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tekoşina sosyalist 2 

''KÖRFEZ KRİZİ" 
ve 

SOSYALİST TUTUM 

Irak' m Kuveyt' i 
harekcllenen 

gö:ıleıoen ınımzarada lıaa~s~r~;:~üri~~~~~~:~~ 
fırsatçılar oynuyor. Il u g 
gündemin duran "mazlum" 

şekilde ya
rar!anna olrnaırıııı bu durumdan "en az za· 
rarla" hergün biraz 
daha dilmen suyuna gınmc.k-
ıen kend.ilerini bir dıır· 

maya 

(,:!lnl<il, sözilm ona 
(ömegin Sos-

etti. "Can 
"'"~"··"derler. So:sya!isı 

Parti'nin bir türlü bedeninden aıa-

"burjuva ruhlıı" sos:yallistlenlen 
duldarını Or!Jlya KUJI!ntU!Uif!UOC. 

A·Krizin 
Saddıım'ı 

sı 

veya desteklenme· 
O'nun "AilD 

ve 
hall<ıııııı lıakkı nlan 

etti:~ini ileri 
tavır alarak 

savaş dalıil her !ilrlil vtlnıem kullamlarak 

O' nun edilmesini "K ı.ı· 
egemeıı lıir devieli 

illıak ei· 

dürtvaıımı kendi doğrulutusunda 

ve bir zamanlar 
uuıouıı~uıuc hir 

tavır 

aklı ğı doğrudıır. Fakat Saddam 'ın bugün 
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tekoş!na sosyalist 

bu misyonu yüklenerek ve Arap Birliği 
uğruna emperyalizme kafa tutup Kuveyt'i 
il hak ettiği doğru değildir. Saddam 'ın 
amacı, Kuvcyt üzerindeki tarihsel hak iddi
asının ötesinde , Arap aleminin fiili lider
liil;ini ve orta-doğunun birinci gücü 
ünvanını kendisine kazandıracak olan pet
rol yaıaklarmın tartışmasız sahibi ol
maktır. 

Ba:ııa ABD olmak üzere Saddam karşısında 
tavır alanlar ise, Saddam' ın işgaline 
uğramış mazlum bir halkı kurtarmaya 
değil, kendi çıkarlarını ve bu çıkarları kor
umakla görevli Salıalı (Kuvcyt Kralı) aile
sini kurtarmaya gidiyorlar. lleride 
değinileceği gibi ABD açıkça kendi 
çıkarlarından sözediyor. U zun zamand ır 
ABD'nin körfez bölgesine askeri yığınale 
yapmanın fırsatını kolladığı da biliniyor. 
!ran-Irak savaşında ve onun öncesinde 
Sovyetlerin Afganistan'a müdahalesinde 
sonra bu doğrultııda epeyce yol almasına 
karşın amacına varamadı. Saddam 'ın hare
kete geçmesiyle bunun fırsatı do)lmuş 
oldu. Gerçekte kendi çıkarları ve petıol ya
takları sözkonusu olduğu halde bunu giz
lerneye çalışarak "Kuveyt'i kurıannak ve 
mütefikleri Irak saldırısından korumak " 
parolasıyla körfeze güç yığdı. 
"Körfez Krizi", bölgede statükoyu koru· 
mak, dünya emperyalistlerine gerekli hiz
mette bulunmak ve lran karşısında bunu 
yeterince kanıtlamakla "kendi çapında" bir 
emperyalist olmaya hak kazandığını sanan 
Saddam ilc, O'na bu hakkı reva görmeyen 
ABD ve diger emperyalist güçler 
arasındaki "petıollcri paylaşamama" krizi
dir. Ne Saddam "Arap Birliği" uğruna em
peryalizme kafa tutuyor ne de emperya
lizm "eğemen bir devleti" Saddam 'ın işgal 
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ordulanndan temizlemcye çalışıyor. 
ı:ı. Emperyalisllerin Çelişkili Bir
I i ği 
Saddam'ın Kuveyt'i ilhakı, SB 'nin geri
lemesiyle birlikte giderek derinleşecek 
olan emperyalistler arası çelişkiyi de daha 
anla:ıılır kıldı. Körfeze ilişkin hesaplarını 
Saddam' ın operasyonunu gerekçe 
göstererek görmek için yıldırım hızıyla 
harekete geçen ABD birden, durumun 
gerçekten değişliğin i farketti. SB' den çok 
ikna etmesi gereken güçler olarak -
ABD'ye sığınmakıan, ona yaslanarak çıkar 
elde etmekten başka seçeneği kalmayan 
Ingiltere dışında- Fransa, Japonya ve bir 
ölçüde Almanya ile karşı karşıya kaldı. F. 
Almanya, kendisine balışedilen D. Alman
ya' dan ötürü pek öne çıkmadı fakat Fransa 
ile Japonya ABD'nin işini zorlaşuracak 
çıkışlar yapmakıan çekinmediler. 
Geçmişte ABD'nin körfez politikası ve bu 
politikayı hayata geçirmek için diğer em
peryalistleri peşinden gitmeye zorlayan 
taktill;i "SB'nin sıcak denizlere açılma 
özlemi"ni ileri sürmektl. Bugün bir 
"komünist tehdit"ten sözedeınedi. Gerçekte 
SB bugürıkü yönetici kadrosuyla ve içinde 
bulundul$u durumla ne sıcak denizler 
peşinde koşabilir ne de koşmayı ister. 
Bundan dolayı ABD'nin, politikadan uzak 
tuttu)lu ve her zaman demagojilerle, yalan
larla kandırıp amacının aracı haline getir
mekte zorluk çekmediği kendi 
emekçilerini değil, diğer emperyalistleri 
saldınsının arkasına almak için geçerli ne
denler bulması gerekiyordu. Fakat ne denli 
zorlarsa zorlasın, diğer emperyalistleri 
kendisini desteklemeye itebiltx:ek SB gibi 
inandırıcı ve ikna edici bir gerekçe bula
mazdı. ABD'nin, diğer emperyalistlerin 
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sırtına basanilc orta-doğu :petrolleri 
üzerinde birinci güç olıruık isl<:<li,!li açıkıL 
Nitekim ABD'li sıratejis!ler "demrikrasiyi 
kurtarmaya giırneıli,!limiz açık" diyor ve 
ekliyorlar: Siizkoıuısıı olan ekono
mik ve siyasi çıkarlardır!' 
lşte empeıyalis!ler arıısı çeli!ıki ve bölgeye 
ilişkin yürütillecek politikadaki aynlık bu 
noktada başlıyor. Temel sorun, Saddamın 
müdahalesiyle ortadan kalkan çıkariann 
Saddatn sonrasında na.~ıl paylaşılaca,!lı. ek 
olarak bölgede yeni bir statü 
oluştıırulacaksa hangi yönde ve a)lırlık'lı 
olarak kimin çıkarları doğrultusunda 
yapılacağıdır. Bir "yeniden paylaşımda" 
aslan payını ABD'nin alaca)lı açık 

görünüyor. Bölgedeki büyük askeri 
gücüne ek olarak Mısır, S. Arabistan, Ku
vcyt, Suriye vb. yönetimlerini de arkasına 
alan ABD gelece)!e ilişkin en biiyük ola
naklara sahip durumda. Diger emperyalist 
devletler de bunun bilincinde . Bundan do
layı ABD'yi zorda bırakacak, kendilerini 
hesaba katmadığı taktirde pek de rahat i ler
lcyemeyeceğini duyumsatmak için "ayrık" 
sesler çıkanyar lar. 
Fransa'nın "askeri müdahale olmamalı" 
demesi, Japonya'nın" ABD hep destek is
tiyor ama paylaşmadan hiç söz etmiyor" 
şeklindeki stemi bundandır. 
Buna karşın hepisinin anlaştı)!ı bir konu 
var: Saddam'dan kurtulmak! Çünkü Sad
dam lıcpisini kendisine karşı harekete 
geçiren çıkarlarına dokunmuştnL Sad
dam'dan kurtulmak hem bunun için gerek
lidir hem de dünyadaki "yumuşama(!)" or
tamından yararlanarak ve cesaret alarak 
emperyalistlerin çıkarlarına saldırabilecek 
olası Saddamları böyle bir "lıülya"dan 
caytlırrrıak için önemlidir. Böyle bir 
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gözdağryla emperyalistler lıala 
ölmedikleriııi ortaya koyarak "dünya biz
den sonılui" demek istiyorlar. Aralanndaki 
çıkar çelişkileri ',~erinleşmediği müddetçe 
böyle davranınakla kararlılık 
göslE!:eceklerıiir. 

C· Bölge Dedetlerinin Politikası 

Kriz karşısında Arnp devletleri böliinmüş 
durumda . Fakat bu bölünmenin "öz"e 
ilişkin olguğunn söylemek mümkün 
görünmüyor. Saddam'ın saflarında yer 
alıyor görünenler (niyetleri ne olursa ol
sun) pratikte, krizin giderilmesi için farklı 
bir yöntem önermekten ileri gidemiyorlar. 
ABD'nin pelitikalanııa hizmet eden karar
lar çıkaran BM'nin baskısı karşısında ya 
Ürdün gibi "hizaya" geliyor yada Yemen 
gibi "çekimser" kalıyor. 
Diger yandan ABD'nin safında yer alan, 
başta Suidi Arabistan olmak üzere körfez 
ülkeleri Birleşik Arap Emirlikleri, Balı
reyu, Katar ve Umman, Mısır ile Suriye 
ise Saddam'ın güçlenınesini istemiyorlar. 
Saddam'ın Kuveyt'te kalması körfez 
ülkeleri için aynı kaderi paylaşmak an
lamına geliyor. Kuveyt'i ilhak eden bir 
Irak'ın bununla yetinmeyeceği, bir gün 
kendilerini de yutacağı hesaplanıyor. Bu 
olmasa bile güçlü bir Irak karşısinıla 
bağımsız politika giidemiyecekleri, 
krallıklarm krallık olarak kalamayacakları 
kaygısı taşınıyor. Suriye ve Mısır için 
böyle bir kaygı ikincil planda olmasına 
karşın uzun vadede gözardı edilecek bir 
gelişme değil. Bundan önce Suriye ile 
Mısır'ın kaygısı güçlü bir Irak'la 
uğraşaınayacaklandır. 

Bundan dolayı Irak'ı geriletmek amacoyla 
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bu devlellerin AB D ile aynı safta yer al
maları, Arap dünyasındaki çıkar 
çelişkilerinin mantıki sonucudur. 
Işbirlikçi Arap burjuvazisinin çıkarları, 
bölgedeki çıkariarım korumak amacıyla 
harekete geçen emperyalizmle uyum 
içindedir. Irak'ın Kuveyt'i ilhakı, Arap 
dünyası içindeki hesaplaşmalarm 

göriümesinde bir fırsat oluştunıyor. 
Bölgede önemli bir role sahip olan Iran, 
Imk'ın Kuveyı'ten, ABD ve diller güçlerin 
de bölgeden çekilmelerini istiyor. Irak'ın 
çekilmesi konusundaki ısran kendi 
çıkarları gerel!idir. Sınır ve petrol alanları 
üzerinde ihıilaf içinde oldullu Irak'ın 
güçlenınesini istemiyor. Diğer yandan, 
bölgedeki güçlerin çekilmesi konusundaki 
isteği sanıimi de)lil. Böyle bir isıege, 
gelecekte, "ABD'yle işbirli)li yaptı" den· 
memesi için öne sürüyor. Körfez krizinin 
uzaması, lrak'ı güçten düşürecek her 
gelişme !ran için isıenilir bir durumdur. 
Böylece hem Irak kendisiyle 
u!ıraşıımayacak hem de ihtilafların gideril
ınesinde pazarlık gücünü yitirecek. 
Irak, Iran 'ı pasifize etmek ve uygulanan 
ekonomik-askeri ambargoyu tran 
üzerinden delmek amacıyla işgal altında 
tutıugu lran topraklarından çekildi ve orta
dan kaldırmak amacıyla uğruna sekiz yıl 
savaşııl1;ı Cezayir Antiaşması (1975) nı 
kabul ettiğini açıkladı. Bu, !ran için 
savaşmadan kazaııılmış bir zaferdir. O'na 
bu zaferi Kuveyt pahasına armagan eden 
Irak, İran'dan gelebilecek muhtemel bir 
saldınyı önlemiştir. Fakat, bu yolla am
bargoyu delebileceJ!i kuşkuludur. Fars 
siyaseti fırsatları sonuna kadar 
değerlendirmeye, rakibinin elini-kolunu 
sonsuza kadar bağlamaya dayanır. Yaka-
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ladığı böyle bir fırsatı kaçırmak istemeye
cektir. Mevcut tutumoyla Iran, Irak'ın Ku
veyt'te oyalanmasını, bu süre zarfında hep 
kendisine muhtaç kalmasını ama Kuveyt'e 
sahip olmadan da çekilmesini gerektirecek 
bir politika gütmeye çalışacaktır. 
Krizin savaşa dün!işmesi için dualar eden 
reınil açııran ülkelerin başında TC. geliy
or. TC. hem kriz boyunca hem olası bir 
savaş süresince ve hem de savaş son
rasında biiyük kazançlar elde edeceğini 
umuyor. Bu krizi başlaıull;ı için Saddam'a 
dua ediyor. Çünkü Saddam, TC'nin orta
do)ludaki jandarmalık misyonunun bitme· 
dil1;ini Baıı'ya göstermiştir. Bundan dolayı 
TC. büyük bir "mutluluk" duyuyor. Bun· 
dan yararlanarak, kendisini lıem Batı 'ya 
hem de Saddam karşııı Arap devletlerine 
pazarlıyor. Baıı'ya "Ben uşaklığımı, Irak'a 
ambargo uygulayarak ve savaş ihtimali 
karşısında her türlü olanağı sizlere 
tanıyamk kanıtladım. Fakat bundan zarar 
görüyorum, karştlamamz gerekir," diyor. 
Arap devletlerinin karşısına -öze li kle pet
rol salıibi olanların- ise "Imk'ı sizden uzak 
tutmak için elimden geleni yapıyorum 
ama bu bana pahalıya mal oluyor. Fatu· 
rayı paylaşmalıyız" diye çıkıyor. 
Türkiye'nin bu politikayla istediklerinin 
tümünü elde ettiğini ve bundan sonra da 
elde edebilecegini söylemek mümkün 
del!il. Sadece ekonomik çıkarlar için böyle 
bir politika güttüj!ünü da yanıltıcı olur. 
Türkiye açısından canalıcı önemde olan, 
kriz sonrası yeniden belirlenebilecek 
sratükodur. 
örneğin, Saddam sonrasında Imk'ın siya
sal coj!rafyası dej!işecek mi'! Kürtlere 
"özerklik" statüsü tanınacak mı? Eller 
bunlar alacaksa Türkiye'nin yerineresi ol-
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malıdır? Ölüm fermanını imzalamış olan 
Saddam'ın yanı mı, emperyalistlerin yanı 
mı? 

TC, kriz sonrasında oluşturulacak siyasi 
coğrafyanın biçimlendirilmesinde söz sahi
bi olabilmek için emperyalistlerin safında 
yer alıyor. Saddam'ın kalmasını isıemiyor 
(çünkü ayakta kalan bir Saddam' la hep i h
til af içinde kalacaii;mı biliyor) ama Saddam 
sonrasında siyasal coğrafyanın değişmesini 
de isıemiyor (çünkü Kürtlere verilccek bir 
özerkliğin sonuçta kendisine dokunaca);ım 
biliyor). Böyle bir politikanın hayata 
geçmesi için de, krizin tırmanarak kendi

sine olan ihtiyacın artmasım bekliyor. 
TC, krizin sıcak savaşa dönüşmesine de 
pek soğuk bakmıyor. Bunun başlıca nede
ni Kürdistan üzerindeki hesaplarıdır. Bir 
türlü vazgeçemediği Musul· Kerkük petrol
leri hala iştahını kabartıyor. Sıcak savaş 
anında bu bölgeye asker çıkarmayı, tam

amıyla elde edemeze bile oluşturulacak 
siyasal co)lrafyada pazarlık gücünü 
arttırmak için kullanmak istiyor. Diğer 
yandan, böyle bir sıcak savaş, Türkiye 'ye, 
Kuzey Kürdistan'daki ulusal kurtuluş ha
reketini tasfiye olanağı sunacaktır. Nispe
ten banş koşuUarında yapamadığını sıcak 
savaş koşullannda rahatlıkla yapabilecek· 
tir. 

D- Gorbaçov Neden "Mutlu"Değil 

Gorbaçov, bölgedeki ABD askeri gücüne 
"ambargonun etkili bir şekilde 

uygulanması için gerektiğinde zor 
kullanabilir" izni veren BM Güvenlik 
Konseyi karanna onay vermeden önce 
askerlere hitaben yaptıJlı konuşmada Sad· 
dam 'ın Sovyetler Birliği'ne ihanet ettiğini 
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söyledi, Kızgın ve "mutsuz" olduğu TV 
ekranianna yansıyan görüntüsunden 
anlaşılıyordu. Gerçekte "ihanet"e u)lramış 
gibi görünüyordu. Gorbaçov'a göre Sad
dam bu ihaneti, "SB'nin savunma 
amacıyla verdiği silalıları Kuveyt 
gibi ''eğemen" bir Hdevlet"e karşı 

saldırı amacıyla kullanma"sıydı. 

Gorbaçov'u kızdıran, "ınutsuz" kılan ge
rekçe bu olamazdı kuşkusuz. "Savun· 
ma" sözcüğünün «saldın silahlarına 

meşruluk kazandırmak için kullanıldığını 
Gorbaçov da bilir. Eğer Saddam bu silah
lan yoksul Kürt köylüsüne ve onun haklı 
davası için çarpışan peşmerge güçlerine 
karşı kullandığında ihanet etmemişse, 
Arap halkının ezici çoğunlul\u nezdinde 
meşruluğu olmayan, emirlerin ve emper· 
yalist güçlerin çıkarlan ayakta kalsın diye 
yapay olarak oluşturulmuş olan çağdışı bir 
devlete karşı kullandığında hiç ihanet et
memiştir. Kürtleri bir kalem geçelim (diy
elim ki, Gorbaçov'un mantığına göre o, 
"lruk'ın iç meselesi" dir), Irak bu silahları 
Iran 'a karşı kullandığında ve topraklarının 
bir kısmını işgal ettiğinde ihanet etmedi 

mi? 
Öyleyse Gorbaçov'u "mutsuz" kılan başka 

nedenler olmalı. 
Gorbaçov "mutlu" değil. Çünkü: Saddam, 
"karşılıklı bağımlı ve bütünsellikli bir 
dünyada sonsw11 kadar banş içinde birarada 
yaşama" hülyasını ve "presıroyka ve glas

nost"u rüyalar aleminden çıkanp gerçekle 
yüzyüze getirmiştir. Gorbaçov ı "mekan;, 
saydı~ı SB 'nin "zaman" içinde d üze 
çıkması bakımından dünyada bir tek ya
pragın bile kıınıldamasını, kendisini ilgi
lendirmek durumunda bırakacak herhangi 
bir "hadise"nin çıkmasını istemiyor. Sad· 
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dam'ın yaptığı ıam da bu isteğe aykırı 
düşüyor. SB, herhangi bir yerde çıkan 
olayda taraf olmak, haklı bir dava peşinde 
koşanlarla amaç ujlruna zorluğu pay
laşmak hatta "yaralı parmağa işemek" bile 
istemiyor. Ama Saddam 'ın ihtiyaçlan 
farklı. Onun da kendisine göre amaçları, 
ülküleri hatta rüyaları vardır. Tıpkı Gor
baçov'un olduğu gibi ... Gorbaçov için 
"huzur" ve ne pabasına olursa"istikrar" ih
tihaç ise, Saddam için de Kuveyt'in petrol
leri öylesine ihtiyaçtır. Gorbaçov nasıl 
dünya emekçilerinin özlemlerine göre dav
ranmıyor, kendi rtlyalan gerçekleşsin diye 
"yoldaş" dediği insanlan karalama ve ayak 
oyunlanyla alaşağı ediyorsa; ve bütün 
bunları yaparken emekçilerin, canını 
dışine takarak derviş saflılı,ıyla devrim için 
mücadele edenlerin neler hisseligini hiç 
ama hiç düşünınüyorsa, Saddam' ın da pek
alfr kendi ihtihaçları için askeri operasyan
lara girişıneye ve "acaha Gorbaçov üzülür 
mü" diye bir endişeye kapılınamaya hakkı 
vardır. 

Gorbacov, Saddam'ın gözler önüne serdiği 
dünya gerçeklilı,i karşısında görevlerini 
amınsadığı ama bunları yerine getirmek 
istemedilli için "muısuz"dur. Saddam, ken
disini de söz söylemek ve ıavır almak zo
runda bırkatı)lı için "kızgın"dır.lhanctten 
sözetmesi, ABD'ye her türlü kolaylığı 
salılaması bundandır. 

E·Gilneyli Kürtler(imiz) Ne 
Yapıyor? 

Körfez krizi başlar başlamaz C. Talabani 
ABD'ye uçtu. Güneydeki silahlı 
peşmergelerin Iran sınırında savaşa 
hazırlık amacıyla eğitim yapmaya 
başladıklan basında yer aldı. Talaba-
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ni,ABD'de, malı kıyınet kazanmış bir 
tüccar gibi pazarlığa girişiyor. Özetle, 
ABD'ye "Bize özerklik tanımanız 
koşuluyla 30 lıiıı kişilik bir aske
ri giiçle Saddam'a içerden vurmaya 
lıazırız" diyor. Karikatürize edilmiş ha· 
li yle "Saddam' ın kellesine karşılık 

özerklik ... " 
Sömürgeci devletler arasındaki çelişki ve 
savaşlardan yararlanarak ezilen ulusun kur
tuluş davasını zafere ulaştırmak için 
komünist olmaya gerek yok.Halkıyla 
bütünleşmiş, onun özlemlerini kendisine 
pusula edinmiş her gerçek yurtsever bunu 
yapabilir. 
Görünen odur ki, kendi davasını pazarlık 
konusu yapmadan halkı bağımsızlığa 
kavuşturmak koınünistlere özgü bir hal 
alıyor. Güneydeki hareket yıllardır bir 
özerklik uğruna çeşitli bunalım ve savaş 
anlarmda dış güçlerin güvencesiyle 
mücadele ediyor ve sonuçta karşılaştığı 
hep aynı şey oluyor: anıaşan güçler !a
rafından halkın katli, silahlı güçlerin 
da);ıtılınası ve özerklik vaadinin ikinci bir 
krize kadar erıelenmesi.Barzani, Iran ve 
ABD'den aldığı güveneeleric harekete 
geçip Cezayir' de satıldığında olan buydu. 
Iran-Irak savaşından sonra olan da bundan 
farklı değildir. 

Bundan ders alıp davasını pazarlık konusu 
yapmaması gereken Güneydeki hareket her 
defasında içinde bulundu !tu durumdan kur
tulmak için adeta yeni bir bunalımın veya 
savaşın çıkmasım bekledi. Böylece Irak'la 
hesabı olan devlet veya devletler tarafınılan 
kendisine ihtihaç duyulınuş olacak: barış 
koşullannda "adam" yerine konmayan 
Kürtler anımsanacak; hiç değilse bir 
dönem ne kadar haksızlığa uijradıklan, in-
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saııca yaşamıının onlarında hakkı olduj!u 
konuşulmuş olacak. Her ulusun kendisine 
göre bir "mutluluk" anlayışı var . 
Ömründe rahat yüzü görmemiş, dünya 
eşkiyalan ve bölgenin Deli Dunırul 'ları 
tarafından "şamar oğlan.ı"na çevrilmiş; 

savaş zamanında beli sivazlanarak cepb
eye, barış zamanında ise fabrika ve tarlala
ra sürülerek sömürülmüş Kürtlerin "mut· 
luluk" anlayışı da bu olsa gerek. Bu "fani 
dünya"da, binlerce şehit pahasına da olsa 
birkaç günlü~üne Hannnsanmak1\ "adam" 
yerine konmak, birileri tarafından "derde
ri", "çileleri" vb. dinleniyor olınak ... 
Kürt halkı, ezilen halldardan biri olarak 
buna layık del!ildir. "Bana silah ve 
özeı::klik verirsen Saddam' ı yenmen için 30 
bin peşmergeıni e sonuna kadar savaşının" 
anlayışı da bu halkın çıkarlarına, lıakh da
vasını başanya ulaştmnaya hizmet etmez. 
Özerklik içiu mücadele ediliyor ve bunun 
güvenceıle olması isteniyorsa 
başvurulması gereken gilç ABD emperya
lizmi del!il, Kilrt ve Arap (Irak) lıalkıdır. 
Halklar tarafından güvenceye alınmarnış 
bir özerklik, geri alınmak veya araç olarak 
kullanılmak amacıyla verilmiş bir 
özerkliktir. Davaya balllı oldugumuzu 
kanıılamak istiyorsak öncelikle 
anlaşmazlıklar döneminde dellerinin 
farkına varılan bir "araç" olmaktan 
çdoualıyız. kendisine "alcı" gözüyle bakan 
birinden gelece~i güven alııııa alıcı diray
etli pulilikalar yürütmesi hek:leııemez. 

F • Tavrımız Nedir? 

Bu kriz ve olası bir savaş dünya 
emekçilerinin ol.duğu gibi Arap, Türk ve 
Kürt emekçilerinin de çıkanna deJıildir. 

8 

Efendi-uşak arıısındaki çıkar çatışmasında 

czilenlere biçilen misyon, sermaye 
kölelil!ini devam etıirmek için sermaya 
için savaşmakıır. 
Olası bir savaş doğrudan orta-doğu halk· 
lannın lıaşında patlayacak bir hemba ola
caktır. ABD, böyle bir savaşla bölgeyi ye
niden biçimleııdirmek, kendi ekonomik 
çıkarlarını peki,Urmek amacındadır. TC 
savaş çığırtkaıılı.j!ı yapmakla 1) Batı'yla 
ilişkileri sıklaştırmak, (AT bazında), 2) 
bölgede jandarmalık görevinin tek sahibi 
olmak (Batı'nın da deste!lini alarak), 3) ye· 
niden belirlenecek bölge col!rafyası 

özerinde ekonomik ve siyasi çıkarianna 
uygun olarak bir misyon edinmek ve 4} 
Kürdistan özerindeki hesaplarını sava§ or
tarmndan yararkınatak görmektir. 
Sosyalistler olarak görevimiz; burjuva 
basın-yayını ve lıer türden propaganda 
aracıyla halkı "saldırgan Saddaın'a karşı" 

tavır almaya koşullandmnak isteyen 
TC'niu pulitikasını teşhir etmek, lıaşta 
AB D olmak üzere bütün saldırgan ve 
fırsatçılan.n kendi çıkarlan peşinde 

koştuklarını propagunda etmektir. Amacı 
Orta-doj!u'nuıı birinci gücü olmak olan 
Saddam'ın Arap milliyeıçili!line soyun· 
ması, halkı anti-emperyalist ve islami slo
ganlarla moti ve ederek safına çekmeye 
çalışması, "Arap Birlilı;i" uıırı:ırıa anıi

emperyalist bir tutum alış değil, tarna
miyle konunıunu meşrulaştmnak için kul
landığı bir demagojidir. 
Saddam, anti-emperyalist ve emperyalizm 
tarafından çizilmiş yapııy sınırlan ortadan 
kaldmnak istiyorsa, işe, G. Kürdistan'daki 
işgal ordusunu çekmekle başiamalıdır. 
Oysa bizler, Saddam'ın bunu yapmaya
callım ve Saddam'a karşı Haçlı Seferi 
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başlatan emperyalizmin de saldırganlığı 
önlemek için değil, bizzat kendileri ta
rafından çizilen sınırları korumak için 
karşı saldırıya geçtiklerini biliyoruz. 
Bizler, ne Saddam karşıtı güçlerin -ki bu 
güçler Kürdistan 'ın bölünmüşlüğünün 
mimandırlar- ne de Saddam 'ın sa
flarındayız. Bizler, savaştan çıkarı olmay
an, tersine en büyük zaran görecek olan 
Orta-doğu halklarının saflanndayız. Bu sa
flarda, Türkiye ve K. Kürdistan'da bir yan 

9 

dan savaş karşıtı propaganda ve eylemler 
yaparken diğer yandan savaşın çıkmasına 
karşılık, Türkiye ve Kürdistan ezilenlerini 
ve bütün savaş karşıtı güçleri, çıkarlarını 
koruyacak tarzda örgütlerneye 
çalışmalıyız. 

Savaşı önlemenin olanaklarına sahip ol
mayabiliriz. Ama cşkiya sürüsüne alet ol
mamak ve kendimizi savunmak için ola
naklanmızı zorlamak durumundayız. 
Yapılması gereken budur. 

27 Ağustos 1990 
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S.B.K.P'NİN 28'İNCİ 
KONGRESİ VE SONRASI 

"Genellikle 'materyalist' sözcüğü( ... ) son za-

1!lillll.ann bir çok yazarına. daha fazla incele

meksizin her seyin üzerine yamstınlabilecek 

basit bir etiket olarak hizmet ediyor. her seyin 

söylenmiş olması için. bu etiketi yam~tırmış 
olmanın veterli olacağım düsünüyorlar. Oysa 

bizim tarih anlayışımız. herseyden önce bir in

celeme ):önergesidir. Hegelciicrin yaptıklan 

tarzda yapılar yapmak icin bir araç değildir. 

<. .. )Toplumsal olusurnların varlık kosullanm 

,ayrıntılı bir araştırmadan geçirmek gerekir,. 

