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S'l.1'.7'{,'ll 
Dergimizin bu sayısını sosyalist sol ve sosyalizmin sorunlarına 

ayırmıştık. Sorunların kapsamlıca tartışılması ve değişik 

düşüncelerin okuyucumuz tarafından karşılaştırılabilmesi için 24 siy
asi dergimize kapalı açık oturumumuza katılmak üzere çağrı yaptık. 
Çağrımızı her dergi ye yazılı olarak yaptığımız gibi, görüşme olanağı 
yaratabild~ğimiz dergilerle şahsen görüştük. Ayrıca tartışma 

çağrımız Ozgür Gündem gazetesinde yayımlandı. Ancak her şeye 
rağmen ilk etapta dört dergi gelebildi. Daha sonraki çalışmalarımızia 
sekiz dergiye zor çıkarabildik Bu sayı yapacağımız tartışma için ye
terli değildi. Diğer 'yönüyle konuşmacıların eleştiri hedefi haline 
gelme durumu sözkonusu olacaktı. Bu nedenlerden dolayı dergiler 
bazında yapacağımız toplantıdan vazgeçtik. 

Dergilerimizin bir araya gelememesinin. nedenleri vardı. llkin 
bazı kesimlerle bir araya gelmemeyi ilke düzeyine yükseltenler var. 
Bazıları tartışma konusunun ağır olması ve altından kalkacak adam
larnun olmamasından istekli olmadı. Kimisi daha farklı işleri (yoğun 
işleri) katılmama gerekçesi yaptı. Kimisi böylesi bir tartışma platfor
munda bulunmanın yararına inanmadı. Kendisini hazır hissetmedi. 
Kimisi pratik sürece hizmet edecek bir adım olmaması düşünceyle 
katılmadı. Ama en önemli neden siyasi dergilerin kendi içlerine 
gömülıneleridir. Dergiler kendi platfoımlanna bile ilgisizdir. Bera
ber üretmekten uzak görünüyorlar. Ama herkes kendi düşüncelerini 
pek tartışmadan ve şüphe sözgecinden geçirmeden abartılı bir dille 
yazıyor. 

Bizim yapmak istediğimiz ama varolan nedenlerden dolayı 

gerçekleştiremediğimiz tartışmanın bir siyasi derginin çağrısıyla 

gerçekleştirilmesini diliyoruz. Ortaya çıkan düşüncelerin ortak bir 
yayın organında yayımlanmasıyla bazı katkıların yapılmış olacağı 

inancım taşıyoruz. 
Dergiler düzeyinde ki tartışma projemizin sonuç veımeyecek du

ruma düşmesi nedeniyle başka bir proje ürettik. Aynı tartışmayı 
farklı düşüncelere sahip aydınlada yapınaya ç,alıştık. Davetli 
aydınlardan Yalçın Küçük, Fikret Başkaya, İşaye Uşür, Sungw Şav
ran, Ertuğıul Kürkçü, Aydın Çubukçu, Mustafa Kahya ve Munzur 
Pekgüleç yoğunluklarından dolayı soıularımızı yanıtlayamadılar. Sa
dece Doğu Perinçek'le röportajı gerçekleştirebildik. Genel Yayın 
Yönetmenimizin yaptığı röportajı okuyucumuzun değerlendirmesine 
sunuyoruz. 

Yine genel yayın yönetmenimizin Rusya Kominist işçi Partisi 
Merkez Komite Uyesi Boris Mihailyoviç Gunko'yla "Sovyetler 
Birliği ve Sosyalizmin soıunları"na ilişkin yaptığı görüşmeyi 

yayımlıyoruz. Zaman kıtlığı ve tercüman yetersizliği dolayısıyla 

kapsamlı bir bilgilendimıe sağlanmasa da bazı olguların yakalanabi
leceği kanısındayız. 

Konumuzia ilgili değerlendirme yazılarında "Ezilenler içinde 
Ezilenler"i Gütdal Aksoy, "Değerlendiımeyen ve Aşamayan Teınsil
ciler"i Medeni Ayhan, "Kronoloji"yi Tolga Ersoy yazdı. "Beşikçi, 

Küçük ve Başkaya'nın malıkurniyeti üzerine" yazısını Dara Azadi 
Dilgerm yazdı. 

Okuyucumuza özel bir açıklama yaparak sunu yazımızı bitiriyo
ıuz. Il. sayıınızda yazı İşleri Müdür olarak dergimizi logosunda ismi 
olan Abdunahim Koçhin aldığı görevi iç çelişkilerinden dolayı yapa
madı. Dergimiz kapağında adı basılmışken başvuıuyu yapınaktan 
kaçındı. O açıdan ilişkimizi kestik. 

Kuıumlar kalıcıdır. Kişiler gidicidir. Şimdi çoğalıyoıuz. 
Gelecek sayımızı "Ortadoğu Soıunlan"na ayırıyoıuz. Görüşmek 

dileğiyle okuyucumuzu selamlıyoıuz. 
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ÖZGÜR BİLİM Ezilenler Içinde Ezilenler 1 Gürdal AKSOY 

• • 
1 ' 

EZILENLER içinde EZILENLER 

Vladimir İlyiç 'in Anısına 

ÖZellikle "reel sosyalizm"in genel bir 
çözümlemesi yapıldıgında, artık yalnız 
başına ezilenler kategorisinin yetme
digini düşünüyorum. Bürokratizm, kişi ve 
parti kültü, tek adamcılık, tepedencilik, 
gizli milliyetçilik, yönetici kadroların sen
yorizasyonu ve dünya devriminin, kendi
sine kurban edildigi bir tek ülkede sosya
lizm anlayışı bir yana itilse bile, yalnızca 
kadın ve erkegin ezilenler kategorisi 
içindeki nitel farklılık temeline oturan 
toplumsal statüleri dikkate alınırsa, bu 
gibi durumlarda ister istemez, ezilenlerin 
yanı sıra, "ezilenler içinde ezilenler" kate
gorisini de görebilmek büyük bir katkı 
olacaktır. Belki, denilebilir ki ezilenler 
kavramı nitel bir belirlemedir; ancak, ezi
lenler içinde ezilenler kategorisi olsa olsa 
yalnızca nicel bir farklılıgı tanımlar. Oys_a, 
ezen sınıfın kültürel kurumlaşmaları ve ıl
keleri devrim sürecind~ esas alınıp toplu
ma uygulandıgında, "nice!" denilen farkın, 
aslında nitel bir fark oldugunu görmek 
zor olmayacaktır. Ayrıca, nitelik ve nice
lik farklılıgı görecelidir. 

Ezenler ile ezilenler arasında bir nite
lik farkı oldugu gibi, ezilenler arasında da 
başka başka nitelik farkları vardır. Çünkü, 
ezilenler kategorisi yalnızca sınıfsal 
bakımdan degil, cinsel , ulusal ve diger 
kültürel partikülarist bakımlardan da 
türdeş degildir. Örnegin, aynı cografyada 
yaşayan Arap ve Kürt halkı, genel ol_a~ak 
ezilenler kategorisi içine girmekle bırlık
te, Kürt halkı, hem Arap burjuvazisinin, 
hem de onun koşullandırıp yönlendirdigi 
Arap halkının baskıları altında kendi 
kimligini özgürleştiremedigi için, "ezilen:-

Gürdal AKSOY 

ler içinde ezilenler" olarak nitelenebilir. 
Yine, aynı sınıfa mensup olan kadın ve 
erkegin, kendi aralanndaki toplumsal 
farkları düşünüldügünde, kadının erkege 
göre ezilenler içinde ezilenleri temsil 
ettigi söylenebilir. Bu durumda, erkek, 
kadını sınıfsal açıdan ezm,emekle birlikte, 
başka kültürel kurumlaşma ve ilkeler 
aracılıgıyla ezmektedir(*). A~~ı dur~, 
devrimci partiler için de soylenebılır. 
Eger proletaıya_nın devrimd partisinin 
yönetici kadrosu da, ezen sınıfın, ezme 
ilişkisine ve onunla karşılıklı etkileşim 
içinde olan ilkelere dayalı politikalar 
güdüyorsa, ne niyetle olursa olsun, 
sonuçta objektif olarak ezen konumuna 
yüi<Selir. Ezen konumuna yü~l.işi 
hazırlayan ilkesizlik,- ayrıca, devnma 
partinin yönetici kadrosunu, (ezilenleri~ 
sınıfsal açıdan da ezen durumuna 
dönüştürebilir. Örnekleri boldur. Nite
kim, sosyalizm adına burjuvazinin ilkele
rını devrimci ilkelere yeg tutan 
anlayışların nerede dügümlendigi her
kesçe bilinmektedir. Emperyalistlerle 
uzlaşmaya kadar varan bu anlayışın, bazı 
bakımlardan, başından beri ezilenler 
içinde ezilenleri yaratmadıgını savunmak 
safdillik olur. 

Halka yaklaşım tarzı bile, devrimcinin 
konumunu etkiler. Sözgelimi, zaman 
zaman kullanılan «halkı kazanmak» de
yimi bir yaklaşımı tanımlamaktadır. 
Bizce, «devrimcinin rolü, halkla blrUk
te, özgürleştlrmek ve özgürleşmektlr, 
halkı 'kazanmak' değil.» ( t) «Halkı kur
tarmak>> anlayışı da yanlıştır. Devrimcile
rin görevi «halkı kurtarmak>> da degild!r; 
halkı, kendi kendini kurtarır hale getir
mektir ki, bu, aynı zamanda devrimcinin 
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ÖZGÜR BiLiM Ezilenler Içinde Ezilenler 1 Gürdal AKSOY 

de kurtuluşudur. << Halkı kurtarmak», bir 
anlamda, yangından mal kaçıırnak gibi 
birşeydir. Yani, ezilenleri nesne, bir diger 
deyişle mal durumuna indirgemek de
mektir. Oysa ki insanları nesneleştirerek, 
onlann bu .konumlarını pekiştirerek 

özgürleştiımek mümkün degildir. 
ÖZgürleştiımek, bireyi ve toplumu, daha 
çok özne durumuna getirmektir. İnsanları 
nesneleştirip güdecek özgürleştirdiklerini 
sananlar, olsa olsa tepedenciliSi ·savunan 
«devrimciler>> dir. 

yor: «'İkı dlnJI' tabiri doğru olabiUr. 
Boyun eğen, tümüyle kendini bastıran 
bir tıp ortaya çıktı. Ve bu tıp de, 
Kruşçevclllk gibi ve giderek • daha 
sonra Yeltsin'e kadar olan oluşumlan 
Izah eder. Yani bugünkü gelişmeler 
Stalin yöntemlerinin bir ürünüdür. Sta
lin'le bugünkü gelişmelerin bağanı 

görmemek mümkün değil. Belki bun
ları Istemiyordu, bu kadar yapmaya
caktı; fakat yöntemleri bu sonucu orta:.. 

ya çıkarıyor.»(3) 

Eger devrim, bilinçli ya· 
da bilinçsizce tepedenciliSe 
mahkum edilirse, yine te
peden inerek, indicilerek 
gider. Nitekim, Ekim Devri
mi, Lenin'den sonra tepe
denci bir yapıya büründügü 
için böyle hoyratça har
candı ve halkın da, buna 
hiçbir ciddi itirazı olmadı. 

Stalin'in formüle ettigi «tek 
ülkede sosyalizm»in gizli 
Slavofil ve dogmatik yoru
mu, ister istemez şu ya da 
bu biçimde Dünya devrimi
ni Ekim Devrimi'ne kurban 
etmiş, buna baglı olarak da 
o t~k ülkenin tek partisini 
tepedenci bir yapıya 

itmiştir. Bu baglamda, şu 

çözümleme önem 
kazanıyor: 

Arap ve Kürt halkr, Marksist-Leninist hare-

genel olarak ezilenler ketlere Stalin'den miras 

«Dünya devriminin 
çıkan · Sovyetlerin 

kalan en önemli olumsuz
kategorisi içine girmekle luklardan biri de kuşku yok 

birlikte, Kürt halkr, hem ki tek adamcılıktır(**). Öyle 

Arap burjuvazisinin hem ki Stalin'in, parti sekreter-

de onun koşullandmp ligini · Batılıların «one-man 

yönlendirdiği Arap show» una indirgedigi bile 

halkrnrn baskrlan altmda söylenebilir. "ı 930'lann 
koşullannda ve savaş 

kendi kimliğini sırasında,» • diyor Angotti, 

özgürleştiremediği için «partinin karar me~iz

"ezilenler içinde ezilenler" masana geniş bir katılım 

olarak nitelenebilir. Yine, düzeyi mümkün olmaya-

aynı sınıfa mensup olan bUirdl, ama ~aştan 
sonra bu duzeyln 

kadrn ve erkeğin, kendi azaltılması Için bir neden 

aralanndaki toplumsal yoktu. Merkez Komlte'nin, 

farklan düşünüldüğünde, ı 939 · ve ı 953 arasında, 

kadrnrn erkeğe göre onbeş yıl toplanınayı 
·1 1 · · d ·1 1 · başaramamas1, sosyalist 

ezı en er ıçrn e ezı en en demokraside dddl bir 

temsil ettiği söylenebilir. kopuşu gösteriyor.» (4) 

Aslında, savaş koşul-larında 

çıkandır, Sovyetlerin çıkan Rusların 

çıkandır, Rusların çıkan Sovyet partisf
nin çıkandır, Sovyet partisinin çıkan 
merkez komitenin çıkandır, merkez 
komitenin çıkarı genel sekreterin 
çıkandır. Son tahlilde, her şey genel 
sekreterin durumuna göre ayarlanmak 
zorunda! Ve genel sekreterin tükenişi 
de sosyalizmin tükenişl oldu. Ortaya 
bu gerçeklik çıkıyor.»(2) 

«proleter demokratik katılımın mümkün 
olmayabilirligi (impossibilitesi)» bir yere 
kadar haklı görülebilir: ancak, devrim, bir 
anlamda sürekli savaş demek 
oldugundan, liderlerin, savaşı bahane 
ederek bütün ipleri ellerine almaları haklı 
görülemez. 

Aksi halde, yine ezen sömürücü 
sınıfın klasik iki ilkesi daha proleteryanın 
devrimci partisinde uygulanabilirlik 
yaratır. Birincisi , «Güçlü daima haklıdır» , 

ilkesidir. Ne yazık ki birçok · Leninist 
yapılanmada bu ilke açıkça reddedilmesi-

Yine Öcalan, Stalin 'in, iki yüzlü adam
ların, Yalçın Küçük'ün tabiriyle «iki dinli» 
adamların dogmasına yolaçtıgını belirti-
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ÖZGÜR BiLiM Ezilenler Içinde Ezilenler 1 Gürdal AKSOY 

ne rağmen, geniş bir uygulama alanı bu
labiliyor. Birçok devrimci partide bir •<tek 
adam» var; herkes onun agzına bakıyor: 
O, vur deyince vuruyor, dur deyince du
ruyor. Parti içi herhangi ciddi bir eleştiri 
ona karşı işlemiyor. Çünkü o, herşeyden 
önce güçtür, güçlüdür. 

