T. Özal Bulvar› Çukurova-ADANA
Konferans Salonu: I

1. Etkinli¤imize kat›l›mc›lardan Erdo¤an Ç›nar mazereti nedeniyle
kat›lamad›. Etkinli¤imize 130 kiﬂi kat›ld›. Konu tarihsel, sosyal, ekonomik, askeri, kültürel vb. tüm yönleriyle iﬂlendi. Dersim katliam›n› savunan Kemalist-faﬂist anlay›ﬂlar aç›¤a vuruldu. ‹zleyenlerin çeﬂitli sorular› cevapland›. Kemalizmi ve CHP’yi “savunan” provokatif sorular› yöneltenlere izleyicilerle konuﬂmac›lar uygun cevaplar verdi.
2. Etkinli¤imize Engin Sak›n ‘Ö¤renci Kolektifleri’ ad›na, Halil Can
Dolgun ‘K›v›lc›m Marksist Ö¤renci Kolektifleri’ ad›na birer konuﬂma yapt›. Ö¤renci gençli¤in gerici üniversite a¤›nda karﬂ›laﬂt›¤› sorunlar›n önemini ve sistemin çok yönlü uygulad›¤› ideolojik-s›n›fsal konumunu ayr›nt›l› örnekleriyle aç›klad›. Kolektifimiz ad›na S›rr› Öztürk; nihai amac›-hedefi bir ve ayn› olan herkesle ortak etkinliklerimizin hangi manaya gel123

di¤ini aç›klad›. “Gençli¤in yolu iﬂçi s›n›f›n›n yoludur” vurgusunun önemini hat›rlatt›. E¤itim ve sa¤l›k gibi konularda çok büyük sömürünün oldu¤unu ve kapitalizmin hâkim oldu¤u sistemlerde ö¤renci gençli¤in sorunlar›n›n çözülemeyece¤ini, gençli¤in birlikte hareket etmesiyle hakl›
taleplerinin dikkate al›naca¤›n›, fakat nihai çözümün sosyalizmde oldu¤unun alt›n› çizdi. Ö¤renci gençli¤in ideolojik-s›n›fsal kimli¤inin üretim
faaliyetinde rol ald›klar› zaman biçimlenece¤ini, Halkevleri, S‹P “TKP”
ve DHP vb. örgütlerin s›kça kulland›¤› “Bu memleket bizim”, “Üniversiteler bizim” sloganlar›n›n yanl›ﬂl›¤›n› hat›rlatt›.
Etkinli¤imize, üniversitelerin tatil olmas›na ra¤men 100 kiﬂi kat›ld›.
‹zleyenlerin çeﬂitli sorular›na cevaplar verildi.
• Hrant Dink’in Katlediliﬂinin
Üçüncü Y›ldönümü Anma Etkinli¤i
19 Ocak 2008 günü Agos Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni Hrant
Dink’in katlediliﬂinin üçüncü y›ldönümünde sevenlerince düzenlenen ‹stanbul-ﬁiﬂli’deki Agos Gazetesi önünde-öldürüldü¤ü yerdeki anma törenine Kolektifimiz çal›ﬂanlar› da kat›ld›.
• TEKEL ‹ﬂçilerinin Ankara’daki Etkinlikleri
TEKEL ‹ﬂçileri sistemin baﬂkentinde gerçekleﬂtirdi¤i etkinliklere
Kolektifimiz Çal›ﬂanlar› da kat›ld›. ‹ﬂçilerin ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›na,
onlarla söyleﬂi ve röportajlar yap›lmas›na, ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazetemizin
kitlesel biçimde da¤›t›lmas›na ve iﬂçi s›n›f›n›n sendikal-siyasal birli¤inin
önemini vurgulayan etkinliklerimizle kat›ld›k.
• Google’den “Sald›rgan Site” Engeli
Google Kolektifimize ait internet sitelerimizi “sald›rgan site” olarak
ilan edip eriﬂimi engellemiﬂtir!...
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SORUN YAYINLARI KOLEKT‹F‹ YAYIN L‹STES‹
Bilimsel ‹nceleme-Araﬂt›rma Dizisi (Tercüme):