(F. Engels) 

Yazacaklarıma, giderek yaygınl~an bir Heg

el'ciliğin tersine, F. Engels'in uyansını 

"kulağıma küpc" ederek, SBKP'nin 28'inci 

kongresi hakkmda yazacaklanının elc~tirel bir 

"inceleme yönergesi" olduğu vurgusu ile 

başlamak istiyorum. 
Metodolejik açıdan, büyük bir öneme haiz 

olan bu vurguma bir nokta daha eklemek istiy

orum: SBKP'nin 28'inci kongresinin eleştirel 

incelemesini hedefliyen bu çahşmarn, ağırlıklı 

yanı bir 'expoze' özeliği taşıyan ve 'somut 

şartların somut tahlili 'nden başka hiçbir iddi~ 

ası olmayan bir metindiL 

KONUYA 1LIŞK1N KlYI! ÖN VURGU

LAR 
SBKP'nin 28'inci kongresi ve sonrasına 

ilişkin b-ir yazıyı kaleme almak için, bir yan

dan metaryal toplayıp, bir yandan da kafamda 

~ekilendirebildiğim kadarıyla yazıının ana fi

kirlerini dostlanmla tartışırken; bir dostum 
bana, Hseninki otopsl raporu yazmak gibi 

bir şey" dedi .. 

Bir .. otopsi raporu mu yazıyorum"? ... Buna 

hala "evet" demiyenlerdenim. Lakin bu konu 

da bir şey demem gerekirse, en sonda denil

mesi gerekeni en başla "yazacaklarım bir 
otopsi raporu değil, ama ağır hastadan 
da pek umutlu değilim" diye formüle ede· 

bilirim ... 
İnkar etmek olası 'değil: Hasta çok ağır !. .. 
Buna sıradan bir örnek mi? ... !~te SSCB'de 

yayınlanan "Soysuz" dergisi yazarlarından 

Vladimir Novratoviç'in ~u satırları: "( ••• ) 

Kongre partiyi kutarmanın yollarını 

anyacaktı. Ben<:e bunu bir türlü yapa
madı. Parti Içinde EN SOL SAYILAN 

DEMOKRATIK PLATFORMUN LIDERi 
V. Sastokovi<:>ki'nin program ıda, MER~ 
KEZE BIRAZ DAHA YAKIN BULU
NAN B. Yeltsin'in programı da 28'ind 
kongrede kabul edilmedi. KONGREDE 
PARTI, DEMOKRATIK SOSYALIZM 

YOLUNU HEMEN TUTMAYA CESA· 
RET EDEMEDI. DELEGELER 
RADIKAL REFOMA EGILMEDl. BIJ 

DEMEKTIR KI, SOVYETLER 
KOMÜNIST PARTlSI, DOGU AVRUPA 
KOMÜNIST PARTILERININ KAD· 

ERINI PA YLAŞABlLIR.( ..• ) 
KONGREDEKI SALDlRGAN 
ÇOGI.JNLUK, Sll'iiFSAL ÇIKARLARA 
HALA lNANIYOR. EDIJVARD 

ŞEVARNADZE'NIN "TEMEL INSANI 
DEGERLERIN ÜSTÜN GELMESI" 
GÖRÜŞÜNÜ BENlMSEMEK 

ISTK111YOR. 
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BU DELEGELER, "SOSYALiST 
ÜLKÜLER UGRUNDA ÜNLÜ 
SAVAŞCI" 1. LİGEÇEV'l COŞKULU 
ALIKIŞLARLA KARŞILADI. LUMPEN 
DUYGULAR SAGDUYU KARŞISINDA 
HALA ÜSTÜN GELIYOR. BU DELEG
ELER, "SlNlFSAL ÇIKARLAR" 
İLKESINE SADIK KALMANIN ŞOFÖR 
İLE PROFESÖRÜN AYNI ÜCRET AL· 
MASINA YOL AÇTI(HNI 
GÖRMÜYORLAR, DAIIA DOGRUSU 
ALDIRMIYORLAR. IŞÇI SINIFININ 
DIKTATÖRLÜGÜ BÖYLEDIR. BU DE
LEGELRİN KOLLEKTIF ÇiFTLIKLERE 
SONSUZ lNANCI, TARIM 
SEKTÖRÜNÜN MAHVOLMASINA 
NEDEN OLDU. ONLAR ÖZEL 
ÇIFTL!KLERİN ÖZEL MULKİYET 
OLDUGUNU VURGULUYOR. 
LİGAÇEV VE ÇEVRESI, SOS
y ALİZMİN YENILGIYE UGRAD!GINI 
IIALA ANLIY AMADP' (V. Novratioviç, 
M, 17.07. 1990) 
28 'inci kongre böyle değerlendiriliyor!.. 
"Sınıfsal çıkar" nitelemelerinden daha net bir 
biçimde koparak, sağ' a kaymadığı için "sor~ 
gulamyor" ... "Işçi diktatöriüğü", "kollckti
vizm" gibi "sosyalist ülkü"ntin temel taşlarının 
neden tarihin çöplüğune alllmadığı yollu, libe
ralhğmde sağındaki mevzilerden eleştiriler ge
tiriliyor!,. 
Gerçeği cesaretle görcbilrneliyiz: Lenin 'in 
"parti"sinin, 28'inci kongresi ve sonrasıyla 
vardı~ı yer, (negatifinden ! ) acıklı bir 
öğreticilik konumundadır. 
SBKP'nin Lenin'in sonrasında kazandığı, 
bürokratik deforma.ı;:;yonel ve "otoritcr" (bak: 
Derleme, Sosyolojik çözümlemenin Tarihi, 
Steven Lukes, "İktidar ve Otorite", s. 644~ 
686) özelikler (ters yüz. edilmiş bir versiyo
nuyla) onu şckilsizleştirerek, (köklerinde var 
olan l) sosyal-demokrat geleneğe doğru geri 
çekiyor. Bu dönüş içinde Ise, Milovan Dji
las'in şu çözümlemesi, (kabul edelim ya da et
miyeJim l) doğmlanıyor: "'Mutlaki sistem~ 
ler, mutlaki oldukları sürece 
güçlüdürler. Reforma başladıklarmda 
kaybederler. Yine de reformlar 

ll 

kaçınılamazlar. Yoksa herhava olurlar" 
(M. Djilas) 
Sözünil ettiğim bu tarihsel olaya, Yalçın 
Küçük'ün "planlamacı s:ubjektivizminin 
gözlükleri" ile bakmıyorum. Böylesine bir 
subjektivizmin yararlı olduguna da in~ 
anmıyorum (bak: Y. Küçük, Ekin Belletcn, 
Bahar- 1990, "Sovyetler Birliğinde Sosyaliz
min çözülüşü", S. 5-14) Aynı biçimde Tony 
Cliff'ci bir tarzda da (bak: T. Cliff, Rusya'da 
Devlet Kapitalizmi, Metis Yayırıları*1990) 
"bu zaten devlet kapitalizmiydi" deyip, 'zeva
hiri' kurtaran kolaycıhğınm 'bilimsellik' iddi
alarını da ciddiye almıyorum. 
Sorun. kanımca kökleri Lenln sonrasına daya~ 
nan parıi (SBKP) ve devlet (SSCB) 
düzlen\indeki bir restorasyon sorunudur. Ve 
de bir zamanların 'kraldan çok kralcı kesilen' 
çevrelerinin de kabullendikleri gibi (bak: Tes
lim Töre, Emek No: 17, "Dünyayı 
Dünü~tümtenin Yeni Dinamikleri", S. 17~34). 
bir çok şey değişmiştir ve lnıJada 
değişmektedir. BU DEV ASA DEGIŞlM!N 
ŞAŞIRTICI !VMESI lÇ!N!lE !SE, 
GEÇMIŞ; BUGÜNÜ AÇIKLAMAK IÇIN 
GELECEGIN BİR REFERANS! OL· 
MAKTAN ÇIKMIŞTIR ... 
Lnin sonrasında parti'de boyveren ve süreç 
içerisinde (DÜNYA DEVRIMINE 
BAGLANAMlY ARAK !) ilerlemiyen bir 
sosyalist devrimin GERlLEMESIYLE 
BIRLIKTE, devlet (bak: Cem Eroğlu, Devlet 
Nedir ?, imge Kitabevi~l990) dilzeyini 
kuaklıyan bu restorao;;:yon süreçinin sonuçlarım 
üretmesiyledir ki; SBKP's.i "bcrhava olmamak 
içln" (adım adım !) Gorhi'ci bir sosyal
demokratlaşma yolunda ilerlemeye 
yönelmıştir. Gelişimin SSCB 'de ve 
SBKP'inde karşımıza diktiği bu gidişat içinde, 
ne "raison d'eı.at" ne de "raison d'opposition" 
(ne devletin ne de muhalefetin mantı~ı) hiçbir 
olumlu sinyal vermemektedir, Yönetenler 
açısından M~L'ist ütopya bitmiştir. Yıllarca 
bürokratik deformasyonun dişlileri arasmda 
övütülen yönetilenJc:r açısından ise de, M-L 
ütopya 'ağır yaralar almıştır' ... Ya~amın 
karşısında, lckelcdiklcri M-L'ist ütopyanın dc
formasyonu ile yenik düşen bürokratlar, be-
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rhava olmamak ıçın sosyal~ 

demokratlaşmalarıyla çitişen restorasyonei bir 
"istikrar"ı savunur olmuşlardır. Ne yazıktır ki. 
bugün Gorbi'cilik tarafından savunulan bu is

tikrar, zulmün ve M~L'izme indirilen yeni bir 

darbeninde korkunç bir mecaıi olup çıkmıştır. 
Çünkü Gorbi'nin reformlan ile yöneldiği sos

yal-demokratlaşma paketi, herhava olmamayı 
hedefliyen rizikolu ve kapitalizmle konvenjar

si amaçlıyan ikinci enternasyonalcı bir 
yöncllmdir. 28'inci kongre ise, bunun açıkca 

ilaru (ve çeşitli "muhalefet"lere rağmen l) ezi
ci bir çoğunlukla onayladı~ı bir platforrndur. 

Hayır t ..• Tarihi ve toplumsal olaylan komplo 
teorileri ile açıklamaya kalkışırsak; bunların 
dayandığı toplumsal çelişkileri gözardı ediyor 
falan değilim. Altını çizmek istediğim, 

gerçeğin üstünü örterek veya onu 
görmezJikten gelerek, bir yere gidilemiy~ 

cceğidir. Bilrniyen yok: Malta zirvesini izley~ 
en ve fazla "tarifi" gerekıniyen bir kesilin 
ardından, ABD'ye açıkca "S1Z1NLE 
ÇATlŞMAK DEGIL, ORTAK OLMAK 
!STIYORUZ" diyen Gorbaçev, bir kriz 
odağı olmaktan kurtulmak amacıyla, sosyaliz~ 
min tilkülerini "rafa kaldırarak" "AVRUPA 
ORTAK EVINDEN YANA" olduğunu 
açıklam ı~ tır. 

Bu yönelimi içinde, "piyasacı bir sosyalizm" 
formtilesyonu ile, emperyalizme ve kapitaliz
me kar~ı "savaş baltalarını toprağa gömen" 
Gorbi'ci yönclim; Kızılordunun şemsiyesi 
altında kurulan halk demokrasileri "emaneti
ni'', ikinci dünya savaşı öncesinkinden de geri 
mevzilere çekilerek, emperyalizme terket
miştir. .. 28'inci kongre ve Gorbi için artık 

temelli sorun, SBKP'nin ve SSCB'nin herha
va olmasını engellemek yolundaki "piyasa 
sosyalist"i reel-politikerliğİn (adım adım !) 

sosyal-demokratl~an seyr-ü seferinin, EN AZ 
HASAR ILE TAMA.\!LANMASINDAN 
başkaca bir şey değildir ... 
28'inci kongre ve sonrasında görüldüğü üzere: 
Sosyal-demokratlaşan SBKP açısından tarihin 
lokomatifi (DEVRIMCI·LENINIST BIR 
ODAK, YA DA ALTERNETIFTEN 
YOKSUN OLUNAN MEVCUT 
KOŞULLARDA !) direksiyonunun gerilere 

12 

kınlmasını doğruluyan, sayısız işaretin sinyal~ 

lerini vermektedir. .. Bir restorasyona denk 
düşen bu gidişat içinde, neyin hangi sürede 
gerçcklenebileceği, ÖZNEL KARARLARA 
VE NESNEL DURUMA BAÖUDIR. 
Ö:melliği ve nesnelliği belirleyebilecek biricik 
güç ise, sadece ve sadece sınıf mücadelesinin 
gidişatı ve şekillendirici gücü olacaktır. (Ve 

de şu da bir kehanet değildir ki, gelişirnin 
gidişatı daha bir çok tatsız ve can sıkıcı yönü, 
radikal sosyal-;:itlerin karşısına çıkartacaktır ... ) 

SBKP'NİN 28'İNCl KONGRESİNDEKİ 
GORBİ'Cl ÇEVRENİ ÜZERINE 

Gorbaçov'un sunduğu raporun ve onu 
tümlüyen açıklamaların, ana hatlan gene] ola
rak şunlardır: " Pazar ekonomisi mekaniz
malan kademeli olarak uygulanacak. To~ 
praklar köylülerin özel kullanımına 

verilecek. Yabancı sermaye teşvik edile~ 
rek, ortak yatırımlarla (Joint Ventures) 
Sovyet ekonomisinin dünya ekonomisi 
ile entegrasyonu sağlanacak. Fiyat refor
mu ve borsa kurularak, ruhlenin kon ver .. 
tibilitesi sağlanacak. Komünist partisi de 
tek parti iddiasından vazgeçerek, ba~ 

kanlık ve tüm kurumlarda "komuta 
yönetimini" terkederek, bütün bu 
gelişmelere "ideolojik öndHükn yapa .. 
caktır. Komünistler Lenin'"in eski 
tanırnma uygun olarak ileri görüş ve 
örnek davranışlarla çalışanların 

çıkarlarını savunarak komünist partisinin 
prestijini koruyacak ve parJementer me~ 
todları da kullanarak modern Sovyet 
toplumunun yaratılmasını 

sağlıyacaklardır.11 (M. Gorbaçov, c. 
08.07.1990) 
Komünist partisi, çalışan, emekçi kitle~ 

nin partisi olarak işçilere karşı hatalar 
işlemiştir. Bu hatalar giderHecektir. 
Komünist partisinin geleceği çalışanlar 

için önemlidir. Bunalımdan çıkabilmek 
için, çalışanlara dayanmak zorunludur. 
Aksi halde parti perspektifini yitirir. 
"Pazarın~ kendiliğinden mal 
mübadelesinden çok iyi organize olmuş 
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mekanizmalara uzanan binlerce yıllık bir 
geçmişi vardır. Biz iraded yak~ 
1aşımlardan vazgeçmeli ve ekonomik 
süreçleri, değer yasasına dayanarak ve 
böylece EKONOMİK GIRlŞİMLERE 
YENI VE GÜÇLÜ TEŞVİKLER YA· 
RATACAK BIÇlMDE YÖNLENDlRM 
Yl ÖGRENMELİY!Z. 
Pazar şartları, taleb! gerçekçi bir 
biçimde saptayıp onun etkin biçimde 
karşıJanması metodlarının geliştirilmesi, 
talebin arzla dengelenmesi ve üretimin 
gelişmesi için normal, doğal bir ortamın 
yaratılması olanağım verir. 
Genel olarak pazarı başlıbaşına bir amaç 
olarak görmüyoruz; ekonominin verimli
liğinin artması ve insanlarm yaşam 
düzeyinin yükseltilmesinin aracı olarak 
görüyoruz. 
Pazarın bugünkü kavranışı TEK TIP 
MÜLKIYET BİÇİMLERlNIN (kastedilen 
kollektif mülkiyettir y.n) 
ÇEŞlTLENMESINI, EKONOMİK VE 
POLİTİK HAK EŞİTLIGINt 
ÖNGÜRÜR. Devlet işletmelerinin 
yanısıra ortak şirketlerin kollektif 
mülkiyeli, HISSE SENEDI ORTAKLlK
LARI, AMA AYNI ZAMANDA BIR 
ÇIFTÇiNIN, ZANAATKARIN YA DA 
AILENİN IŞ MÜLKIYET! BÜTÜN 
BUNLAR TOPLUMUN DEMOKRATiK 
TEMELLERINI GÜÇLENDIRlR. 
ÇÜNKÜ BÖYLECE EMEKÇ!LER 
URETlM ARAÇLARININ VE IŞ 
SONUÇLARININ GERÇEK SAHIBI 
OLURLAR VE IŞ VERIMLlLlGi VE IŞ 
SONUÇLAlUNIN GERÇEK SAHIBi 
OLARAK ILGİLENIRLER. Burada 
sömürüye yol açan bir şey yoktur. Yani 
pazara yönelmekle sosyalizmden vaz~ 
geçmiyor, toplumun olanaklarının tam 
olarak değeriendirihnesini sağlıyoruz." 
(M. Gorbaçov, C, 20.07.1990) 
"Tüm sıkıntıların nedeninin perestroyka 
oldu~una ilişkin iddialar ortaya atılıyor. 
Bürokratıar sosyalist sloganlar atıyorlar. 
Ama onların asıl Hgilendikleri şey, 
ayrıcalıklarını ve çıkarlarını konımaktır. 
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Reform çabalarımızda bürokrasi bize 
doğrudan muhalefet ediyor. Eğer bu kes
imin direnmesini kıramazsak durum daha 
kötüJeşecektir. 
•Doğu Avrupa'da sosyalizmin peresto~ 
royka sonucu yıkıldığı' söyleniyor ... 
Hangi sosyalizm?.. Stalin döneminde 
baskıyla kurulan sistemleri, baskiyla sa~ 
vunmak mümkün değil. Doğu Avrupa 
halkları kendi yoUarım kendileri 
seçecek. Barls içindeki Avrupa'da onlar~ 
la sıcak ilişkilerimizi sürdüreceğiz.'" (M. 
Gobaçov. ç, 03.07.1990) 
Demokratik Almanya hiç bir zaman pa~ 
zarhk malzemesi yapılmamıştır." (M. 
Gorbaçov. C. 09.07.1990) 
"YA ILERI GIDECEGİZ, YA DA PER
~:STOROYKA KARŞITLARI DE
NETİMI ELE ALACAK" (M. Gorbaçov, 
M. 04.07.1990) 
"SSCIJ ILE IJA Tl ARASINDAKİ 
ILIŞK!LER NE KADAR GELIŞ!RSE, 
REFORMLAR O KADAR ILERLER" 
(M. Gorbaçov, M, 22.07.1990) 
·~Parti artık darkafahlıktan sıyrıimak zo~ 
rundadır. Perestoroyka'yı desteklemiJ'e~ 
cek olanlar partiden ayrılsın" (M. Gor
baçov, M, 12.07.1990) 
"SBKP, iHkedeki komünist olmayan gru~ 
plarla diyalog ve işbirligi kurmak zorun~ 
dadır. Partir iktidar için pariementer yol
larla uğraş vermek zorundadır. Tüm 
bunlar göz önüne alındığında, partinin 
yerel yöneticileri ve kongreyl yerel 
yönetim birimlerinden izlerneye gelen 
delegeleri, bu politikayı kesin olarak be~ 
nimsemelidir. 
Partinin halkla doğrudan temas halinde 
olan yerel örgütlerif sürdürUlen peres~ 
troyka politikasının gellşlmlni sürekli ol
arak izlemek zorundadır. Yerel parti 
örgütlerinin yöneticileri ve siz delegeler, 
perestroyka'nın temel taşlarından biri 
olan aydınlarmda fikirlerine saygı 
gösterin. Eğer tüm bunları yapamayacak~ 
sanız ve perestroyka'yı desteklemiyecek
senlz, o zaman partideki görevlerinizden 
ayrılın. ( ... ) 
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Kesin olarak eminim ki sizler (kastedilen 

Ligaçev'dlerdir~y.n) geri adım atmayı 
başaramıyacaksımz. Perestroyka sürecini 

geriye götii:remiyeceksinfz. Perestroyka 
sürecini uygulamaya kararhyız. Hiç kim~ 

se bizi yolumuzdan geri alamaz. Hiçbir 
şekUde, hiçbir yolla, düne geri dönmeyi 
başaramıyacaksmız~ Parti, perestroyka 
sürecindeki görevini götürecektir. Bu, 
partinin öncü rolünün bir ölçüde 
değiştirilmesi ile sağlanacaktır. SBKP, 

yine toplumda ünemli bir rol 
üstıenecektir. Gelecekte SBKPı hiçbir 
zaman ideolojisiyle yargıianmayacak, 

ancak uygulamalan ile 
yargılanabilecektir. ( ..• ) 
Halkın, uygulanan ekonomik reform pro~ 

grammdan memnun olmadığını kamuoyu 
yoklamaları gösteriyor. Ancak ekonomiw 

nin düılüğe çıkması Için fiyat polili· 
kasım uygulamak zorundayız. Ayrıca 

kırsal kesim ile kentler arasında ivi bir 

bağ kurulması lazım. ÇIFTÇILİ<:R!N 
MUMKÜN OLABILDİGI ÖLÇÜDE 
SERBEST BIRAKlLMASI GE· 
REKIYOR. ( .. ,) 
Yaptığımız gezilere olan eleştirilere ge
lince; bu geziler; Sovyetler Birliği'nin 

dlş dünyadaki değişmesine etken 

olmuştur. Sertlik yanhsı bir dış politika 
izlemek lsdyenıere verilecek olan yanıt 

şudur: Dtş politikamıza gölge düşürecek 

eleştirilerde bulunanları ve bu eleştirileri 

kesinlikle kesinlikle reddediyorum." (M. 

Gorbaçov, C. 11.07.1990) 
"En temel sorunumuz partiyle halk 
arasındaki kopukluğu gidermek. Devlet 

organlarına karşı yaklaşımımızı da gider~ 
nıemiz zorunludur. ( .•. ) Komünist parti 
yenilennıez, bölünecek diyenler lıatah 

çıktı. Parti yaşıyor ve yaşıyacak.'; (M, 

Gorbaçov, M, 16.07.1990) 
Gorbaçov'un bu belirlemeleri dışında, ona ek 

olarak (ve Gorbaçov'un perspektifleri 

doğrultusunda) yand31lanmn yaptığı konuşma 

ve açıklamalar da şu görüşlcre yer verildi: 
01 Köklü değişim olmadan ülke ve partinin 
geleceği yok ( ... ) Gerçek tekeli 
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saçmadır. Parti bunda ısrar edemez. An~ 

cak sola kaymış bir .Parti ülkeyi değişime 
götürebilir. AMA ULKE PARTİSİZDE 
BU YOLDA YÜRÜYEiliLlR." (Aiek
sandır ... akolev SBKP MK Dl!j llişkiler Sek
reteri, C, 07.07.1990) 
HPazar ekonimisine geçişin bazı kurban~ 

ları olacaktır. Bunu açıkça ortaya koyw 

mamız gerekir. Bazı kesimler bundan 
zarar görecektir. (Leonid Abalkin E kon~ 

omi Danışmam) 
"YÜZYlLlN SON ÇEYREGlNDE 
KARŞIT SlSTEMLERIN, SINIF VE 
GRUP ÇIKARLARININ MÜCADELESi 
BELIRLEYİCI DEGIL. GENEL !NSAN! 
DEGERLER BUNLARIN 
ÜZERLERiNDE YER ALlYORLAR. 
BATI ILE IDEOLOJIK KAVGAMIZ 
SON 12 YILDA SOVYETLER'E 700 
MİLYAR RUilLEYE MALOLDU. 
DlŞINlZE KADAR SILAHLI 
OLABILIRSİNIZ, AMA YlNE SALDIR· 
1DAN KORKARSINIZ. DÜŞMAN 

SAGLANILMAMAS! ANCAK POUTI· 
KA lLE SAGLANABILlR.'' (Eduard Se
vamadze SBKP PB Üyesi ve Dişişler Bakanı) 

"Vatandaşlarımdan bazıtarının yersiz 
münasebetsiziikluinden dolayi doğu Av~ 

rupa halklarından özür dilemeyi ahlaki 

görevim kabul ediyorum. 'Neden doğu 
Avrupa'daki değişikliklere göz yunıM 

duk?' "Neden birliklerimizin bu 
ülkelerden çekilmesi yolunda yapılan 

çağnlara uyduk? ~nu sorulan nasıl 

yanıt1ayabiliriz? Satır aralarında 'Neden 

tankları devreye sokmadınız?' 

düşüncesinin varhğı açıkça hL~sediHyor. 

Sorunların bu yolla çözümlenmesi kabul 
edilemez. Bu konuda hiç mi ders alM 
madık? 1956 Macaristan 1 1968 
Çekoslovakya derslerini unuttuk. Afga .. 

nistan derslerini de mi helleklerimizden 
sildik? Yeterince savaş gazisi ve şehidi 

vermedik mi? ( •.. ) Ne sosyalizmin, ne 
dostluğun, ne iyi komşuluk ilişkilerinin, 

ne süngü ucundaki sa)·gının, ne tank~ 

ların, ne kan akıtmanm zorla olmayacağı 
artık anlaşıimah." (E. Scvarnadze, Der 
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Spiegel, 02.07 .1990) 
"1956 Macaristan olaylan da, 1968 
Çekoslovakya olayları da kabul edilecek 
gibi şeyler değildir" (G. Geraslmov, M, 
27.07 .1990) 
••1nsancıl, demokratik 1 sosyalist bir to~ 
plum kurmayı hedefHyoruz. Platformu~ 
muz, geçmişte yapılan hataları kınıyor~ 
Toplumun sosyo,ekonomik gelişmesi ile 
ilgili görüşlerini sunuyor.'1 (Andrei Giren
ko, SBKP Sekreteri, M, 04.07.1990) 
28'inci kongrenin Gorbi'ci çevreni budur ... 
Kendisini 'arife tarif getirmeyecek kadar' net 
ifade eden bu çevrenin expoze'sinden, yine bu 
çevrenin yönelen çeşitli 'muhalif' söylemiere 
geçersek ... 