İkinci ilke ise, «herşeyi büyükler bilir» 
ya da «sen sus! küçüksün!» anlayışlannın 
ortaya çıkardıgı bir ilkedir. Buna göre, 
politika ve yönetim yaşlıların işidir, 
gençlere ise eglenmek ve evlenmek gibi 
işler düşer... Ben buna, politikanın ve 
dolayısıyla yönetimin senyorizasyonu di
yorum. Roma imparatorlugu devrinde, 
46 yaşını aşmış soylulara Senfores denil

yeteneğinin yitlrlllşl, siyasal çüıiiınenlf'l 
Işaretidir,>> diyor Troçki ve ekliyor: «( ... ) 
Yer altında olduğu sürece Bolşeviklik 
daima genç Işçilerin partisi olmuştur. 
Menşevlider, Işçi sınıfının daha saygın, 
vasıflı tabakasına dayanmış daima bu
nunla gurur duymuş ve Bolşevlidere 
tepeden bakınıştır,» (7) Şunu açık 
yüreklilikle itiraf etmek gerekir ki devrim 
yapan partilerin büyük bir çogunıugunun, 
gençligi politikadan ve yönetimden uzak 
tutmalarının -ki bu gençlige olan açık bir 
güvensizlik anlamına gelir- bir sonucu 
olarak, Sovyetlerin ve Dogu Avrupa'nın 
siyasal çözülüşü sonrasında, dünya 
gençliginin politik agırlık merkezi burjuva 

politikasına kaymıştır. mekteydi. (5) Her zaman 
yaşlılar meclisi olan Se
nato da sözcük olarak 
Senfor ile birlikte, Latin
ce'de yaşlı, yaşlı adam 
anlamlarına gelen sen
em (nom. senex)'den 
gelmedir [Eski İrl. sen, 
Litfı sena-s, Sans. sana, 
yaşlı!. (6) · 

Ne yazık ki birçok so
syalist devrim bir süre 

Marksist-Leninist 
hareketlere Stalin 'den miras 

kalan en önemli 
olumsuzluklardan biri de 

kuşku yok ki tek adamci/Iktir 
Öyle ki Stalin'in, parti 
sekreterliğini Batiiiiann 
«One-man show>> una 

indirgediği bile söylenebilir. 

Türkiye'nin boyalı 
basınının ya da lVIerinin 
bilinen bir amaç 
dogrultusunda sık sık be
lirttikleri üzere, Mosko
va'daki Komünist miting
lerinde çogunıugu yaşlılar 
oluşturmaktadır. 
Kuşkusuz yaşlılar 
azımsanamaz; ama, 
gençlerin çok az oldugu 
şeklindeki haberler, sonra senyorizasyoner 

olmuş, devrimci partiler ise birer 
senyörler partisi haline gelmiştir. Sovyet
lerde, Çin'de ve Küba'da görülen budur. 
Oysa devrim, genç işidir, devrimci politi
ka genç işidir ve herşeyden önce sosya
lizm de genç işidir. Ama dünya burjuva
zisi, kapitalizmin genç bir toplum, kapita
listlerin ise genç bir kuşak oldugu imajını 
yerleştirebiirnek için, Sovyetler ve Dogu 
Avrupa'nın çözülüşünün hemen akabin
de, degişimci dönüşürncü bir gençlik ve 
genç liderler modasına. yeşil ışık yaktı. 
Bill Clinton 'ın ABD başkanlıgına seçilmesi 
de, bu gençlik rüzg.1rının sayesindedir. 
Yoksa, yetmişlik Reagan ve Bush'lar 
karşısında bir skandallar valisinin ipi 
gögüslemesi ancak rüyalarda olurdu. Bu 
akım Türkiye'ye egemen oldu. Artık, her 
partinin bir «genç» lideri var. 

••Gençliği, bayrağı altında toplama 

gençlerin politik agırlık 
merkezinin bir süre sonra yine sosyalist 
politikaya dogru koyacagı gerçeginin, 
onlarda yarattıgı endişelerden olsa 
gerek. Devrim, aynı zamanda devrimci 
politikayı «46>• yaşın altına çekebilme 
başarısı demektir. Bu bakımdan, genç ve 
yeni olan sosyalist ögretinin, yalnızca 
70'1ik «sosyalist»lerce kucaklanaTı bir 
dünya görüşü haline getirilişine itiraz et
meyen gençlerin, ancak birer genç bunak 
oldukları söylenebilir. Bu baglamda, 
başta Marks olmak üzere, birçok Marksist 
düşünürün devrim bekledigi Avrupa 
nüfusunun, az gelişmiş ülkelerin 
nüfusuna göre daha yaşlı olmasını tarihin 
bir ironisi olarak görmemek de mümkün 
degildir. 

Devrimci partilerin dejenerasyonuna 
yol açan bir başka gerçeklik de, «her 
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'ÖZGÜR BİLİM Ezilenler Içinde Ezilenler 1 Gürdal AKSOY 

gerçek 'her yerde' söylenmez», biçiminde 

5omutlanan eleştiri düşmanlıgıdır. Bu da 

«iki dinli» ve iki dilli insanların ortaya 

çıkmasına neden oluyor. Zira, buradaki 

«her yer» den maksat, öncelikle partidir. 

Eleştiriye tahammülsüzlük, daha çç:ık 

«güçlüyüm, o halde haklıyım,» anlayışıyla 

ilişkilendirilirse de, bu ilişkide, partinin 

yönetici kadrosunun senyorizasyoner 

oluşunun de yeri vardır. 

gular: «Önderler, ezilenlere sözümona 
düşünemeyen ve - sadece eylem 
yanılsamasina yetenekli salt aktfvfstler 
muamelesi yapamaz; o zaman ezilen
ler gerçekte manipüle edilmeye {dav
ranışlar, Iradi olarak başkalannca be
lirlenmeye -ç.n.) devam edeceklerdir 
ve bu sefer manipüle edenler, 
manipülasyonun sözde düş~an 

olacaktır.»(9) 

Paulo Freire, Ezilenle-
rin Pedagojlsl adlı 

yapıtında, «bankacı egitim 
modeli» dedigi, diyelog 
karşıtı, buyurgan, 
özümsemeci yerine ezber
ci, eleştirel-likten yoksun 
egitim modelini eleştirir. 

Devrimci liderlerin de bu 
egitim anlayışına 

kapıldıklarından sözeder. 
Doğrusu, Freire'in de be
lirttigi gibi, ezilenlerin 
safında siyasi eylem keli
menin tam anlamıyla pe
dagojik bir eylem olması 
gerektigi için, başından 

beri bankacı egitim mode
li dogrultusunda hareket 
eden önderlikler, ancak 
« bankacı devrim» denilebi
lecek tepedenci bir devri-
me hizmet ederler. 
«Halka güven duy-
mayışlannı rasyonalize 
eden önderler l~tidan al
madan önce halkla diya
loğun Imkansız 

Siyasal çürüme, 
~~ezilenler içinde ezilenleri» . 

devrimden soğuturken, 

ezilenlerin yöneticileri de 
artık.J>ütünüyle birer ezen 
olma sevdasına kapılırlar. 

Böylece; devrim adına 
yapılan bütün bu 

uygulamalar, erkekçi yapı 
karşısında kadınları, 

senyorizasyoneryapı 

karşısında gençleri, gizli 
milliyetçilik karşısında 

küçük ulusları ve proleter 
demokrasinin yokluğundan 
dolayı da proJetaryayı ve 

aydın/ari devrimden 
soğutur. Sovy~tlerin gözle 

görülür ilk .çözülüş 
yıllarında ve öncesinde 

olan budur. 

Mesihçilik ya da Meh
dicilik, gel)el olarak dünya 
solunun önemli bir soru
nudur; özellikle parti için 
Mesihçiligin büyük sorun
lar yarattı~nı kabul etmek 
gerek. Orta Dogu 
cogra(yasının kültürel 
gerçekliklerinin böylesi bir 
yapılanmaya çok elverişli 

olması üzücüdür. 
Mesihçilik deseniz bu top
raklarda yaratıldı. Mehdi-· 
cilik deseniz keza öyle. En 
büyük despot !iderler, ta
rihte bu topraklarda boy 
gösterdi. O nedenle, bu 
cografyada liderlerce doy
urulması gereken kur
tarıcılık imgesi, babalık 

imgesi, ezen ve ezilenle
rin siyasal örgütlü 
bünyelerine kolaylıkla otu
rabiliyor. 

' Bugün, Türkiye'de 
Süleyman Demirel halkın 

bir kesimi tarafından baba 

olduğunu öne sürerler ve böylece diy
alog karşıtı eylem kavramını tercih 
ederler. O andan Itibaren de - tıpkı 

egemen elltler gibi- halkı fethetmeye 
çalışırlar: Mesih haline gelirler. 
Manlpülasyona başvururlar ve kültürel 
Istila uygularlar. Oysa bu yoldan, yani 
ezme yolundan, devrim, ya da en 

azmdan hakiki bir . devrim yapamaya

caklardır.>>(B) (abç.) 

olarak adlandırılırken, 

O'ndan 2500 yıl önce Pers Kralı Kuraş 

kendi halkınca yine bu sıfatla anılmıştı. 

(bkz. Heredot Tarihi). Devrimci !iderler, 

bu hazır «kurtar bizi baba» kültürü üzerine 

oturup, aynı kültürü kamçıladıkça, eninde 

sonunda, genel olarak toplumu bir baba . 

olmaktan çıkarma çabalarının bir anlamı 

olmaz. Böylece devrimci !iderler, ancak 

toplum babacılıgın, yani ataerkif toplu

mun ezen yöntemlerini kendi sınıfına da 

uygulayan «devrimci» babalara 
Freire, haklı olarak şu gerçegi de vur-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



1
ÖZGÜR BiLiM Ezilenler Içinde Ezilenler 1 Gurdal AKSOY 

dönüşürler. Bu baglamda, devrimci parti
lerdeki genel sekreterlik kurumunun 
dünyadaki örnekleri dikkate alınarak, bizi, 
böyle bir sonuca («devrimci» babalıga) 

götüren eksikleri ve yanlışlan tartışmak, 
dogruları ortaya koymak önemli bir ihti
yaçtır. Çünkü, ezen kültürün ilkelen 
~ogrultusunda hareket eden genel sekre
terliklerin, eninde sonunda genel sekter
lige dönüşmemesi için hiçbir neden yok-

lumpenproleteıya bulunC:tugu gibi işçi 
aristokratları da vardır. Bu, sözkonusu ol
gunun sosyo-ekonomik boyutu. Bunun 
bir de sosyo-politik bir yanı var ki o da, 
genel olarak ezilenlerin oluşturdugu poli
tik örgütlenmelerin büyük bir 
çogunlugunda ezen kültüre ait ilkelerin 
uygulama alanı bulması, arkasından da 
her türlü siyasal çürümenin ortaya 
çıkmasıyla ilişkilendirilebilir. Sivasal 

' Faşizmin tahribattna dur diyen, Sovyetlerde ki kurumlaşma ve ekonomik inşayt sa()layan 
Stalin, Arnavutluk devriminin ustast Enver Hoca ile beraber. 

tur. 

«Ezilenler içinde ezilenler>• gerçegi 
Sovyet toplumunda da yaşanmıştır. Bu
nunla, «yeni sınıf>• türünden teorileri be
nimsedigim anlaşılmasın. Kasdettigim 
şey şudur: Birincisi, ezilenler kategorisi 
sınıfsal, ulusal ve cinsel açıdan türdeş 

degildir, yani tek bir ·sınıf, tek bir ulus ya 
da tek bir cinsi tanım lamaz .. Kaldı ki pro
leterya bile türdeş degildir; kapsamında 

çürüme, «ezilenler içinde ezilenleri>• dev
rimden soguturken, ezilenlerin 
yöneticileri de artık bütünüyle birer ezen 
olma sevdasına kapılırlar. Böylece, dev
rim adına yapılan bütün bu uygı,ılamalo/, 
erkekç.i yapı karşısında kadınları, senyori
zasyoner yapı karşısında gençleri, gizli 
milliyetçilik karşısında küçük uluslan ve 
proleter demokrasinin yoklugundan 
dolayı da proJetaryayı ve aydınlan dev
rimden sogutur. Sovyetlerin gözle 
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görülür ilk çözülüş yıllannda ve 
öncesinde olan budur. 

Bu faturanın ortaya çıkmasında prole
ter demokrasinin oluşturulmayışının etki
lerini aramak gerek. Lenin, Proleter Dev
rim ve Dönek Kautsky adlı yapıtında, 

«Proleter demokrasi,>> diyor, «herhangi 
bir burjuva demokrasiden· bir milyon 
kez daha demokratlktlr; Sovyetler ikti
darı, burjuva cuınhurfyetlerfn en de
mokratlğfnden bir milyon kez daha de
mokratlktlr.» ( 1 0) Acaba, Lenin sonrası 
Sovyetl~r burjuva cumhuriyetierin en de
mokratik modeli olarak sunulan Avrupa 
demokrasisinden bir milyon kez daha de
mokratik miydi? Lenin'le birlikte, 

- oluşturulmaya çalışılan kollektif Uderlik 
de proleter demokrasi de, O 'nun 
ölümünden sonra yaşama . geçiril
memiştir. Örgütsüz aydın tipinin yaygın
laşmasının asıl nedeni de burada yatmak
tadır. Başta Sovyetlerde olmak üzere, 
dünyanın diger birçok sosyalist örgütlen
melerinde demokratik merkeziyetçiilgin 
olmayışı, aydınları örgütlülükten yoksun 

· bırakmıştır. Genellikle aydınların önüne 
konulan ikilem şudur: Ya örgütlü ola

'caksın ve dogmatik bir sınırlılıgı kabul 
edip susacaksın ya da düşünce üretecek
sin, ama örgütlü olmayacaksın ... Burjuva
zi bile, ezenlerin bu antik ilkesini çoktan 
terketmiştir. Çünkü burjuvazi, kör ve 
topaJ da olsa kendi demokrasisini yarata-· 
bilmiştir. Oysa proleterya kendi demok
rasisini yaratamadıgından ister istemez 
«ezilenler içinde ezilenler>>i dünyadaki tek 
demokrasi modeli olan burjuva demokra
sisine yöneltmiştir. Bu baglarrida, aynı 
nedenle burjuva demokrasilerine, özel
likle de Avrupa demokrasisine hayran 

- bırakılan aydınlar, devrimci partilerin ev
cilleştirilip sistem içine çekilmesinde 
gözardı edilemez tehlikeli roller oynaya
biliyorlar. 

Devrim aynı zamanda örgütlü aydın 
hareketidir. Eger, devrimci partiler 
aydınları örgütsüzleştirmenin bir aracı 

olurlarsa, olsa olsa· ortaya yalnızca askeri 
yanı agırlık kazanan, diger yanları güdük 

kalan devrimler ortaya çıkar. Bir devrimin 
aynı zamanda en geniş katılımıyla 

örgütlü aydın hareketi oldugunun en 
güzel ö~negi Ekim Devrimi'nde göze 
çarpar. Oyle ki Eflatun'un «Ya filozoflar 
devlet adamı olmalı ya da devlet adam
ları filozof olmalı, >> önerisinin yaşam 

buldugu bir devrim yaşandı. Oysa, 
bugünün dünya koşullarında aydınlar 
daha çok birer seyird durümundadır. 