TL

1. KARL MARX - B‹YOGRAF‹ 2. Bask› Bilimler Akademisi
608 s. B. Boy - Kuﬂe Resimli - Bez Ciltli (ﬁömizli)
40
2. FR‹EDR‹CH ENGELS - B‹YOGRAF‹ Bilimler Akademisi
472 s. B. Boy - Kuﬂe - Renkli Resimli - Bez Ciltli (ﬁömizli)
30
3. V. ‹. LEN‹N - B‹YOGRAF‹ Bilimler Akademisi
532 s. B. Boy+48 s. - Kuﬂe S/B - renkli resimli- Bez Ciltli (ﬁömizli)
40
4. MARKS‹ST - LEN‹N‹ST PART‹N‹N TEMEL E⁄‹T‹M DERSLER‹
F. Engels Enstitüsü B. Boy - Renkli Grafik - Resimli 488 s. 2. Bask›
28
5. SEND‹KALAR ÜZER‹NE V. ‹. Lenin 512 s.
22
7. MARX’IN SOSYOLOJ‹S‹ Henri Lefebvre 176 s. 3. Bask›
8
8. KADIN VE MARKS‹ZM K. Marx - F. Engeis - V. ‹. Lenin 224 s. 8. Bask›
10
9. MARKS‹ZM VE PS‹KOANAL‹Z V. ‹. Dobrenkov 160 s. 4. Bask›
9
10. Ailede ve Okulda ÇOCUK E⁄‹T‹M‹ Anton S. Makarenko 128 s. 5. Bask›
6
11. ANA - BABALARIN K‹TABI Anton S. Makarenko 320 s. 4. Bask›
14
12. MAKARENKO - E¤itbilimsel Görüﬂleri - Yaﬂam Öyküsü - An› ve Notlar›
160 s. 2. Bask›
9
13. E⁄‹T‹M ÜZER‹NE V. Suhomlinski 208 s. 3. Bask›
10
14. LEN‹N VE E⁄‹T‹M Fyodor Korolyov 408 s. (Beraat Etti.)
18
15. DEVR‹MC‹ E⁄‹T‹M DEVR‹MC‹ AHLAK M. ‹. Kalinin 232 s. 6. Bask›
11
17. EMPERYAL‹ZM‹N FELSEFES‹ PRAGMAT‹ZM Harry K. Wells 256 s. 2. Bask›
12
18. ‹ﬁOKULU - E⁄‹T‹M SORUNLARININ ÇÖZÜM YÖNET‹M‹ OLARAK MARKS‹ZM
P. P. Bolonski 128 s. 2. Bask›
6
19. SOSYAL‹ZM VE HÜMAN‹ZM S. ‹. Popov 208 s. 2. Bask›
10
20. LAT‹N AMER‹KALI MARKS‹ST Jose Carlos Mariategui 216 s.
10
21. GÜN DO⁄UMUNU GÖRMEK I. DO⁄U HALKLARI KURULTAYI, B. Boy, 304 s. 14
22. LAT‹N AMER‹KADA NELER OLUYOR-VENEZUELLA KOMÜN‹ST PART‹S‹ 224 s.11
*Banka Hesap No: T. ‹ﬂ Bankas› ‹stanbul - Ca¤alo¤lu ﬁubesi 325835
*Posta Çeki Hesap No: 098213
*Büro’dan Parakende sat›ﬂ %25 indirimli
*Da¤›t›ma %40 indirimli, 3 ay vadeli, Kargo, posta giderleri eklenerek gönderilir.
Cezaevlerine %50 özel indirim uygulan›r.
*Kitaplar›m›z: ‹nternet’te:
www.kitapyurdu.com-www.ideefixe.com-www.abonet.net-www.weblebi.com
www.elektonikticaret.gen.tr-www.yenisayfa.com-www.kitapnet.com adresinden sat›n al›nabilir.
Fiyatlara KDV Dahildir
B‹L‹MSEL B‹LG‹ VE B‹L‹NÇLENME SÜREC‹NDE SUYU KAYNA⁄INDAN ‹Ç‹N!...
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Bilimsel ‹nceleme-Araﬂt›rma Dizisi (Telif):

TL

1. ‹ﬁÇ‹LER ‹Ç‹N TEMEL HUKUK B‹LG‹LER‹ Av. Zeki Öçal 264 s.

12

2. ‹ﬁYER‹ SEND‹KA TEMS‹LC‹L‹⁄‹ ATANMASI-GÖREVLER‹-GÜVENCES‹
Av. Zeki Öçal 104 s.

5

3. ‹ﬁÇ‹ SINIFI-SEND‹KALAR VE 15-16 HAZ‹RAN
Olaylar - Nedenleri - Davalar - Belgeler - An›lar - Yorumlar
S›rr› Öztürk B. Boy

568 s. 2. Bask›

30

4. “KOMÜNSÜZ KOMÜNARLARA” HAYAT B‹LG‹S‹ Tolga Ersoy 112 s.