SBKP'NIN 28'İNCİ KONGRESİNDEKİ 
ÇEŞİTLİ "MUHALİF'' SÖYLEMLER 

28'inci kongrenin devrimci-leninist alternatifi
nin yokluğu ortamında, "muhalif'' sesler ya 
Ligaçev ya da Yeltzin kanadından ve sokak
larla sımfın kendiligindenliğinden yükseldi. 
Sesi cismiyle 'ters orantılı olarak', daha çok 
ve gür çıkan muhalif sesler, Gorbi'nin 
danışmanı Alexandlr Yakolev'i aNAMUS~ 
SUZ MAFYACILARI, UYANlK VE 
(iİRIŞtMCl YENİ SOVYET YURT
TAŞLAR!" (C, 20.07.1990) diye 
tanımlamakla suçladı. Ayrıca yine Alexander 
Yakolev, 28'incikongrede "Emek Cephesi" 
imzası ile dagıtılan bir bildiride, "partiyi 
bOlmckle suçladı' (C, !0.07.1990) ... Bu sert 
truıımlamanm sahipleri Ligaçev'cilerdi. Ve de
nilebilir ki Ligaçev'ciler tüm bir kongre boy
unca, bu türdeki sert bir ele~tirellikıcn vaz
geçmediler. 
Işte .L Ligaçev'in 28'inci Kongredeki bu 
bağlaruh ilginç saptamalarından bir kaçıda 
şunlardı: "Ru ülkeyi piyasa ekonomisine 
sürükleyen kişi, aynı zamanda ilk işsizde 
olacaktır. ( ... ) 
İki Alm.anya'mn birleşmesi diye bir 
olayı kabul etmiyorum. Bence olay, bir 
Almanya'nın diğerini yutmasıdır/' (L 
Ligaçev, M, 10.07.1990) 
.._Ne radikal ne tutucuyum1 ~mdece realis~ 
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tim. Pazar ekonom1sine geçiş taktik 
değil, stratejik bir karardır. IliR TÜR 
KAPITALIZME GIDIYORUZ." 
''Sovyetler Birliği hızla ikinci sınıf bir 
ülkeye dönüşüyor" (L Ligaçev, C, 
07.07.1990) 
Ligaçcv'in önemli saptama ve eleştirileri var, 
Bunların haklılık payi da yok değil. Lakin 
saptama ve eleştiriler-in hakhlık payının 
önemli bir zaafı, Ligaçcv'in GEÇM1Şl, 
ONUN AÖ!RLIKL! HATALARINA SARlL
ARAK, TUTUCU BIR ZEMINDE VE 
(ISTER ISTEMEZ DE !) A YRICALIKLI 
PARTI PÜROKRASlNlN ALKIŞLARI ARA
SINDA SAVUNMAS!DIR ... BU KONU
MUYLA DA, SlNlFlN VE SOKAK'IN MU· 
HALEFETININ OLMASI GERBKTIÖ! 
BIÇIMDE SÖZCÜSÜ OLMAMASID!R. Kal
di ki, Ligaçev'in bu muhalefetinin de 
(Kızılordunun ya da parti ve devlet 
bürokrasisinin 'olağanüstü' bir müdabalesi 
dı~ ında !) hiçbir gelece~i ve §ansı yoktur. 
Sokaklarda desteği olmayarı ve muhalefetine 
smıf düzleminde bir yankı 6 etirtcmeyen 
Ligaçev'ci muhalefet, 28 'inci kongrede Oor
bi • d lik tarafından bastınldı .. , T ASS 'ın nltele
mesi ile, 4~ağır bir yenilgi'ı aldığı ve "siyasi 
karlyerinin bittiği" belirtilen (M, 15.07.!990) 
halde, Ligaçev'in ı.avn (bu yenilgiye rağmen 
!) şu oldu: 01 Siyasi yaşamdan çekBmeyi 
düşünmüyorum. Böyle bir niyetim de 
yok. Asıl önemli mücadele kongreden 
sonra başhyacak." (I. Ligaçcv. C, 
13.07.!990) 
28'inci korıgrcrıin bir di~er "muhalif' söylem 
odağı da, Yelt.,in'cilikti. Batı tarafından "Sov~ 
yetler'in devlet başkanı M. Gorbaçov'dan son~ 
ra en önemli kişisi" olarak nitelenen Yeltsin, 
şu aşamada Batı'nın "yedek lastiği"dir .. , 
Gorbaçov ile olan farklılığını, "o (yani Gor~ 
baçov~y.n) monologdan hoşlanır, ben 
diyalogdan. Ben kısa, basit, anlaşılır 
cümleler kurarım, o karmaşık cümleleri 
tercih eder. O lüksten hoşlanır, beni ise 
sefahat etkilemezn (B. Yeltsin, C, 
14.07.1990) diye izah eden Ya1tsin, 28'inci 
kongrede bir hayli kontpiyede kalınca, 
kaçınılmaz bir ~ekilde "bolünme bayrağını 
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açmak1
' zorunda kaldı. Bu tavrını da şöyle 

'gerekçe 'lendirdi: "'Ben Rusya devlet 
başkarııyım ve bu ülkede artık bir çok 
parti var. Ben bunlardan birine bağlı olaM 
rak kalamam, tarafsız olmam gerekir. 
KP'nin kararlarını uygulamıyacağım" (B. 
Ye1tsin, C, 14.07.1990) 
"Batı 'nın yedek lastigi" olan Y e1tsin 'in, 
SSCB'de "Omonyak" dergisi genel yayın 
müdürü Vitali Korotiç vari, "yaygın" bir de
stekçiler grubu vardır. Ve de liberal Koro
tiç'ler için "Yeltsin toplumun umududur" 
(V. Korotiç, ç, 10.07.1990) ... Gorbaçov'un 
çevresindeki en akıllı en radikal ekono~ 
mik ve politik danışmanlar Yeltsin'in 
yamna gidiyor ve Yeıtsintin yeni ekibini 
oluşturuyorlar. Yeni yeni ekonomik 
önlemler alma, cesur adımları atma in
siyatifi Ye1tsin ve ekibinin eline geçiyor. 
( ... ) Yeltsln deglşlmln öncülüğünü ele 
alıyor" (V. Korotiç, C, 14.07.1990) 
Korotiç 'in vurguladığı ve "Yeltsin 'in 
öncülüğünü ele geçirdiği değişim gücünün" 
niteliği nedir ya da hangi potansiyeli 
içermektedir? ... Bu sorunun yanıtını, Mosko
va'da düzenlenen, 50 bin kişilik bir 
gösterideki konu~macıların ağzmdan naklede~ 
!im: 
Demokratik Platform Üyesi Sulaskin: 
"KOMÜI'\IST PARTISI YASADIŞIDIR. 
LENIN'IN EMRIYLE YALNlZ ÇAR'! 
DEGIL, ÇAlliN ÇOCUKLARINI DA 
KATLETTILER. IIU KANUNSI,;Z
LUÜUN HESAlli HALA VERILMEDI. 
ÇOCUKLARlN GÖZ Y AŞLAR! 
UZERII'iE DEVLET KURULUR MU? .. 
RUSYA'DA DIKTATÖRLÜK KALK
MALI" 
Moskova Sovyeti Üyesi l.rina Korinsa: 
"KP'den istifa ediyorum. Halk onları 

mahkemeye verecek. KOMÜNISTLER 
ÇERNOIIlL'E" 
Moskova Sovyeti Üyesi Ynri Lubinov; 
"Bütün uluslar KP'ye karşı aya~a 

kalkıyor. Bastille'l kuşatahm, birbirimi~ 
zi koruyalım çetin günler geliyor.H 
Rusya Federasyon Halk Temsilcisi Scrgcy 
Sergiyeviç; " Lenin'in heykellerine bu ara 
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Amerikalılar merak sardı. Lenin'in 
büstlerini 35 dolara ABD'ye satıp ekono~ 
mik krizden çıkabiliriz." 
Eski KGB Generali Oleg Kalugin: HBugün 
bütün iyi insanlar KGB'den istifa ediyor. 
.33 yıllık partiliyim. Artık böyle 
yaşanmaz. KP'nin Rusya'ya yaptığını ne 
Tat.ar'lar, ne Alman'lar, NE DE HAÇ 
T AŞlMlY ANLAR Y APTI." 
Demokratik Platform Üyesi Liyzsenko: 
HBende bu partiden istifa ettim. Artık 
şunu anladım. nu parti değişmez. ( ... ) 
!lU PARTIDEN ÇlKMAK LAZIM. 
Şimdi yeni bir pariementer parti kura~ 
cağız. Eylül'de KP'nin çekilmesi için 
genel greve gideceğiz!' (C, 18.07.1990) 
'Evet, en özlü anlatimiyla Yeltsin'in sözcüsu 
olduğu "muhalefet güç"leri, kendi 
ağızlarından bunlardır L.. ' vurgumun altını 
çizerek, devam ediyorum: Yeltsin'in istifasım 
açıklaması ardından, Moskova belediye 
başkanı Gavril Papov, Lenin gr ad belediye 
ba~kanı Anatali Sobchck ve 'demokratik plat~ 
form'un önde gelen isimlerinden Vyatlet Sas~ 
tokovski-ile Vladimir Lisenko'da SBKP'den 
istifalarını açıkladılar, Konuya ilişkin olarak 
ise, "demokratik platfonn" liderlerinden (ve 
SBKP'nin Moskova Parti Okulu Müdürü olan 
!) Vyatlet Sastokovski de şunları dedi: 
"Komünist Parti'de bir bölünme 
olduğunu ve bağımsız, demokratik ve 
pariementer bir parti kurma niyetimizi 
ilan etmekle yükümlüyüm." (V. Sastokov
ski, M, 15.07,1990) "Partinin mal varlığı 
ve temsil ettiği birikim, bütün bunlar 
halkın alın teri ile yapıldı. Şimdi KP 
içinde toplumun degişik eğHimlerini 

temsil eden kanatlar var. Bunların yol~ 
lan giderek ayrılıyor. Parti zaten yasaH 
larla son bulan tekelini fiilende birden 
çok partiye, bu arada kendi içinden 
çıkacak partilere bırakmahdır.'' (V. Sasto~ 
kovski, C, 14.07.1990) 
Yeltsin'in ve "demokratik platform"un 
SBKP'den istifası ardmdan, Sovyet Parlemen
to su başkanı Anatali Lukyanov .ıgörüş 

ayrıliğı 1987, hatta daha da önce 
başlamıştı. Bazı üyelerin ayrılması 
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sürpriz sayılmaz. Özetikle Yeltsin'den 
bek.leniyordu. İstifa kararına saygı 
duyuyoruz. nurada sözkonusu olan Sov
yet Komünist Partisi'nin da~dması deği.l, 
Demokratik Platform üyelerinden 
bazılannın aynlmasıdır" (A. Luk.yov, M, 
15.07.1990) derken; aynı soruna ilişkin ola
rakta, SBKP'nin Gorbi'ci yeni genel sekreter 
yardırnem Vladimir Ivasko şunlara işaret 
ediyordu: "-Bu kişiler (yani SBKP'den istifa 
edcnler-y.n) madem değişikHk isteğiyle o 
kadar yanıp tutuşu;yorlardı, o zaman 
çekip gitmektense, partide kalarak 
görüşleri için mücadele ederlerdi, kimse 
kendilerine engel olmaya kalkmazdı. Sırt 
çevirip gitmek, ilkel bir davranış değil. 
Ama ayrılmaları bambaşka düşünceleri 
olduğunu gösterdi." (V. Ivasko, M, 
15.07.!990) 
Açık kapitalist dönüşürncü özlemierin 'alter
natif' odağı (ve şu aşamadaki 'yedek lastiği'!) 
olan Yeltsin'ci "muhalefet"in görünümü de 
budur !"., 
Kanım odur ki, "muhalefet"lcrin ötesinde, 
28'inci kongrenin en önemli muhalefeti, kon
gre salonunun dışındaki ve maden ocak
larmdaki işçilcrdi. 1989 yılında Sibirya'nın 
Donetsk bölgesinde "sabun grevi" olarak ad
landınlan eylemleri gerçekleştiren bu işçilerin 
önder Yevgeny Moisiev "PARTlN.!N YARGl
LANMASI ÇAGR!SINDA BULUNDU" (M, 
!3.07.ı990) 
SSCB' deki toplam 700 bin m aden işçisinden 
300 binini kapsiyan bu grev dalgası, Batı Si
birya'daki Kuzbas maden bölgesi Kemero
va'dan; Ukranya'nın güneyindeki Donbass'a 
ve kuzey kutbu yakınlarındaki Vorkuta kömür 
havzalarına değin ki geniş bir alana yayıldı. 
Bu yaygın eylemlerin grev kornitesi başkanı 
Nikolay Volynko, Haradan bir yıl 
geçmesine rağmen hükümet isteklerimizi 
kabul etmedi. Bu nedenle madend grevi 
artık siyasi hlr harekete dönüştü" (M, 
13.07.1990) dedi. Ayru konuda yapılan diğer 
açıklamalarda lse, şu görüşler dile getirildi: 
"Hem marleneller ı ve hemde diğer 
işçilerı hükümetin (yani Gorbi'nin-y.n) 
görevlerini yerine getirmediğini 
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düşünüyor. Gorbaçov ile başbakan RlJ· 
kov, isteklerimizi halka yanlış anlattı. 
lllZI SANKI BAŞKALARINA AİT IliR 
ŞEYI lSTtYORMUŞUZ Gllll 
GÖSTERDiLER" (Kondryutsk, M, 
13.07. ı990) "çelik ve kimya sanayinde 
çalışan işçilerde bu tutuma karşı çıktı. 
Bu nedenle grevı halkın büyük 
bölümünün görüşlerini yansıtıyor. Bu 
açıkca hükümete (yani Gorbi'ye-y.n} karşı 
güvensizlik oyu demek. Siyasi grevden 
başka seçeneğimiz yok" (Suspanov, M, 
13.07.] 990) 

28'1:\CI KONGREYE I!ATI 
MÜDAHALESI YA DA 

"Y ARDIM"I !. .. 
M. Gorbaçov 28'inci Kongrenin ilk 
günlerinde oldukça 'sıkışıktı'. Bu sıkıntılı ke
sitte Gorbi'nin yardımına, ABD'nin Hous~ 
ton'unda toplantı hallnde bulunan, Zenginler 
Zirvesindeki 'dostları' koştu" Beyaz saray 
sözcüsü Marlin Fitzwater'in açıkladığı 'imdat 
mektubu'na Batı 'nın çeşitli zenginlerince 
olumlu yanıt verilmesi, Gorbi'ye geni~ bir ma
nevra alanı imkanı sunarken genis derin bir 
nefes alınasma da yol açtı. 
!şte Gorbi'nin 'dost'larından kimilerinin bu 
konuda dedikleri: "BÖYLE BIR Y ARDlM· 
LA GORBAÇOV, PERESTROYKA 
SÜRECI IÇINDE SOVYET TOPLUMU· 
NUN GENEL GEREKSINIMLERDEN 
YANA OLAN YAKINLAIUNI 
YATlŞTlRMAK, KARŞITLARINJNSA 
YOLUNU KESMEK ISTIYOR." (Brent 
Scowcroft/Beyaz Saray Ulusal Güvenlik 
Danıımanı, M, ı 1.07, 1990) 
"SOVYETLER BIRLI(;INE IliR AN 
ÖNCE, ETKİN lllÇIMDE Y ARDIMI 
BAŞLATMAK BATI'NIN YARARlNA· 
DJR" (Mulroney/Kanada Başbakanı, M, 
!l.ü7.!990) 
"SOVYETLER BIRL1(;1NE HEMEN 
HEMEN lS MILYAR DOLAR YARDIM 
SA(;LANMASI ZORUNLUDUR" (H. 
Kohl/Aımanya Başbakaru, M, ı 1.07.1990) 
"Yardım için bir yığın koşul ileri 
sürmerneliyi:.ı:. Eğer lvedi yardım konu~ 
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sunda bir karara varamazsak~ ne Gor~ 
baçov ne de reformlar için bir ara dönem 
olabilir" (F. Mitterrand, M, 12.07.1990) 
"İVEDI BİR Y ARDlM, OKSI.JEN 
ÇADIRI GÖREVI YAPACAK VE ESKI 
SOVYET SİSTEMI KENDINI TOPAR· 
LIYAMIYACAKTIR" (M. Thatcher, M, 
12.07.1990) 
Batı'nın SBKP'nin 28'inci kongresine 
"yardnn" adı altındaki bu müdahalesine Hi§ kin 
ki hikayeyi (hemen hemen) herkes biliyorsa 
da, konuya genel haılanyla de~inmekte yarar 
var: tık yardım isteği, Bush' a yazılmış bir 
mektupla Gorbi'den geldi. Bu mektupta şunlar 

denildi: "Perestroyka'nın sürdürülmesi 
için Sovyetler Birliğine yardım edilmeli· 
dir (m) Yardıma koşularak Sovyet ekonw 
omisi kurtarılmalıdır (.u) Perestroyka 
iki yılda rayına oturur. Ekonomi 
düzelirse ne ala. Aksi halde Sovyet 
hükümeti istifa eder, işi bırakırH (M, Gor~ 
baçov, ll ,07. 1 990) 
Ve Bat1 'pür telaf peresıroyka'cı Gorbi'nin 
yardımına koştu.,. Gorbi'ye destek sadece 
7'-in içindeki kimilerinden gelmedi. Örneğin, 
AT komisyonu başkanı Jacques Delors SBKP 

yayın organı "Pravda,. gazetesine verdiği bir 
demeçte, "AT'nin SSCB ile kısa vadeli 
ilişkilerinde amaçlarının, SSCB'nin 
dünya ekonomisine entegre olmasını 

sağlamak için Hk aşamada ticari ve 
ekonomik işbirliği anlaşması imzalamak" 
(M, 21.07.1990) olduğunu açıkca ifade etti. 
Bundan hemen önce ise, Kuzey Allantik 
örgütü NATO üyelerinin dünya kamuoyuna 
açıkladıkları Londra Deklarasyonunda da, 
Gorbi'ye açık destek verildi. NATO 
üyelerinin ortak bildirilerinde 'V ar~ov a paktı 
ülkeler artık hasım olarak değil, i~bjrliği 

yapılacak ülkeler olarak' değerlendirildi. Vede 
'bu ülkelerin ARTIK DÜŞMAN OLMADIK
LARININ' altı özenle cizilerek (C, 
07.07.1990) Gorbi'ye NATO adına 'zimmi" 
bir destek sunuldu. Bu destek içinse Sovyetler 
Birliği dişişleri bakanlığı sözcüsü Gennadi Ge-· 
rasimov, "NATO üNERILERI TAM 
ZAMANINDA m:LDl" (M. 10.07.1990) 
diye bir açıklama yaptı. 
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Gerasimovıun ayakta alkı~ladığı ve de Gor
baçov'un "Londra'daki NATO zirvesinde, 
Vaqova paktı ve Sovyetler Birliği 'nin artık 
dü§man olarak gürülmediğin:in açıklanması, 
fikriınİ degiştinneme yol açtı" (M. Gorbaçov 
17.07.!990) diyerek ifade ettigi bu durum, 
İngiltere'de yayunlanan 'Intependent' gazetesi 

tarafından ~öyle niteienmektedir: uLondra 
Bildirisi, Alaman-Amerikan ortak 
yapımıdır ve Moskova'da bu, sahneye 
konacaktır." (C, 08.07.1990) 
'Indepcndent'ın bu yerli yerine oturtan tesbiti 
dışında, konuya ilişkin diğer yorumlana 
;unlardır: "ORTAK BILDIRİNİN 

BAŞTAN BERl llİR AMERIKAN 
ÖNERİSİ OLDUGU SAKLANMADI. 
ANCAK INGILTERE DAHİL HER ÜYE 
İMZA YI lSTIYEREK A 1"MIŞTIR." (Dai
ly Telegraph) 
usoğuk savaş• sona erdiren birçok 
görüşü Kohl kabul ettirdi. Bonn, sadece 
Batı Almanya'nın değil, birleşik Alman
ya' nın da şöfürüdür" (Tiıe Times) 
HGorbaçov bütün Almanya'yı NATO'ya 
bıraktın (Liberation) 
~~Aıamnya'nın NATO'da kalmasına Gor~ 
baçov 'evet' dedi" (Le Flaro) 
Evet, Gorbi'ye sunulan Batı desteğinin maliy
eti, Demokratik Almanya 'dır L. Kaldı ki bu 
tür ahşverişlerden, genel olarak Batı çok 
memnundur. örnek mi ? ... 28'inci Kon~ 
gre'nin ardından (Gorbi'nin adayı Vladimir A 
Ivasko'nun seçilmesi üzerine) ABD başkanı 
G. Bush'un yaptı!ı yorum oldukca ilginç ve 
'öğretici'dir: "SON DURUM SOVYET
LER BlRLiGl'NIN iSTİKRARI 
AÇlSlNDAN IYlYE IŞARETTlR" (G. 

Bush, H, 14.07.1990) 

SBKP 28'lNCt KONGRESININ İLK 
'ŞÖNÜÇ'LARI 

SBKP'de Gorbi'nin yardımcılığı için yapılan 

seçimlerden, Vladimir A. Ivasko 3 bin 109, 
Igor Ligaçev 776, Anatoli Didyrev 150 oy 
aldı. Boris Yeltsin ve Vladimir Sostokov~ 
ski'nin bruıını çektiği 'demokratik platform' 
taraftarlan ise SBKP'dcn ayrıldılar. 
Oluşturulan yeni politbüro da ise, başbakan 
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Nikolay Rijkov. savunma bakanı Dimitri Yaz~ 
kov, KGB ~efi Vladimir Kryuçkov, 
Dişili.§kiler şefi Alexander Y akovlev, Parle
mento başkanı Anatali Lukyanov yer al
maddar ... Politbilro'da, SBKP Genel Sekrete
ri M. Gorbaçov. yardımcısı Vladimir Ivasko. 
Moskova parti şefi Yııri Prokofiyev gibi sait 
ağırlıklı Gorbi 'ci ekip yerini alırken; "Pravda" 
gazetesinin yayın yönetmeni Ivan Frolov. JX)
litbtiro'nun açıklanmasının ardından ~öylesine 
ilginç bir açıklama yaptı: "S B K P' n i n 
bugünkü durumu geçmişteki durumundan 
hayli farklıdır. Parti şimdi yeni politik 
ve sosyal güçJüklerle yarışmak zorun~ 
dadır.'' (I. Frolov. H. 16.07.1990) 
Gorbaçov'un "tek adam" olmasıyla, noktala
nan 28'ind kongrenin olhikayeti göstermiştir 
ki; SBKP içindeki çok çeşitli eğilimler, üç ana 
eksenli fraksiyonlarda odaldanma.ktadır. Birin
ci odak: GORBAÇOV-Y AKOVLEV
SEV ARNADZE ekibi (MERKEZCI 
GÖRÜNEN IL!MLI SAG LlBERALLER). 
Ikinci oda!;: LIGAÇEV-POLOZKOV ekibi 
(SOL GÖRÜNÜMLÜ BÜROKRAT YENI 
TUTUCULUK). Ve SBKP dışına çıkan 
üçün<ü oda!;; YELTSIN VE DEMOKRATIK 
PLATFORM tak:rmıdır (AÇIK KAPITALIST 
YOLCULAR). Kaldı ki Sovyetler Birliği'nde 
yayımlanan 'Novoya Vremya (Yeni Zaman
lar)' dergisinde yer alan 'Böli.inme O Kadar 
Kötü mü ?' adh makalenin yazarı hukuk dok
toru Boris Kurasviı'de bu eksenlerde bir 
ayrışmanın kaçınılmaz oldugunu, çok 
öncelerden ifade enuştir. (M, 04.07.1990) 
Açlktır ki. genel olarak Sovyet toplumunda ve 
öne çıkmış biçimi ile özel olarak da 
SBKP' deki (DEVRIMCI SOL ALTERNE
T!FS!Z !) BU KAOSTA, parti prestij ve et
kiniiğini olabildiğince yitirmektedir. örneğin 
SSCB Bilimier Akademisi Sosyal Araşhnnalar 
Merkezi Mayıs sonu ve Haziran (1990) 
başmda ülkenin 18 yöresinde 'toplumun tüm 
kesimlerini içeren' 1500 ki~ilik bir grup 
içerisinde düzeniediği anket sonucunda, yüzde 
18'in SBKP'nin öncü olduğunu kabul ettiğini, 
yüzde 14'ün ise SBKP'nin bir ölçüde öncülük 
rolü yüklenebileceği yanıtını almıştır. Geriye 
kalan yüzde 68'in yanıtlan ise negatiftir. (M, 
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05.07.1990) 
Bunun hemen yanı b~ında yapılan bir diğer 
kamuoyu yoklamasma göre; SBKP iflah ol~ 
maz diyenierin oranı yüzde 83; Mevcut sorun
ların Gorbaçov ile üstesinden gelinebileceğine 
inananiann oranı ytlzde 17; SBKP'nin sadece 
kendi üyelerinin çıkarlarını kolladığma ina~ 
nanlann oranı yüzde 85'dir. (f. !5.07.1990) 
Her türlü yanılgı payına ve yalmşma rağmen, 
sayıların ve yüzdelerin bize yine de bir fikir 
verebileceği karusıyb diyebilirim ki; SSCB ve 
SBKP'deki değişim dinarnikierinin odak nok
tası sokaklara kaymıştır. Artık' hiç bir 
değişim, tüm Gorbi'ci manüpülatif 
lllüzyonlara rağmen. yukarıdan aşağıya olası 
değildir. Işte bunun içindir ki, israrla yuk
arıdan reformcu olan Gorbi 'ciliğin ( SINIRLA
RINT KENDİ ÇlZD!Gl ÇEVRENDE DAHI !) 
pratik bir geleceği yokttır. 

YA SONRASI ? ... 

"Sizin için büyük bir inek gibiyiz, bizi 
sürekli olarak sağıyorsu:nuz. Aşırı 
çoğulculuğunuzdan ve demokrasinizden 
usandık" (Y. Porutçikov. Devlet Çiftliği 
Yöneticisi) 
''Liderlik hareketinin politik olarak 
yalnış olduğunu düşünüyoruz" (Y. Arkhi~ 
pov, Işçi Delegesi) 
"Ya sonrası mı ? ... "Bu 'liderlik hareketinin 
politik olarak yalnış olduğunu düşünen'lerin 
giderek çoğaldı~ı SSCB ve SBKP nezlinde, 
yanıtlanması (yüzlerce değişkene bağlı olan !) 
wr bir sorudur !... 
Kanımca da, bu soruya aranacak M-L'ist bir 
yanıtın ÖNCELIKLE: Geçmişte sosyalist 
sektörel ülkeler topluluğunda varolan, ekono
mist-bürokratik özlü "reel sosyalizmin"; 
bugün "geçmişteki (bir hayli tartı~malı) varo
luş düzeyi yle'" dahi FIILEN V AR OLMA
DIÖINI, bu düzeyinin bile gerisine yönelen 
bir RESTORASYONUN sözkonusu olduğunu 
görmesi gerekiyor. 
Bu 'öncelik' vurgusu ile, Dogu Avrupa 
ülkelerindeki fırtınaların ardından, Gorbi'nin 
28'inci Kongredeki 'pirus zaferi ilc'; 
1-) "Tek adam" olan Gorbaçov, SBKP'deki 
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son operasyonel revizyonlan ile, kısa crimli 
"şans'lara sahip olmuştur. Çünkü Gorbi 'nin 
"zafer" kaumd.ığı 28'ind kongre delegelerinin 
büyük bir çoğunluğu, 'parti memuru'dur. 
Örnek vermek için nakledelim: Zaporo
zhye'dcki 35 temsiliyetten 26'sı komite sek
reterliğine ve üretim yöneticilerine gitmiştir. 
Rnepropetrovsk Reyonu•undaki 67 delegeden 
54'ü parti 'memuru' olan profesyonel kadro 
ve yöneticilerdiL Moskova delegeleri içinde 
parti 'memur'lannm oranı yüzde 60 
çıvarındadır. Ve de genel olarak SBKP'nin 
28'inci kongresi delegelerinin yüzde 48'ini 
parti 'memur'lan oluşturmaktadır. 
Oysa Şubat-1990'da SSCB'de yapılan bir ank
ette, sokaktaki insanların, yüzde 60'ı, 

SBKP'nin ülkeyi yanhs bir yola götürdüğünü 
düşürunektedir. Ve yine sokaktaki insaniann 
yüzde 85'i SBKP'nin yürüttüğü politikalardan 
ası1 olarak "parti memur"larmm kazançlı 
çıktığını dile getirmektedir. 
Tüm bunlardan ötürü, SBKP'nin 28'ind kon~ 
gresinde Gorbi'nin zaferi ile noktalanan 
gelişimin, sokaktaki insanların iradesini 
bağlamadığını iddia etmek, hiçte 'kehanet' ol~ 
muyacaktır. 