Bunda bir nebze de burjuva demokrasisi
nin etkisini görmek gerek. Zira, bugün 
en geHşmiş burjuva demokrasisi sayılan 
Avrupa demokrasisinde ve daha bir 
takım ülkelerde, şiddete dökülmeyen ya 
da şiddet yoluyla . deseklenmeye 
çalışılmayan her türlü siyasal düşüncenin 
ifade .edilme özgürlügü saglanmıştır. 
Böylece, b~rjuvazi en belirgin anlamıyla 
siyasal şiddet olan terör ile siyasal 

, düşünce arasındaki baglantlyı ~oparmış 

oluyor. Yani aydınlara, teröre destek 
verip cezalandırılmaktansa, yalnızca siya
sal düşüncelerini ifade edip, demokrasi
nin «nimetleri»nden yararlanma fırsatı ve
riliyor. Burjuvazinin bu becerikliligi saye
sinde, siyasal düşüncenin eylemsel te
meli dinamitleniyor ve devrimd 
pratikten yoksun bırakılan devrimci teori 
giderek devrime ve devrimin zorunlu 
şiddetine yabancılaştırılıyor. Derken, 
aydın devrimin yapıcılıgından devrimin 
seyirciligine adım atmış oluyor. 

Devrimci partilerin aydınları 

örgügüzleşmeye iten uygulamalarından 
sözedecek olursak, bunlardan birinin de, 
tc (devrimd) politikanın bilime göre degil 
de, bilimin 'devrimci' politikaya göre a: 
yarlanması>> gerçegi oldugunu söyleye
biliriz. Nasıl olsa sosyalizm bilimseldir, o 
halde sosyalistler de ancak bilimsel poli
tikaJar üretirler demek dogru bir yaklaşım 
olmaz. işte bu anlayış, bizi, demin 
sözünü ettigimiz, bilimin «devrimd>> ya 
da «sosyalist>> politikaya göre ayarlan
ması sonucuna götürür. Oysa ki devrim
cileri ezenlerden ayıran önemli bir gerçek 
de, bilim düşmanlıgını mahkOm etmele-· 
ridir. Bugün burjuvazi, yer yer bilim 
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ÖZGÜR BiLiM Ezilenler Içinde Ezilenler 1 Gürdal AKSOY ll 
düşmanligını sürdüonekle birlikte -ki 
onlar özellikle sosyal bilimiere düşman
dırlar, onların çarpıtıcısıdırlar- , en fazla bi
limden yararlananlar da onlardır. Şunu 
unutmamamız gerekiyor ki bir devrimin 
en önemli yapıtaşlarından biri de bilim 
ve teknolojidir. '· 
Devrimi; 
yalnızca askeri 
zaferlerle özdeş 
tutmak, eninde 
sonunda yenilgi
yi getinnektedir. 
Zira, yalnızca -.-. •.. 
asken zaferiere 
dayandırılan , 
devrimler, kapi- : 
talist dünyanın ' 
teknolojik reka- , 
betine yenik · 
düşebilir. Bu 

Lenin'in de belirttigi gibi, sosyalizme 
geçişi hedefteyen bu yarı-devlet, "···· zo
runlu olarak yeni bir biçimde (genel 
olarak proleterler ve mülksüzlerden 
yana) demokradk ve yeni bir biçimde 
(burjuvazlye karşı) diktatoral olmak zo

rundadır.» (11) 
Yani, sanıldıgı 
gibi diktatörlük 
ve demokrasi bir
birine düşman ol
gular degildir; bi
rının bulundugu 
yerde digeri yok
tur denemez. Ak
sine, Wolfgang 
Leonhard 'ın da 
işaret ettigi gibi 
her iki olgu da 
kusursuz bir or
taklıga girebilir. 
Şöyle ki, devlet 
bir sınıf üzerinde, 
diktatörlük kurar
ken, aynı zaman

bakımdan, dev
rim öncesinde, 
yarın devrim ola
cakmış . gibi bir 
mühendisler or
dusu' da kurul
malıdır. Yoksa, 
asken zaferlerle : 
özgürleşen bir : 
toplum, bilim ve 
teknoloji 
bakımından 

·.~ 

diger sınıf için 
demokrasiyi, de
mokratik yapıyı 

oluşturabilir. ( 12) 
Bizim anladıgımız 
demokratik yapı 
da, yani proleter 
demokrasi de, 

bag ı m lı !aşmaya 
mahkOm olur ... 

KlZIIordunun kurucusu ve Pravda gazetesinin yonetleisi 
Troçki Sovyet devriminin önemli bir entel/ektüeliydi "····· yukandan 

Kitleleri, bu kategorinin (ezilenler 
içinde ezilenler) batagından kurtarabil
mek için öncelikle demokratik merkezi
yetçiligin proletaryanın devrimci partisin
de yaşam bulması zorunludur. İkinci ola
rak da, Yeni Dünya Düzeni'nin atmosfe
rinde, proleterya di ktatoryasından çok 
proleter demokrasi kavramını önplana 
çıkarmak gerekiyor. (* * *) Kuşkusuz, dik
tatcra ezilenlere dünün yanlış uygulama
larını çagrıştıracaktır. Ama, bu yeni de
mokrasi biçiminin yanında, ezenlere ve 
karşı sınıf yandaşlanna karşı da bir dikta
toryanın varlıgından sözetmemek olmaz. 

'yönedm' ol-
maksızın, bürokrasi olmaksızın, kfde
lerfn kendi insiyatifteri lle, devlet faali
yednfn bütürı alanlarmdaki etkin 
katılmasıyla aşağıdan, bir defada ku
rulmalıdır.••( ı 3) 

Lenin'in ölmeden önce, partide 
bürokratik bir egilimin varligını sezdigi 
belirtilir. Hatta, vasiyetinde bu kaygının 
izlerine rastlanmaktadır. Nitekim, Britan
nika'da bile şu görüşe yer verilmiştir: 
«Lenln'ln, belgeyl (vasiyet/ kastecflllyor, 
yn.) ardılının bellnienmesfnde pardye 
yol göstermek ya da ikddarı ele 
geçirme çabası Içinde gördüğü p~ 

} 
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önderlerinin olumlu ve olumsuz yan

Iarım sergfleyerek, ·herhangi birinin tek 

başma kendi yerine geçmesini 

IJnlemek amacıyla .yazdırdığı 

sanılmaktadır.» (14) (abç) Görülüyor ki 

daha o dönemden itibaren bir kollektif li

derlige gereksinim vardı. Ama, giderek 

«partinin de)enerasyonu, devletin 

bürokratikleşmeslnln hem nedeni hem 

de sonucu oldu,» ( 15) ve böylelikle, 

Troçki'nin güzel bir biçimde belirttigi 

gibi, «bürokrasinin koca kıçı, devrimin 
başına ağır bastı.» (16) Kuşkusuz, 

bürokratikleşmenin ekonomik nedenleri 

de vardır; ancak konumuz bu olmadıgı 

ıçın, incelerneyi buraya dogru 

genişletmiyoruz.(****) 

Devrimci partilerin dejenerasyonuna 

zemin hazırlayan bir başka ilke daha var: 

O da ezenlerden bir alıntı niteligi taşıyor. 

Bu ilke, halka tam bir güvensizilgin ve 
parti kültünün diyalektik ilişkisi sonucu 

ortaya çıkıyor: «Parti halk için degil, halk 

parti içindir,>> anlayışı giderek devletin 

karakterini de etkiliyor. 

Eminim buraya kadar kaydettiSim 

bütün bu ilkelerin, yalnızca bazı yanlış 

uygulamaların genel bir abartısı 

oldugunu söyleyenler çıkacaktır. Böyle 

bir çaba, durumu kurtarmaya yetmeye

cektir. Çünkü gerçekler kelirpe oyun

larıyla alt edilemez. Kaldı ki «Ukeler bir 

amaç, program, bir taktik ya da bir 

teori değildir. Taktikler ve teori, ilke 

değildir.>> (17) Örnegin, tek ülkede sos

yalizm bir. taktik olmaktan çok, bir ilke 
olarak kabul edildigi için, taktik ile ilke 

birbiriyle karıştırılmış demektir (*****) Bu 

baglamda, strateji-taktik ayrımının, 

gerçek deVFimci partiler için büyük bir 

şans, sözde devrimci partilerin önderlik 

ettigi kitleler için ise, büyük bir şanssızlık 

oldugu açıktır. 

«Ezilenlerin, ezenleri kültürel lsdl:l 

uygulamaya yöneiten davranış ve tep

kileri, devrimcilerde farklı bir eylem 

kuramma yol açmalıdır. Devrimci 
önderleri egemen eUtten ayırt eden 

şey, sadece hedefleri değil, aynı za-

manda hareket tarzıdar. Eğer aynı 

şekllde davramrlarsa. hedefteri de 
özdeş hale geUr.» (18) · 

Ezenler, ezilenlere boyun 

egdirebilm~k için, onlann dünyayı ve 

toplumu düşünebilme niteliklerini yok et

meye çalışırlar. Bunun için de dünyayı gi

zemlileştirmeye çalışırlar.( 19) Devrimci 

önderlikler de ezenlerin bu anlayışıyla 

hareket ederlerse, yine ezen konumuna 

yükselirler. O nedenle, bir devrimdnin 

sadık kalması gereken ilkelerden birinin 

de açıklık oldugunu unutmamalıyız. 

Açıklık, devrimci politikayJ yıpratmaz, 

sanıldıgının ai<Sine güçlendirir ve 

güvenilir kılar. Kuşkusuz buraya askeri 

sırları dahil etmemiz düşünülemez. 

Dikkat edilirse, Sovyetler ve Dogu 

Avrupa'nın çok açık bir biçimde 

çözüldügü şu son yıllarda, dünyanın 

ezen patranlan bile, artık kendi ilkelerini, 
anlayışlarını terketmiş görünmek istiyor

lar. Aslında, bu görüntü altında, 

sömürüleri, baskıları, zulümleri, velhasıl 

her türlü ezme ilişkisi devam etmektedir. 

Sıralamak gerekirse; 

* Tepedencilik, dogmatik merkeziy

etçilik- Yerel parlamentolar; yerel iktidar

lar 

* Gizemlileştirme, Gizleme (?Demir 

Perde) _.- Glasnost, şeffafhk; buna baglı 
olarak Medya'nın rolü, «bilgi çagı>> 

* Karizmatik liderlik, tek adamlık ·
anti-mesih (ya da anti-hero) liderlik 

* Bürokratik devletler ·;+ Devletin (ve 

ordunun) küçültülmesi (******) 

* Suskunluk ve düşünce suçu ··• 

Konuşma ve düşünce özgürlügü 

• Boyun egdirme ·- Girişimcilik 
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* Tutuculuk (Muhafazakarlık ya da 
statükoculuk) ... ilericilik, Degişimcilik 
Dönüşürncülük 

Bütün bu degişim yalnızca burjuvazi 
içindir. Onun önünü açmak içindir. 
Dünya halkları için geçerli olan ilkeler 
yine aynıdır: Susmak, boyun egmek, 
güdülmek, kandırılmak, «kurtanlmak», 
öldürülmek... Dünya halklanyla birlikte 
sürece müdahale edip gidişi 
degişitirebilmek için, . özellikle resmi 
«sosyalizm»in, sanki sosyalist dünya 
görüşünün birer parçalarıymış gibi ku
rumlaştırdıgı anlayışları, ilkeleri deşifre 

etmek ve bu dünyadan silip atmak, 
böylelikle sosyo-politik açıdan ezilenler 
içinde ezilenler gibi bir kategoriye yer 
vermemek ,gerekiyor.Ama ne yazık . ki 
bugün, dünya devrimci hareketinde bu 
gerçegi farkedebilen partilere rastlamak 
mümkün degil ... 
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ra, 1989, s. 16. 

(14) Lenin'In Vasiyetl, AnaBrittanni-
ca, C. s. 392. 

(15) Troçki, s. 75. 

{16) lbid., s. 74. 

{17) Lenin, Kitle İçinde Parti 
Çalışması, s. 1 53-4. 

( 1 8) Freire, s. 133-4. 

(1 9) lbid., s. 109. 

(*) Burada, Engels'in <<erkek, ailede 
burjuva, kadın ise proleterdir» şeklindeki 
teşhisini anımsamak yerinde olur. Ayrıca, 
Freire'in şu belirlemesini de buraya 
alıyorum : ''·· · mücadelenin başlangıç 
aşamasında ezilenler hemen hemen her 
zaman özgürleşmeye çabalamak yerine, 
kendileri ,de ezenler veya 'alt-ezenler' na
lirıe gelme egilimindedirler.» (lbid. , s . . 
23) Öyleyse, erkegi bir <<alt-ezen», kadını 
ise bir <<alt-ezilen>>, yani ezilenler içinde 
ezilen saymak mümkün olacaktır. 

(* *) Başta tek adam cı lık olmak üzere, 
birçok açıdan TC ile SSCB arasında ben
zerlik kurmamak mümkün degil. David 
Hotham, Türkler adlı yapıtında şunları 

söylüyor: <<Atatürkçülük, tek tanrılı pir din 
gibidir. Atatürk de Allah 'gibi tektir. Hiç 
kimse ona benzetilemez. (Atatürk 
üzerine Türkçe'de yayınlanan en başarılı 
biyografi de, sanki başka hiç kimse varol
mamış gibi Tek Adam' adını taşıyor. » 
(Hotham, Türkler, çev. M . Ali Kayabal, 
? , 1973, s. 39) Milli · Şef de, aslında bir 
tek adamdır, tıpkı Stalin gibi. Bir başka 
benzerlik, barış içinde bir arada· yaşama 
ile tek ülkede sosyalizm ilkeleriyle, 
«yurtta sulh, cihanda sulh>> ile tek ülkede 
pantürkizm anlayışları arasında kurulabi
lir. . Üçüncü benzerlik ise, Sovyet liderleri
nin artık sınıfsız bir toplumuz yargıları ile, 
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Ezilenler Içinde Ezilenler 1 Gürdal AKSOY 

Türk toplumunu «sınıfsız, imtiyazsız bir 
toplum >ı olarak tanımlayan Mustafa 
Kemal 'in sözleridir. Bütün bunlara, bazı 

kesimlerin mal<Satlı bir şekilde her iki 
ülkede yaşanan kültürel yapının «devlet 
kapitalizmi» oldugunu açıklamaları ekle
nince, elbette aynı çevreler bir yandan 
Leninist, bir yandan Maojst, bir yandan 
da Kemalist olmaya devam ederler!. .. 

(***) Sosyalist demokrasi ya da de
mokratik sosyalizm terimlerini kullanma
mak gerekiyor. Bunlar, Avrupa burjuvazi
sinin ve dönekierin terimi olmuştur artık. 
Bunlann yerine, devrimci demokrasi ya 
da proleter demokrasi terimleri tercil1, ' 
edilmelidir. 