5

5. LOZAN - B‹R ANT‹EMPERYAL‹ZM MASALI NASIL YAZILDI?
Tolga Ersoy 224 s. 2. Bask›

11

6. SAVAﬁIN ﬁA‹R‹N K‹ML‹⁄‹N SORGULANIﬁI (Kolektif) 112 s.
11. HEK‹MLER‹N SINIFSAL KÖKEN‹ Ata Soyer

152 s. 2. Bask›

5
7

12. TAB‹P ODALARI BEYAZ EYLEMLER Ata Soyer 432 s.

20

13. OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE ORDUNUN EVR‹M‹ Osman Tiftikçi 248 s.

11

14. TIBB‹YE-î ﬁAHANE’DE 20 YIL Tolga Ersoy 288 s.

12

15. RESMî TAR‹H POLEM‹KLER‹ Tolga Ersoy 208 s.

10

16. MARKS‹ZM TARTIﬁMALARINA MARKS‹ST BAKIﬁ (Kolektif) 160.s

10

17. KAP‹TAL‹ZM‹N DÜ⁄ÜMLER‹ Coﬂkun Adal› 144 s.
18. EMPERYAL‹ZM‹N ORTADO⁄UYA MÜDEHALES‹ Coﬂkun Adal› 192 s.

6
10

19. S‹NOP’UN HANI “S‹NOP HAP‹SHANES‹N‹N TAR‹H‹ VE
EDEB‹YATTAK‹ YER‹” Tolga Ersoy 112 s.

5

20. ‹ATOKRAS‹ - TIP VE KÜLTÜR Tolga Ersoy 96 s.

4

21. SINIF SA⁄LIK Eﬁ‹TS‹ZL‹K ‹lker Belek 176 s.

8

22. SINIFSIZ TOPLUM YOLUNDA TÜRK‹YE ‹Ç‹N SA⁄LIK TEZ‹
Dr. ‹. Belek - Dr. E. Nalçac› - Dr. H. Onuro¤ular› - Dr. F. Ard›ç 144 s. 2. Bask›

7

Reprodüksiyonlar - Posterler:
– Karl Marx-Friedrich Engels-V. ‹ Lenin S/B (25x35cm) (Beheri)

70 KR

– Avni Memedo¤lu Da¤dakiler S/B (25x35cm)

70 KR

– Avni Memedo¤lu (18x25 cm) 8 adet renkli (zarfl›)

6 TL

– Avni Memedo¤lu (18x25 cm) 1 adet renkli (zarfl›)

70 KR

Dergi ve Ciltleri:
– SORUN Birlikte Sosyalist Dergi Ciltleri I-II-III (Her Cildi)
– SORUN Polemik Marksist ‹nceleme - Araﬂt›rma - Eleﬂtiri Dergisi (Her Say›s›)

25
4

– KIRMANC‹YA BELEKÊ Kültür-Tarih-HalkbilimBilimsel ‹nceleme-Araﬂt›rma-Eleﬂtiri Dergisi (Her Say›s›)

5

– SANAT CEPHES‹-SOSYAL‹ST GERÇEKÇ‹ SANAT DERG‹S‹

7

– ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ - ‹ﬁÇ‹ - K‹TLE GAZETES‹

1
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Halklar›n Tarih-Kültür Dizisi:

TL

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

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

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

TL
25
5
19
13
19
10
4
4
8
8
19
5
5
5
5
20
5
5
6
8
6
6
15
10
10

Sorun Broﬂür Dizisi:
8. “‹LER‹C‹-GER‹C‹” KAVGASINDA HANG‹ “RESTORASYON”?
HANG‹ “KOMÜN‹ST PART‹”? S›rr› Öztürk 80 s.
9. HANG‹ “B‹RL‹K”? PART‹LEﬁME MÜCADELES‹N‹N
NERES‹NDEY‹Z? KOMÜN‹STLER‹N B‹RL‹⁄‹ S›rr› Öztürk 96 s.
12. DEVR‹MC‹ S‹YASÎ TERB‹YE-D‹PLOMAS‹-AHLÂK S›rr› Öztürk 192 s.
13. MARKS‹ST SOL YI⁄INA⁄I NEREYE YAPMALI? S›rr› Öztürk 128 s.
14. ‹ﬁÇ‹ - K‹TLE GAZETES‹ ‹Ç‹N SINIF B‹L‹NÇL‹ ‹ﬁÇ‹LERE ÇA⁄RI
S›rr› Öztürk 32 s.
15. SANAT CEPHES‹ ÇA⁄RISI (Kolektif ) 40 s.
16. 10 EYLÜL 1920 TKP ve GÜNÜMÜZ KOMÜN‹ST HAREKET‹N‹N
HAYATÎ SORUNLARI FORUM’U Belgeler 268 s.
17. ANADOLU ALEV‹ KÜLTÜ ve SOL’UN “POL‹T‹KASI” (Kolektif) 112 s.
18. ﬁ‹MD‹ SÖZ YAPANLARDA!..
GELENEKTEN GELECE⁄E 15/16 HAZ‹RAN VE GÜNÜMÜZ S›rr› Öztürk 64 s.

Akb›y›k De¤irmeni Sk. No:33/A-34122 Sultanahmet-Eminönü-‹stanbul
Telefon: (0212) 638 81 82 Fax: (0212) 638 81 72
e posta: sorunkolektif@gmail.com
www.sorunyayinlari.net
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