2~) Gorbi 'nin kısa erimli ve ciddi rizikolan 
içeren 'pirus zaferi 'nin şansı, asla uzun eri ml i 
değildir ve olmayacaktır da. Çünkü, ciddi 
sarsıntılar geçiren "muhalif söylem"ler ~imdi, 
28'inci 'kongrenin ardından,' 'sırtlarında 

uzla~mamn yumurta küfeleri' olmadan, daha 
sert ve uzlaşmaz saldırılara yöneleceklerdir. 
Kaldı ki, bir yanı Ligaçev ve Ycltsin'e uzanan 
"muhalif' söylemin öbür yanı ise; 40 bin üycli 
Liberal-Demokralİk Parti; "tutarlı anti
komiinizmi, Hiristiyanlık inancını ve 
aydınlıkçı yurts.everliği"ni ilke edinen, 15 bin 
üycli Rusya Demokrat Hiristiyan Hareketi; 
"eğemen bir Rusya Demokrat Cumhuriyeti" 
kurmayı amaçlayan Rusya Demokrat Partisi; 
"Rus ulusal özbilincinin restorasyonu"nu 
amaçlıyan Rus Partisi; ayrı olarak da Pamyat, 
Yedinstov, Leningrad Halk Cephesi vb. 
vb'lerine değin uzayıp giden bir yelpaze 
oluşturmaktadır,,, 

Bunun hemen yanı başında ise; Estonya'da, 
30 Mart 1940 Sovyet işgalini yasa dışı ilan 
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edildi ve 8 Mayıs 1990'da Cumhuriyetin 
adından Sovyet sözcüğü çıkartıldı. .. Letonya 
4 Mayıs 1990'da sav&;! öncesindeki anaya
sasına dündüğünü ilan ederek, Sovyet 
sözcüğünü Cuhuriycı adından çıkarttı.. . ..Li.t.; 
.Yilll.D-11 Mart 1990 'da bağımsızlık ilan etti, 
18 Temmuz 1990'da Cumhuriyetin kendi or
dusunu kuracağını açıkladı... Moldavya 21 
Haziran 1990'da egemenliğini ilan etti, Cum~ 
huriyetin yasalanmn, Sovyet anayasasından 
üstün olduğu açıklandı."' l.Jkranya 16 Tem~ 
muz 1990'da egemenliğini ilan etti, Cumhu
riyetin kendi para birimine ve ordusuna sahip 
olacağını açıkladı. .. Gürcistan 20 Haziran 
1990'da parlemento devletin bağımsızhk 
statüsünü kazanma önergesini oyladı ... B..ı!i:: 
.x,a:da 12 Haziran 1990'da egemenlik ilan 
edildi... Qzbekistan 'da 20 Haziran 1990'da 
egemenlik ilan edildL. 
TAMDA BU KESITTE SSCB 
PERlFER!SlNDE YÜKSELEN 
"MILLIYETÇI" HAREKETLERE ILIŞKIN 
OLARAKTA, SSCB'! IÇIŞLERI BAKANI 
VADIM BAKAT!N, (tıpkı bir Ermenistan 
olayındaki tutumları üzere) ŞUNU DEDI: 
"BİZİM TEMEL ILKEMIZ KAYlPLA· 
RA YOL AÇMAMAKTIR. ANCAK 
SILAHLARINI BIRAKMA YI RED DE· 
DENLERE KARŞI GÜÇ KULLANlRlZ" 
(V. Baktin, M, 30.07.1990) 
Görünen odur ki, nesnel durum ve gidişatı 
Gorbi'ci (yukarıdan reformcu !) merkc7__cilik 
karşısında, "muhalefet"in geniş yelpazesine, 
engin materyaller ve imkanlar sunmaktadır ve 
daha da sunacaktır. 
3-) Gorbi'ci yönetimin giderek daha da fazla 
bunaldığı iktisadi ve sosyal güçlüklerden "kur
tulabilmek için; piyasaya ve özel mülkiyete 
genişliyerek, dünya pazanyia daha da sıkı. en
tegre olma çabaları, bu yönetimi daha çaplı 
açmazlar la karşı kar~ıya bırakacaktır. (Bu ko
nuda, sergileyici önemine inandlğtm somut 
verilerin bir dökümü için bak: A. Altında!, 

Sorun, N°: 17, 'Moskova Izlenimleri', S. 29-
31) 
4-) Ot.c yandan ise, ba~mı Ycltsin"Popov
Sobçak ekibinin çektiği "anti KP" cephenin et
kinliği giderek artarken; Gorbi düzenli bir 
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biçimde (fiilen var olmayan sovyetleri 
güçlendirme "tez"iyle t) KP'yi etkisi
zleştirmektedir. Bu durumda SSCB'deki 
"otorite boşloğunu" körtıklüyerek, SSCB 'ini 
içinde debelendiği ekonomik krizin zemini 
üzerinde yükselen, bir kaosa doğru 
yöneltınektedir. V e tam da bu momentte E. Se
vardnaze ise, "İMF üyeliğini, global ekon~ 
omik işbirliğinde daha fazla yer almayı 
amaçlayan poHtikamııın mantıksal bir 
devamı olarak görüyoruz" (E. Sevardnaze, 
M, 31.07.1990) diyerek, IMF içinde yer alma 
eğlimini ifade etmektedir. 
Cünkü 28'inci kongrenin ardından. Abei 
Agenbegyan 'ın yaptığı açıklamalara göre: 
SSCB'de isgücü pazarının kurallarını 
düzenieyecek yeni bir yasa devreye girme du~ 
nımundadır. Kaldı kj iç pazarda kurulu~ların 
belli kurdan serbestçe döviz alıp satması yer 
yer uygulamaya sokulmusnır bile. Bunun he
men yanı başındaysa dünya pazarı ilc tam en
tegrasyon yolunda 1300 yabancı sirketle or
taklıklar (joint ventures) kurulmustur. Ve de 
bu rakama her ay onalama 100 tane daha ek
lenmektedir ı 
M.a1i bilancosu 3 mityar düzeyinde olan bu or
ıaklıklar yanında serbest bölgeler kurulması 
icin yerler saptanmıztır bile. Kaldı ki 
SSCB'nin GATI'a dünya emperyalizmi ta
rafmdan gözlemci olarak kabul edjlmesi de. 
bu konularda önemli bir gösterge olmaktadır. 
(C, !0.07.1990)_ 
SSCB'deki bu piyasa yöneliminin önündeki 
tüm engellerin, 28'inci kongre ile kalk
masından somadır ki; artık Gorbi 'nin önü 
"açıktır" !... Gorbi'nin açık ekonomik 
"önlem"lerinin yönelimleri, İngiltere 
ba~bakanı Margaret Thatcher'm 1974'de kur
durttuğu "Siyasal Araştırmalar Merkezi"nin 
SSCB için önerdikleri ile "MÜTEHlS BIR 
UYUM IÇINDEDIR". Şöyle ki: ].) SSCB' de 
küçük isletmelrin özelle~tjrilmesi II~) büyük 
devlet inietmelerinin kısa vadede kara gececek 
sekilde yeniden örgütlendirilmesi. III-) kam
biyo isiemlerinin ve fiatların serbest 
bırakılma~ı. IV-) yabanci scnnayenin yatırıma 
davet edilmesi. V-} bunun icin cok sayıda işçi 
ve memurun isine son verilmesi, Vl-) ve in" 
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sanlara kiir ve kisisel girisim güdüsünün 
asılanması. (C, 13.07.1990) 

Gorbi'nin ekonomik yönelimleriyle , Thatch
er'in "Siyasal Araştumalar Merkezi"nin 
önerileri arasındaki "MÜTHIŞ UYUM VE 
BENZERLIÖIN" ön uygulamalannın ilk 
sonuçları (ya da bu ülkelerdeki faturası !) ise, 
Birleşmi~ Milletler Avrupa Ekonomik Komis
yonumm (ECE) verilerine göre şudur: 
!-) SSCB, Bulgaristan, Polonya, 
Çekoslovakya. Romanya ve Demokratik Al
man Cumhuriyeti'nden oluşan altı doğu Avru
pa ülkesinde 1990'in ilk çeyreğinde sanayı 
üretimi. geçen yılın aynı dünemine göre yüzde 
13,4 oranında AZALDI. 
II-) Altı ülkede sözkonusu dönemlerde ihracat 
yüzde 14,2 oranında, ithalat ise yüzde 5,8 
oraıunda GERILEDI. 
lll-) SSCB'nin dış ticaret açığı 3,8 milyar do· 
lar gibi rekor bir rakama ulaştı. SSCB dış tica~ 
ret açığının bir böltimünü 30 milyar dolarlık 
altın rezervinden bir miktar altın satarak 
karşıladı. 
SSCB istatistik bilrosu GOSKOMSTAT'ın re
smi verilerine göre: SSCB'nin 1990 yılı 
ödemeler dengesi açı~ı. 1989'un aynı 
dönemine göre, yüzde 150 artışla 6,4 milyar 
rubleye (resmi kura göre 11,01 milyar dolara) 
çıkarken, ihraçatın 1990'ın ilk 6 ayında yüzde 
9,3 azalmasına karşılık, ithalatın yüzde 2,2 
arttığı belirtiliyor. Bu arada GSMH aynı 
dönemde yüzde 1 oranında düşerken, milli 
gelirinde yüzde 2, işgücü verimliliğinin yüzde 
1,5 düştüğü, sanayı üretiminin yüzde 0,7, pet
rol üretiminin yüzde 5 azaldığı gözlemleniyor. 
Yine adı geçen dönemde ülkedeki i~sizlik 8 
milyona ulaşmışken, ülkenin iç borcu ise 460 
milyon ruhle (resmi döviz kurunda yaklaşık 
780 milyar dolar)'a yükseldi. (M, 0!.08.1990) 
IV-) Diğer doğu Avrupa ülkeleri gibi 
Çekoslovakya'da "ÖZGÜRLÜKÇÜ" zam fur
y asından nasibini aldı. Örneğin 
Çekoslovakya' da, meyve suyu fiatları 3,40 
krondan 17 krona fırlarken; süte, ete, te
rcyağına yapılan zamlar yüzde 100 civarında 
oldu. (C, 16.07.1990) 
Bu durum karşısında ise, Polonya'daki bir 
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işçinin tepkileri şu oldu: "Ben ayda 300 bin 
zloti kazanıyorum. 160 bin kiraya, elek~ 
tiriğe ve gaza gidiyo. O halde ailemin 
beslenme ve masrafları için 140 bin 
kalıyor geriye. Ama yalnızca ekmeğe 90 
bin zloti veriyorum. Ne yapmalıyım 

? ... "(C, 26.07,1990) 
Ayrıca da, Federal Almanya'nın 'Avrupa 
Ekonomik Canlanma Programı' (ERP) adı 
altında Demokratik Almanya'ya yaptığı 6 mil
yar marklık (3,7 milyar dolar) yardunm bir ek 
madesi de, Demokratik Almanya'daki 2 mil
yon 200 bin kişilik devlet memurlannın, 1 
milyonu aşkın bir miktannın rantabil bulun
mayarak işlerinden çıkartılması maddesini 
içeriyor. (M, 28.07 J 990) 
Gorbi'nin piyasanın sihirli deyneğine "iman" 
etmiş yönelimleri devreye sokulurken; öte 
yandan ise, "özel mülkiyette dahil, tüm 
mülkiyet biçimlerinin eşit sayıldığı bi parle
menter siyasi sistem kurmak amacı" etrafında 
birleşen demokratik platform (M, 23.07 .1990) 
ve onun "manevi lideri" (Rus Federasyonu 
Başkanı) Yeltsin SSCB 'nin en büyük Cumhu
riyetinde piyasa ekonomisine geçilebilmesi 
için, 500 günlük alternelif bir program 
haJ.ırladığını açıkladı. 
Aşamah olarak piyasa ekonomisine 
geçilmesini öngören bu 'alternatif progranıın 
en önemli yönünü, "ÖZELLEŞTIRME" 
oluşturuyor. Dört aşamalı bu planın 100 
günlük ilk aşamasında, Rusya hükümetinin 
HER TÜRLÜ MÜLKIYET HAKKlNI 
GÜVENCE ALTINA ALMASI 
ÖNGÜRÜLÜYOR. BU MÜLKIYET. 
ÜRETIM ARAÇLARlYLA TOPRAG! DA 
KAPSlYOR. 

!kinci aşamayı oluşturan 100 ila 250 günlük 
dönemde, bütün sübvansyonlara son veriliyor, 
sanayi bakanlıkları kaldırılıyor ya da 
birleştririliyor. Aynca devam eden projeler 
durduruluyor ya da aralarında yabancılarında 
buiunduğu 'kişilere satılıyor ve kiralanıyor. 
(Demiryolları, savunma sanayi ve haberleşme 
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sektörleri ise hükümete bağh olmaya devam 
ediyor), 
Bu özelle§tinnenin 200 milyar ruble (360 mil
yar dolar) kaynak oluşturması durumunda, 
250 ila 400 gün sürecek olan üçüncü aşamaya 
geçihyor. Bu !l§amada fiatlar üzerindeki tüm 
hükümet kontrolleri kaldınlıyor.Ayrıca kar etM 
meyen kunıluşlarm kapatılması yoluna gidiliy
or. 
Dördüncü ve sonuncu aşama için ise, Yelt
sin'in bellrttiğine göre; bir plan yapılmadı. Ilk 
400 günllik deneyler ve sonuçlan ışığında son 
aşama şekillenecek ! ... (M, 24.07.1990) 
Yelısin böyle dese de, EGER ULAŞILIR ISE, 
DÖRDÜNCÜ AŞAMANIN LITERATÜRDE 
NASIL NITELENEREK ÇAG!RILACAGI, 
HIÇ BIR M-L'IST!N KAFASlNDA 
KARIŞIKLIGA YOL AÇMIYACAK VE DE 
EMINIM "ARTIK RESTORASYON TA
MAMLANMIŞTIR" DENILECEKTIR ... 
'Özetle, 28'inci kongre sonrasında. hastanın 
durumu daha da ağırdır' ... deyip, bu öze li 
türnlüyen bir genele ilişkin olarak, Stanislav 
Lcm 'in bir iki diskret satmnı naklederek, diy
eceklerimi noktalıyorum: 04Çatısını dost~ 

luğıın oluşturduğu ortak Aypma eyi ile 
ilgili olarak bize güzel öyküler an~ 

}attılar. Ama ben kötü şeyleri 

öngörüyorum. SOVYETLER BlRLlGt 
PARAMPARÇA OL!JRKEN. !JOÖ!J AL· 
MANYA'DAKI fASlST IliREVLERI 
ILE ALMAN CANAVARI YENIDEN 
UYANIYOR, f.,.j BENI ÜRKÜTEN 
ŞEY: IV, REICH'!N BIZI DOGRlJDAN 
!lÇÜ:')Cfi DÜNYA SA V AŞlNA 
GÖTÜRMESI"DIR. (S. Lem, C, 
26.07 .ı 990) 
Bu gidişat içinde, IV'üncü Reich'in Alman~ 
ya 'sı ve ABD insıınlı~ın başına bela olacaktır. 
"Soğuk savaş bitse bile bölgesel çatışmalar, 
yoksul-varlıklı eşitsizliğinin yarattığı sorunlar 
devam edecektir." (F. Castro, M, 01.08.1990) 

PARIS. 02.08.1990 
www.a

rs
iva

ku
rd

i.o
rg



tekoş!na sosyalist 

Merhaba Değerli 
Yoldaşlar 

Ulusal dinamiğin yükseldiğ günümüzde, 
halkla bütünleşmiş, tutarlı ve sağlam pol
itikalar perspektifinde, dayandığı sınıfsal 
tabakalann bilimsel analizini yapmış bir 
örgütsel yapının gerekliiiili Kürdistan'da 
kendini her geçen gün artan bir önemle 
lıissetirmektedir. Çünkü, bilinmesi gerek
en bir gerçek vardır,. Oda ulusal mücadele 
bilincinin yükseldiili ve en karmaşık bir 
yapıya kavuştuğu koşullarda iyi örgiilenip 
kanalize edilmemiş bir hareket, amacına 
ulaşamamış ve saptırırılınış bir ge
leceğinde habercisidir. Ve PKK'nin 
yürütii!lü ınücadeleninde bu anlayış ve per
spektiften uzak oldugu görülüyor. 
TEKOŞİNA SOSYALİST'in ilk üç 
sayısından anladığim kadarıyla, 
Kürdistan'da Ulusal-Demokratik devrimi 
omuzlayabilecck ve sosyalist bir 
Kürdistan yaratma yolunda çalışmalar ya
bab ilecek öncü kadrolar mevcut. Yalnız 
buna mğınen bazı eksikliklerin olduguda 
bir gerçek. lyi bir Türkiye tahlilinin ol
mayışı çok önemli bir eksiklik. Kürdistan 
tahlili ise oldukça yüzeysel ve eksik 
kalmış. Ayrıca Doğu Avrupa' daki 
değişiklikleri ve gelişmeleri günümüz per
spektifinde ele almak yerine. 
TEKOŞİNA SOSYALİST'in "Nasıl 
bir Sosyalizm" irdeleınesini yapmasıda 
beklcntileriın arasında. 
Birlik çalışmaları konusundaki tutum ve 
anlayışınızda -somut olarak- merak konu-
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su. 
Tabi eleştiri ve beklentilerimi belirtirken 
zorlukları ve zamanın kısalığı sorununun 
da bu eksiklerde önemli bir faktör 
olduğunu kabul ediyorum. 
Kürdistan' da sosyalistlerin baı;ımsız 
örgütlenme perspektifiyle hareket eden, 
sosyalizmi yürekten benimsemiş tüm 
Tekoşincilere yürekten selamlar. 

Yaşasın Birleşik-Demoratık 
Kürdistan 
Yaşasın Sosyalizm ! 

A7ad Can /Kürdjstan 

ı Mayıs '90'ıım Ardından 

YARIN DAHA GÜÇLÜ 
VE DAHA BİLİNÇLİ 

ADlMLARLA 
YÜRÜMELİYİZ. 

1 Mayıs hemen hemen tüm dünyada; 
işçi sımfmm BIRLIK, DAY ANIŞMA ve 
MÜCADELE günü olarak kutlanırken, 
hala bir kaç faşist devlet ı Mayıs'ın yasal 
olarak kutlanınasmı yasaklamaktadır. 
Faşist TC devletide bu devletlerden birisi
dir. 
Burjuvazi bir yandan; radiyo, TV ve basın 
da "Komünizm öldü" naraları atarken, 
diger yandan "komünistler l Mayısı dev le-
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ti yıkmak için kullanıyorlar" türünden ge

rekçeler ileri sürerek ı Mayısın meşru ve 

yasal bir zeminde kullanmasını engellem

eye çalışıyor. Elbette komünistler ı 

Mayısı en kararlı şekilde savunan insan

lardır. Çünkü onlar işçi sınıfının ve do

layısı ile insanhgın çıkarlarını tavizsizce 

savunurlar. Onların bundan ayrı savunduk

lan özel çıkarları yoktur. Herkes bilyorki 

1 mayısta işçi sınıfının çıkarlarmadır, ve 

komünistlerde o çıkarları savunurlar, ona 

sahip çıkarlar. Gerçekten de burjuvazi 

aslında işçi sınıfından; onun kendi sınıf 

çıkarı için komünisılerle birlikte verdigi 

mücadeleden korkmaktru:lır. O mücadele ki 

kapitalizmin düşmanım, yani sosyalizmi 

hedeflemektedir. !şte burjuvazinin korku

su, yasaklamalan bundandır. 

Yasaklamanın diğer bir gerekçeside: "1 
Mayıs mitingierin de solcular biribirini 

öldürüyor ve anarşi yarauyor!ar" iddiası dır. 

Son iki yıllık Istanbul ı Mayıs kutlama. 

ları bu iddiayı çürütmeye yetmiştir. 

Görülmüştür ki insanları vuran da polis

tir, anarşiyi çıkaran da polistir. 

T.C yasal izin vcrmezsede; işçiler, sosya

listler, devrimciler ve di~er halk kesimleri 

ı Mayısı meşru zeminde kutlamaya de

vam ettiler, ediyorlar. Türkiye'de özellikle 

Istanbul' ıla iki yıldır kitlesel kutlamalar 

olmakiJldır. Kürdistan'da ve Türkiye'nin 

di~er ilcrinde daha alt düzeyde eylemlerle 

kutlamalar yapılırken Istanbul ı 

mayısında olağanüstü anlar 

yiışanmakiJldır. 

Geçen yıl (yani 1989'da) 1 Mayıs alanına 

(Taksim) doğru yürüyüşe geçen kitle poli

sle çatışmış ve sonra Tarlabaşı "ndan 

Kasımpaşa'ya doğru bir yürüyüş 

düzcnlenişti. Polis yürüyüşçillere ateş 

açmış bunun sonucunda M. Akif DALCJ 
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adlı devrimci katledilmiştir. Birçok kişi 

yaralanmış ve göz altına alınmıştı. Ama 

yincde kitle kararlı bir şekilde yürümüş ve 

bazı korkulanda ortadan kaldınnıştır. '89 ı 

Mayıs'ında aı;ırlıklı olarak refonnist gru

plarda Meddiyeköy ve Şişli'de eylemler 

düzenlemişlerdi. 

1990 ı Mayıs'ındasendikalar önceden va

liliğe bir dilekçe vererek ı Mayısı yasal 

olarak Taksim'de bir mitingle kutlamak 

istediklerini belirttiler. Sosyalist basın ve 
demokratik kitle örgütleride sendikalan de

stekledi. Ancak valilik izin vermedi. Bu

nun üzerine sendikalarda fiili olarak iki 

tavır belirdi. Birinci tavır: Ne pahasına 

olursa olsun ı Mayıs alanına gidilmeli ve 

orada ı mayıs kutlanmalı, diğer yerlerde 

ayrıca yapılabilinirse yapılsın. (Belediye-Iş 

işçilerinden bazılarının görüşleri) Ikinci 

tavır: Her yer ı Mayıs alanıdır. Mutlaka 

Taksime gitmeye gerek yok. Bu ikinci an

layış daha çok geçen yıl Mecidiye köy ve 

Şişli'ye giden anlayışlardı. Bu yıl direk 

aynıiJlvn gösteremediklerimlen başka yol

lara başvurdular. Sosyalisı basın, 

DKÖ'lerin büyük kısmı birinci görüşü be· 
nimsedi. Bizde birinci görüş doğrultusunda 

tavır aldık. 

ı Mayıs günü bütün Istanbul'da 

sömurgeci polis tarafından oıaganüstü 

önlemler alındı. Taksim ve çevresin de ise 

tam bir işgal yaşandı. Taksime çıkan 

bütün çevre sokaklar ve caddeler tutuldu. 

Aramalar yapıldı. Türkiyeli ve Kürdistanlı 

yüzlerce öğrenci ve işçi aramalar sırasında 

göz altına alımlı. Daha önce göz alıma 

alınanlarla birlikte 1 Mayıs'ta yaklaşık 5 

bin kişi göz alıma alındı. 
Buna rağmen sabahiJln başlıyarak birçok 

yerde korsan gösteriler düzenlendi, bildiri 

dağıtıldı, afiş ve pankartlar asıldı. Har-
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biye'de bir grup devrimcinin d!izenlediği 
yürüşe polis saldırısı sonucu çatışma 
çıktı. Polisin kitleye açtıl!ı ateş sonucu 
Gülay BECEREN adlı devrimci yaralandı 
ve felç olmasına neden oldu. Ayrıca 
sayıları belirlenemiyen birçok kişi yara
landı. Tarlabaşın'da da bazı gruplar korsan 
yürüyüşler düzenlediler. 
Devrimciler bu 1 Mayıs'ta bazı hatalar 
yaptılar. Ömel!in toplanma yeri polisin 
tam ablukalarının orıasındaydı. Dolayısı 
ile insanlar yeterince ıoplanarnadı. Bu du
rumu önceden hesaplayıp, polis kordonu-
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nun dışmda toplanıp kordonu zorlamak 
gerekirdi. Kısaca organizasyon ve güç 
açısından bir yetersizlik vardı. Bunu gele
cek ı mayıslarda tekrarlamamak ve yarın 
daha güçlü ve dalıa bilineli adımlarla 
yürümeliyiz. 

Yaşasııı 1 Mayıs 

mücadelemiz 
Yaşasın 

M . /lstaııbul 

G. Antep !.H.D. okulundan atılmalan protesto etmek amacıyla açlık 
grevindeki öğrenci eyleminden bir göriintii. 
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ANTİFAŞiST VE ANTİ SÖMÜRGECİ 
UYGULAMALARA KARŞI 

GAZİANTEP'DE ÖGRENCİLER VE 
HALKELELE! 

Öncelikle yayın hayatınıza devrimci ya:ıamımzda ba,anlar dileriz. 

Gaziantep özünde smıfsal çcli§kilerin belirgin ve net oldugu bir 

KÜRDiSTAN metropolidir. Böyle bir yapıya sahip olan bu ilimiz'de sını

fın (proletaryanın) kendi çıkar ve dünya görüşü gereği Kürdistan'da var 

olan mücadele de yeterince söz sahibi ve duyarlı olmaması hiçte iç açıcı 

değildir. Tabii ki böyle koznıopolitik bir yapıya salı ip olmasınında nedenle

ri vardır. Bu nedenler aynı zamanda apolitiklC§meyi de doğurmU.)tnr. 

Bunlar; şelıirin çağrafik yapısı (sınır ticaretinin gelişmesi) ,ehiri 

meydana geliren sosyal sınıflarm özü (küçük-burjuva hastahk!an, kaçakcı

hk yaparak bir anda zengin olmak), Kürdistan'da sömürgeci güçlerin uygu

ladıkları terör politikası ve oynıılann daha az olması vs. vs. faktörler 

kitlelerin poitikiC§mc sürecini uzatı. Fakat bunları yazarken mücadeleye 

karamsarca bakıldığı anla:ıılmasm. Bu aynı zamanda şehirin sahip olduğu 

bu öznel yapının §ekillenmesi ve biz kÜrdistanlı sosyalistlerin refcrs aldığı 

nesnel bir bahı açısıdır. Biz Kürdistanlı sosyalistlerin politikle.ımc sürecini 

yaratığınnzda, halk, ülkemiz ve dünya sornnlanna ciddi altcrnetif!er ve po

litiklar üretme çabası, sonmlarımıza siyasi ve politik anlamda duyarlılık 

gösterdi. 
12 Eylül'e beraber Kürdistan'da ve Türkiye'de anti-demokratik, 

fa:ıist TC yasalannın devann olan YÖK tüm kurum ve kııruluşlanyla veriğı

nı devam ettirıncktcdir. Bunun göstergesi Gaziantep Üııiiversitesi, ODTÜ 

ve Karadeniz T. Ünüvcrsitesi~de 1500'e yakın bir ()jtrenci kitlesi okuldan 

atıldı. Bunun kalmayıp, paralı eğitim, Ünüversitelerde kadroların fajistlC§

tirmeye gidilmesi, vb. pakellerle karşınnza çıkmaktadır. 
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Böyle bir uygulamanın kan;ısında biz sosyalistlerin tavırı açık ve 
nctlr. Eylemlerimizle ilk olarak Üııüversitenin açılışında yönetimin ve 
T.C'nin kokı.;muş bu fajist yasalan alkışlarla pol.csto ettik. Bununla bera
ber eylemlerimiz gelijkinlik kazandı. İ.H.D'dc 1 Ekim'de başlayan 50-70 
arasında degişen bir i\grcııci kitlesi süresiz açlık grevine buşladı. Okulda 
yemek boykatlan süreklilik kazaııırken, Okulu boykot etme, yürüyüşler bu
nu izledi. Böyle bir süreç halkla, işçi sendikaları, devrimci ve demokrat ke
simlerinde geniş bir kamuoyu yaratı. Halktan ileri gelen bazı unsurların, bu 
olaya duyarlılığını pratik bir mücad!e haline dünüşmcsi için yapılacak tüm 
eylemleri destekleyeceklerini ve sorunun toplumsal hir boyuta oldugunu 
dile getiriyorlardı. 

Biz sosyalistlerin amacı bu sorunları ulusal ve toplumsal kurtuluş~ 
la birleştirerek köklü çözümlerin getirilmesi için mücadeleyi yaygınlaştır
mak ve ülkemiz (Kürdistan'nın) dogal bir ihtiyacı olan sosyalizmi kurmak 
olmalıdır. Söınürgcci güçlere karşı ideolojik, siyasal ve taktiksel bir müca
dele geleneği gelişt.irilip güçlendirilmesi gerekir. Bunu yapacak olan prole
tcryaııın öz gücü ve öz partisidir. Bağımsız Birleşik ve Sosyalist bir 
Kürdistanı kurmak, ülkemiz prolctaryası ve emekçilerin tek nihayi kurtuluş 
şiarıdır. 

Bıji Enternasyonalizma Proletarya ! 
Bımre Koledari, Bıji Sen.wabuna Kürdistan ! 

Gaziantep Ünv. Bir Gurup T. Sosyalist 
Okuyucu lan. 

MERHABA YOLDAŞLAR 
Günümüzde ya}anılan taridsel süreçte, daha önceden oldugu gibi 

Kürt halkı yine baskılarla, katliamlarla ve soy kırımlada sömürgeciler tara
fından yok edilmek istenmektedir. Bunun sonucu olarak Kürt halkının ulu
sal ve toplumsal kurtulıt§U tüm yakıcılığıyla yine ortadadır. 
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tekoş!na sosyalist 

Tckoşina Sosyalist Kürdistan'ııı ulusal ve toplumsal kurtulw;un da 

işçi sııııfı önderliginde bir Komünist Parti örgütlülügü ile ıııümkün gör

mekte. Ve bu yönde olw;turulacak birliklerde Kürdistanlı sosyalistlerin ay

rılık noktalanndan degilde ortak noktalarmdan hareket etmelerinin 
gerekliliğini vurgulayarak önemli bir noktaya parmak basmaktadır. Çünkü 

şimdiye kadar olw;turulan birliklerdc, 3. sayıda da belirtildiği gibi sadece 

birbirine yakın çevrelerle sımrlaııdınlm!§ ve sorun gen"; tartışılınann]lır. 

Böylece parçalanmaya mahkum olmıı:;larc!ır. 
Diger nokta da, derginin konu çc§itligidir. Yeni konulara girilme

lidir. Örncgin kadın sorunu özelikle Kürt kadırun ulusal ve toplumsal kıır
tuhıştaki önemi ve yeri; ayrıca son günlerde burjuva basımnda sıkça 

güncellcştirilcn Alevilik olayına nasıl bakildığı ve dcgerlenc!irilc!iğine deg

inmelidir. Çünkii son günlerde özclikle alevilik olayı sömürgcci TC devele

li tarafından sanki türkçülük ideolojisiymiş gibi kullanılarak Kürdistan 

Solu'nun bölünmesi hcdel1enmektedir. Böylece Kürt alevileri gerçekliği 

göz ardı edilerek resmi ideoloji yerlcştirilcrck, asimilasyon hızlandmlmak~ 

ta dır. 
Ayrıca, Mart direnişleri ilc ilgili bak!§ acısına katılmakla biJiktc bu 

süreete Türkiye Üniversitelerinde okuyan T.S'Ii sempatizanlar olarak diğer 

güçlerle gerçekleştirilen birliktelik lerde, ilerde beraber iş yapabilme koşul

ları ve güven ortamlarının oluşturulması yönünde zeminierin yaratılması 

noktasından hareket ettiğimizi belirtmek istiyorum. 16 Marrta Halcbçc'yi 
anma ve Ncwrozıı kutlama eylemlerinde yaratılan biliktelikler, anlayı:; bir

liklerinin yakalanmasının tck yolu olmamakla birlikte, bunun ön adımların

dan biri olmaktadır. 
Başka bir konuda Kürdistan ve Dünyadaki konjcktörcl olayların 

yakından takip edilmesi; yazılan konularda güncclliğc önem verilmelidir. 

Ve sürecin gerekliliğine uygun politikalar ürc.tilmcsidir. Ya§anılan tıkanı

kların bir nedeni ele 'somut koşulların somut tahlil'lerin bilimsel olarak ya

pılmayışı ve güncel politikalar yaratılamamasıdır. Bu ise marksizmin özüne 
aykındır. 

Zafer Kürdistan Halkının Olacaktır. 
Dostaça Selamlar 

Hcyal/Kürdisl an 
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tekoşina sosyalist 

SELAM OLSUN SOSYALiZM YOLUNDA 
YÜRÜYEN ARNAVUTLUK VE KÜBA 

HAlKlARINA 1 

Komünistler, koşullar n<> denli 
olumsuz olursa olsun, tüm koşullar altın
da mücadele etme gorevi ile Mğl!d!rlar. 
Paris komincileri görüşlerinin savunmasi 
için mücadele ettiler ve öldüler. Devrimin 
ve sosyalizmin bayrağı savaşiimadan 
teslim edilmez sadece korkaklar ve umut
lanm yitirenler teslim olurlar; Komünistler 
ve öteki devrimciler asla. 

Fidel CASTRO 

Iyice olgunlaşan 30 yıllık revizyonizm, sosyalizme ihanetini sürdürüyor, dev
rimlerinde dış etkenierin rolünün büyüklüğü ve onun üzerine uygulanan revizyo
nist politikalar sonucu, uzun yıllardır sosyalizmden uzaklaşmaya başlamış olan 
Doğu Avrupa ülkeleri son bir hamle ile kapitalist sisteme entegre edildiler 

SSCB'de sosyalist değerler önemli ölçüde erezyona uğratıldı. Emperyaliz
me ve kapitalizme karşı mücadelede her alanda tavizler verildi ve geri adımlar 
atıldı. 