(* •• *) Troçki, lhanete Uğrayan Dev
rim' de, bürokratikleşmenin, «bürokratik 
iktidarın temelinde, tüketim mallarında 

toplumun yoksullugu»nu görmektedir; · 
O'na göre, «bundan da herkesin herkese 
karşı mücadelesi sonuçlanmaktadır. » 

(lbid. s. 85) 

(* *** *) •<Sosyalizmin bir yerde, gecik
miş Rus kapitalizmi, Rus milliyetçiligi için 
bir taktik oldugu bug9n ortaya çıkıyor. 
Çok aa ama, bir gerçek olabilir! Kürt me
selesi çok iyi ipucu tutabilir. Eger bir ilke 
bagııııgı olsaydı, Stalin dönemi dahil, 
herhalde bu kadar açık bir ilke ihlalini 
onaylamazlardı. Sırf kemalizmin 
destegini kırmamak için, açık bir vahşeti 
onaylıyor! Bu, ilke ihlalidir. Kemalistlerle 
ilişkileri taktiktir. Taktik ugruna ilke ihlali, 
taktik ugruna sosyalizmin ihlalidir.>> 
[Öcalan'a aittir, yn.] (A. ÖCalan- Y. 
Küçük, Dirlllşin Öyküsü, İstanbul, 1993, 
s. 225) 

(******) Burjuvazinin sözünü ettigi 
devletin küçültülmesi, ister istemez, in
sana, sosyalist devrimle birlikte yıkılan 
burjuva devletinden, geçilmesi gereken 
proleter yarı-devleti anımsatıyor. Yani, 
sosyalistlerin gerçekleştiremedigi bir 
de'gişimi, kapitalistler lafta beceriyorlar. 
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ÖZGÜR BiLiM Degerlendlremeyen ve Aşamayan Temsilciler 1 Medeni Ayhan 

..... . 
DEGERLENDIREMEYEN ve AŞAMAYAN 

• • 
TEMSILCILER 

Çırak ustasını, çocuk da babasını 

aşmalı. Ancak ustayı aşan çıraklar usta
laşır. Baba ve ustanın gerisinde kalma elli 
yıl sınırta kalmışlıgı ifade eder. 

Marks ve Engels'in ustalıkları, 

düşüncedeki babalıklan dünya solunca 
onaylanıyor. Lenin; Marks ve Engels'ten 
sonra ogulu ifade eder. Çırak olarak işe 
başlar. Babasını ve ustalarını aştıgı için 
Marksist düşüncenin iyi bir temsilcisi olu
yor. 

Lenin'den sonra gerekli aşamayı 
saglayan ustalar pek görülmez. Sol 
farkında olmadan 17 Ekim Devrimi'nin 
depoladıgı enerjiyle iş yapıyor. Depo
lanmış enerjiye yenisi ilave edilmiyor. 
Enerjisi' bitmeye başladıginda ise herşey 
durmaya ve daSılmaya başlıyor. 

Sosyalizmi yıkılışa götüren bir sürü 
nedeni kafamda sayıyorum. Ama hepsini 
görememe, aşarnama ve temsil etme

meye baglıyorum. 

Görmeme ve aşarnama sosyalizmi za
mana, sürece uygulayamamaya neden 
olur. Uygulamada başgösteren sorunlar 
karşısında çözücü olmama, tıkanmayı ge
tirir. İnsanlık düşüncesine gerekli katkıyı 
yapmamayı, yeni perspektifler sunma-
mayı anlatır. · 

Görmeme degerlendinr ~m eye; aş
m ama tıkanmaya neden olur. Görmeme 
küçük mikropların vücut direnciyle kafa 
kafaya gelinceye kadar devam ediyorsa, 
kan kaybına neden olur. Bu noktadan iti
baren önlem almak imkansız degilse de 
çok zor olur. Hücrelerin dökülmesi kaçı
nılmaz olur. 

Sosyalizmin dünya çapında aldıgı ye-

Medeni AYHAN 

nilgiyi, görmeme ve aşmamaya baSh
yorum. Buraya nokta koyuyorum. 
Dünyanın en çok kaynayan bölgesi Orta
dogu'da Türk ve Kürt solunun öznel 
koşulları üzerinde durma gereksinimi du
yuyorum. 

Türkiye'de sol sosyalistim dedigi 
günden beri Sosyalizmi iyi temsil ede
mediSini göremiyor. GörmediSi için bir 
yanlış diger bir yaniışı geliştiriyor. Ortaya 
çıkan yeni yanlişlannı da göreiT\iyor. 
Dogruyu geliştiremiyor, aşarnıyor ve 
tıkanıyor. 12 Eylül darbesiyle de bu 
tıkanmışlık net olarak su yüzüne çıkıyor, 
aşmama ve tıkanma hala devam ediyor. 

Gelecek yaratmak için geçmişi 
degerlendirmek gerekiyor. Hataları, 
yanlışları ve iyi şeyleri tespit etmek gere
kiyor. 

Öncelikle Türkiye'de sol sosyalizmi 
çok kaba yorumluyor. Halkların psikoloji
'si ve sosyolojisi dikkate alınmıyor. Oku
nan şey çok az dogru yorumlanmalda be
raber bir Kuran ayeti gibi dayatılıyor. 

Dinin topulama tesirleri göz önünde 
bulundurulmuyor. Dogru yaklaşım 

gösterilmiyor. Gereksiz biçimde din faz
laca öne çıkarılıyor. Kaba materyalist bir 

_ yaklaşımla halkın duyguları rencide edili
yor. Halkın önemli bir kesimi sosyalizmi, 
sadece "dinsizlik" kelimesiyle 
tanımlayacak duruma geliyor. Bu hem 
sosyalizmin özgürlük, bagımsızlık, or
taklık, eşitlik, kardeşlik gibi önemli istem
lerinin öne çıkmasını engelliyor, hem de 
devrime . çekilecek bir kesimin 
kazanılmamasına neden oluyor. 

Türkiye solunun içiPe düştügü hatayı, 
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önemli ölçüde Kürt solundan bazı grup- taşımıyor. Türkiye solcuıugunu ögrenim 

lar da takip ediyordu. Kürdistan'da din gören, biraz da ögrenimi bitirrniş insanlar 

duygusu daha yogun oldugu için daha yapıyordu. Aynı hastalık devam ediyor. 

büyük zarar verdi. Son süreçte PKK'nın İlaç ve doktor gerekiyor. 

dengeli bir yaklaşım gösterdigi Türkiye solu çekirdek kabugunu del-

görülüyor. durmayacak şeyleri demokrasicilik adına 

Din kadar yogun bir biçimde öne veya «dogrtıyu . ben söyledim» adına 

çıkan cinsel özgürlük konusu oluyor. Sol yıllarca tartıştı. Çekirdek kabugunu del-

anarşist yaklaşımı Marksizme mal ediyor. durmayacak yaklaşımlardan dolayı 

Bulundukları süreçten bagımsız düşünme ayrışmalar yaşandı. Kendi özgücünü esas 

ön plana geçiyor. Kapitalist toplumda, almama ve şabloncu yaklaşım büyük 

Sosyalist Devrim hata ve zaaflara neden 

mücadelesi yapılırken, oldu . Sovyetik yapıyı savu-

Komünist bir toplumda nanlar Sovyetler 

yaşıyorlarmış gibi tavır Birligindeki gelişmeleri ve 

geliştiriliyor. Marksizmi Sovyet politikasını Marksist 

halkın kafa-sına Leninist ka_bul ediyorlardı. 

geçirilecek bir şapka ola- Sovyet politikasına göre 

rak düşünü-yorlar. Öne konuşuyorlardı . Sovyetlerin 

çıkanlan cinsel özgürlük Marksizm Leninizm'den ne 

tartışmalarıyla kazanılacak kadar uzaklaştıgı 

kitle kaybediliyör. Halk, . 'l ' görülmüyordu. 

dile getirdikleri anlayışta :, l; Maoist bir çizgiyi takip 

maneviyat bulamıyor. edenler Çin'in gerici tutum-

Tamamıyla bir kaosu, . larını Mao ile eşitliyordu . 

başıboşlugu, hiçligi ve l<u- Çin'in geliştirdigi hatalar 

ralsızlıgı çagrış-tiran ve gerici politikalara ezber-

söylemlerin sahibi oluyor- ci bir biçimde sahip 

lar. Marjinal sol taban çıkıyorlardı. Aynı şeyler 

kendisini bile normal , Enver Hoca'nın Arnavut-

yaşamda kaldıramayacagı Türkiye Devrimf'ni:ı ilk me~relerini ıugunu bayraklaştıranlar 

şeyleri açıklık adına koşan Dentz Gezmtş için de geçerliydi. 

sayıklıyor. Devrimcinin Arada kalan Troçkistler sistemin eksik-

onur anlayışının bir kapitalistten veya bir lerini veya örgütlenme yerine tamamıyla 

feodal beyinden nasıl farklılaştıgı temsil vakitlerini Troçki 'nin Stalin'e karşı 

edilmiyor. Bu yaklaşım tabanda haklılıgına ayırmayı seçiyorlardı. 

görülüyor tabandaki yaklaşım örgütsel Bu süreçte yenilgi dönemlerinin psi-

yaklaşımın yansımasını anlatıyor. kolojisine uygun olarak her şeyi Stalin'in ı 

Türk solu kü~ük burjuva aydınına kişiliSinde . sıkıştı np vuruyorlar. Troçki'yi 

dayanıyor. Mektepli oldugu için halk kit- Lenin'e degil, Lenin'i Troçki'ye 

!eleriyle bagıantı kuramıyor. Mektepte, yaklaştırıyorlar. Sürecin "(roçki'yi 

demekte, kahvede masa başı dogruladıgını yazmakla bitirmiyorlar. 

tartışmalardan zaman bulamıyorlar. Sol Madem süreç Troçki 'yi dogruluyor, halk-

mektepte·n fabrikalara köy ve mahalle ko- taki tepkiye niye önderlik edemiyorlar? 

mitelerine yayılamadıgı için mektepli Troçkizm dogdugu günden bugüne kaç 

kalıyor. En fazla işçi köylü iktidarını yerde örgüt düzeyine çıkabildi? Devrimci 

bagırıp çagırmakla beraber örgütlen- kazanımlarda payı var mı? Troçkizim 

mesine işçi , köylü almakta ciddiyet 
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yetmiş yıl nasıl örgutsüz kalıyor? Son 
dönemde· Troçkizmin dünya Marksizmini 
·temsil ettigini söylemek talihsizlik degil 
mi? Bir çok hataya düşmekle beraber 
pratigiyle Leninizmi temsil eden Stalin 
degil mi? Geçmişte Stalin'in yanlışlannı 
görmeden hep yüce!tmeye çalışan 

eleştiri adı altında karalama yapıyor. Bu 
gelenekte pir yarışma sözkonusu oluyor. 
Ancak açık otokritik (kendini yerme) al
maya geli.nce işler degişiyor. Her anlayış 
kendisini bu toprakların tek Marksist Le
ninist akımı görme egiliminde görü
nüyor. Her anlayış kendi dışındakileri re

anlayışlar ne kadar 
yanlışsa bugün Stalin'in 
dogru tavır ve 
yaklaşımlarını 

görmeyenler daha fazla 
yanlış degil mi? 

Temel bir sorunda, 
solun ba~ımsız politika 
geliştirememesi kendi 
koşullarına uygun teori ve 
programlar yapama
masıdır. 

Türk solundaki formel 
mantıgın -PKK hariç
diger Kürt gruplarında da 
varoldugu rahatlıkla 

söylenebilir. Bir uçtan bir 
uca savrularak bir 
yanlıştan bir yanlı'şa gidiy
orlar. Biçim degişiyor öz 
genelde yanlış kalıyor. 

Türk solu kendi içinde 
tasfiyeci, kendi dışında 

sekter tutumlar 
geliştiriyor. Bu temelde 
birlik yerine ayrılıklar ve 
karalamalar birbirini izliy
or. Geçmişte karşılıklı 

çatışmalara varacak 
düzeye geliyordu. Bu 
sorun günümüz kadar 

Ve aynlanlarla anlayışın 
ana gövdesi arkasında 

karalamaların önü alınamaz 
oluyor. 'Tasfiyeci, komplocu, 

diktatör, partiyi deforme 
etme, işbirlikçi, sınıf düşmanı, 

vatan haini, ihanetçi, sağa 
savrulan, uzlaşmacı vs. " gibi 
adlandırma/ar çoğu zaman 
ezberci yapılıyor. Varolan 

somut durumlara bu 
kavramlar uygulandtğında 
çoğu zaman içi boş kaltyor. 
Karştltklt olarak hakltiarım 

ortaya koyabilmek açısından 
· söylenen bu kavramlar 

savrukça kullanıltyor. 
Ayrılmalar karştltklt 

atışmalarla kalmtyor, sol içi 
şiddete dökülebiliyor. Bu tür 
durumlar istisnasız Türk ve 

vizyonist, oportinist, re
formist, şovenist, küçük 
burjuva köylü hareketi, 
teslimiyetçi, azan, 
işbirliktçi vs. gibi kav
ramlarla tanımlamaya 

çalışıyor. Tabii hiç bir 
anlayış·, bilimsel · bir 
şüphecilikle kendini 
degerlendirmeye 
alamıyor. Kendisinin de 
bazen yanlış olabile
cegini düşün-müyor. 

Gerçegin tekelini kendi 
elinde bulundur-
dugundan emin 
görünüyor. Temel 
gerçek ise Kürt ve Türk 
solunda bir tek yapının 
bile marksizmin bütün 
temel ilkelerini kendin
de toplamadıgı ve siyasi 
bir akım olarak 
örgütlemedigidir. 
İnsanlar nasıl ki kendi 

Kürt sol anlaytşların ortak özel hatalarına 
hoşgörülü davranma, 

günaht oluyor. Bu diger insanların hata-
günahlardan hep beraber ıarına fazlaca saidırma 

kurtulmak gerekiyor. egilimindeyse varolan 
, anlayışlar da öyledir. 

taşındı. Bu özelliSin tamamıyla Kürt sel 
anlaşıyiarda da kendi ni gösterdiSini bil
mek gerekiyor. Solpa ki bu tür gelenekler 
bir çok güzelligin oluşmasının önünde 
engel duruyor. Bu açıdan parantezi 
açarak derinleştirme gereksinimi 
doguyor. 

Bunun temelinde kendi dışındaki 

görüşlere tahammül-süzlük ve sol içi re
kabet yatıyor. Sol anlayışlar bazen burju
vaziye karşı yapamadı!<ları saldırıyı 

kardeş anlayışa yapıyorlar. Yine 80 
öncesinde feodallere saidırmayan Kürt 
anlayışlan birbirine saldırıyordu. Birbiriyle 
çatışan Kürt anlayışları aynı şehrin 

çevresinde birbirine düşman .Kürt feodal
leriyle ilişki geliştiriyordu. Akan devrimci 

Sol (hiç bir Kürt ve Türk sol 
anlayışlarını ayırmıyorum) çogu zaman 
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kanıydı. Ayakta kalan ise Kürt feodalitesi
ydi. 

Saldınlar soruası sözlü ve yazılı karala
malar, bilim dışı adlandırmalar artarak 
gelişiyordu . Bu şunu ortaya çıkarır: Sol 
ideolojik savaşı bilmiyor. İdeolojik 
savaşla haklıligını ortaya koyabilecek de
recede derinleşmemiştir. Kaba ve kop
yacı bir teori ile zihniyeti yargılama gücü 
elde edilmediginden tek yol saldırı oluy
or. Yapılan saldırılar mantıksal degil iç 

Sol, detay unsurlara çok fazla kafa yo
ruyor. Detaylar temel ilkeleri öne çıkanp 
birleşmeyi engelliyor. Anlayışın kendi 
içinde bile detaylarda düşünce aynlıgı 
tasfiyeyi veya kopmayı gündeme getiriy
or. Ve · ayrılanlarla anlayışın ana gövdesi 
arkasında- karalamaların önü alınamaz 

oluyor. 'Tasfiyeci, komplocu, diktatör, 
partiyi deforme etme, işbirlikçi, sınıf 

düşmanı, vatan haini, ihanetçi, saga sav
rulan. uzlaşmacı vs." gibi adlandırmalar 

Türkiye Oı3vrimci Hareketinin Önemli üÇ Lideri 
Mahir Çayan. lbrahim Kaypakkaya, Dr. Hikmet K1VIIc1ml1 

dürtüseldir. En iyi savunma saldırıdır 

aniaşıyına dayanıyor. Oysa zihniyeti 
yargılayabilecek bir birikime ve bilimsel 
bakış açısına ihtiyaç duyul~yor. 