Emperyalizim de, revizyonizmin kendisine sunduğu olanaklan ve tavizleri 
kullanarak sosyalizmi dünya üzerinden silmeye çalışıyor. Emperyalizm, özellikle 
Doğu Avrupadaki sahte sosyalist yönetimleri örnek göstererek "sosyalizmin iflas 
ettiği" tezine herkesi inandırmak istiyor. Ama bunu başaramıyor. Çünkü hala yer 
yüzünde dimdik duran ve sosyalizmden ayrılmayan güçler ve ülkeler var. Emper
yalizm dünya halklarını aldatmak için bu son engelleri de ortadan kaldırmak amacı 
ile çetişii provakasyonlar tertipliyor. Işte Arnavutluk ve Küba'da gerçekleşen iltica 
eylemleri bu yöndeki provakasyon ve entrikalarının son örnekleridir. 

2 Temmuz'dan sonra Arnavutluk'ta bir takım kişiler yabancı Büyükelçiliklere 

sığınarak yurtdışına çıkmak istediklerini duyurdular. Halbuki Arnavutluk hükümeti 
de 4 ay önceden isteyen herkesin yurtdışına pasaport alarak çıkabileceğini açıkla
mıştı Bunun için yabanci elçiliklere sığınmaya gerek olmadığı açıktır. Buna rağ
men elçiilkiere sığınanlara pasaport verildi ve bunlar ülke dışına çıktılar. 

Burjuva basını da adeta !eşin etrafında dönüp uluyan çakallar gibi ittica olay
larını günlerce manşetlerden indirmedi. verilmek istenen mesaj açıktı "Arnavutluk 

ve Küba yönetimleri de Doğu Avrupa'yı izliyor. Bunlar da yıkıldı ha yıkılacak. Halk 
sosyalizmden hoşnut değil. Herkes ülkeden kaçmaya çalışıyor. sosyalizmin son 
kalaleri de çöküyor vb ... ." 

Yine birkaç ay önce de, Arnavutluk1a halkın ayaklandığı ve bu ayaklanma
nın kanlı bir şekilde bastırıldığı basın ve yayın organlanndan ilan edilmişti. (1) Ha
bere kaynaklık eden de Yugoslav resmi haber ajansı idi. Ancak daha sonra Ama 
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tekoşina sosyalist 30 

vutluk'a giden gazeteciler ve oıadaki yabancı diplomatlar bu haberleri yalanlamak 
zorunda kalmışfardı. Biri nd provakasyon girişimi tutmamıştt. 

Son iltica olaylan ile biılikte yine bu tür haberler bu kez Avusturya haber 
ajansı kaynak gösteıilerek duyurııldu. Yine çeşitli kentlerde gösteriler olduğu ve 
polislerin göstericilere atıış açtığı; sonuçta çok sayıda ölü oldu§u iddia edildi. Ama 
ne yazık ki bu habeılerde ilki gibi yalan çıktı. Hiçbir gazete olayların resimlerini ve 
kesin ölü sayısını yayınkımadı sonradan haber kaynağınında iltica eden kaçaklar 
olduğu anlaşıldı. Ayııca hiçbir yabancı diplomat bu tür olayların doğrulu@unu onay
layamadı. Açıktır ki burjuva basım ve emperyalizm tezgahladıkları oyunlara Arna
vutluk ve Küba yönetiınleıini yıpıatmak ve baskı uygulayarak sosyalizmden vaz 
geçirmek böylece de dünya kamuoyunu sosyalizmin çöklüğüne inandırmaya çılışı
yorlar. 

Peki bu Iltica edenler kimlerdi? Bunlar nasıl insanlardır? Gerçekten bunlar 
yönetimlerin "anti-demokratik" ve "Baskıcı" tutumianna karşı Çfkan; "özgürlük sa
vaşçıları mı" idiler?Türkiye'ye gelen bir Arnavut il!icacı genç üzerindeki Michael Ja
ekson tişörtünün Arnavutluk'ta bulunup bulunmadığını soran gazetseiye şu karşılı
ğı veriyor. "Bulunuyor ama bunun için 15 gün çalıştım ve karabcrsadan aldım." 

Başka bir soru "Türkiyede mi kalmak istiyorsunuz, ya da başka bir ülkeye mi 
gitmek istiyoısunuz?" Cevap; Hep bir ağızdan" Amerika, Amerika" (Cumhuriyet 16 
Temmuz 1990) 

Bu kısa örnekler iltlcacılaıın neyin özgürlüğünil istediklerini ve nasıl bir dü
şünce ve davranışa sahip olduklarını göstermeye yeter. On'lar, Emperyalizmin 
propagandalarına kanıp gidecekleıi ülkeleıde belluk ve refah içerisinde yaşaya
caklarını sanıyoılar. Biraz daha fazla ıahatlık, biraz daha fazla yiyecek ve eğlence 
için; sosyal adalete dayanan onurlu bir toplumu bir yana bırakıp, pisliğe batmış 
Kapitalist toplumu seçiyorlaı. 

Eminiz ki herkesin kafasında şu soru oluşmuştur. Nasıl oluyor da sosyalist 
bir ülkede insantar emperyalizmin propagandasına alet oluyorlar ve sosyalizm ye~ 
rine kapitalizmi seçiyorlar? Yoksa bu ülkelerdede mi halka gerçek sosyalist eğitim 
verilrniyor. Insanlar hala sosyalist bir kişiliğe va kültüre sahip değiUar mi? Bu soru~ 
lar elbette doğru yönde sorulınuş sorulardır. Ancak bir ülke ne kadar sosyalist 
'olursa olsun, eğftim ve ö~retlrn ne kadar gelişirsa gelişsin; o ülkedeki tüm insanla~ 
rın oloınatikman sosyalist bir kişilik kazanacaklarını düşünmekle o kadar yanlıştır. 
Hale emperyalist·kapitallst sistemin hala güçlü olduğu bir dönemde eksiksiz ve 
sorunsuz bir sosyalist gelişme mümkün değildir. 

Bazı insanlar yönetimlerin eksikl'ıkleri ve hataları yüzünden, bazıları ise kişi
sel yetersizllk, sapiantıiar ve bencillik nedeni ile sosyalizmden koptular. Aslında 
bunlann sayısı Küba ve Arnavutluk'ta bir hayli azdır. Bunları esas alıp toplumun 
çoğunluğu hakkında yargıtara varılmaz. Bu gün Eğer KUba ve Arnavutluk yöne
linıleri emperyalizmin oyunlannı boşa çıkarabilmişlerse bu Küba ve Arnavutluk 
halklarının bilinç düzeyinin ve sosyalizme olan inançlarının yüksek olmasındadır. 

Bu golişıneler sırasmda yüzbin'den fazla Arnavut insanı, yönetimi destekle
mek ve kaçanları kınamak için Tiran'da çoşkulu bir gösteri düzenledi. Bu gösteri 
Aınavut halkın m düşmaniara verdi~ i anlamlı bir cevap oldu. Daha önce 4 kişinin il
tica etmesini bile manşet yapan burjuva basını, yüzbin kişinin yaptığf gösıeriyi ya 
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tekoşina sosyalist 

hiç duyurmadr ya da bir kaç satrrla geçiştirdi. Aslında sosyalistlerle diğer devrimci· 
lerde bu dönemde kötü bir sınav vermişlerdir. Gerici ve kapitalist güçler dünyanın 
neresinde olursa olsunlar dostlarım desteklemekten geri kalmryorlar.Sosyalistler 
ve diğer devrimciler ise bazr ufak tefek tavırlar drşrnda, enternasyonalist görevleri· 
ni çoğunlukla yerine getirmiyorlar. Küba ve Arnavutluk konusunda da aynr durum 
yaşandı. Tavrrsız kalındı ya da çok cılız tavırlar alındı. Bundan böyle dünyadaki 
devrimci ve sosyalist güçlerle dayanışma daha ciddiye alınmalıdır. Hep birlikte da
ha kararlı ve güçlü tavırlar örgütlenmelidir. (2) 

Arnavutlukta yaşanan ifiica olaylannın hemen hemen aynılan bir de Küba 
da yaşandı ama Küba da Arnavutluk gibi bu oyunlan bozdu. Castro'nun deyimi ile 
"Anti sosyal" unsurların emperyalizm güdümlü oyunlan tutmadı. 

Açıkça görüleceği gibi Küba ve Arnavutluk'a karşı girişilen bu karşı devrimci 
saldırılar, tesadüfi ve sıradan saldınlar değildir. Tam tersine bu saldırılar; Empar
yalist-Kapitalist sistemin özellikle son yıllarda, bir bütün olarak sosyalizm ve dev· 
ri m cephesine karşı giriştiği planlı saldırılarm birer parçalarıdır. 

Emperyalizmin şirin gözükmeye çalıştığı ve 'Yumuşama', "silahsrzlanma' 
oyunlannın sahnelendiği bir dönemde, elbette karşı devrimci çabalar askeri şid· 
det!en çok politik-ideolojik ve ekonomik yöntemlerle yürütülecektir. Araçlar ise Pa
ra, yoğun propaganda, ajitasyon ve politik entrikalardrr. Askeri tehditler de yok de
ğildir. Bir yandan Yugoslavya, diğer yandan Yunanistan Arnavutluk'a tehditler 
savururken, Amerika ise dünden beridir Küba'ya karşı gösterdiği tehditkar tutumu· 
nu sürdürüyor. Revizyonist Gorbaçov ekibi, emperyalizmle sahte barış ve silah
sızlanma antlaşmalan imzalrya dursun. Emperyalizm saldırı politikasını zerrece 
değiştirmeden sürdürüyor. 

KÜBA VE ARNAVUTLUK NEDEN FARKLI 

Bütün tehdit ve yıldırmalara karşın, Arnavutluk ve Küba sosyalizmden dön
miyeceklerini, ülkelerinde; Glasnost ve prestroyka gibi revizyonist politikaları uy· 
gulamayacaklarınr açıkladılar. Doğu Avrupa yönetimleri bir bir düşerken)ki ülke 
karşı tavır aldılar ve bu tavırlarını da kararlı bir şekilde sürdürüyorlar. 

Kapitalistler en çok Küba'dan umutluydular. Çünkü Küba'nın Sovyetler Birli· 
ği ile ilişkileri iyi idi. Özellikle ekonomik alanda S.B'nin Küba'ya önemli katkıları ol
maktaydı. Bu nedenle Küba'nın zorunlu olarak S.B'ni izleyeceğini düşünen Kapi· 
talisilerin umutlan suya düştü. Fide! Kastro, 1988 yriında revizyonizmle arasına bir 
çizgi çiziyordu. Kastro şöyle diyordu "Kapitalist politik reçetelere ihtiyacımız yok 
bizim, bunların hepsi fasa-liso bunlar bitmez tükenmez dalevereler içerirler ve bir 
işe yaramazlar.• (-Kastro Konuşuyor- Yaşam Yayınlan s.22) 

1989'da ise şöyle diyordu "SSCB'de bile ne kadar çok insanın o dasıansı 
halkın tarih yapan başarılarını ve olağanüstü özalliklerini inkar ve tahrip etmekte 
oluşları i~rençtir.' (Granma 17 Arairk 89 Çev. T.Kurtuluş Dergisi Sayı 31) 

Arnavutluk ise çoktandır, revizyonizma karşı ideolojik-pilitik mücadele yürü
tüyordu. bu konuda aşırı ve sosyalizmin kazanımianna zarar veren bir takım 
tespitiere ulaştıysa da temelde sosyalizmi, M-l savunan bir konumda oldu ve M· 
l'in temel ilkelerine bağlı kaldı. Bundan dolayıdır ki, S.B ve D.Avrupa'da gelişen 
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sa~ dalga Arnavutluk kalesinin duvarlarına çarpıp geri döndü. 
Aslında bu günlerde Arnavutluk ve Küba'da da, yanlışları dOzeltme ve sos

yalist demokrasiyi geliştirme çalışmaları var. Hatta bunlara reform da denilebilir. 
Her iki ülke halkı da hatalardan arınma ve toplumu dahada geliştirme konusunda 
bütün çarpıtmalarakarşın özverili bir çalışma yürütüyor. en başta Korninisı partileri 
kendilerini geliştirip yetkinleştiriyorlar. Yapılarını esnekleşlirip daha da devrimcileş· 
tiriyorlar. 

Sosyalist bir ülkede yönetim ve kurumlar veya politikalar sabit, değişmez 
değildirler. Zamanı geldiğinde, komUnistler iç ve dış şartlan gözönüne alarak eski· 
yen gerileyen yanları düzeltmelidirler. Sosyalist toplumda da çeşitli reformlara gi· 
dilebilir. Burada önemli olan relorrnun yönelimi, niteliği ve kimin insiyatifinda geliş
tiğidir. Arnavutluk ve Küba'daki reformlar bu !ipte reforrnlardır. Komünistlarin 
insiyalifinde gelişmektedirler ve de sosyalist toplurnun dahada mükemmelleşrnes~ 
ne hizmet etmektedirler. Yoksa D.Avıupa gibi çöküşe değil, (3) 

Peki neden Küba ve Arnavutluk D.Avrupa gibi çöküşe gitrnediler. Veya S. B 
gibi sosyalizmden önemli tavizler vermediler. Bu elbeıte tesadüfi bir şey değildir. 
!lu farklılığın temelinde tarihten gelme ideolojik-politik ve ekonomik nedenler ya· 

lmaktadır. !lu gün farklılık en kaba gözlem le bile tespit edilebilecek bir durumda
dır. Biz de, görülen temel farklılıkları D.Avrupa ile Arnavutluk ve Küba'yı karşılaştı· 
ıarak verrnek istiyoruz. S. B demiyoruz çünkü SB'de sosyalizmden önemli tavizler 
verilse de hala güçlü bir sosyalist birikim taşıdığına inanıyoruz. Aynı durum Bulga
ristan içinde geçerlidir. 

Kuba, Arnavutluk ile D.Avrupa'nm çöken yönetimleri arasındaki temel fark· 
lan şöyle sıralayabiliriz: 

1- D.llvrupa'da devrimler daha çok dış etmenlerin belirleyiciliğinde gerçek· 
leşrrı!şlerdlr. Bu durum D.Avrupa'daki halkiann davrhnci··demokratik bilincinin zayıf 
olmasını getirmiş ve devrimierin halka mal olmasını önlemiştir. Iktidara yerleşen 
Komünist Partileri ise daha çok faşist işgnlin kalkmasından sonra örgütlenmişler 
bu nedenle de bu partiler mücadele içerisinden çıkmış çelikleşmiş bir komünist ör
güllülük niteliğine ulaşamarn ışiard ır. 

Arnavutluk ve Küba'da ise devrim kendi iç dinamikleri ile gelişmiş ve devd~ 
me mücadele içerisinde çelikleşmiş bir parti veya örgüt önderlik etmiştir. Bu parti 
veya örgütler mücadele içerisinde halkı bilinçlendirip örgütlemişler halkın desteği 
ile mücadele etmiş ve zafere ulaşmışlardır. Bu ülkelarda halk-başta işçi sınıfı cl
mak üzere ·zaferden sonra da kendi eserleri olan devrime sahip çıkıp geliştirmiş· 
ler dir. 

ll- Arnavutluk ve Küba'da Parti devrimin olduğu kadar toplumsal ilerlemenin, 
sosyalizmin insşasınrn da öncüsüdür. Bugünde her iki ülkede D.Avrupa ve 
SSCB'nin aksine Komünist Pariilerinin öncü rolünün geliştirHmesi sözkonusudur. 
)ki ülke komünist partileri de -eksik yanlan olmakla birlikte M-L ideolojisina, sosya
lizmin teori ve proğramına dayanmaklalar. Onlar "Emperyalizm ve proleter dev· 
rimler çağında" emperyalizmle stratejik uzlaşmaya gitrniyorlar. Emperyalizme ve 
kapitalizme karşı yiğitçe savaşıyorlar ve savaşan diğer ülke halklarını ve proletar· 
yasını destekliyorlar. 

Onlar sosyalist rnOikiyete, proletarya diklatörlüğüne ve sınıfsız toplum gibi 

32 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



tekoşina sosyalist 

sosyalizmin temel ilkelerine bağlı kalıyorlar. Onlar yalnız devrim yapmakla 

yetinmiyorlar, Devrimlerini ve halklarını sosyalizmin uzun vadeli hedeflerine, sınıf

sız topluma yöneltiyorlar, hedefler ve alternatifler sunuyorlar, Devrimden önce ol

duğu gibi bu dönemde de halklarını bilinçlendirip örgütlüyarlar ve sosyalizm mü

cadelesine kalıyorlar. Enver Hoca'nın şu sözleri söylemek istediğimizi çok iyi ifade 

ediyor."Sosyalizml kitleler Inşa eder Parti onları bilinçlendlrlr", 

Bu nedenledir ki Arnavutluk ve Küba halkları komünist partilerin etrafında 

kenetlenmişlerdir. Bu nedenledir ki D.Avrupa gibi çökmüyorlar.Bilinir ki halkın des

teğinesahip olmayan iktidarların ömrü fazla olmaz. 
D. Avrupa'da ise M-L'i revizyona uğratan ve sosyalizmin hedeflerini çoktan 

terk eden sahte komünist partilerinin halka sunacakları bir hedef ve alternatif ol

mamıştır. Hedef ve alternatif olmayınca halkı bilinçlendirme, örgütleme dolayısı ile 

mücadele olmamıştır. Böyle olunca da bu partiler halktan kopmuş halk başka ara

yışlara girmiş ve kaprtalizme yönelmiştiL Yönetim iktidarını korumak için bir takım 

zorbalıklar uygulamıştır. Bu da bürokratizme ve halktan kopuşa neden olmuştur. 

Halk yönetime katılmamış bunun yerine "yönetici bilir" ilkesi geçirilmiştir. Bunun 

sonucunda da halk desteği olmadığı için D.Avrupa iktidarlan birbiri ardına yıkılmış

tır, Küba ve Arnavutluk~a ise yönetimler dimdik ayaktalaL Bunun nedeni elbette 

bu ülkelerde halkın Komünist Partileri desteklemesidir. Bu da "Parti ne Istiyorsa 

halk onu yapar, parll de halkın Istediğini" ilkesinin uygulanmasının sonucudur. 

Bundan başka her iki ülkede de parti dışında halkın örgütlendiği, yığınsal kit

le örgütleri vardır. Halk bu yığınsal örgütler vasıtası ile yönetime katılır alınan ka

rarları tartışır ve katkıda bulunur. Küba'da Devrimi Savunma Komlteleri, Arnavut~ 

luk'ta Demokratik Cephe, Kadın Örgüıleri, Gençlik Örgütleri, Küba'da Köylü 

Örgütlenmesi, Arnavutluk'ta Köylü Kooperatifleri vb ... bu örgütler her iki ülkede 

de hemen hemen benzer şekilde ve benzer amaçlarla çalışmaktadırlar. (4) 

lll- Her iki ülke de kendi olanak ve ihtiyaçlarına bağlı olarak bağımsız ve 

sosyalist mülkiyete dayalı bir ekonomi geliştirmişlerdiL Küba'nın S.B'den ekono

mik yardım alması bu durumu değiştirmez.iki ülkede de temel sanayi dalları geliş

miş toprak reformu yapılmış ve tarım makinalaştırılmıştır. 
Ekonom! merkezi planlama ile yönetilmekte, beş yıllık planlar; halkın ihtiyacı 

ve eleştirileri gözönüne alınarak yapılmakta ve halkın katılımı ile uygulanmaktadır. 

Her iki ülkenin de emperyalist ülkelere borcu ve ekonomik bağımlılıgı yoktur. Gelir 

dağılımı sosyal adalet temelindedir. "Herkeslen yeteneğine göre, herkese emeği 

kadar· ilkesi uygulanmaktadır. Kapitalist özel mülkiyet olmadı() ı için sömürü ve iş

sizlik bu toplurnlara yabancıdır. 
D.Avrupa'da ise kapitalizmle ekonomik ve sosyal bağlar hiç bir dönemde 

tam olarak koparıimam ış sınıf farklılıkları giderilememiştir. Emperyalistlerden borç 

alınmış ve merkezi planlama bürokratik bir şekilde uygulanmış, bu günde tümden 

terk edilmiştir. Kapitalist özel mülkiyete izin verilmiş; binlerce kişi işsiz kalmıştır. 

Bu ülkelerdeki gelir dağılımı da gitlikçe dengesizleşmektediL Bütün bunlar 

D.Avrupa'mn kapitalist sistemle birleşmesinin sonuçlarıdır. 
IV- Küba ve Arnavutluk'ta başta ideolojik eğitim olmak üzere her türlü eği· 

tim, ö~retim va kültürel gelişmeye büyük önem verilir. Halka sosyalist bir kişilik, 

ve bilimsel dünya görüşü kazandırmak için eğitim ve iş birlikte yürütülür. Toplum 
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la bireyin çıkarı birleştirilir. Ama bireyinde özgürce gelişimi sağlanır. Özellikle son 
dönemlerde bu konuda var olan bazı eksikliklerde, giderilmeye çalışılmış ve daha 
iyi olanaklar yaratılmıştır. Her türlü gerici eğitim yasaklanmrştrr. 

D.Avrupa'da ise M-L ideolojisinden çoktan vazgeçilmiş, dinsel gericilik milli· 
yetçilik, luhuş, uyuşturucu vb. özel mülkiyet toplumunun hastairklan halk arasında 
yaygınlaşmıştır. Toplum bunlara karşı eğitilmemiş kapitalizme hayranirk geliştiril
miştir. insanlar boğazından ve zevkinden başka birşey düşünülemez hale getiril
miştir. Elbette bunun suçu yönetenlerdedir. Onlar toplumu bu şekilde yönlendir
m işlerdir. 

Bu belli başlı noktalar neden Küba ve Arnavutluk'un D. Avrupa'yı izlemeye
ceğini anlatmaya yeter. Yukardaki noktalar dikkatle incelendiğinde Arnavutluk ve 
Küba arasındaki şaşırtıcı olmayan benzerlikler görülecektir. Şaşırtıcı değildir, çün
kü saydr§rrnız özellikler sosyalist toplumların temel ortak özellikleridir. Şunu söyle
yebiliriz ki ; gelecekte Küba ile Arnavutluk'un yakıniaşması sürpriz olmayacaktır. 

SB'deki reformların dünya sosyalist hareketine sağledrğr az sayıda laydala· 
nan birisi de şudur: Artık yerel güçler, bir merkezden yönlendirilmeyip, kendi baş
Ianna ülkelerinin özgülüne uygun, yaratıcı politikalar uygulama olanağına sahip 
olacaklardır. En azından bu olanak geçmişe oranla daha da artmıştır. Şimdiden 
bazı sosyalist güçler önceki doğmatik yaklaşımlarını görmüş ve düzeltma yoluna 
gitmişlerdir. Örneğin; Küba. F. Kastro bir konuşmasında özeleştiri sorununa degi~ 
nirken bazı yanlışların altını çiziyor ve geçmiş dönemlerde "'sosyalist ülkelerin 
olumsuz deneyimlerini kopya" ettiklerini kabul ediyor. Gerçektende geçmişte Kü
ba SB' ile birlikte özellikle başka topraklar üzerinde bir takım yanlış tavırlara g.eljş, 
tirmiştir. Örneğin: Etopya'ya asker gönderme. Bugün bu hataların görülmesi sevin· 
diricidir. 

Yere! sosyalist ve devrimci güçlerin insiyatifinin gelişmesi "emperyalizmin 
can damarlarının kesilip, dünya üzerinden silinmesi" hedefine hizmet eder. Bu bir 
açıdan revizyonizmin stratejik slogan haline getirdiği; "Barış içerisinde bir arada 
yaşama" tezine darbe indirecektir. Ama ne yazıkk.i dünya sosyalistlerinin tümünün 
dogmatizmden kurtulduğunu söylemek mümkün değildir. Dün SBKP'nin kuyruğu
na takılıp gözleri kapalı giden bazı güçler, bugünde yine onların yolundan giderek 
ülkelerindeki burjuvaziyle uzlaşıyorlar. Sözde:Yeni düşünceler• savunuyorlar. 
"Global" sorunlarla canlabaşla çarpışıyorlar. Işte doğmatizmin ve şablonculuğun 
yeni biçimi bu olmuştur. Bunlar iflah olmaz revizyonistlerdir. Türkiye'deki TBKP'de 
bu güçlerden birisidir. 

Sonuç olarak;Bilimsel sosyalizmin doğruluğu, Arnavutluk ve Küba deneyle· 
riyle pratik olarak bir kez daha ispatlanmrştrr. Bugün revizyonist 'yeni düşünceler' 
ve buriuvazinin iddialannın aksine toplumları geri bıraktıran, onfa.n çöküşe götü~ 
ren, sosyalist ilke ve uygulamaları değeldir. Yenilgiyi yaratan sosyalist ilkeleri re
vizyonizstçe uygulayaniard rı. Ama bunlar da tarihin sosyalizme doğru akrşrnr dur
duramryacaklardrr. 

Y AŞASIN MARXSIZM-LENiNlZM VE SOSYALIZM! 
YAŞASlN PROLETARYA ENTERNASYONAÜZMI! M. Zilan 
YAŞASlN SOSYALIST ARNAVUTLUK VE KÜBA! 

Ağustos 1990 
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AÇlKlAYlCI NOTLAR: 

( 1} -AEP" MK Sekreteri ve Halk Meclisi Dışişknl Komisyonu &tşkam Foto Cami'nin 
Arnavutluk Radyo!TV'siyla yaprığt sayieşi'de Burjuva basmında Amavutfukla ilgili Çtkan ya
lan haberler konusunda. şunlan söyfüyor: ~son gtlrıforde Arnavutfuk'a dilşmanca uydurma
/,1r arttı_ Herkes o!abildi{jince yalana başvuruyor. Be/gr ad Radyo-TV'si ve Yugoslavya haber 
ajansı, işkodra.'da bir gösteri dUzenfendlğini söyledi. Valikan radyosu dah<J da ileri giderek 
bir ayak.l::mma olduğunu söy!Oyor. Yunanistan'dıki ş6ven güçler ve gerid din adam/an, azm
I ık tan d6rf gencin sözde trakt6de si.lrükfenetelı; 6fdürOfdOğOrıü iddia ediyor. &:1tlft bir haber 
ajrtnsr, 77ran, lşkodra ve V!ora'nın merkezinde birçok kişinin asrldığın1 ve tom hafta boyunca 
bu kişHerfn yerlerinde as1!J bJraluldığmı s6y/Oyor. Yani bUtOn bunlar çeşit çeşit ya/anlar. (Çev. 
6zgOr/Ok DOnyası S. 16 syf. 5) 

(2) - Bu noktada Devrimci Sol'un Romanya'daki karşi devrim hareketine karş1 göster
diği tavn belirtmek gerek. Bu taVIr eksik re olsa ve birtakım yanfrşhklar taş1sada sorumlu bir 
davramş1 g6sterir. Bazr anfaytşfar bunu ge!işigOzel eleştirdiler. Ama kendileri ise tavırsiZ ka/.. 
d!far. Bflinir kJ bazen en k6t0 taVIr tavrrsrzhkt1r. 

(3) Ramiz Alfa Arnavutluk'ta moydanil gelen deği$imlerle ilgili şunfan söylüyor: 
MMarksizm·Lı?rıinizm öğretileri temelinda dcvrimimizi ilerietmek amacwfa bulurtarı yof 

ve yöntemler tabu değildir. Aym şck.ifde. sosyalist gA!işme ve lwşutfanmrtJn yapmaya zorla· 
dtğl değişiklikter de kutsal şcy!r?r değildir. B!(akaflm burjuvazi: ülkemiz/o uluslammsı ilişk.ifer 
alamndak.i faaliyetinf ve dOnyayfa ilişkilerini geliştirma sini, Arnavutluk'un ~xapılarım açtlğt"' bi
çiminde yorumla sm: bırakabm ekonomi vv küflüTümüzıJ geliştirmek ve hatkm yaşam koşu/fa·· 
n m iyileştirmek için yaptJğmıJZ değişiklikleri ve a/dJğlmJZ önlemleri kendi 6zlemlerine göre yo
rum!a.'>m. Bu bizi hiç kaygılandırmıyor; çOnkü Amavutfuk ve Emek Parti'mlz eskiden ne 
idiyse şimdi de odur.~ ( Ramiz Alia AEP-MK 8. Plenum Konuşması Çev. Ö.Danyas1 $.16 
syl. 10} 

(4)- K1stro Küba'daki Halk Örgüt!enmesini şoyle an!atwor: 
w Devrimimizin yarattiği gaçta kitle örgüt/cm· de bu ya.rattcı whun kamtlandw Devrimi 

Savuruna Komiteferi, Kübalr Kadtnlar Federasyonu, ~topGden inme bir 6rg0tlenme olarak de· 
ğtl tab<ınckw dogru örgütlenmedir bunlar· devrimin yarattıği örgütlenmoferdir. Ve köylü 6rgüt
lenmesi. Şimdi burm:fa daha 6tıcedeo de var olan işçilerin sendikalarda 6rg()rfenmesi gibi 6r
g0r!erımelerden s6z etmiyorum.~ ( Kastro Konuşuyor- Yaşam Y.) 
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"GELENEK" YAZARLARlNDAN HARUN 
KOÇAK'IN SÜRDÜRDÜGÜ 

"KÖTÜ" BİR GELEN 

"Ezen ülkelerin işçilerinin enternasyo~ 

nalist tii,itimi1 zorunlu olarak, her şey~ 
den ünce-, t•zilen ülkelerin ()zgiirlügü 

ve ııyrıhmıs1 ilkesinin savumılmasım 
içermrlidir. 'ı( oksa, ortada enternasyo~ 
nalizm diye bir şey kalmaz. Bu propa~ 

gandayı yapmayan ezen bir ulusun 

so~yal~demokratı, emperyalist ve al~ 

\'ak saymak hakkımız ve gürevimizdir" 

(LENiN) 
ivme kazanarak güneelleşen 

Kürt ulusal sorunu ulusal ve uluslara
rası düzlemde kendisini tartıştırıyor. 

Konuyla ilgili bulunanlar soruna kendi 

çıkarlarına uygun olarak çeşitli çözüm

le-r ortaya koyuyor. Türk burjuvazisinin 

bir kesimi hile. , TC'nin bu ana kadarki 

tavrını "yeterli öl~~üdc çözücfı" bul
mayarak bir ta\1f değişikliğinin zorun~ 

luluguna işaret ediyor. Ançak, 

ıuıumunda dcğlsiklik olmayan bir taraf 
Yar: Atalarına rahmet okulacak denli 
ileri giden "Türk Solu'', 1 'Gclenckscllcş

m!ş Türk solu tavn"m sürdürüyor. 
Bu tavnn son örneklerinden 

biri "!;ELENEK"in Hi. sayısında Ha
nın Koı;ak imzasıyla yer alan "ULU
SALLIK LlE(;lL- SINIFSALLIK" 

ma ka \edir. 
Bu makale yeni bir şey iç-er-

F. Baran 

miyar. Bilinenleri tekrar eden önceki 
türde~lcrinin tipik bir örncgidir. Maka
lede dile getirilen konulara ilişkin tar

li§malar yeni değil, oldukça eskiye 
dayanıyor. V c teorik olarak söylenınesi 

gereken hemen hemen her şey söylen
miş bulunuyor. Bunun için, yeni bir şey 
içermeyen adını andıgımız mak.aleye 
karşılık vermek, bilinen şeylerin tekran 
olarak görülebilir. Ancak, soruna ili
§kin tarlt}malar yeniden başladıijından, 
ve toplancı bir eleştiri gündeme getiril
diğinden, daha da önemlisi genel doğ· 

nılar "kötü niyct"e alet edildiğinden, 

bir sosyalist olarak sorun kar§ısmdaki 

lutumumuzu yeniden ortaya koymak 

gercktigi inancmdayız. Ayrıca, 11gelc
rıckscltavır" artık bütün sosyalistler ta
rafından benimsenmiyor; etkisi iyice 
kmlan ama varlıgı ôddi bir tehlike 

olu)turan sosyal-§ovenizmin fızerine gi
dilerek mahkum edilmesi kaçınılmaz 

bir görev durumunu alın~ bulunuyor. 
Güneelleşen bir sorun kar§ısmda so· 
syalizme leke süren bir tavrı mahkum 
etmek yalnızca ezilen ulus sosyalistleri

nin değil, ezen ulus sosyalistlerinin de 

görevidir. Herkes bilir ki, iki ülke pro
lctaryası arasında güveni sağlamak bu 

tavrm mahkum edilmesinden geçer. 
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Nedir bu "gelenekselleşmis 

Türk Solu tavn"? 
Öz itibarıyla hu tavır Kürt hal

kının kendi geleceğini istediği yönde 
belirlemesine karşı durur. "Sınıfsallık", 
11Sosyalizınin çıkarları", ,koşuliar" vb. 
gerekçelerle Kürt halkının ayrı hir dev
let olarak örgütlenmesini rcddcdcr. 
Ezen ve ezilen uluslarm bulunduğu bir 
devletin sınırlan içinde "ayrılma" ya da 
,,birlikte kalma" dcnildiginde tck söz 
sahibi tarafın ezilen ulus olduğunu in
kar ederek, ezcnin de bu konuda söz 
söyleme hakkma sahip olduğunu iddia 
eder. Ezen ulus sosyalisti olarak kendi 
görevinin "aynlına''dan yana tavır belir
lemesi gerektiğini anlayamayarak, ay
rılmaya ilişkin kararın alınmasında 

kendisini de hesaha katılması gereken 
bir güç olarak görür. Bu lavır sonuç iti
barıyla, "ezilen"e göre dq1il, "czcn"c 
göre ayrılmanın bclirlcnebilcc.cği an
layışına varır. 

Bu tavır günümüzde Jc sürü-
yor. 

Ve aslında buriuvaca olan hu 
tavır ngclencksellcşrni.'itir." Kaynağı da, 
K. Kürdistan'daki ayaklanmalar karşı
sındaki Kemalist tutumun llL Enterna
syonal içindeki sözcülleridir. Kendini 
bu "geleneksel tavr"ın dışnda ifade 
eden birkaç grubun olmasma karşın, 
bu tavır Türk Solu içinde hala cğcmcn 
tavırdır. TKP'nin yapım} oldugu bu 
yaniışı d üzeltmek dururken, gerçekkrc 
arka dönülcrek ve genel doğrular bile 
ktt~a çevrilerek, tavrın açmazlan ve so
syal-§ovcnizm sürdürülüyor. Sözün 
özü, geleneksel Türk Solu tavrı somut
ta tuz-buz olurken, tavrın sürdürcilleri 
gerçekler karşısında görüşlerini 
gözden geçirip yeni çözümler ortaya 
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koymak yerine, çokça söylendiği halde 
gereklerinin yapılınadığı "somuı kc~ul
ların somut tahlili"ndcn uzak~ gclcncgi 
teori katına çıkarıyorlar. 

lJJJliDlLQJa ıı.ltV.J: ... ~J'.JH i ll i vet t i
!ilukmı:k_ıkgilıliı:, 

MilrX, proktcr mücadelenin 
özünde enternasyonalist, biçimde ulu
sal oldugunu söyler. Enternasyonalisı
tir, çünkü: belli bir devleti hedef alsa 
da dünya prolctaryasmın ortak dü)ma
nı olan kapitalizme yönelir. Empc:rya
Jizm çagında dünya prolelaryasının 

önemli bir mütefıki Jaha ortaya çıkar: 
ulusal kurtulu<Ş savaşları~ Emperya
lizme darbe vuran bu sava;.lar dolaylı 
olarak proletaryanın sava)ımında dc
stcktirler. Bu sava~lara ömh:rlik eden 
marksist. hareket ise, burjuva ulusalcı
hgı zemininde olmasına kar1ın Jcvriın
cidir ve sosyalizme açıktır.Bu anlamda, 
emekçilerin öndcrligindcki ulusal kur
tuluş sava]lan da özünde cntcmasyo
nalisttir. 

Bunun böyle oldugunu bil
mcyen yoktur. Ulusal kurtulu.jçu hir 
hareket de marksi.c.t o!ahitir (bu kon
uda yeterince i)rnck var sanın:;,). i Ii<; 
kimse, bu barc;kcl ler ulusal kurt.ulu1 
mücadelesi veriyor diye marksist dcgil~ 
dirler diyemez. Ama yazar, tezlerine o 
kadar güvcnmi~ olacak ki, mevcut du
rumda TC'dcn avrılrnavı savunan bü
tün Kürt solu~u "r~i!liyctçi" diye 
adiandınırak marksi.<-.t akımın dt)ına bı
rakmada bir sakınca görmüyor, Kw~ku
suz, başından beri zeminini "ulusallık" 
olarak belirleyen grupların yanında, 

Türk soluna duydugu güvensizlik sonu-
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cunda ayrı bir örgüt olarak toşki!atlan

maya girişen ve zeminini "ulusar'lığa 

dogru kaydıran gruplar vardır. Bir yan

hştan kurtulayını derken digerine dü
şen grupların savunusunu yapacak, 

tutumunu haklı çıkaracak degiliz. Ta

rihsel ve toplumsal koşullar gereği ulu

sun hakklarını da savunmak diye bir 

görevle kar§ı karşıya bulunan bir so

syalist hareketin esas görevinin bilin

cinde olarak zeminini sınıfsallık olarak 

belirlemesi gerektiği inancındayı.z. An

cak, yazar ve benzerlerinin dışında çok 

kişi hilir ki; toptancı hir mantıkla "ulu

salcı'' olarak adlandırılan Kürdistanlı 

tüm sol grupların ortaya çıkış çokça 

söylendiği gibi ''uhısaHık" anlayt§lna 

dcgil, ulusal sorunun çözümüne ili§kin 

marksist teori ve pratiklcrin somutta 

ayrı yorumuna tekabül eder. Denilcbil

ir ki. Türkiyeli sosyalistlerin (gelenek

sel tavrı aşmamı§ oLan sosyalistlcr(!)i 
kastediyoruz) ulusal soruna ilişkin çö~ 

zümlcrinin güvenilmezliği ve sosyal~§o~ 

vcnliği Kürdistanlı sosyalistleri teorik 

farklılıklarına uygun olarak ayrı örgüt

lenmeye itmiştir. Nitekim, aralannda 

g,üvcn bunalımı olmayan(!) bir kesim 

Türkiyeli ve Kürdistanlı sosyalistlerin 

''ürgütscl birliği" devam etmektedir_ 
Elbette, yazann hu toptancı 

adlandırınastnda ''milliyetçi" zeminde 

olmadıklarını söyleyen grupların ken
dilerini açtk ve net bir biçimde ifade 

cJcmcmclcri de rol oynamı:;.ttr. Kendi 

anlayışlarını yayın düzeyinde etkin bir 

şekilde ortaya koyamamalan, siyasal 

Lıaliyctlcrindc zorunlu olarak ulusal 
motillı:re agırlık vermeleri, miHiyctçi 

ürgütlcnmclcrln önüne geçernemeleri 

gihi .. ., Fakat bütün bunlar ''doğruda 

kalmak"ta ısrarlı ve konuya açıkhk ge-
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tirmede işinin chli birinin kendi tezini 

doğru olarak ortaya koyması için kimin 

ne dediğini araştırması önünde engel 

degildir. 'Sınıfsallığı" (aslında "sosyal

şovenliği" demek gerekiyor, daha yazı

nın ba1ında bu adlandırınada 

hulunrnamızı yadırgıyarak bizi önyargı

lı olarak görenler olabilir ama adını 

andığımız makaleyi okuduklarında bi

ze hak vereceklerine inanıyoruz.) ken

dinden menkul yazar, "farkı 

far kedemeyerek" rahatlıkla "ulusalcı 

zemindedirler11 diye toptan bir tanımla

ınada bulunabiliyor. 
Yazarın kavrayamadığı şudur: 

Tarihi koşullar geregi ulusal kurtuluş 

savaş vermekle karşı karşıya gelen 

marksist bir hareket bile, burjuva ulu

salcılığını temel almak zorunda

dır.Ulusal demokratik güçleri 

demokratik devrime çekmenin başka 

yolu yoktur. Sosyalistler ütopyacı deg

ildirler; toplumun gelişim düzeyine uy
gun düşen ihtihaçları öne çıkararak 

amaçlarına varmak için dayanak yap

maya çalışrlar, yoksa onları atlayarak 

ya da yok sayarak değil. Eğer, ulusalcı

lıkla aynı yatagı payiaşıyor diye sosya

lizmin bereketinin bozolacağından 

korkuluyorsa, korkulmasın~ su kat.ılma

mı:ı sosyalistler onu Hitler'le "paylaştı

kları' yatakta bıraktılar. Yok, 

sosyal-şovenizme dayanak aranıyorsa 

ona bir şey diyemeyiz. Fakat Lenin'in 

söykycccgi birkaç söz var: Lenin, 

Dogıı Halkan Komünist Örgütleri 

Konferansı·nda şöyle diyor: 
"Dogu halklan arasmda uya

nan, uyanması gereken ve tarihsel 
yiindeıı iıaklı olan burjuva ulusalcıl:ıı,;'ı 
temeline dayanmanız gerekecek" 

Aslında bu sözler ne demek 
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ıekoşina sosyalist 

istedigimizi çok a9k bir biçimde or

taya koymaktadır. "Smıfsallık"ın da bel

li bir sınırı ve uygun dilijtügü 

tarihsel-toplumsal kuşuilan vardır. An

cak yani!§ anlaşılmamak, milliyetçileri

ınize prim vermemek ve ulusal 

kurtuluş savaşı yürüten sosyalistlerin 

nasıl bir nsırat Köprüsü11nde oldukları

nı ortaya koymak için, Lenin'in söyle
diklerinin devamım da aktaralım. 

"Ama aynı zamanda, her ül~ 

kenin eme.kçi yığlnlanna ula§mak ve 

onlara, anladıklan dilde tek kurtuluş 

umutlarımn enternasyonal devrimin 

zaferine baglı olduğunu, dogıınun sö

mürülen yüzmilyonlarca halkının tek 

dostunun enternasyonal proletarya ol

duğunu söylemelisiııiz" (USUKH, sa. 

334) 
İnsan, yazar gibilerinin tutu

mu karşısında "bir zamanlar sos:yalist~ 

ler, gerçek enternasyonalistler vardı!" 

demekten kendini alamıyor. 

Amlma hakkını esas almay .. 

an bir çözjim sosyalist çüzüm olamaz 

Ulusal sorunun çözüm biçimi 

Türkiyeli ve Kürdistanlı sosyalistler 

arasında anl~mazhk yaratan konular~ 

dan biridir. Hatta iki ülke sosyalist ha

reketini örgütsel olarak da bölen 

konularm en başındadır, denilebilir. 

Sorun henüz çözüme kavuşturolmuş 

değil~ "geleneksel tuturn'l:ı.r devarn et

tiği müddetçe de çözülcccğc bcnzc-

miyor. 
Yazar daha makalesinin ba

§mda "emanete ihanet olmaz" vari bir 

yaklaıımla TKP'den dcvr aldığ;ı tutu" 

rnuna uygun olarak 11aynlmayı" pcşincn 

bir yana bırakıyor. Kimin kimden ayrıl

mak istediğine hakmadan, ayrılma is-
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tcğinin hangi tarihsel ve toplumsal ko

şullarda gündeme gctirildigini gözönü

ne almadan, ayrılma dururnunda 

bunun zararlannın ne olabileceğini so

mut olarak ortaya koyınadan, işine gel

mediğinde elinin tersiyle ittiği genel 

dogrulara sığınarak ayrılmayı kesin 

olarak yadsıyor. 
Şu pasaj yazarın gerçek dü

şünceleri hakkında ünemli ipuçları ve

rıyor. 

"Eibete belli bir ülkede, her

hangi bir dili konuşan~ azınlık bir 

ulus oluşturan bir milliyet olan veya 

tüm bunların daha gerisinde bir ne~ 

denle toplumun tümünden ayrımlana

bilecek bir grubun, grup milliyet, ıılııs 

olmasından kaynaklanan özeUikJt•rini 

devam etUrmek istemesi en dogal hak~ 

kıdır" 
Bu tümccnin karışklığı üze

rinde durmayacağ.ız. Yerli yersiz kulla

nılan ve anlamlan yazarca malum 

deyimler ("grup'' veya "tüm bunların 

gerisinde bir nedenle toplumun tü

münden ayrımlanabilecek bir gruhun" 

gibi) üzerinde de durmuyacağ;ız. Şu ka

darını söyleyelim ki, yazar sorunu anla
şıhnaz kılmak için -çünkü yanlt)ını 

ancak bu anla)ılmazı yaralmakla 

giz1cycbiliyor- elinden geleni yapıyor. 

Ulusal sorunun Lcnind koylJ:i tarzı 

bundan daha iyi çarpıtılamazl Ulusal 

sorunda lcninst tavu bir gerçeğe par

mak basmak degildir. Dünyayı tanım

lamakla onu dcgiştirmck arasındaki 

fark gihi, grup, milliyet, ulus"lann ob

jektif durumlanndan kaynaklanan 

özelliklerini devam cttirmck istemdc

rine işaret etmek ayrı şeydir. Bunların 

istemleri karşısında tutum belirlemek 

apayrı §eydir. İ:;tc lcninst tavır bu nok-
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tekoşina sosyalist 

tada somutla)ır. Bu istcmlcrc yanıt 
olumlu ımı olumsuz mu olacak? "Siz is
ıcmlcrinizi dile getirmektc özgürsünüzı 
biz de rcddctmektc''mi denilecek, yok
sa "bu istemler sizin en doğal hakkı
mzdır, dogaf haklan kullanmak için hiç 
kimseden izin alınmaz; biz nasıl ki istc
digimizi yapmakta özgllrüz ve lıu 
özgürlügü kullamrken size sormuyor
sak, siz Jc istediğinizi yapmakta özgür
sünüz" mü denilecek? Sorunun özü 
buradadır. Mevcut durumda emperya
lislter bile UKKTH'nı tanıyor ama pra
tikle gereklerini yerine getirmiyorlar. 
Ulusal soruna sosyalist bakış açısı yal
nızca uluslara ''ulus" olmasından kay
naklanan üzelliklerini devam cttirmck 
istemesini do?,al bir fıak olarak gör
mez, Burjuvazi de birçok gerç-eğe par
mak basıyor ama, bu onu burjuvalıktan 
kurtarmıyor. Ulusal sorumm sosyalist 
çözümü, uluslanJ (yazarın ifadesiyle 
"azınlık bir ulus" olsa hile) ayrılıp ayrı 
bir devlet şGkllndc örgütlenme hakkını 
da tanır. Yazarın belirtmiş oldugu çer
~Tsc ise ancak ''ulusal azınlıklar" için 
gu~·crli olabilir, llKTH dc,nildigi za
man ~ıkla gelen ilk şcy1 ulusal hakları 
elinden almmt~. ulusal baskı alıında tu
tulan bir ulusun egcnicn ulustan ayrıla
rak hag1msız hir dcvkt §eklinde 
i\rgütlcnnıcsidir. Hu hakkı içermeyen 
bir çö;iim sosyalist çözüm olamaz. 
~'ünkü. bu hakkıher zaman kullanabil
ecek ö;gürlügc sahip olan uluslar an
cak birbirine güven duyarak hir 
devletin \;atısı altında hiç,hir zorlama 
olmadan gönüllü olarak bir araya gclc.
bilirlcr. 

Yazar hı.ınu kavrayamadıgı gi~ 
bi, sorunu Jogrıı olarak ortay;1 koymuş 
birinin edasıyla ileri sürdügü burjuva 

40 

ç.özümü çok görerek "ancak'' kaydıı-u 
düşüyor ve şöyle devam ediyor: 

"Ancak, bir lıakkııı kullanı
mmdan ortaya çıkan sonuçlarm im 
kez burjuvazi tarafından kullamhyor 
olmasına karşı çıkmak da sosyalislle
rhı gürevidir." 

Ki!;inin kendi çözümünde iç
ten olması kendisiyle barışık olmasıyla 
ilişkilidir, Yazar kendi çözümüne ili
şkin olarak iç barışını bile saglaınl§ 
değiL Marksizm-kninizme bula}an her 
insanı ulu;.;al sorunun burjuva bir sorun 
olduğunu bilir. Çagımızda bu sorunu 
çözmek proletaryanın omuzlarında 
kalml§sa bu, burjuvazinin kendi ta
rihsel görevine ihanet ctmesindcndir. 
Yazann kendisi de bunu makalesinin 
ilk paragrafında belirtiyor olmasına 
karşın ikinci paragrafmda şunu söyle
mc cesaretini gösterebiliyor: (Eğer) 
" ... bir hakkın kullanımından ortaya çı
kan sonuçhır ( ... ) bu kez buı:juvazi ta~ 
rafmdan kullamhyor""sa "buna karşı 
çıkmak ( ... ) sosyalistlerin güreviı::Hr.ı' 

Her şeyden önce ''bu hakkm 
kullanımından ortaya çıkan sonuçların'' 
ne olduğunun ortaya konulması gcre
kiyordtı. Yazar bu konuda bir şey söy
lemiyor. Nedir bu sonuçlar? Her 
ulusun özgürce kullandıgı "ulusal hak
lar" dcgii mi? ama, bunlar yalmzca 
burjuvazinin kullandıgr haklar değil ki, 
Burjuvazinin de içinde bulunduğu bü
tün u!usun haklarıdır. Proletarya bu 
haklardan yararlanmıyor mu? Günü
müz Kürdistan'ındaki burjuvazinin 
konumunu bilen herkes, ulusal hakia
nn burjuvazinin davasına değil, cmck
~·i!crin davasına iticilik kazandırdıgını 
bilir. Ama yazarın niyeti doğruyu bul-
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mak degil, 11 ancak11Iardan sonra yarat
ııgı hayali şeylerle bilinen bir yaniışı 
sürdürmek, sözümona bu yanlışların 
doğru oldugunu kanıtlamaktır. 

Yazann bu saptaması yeni 
değildir, kökleri RSDİP içindeki sap
malara kadar iner. O zamanda "sımf
sallık" adına sosyal~§ovcnizrni 
savunanlar vardı. Finlandiya'run ayrı
lığı gündeme geldiğinde tıpkı yazar gi
bi "sonradan ortaya çıkmış -ve henüz 
duası okuıımamiş" (Lenin) ezen ulus 
milliyetçileri hep bir agızdan şöyle 
bağırıyorlardı: "Bur;juvaziye mi bu 
hakkı tamyacağız!!!" 

Buraya kadar yazardan aktar
dıklanmızı okuyan biri "iyi de, ayrıl
maya kaf9t çıkııgım nereden 
çıkarıyorsunuz?'' diye bir soru sorabil
ir. Dili,ıüncesini ince bir sosyal-§ovc
nizmlc örten yazar, makalenin ileriki 
bölümlerinde bunu açıkça söylemekte 
bir sakınca görmüyor. 

"Dalıa de-gişik bir ifadeyle, 
ulusal sorumm dt'ğ:işnıez çüzümü, ay~ 
nlmak~ siyasal sımrlar çizmek~ her 
ulusal farkhlıb,rm ayrı yasama ve yü~ 
rütme özgürlügüne detgrudaıı karşıiık 
geldiğini düşünmek değildir." diyor 
yazar. 

Aslında soruının gerçek çözü
mü tam da böyledir. ''ulusal" olan bir 
sorun gerçek anlamda böyle çözülür. 
Bir ulus, gönüllülük esasları üzerinde 
diger çözüm hiçimlerini kabul etmiyor~ 
sa, bu çözümden başka çözüm biçimlc· 
ri zorlama olacaktır. "Zor"a dayanan 
bir çözüm biÇ;·imi de lcninci bir çözüm 
biçimi degildir. Lenin,"ulusal sorun 
gerçek anlamda sosyalizmde çüzülür" 
derken, kapitalizm koşulların da ayni
ma hakkım içermeyen en iyi çözüm bi-
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çiminin bile yeterli olmadıgını, ayrılnuı. 
hakkını da içeren ve gönüllülük esasla
rı üzerinde diger çözüm hiçimlerine de 
açık olan tck gerçek çözümün ancak 
sosyalizm koşullannda olabilcccgini 
anlatmak ister. 

Ama yazar buna dcginmiyor. 
Bi1mcdigindcn dcğilj işine gelmcdiğin
den. Koşullara göre çözüm hiçimkri
nin hepsini degil, yalnızca hirini alıp 
kendi anlayışına dayanak yapmaya ç:t·· 
hşıyor. Şöyle sürdürüyor: 

"H.u anlamda ulusal sorun ye
rcllik üzdiği ağır basan somut çüzihn~ 
lere muhtaçtır. Ancak bu, teorik 
olarak da olsa, üzgüniiigün sonsuz 
zenginliği dernek de değildir." 

Yazarı burjuvaziyi ulusat hak~ 
lanndan etmekle kalmaz, diger kesimM 
leri yerellik denilen alana kıstırdıktan 
sonra giderek hu yerelliıli de .sınırlar. 
İnsan s~rm;n mı, b~ "özg'iinlüi?,ün sınır
sız zcnginligi" (aslında belirlemenin 
kendisi somut hiçbir anlam ifade ct~ 
miyor, çünkü "özgünlügün sınırstz zen
ginliği'' diye hir şey olamaz; ü:;.günlük 
zaten zcnglnli.§,in sınındır) kimin yara, 
nna kısıtlanıyor'? Eğemen ulusun adına 
mı? yoksa eğcmcn ulus proleıaryasının 
cğemcn ulustan oluşmasından kayna
klanan şovcnizmi adına mı? Şove~ 
nızmm burjuvaziyc üzgü olmadıgı 
bilinen bir şeydir. Sosyal!zm koşulla
nnda bile "büyük ulus'', "cğcmcn ulus" 
hastalığına kapılan komünistkrin 
küçük ulusların haklarını kısıtlamaya 
kalkt~arak şoven hir taVJra girdikleri 
bilinmeyen bir şey degildir. Yazann bu 
belirlemesi tam da bu hastalığa karştlık 
dü.~üyor. Ve ,ınlatmaya çalışııgı tck 
şey, tck çözüm biçiminin ayrılmak ol
madığı değil, ezilen bir ulusun hangi 
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koşullarda olursa - olsun aynlamaya
caif;ıdır! 

Gerçek düşüncesini daha 
fazla gizleyemcycn yazar şunu söylü
yor: 

"Har şeyden ünce, Tiirkiye'de 
iktidan alacak partinin gerçek daya~ 
nagı olan işçi sınıfını örgütsel olarak 
böle(.'ek her türlü formfdesyonunun en 
baştan rcddt~dilmesi ge1·ekiyor." 

Yazar görevini eksiksiz yerine 
getirmiş biri gihi bunları söyledikten 
sonra Kürt halkımı rcvak gördüklerine 
geçiyor. Ama biz, bu noktayı kolay ko
lay atlayanıayız. Çünkü yazar, Stalin'in 
bir tümccsini makalesinin ha)ına yer~ 
leştirerek bundan pay çıkarmaya kali<:ı
şıyor. Stalin, çeşitli sınıtlardan oluşmuş 
ulusun haklarıyle sosyal-demokrasinin 
ödevlerinin iki ayrı şey olduğunu belir
tiyor. Bu sözlerden ayrılmaya ka~ı çı
kıldıgı sonucunu ise ancak yazar gibi 
"hak" ilc "görevi" birbirine karıştıran 

sosyal~~ovc,nler çıkarabilir, Oysa Sta~ 

lin'in bu konudaki dü~üncclcri biliniy
or, Devrimden çok sonralan bile. (1924 
.'\()nrastn(la), sosyalizm le bcrahcr ulusal 
sorunun {,;özüldüğünü, hiçbir ulusun 
ulusal baskı altında bulunmadığını, bu
nun i\~in UKKTH'nm gereksiz hale 
geldiğini süyliyc.rck, Sovyet Anayasa
sı'ndan 17. rv1addc -ki bu madde her 
curnlmriycle SSCB'den özgürce çıkma 
hakkı tanır- nin çıkanlmasım isteyenle
re karşı durarak bu maddenin kalması 
dogrultusunda çaba harcar ve bu 
öneriyi gündeme gelirenleri "büyük 
Rus sosyal-şovenlcri" olarak adlandırır. 

\'ine St<.ılin'in Finlandiya so
runu karşıswdaki tavrı da açıktır. 1917 
Mavıs ayında Stalin, tarafından hazır-
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1anan ulusal sorun üzerine raporda 
şöyle deniyor: 

"lliz şu anda, Finlandiya bal
kı ile Geçici Hükümet arasmda somut 
bir çatışma karşısında bulunuyoruz. 
Finlandiya halkının temsilcileri, sosy~ 
al demokrasinin temsilcileri, Geçici 
Hiikiime!ten, halka, Rusya'ya katılma
dan iince yararlandıgı bakların geri 
verilmesini istiyorlar~ Fin halkının 

eğemenliğini tanımayan Geçici Hükü~ 
me! buııu kabul etmiyor. Biz. hangi 
yanı tutmalıyız? Elbette Fin halkının 
yanını, çünkü herhangi bir halkı zorla 
bir dt~vletin çerçevesinde tututmasının 
kabul edilmesi akd almaz bir şcy

dir."(USSS, sa.82) 
" .... herhangi bir halkın zorla 

bir devletin çerçevesinde tutulınasını ... n 

Bohjeviklerin aklı alınıyordu. On yıllar
dır cendere içine alınan ve bu cendere 
içinde tutulması için ~"ugruna fetihlerıı 

düzenlenen bir halkın isteklerini kanla 
bastırmayı sizin akhmz ahyor mu bay 
Koçak? Makalenizden anlaşılıyor ki1 

bunda bir sakınca görmüyorsunuz. 
Ama her şeyin bir bedeli vardır. Stalin 
bu bedelin adııu şöyle koyuyordu: 

"Eğer bunu yapmazsak (yani 
Fin halkının yam tutulmazsa) kendi~ 
mizi emperyalistlerin dt.girmenine su 
taşıyan kimseler durumunda bulabiJ ... 
iriz. Eger biz sosyal~demokratlar Fin 
halkmm kendi aynlma istegini dile ge~ 
tirme ve bu istegi ger~·ekleştirme hak~ 
kım reddedersek, bunun sonucu, 
kendimizi siyasetin sürdüriicü~ 
lt~ri durumunda buluruz." (ags.sa~&J) 

Şimdi yazara, "l$.ürt halkının 

ayrılma istcg,i kar§isında burjuvaziyle 
aynı dili konuşıugunuz için kendinizi 
kemalist siyasetin sürdürücüsü olarak 
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görmüyormusunuz\'? diye bir soru sor~ 
mak hakkımız değil mi? yoksa çok ileri 
mi gitmiş oluruz? Hiç sanmıyoruz. Bu 
tavrın, on y11lardır Kürt halkının yok 
olması pahasına mevcut statükoyu de~ 
vam ettirmck isteyen ve bunun için her 
türlü katlİarnı yapmaktan geri kalmay
an emperyalizmin ve onun işbirlikçisi 
durumundaki sömürgcci devletlerin 
değirmenine bal gibi su taşımaktır. Ya
zarın şu belirlemesine tamamen katı
lıyoruz. " ... dogrnda kalabilmek için, i~i 
niyet yeterli olmuyor." Kendisi de pc
kala iyi niyetli olabilir. Hatta Kürt hal
kının ayrılmasına kaf§ı çıkarken onun 
içinde bulunduğu sefaleti clü.)üncrck, 
ı.bizim olanaklanmız var, bunları Kürt 
halkının hizmetlerine sunarak medeni 
milletler seviyesine çıkarabiliriz" diye 
dii§ünmÜ§ olabilir. Ama bu iyi niyetli 
düşünce bile, ayrılmak isteyen bir hal
kın iradesine ket \'Urmak, mevcut du~ 
rumdan yarar umanların çıkarlarına 
hizmet etmekten başka bir anlama gel
mez. teorinin uygulamaya yansıyan an~ 
laııu budur. 