Sol o kadar ileri gidiyor ki kendisini 
işçi sınıfının yerine koyma egilimi 
gösteriyor. Bu psikolojiyle hareket et
mekle partinin ve kadroların yönetimini 
esas aldıgını gösteriyor. Tabii ki 
üretenlerin yönetmemesi durumunun ön 
koşulları bilinçsizce döşeniyor. Bu parti 
önderliklerinin (genel sekreterin), partinin 
ve biraz da kadroların kutsanmasından 

kaynaklanıyor. Sol , marksizmde olmaya
cak fetişleştirme, tabulaştırmayı yaşatma 

egilimi gösteriyor. Partilerde <letaylarla il
gili düşünceler bile dogma haline getirili
yor. 

çogu zaman ezberci yapılıyor. Varolan 
somut durumlara bu kavramlar uygu
landıgında çogu zaman içi boş kalıyor. 

Karşılıklı olarak haklılarını ortaya koyabil
mek açısından söylenen bu kavramlar 
savrukça kullanılıyor. Ayrılmalar karşılıklı 

atışmalafla kalmıyor, sol içi şiddete · 
dökülebiliyor. Bu tür durumlar istisnasız 
Türk ve Kürt sol anlayışların ortak günahı 
oluyor. Bu günahlardan hep beraber kur
tulmak gerekiyor. 

Bir anlayış diger anlayışiara bakışını 

sadece kendisine karşı sergiledigi tavırla 
degerlendirmemelidir. Ezilenlerin safında 
olup olmadıgına bakmalıdır. Emekçilerin 
ve ezilenlerin yanında saf tutan anlayışa 
düşmanca yaklaşılmamalıdır. 

Sol ilkesellik adına çekirdek kabugunu 
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doldurmayacak siyasi farklılıklan geçmiş. 
dönemlerde oldugu gibi büyük ayniık
Iann nedeni yapmarnalıdır. Benzerlikleri 
ve aynılıkları yakalamak, geliştir-mek ve 
öne çıkarmak önemlidir. Cephe ve "birlik 
olacaksa mutlaka içimde olmalıdır anla-. 
yışı bırakılmalıdır. Diger taraftan olumlu 
sonuçlar doguracak birleşmeler kendine 
güvensizlik ve erime korkusuyla redde
dilmemelidir. 

Sol ülkesinin devrimine yönelik 
somut problemlerde birleş.melidir. Yine 
bir ayrılma durumu kaçınılmazsa bu. da 
yaşanılan toprakların problemlerine 
ilişkin olmalıdır. Öznel düşünmeyi bilme
yen anlayışlar, devrim yaratarrlaz. 
Geçmişte yogun biçimde S.S.C.B., Sin 
veya Arnavutluk'a ilişkin degerlendir
meler nedeniyle ayrılmayla karşı kaJ:şıya 
kalanların kafaları kendi topraklarında, 
kendi omuzları üzerinde 'degildi. Bu 
kampiaşmaya göre politikasını belirleme 
hatasına düşmeyenler daha çok THKP-C 
kökenli anlayışlarla PKK'ydi. ÇKP ve SBKP 
arasındaki ayrılıklar temelinde 9areket 
edenlerden sadece bir kaçina deginmek 
gerekiyor. Ülkemizde Kawa'nın - .'ve 
KUK'un bölünm~sinde bu kutuplaşmanın 
etkisi var. TİKP- Aydınilgın ol(\~jld}kçe 
saga savrulması ve devletle kucak 
kucaga oturmasının iki nedeni var.' :Birin
dsi Kemalizmin etkileridir. İkindsi Çin'in . 
Sovyetleri empeıyalist güç olarak lanse 
etmesi ve bütün tehlikelerin kaynagı ola
rak göstererek empeıyalizm ile el ele 
tutuşmasıdır. TİKP- Aydınlıgın , politikası 
Çin'de belirlendigi · ıçın Sovyetlerin 
Türkiye'ye bir müdahale yapabilecegi 
korkusu taşıyordu. Sovyetlerden daha 
fazla milli çıkar dogrultusunda hareket 
eden Çin, TİKP- Aydınlıga milli çıkarlar 
dogrultusunda harek~t ,etmeyi 
ögretmişti. . TİKP-A ydınlık orduyu ara güç 
düşünerek soldan tamamıyla uzaklaştı. 
Solla karşı karşıya geldi. Mao'nun 
yönetimiyle sonraki yönetimin arasındaki 
farklılıkları bile şöremeyen -ikisini birbiri
ne eşitleyen- TIKP-Aydınlık bu geçmişin 

faturasını hala ödüyor. Geçmişi nedeniyle 
sol anlayışlan hala ikna etmiş 
görünmüyor. 

Mao'ya "önderimiz" diyebilecek 
egilimlere sahip TİKP-Aydınlıgın yanına 
Gorbaçov'a "önderimiz" diyen TKP'yi ekle
mek gerekiyor. TKP Sovyetlerin iç ve dış 
politikasındaki bütün yanlışlarının temsil
ctligini yaptı. Bir parti görüntüsünden çok 
bir konsolosluga benziyordu. Solda 
üretmemeyi, yaratınarnayı en çok temsil 
eden yapı özelligine sahiptir. İnsan solcu 
derken bile tuhaf oluyor. Türkiye'ye ica
zetli geldiler. Geldikten sonra kendi bur
juvazilerini meşrulaştılmak için çalıŞtı~ar: 
Anti demokratik uygulamalarla imajı 

sarsılan TC'nin imajını düzeltme ugraşı 
verdiler. Geçmişte sag ellerini devlete, 
sol ellerini. sola uzatırken, son süreçte iki 
ellerini devlete uzattılar. Gorbaçov ve 
Yeltsin gibi sosyalizmi kapitalizmle ev
lendirmeye çalıŞtılar. Çok ilgi çekid ve 
aonacak bir sonlan var. Reel sosyalizmin 
duvarlan Moskova'da düşerken TKP'nin 
kafası taşlar arasında kaldı. Hiç olmazsa 
kendi topraklarının öznel durumunda 
yaşama veda etselerdi soranlan olurdu. 

Şimdi soranları yok. Radikal sosyalist 
tavrın gelişmemesinin ilk ve en büyük 
nedeni öldü. Bu· ölüm Kemalizmden 
daha az etkilenenlerin ölümünü de 
yakınlaştırabilir. Düzelmeseler ölmeleri 
halklarımız adına iyi olacak. Ve ölüm yeni 
bir yaşarn olacak. 

Daha t 930'1arda ölmesi gerekene 
karşı yaşarnı temsil eden Kıvılcımlı 'ydı. 
Sosyalizmin radikal çözümlemesiyle dev
letle karşı karşıya kaldı. Ancak herkesin 
yanlış ve yetersizi temsil ettigi bir ortarn
da Kıvılomlı anlaşılmadı. Yanlışkıların ve 
yetersizliklerin yogun oldugu dönem ve 
ortarnlarda dogru olan anlaşılarnıyor. 
Kıvılcımlı Kemalizmin sol üzerindeki te
sirleri sonucu "bir dogruyu söyleyeni kırk 
köyden kovarlar" misali yalnız kaldı. 
Kıvılcımlı'ın tavrını bugünkü olay ve ol
guların düzleminde geliştirerek. kitlesel-
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leştirerek yaşamı temsil etmek mümkün 

görünüyor. 

Bugün Türkiye'de bir boşluk var Politi

ka boşlukları degerlendirebilme ve dol
durma sanatıdır. Bu sanatı iyi temsil ede
cek bir bir temsileiye ihtiyaç var. Büyük 
kararlılık örnekleri göstererek mücadele 

eden iki üç anlayış var. Ancak beklentile

~e cevap alamıyorlar. Geri kalanlar 

mülteci olarak yaşıyor. Sürecin çok daha 
gerisinde bulunuyor. Yine Türkiye'de 
sürekli faşizm oldugundan legal 
çalışmayla devrim yaratmak mümkün 

görünmüyor. Oysa par~ parça legaliteye 
yerleşme sürüyor. Belki bu tür yapıların 

daha yogunlaşmış politika yapan yapılara 

bir yan dayanak durumları olabilir. Sürekli 
faşizm koşullarında legalite devrim yarat

maz. Faşist yasalara çakılma söz konusu
dur. Yasal partiler söylemesi gereken 

şeyi konuşamıyor. Bunlardan daha kötü 
durumdakiler ise bir hareketten bir dergi 

çevresine düşenlerdir. Diger bir kısmı ise 
işe dergi çevresi olarak başlayan ve dergi 
olarak kalanlardır. Bazı dergi çevreleri 
dergicildere bölünüyor. Türkiye'de her 

ayırlan üç kişi bir dergi çıkarıyor. Ve 
nerde farklı düşündükleri bilinmiyor. 

Bu arada ilk TİP'e deginmek gerekiy

or. İlk TİP bu topraklarda legal çalışmaya 
en elverişli olanı anlatır. Bazı devrimci 

açılımları halkın önüne koyabildL Yine o 

günün koşullarında Türkiye S<?syalist ha
reketine önder yetiştiren bir toprak işlevi 

gördü. Ancak Behice Boran ' ın mahkeme
deki konuşmasından anlaşılacagı gibi TİP 
kürt sorununa ilgisiz ve inkarcıdır. 

Bu dönemin bazı önemli önderlerine 
deginmek gerekiyor. Bu topraldarda in-

sanların devrim ıçın ölebilecegini 

yaşamlarıyla kanıtlayan Kaypakkaya, 

Deniz, Mahir ve Kıvılcımlı teorik ve pratik 
düzeyde henüz aşılmış görünmüyor. 

Daha dogrusu ardırlarının teorik ve pratik 
düzeyde önemli bir katkı sunmadıklarını 

görmek gerekiyor. Kaypakkaya, Deniz, 

Mahir ve Kıvılcımlı'lar önderdi. Örgüt 

kurdular. Örgütlenme yapıtlar. Ancak 
güpümüzün önemli bir sorunu var. 

Türk solunda görünürde 
örgütlenmeler çok, örgütlülük az dene
cek kadar yok. Önderlikler çok aynı za

manda önder yok. Yani bir kıtlık var. Bu 
kıtlıgın PKK hariç- diger kürt 

anlayışlannda da var oldugu söylenebilir. 
PKK'yı en ·küçük organizmadan en 

büyüge götüren bir neden de önemli 
oranda önder kişilere sahip olmasıydı . 

Sol (fürk ve Kürt sol anlayışlarının 

bütününü kast ediyorum) çok yönlü 
mücadele, yol ve yöntemlerinde kullan

makta yeter~iz kalıyor. Çok yönlü 
saldıran düşmana çok yönlü mücadele, 

yol ve yöntemleriyle cevap vermek gere
kiyor. Politika boşluklan sevmiyor. Aske

ri , teorik, kültürel , siyasi, diplomatik, 
ekonomik yol ve yöntemlerinin tümünü 

en yogun kullanmak gerekiyor. 

*Türk sol anlayışlan içinde üç anlayışın 
(Dev Sol, TDKP, TİKKO) az da olsa bir as
keri güce sahip oldugu biliniyor. Ancak 
bu güç kitleselleşemiyor. Bir kaç alanın 
dışına çıkamıyor. Var olan durum 

tıkanmayı ve açıimamayı ifade ediyor. 
Biraz İstanbul ve Tunceli faaliyet alanlan 

görünüyor. İstanbul aynı zamanda çok 
daha yogun kayıp v~rme alanı oluyor. 
Düşündürü-cüdür. Dikkat etmek gerekiy
or. Başka yer yok mu? Bazen alanı din

lendirrnek gerekiyor. Yeni alanlara 
açılımlar neden gerçekleştirilemiyor. 

PKK'nın muazzam bir askeri güç ya
rattıgı biliniyor. Dünyanın önemli bir ge
rilla gücünü oluşturuyor. Ancak bu güce 
paralel gelişmişlikte bir siyasi örgüt
lenmeye sahip bulunmuyor. Geri kalan 

kürt sol anlayışlannın ise ya askeri güçleri 

bulunmuyor ya da çok az da olsa dinlen
diriliyor. Bu sekiz kürt anlayışı gücünü 
dinlendirdikçe teorik bir anlam dışında 

hiç bir şey ifade edemez hale geliyor. 

80 öncesi sol kendiligindenciydi. 

Halklarımızın kapılarını çaldıgını 

söylemek mümkündür. PKK girdigi alan-
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larda kendiligindenciligi kırmaya başladı. 
Geri kalanlar halen kendiligindencidir. 
Halk çalacak kapıyı kendi arıyor. Yakın 
dönemin en önemli eylemi Zonguldak 
madend grevidir. Eylem kendi
ligindeciydi. Ekonomik talepler dışında 
bir talep gündeme gelmedi. "Özal gitsin" 
denildi. Özal gitti, ancak ikinci Özal 
geldi. En önemli nokta bazı anlayışları 
temsilen giden birey:erin çalışma ve slo
ganlarının işçiler tarafından itibar 
görmemesidir. itibar görmeme kopuk
ıugu anlatır. itibar görmeme sendikalarda 
burjuv~inin temsilcilerinin at oynat
masından kaynaklanır. 

80 öncesi solculukta alıntı ve fOrmül 
ezoerlemek beyinleri tahrip etti. Dogma
tik ve dar kalıpçı yaklaşımın temelini 
teşkil eden nedenlerdendir. Öznel 
düşünmemenin nedenlerindendir. Şu 
anda geçmiş sahneler hem gülünç hem 
de üzüntü vericidir. Meydanlardaki 
haykırışlar ise özlenen şeydir. 

Yine istisnasız bütün solun ortak 
hatası sosyalizmi devrim sonrasına 
bırakmasıdır şimdiden kurulacak sistemin 
çevresinin hazırlanmamasıdır . 

Türk solunun hatalarını derinleştiren 
temel etken Kemalizmin etkileridir. Türk 
solu bir - iki istisna hariç- toplumsal olgu
ları üzerinde devrimi programlaştı
ramıyor. Misakı Milli Türkiyesine göre· 
adım atıyor . Onun için Kürt sorununun 
ehemmiyetini g_öremiyor. Devrimin 
temel dinamiklerinden birine kayıtsız 
kalıyor. Sadece Kürtlere degit diger halk
ların sorunlarına kültürel gelişimlerine 
kayıtsız davranılıyor. Kemalizmin tek 
ulus, tek devlet, tek kültüre dayanan 
c;tüşüncesi sol grupları derinden etkiliyor. 
Türk sol grupları -Kıvılcım Acil ve Kurtu
luş çevresi hariç- Mustafa Kemal'in etkile
rini taşıdılar. Son süreçte TKPB ve Ekinci-

· ıerin olumlu açılı~larıda var. Ancak bun
larında kitleselleşmeme ve pratik adım 
atmama gibi sorunları var. 