Devam edelim. 
Yine Stalin. Kafkas-ötesi hal

klarına ilişkin olarak şöyle dcr: 
"Kendi payıma. örneğin ben, 

Kafkas~ötesi ile Rusya'nın ortak geliş
mesinit proletaryanın bazı savaşını 
koşullannı vb. güzününde tutarak, 
kafkas~ötesi ülkelerinin aynlmasma 
karşı çıkabilirim. Ama eger Kafkas~ 
ötesi halklan gene de a:rnlmak ister~ 
lerse~ bizden yana hi\:bir muhalefete 
rastiamaksızm~ elbette aynlacakiar~ 
dır." (ags.sa.83) 

Paragraf yorum yapmayacak 
kadar açıktır. Ayrılma kararı yanlış 
olabilir. Gerçekten, böyle bir ayrılma, 
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eğer emekçilerin sağlam bir örgütlü
lüğü yoksa burjuvazinin işine gelebilir. 
Sosyalistler bu zarariara işaret ederek 
ayrılmaya karşı olabilirler. Ama bu 
karş çıkış sosyalistler tarafından asla 
zor'a vardırılamaz. Eğer ezilen ulusun 
çoğunluğu ayrılmadan yana karar al
nll§Sa, ne kadar iyi niyetli olursak ola·
lım, Stalin'in dcdigi gibi, 
sosyalistlerden yana hiçbir muhalefet 
olmaz. Eğer yazann çözümü hu çerçe
vede olsaydı söyiiyccek sözümüz ol~ 
mazdı. Fakat ne yazann ortaya 
koydugu aıılayı~ ne de "ancak'' kaydm
dan sonra söyledikleri buna uyuyor. 
Stalin ayrılmadan sôzcdiyor ve anlayış 
olarak karşı olsa da fiilen cngcJ oluna
mayaeağına işaret ediyor. Yazar ise 
bunu reddediyoL Yazar ayrılma hakkJ
nı kayıt altına alıyor; Stalin ise karşı ol
mayı... Ayrılma hakkım tanırnak ve 
bunu savunmak ezen ulus sosyalisıleri
nin görevidir. Ezilen ulus ayrılmak is
tiyorsa buna karşı duruiınaz, bu 
"mütlaktır". Mutlak olmayan bu hakkın 
kullammıdır. Ezilen ulus isterse ayni
ınazı bu~ tamamen onun baskı altına 
alınrnarntj özgür iradesine baglıdır. 

Diyor ki Lenin: 
NEzHen ülkelerin is·ilerinin 

enternasyonalist t.gUimi, zorunltı ola
rak, her ~yden üncet ezilen ülkelerin 
üzgürlüğü ve ayniması ilkesinin savu~ 
nufmasmı içermelidk. Yoksa, ortada 
enternasyonalizm diye bir şey kalmaz. 
Bu pı·opagandayı yapmayan ezen bir 
ulusun sosyalfidcmokratmı, emperya
list ve alçak sa)-ınak hakkımız ve göre
vimizdir. Sosyalizmin 
ger~,:ekleşmesinden ünce aynlma ola~ 
saitgı binde bir olması durumunda bi
le, bu istem, mutlak bir istcmdir." 
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tekoşina sosyalist 

(ags. sa. 244) 
Bizden önce ezen ulus sosya

listlerinin hay Koçak'a Lenin'in bu 
sözlerini amınsatması gerekiyor. Bazı 
şeyler, üzerinden yıllar geçmesine kar
şın değerlerinden bir şey yitirmczler. 
Tıpkı Lenin'in sözleri gibi ... Ama bazı 
kimseler de sınıf mücadelesinde kutup 
yıldı:tJ değerinde olan ve yaşam tara
fından onlarca kez dogrulanan bu 
sözlerin değerini anlamazlar. Tıpkı ya
zar gibi ... 

" ... biz ancak günüllü bağlara 
dt.•ger vrririz; zorlayıcı bağlara değil. 
Ht:r nerede uluslar .arasmda zorlayıcı 
bağlara tanık olursak, gerçi her ulus 
ayrılmak zorundadır diye bir görüşte 
direnmeyiz~ ama heı· ulusun siyasal 
kaderi tayin hakkında, yani ayrılma 

hakkında kesinlikle ve kuvvetle direni
riz." ( .. UKII, sa.l72) 

Yazar orlada hir eşitsizlik ve 
zorlayıcılık görmcmi} olacak ki, ayrıl

nıaya kesinlikle. kar§ı çıkıyor. nedenini 
de İ,ş\~i sınıfının bülüncceğinc ha[?lıyor. 

Sormazlar mı, mevcut durumuyla bir 
hiç olan sınıfın hirliüi ne adına korun
mak isı eniyor? Bu gerekçeyle "vatamn 
hölünmcz bütünlüğü'' arasında ne gibi 
bir fark var? gcrç.cktcn arzulanan sınıf 
birliğinin ktırunması mı (ki, biz şu an
da, aynı anda işbaşı yapıp, aynı anda İ§i 
bırakan ve birligi ancak bu 8 saatlik sü
r<.~ içinde fabirkalara dolu.)mak olan bir 
birlikten başka bir birlik görcıniyoruz), 
vatan birliginin idamesi midir? 

llu koşunarda ayrılma istemi 
lmkiı,:rve mutlak bir ish•mdir 

Marksist-lcninst antay~ta ulu
sal sorunun çözüm biçimi tck değildir. 
Ulusal s.onına ilişkin teori ve pratikler 
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bunun en iyi kanıtıdır. Bu değişik çö· 
züm biçimleri içinde bulunulan ta~ 

rihsel-toplumsal ve siyasal koşullara 

göre şekillenir. Tarihsel ve toplumsal 
koşulların belirli bir döneminde ilerici 
rol oynayan çözüm biçimi değişik ko
şullarda gerici olabilir. Sosyalistlerin 
tavrı da mutlak değildir. Öyle koşullar 
olur ki, ayrılma koşuHanna karşı duru~ 
labilir. 19.yy'da çarlığın ileri karakolu 
durumundaki Çekierin bağımsızlık is
temi, Çariiğı güçlendirme, diger hal· 
klan baskı ve egemenlik altına alma 
amacı güHügü için Marx tarafından 

desteklcnmcmiştı. Ama daha ileri bir 
toplumsal yapıya ve kültürel iistünlüğc 
sahip olan Polonyalıların bağımsızlık 
istemini haklı bulmuıtur. Buna baglı 

olarak, İrlanda·İngiltcrc hakkında 
Marx'ın söyledikleri herkes tarafından 
biliniyor. Ayrıca, özelde Finlandiya, 
genelde emperyalizme kaf§ı gelişen 

ulusal kurtuluş savaşları hakkında Le
nin'in söyledikleri ve Stalin'in yukarda 
andıgınuz sözleri bilinen ve üzerinde 
anlaşılan şeylerdir. Bütün bu teori ve 
pratikter sosyalistlerin ulusal soruna 
ilişkin olarak perspektifini oluşturur. 

Bu perspektifi belirleyen koşııllardır. 

Marksistlerin tavrını belideyen ise, is
temin nitcliğidir. Marx, Çekierin iste
mine tarihsel gelişme önünde engel 
ülll.\turan gerici bir istem olduğu için 
karşı çıktı. l'olonyailları ise tarihsel ge
lişmeye ivme kazandıracak ilerici bir 
istemde bulundukları için destekledi. 
Lenin ilc Stalin'in kaf§ı çıkış ya da de
stek vcri)leri de bu anlayışa dayanıyor
du. 

Yazarın özellikle belirtmek is· 
tcdigi gihi, ulusal soruna ilişkin mark
sist anlayış istcnildigi gibi 
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tekoşina sosyalisı 

yorumlanacak bir §CY degildir. Tam 
tersine bilinçli ve istemin oynadıgı role 
göre belirlenen haklı bir çözüm anlayı
şı.dır. Ayrıca, ınarksistler, sorunun gön
deme geldigi kO§ullan ve lıu kO§ullarla 
uygunlugunu ya da uygunsuzluğunu 
ortaya koymadan "zararlıdır" deyip 
geçmez! er. 

Bu nokta yalnızca yanırın an
lamakta güçlük çektiği bir nokta değil
dir. Geleneksel olarak adlandırdığımız 
tavnn bütün sürdürüçüleri -bilinçli ya 
da bilinçsiz- büyük bir yanılgı içindc
dirler.Eger sorun sosyalizm kO§ulların
da tartlijılıyor olsaydı, bu karşı çıkışlar 
yerinde olabilirdi. Oysa sorun kapi
talizm koşullarında tartıŞıllyor ve ayrıl
ma istemi hem tarihsel hem de 
toplumsal olarak haklı ve yerinde bir 
istenıdir. Tarihsel olarak haklıdır, çün
kü; haklan elinden alınmış, ekonomisi 
talan edilmiı ve köleliğe mahkum edil
mi§ bir halk, artık ulusal şuuru dognıl
tusunda içinde bulunduğu ilişki 
biçimini yadsımakta kendi gclcccgini 
istediği yönde belirlemek için başkaldı
rı cesaretini göstermektedir. Toplum~ 
sal olarak ilericidir çünkü; 
bcnimscmediği ya!mzca ulusal baskıya 
boyun eğmek degildir, o, aynı zamanda 
sömürgecilere ve onların yerli işbirlik
çilerine de "kafa" tutmakta, gerek siya
sal gerekse ekonomik yaşamda 
demokratiklcşmeyi arzulamaktadır. 

ayrılma istemi tarihsel 
gcli~menin önünde engel oltıştmsaydı 
(daha geri bir ekonomik ve siyasal-to
plumsal düzene doğru), cgcr bu istem 
başka halkları tahakküm altına alma 
amacı gütseydi, cgcr bu istem gerici 
devletlerden birinin sıkariarını kollama 
ve koruma nİtcligindc olsaydı1 cgcr hu 
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istem gelişen sııuf mücadelesi önünde 
fiili bir engel olıışlursaydı; ve egcr bu 
istem kurulu düzeni geriletme yerine 
geliştirip güçlendirseydi, hiç ku)kusuz 
ezen ülke sosyalistlerinden önce buna 
karşı çıkmak bizim gôrcvirniz olurdu. 
Öyle bir durumda ya biz kendimizi bu 
isteme kaptırurak ülkülerimizden vaz 
geçer milliyetçi olurduk ya da nıilliyct
çiliği bir yana bırakarak cntcrnasyona~ 
list olurduk Fakat ne istemler bu 
niteliktedir ve ne de biz böyle bir ter
cilıle karşı karşıya gelmiş durunıdayız. 
Tam tersine) kapitalizm koşullarında 
mutlak olan olumlu bir istem karşısın~ 
da böyle bir 1crcihlc karşı kar~ıya gel
miş bulunanlar geleneksel tavrııı 
sürdürücülcridir. Ya emperyalizme, 
sömürgccitlğc ve yerli gerici güçkrc 
darbe vuracak, kapitalizmin sömürli 
alanlarını daraltacak ve çökü}ünü 
hızlandıracak, proJetaryaya destck ola
cak bir istemin yanında yer alıp cntcr
nasyonalistligi ya Ja bu istemi 
rcddcdcnlcrin yanında yer alıp-ki şim
diki durumda böylcdirler-sosyal-~ovcn
Jigi tercih edecekler. 

Yazar, tutumuyla tercihinin 
hangi yönde oldugunu ortaya koymuş 
bulunuyor. Koşullara göre çi'ızünı tic
mcsine karşın, sorunun hangi koşullar
da gündeme gctirildigini bile ortaya 
koyma cesaretini göstercmiyor. Sosyal
şovenizm ruhuna öyle bir işlemiş ki, ay
rılma isteminin sosyalizm koşullannda 
dcgil, kapitalizm koşullarında günde
mc gctirildi@;ini fark edemiyor. Tar!ı~
ma götürür örnekler vererek teorisini 
dayanaklandırmaya çalt}ıyor. Vietnam 
ve Suvyet ordularının başka ulusların 
topraklannda olmalarını ulusların ken
di kade-rini tayin hakkı a~~ısından izah 
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ıekoş1ııa sosyalist 

edemiyor ama sınıfsallık adına dogru 
buluyor. Diyelim ki~ yazar, sınıfsallık 

adına bu örnekleri doğru buluyor ve Sl~ 
nıf dayanışmasının bu örnek tutumu 
karşısında Sovyet ve Vietnam orduları
nı destekliyor. Peki ya Kürdistan'daki 
ordularını ne adına destekliyor? Yoksa 
yazar sımf olsun da ne olursa olsun, is~ 
ler proletarya ister burjuvazi mi demek 
istiyor'! 

Yazar, tezini, Stalin'den aldıgı 
sü~.lcrc dayandırmaya çalışıyor. Ama 
bu sonucu yine o ünlü (ancak) deyimi
ni kullandıktan sonra varabiliyor. Ay
rılma sorununu kapitalizm 
koşullannda değil, sosyalizmde ileri 
sürülen bir istem gibi ele alıyor. Elbcı
tc ki hu yakla§ımı nedensiz degildir. 
Sosyalizm koşuilannda ortadan kalk .. 
mayan ama gereksiz hale gelen ayrılma 
bakkım kapitalizm koşullanmİ<·t da ge
çerli saymastnın altında sosyal-şovc~ 

ninn yattyor. Bu şoven formüllerini 
ancak kapitalizm kc~ullannda mutlak 
n !an ama sosyalizm koşullannda mut ~ 
lak olmayan üncrmdcrc dayandırma
kla savunahiliyor. 

"Ve asimda gt•rçck tam da 
hüyledir" (yani Stalin'in dediklerinden 
hareketle çıkardıfiı aynlmama sonucu) 
dedikten sonra, gcncHcmclcrc karşı ol
masına karşın §üyic bir gcneHcmcdc 
huhınuyor: 

"Sm!' bağımsız 

bir toplumsal sonm dii§ÜniHmediı!;i 

milddet~·e de hüyie olması gereklı·." 
Cünül isterdi ki, şu yeryüzü n~ 

de emek hayragı dalgalansın, ulusa! 
diye hiçbir şey kalmasın, dünya ulusu 
olarak örgütlenen insanlıgın biricik ül
küs.ü doğa;rı altetmek olsun. Fakat. 
günlün iste:digini evreni fcthetmi) insa-
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noglu henüz gcrçcklcştirmi!; durumda 
değil. İnsanoglunu fezanm disipsizligi
nc fırlatan rampalardan biri bilim ve 
teknik ise digcri de sömürüdür. İnsan
lar arasmdaki bu sömürü ilişkisi ise 
kendini çc~itli biçimlerde gösteriyor, 
Bir yanda emekçi sınıfın emeginin gas
bı, diğer yanda sömürge halklarımn ta
lam... Ve dünyayı cenete çevirmek 
isteyen biri eğer biHmsel dü§ünceyi ta
şıyor iddiasında ise, olması gerel-wue 
göre değil, olana göre hesap kitap yap
mak zorundadır, Bütün bu olanaklar 
da sınıfa göre açıklanamaz. Çağmuzda 
sınıfsal olaıun yanında ulusal olan şey
lerde vardır, Önemi azalmış da olsa 
marksistler bunu görmezlikten gele
mczlcr. Eğer sınıfsalın dışında hiçbir 
şey dikkate alınmıyorsa, yazarın şu so
rulara açıklık gelirmesi gerekecek. 

Afgan kıralıgını destekleyen, 
Finlandiya'ya bagımsızlık tanıyan, ke
malistlcre arka çıkan Lenin sınıf çıkar
larını gözetmedi mi? StaHnıin 

Gürcistan operasyonununu kınayan, sı
mf çıkarlan uğruna Poionya'ya giren 
ama daha sonra bunun özeleştirisini 

yapan Lenin, sınıf çıkarianna ihanet mi 
etti? Hitler'le yapılan anlaşma-birçok 
halkın egemenlik altına girmesine ne
den olan bu anlaşma bir suça ortak ol
ma anlamına mı geliyordu? 
Yunanistan1m Yalta'da bırakılması st~ 

nıf çıkarlarına ihanet degi1 miydi? 
Yazarın mantığı ile bunlara 

açıklık getiriic.mcz. Sınıfsal olmayan 
her şey yazaı-ca çözümü ve izahı na
mümkün şeylerdir. Bu koşullarda mut
lak ve hakh olan bir istem 
fiilen haksızların satlannda bulumnası 
da bundan kaynaklanıynr. 
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tekoşina sosyalist 

Arnlmanın birilerine zaran 
vardır ama ııroletaryııya degil 

Ayrılma isteminin yararlı mı 

zararlı mı olduğu, kimin için kimden 
ayrılma sorusuna verilecek yanıtla or
taya ı,ıkar. Birileri ayrılmayı savunu
yorsa kuşkusuz bundan yarar 
umduklarmdandır. Birileri de ayrıl

maya karşı duruyor1arsa çıkarlannın 
birlikte kalmakta olduğundandır. 

Sonın kapitalizm koşullarında 
t.artışıldığından, ezilen ulusun ayrılması 
ezen ulus burjuvazisinden ayrılma an
lamına gelir. Yazann ileri sünnü§ ol
duğu prolctaryarun sııııf çıkarları 

gerekçesi ise aslında, burjuva çıkarları
nın korunmasına hizmet eder. Bu ko
şullarda bizim istcmımız ise 
burjuvaziye değil ezilenlcre hizmet 
eder ve istemimiıln gerçekleşmesi du
rumunda en azından orta~doğu çapın
da gerici güçlerden biri ağır yara almış 
olur. 

Stalin Fas vb. sömürgclcrin 
Antant'tan ayrılmasına kar~ı değildi, 
tam tersine Fas'ın ayrılması için elin
den geleni yapıyordu. Çünkü, Fas'ın 

ayrılması durumunda zarar görecek 
olan Antant olacaktı. Ama çevre ulu
sların SB'dcn ayrılmasına karşı çıkıyor
du. Çünkü, çevre ulusların ayrılması 

durumunda genç SB güçten dü.ıccck 
ve proletarya iktidardan ala]ağı cJ!k
bilccckti. 

Bizcc "sımfsallık"tan anlaşıl

ması gereken budur. 
Ama, devrimden önce, cğc

mcn ulus §Ovcnizminc yakayı kapttran 
bazı Rus sosyalistleri tıpkı yazar gibi 
emekçilerin çıkarları gerekçesiyle ezi
len halkiann Çarlıktan ayrılmasına 

karşı çıkıyorlardı. Oysa Lenin aynı ka-
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nıda dcgildi. İsvcç-Norvcç örncgini ve
rerek şöyle diyordu. 

""Uygarlık, demokrasi, ya da 
emekçi sınıfın çıkarlan, bu ayrılıştan 
zarar mı gürdü'? Asla! Gerek isveç, gt~
rek Norveç, Rusya'dan çok daha uy
gardırlar, Ulusal-lopluluklann 
"sijasal kaderlerini tayin etmeleri", 
lıcm-dil açısından, hem lıa!jka bakım
lardan birbirlerine çok yakın olan bu 
iki ulus arasmda güniillü iktisadi bag
lan, kültürel dostluğu ve ka!Ojılıklı 

sayblJ)'l gilçlendirm~iir. isveç ve Nor
veç halklannın ortak çıkarlan ve birb 
birlerine olan yakınhklan~ gerçekte. 
bu aynhktan kazançlı çıknu'jtır, çlin
kü aynhk zorlayıcı baglarm kopanhp 
atılması demek olmuştur." 

( ••. UKH,sa.171-l72) 
Konumuz açısından zararlı ta

raf kim olacagı açıktır. Dün oldugu gi
hi bugün de "zorlayıcı" bağiann 

bozulmasıPdan zarar görecek taraf 
burjuvazi olacaktır. ''Zor"a dayalı hir 
birliğin bulunduğu yerde proletaryanın 
çıkarları birlikte kalmakta olmaz. Tam 
tersine, bu zor layKı bagların devam ct
mcsi karşısında sessiz kalındıkça prole
tarya zarar görecek, ''sınıfsallık" 

zcdelcncccktir. Bu zorlay1cı bagları 

koparmak istemeyen yazar~ burjuvazi
nin çıkarlarına açıklan destck olarna
dıgından avnlmayı "sol''a zarar olarak 
savun3biliy:)f. İdanda'nın ingiltc
rc'dcn, Sahra'nm Fas'tan~ Namibya'nın 
GAC'tan vb. ayrılması ne kadar sola 
zararlıysa, Kürt halkının ayrılması da o 
kadar sola zararlıdır, daha fazla dq];il. 

Bu hakkın kullanırnından do
ğacak sonuçlan burjuvazi ku!lanırsa 

sosyalistlerin buna karşı çıkması gerek
tiğini vurguluyor yazar. İşin olum-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



tekoşina sosyalist 

suzlukfannı ortaya koymacia maharctli 
görünüyor. Fakat bu zararlı sonuçlann 
ne. oldugunu açıkça~somut olarak be
lirtcmiyor. Bclirtemez de, çünkü, bu 
hakkı lammak yazann dediği sonuçları 
dı.)ğurmaz, tam tersine: 

"Bu hakkı tanımak, savun~ 

mak ve bu hak üzednde diretmek de~ 
mek, uluslann cşit.Hginde direnrnek 
demektir, zorlayıe1 bağlan tanımamak 
denwktir, hangi ulus olursa olsun her
hangi bir ulusun devlette ayrıcalıklan 
olmasma karşı durma demektir, deği~ 
şik ulusların proletaryası arasmda 
tam bir sınıf dayanışması ruhu yarat
mak demektir." (ags,sa.l72) 

Yazar ayrılma hakkına kar§ı 
ç·ıkıyor çünkü; aynı devletin çatısı altın~ 
da bulunan ulusların ~itligini istemiy
or, ne ckmcdc ne de hiçmcdc olan ama 
ycmcdc orıak geleneğinin sürmcsini is
ı iyor. Mevcut durunıda burjuva çıkar
Iarım savıındugu halde, kendisine 
"sosyat-şôvcn" dcnmcmcsi ama ayrıl

mayı savunan czikn ulus ~osyalistlcrinc 
rahatlıkla "milliyetçi'' denmesi aynla
cığının sürmcsini istiyor. Bu hakkın sa
vunuhıp hayata geçirilmesinden 
dogacak olan "tam bir sınıf dayanışma
sı ruhu"nun yaratılmasını istemiyor. 
(ünki.."ı öyle bir durumda ya)amına kay~ 
naklık eden maddi zeminin ortadan 
kalkacağını hilivor. 

~işte y~;zara zarar verecek ol
gular bun!ardıL 

()ysa so~yalisttcrin çıkarları: 
"Zoda:ncı. feodal ve militarİst 

baglarm )l'rine gönüllü baglar koy~ 

mak~tır. çünkü, "dı..-gi]ik ulusiann pro~ 
letaryası arasındaki smıf 

dayan~masmıN ancak hu tavır "giiçlt~n
dirir." (Tırnak içindekiler Lcnin'c ait-

48 

tir.) 

Ayrılma karanm kim yerebil-

Ulusal sorunun ayrılma çözü
mü ııgelcneksel T. Solu"nun Aşıl To
pugu'dur. Üzerine basıldıkça can 
havliylc bagınp, "vatan-mitlct~sakaryaıı 
misali ileri atılıyor. 11Ünunla''da "on
suz''da yapamadıkları için ne kendileri
nin düzeyine çıkmasına izin veriyor ne 
de ayrılıp gitmesine ... 

"Hele bir yollarımız Kars sını .. 
rına dayansın o zaman görürüz ... " diy~ 
cnlcr olur, bunlardan ses çıkmaz. 

Kürt olduklarını söyliycn in .. 
sanlar "özelliklerinden kaynaklanann 
davranl§larda (Kürtçe konuşmak, 
Kürtçe okumak, yazmak, müzik dinle
mek vb.) bulunduklan için mahkeme
lere çıkarılır, bunlardan ymc ses 
çıkmaz. 

Her türlü ticari dalaveranın 
yasal güvence altına alındıgı bir ortam
da, sırtında bir top bezle insanlar may .. 
ın tarlalarında parçalanır1 kaçakçı diye 
on on kurşunlarur, bunlardan yine ses 
çıkmaz. 

"Çok şükür sükün ve istikrar 
içinde son Türk devleti ülkesi ve mille
tiyle bölünmez bir bütün olarak çağ at· 
lıyor???" 

Ama haklannın bilincine va
ran bir halk ortaya çıkıp "aynlacağım'' 
dediğinde ilk tepki bunlardan gelir: 

"Bu milliyctçiliktir 1" derler. 
Bu milliyc.tçiiik de sizinki en

ternasyonalizm mi oluyor? 
Yazar, ezilen bir ulus ayrılma 

yönünde karar verdikten sonra, ken~ 
disine söyleyecek herhangi bir söz kal
madıgmı anlayamıyor, Yazar ister 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



tekoşina sosyalisı 

'topyekün iktidan alma stratejisi dşn
da bir perspektif, Türkiye sol hareketi
ne eıı hafif deyimle ( eıı ağırı ne ola 
ki?) zarar verece_ktirf!. desin, isterse ltiş~ 
çi sınıfının gerçek çıkarianma üzerinde 
yapay çıkarlar (o zaman ulus kawamım 
bir kenara fırlatalım. meğer ki "ulusal" 
diye bir ~y yokmııı; ve marsisıler bıı 
kadar talılilde bııı;una lııılunmııı;, hepsi 
uydurma ~ylermi§!) yarat"tır desin, bir 
halk karannı verdikten sonra onu önle
menin yolu yoklıır. En azından bugüne 
kadar yaşanan örnekler bunu gösteriy
or. Yaz-ann istemi doğrultusunda bir 
mucize gerçekl"§irse orasım bilenıeyiz. 
Bildiğimiz bir şey var, o da: ayrılmaya 
ili§kin kararda y-azarın hiçbir ~y söyle
meye lıakkı olmad:ığıdır. 

Bir devletin egemenlij;>i altın· 
da yaşayan ezilen ulusun ayrılması 
konusunda ezen ulus devrimcilerinin 
görevi ne olmalıdır sorusuna verilen 
klasik bir yamt var: "ayrılmadan yana" 
olmaktır. Ama bnııuıı ne anlama gel· 
digi konıısnnda herkesin bir açıkhk 
içinde olduğunn sanmıyoruz. En azın. 
dan yaı.ar açısından bu böyledir, 1913 
Rusya'sında da bu soru ortaya atılır. 
Tasfiyeci kanallan Semkovski, "bizimle 
birlik nlnıak Isteyen Polonya proletn· 
eyasına karşın, Polonya burjuvazisi 
bir referandum sonncıında ayrılma
dan yana bir lıalk ç<:ığııııh:ığıı sağlarsa, 
bizim tnvrımız '"' ola~'ak," diye soru
yor ve "proletaryadan yana mı, bıırju· 
vaziden yana mı tnvır belirleyeceğiz?" 
diye devam eder. 

Lenin bunu 1'bönce" bir soru 
olarak değerlendirir. 

"-kendi kaderinin tayin bak
s<>M~:nnn lıir merkezi parlamento 

lar.ıfmdan değil, ama ayrılan azınlığ-
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m parlamentosu, di,yeti ya da referan~ 
dumuyla çözümlenmesiini içerir~ N or~ 
veç lsveç'ten ayrıld:ığı zaman, karan 
dsveç'in yan lıii:yiiklüğiiııde olan) 
Norveç tek başna vennişti~. dii:zeıılıaz 
Bay Semkovsl<i'ııiıı diişii:ndilğii gibi 
'ııyrılmadaıı yana" değil, ama ayrılan 
bölgenin, soruna kendisinin karar 
verme bakkından yana oy knllanmayı 
görev bilmemiz gerekir .. " 

Lenin sorunu dalıa anlaşılır 
kılmak için şunu ekler: 

"Bııı;aııma hakkının, lıııı;an

ma için ille de birinjn oy vermesini ge
rektirmediğini bilmek, Bay 
Semkuvsl<i'ııin kafa yetenekleriyle hile 
zor olmasa !ll'rek." ( ags.sa,131) 

Fakat yazarın kafa yetenekle
riyle bunu anlamak mümkiin olmuyor. 
Ayrılmanııı pratik hiçbir yarar getir
meyeceği koşullarda sosyalistlerin gö· 
revinin aynimaya karşı oldugu gerçeği 
itiraz kabııl etmeyecek açıklıktadır. 
Piyasaya bolca siiriileıı bir malın değer 
yitirmesi gibi bu sözler yerli-yersiz o 
kadar çok kullamlıyor ki, bunlarla der
gi sayfalarında sık sık karşılaşılan biri 
neredeyse "acaba" demeye başlayacak. 
Çünkü, bu doğruya sığ;ınanlar bir bii· 
Ilin olan anlaınım yalınızca §ijvenizme 
doğru yontııyorlar. 