Kendi ulus sorununu gündeme geti-

ren Kürt devrimcisini şovenlikle 
suçluyorlardı. Büyük devlet şovenligi 
yaptıklarını büyük ulus şovenizminden • · 
kurtulamadıklarını Kemalizmin tahribat
larından dolayı göremiyorlardı . Onun için 
Marks ve Engels'in İsveç Norveç'in 
ayrılmasında aldıkları tavrı 
anlamıyorlardı. Lenin'in Ukranya'ya 
bagımsızlıgı yakıştırmayan Roza Lüksem
burg'a cevabı baz alınmıyordu. "Büyük 
birlik ve devletlerden yanayız, yoksa Em
peryalizmin agzina yem olursunuz. 
Türkiye'de devrim olmadan Kürtler 
özgürleşemez. Sömürgenin sömürgesi 
olamaz. Düşmanımız bir oldugundan ayrı 
örgütlenme yanlıştır. " gibi şablonlar baz. 
alınıyordu. Kemalizmin etkileri Türk solu
nu yanlışa götürüyordu. Dogru devrimci 
tavrı geliştiremiyorlardı. 

Kürt solu Kürdistan'da baş çelişki olan 
ulus sorununu gündeme getirmekte ge
cikti. İlk dönemlerde Türk solunun 
baskısından dolayı çekine çekine ulusal 
sorununa yaklaşım gösterdiler. Güven 
bulduktan sonra dogru devrimd tarzda 
ulus gerçekligini savunabildiler. 

Sol genel olarak çok konuşuyor, çok 
tartışıyor; ama iş yapmada sınıfta 
kalıyordu. Demokrasicik veya kendini 
kanıtlama komplekslerinden ardı arkası 
kesilmeyen yogun tartışmalar iş yapmayı 
engelliyordu. En ufak şeyler üzerinde 
günlerce periyodik aralıklarla tartışılıyor, 
ama tartışmalar sonuç vermiyor. Tabi 
sonuç vermeyen tartışmaları kesmemek, 
ciddiyetsizlige ve iş yapmamaya götürü
yordu. Sol konuşmaya veya kendiyle 
tartışma sohbetlerine ayırdıgı zamanı 
örgütlenmeye ayırsaydı şu anda devrimi " 
yaşıyor olabilirdik. 

Solun halkı örgütlemesinden çok 
halkın sola geldigini söylersek yanlış 
olmaz. Tepki duyan halk solun kapısını 
geleneksel bagtarla çalıyordu. 

Türk solunun ve Kürt solunun 
örgütlenme yapısı olabildikçe gevşekti 
iktidar isteginde de ciddiyetsizlik ve 
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ürkeklik vardı. PKK örgüt yapısını daha de ayrılık ve çatışma nedeni oldu. Sol 

disipline tutarak iktidarı hedeftedigi için; birbirini tasviye etme ugraşı verdi. 

en küçükken en büyük güç naline geldi. Güvensizlik derinleşti. SaglıJd.ı öznel 

Ama herşeye ragmen 1980 degerlendirmeler yapılamadı. Dengesiz 

öncesinde yüzbinlere seslenen örgütler mantık kurmalarla bir uçtan bi uca gidil-

vardı. Büyük metropllerdeki miting ve di. Formel düşünmeye son veremediler. · 

· yürüyüşler ha bugün ha yarın devrim ola- Halen Kemalizmin etkilerinden temizle-

cak izlenimi veriyordu. 12 Eylül herşeyi nemiyorlar. Halkları şahlandıracak politi-

degiştirdi. Sol genel olarak hazırlıksız ya- kayı uygulamaya sokamadılar ve 

kalandı. Örgütlenmedeki sokamıyorlar. Örgüt disipliniyle iktidan 

gevşekl 'ık telaş ve isternede yetersiz kaldılar. 
1iek tek örCTu"t b,"'.,.ında 

.. .. d Id o GL Önlerine iktidar hedefi 
uşuşmeye ne en o u. d ~ j d' . 
Halkın tepkisini darbeci- egerı en- ırme.rı .. .. koy amadıklan için ses ge-

l ere çekecek öncü ortaya .bırakıyorum. PKK hanç butun tiren; Faşizme karşı 

çıkmadıgı için ı ı Eylül . Kürt ve Türk örgütleri için birleşik cehpeler 

yenilgisi tarihe kayıt söylüyorum Lenin Ekim oluşturamadılar. Büyük 

oldu. Devriminden önce yenilgi çapta hazırlıksız ·yakala-

T .. k K" ı d nan sol telaş Içinde 
ur ve urt so un a aldı. Ama yenilgiyi direnişe, dagıldı. 

halen yenilgi demeye direnişi devrime götürdü. . Solun kola ca 

dili varmayan gruplar 1 
Y 

var. Gerçegi . görmemeye 980 darbesinden sonra Türk dagıımasını iktidar hedefi-

çalışıyorlar. Yenilgilerden ve Kürt solu· henüz belini ni isteginde ciddiyetsiz ve 

sonuç çıkaramıyorlar. doğrul-tamıyor. Aradan 13 örgütlen-mede 

Geçmişin yı/ geçmesine ·rağmen adım gevşeklige day-

degerlendirilmesini yap- atmakta zorlanıyor. Oysa, andırıyorum. 

makta ürkek dav- Lenin 'in Bolşevik Partisi Teorik açıdan bazı 

randıkları için gelecege darbeden sonra 13 yıldan az ~alar kaydeden, Ke

yürüyemiyorlar. Açık bir . ' . malızm 'le baglan'nı kesen 

yenilgiyi ifade eden 12 bır zamanda devrım yaptı. ve yüzbinlere seslenen, 

Eylül darbesini yukardaki PKK, TDKP, DEV SOL, TlKKO Kurtuluş, dar bir çevreye 

anlatımlarımızı dikkate dışında kalan Kürt ve Türk yani bireylere düşüyor. 

alarak . şu nedenlere anlayışlan hala mültecilikten Ciddi bir iktidar hectefiyle 

baglayabiliriz: kurtulamıyor. beraber örgüt dislplinin 

Türk solunun köylü ve gevşekligine day-

işçi kitleleriyle ilişkileri andınyorum . Başka bir 

yeterli görünmüyor. Mektepli solculuk izahı da bulamıyorum. Farklı bir izahı 

çok daha agırlıklıdır. Kürt solu köylülerle varsa aniatılmasını istiyorum. 

ilişld geliştirmesine - ragmen Yine yüzbinlere seslenen Dev Yol'un . 

bilinçlendirme çalışmaları henüz çok ye- beyni vücudundan önce dagıliyor. Ulus 

niydi. Din ve cinsel özgürlük konusunda sorununu öne çıkaran Kürt gençlerini 

bazı söylemler halkta önyargılar yarattı. şovenlikle suçlayan bu çevre "Kapitalizmi 

Bir kesimin uzak kalmasına neden oldu. Sosyalizm mi" tartışması açıyor. Çıkış 

Sol kendi içinde ve dışında çok şabloncu yapmak amaycıyla tartışma açıyor ama 

yaklaştı. Özgüce dayalı bagımsız bir poli- çıkış yapamayacagı ·yerden başlıyor. Bu 

tika oluşturmaktarısa sosyalist kabul et- biraz da geçmişte ta.Ştdıgı özden kaynak-

tikleri devletin tavrı esas alındı . Bu lanıyor. Marks'ın gömlegini Kemalizme 

ülkeler arasındaki ayrılıklar solun içinde giydirmekte başı çektigi için bu hallere 
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düşüyor. Gevşek örgütlenmeden ve ikti
dar hedefinin seçilmemesinden kaynak
lanıyor. 

Tek tek örgüt bazında degerlen
dirmeyi bırakıyorum. PKK hariç bütün 
Kürt ve Türk örgütleri için söylüyorum 
Lenin Ekim Devriminden önce yenilgi 
aldı. Ama yenilgiyi direnişe, direnişi dev
rime götürdü. 1980 darbesinden scinra 
Türk ve Kürt solu henüz belini dogrul
tamıyor. Aradan 13 yıl geçmesine 
ragmen adım atmakta zorlanıyor. Oysa, 
Lenin'in Bolşevik Partisi darbeden sonra, 
1 3 yıldan az bir zamanda devrim yaptı . 
PKK, TDKP, DEV SOL, ıiKKO dışında 
kalan Kürt ve Türk anlayışları hala 
mültedlikten kurtulamıyor. 

Bütün bunlar Türk ve Kürt solunun 
korkunç bir yenilgi aldıgını gösteriyor. 
Yenilgiyi göstere~ diger bir şey de 1980 
sonrasında yaşanan bölünmeler oluyor. 
Yenilgi dönemlerinde bölünmeler hızla
nıyor. Düşmanla çatış~ama iç çatışma
ya neden oluyor. · 

Türk solunda eylemde sürekliligi 
saglamalarına ve kltleselleşememelerine 
ragmen kurşun sıkan iki üç yapı var. 
Çıkışları umut verid olmastna ragmen bir 
kaç alanın örgütlenmesi konumunda kalı
yorlar. Devrimi hedeflernelerine ragmen 
iki üç il dışında varlıklarını hissettiremi
yorlar. Bulundugu yere takılıp kalıyorlar. 
Önemli bir kararlılık sergilemelerine 
ragmen her gün biraz daha ufalıyorlar. 

Daha marjinalleşiyorlar. Kitleselleşme so
runlarını çözemedikleri için eylemde 
sürekliligi saglayamıyorlar. Daha geniş 
alanlara seslenebilecek duruma gelemiy
orlar. Dev Sol, ıiKKO ve TDKP, böylesi 
bir görüntü çiziyor. 

l fürk sOlunda bazı gruplar seksen ye
nilgisini degerlendirebiliyor. Kürdistan'a 
yaklaşımları dogru devrimd bir temele 
oturmaya başlıyor. Ama Kemalizmin et
kilerini silmeye başlayan bu yapılar, kitle
selleşemiyor ve eylem koyamıyor. Teorik 
açıdan sınırlı degişme ve gelişmeler 

gösteriyorlar. Şablonculuktan şoven bakış 
(\çısından arınmaya başladılar. Ancak bu 
arınmayı Türk solunun birçok kesiminde 
gÖremiyoruz. Şablonlan ve şoven tutum
lan devam ettigi için Kürt hareketine 
olgun yaklaşamıyorlar. Kürt hareke(ine 
olgun yakl~ları da kuyrukçuluk, dalka-
vuklukla suçluyorlar; "yanlışı niye 
bıraktinız" diye kızıyorlar. ' 

Kürt sorununa geçmişten beri dogru 
devrimd tavırla yaklaşım gösterilemiyor. 
Dogru devrimd tavırla yaklaşmama Türk 
sol gruplarının -bazı istisnalan çıkarırsak
ortak özelligiydi. Sol gruplar içinde Kürt 
hareketinin gelişmesiyle bazı teorik 
açılımiann degişmesi daha olgun 
yaklaşım göstermeleri, şabloncuları ve 
şoven tutumu esas alanları rahatsız ediy
or. 

Türk solunda bazı gruplar inançlarını 
ve güvenlerini yitirmeye başlıyor. O ne
denle parlementarizmle sonuç alalım 
düşüncesi bir arzu haline geliyor. Kürt 
solunda ise parlemantarizmi esas alan re
formist grubun bile son dönemde 
yaklaşımı degişiyor. Türk siyasal . siste
minde barışçıl siyasi yolun tıkalı oldugu 
çalışma koşullannın olmadıgını görüyor
lar. Sürekli faşizm koşullarında legal 
çalışmaların devrim yaratmayacagını her

' kes ögrenmelidir. 

Günümüzde kader olarak görünen bir 
paradoks var. Kürt solundakl yapılar 
programlaştırdıkları yol ve yöntemleri de 
kullanamıyor. Türk solundan bazı gruplar
la beraber 1 3 yıllık suskunlugu temsil 
ediyorlar. Adeta halkianınıza isimlerini 
unutturdular. Gerçekten KUK, Kawa; Riz
gari, TKSP, Peseng, DDKD Hawgır ve 
KOP'nin ismini kaç kişi biliy~r? Mücadele 
etmeyen Türk sol kesimleri kim biliyor? 

· Özellikle sei<Sen · döneminin daha 
güçlü örgütlenmeleri iken darbeye karşı 
silah sıkamamışlar; Ulus mücadelesi daha 
çok kesimleri barındırınasma ragmen 
anti-faşist, anti-sömürgeci, anti-emper
yalist ve anti-feodal bir çizgide birleş-
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menin yollarını açamamışlar. Türk soluyla 
da ciddi biriikiere gidememişlerdir. Tabi 
birlik oluşturamama da Türk solu daha az 
hatalı sayılmamalıdır. 

Son dönef!1de gündeme gelen birlik 
çalışmalarında aktif rol alırlarsa ve 
mücadele içinde kendilerini ifade edebi-

çabanın sahibidir. Devrimci mirasta 
önemli katkıları olmasın.a ragmen çevresi 
kitleselleşemiyor. Kıvılcımlı'nın bıraktıgı 

mirası gerektigi gibi degerlendire
miyorlar. 

Yine Türkiye devriminin ilk etabını 

koşan, devrim için insanların ölebi-

KEMAL 

Kürdistan Devriminin Halk Kahraman/art .. 
Ölümde, lşkencede dinmeyen özgürlük sesleri 

lirlerse Kürdistan mücadelesine katkı ya
pabilirler. Özellikle birlik çalışmalarının 
başanya ulaşması tarihimizde bir miladın 
başı olacaktır. Fazla düşmana karşı çok 
yönlü birlikler ve çok yönlü mücadele yol 
ve yöntemi şart görünüyor. 

Kürt örgütlenmeleriyle gerçekleştiri

len birlik diger tarafta Türk sol örgüt
leriyle yapılabilir; ortak cephe gelişti

rebilir. Faşizm daha büyük darbelerin in
mesini sagıayacagı . gibi devrimi de 
yakınlaştırabilir. Özellikle mücadele etme 
olanagını yaratamayan yapılara mücadele 
etme, kendini ifade etme olanagı 

doguracagı aşikar. 

Yani genel olarak -PKK hariç- diger 
örgütlenmelerin görememe, degeriendi
rememe ve aşarnama sorunları var. 
İşlemiyorlar. işlerneyince parıldamıyorlar. 

Her şeye ragmen dev.rim için insall
ların ölebilecegini kanlarıyla gösteren 
önemli önder kişilikler çıkmıştır. 

Kıvılcımlı hem yaşantısıyla hem sosyaliz
min öznel koşullara radikal bir 
çözümlemesini yapmasıyla önemli bir 

lecegini yaşamlarıyla bize kanıtlayan ve 
bizlere devrimci miras bırakan İbrahim 
Kaypakkaya, Deniz Gezmiş, Mahir Çayan 
gibi önder kişilikler tarihsel rollerini 
oynamışlar. Ancak yarattıkları devrimci 
pratik ve teoriye sahiplenen çevreler mi
rasyedi konumundan kurtulamıyorlar. 

Devrimci mücadele içinde şekillenen ta
rihsel önderlerin teorik düzeydeki dogru 
çözümlemelerini derinleştirmede, yanlış 
ve eksik çözümlemelerini daha dogru bir 
temele çekmede çok şey katamıyorlar. 