Y azarm yaptığ;ı da budur. 
Karşı çıkmak görevini alıp genelleşti
riyor ve somuııa hakh olan bir istemin 
yamnda değil, karşısında yer alıyor. 
Hiç vazifesi olmadığı halde kılıç-kal
kan kııı;anarak öne fırhyor ve sen nasıl 
beni hesaba kalnıazsın diyerek vaziyet 
alıyor. İşte sosyal-§ijvenizmin gerçek 
yi.izii burda kendisini aşıga vurur. Ba
şka devletlerin egemenliği altındaki 
halkiara 'özgürlük" diye bağıranlar 
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kendi devletinin egemenliği altındaki 
halkların istemieri karşısında ya susar 
ya da "vataııın bütünlügü" diye karşı çı
karlar. 

Bazı dti:inmeler 
Yazar konuyla ilgisi olmayan 

bir pasajı da bilinen düşüncesine daya
narak yapmaya çalı1;ıyor. Kendi aç
mazlarından kurtulmak için 11Özgürliik 
Yolu" dergisinin 5. sayısından §U pasajı 
aktanyor; 

"Örnt.gin sömürgeci bir ülke~ 
de devrim şartları olgunlaşrnışsa ve 
bu aı·ada işçi sınıfı da devrimi başara~ 
cak bir bilinç ve örgütlenme düzeyinde 
ist•, ezilen ulus açısından da devrim 
hareketinin motoru hakim ulusun işçi 
sınıfı olur ve o, ülkedeki tüm kurtuluş 
güçlt~rini devrimci kornotası altmda 
a~·ııı ceıılıede lıkleştirerek zaferi sağ
layabilir ve milli mesclenin çözümünü 
mümkün kılar. Antak şırılar biiyle ol
mayılbilir. Yani ülkede hakim ulusım 
işçi sınıfı açısından devrim şartları ol~ 
gunlaşmamış. I)jÇJ sımfıt önemli 
huhranlara ragmen~ devrimi başara~ 
t·akj tüm devrimci güçleri sürüldeyea 
ct•k bir bilinç ve örgütlenme düzeyine 
varrnaımş olabilir. Tam tersine ezilen 
lıalk üzeı-indeki ulusal baskı o düzeye 
varır ki bu lıa!kın ulusal kurtuluş yo
lundaki mücadelesi çok daha öne, çok 
dahu üneelik kazanabilir; ulusal kur~ 
ıuluş sava'!! başlayıp başırıya ulaşa
bilir." 

Bu pasajcia ne aniatılmak is
tendiği açıktır. Okuyan herkes; bu pa
sajda antatılmak istcnilcnin; ulusal 
sorunun iki şekilde çözüme kavu~abil
eccgi olduğunu rahatlıkla anlar. Birin
cisi, ezen ulus proletaryasının iktidarı 

50 

alması durumunda (klasik örnek Ru
sya), ikincisi de, ulusun kendi öz 
gücüyle bagımsızlıgına kaVU§masıdır. 
Yukardaki pasaj marksizmle çelişmez> 
tam tersine marksist teoriyle uygunluk 
içindedir. Marx'ın İngiltere-İrlanda 
için söyledikleri tam da bu anlama ge
lir. Ayrıca, yazarın küçümsediği yukar
daki pasaj Lenin'in şu saptamasımn 
"türkçelcştirilmesi"nden başka bir şey 
değildir. Dcr ki Lenin: 

" ... başanh olması için her ne 
kadar ya ezilen ülkelerıle çok sayıda 
insanın ortak, uyuşumlu çabasım 
(Hindistan ve Çin örneklerinde yüz 
binlerce insanl), ya uluslararası ko .. 
şullanıı özellikle lehte oldugu bir du
rumda (yani emperyalist devletlerin 
savaşla, kendi aralarındaki karşıtlıkla 
vb. giiçlerini tüketip müdalıale ede· 
meyecekleri lıir duruma gelmeleri) ya 
da büyük devletlerden birinde prole
trayamn burjuvaziye karşı zamandaş 
olarak başkaldırmasını (bu son du
rum en çok arZu edilen ve proletarya~ 
nın zafer kazanması için en lehte 
duı·um olduğu için ilk sırayı tutar) ge· 
rektiriyorsa da ulusal savaşlar dev
rimcidir." (age.sa.266) 

Açıkça görwüyor ki, yazann 
"tasnifçi" olarak adlandırdıgı pasaj Le
nin'in söylediklerinin geniş bir yorum
undan başka bir şey değildir. işin 
teorisiyle ilgili olmayı ve marksist ol
mayı bir yana bırakalım, dikkatli bir 
gözlemci bile sadece pratiklere bak
arak ulusal kurtul aş svaşlarmın bu ko
şullardan biri altında başanya 
ulaştığını rahatlıkla görebilir. Ekim 
Devrimi ile birlikte bir çok ulusun 
özgürlüğüne kavuştugunu, Vietnam'ın 
Fransız ve Japon işgalcilerinin çatışma-
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sından yarlanarak bağımsızlı!';ını ka, 
zandığını görmek ve bunun tam da 
böyle olduğunu söylemek marksist oJ, 
mayı gerektirmez. Hafızalar bu gerek, 
çeleri unutmrış...:;aı unutulması olanaksız 
bir örnek verelim: İşte Portekiz ve sö, 
mürgelcri ... '70'lerc tekabül eden bu 
gerçekten herkes payına düşeni alsın. 
Yazarın payına düşen ise sosyal,şöve, 
nizmin ötesinde tarihsel gerçekleri 
görmeme körlüğüdür. 

Lenin öyle söylediği için ger, 
çekler öyle şekillenmiş degildir. Lenin, 
kendi iradesi dı§lnda gelişen bir duru, 
ma işaret etmiştir. Yazarın yadsıdığı 
pasajın yazarı ise~ Lenin'in işaret cttigi 
bir gerçeğe parmak basmaktan başka 
bir şey yapmamıştır. 

Ilir başka dayanak 

"Sımfsalhk zemininden uzak~ 
laşıhrsa, kolay ve genel çüzümlcr teo~ 
rileştirilirse, ()rnegın, Avustralya 
ormanlannda y3§lıyıp, ayrı dil kon
uşan, kültürleri kayalara ilkel resim
ler çizmekten ibaret olan yerliler için 
nasıl bir çüzüm bulunabilir sosyalizm 
adına'! Onlan kendi doğal gelişimine 
mi bırakma!ı, yoksa aradan beşbin }11· 
hk gelişim üstünlügü bulunan Avu~ 
stralya ulusu içinde bu küçücük 
halkın kurtuluş mücadelesi mi iirgül· 
ienmelidir?" 

Böyle söylüyor yazar. 
Sorunu doğru olarak ortaya 

koyrnada ciddi oJan biriı ciddi örnekler 
vermek zorundadır. "Sorunun çözü~ 
müne teorik yakla]ımda doğruda ka~ 
labilmek ıçm, ıyı niyet yeterli 
olmuyor." Yaz,ar bir paragraf yukarda 
aynen böyle söylüyor ama dogruda kal-
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ınaınak için elinden geleni yapıyor. 
Tartışılan konuyla1 verilen ürnck ara
sında ne gibi bir bağlantı olduğunu an
layamadık. Yazar bir baglantı 
koruyorsa, burjuvazinin de aynı gerek
çelerle sömürge siyasetini sürdürdügü~ 
nü anımsatmakta yarar var. Latin 
Amerika, Afrika ve Asya'nın talaın hep 
bu beij bin yıllık "kültür üstünlüğü"ylc 
gerçekleştirilmiştir. Papucu dama atıl
mış bu yalanın iyice açığa çıkarılıp te!j· 
hir edildigi günümüzde !'medeni 
ülkelerin" kapısında lck ayak üstünde 
bekletilen "mcdcni"ligindcn kll)ktı 
duyulan bir ülkenin sosyalisıi(!) kalkıp 
bunları söylüyor.Her şeyin farkına son
radan varmak "sonradan görme mcde~ 
ni"lerin kaderi mi acaba? Ne yazık ki, 
bir zamanlar bu gerekçeyle dünyayı 
pençesinde tutan yaşlı kurtlar bile bu
nu 11ytıtmuyorw. Cansiperane bir tarzda 
11mcdcniyettcn yoksun'' insanlara 
"hizmet" g0türenicre küçümscyici bak~ 
ıılar fırlatıyorlar. 

"Nasıl bir ı;~özüm bulunabilir 
sosyalizm adına'' sorusuna gelince; ön
cc Lenin'in ~u sözlerini anmak istiyo~ 
ruz. Ukranya'ıun ayrılmasına, 
"saglıksız ko;;ullar" vb. gerekçe göstere
rek kar;ı çıkan Mogilyanski'yc Lenin 
şu yanlll veriyordu: 

"Bütün genel demokr.atik is~ 
temler burjuva demokratik istemler~ 
dir; ancak bundan, bu istekleri 
olabildigi ()lçüde tutarlı bir davranl}la 
desteklemenin proJetaryaya düşme
dlgi sonucunu yalnızca anarşistledt~ 
oport.ünistler çıkarabHir." (age.) 

!im. 

Tabii bir de sosyal~~ovcnlcr... 
Şimdi yazarın sözlerine döne~ 

Merak edilecek bir durum 
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yok. Eğer birileri o halkı egemenlik al
tında tutuyorsa, "kültürleri kayalara il
kd rcsimJer çizmekten ibaret olan11 o 
halk, "vahı;i" ve "barbar"lar gibi ege
menlerin hakkından gelecektir. Yeter 
ki, "uygarlık" ya da sııııfsalık adına biri
leri onların çanak -çömleğine ci uz.atma 
cesaretini göstersin. Öyle bir durnmda 
onları örgütleme çabasına girişmek ge
reksiz olacaktır, kendiliğinden buna 
karşı durulması gerektiğini anlarlar. 
Ve tıpkı diğer örnekler gibi "mcdeniy
et"c karşı dircncccklerdir. 

Diyorki yazar: 11Görülüyor ki 
bu azınlığın uygar toplumla taıııştı
rışlmasınm tek sonucu, kısa sürede 
asimilasyondur.u Ve "Asimilsyona 
karşı çıkmak için bu halk beşbin yıl 
geride mi bırakılmalıdır?" diyerek 
gönlünde yatarn açıkça ortaya koyuyor. 
İyi, ama bütün bunlar barbarlarm elin
den sizi kurtarmaya yetmez Id? Bar
hadara yenilenler sanki başka §CY mi 
söylediler? Onlar da elinden geleni 
yaptılar ama barbarlan ııikna" edeme
diler. 

Y az.1nn gösterdiği gerekçe
lerle ne anlatmak istediğini güncel ta
vırlarından iyi anlıyoruz. G. Afrika ya 
da Filistin konusunda burjııvvJyi sol
layıp (çünkü bunda düzenle çelişecek 
herhangi bir şey yok) Irak'ın katliamla
n karşısında çamura saplanmasından 
anlıyoruz ki, "asimilasyonudan başka 
bir şey düşüncmeılcr. 

i:;te ispatı 
11Uhısal sorunun çüzümünde 

güzetitmesi gereken ilkeler (hepsi bu 
kadar ını bay Koçak? Demek ki sizin 
için ilkelerin degeri "gözetmek"tcn iba
rettir?) elbette vardır. Nesneltemelleri 
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olan istemleri seslendiren toplumsal 
grupların(?) bu isieklerini sosyalizmle 
bağdaştırmak, bağdruımıyorsa bu nes
nel temelleri yok etmek (örneğin asi
milasyon bu işi çok iyi görür) bir genel 
ilke olalıilir (böyle bir genel ilkeye ya
zarın literatüründe rastlıyoruz). Ulusal 
baskı siyasetinin egemen sınınara 
karşı bir silalı haline getirilmesi (ama 
iktidar olunduktan sonra yeniden uy
gnlanması koşuluyla, çünkü ulusallık 
ile sınıfsanık bağdaşmaz) de bir genel 
ilke olabilir. Uluslann kendi kaderle
rini tayin hakkınlll ger~-ekleşebilmesl 
için demokratik bir ortamın yaratıl· 
ması (ama söy.fcrmisiniz, bu ndemokra~ 
tik ortam'' TorosJarla 
sınırl.andırılıyorsa, söylediginiz nasıl 
gerçekleşecek? yoksa sizden sonra tu
fan mı?) da böyledir. Ancak (bu 
sözcüğe dikkat edilsin, yaz.anıı sözlü
ğünde "bir önce söylediklerim geçer
sizdir" anlamını taşır), ulusal sorun ve 
sosyalizm ilişkisinde ninsal zeminin
den çıkan tezler, hatta başanlı örne
kler, geııell~iirilemez ve uyalması 
zorunlu ilkeler baline getirUemez~ ll: 

Yazar için böyle olduğunu Zll

ten biliyoruz. 
Örnegin §U "milliyetçilik" an

layışını alalım. 

"Türk emekçilerin de, Kürt 
emekçilerin ıle üzerindeki lıaskınm 
kaynağı tektir. !lu apaçık gerçeğin an· 
lruıılmasını engelleyen her tilrili ideo
loji ancak milliyetçiiiide beslenebilir. 

Yazar, ezen ulus şovenizmini 
atlayarak ezilen ulus milliyetçiliğini en 
kötü milliyetçilik olarak adlandırıyor. 
Şovenizmin iyi mi kötü mü olduğunu 
bir kenara bırakalım ama marksisOere 
onur kazandırmayacağı kesindir. Ya-
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zarın söylediklerine şunu eklersek lıcr 
fFY yerli yerine oturmuş olur. 

Mevcut durumda Kürt hakı
nın ayrılmasına karşı getirilen her türlü 
ideloji de ancak sosyal-şovcnizınle bcs
lcnebilir. 

Yazar, Türk işçilerde Kürtle
re karşı "belirli bir tepki"nin uyanınası
nı PKK'nin eylemlerine baglıyor ve bu 
eylemlerin Türk milliyetçiliğinin kay
nağı olduğunu söylüyor. 

Tarih bilinci, gerçekleri kav
rama yetisi ve muhakeme gücü çarpık 
olan biri ancak böyle bir saptamada 
bulunabilir. Türk işçisi acaba neden Fi
listin, Naınbiya, İrlanda vb. olgular 
karşısında tepki duymuyor da, 
PKK'nin eylemleri kaşısında "tepki" 
duyuyor. Çok kişi, en azından 65 yıldan 
beri milliyetçilik ve şuvenizmin TC'ııin 
resmi politikası olduğunu ve bu milliy
etçiliği kendi halkının beynine şırınga 
etmekle yetinmeyip, eğemcnligi altm
daki halklarm benligine de kazımaya 
çalıştığını bilir. Yine çok kişi bilir ki, 
eğer Türk işçileri Kürtlere karşı "belirli 
bir tepki" duyuyorsa bunun nedeni 
PKK'nin eylemlerinden değil, yıllardır 
aldığı ve ruhuna işleyen şovenizm zehi
rinden kaynaklandığını bilir. Hiç kimse 
sınıf bilincine crişmi§ bir işçi sımfmın 
bu tepkiyi duyaeağını söyleyemez. Ve 
biz, eğer kendisine nıarksistiın diyen 
biri kalkıp tarihi böyle alt-üst eder, bi
linen ·dogruları çarpıtırsa, bunun mark
sizmden degil, yakalanmı:ı olduğu 
sosyal-şovenizm hastalığından ileri gel
diğini biliriz. 

Peki yazann bu tavrı ne anla~ 
ma geliyor? Bu tanıınımn altında yatan 
gerçekler nelerdir? İyi bir şey yaptığını 
zanneden yazar nereye gittiğini biliyor 
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mu? 
Bütün bu sorulara karşılık 

olarak Lenin'in söylediklerini vere
ceğiz. UKKTH}ın savundugu için en 
özgün burjuva ulusalcılığının oynuna 
gelmekle suçlanan Lenin şunu söylü
yordu: 

"Ezilen ulusun burjuva ulu
salcılığının çıkarına hizmet etmekten 
korkan kişiler, ezen ulusun yahmzca 
burjuva ulusalcılığının degil, omm ya· 
m sıra gerici ulusalcılığın da çıkanna 
hizmet ederler" (age. sa. 132) 

işte yazarın durumu budur. 
Yağmurdan kaçarken doluya tutul
mak! 

Yazann reva gürdükleri 
Yazar, ııgenel ilkelerin güncel 

somut çözümlere yol göstericiligi var~ 
dır" dedikten sonraı "ulusal sorunun 
buglıne kadarki çiizümleri bımılan 
sonraki çözümlerin içinde aranaca&rı 
bir tasnif listesi oluşturmaz" diyor. 

Diyelim ki bütün bunlar dog
rudur. Diyelim ki, bundan önceki çöc 
zümlcr ancak yol gösterici olabilir. 
Diyelim kij burjuva çözümlerin her tür
lüsü ve sosyalist çözümlerin tümü gü
nümüzde "somut şartlarm somut 
tahlili" gereği geçersizdir. Peki bunla
rın yerine ne koymak gerekiyor? Sorun 
görmezlikten mi gelinecek'? Bu müm
kün degil, çünkü yazarın da işaret et
tiği gibi orta yerde bir ulusal sorun 
vardır. Ve bu soruna çözümler aran
dığında yazarın bir kenara ittiği "bugü
ne kadarki çözüm biçimleri" dışında 
degişik çözümler ortaya konam1yor. 
Bugüne kadarki çözümler aynhnaı fe
derasyon, bölgesel özerklik, ulusal kül
türel özerklik vb. biçiminde 
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gerçeklcşmij bulunuyor ve bütün lar
ıışmalar bu çerçevede dönüp duruyor. 
Yazar bunları kabul etmiyor, daha yeni 
bir çözüm bulmaya çalııı1yor. Kendine 
has çözüm biçimini ortaya koymadan 
sosyalisliere şu komutu veriyor: "So
rundan yararlamp muhalefet odağı 
yapın!' (Sakın bu ''muhalefet" iktidan 
burjuvaziyc veren 11Ctkin" menşevik mu
halefet olmasın?) Meger ki yazarın ye
ni çi.:'>zümil, artık burjuvazi tarafından 
bile benimsenen çözümden başka bir 
şey dcgilmiş. fakat, yazarın bu çözümü
nü ortaya koymadan önce Kürtlere na
sıl baktıgmı ortaya koymak istiyoruz. 

"Kürtleri ayıran faktürler ne
It~rdir'! diye soruyor yazar. ()kuyucu bu 
soruının ardından tatmin edici bir açı
klamanın geleceğini samr. Oysa yazar, 
hepimizi şaşırtarak şu yanıtı veriyor: 
"Somut olarak farklı bir dil ve toplum
sal ıısagduymnm" farklı biç:imlenişL." 
İşte hepsi bu kadar. Bu farklılığın neye 
tekabül cttig1, neden ortaya çıktıgı so~ 
nıları açık bırakılıyor. Sanki oradaki 
yersiz, yurtsuz; s.adccc !'farki{ bir dile 
ve "farkh'1 bir "sagduyuya 11 sahip avarc 
bir toplulukmuş gibi... Ama daha şaşır
tıcı olanı arkadan geliyor. Yazarın bun~ 
dan önceki çözümler içinele olmayan 
yeni çözümü şudur: 

"O halde saglanması gereken1 

dil YC kültürlin kullamlmasına ve geli~ 
şimine hiç bir engel konulmaması, bu 
farkhlığm düzen yaı·anna bir siyaset 
olarak kullanımının engellcmnesidi:r." 

Bu çözümün yeni olduğunu 
hiç kimse söyliycmez. Marksistler tara
fından yıllar önce clcştirilerck ç.ürütül
mü§~ ancak milliyetçilerin ve 
burjuvazinin savundugu '1uiusal kültü
rel özcrklik''len başka bir şey degildir. 

54 

Bauer tarafından savunulan bu çözüm, 
tam da burjuvazinin kullandığı bir çö
zümdür ve günümüz burjuva yazarlan
nın da ayru çözümü savunmalan 
rastlantı değildir. Fakat yazar ile bur
juva yazarları arasmda bir fark vardır. 
Burjuva yazarları bu çözümü günümüz 
için öneriyorlar. Yani mevcut statüko
nun ancak bu şekilde korunabiliccginc 
inamyor1ar. Ya:;r..ar ise bu çözümün bu
gün değil, gelecekte mümkün olabi!
cccgini söylüyor. 

"Bunun yolu bellidir" diyor 
"sosyalist demokr.asi ! Okullarda, ser"' 
best ve her düzeyde, anadillde eğitim 
yapabilmenin biricik garantisi budur*" 

Yazarın "sorunu sosyalizmlc 
bağdaıtırmak" dedigi bu olsa gerek. 
Sosyalizm sözcügünü kullanarak "so
syalist", '1devrimd\ !'kitleleri düzenin 
siyasetinden kurtanp'1 sosyalizme yön
lendiren çözümü ortaya koyduguııu sa
nıyor. Bunun reformisı bir düşünce 
olduğunu belirtmeye bile gerek yok. 
Bu yeni çözümüyle çok övünüyor ol
malı ki, burjuvazinin bunu neden akıl 
edemedigini soruyor. Kapalı kapılar 
ardmda nelerin döndüğünü bir kenara 
bırakalım, burjuva basınmda çaşaf çar
şaf yazılanları -hem de yazarinkinin 
tıpkısmın ayuısım- okumayan kalmadı. 
Yazar ABD'nin "Kürt Devleti Planının
dan haberlidir ama kendi burjuvazisi~ 
nin söylediklerine kulakları tıkalıdır. 
Bu iddialar "en hafıf deyimle" doğru 
degil, Unutıılmasııı ki, kendisine mark
sistim diyenierin M.A. Birand'ın geri
sinde kaldıkları bir zamanda yaşıyoruz. 

işte ıısımfsal"lıgından taviz 
vermeyen yazarın sözleri: 

" .•• İşçi smıfmm ve çahşanla~ 
nn, saglanması hedeflenen Hulusal" 
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birlikten ne olabilir'!" 
Bırakalım dagrnık kalsın, dcg

il mi? Fakat yazar bu dfu;üncesindc sa
önce kendi ulusal birliğini 

geırc~ıecek. Nasıl olsa emekçi-
lerin bir yararı yok ·rıpkı ya~ 
zarın gibi "eğer ( ... ) 
i:ıçi sııııfmm iktiılan bıı sınıfı 
Tilrk-Kürt (ya da llıılgar) ola-
rak ayırmanın ne anlamı var'!" 

biz de anlayama dık?? 

klarında t~~ıuı;::::~~~' 1'medcniyct" 
altına atarak 

de; Paris/tc 
Moskova mııTıcırı 
"ayak takmu" 

topra
emperyalistler 

''barhar"lann 
gcrilcmişlcrsc 
Kızıl 

~=;~~~~;1~11d~ı~ı,u:L~ıcnin
1

in tanımı hala ge-

nü olan kapitali2:m, şwuc,tıı 
bmıalımlanmn kefaretini 
sırtına yıkıp, mılılnmmc da•van.arıık 

bilincine tarihsel gellişı:rıeı1iıı bu aşama
söınürge halkları "sömür

oııurlu bir 
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bölücülük yayga
rasını boşa milliyetçiliği 
mahkum etmek ve enıperyalist güçlerin 
yeni planlarını askıda bırakmak bu ger-

kavramaktan geçcr.Kürtlcre karşı 
belli bir tepki duymaya başlayan prnle
taryayı burjuvazinin propagandasıyla 
kazanacaguu samp,bagımsrt.hk için 
müccdele edenlere yüklencrek "~'rılrt
meye çalışanlar her zaman olduğu gibi 
yamlacaklardır. Kürt emekçilerinin 
vcni Du kazanılmaz. Gün~ 
demdeki her alanda tecrit 
olan bu kurtul-
mak 
mc ye 

dırmak 

vcnini 

ryayı 

şovenizm i malet-
çalışıyor. 

meşruluk 
Kürt eınıckçiilerinin 

kendi slo;gartlarıyla cvıen·ıc 
şansını 

"birlik" 
br 

"smıfsalhk'1 adma 
Zincirlerin

den kurtulma llrsatı bulma 
olan bir köleden bu fırsatı ııc,ocı·ıcıJdır
mcrncsini isternek ne kadar saçmaysaı 
bay bir 
olarak kabul etmek de o kadar saçma
dır. Bu ile "kiile!ik" arasın-
daki bir halkının 

bilik zorunludur. Ve gw;enmı kazanmak biri 
olan bıı zorunluluk bizim kle 

özel bir anlam ıaşyor. TC sınırlan taya ~"i'"'''"'"" 
halklarm 

yana 

her önce UKKTH'nı tam 
olarak savunmaktan geçer. 
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l 
Henüz görmedim 

DUR ne seni 
ne de resmini 

Dur dinle, Adım ben verdim biliyorum 
içimdeki zafer meltemleri gibi Doğum tarihin 
esen ruzgarın sesini. ranzama yazılı 
Dinle Nusybinin Cizrenin haykırışmı. Yıl 1987 
Dinarnit patlamaları gibi Atan yüreğirnın bir bahar gecesi. 
sesini. ll 
kokla biraz Mevsim ilkbahar 
içimdeki gonca gonca güllerimi. Hücremde ben 
Kendini bul yüreğimden bir de çizdiğim resim 

Sesim ol Az ötemde filistin 
Sende git özgürlüğe baker 
Git özgür dünyaya, ulaş da!)larıma. dehşetin vatanı 
Ben kalayım içimdeki lll 
yaygımmla başbaşa. Saat sekiz 

Hücrem çığlık dolu 
Konukları m 

M. Kızıl/Paris 
öpıüle:si filistin çocukları 

N 
Gecem gündüzle evli 
Düşünüyorum-- . . 
Belkide yarinki görüşmecımsın. 
Ansızın gireceksin panoerernden 
Elerinde oisanın ilk çiceği 

hücremda ben 
sen 
birde 

Ohhhl 
yüreyğim ne kadar şen 
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Bombejıbo mere E. QAZİ Emir QAZİ xıstıbfine. Emir QAZİ bere Endame 
politbüro ya PDK-!rane biL Dı sala 1986'anda ew bı grubek hevalen xwe 
va jı partiye vedıqetın u pişti demek e ji "Parti ya Serxwebuna Kurdıstane" 
sazdıkın. Emir QAZİ, bi xwe ji dı be seroke Partiye. 
Ew ne cara yekeme ku d~ mm lı Ewrupa xwina kurda dırijine. W ek te zanin 
hım rejima Irane u hımji ya lrake bere pır caran welatparezen Kurdıstane lı 
dervayi welet kuştın. 
Hema saleke beri nıha ajanen irane Dr. A. Kasımlo u du havalen wi lı 
Wiyane (bajare Awusturya) kuştın. Disa lı Swede dı meha Nisane 1990'da 
endameki PDK-İrane hat kuştın. Beri demeke kın hukumeta Almanya 
beyan kır ku bı sedan ajane Tırkiye lı Alınanya kar dıkın, jı bo ku derheqe 
cepen kurdan u tırkan da xebera berhevkın. 
Her çıkas ew tışt heınu ten sere kurdan, parti u rexıstmen w an jı bo van 
erişen hoviti protest fi aciziyen xwe ji tinın zıman, disa ji devleten 
Ewrupayi jı bo xatıre ticarete u tekilin siyasi bı devleten kolanyalist va , 
xwe her tım lı keri nan. 
Lı ser ve yeke lı Swede, seroke gişti ye "Paraztına Zarokan" u seroke 
"Komita Swedi jı bo Paraztına Mafi\ Kurdan" gotınen xwe usa hanin 
zıman: "Mm. bala hukumete kışandıbfı fı gotıbfı ku pışti rawes
tandına şere Irane fı Irake, we Iran fı Irak lı hemher kurdan bı 
hevra karbıkın. Nuha, dı bın siya gelşa Xelice da jı bo 
paqıjkırına muxalefete şanseki dm bı dest xwe xıstıne." 
Disa berpırsiyare PDK-İrane lı S wed İbrahim Çorapçi dı beyana xwe ku dı 
rojnama ka Swedi da çap bu usa dıgoı: "Dıve bu kumeta Swede tedbi
ra bıgre ı1 dıve konsolosxana İrane wek konsolosxaneke 
bıxebıte, ne wek merkezek terorizme." 
W ek me bele ji hani zıman, çı mıxabın ku heyani ku menfaate devleten 
Ewrupa yen ticari fi siyasi hebın lı rojhelata navin ew tu car guh nadın ser 
gotınen kurdan fi alikariya gele kurd ji nakın. Le ev ne we mane ku erne 
beden g bıminın. 
Hemu şehiden Kurdısıane dı tekoşina gelen Kurdıstane da dıjin. www.a
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Ahmet Balı MehmetUzun 

Komunisten nemır h evre Ahmet Balı ii Mehmet U zun, ll sal here dı 
şere lı dıji metingehkaıiye il kevneperestiye da şehid ketın. 

Ewana jı bo Kurdıstanek Serbıxwe, Demokratik, Yekbüyi 
ı1 Sosyalist heri lı peşiye şer dıkınn. Daxweza wan ev bu 
ku tevgerek komunist ı1 serbıxwe lı Kurdıstane geş bı be. 

Tekoşina wan lı dıji metingehgariye ı1 ketxwariye 
jı me ra nimı1ne ye. Şere wan berdewam e! 
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