Radikal devrimci tavırlarını örgüt ve kitle 
düzeyinde geliştiremiyorlar. Yani sol 
süreci ileriye götürmekle yükümlüyken, 
otuz kırk yıl geriye düştü. Ve halen geri
den takip ediyor. 

Özellikle eleştiri ve degerlendirmele
rimizin anlaŞılabilmesi için solun tartış
malarını günümüze getirmek gerekiyor. 

Seksen darbesine gelinceye kadar çok 
yogun biçimde tartışılan ve azalarak 
gunumüze kadar kendini hissettiren 
"sömürgenin sömürgesi olmaz" şablo

nundan başlamak daha açıklayıcı olur. 

Aynı koşullarda ki bir ekonomik 
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yapının aynı koşullardaki ekonon:ıik 
yapıyı sömürmesi mümkün degil. Yani 
klasik bir sömürgenin klasik bir 
sömürgeyi, yarı sömürge ülkenin yarı 
sömürge bir ülkeyi sömürgedlik ilişkileri 
içinde sömürmesi mümkün degil. Ancak 
daha güçlü bir askeri, siyasi ve ekonomik 
gücü elinde bulunduran bir ülke yeni 
sömürge ilişkileriyle dışarı:xta bagımlı 
olmasına ragmen, daha alt bir ekonomik 
yapıyı klasik veya yarı sömürge ilişkileri 
içinde sömürme olanagına sahiptir. 

Türkiye'nin dışanya bagımlılık derece
si, gelen hükümete göre degişiyor. De
mokrat parti, ANAP ve Dogru Yol, em
peıyalizme bagımlılıgını sunmaya devam 
ediyor. Ancak CHP'nin ABD'ye rest 
çekerek Kıbrıs'a harekat yaptıgını biliyo
ruz. 

Şu anda egemen ulus kültürel 
gelişimini sagtama oianagına sahiptir. Si
yasi ve askeri iktidarı egemen ulus adına 
elinde bulunduruyorlar. Ekonomik açıdan 
Türkiye burjuvazisi ve orta burjuvazi ola
bildigince rahat yaşıyor. Türkiye'de 
emekçi kesimlerin bazı zorunluluklarla 
karşılaşması objektif olarak her yerde var 
olan sınıfsal sömürüden kaynaklanıyor. 
Ancak her koşulda Türk emekçilerin, Kürt 
emekçilere oranla daha az zorlandıklarını, 
baskı gördüklerini görmek gerekir. Kürt 
emekçilerinin çok büyük yogunlukla an
gaıya işleri yaptıgını ve hizmeti kendi 
topraklarında kendi halkına yapmadıgını 
görmek gerekir. 

Türkiye metropollerinde inşaatlarda 
çalışanlar çok büyük yogunlukla Kürt 
emeçilerdir. Pazarlarda sebze satanlar, ev 
hizmetlerinde çalışanlar çok büyük oran
da Kürt işçilerdir. Manisa da üzüm topla
yanlar, Sakaıya ve Giresun'da fındık top
layanlar, Adana'da pamuk toplayanlar 
Kürt işçileridir. 

Kürt emekçileri kendi topraklarında iki 
taşı üst üste koyma olanagına sahip 
degilken e.n ucuz işgücüyle Ankara, 
İstanbul, Antalya, İzmir vs. alt ve üst 

yapısında çalışıyor. 

Bir ayrılma durumunda işgücü dört 
kat artabilecek. O zaman sol yazarlar bu 
ucuz işgücünün Türkiye ekonomisine ne 
kadar önemli bir artı deger sagladıgını 
yazmaya başlayacaklar. Bugüne kadar 
solcu aydınlar bunu . göremiyor veya 
görmek istemiyor. Burjuva yazarlar 
görüyor ama itiraf etmek çıkarianna 
uygun düşmüyor. 

Engin Ardıç "Ayrılsalar kıçlarına 
örtecek don bulamazlar" derken duydugu 
endişeyi tersiyle söylüyordu. Bir halkı 
aşagılama terbiyesizligi bir yana meslek
taşları ve hizmet ettigi sınıfla beraber 
giydikleri dona kadar topraklarımızdan 
çaldıgının farkında görünüyor. 

Bagın üzümünü sofrasında bulanlar 
daha iyi biliyor. Kürtlerin işgücünün çok 
ucuza mal ederek ekonomilerine artı 
deger kaydırdıklannı ve kesilmesi duru
munda işgücünün beş katına fırlayacagını 
çok iyi anlıyorlar. Bir türlü anlayanlarsa 
mektep çevresinden çıkmayı bilmeyen 
inşaatları, pazarlan gezmeyen solcular 
oluyor. 

ögrenmeleri için Marksist Leninist bir 
öncü gerekiyor. Orta yolda kalan solun 
kulagından tutarak inşaatlara, pazarlara 
ve tarım alanlarına götürürse, gerçegi 
kavrama olanagı dogabilir. 

O zaman Türk solu, Türk işçisi 
Kürdistanda tarım alanlannda niye 
çalışmıyor? Kürdistan inşaatlarında niye 
çalışmıyor? Kürt emekçiler kendi 
ülkelerinde neden hizmet göremiyor? 
Türkiye'de işin angaıyasına neden kürt 
emekçiler koşuyor? Sorularını sorma du
rumuyla karşı karşıya kalabilir. İnşaat
larda, pazarlarda ve temizlik işlerinde 
çalışan yüzde sel<sene varan Kürt 
emekçileriyle, yüzde yirmiye bile varma
yan Türk emekçilerinin karşılaştırılmasım 
yapabilme olanagına kavuşabilir. 

Türk solu topraklarımızın yer altı yer 
üstü zenginliklerinini nerelere taşındıgını 
da görmek istemiyor. Kürdistan'ın 
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tütünü, parpugu, bugdayı, arpası, merd

megi, :neyve ve sebzeleri nereye 

akıtılıyor? Kürdistan'ın linyiti, kromu, 

bakın, dogalgazı ve petrolünü kimler 

işletiyor? Nereye aktanlıyor? 

Türk solu soru sormakta zorlanıyor. 

Cevap veremiyor. Biz Kürt Halkının k~ndi 

topragında yetiştirdigi pamugu topla

masına ragmen, yatak olup olmadıgı 

tartışmalı şeyler üzerinde çocuk uyut

tugunu biliyoruz. Kürt Halkının bQyük 
petrol kaynaklarına ragmen, bir aileye bir 

çay bardagıkadar petrol düşmüyor. 

Mercimek ülkemizde yetiştirilir, fabri

açtırmıyor. Dört duvar arasına bir kaç 

demir parçası yerleştiriyor. Teşvik almak 

için fabrikaymış gibi gösteriyor. Aldıgı 

parayı da ba:r ve pavyonlarda dagıtıyor. 

ugradıgı buyük şehirlerin çirkeflikleri 
içinde ne oldum delisine dönüyor. 

Bir yönüyle komprador Türk burjuva

zisinin beceriksizllgi diger yönüyle siyasi 

gelişmelerin (ayaklanma ve başkaldır

malann) sömürgecilere yarattıgı istik
rarsızlık daha büyük orandaki sermaye 
ihracını engelliyor. 

Sömürgecilik sınıfları da tahrip ediyor. 
Kendisine karşı mücadele edecek 

kası başka yerde kurulur. 
, Petrol ülkemizde çıkarılır, ra
fineriler başka yerde kurulur. 

Diger bir talihsizligimiz 
cografya-mızın, 

sömürgecilerin cografyasına 
bitişik olmasıdır. Cografya 
arasında bir mesafe olsaydı 
belki görsel düşünenler 

biraz daha kolay anlayabile
cekti. 

~ Yeni sömürge 
ilişkileriyle dışanya 

bağımlı olan Türk 
burjuvazisi daha 
geliş._miş bir 

ekonomJye sahip, 
siyasi ve askeri gücü 
eiinde bulunduruyor. 

sınıfların belirginleşmesini 

engelliyor. Ülkemizde 
köylülüklerle işçilerin net bir 
ayrımını yapmak güç oluyor. 
Feodallerle burjuvaziyi 
ayırmak güç oluyor. Yurtse
ver nitelikleriyle kendini 
farklılaştırmaya çalışan iş 

adamları ulusal burjuvazi ola
rak algılandıgı için 
gelişmesine engel konuluy
or. Yani ülkemizde insanilgın 
düzenine öncülük edecek işçi 
sınıfının gelişmesini bırakın, 

ulusal, burjuvazinin filizlen
eneye başladıgı yerde devlet 

Ülkemizin cografyası 

sömürgeciler için ikinci bir 
pazar işlevi görüyor. 
Sömürgeciler kendi ·pazar
larına entegre etme çabası 
içindeyken mal ihraç etmeyi 

Siyasi ve askeri 
gücünün yardımıyla da 
daha alt bir ekonomiyi 
sömürü zincirleri. içine 

alabiliyor. 

ihmal etmiyorlar, ama kendi pazarlarını 

doyurduktan sonra gönderiyorlar. Nusay- · 

bin'e ilk renksiz (siyah-beyaz) televizyo

nun 1974'de girdigini biliyorum. 

t 978'1ere kadar ülkemizde televizyon
ların çok kısıtlı oldugunu da biliyoruz. 

Aynı dönemler ıçın beyaz eşya 

karşılaştırmasını genelleştirerek .tahlil et

meyi Türk soluna bırakıyoruz. 

Egemen burjuazisi devlet eliyle ser
maye ihraç etmeye çalışıyor. Kalkınmada . 

öncelikli yerler baglamında verilen 

teşvikler bunun örnegini oluşturuyor. 

Ancak Kürt komprador burjuvazisi o 

kadar becerii<Siz ve ruhsuz · ki aldıgı ser

mayeyle igne iplik fabrikası bile 

mücadelesiyle karşılaşıyoruz. 

Sonuç olarak ülkemiz or

ganize bir ekonomiye sahip degil. Yeraltı 

yerüstü zenginlikleri dışanya çekiliyor. 

İşgücü komik rakamlarla satın alınıyor. 
Egemen ulus ekonomilerine artı deger 

aktarılmış oluyor. Mal ihracı Için yan bir 

pazar işlevi görüyor. Sermaye ihraanı 

teşviklerle hızlandırmaya çalışıyorlar. 

Ancak komprador burjuvazinin becerik

sizligi ve siyas yükselişi engelliyor. 

Yogun bir asimilasyon politikasıyla 

beraber egemen kültür şırınga edilmeye 

çalışılıyor. Kürt kültürünün varlıgı kabul 

edilmiyor. 

Yeni sömürge ilişkileriyle dışarıya 

bagımlı olan Türk burjuvazisi daha geliş-
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miş bir ekonomiye sahip, siyasi ve askeri 
gücü elinde bulunduruyor. Siyasi· ve as
keri gücünün yardımıyla da daha alt bir 
ekonomiyi sömürü zincirleri içine alabili
yor. 

Türk solunun geçmişten günümüze 
azalarak uzanan anlayışını güncel 
gelişmeler ve burjuva yazarlarının düşün
celeriyle kıyaslayacak yeniden degerien
dirrnek gerekiyor. 

"Biz de eziliyoruz. Ortak düşmanımız 
Emperyalizm" söylemini günümüzde bur
juva yazarlar da degişik versiyonlarla dile 
getiriyorlar. Bunlara bir de "yüzyıllardır 

beraber yaşıyoruz. Ayrımız gayrımız yok. 
Milliyetçilik acı yıkımiara neden oluyor." 

· şeklinde düşünceler katılıyor. Sosyal de
mokrat geçinen burjuva yazarlarıyla bera
ber solun söylemi ince iki hat olarak ayrı 
kollardan çıkıyor bir noktada birleşiyor. 

Gerek sol, gerekse burjuva yazarlar 
devlete yönelecek okun yonunu 
saptırmaya çalışıyorlar. Sol ve sosyal de
mokrat geçinen burjuva yazarlar Filistin, 
Lübnan Vietnam ve sömürge olmayan 
Afganistan 'ın bagımsızlıgını enternasyo
nallik adına çok kolay bagırıyor. 

Filistin'in bagımsızlıgı slogan-
laştırılırken Arafat'ın orta burjuvazinin bir 
temsilcisi oldugu önemsiz kalıyordu. 

Araplardaki milliyetçiligin statükoyu 
parçalayıcı, iktisadi, sosyal ve kültürel 
gelişimin özünü açıcı oldugunu biliyor
lardı. Lenin'in "Kurtuluş savaşırnlarında 

milliyetçilik devrimci rol oynar" cümlesini 
de çok iyi ezberlemişlerdi. Ama bu 
cümle bazen işlerine yarıyordu, bazen 
zor duruma sokuyordu. Dünyanın çeşitli 
yerlerindeki kurtuluş hareketleri enterna
syonellik adına agızdan düşmezken, iş 

Kürtlere __ geJ.digin.Q.e . agızlar degişiveri

yordu çifte standart yakla.Şlm -deyam edi-
yor. -- -------- ~, 

Afganistan'da ABD emp~_ıyalizminin, 

Pakistan 'ın ve Çin'in destekledigi dinci 
gruplara bile sempatiyle yaklaşan, yani 
emperyalizmin kucagına düşüp düşm~ 

digini tartışmayan, milliyetçiliklerine 
olumlu yaklaşanlar, yabancıların toprak
larımızda ne aradıgını düşünmek istemiy
orlardı. Haleri de düşünmüyorlar. 

Günümüzde de Per.u, Nikaragua, Na
mibya, El Salvador devrimci hareketleri
ne enternasyonel dayanışmaya gidiyor
lar. Yanıbaşlarındaki soruna hakkıyla 
yaklaşmıyorlar. 

Peru'da yoldaş Gonzales'in tutuklan
masına tepkiler ürettiler. Bütün bunlar 
çok güzel. Ancak bizden bir gerilla önder 
tutuklandıgında aynı kişiler aynı ilgiyi 
gösterebilecek mi, Gösterebiliyor mu? 

Şu ana kadar Türk . solu Dünyanın 

çeşitli yerlerindeki kurtuluş hareketlerine 
. enternasyonal yaklaştıgını göstermeye 
çalışıyor. Ancak · yanı başlarında ki Kürt 
hareketinde hep eksiklik buluyor. Aynı 
olgun yaklaşımı gösteremiyorlar, enter
nasyonelikleri devlet çıkarlarında duruy
or. Oysa enternasyonalistik- yanı 

başımızdan başlar dünyayı kucaklar. 

Bu noktada Türk solunu reel sosyalist
lerle de ilişkilendirebiliriz. Reel sosyalist
ler sosyalist devrimin yarattıgı degerieri 
dünyanın diger halklarıyla paylaşmayı bil
miyor. Devrimle yaratılan degerieri kendi 
devleti ve kendi ulusu için kullanabiliyor
lardı. Bunun yansıması olarak emperya
lizme karşı denge oluşturabilecekleri 

yerde taktik yardımlar yaptılar. Bir denge 
oluşturamadıkları yerde destek sun
madılar. Ulusal kurtuluş mücadelelerinin 
stratejik düzeyde manevi ve ekonomik 
yönden desteklenmesi ilkesini yaşat

madılar. 

Türk solunun sosyalistilgi de büyük 
devlet çıkarına kadar kendini gösteriyor. 
Ondan sonra sefaleti oynuyor. Sosyalist 
tavırdan çok burjuvazinin tavrına yakın 

duruyor. 
Enternasyonalistlik, yüregin genişli

gini ve temizligini anlatıyor. Devrimci ve 
- ilerici geliŞil'leleri herşeyden üstün tut
mayı anlatıyor. Türkiye'de sosyalist enter
nasyonaligin turnusol kagıdı · ülkemize 
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yaklaşımıdır. Kürt halkının taleplerine ge
rekeı:ı. ilgiyi ve dayanışmayı göstermeyen 
Türk solcusu dünyanın başka bölge
lerindeki ulusal ve sınıfsal mücadeleleri 
bayraklaştırsada enternasyonal olamaz. 
Devrimci ve ilerici gelişmeler karşısında 
devlet çıkarını önemseyip önemseme
diSini yanı başındaki sorun daha iyi 
açıklar. Kendi burjuvazisinin propaganda 
ve ideolojisini bünyesinde banndırıp, 

barındırınadıSını açıga vurur. Diger ulus
ların mücadelelerine maddi manevi 
yardımlaşma yapmada samimiyetin 
ölçüsü egemen ulus devrimdierinin 
sömürdükleri halkiara yaklaşımıyla belir
lenir. 

Türk solu kendi halkının sırf sınıfsal 

ezilmişligini Kürt halkının hem sınıfsal 

hem ulusal et.ilmişligiyle eşitleyecek 

kadar kör olmamalıdır. Türk işçisinin bile 
Kürt işçisinden çok daha rahat koşullara 
sahip oldugunu unutmamak gerekir. 

Ülkemiz de iş bulamayanları göz 
önünde bulundurdugumuz zaman, işsiz
Ierin iş bulan işçi·lerden daha çok sömü
rüldügünü görüyoruz. 

"Ayrı örgütlenme şovenliSe götürür. 
Biz büyük devletlerden yanayız. Sizin de 
kurtuluşunuz Türkiye devrimine baglıdır. 
Ayrıhesanız · emperyalizmin kucagına 
düşersiniz. Birşeyiniz yok, ekonominiz 
dışa bagımlı hale gelir" anlayışında da 
büyük devlet şovenizmi , büyük ulus 
şovenizm i yatıyordu. 

Diger ulusal kurtuluş hareketlerine 
yardımlaşma ve dayanışma nutukları 

çekerken, ezen ulus devrimdieriyle ezi
len ulus devrimcilerinin beraber 
örgütlenmesi üzerinde durulmuyordu. 
Türk Solunun kendi içinde kırka 
bölünmüşlügüne ilaç yetiştiren olmuyor
du. Kürtlerin ulus 5orununa dogru dev
rimci tavırla yaklaşma görevlerininde bi
lincinde degillerdi. Ama Kürtlerin ayrı 

örgütlenmesine ateş püskürüyorlardı . 

Suçlamaya bile götürüyorlardı. Böylesine 
çifte standart yaklaşım Türk solunun 

büyük Türk milletini ve Kuvayi Milliye 
sınırlarını esas aldıSını .gösteriyor. Türk 

· solunun Kemalistlerin tek ulus, tek dev
let, tek kültür anlayışının etkilerini 
taşıdıgını gösteriyor. Yapacakları devrim
le Kuvayi Milliye sınırlarına "Sosyalist 
Türkiye Cumhuriyeti" adını vereceklerdi. 

Döviz, afiş ve sloganlarında 'Yaşasın 
bagımsız Türkiye. Yaşasın özgür Türkiye" 
sloganlarını atanlar aynı sloganı bizim 
için atamıyorlardı. Bütün bunlar Türkiye'yi 
ve temel ulus olarak TürklüSü esas alma
larından kaynaklanıyordu. Kürtler söylemi 
onun için rahatsız ediyordu. 

Ülke devrimimizin olmazsa olmaz bir 
biçimde Türkiye devrimci hareketine 
baglanması mantıgında Kürt devrimcisi
nin küçümsenmesi ve Kürt halkırtın ken
dini ifade edemiyecegi anlayışı yatı

yordu. Kürt burjuvazisinin, Türk burjuva
zisinin gölgesinde kalması , kendi başına 
adım atamaz ve hep muhtaç olması solu 
etkilemiş görpnüyor. Türk solu da Kürt 
devrimcisini kendi başına gelişme sagla
yamaz ve kendisine muhtaç görüyordu. 

Süreç gerçekleri aydınlatıyor. Şimdi 

özgücünü esas alanların neler yaratabile
cekleri görünüyor. 

"Büyük devletlerden yanayız" derken 
Türkiye Cumhuriyeti 'nin birlik beraber
liSinden yanayız demek istiyrolardı. 

Kendi devlet çıkarımdan yanayım anlamı 
taşıyordu . 

Daha Kürt halkı kendi iradesini özgür 
ifade etmeden "Ayrılırsanız emperyaliz
min kucagına düşersiniz" diyorlardı. Kürt 
halkında özgücüne dayalı kendi başına 

yaşayabilme gücü göremiyorlardı. 

Mücadelenin bunu geliştirebilecegine ih
tlmal vermiyorlardı . Her koşulda 

Kürtlerin yaşamı Türkiye devrimci hare
ketine baglanıyordu . İki halkın devrimci 
güçlerinin olmazsa olmaz biçimde birbiri
ne ihtiyaa deSil ; Kürt devrimcisinin Türk 
devrimcisine ihtiyaa ve bagııııgı formüle 
ediliyordu. 

Ülkemizin kendine ve yeter ,bir eko-
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nemısının olmaması nedeniyle dışarıya 

baglanması düşünceSini kaba ve terbiye
sizce, Engin Ardıç da söyledi. "Kürtler, 
ayrılsalar kıçlarına örtecek don bulamaz
lar" söyleminde kendi ayaklarıinız 

üzerinde duramıyacagımız, muhtaç 
olacagımız düşüncesi yatıyor. 

Yani Türk solunun seksen dönemine 
kadar yogunca kullandıgı söylemleri 
daha degişik usluplarla burjuva yazarlar 
kullanıyor. Türk solunun etkisizleştigi 

yerde burjuva yazarlar ilkel düşün

celeriyle halkı etkilemeyeceklerini anlı

yor. Ve solun yanlış yorumlarına başYl;lr
makta sakınca görmüyorlar. · 

Gelişmeler emperyalizmin kucagına 

düşmenin küçük veya büyük devlet ol
maktan öte kurulmuş devrimin nitelikleri
yle ilgili oldugunu kanıtlıyor. 

Çin büyük güç, büyük devletti. Gerici 
politikalarla emperyalizmin kuyruguna 
takıldı. Kapılarını ardına kadar emperya
lizme açmış bulunuyor. Ve kapitaltzm 
Çin'de yaşıyor. 

Sovyetler çok büyük güç, çok büyük 
devletti. Önce emperyalizmin kuyruguna 
takıldı, sonra paramparça oldu. Çok 
mutlu ve güzel bir temelde bütün halklar 
evlendirimişti. Ama kendi kimliklerini 
rahat ifade etme kültürel açıdan kendini 
ortaya koyabilme olanagı geliştirilemedi. 
Her halkın bir meclisi ve bu meclislerden 
seçilecek temsilcilerle bir üst meclis 
oluşturulabilirdi. İlk mecliste alınan karar
lar üst meclise götürme olanagı 

saglanarak · daha esnek bir yapı 
geliştirilebilirdi. Ama bu yapılamadıgı 
için mutlu başlayan evlilik kanlı bitti. 

Ulusların sorunlarını , anlamak için 
ulusların düşüncesine ve iradesine 
başvurmak gerekiyor. Ulusların iradesi ve 
düşüncesini · esas alamamak ilk etapta 
gerçekleşmiş güzel birliklerin de zor an
larda bölünmesine neden oluyor. 

Çin, emperyalizmin kuyruguna 
takılırken, Sovyetler emperyalizmin 
kuyruguna takıldıktan sonra parçala-

nırken , Vietnam özgücüne dayalı yaşıyor. 
Kauçuk ve pirinç dışında önemli bir eko
nomik kaynagı olmamasına ragmen em
peryalizmin kucagına düşmüyor. Kore 
yaşıyor ve gelişmişligine özeniliyor. 

Küba'nın ekonomik açıdan 
şekerpancan ve purosu dışında önemli 
bir ekonomik kaynagı olmamasına 

ragmen emperyalizmin yanıbaşında sos
yalizmin bayragını düşürmüyor. Zorluklar 
yaşasada gerçek budur. 

. Kore, Vietnam ve Küba halkının irade
si önünde hiç bir çevrenin önyargılan tu
tunamadı. Ülkemizin devrimi ve halk i(a
desi karşısında da önyargıların tutunma 
şansı görünmüyor. Ortadogunun en ve
rimli ovalarına sahip olan topraklannda 
tütün, pamuk, bugday, mercimek, arpa, 
.önemli oranda meyva ve sebze yetişiyor. 

Diger taraftan bakır, krom, linyit, dogal 
gaz, fosfor, çimento ve petrol açısından 
zengin yataklara sahiptir. Ülkemizin 

· halkına teknoloji alma, teknoloji yaratma 
dışında hiçbirşey gerekmiyor. 

Ülkemiz her koşulda kendi halkının 
ihtiyaçlarına cevap verecek durumda 
görünüyor. Kirli elierin topraklarımızdan 
çekilişi ile halkımızın , daha rahat 
yaşayacagından kuşku duymuyorum. 
Eken biz, biçen biz, tüketen de biz 
olacagız . Fazlasıyla ülkemizin güzellik
lerine güzellik katacagız. 

Bir parantez açmak gerekiyor. Kendi 
ülkesinde üstü açık bir hapishanede 
yaşamaktansa, kendi topraklarında hu
zursuz yaşamaktansa, yabancılar ülkenin 
sahipleri; biz, yabancı ve uçaktan atılan 
bir ekmege muhtaç olmaktansa; donsuz 
olmayı da seçebiliriz. Yem olma olası

lıgına ragmen tercihi biz yapabiliriz. 
Buna ihtimal vermiyoruz. Ancak 

anlayış belirtmek açısından söylüyoruz. 
Ülkemizden kirli elierin çekilmesiyle 
Engin Ardıç ve tabi oldugu sınıfın don
larının azalacagından kuşku duymuyo
rum. Türkiye, burjuvazisi Kürt · işçisinin 
ucuz işgücünden çaldıgı artı degerlerle, 
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ülkemizin yer altı yer üstü kaynaklanndan 
aldıgı artı degerlerle bogazını şişiriyor. . 

"Bir kültür biriiSi görülmüyor. Bir ulus 
ortada yokken devlet kurmak gerçekçi 
gelmiyor." anlayışı da bir ucuyla Kemaliz
min tek devlet, tek millet, tek kültür 
formülasyonundan etkilenmelerine 
dayanıyordu. Kürt kültürü denilince bur
jwa yazarlar da burun kıvınyor. Bir dev
let de kendilerine , gerçekçi gelmiyor. 
Burjuva yazarların Kemalist düşünceler 

çerçevesinde olay ve olgulara yaklaşmaSı 
beklenen şeydir; ama solun radikal sosy- . 
alist tavra denk düşecek yaklaşıma sahip 
olmaması abes kaçıyor. 

Türk solu Kürtlerde uluslaşırıayı 

degerlendirirken fazlaca olgunluk arıyor. 

Aradıgı olgunlugu uzun bir devlet gele
neSi olan Türklere uygulasa ulus olmalan 
tartışmalı hale gelebilir. Kaldı ki 
yüzyıllardır parçalanmış, siyasal, kültürel, 
sosyal, ekonomik açıdan kendini ifade 
etme olanagı elinden alınmış bir halkın 
uluslaşırıasında olgunluk aramak idealist
leşmeyi beraberinde getirir. 
Şablonculugu ve teorik yüzeyseliiSi bera
berinde taşı r. 

Olgun bir dil ve kültür birilgi devlete 
geçildikten sonra mümkündür. Ulus
laşırıada olgunlugu devletleşırıeden 

önce arzulamak veya uluslaşırıada olgun
lugu devlet kurmanın önünde engel 
düşünmek, biçimi özün ·önüne 
geçirmeye neden olur: 

Türk solunun bir çok grubu bırakın 

ulus demeyi "Kürt halkı" söylemini de çok 
geç ve bir sürü tereddütle kullanmıştır. 
"Kürt halkı gerçektir"· söylemi bazı sol 
dergilere yansıdıktan dört yıl sonra De
mirel "Kürt halkının gerÇekligini" kabul 
etti. .Aradaki bu mesafe de Türk solunun 
tavrının ne kadar sosyalistçe oldugunu 
ele veriyor. 

Radikal sosyalist tavrın sahibi olmayan 
sol gruplar halklaşma yaratamaz. ÖrgütlÜ 
sosyalist sol Kemalizmin etkilerinden kur
tulmadıkça, Türk halkının da resmi ideo-

lojinin etkisinden kurtulması mümkün 
olmaz. 

Sosyalist sol genel olarak -bazı istis
naları çıkarırsak- Kemalizmin etkilerinden 
tamamıyle kurtulmuş degil. Kurtulmanın 
yolu ezilen ulusun ayrılma hakkını prog
ramlaştırabilmedir! Gerid statükonun 
parçalanması iktisadi, sosyal, kültürel ve 
siyasi gelişimin önünün açılmasına hiz
met eden, Kürt hareketini samimiyetiyle 
desteklemelidir. Türk solu bagımsızlıgı 

halkımıza layıkgördügünü dile getirerek 
radikal devrimci tavnn sahibi oldugunu 
göstermelidir. Bu yolla Türk halkını şoven 
duygulardan arındırmalıdır. Küçük bir ke
simi aynırsak Türk işçisi , köylüsü ve 
esnafı resmi ideoloji tarafindan 
biçimlendirilmiş. Hükümetin söylemlerini 
işçiden, köylüden ve esnaftan dinliyoruz .• 
Bu Türk solunun halk üzerinde etkisini 
göstermediSini dogru çizgiye çeke
medigini gösterir. Halklaşma burjuvazi
nin ideolojik ve kültürel propgarıdasını 

bir tarafa bırakmakla olur. Ve henüz bir 
halklaşma yok. 

Fransız halkı , Cezayir'in sömürge
leştifilmesine ve kirli Savaşa karşı yürüdü. 
_Ama Türk halkı kirli savaşa karşı 

yürümeyi bırakın, karşı devrimci meka
nizmalarca karşı devrime çekilmeye 
çalışılıyor. Türk halkı arasında şoven duy
guların varlıgi da Türk solunun eksiklikle
rinden kaynaklanıyor. 

Türk solu kendi halkının durumunu 
göremiyor. Bazen halk deyimiyle kimi 
kastettiSini çıkaramaz oluyoruz. işçiyi, 
yoksul köylüyü, esnafı ve aydın gençilgi 
halkın unsurlan saydıklarına kuşkuyla 

yaklaşıyoruz. Halk devrimin eşiginde de
meye getirmelerine ragmen küçük bir 
kesimi bir tarafa bırakırsak önemli bir işçi, 
yoksul köylü ve esnaf kesiminin burjuva
zinin agzıyla konuştuguna tanık oluyer 
ruz. Yani Türk solu var oları durumu fazla
ca abartıyor. 

Ezen ulus devrimeisi radikal sosyalist 
tavırla ayrılma hakkını gündeme getirme-
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ye başladıgı noktaqa ezilen ulus devrim
cisi da ayrılmama yönünde propaganda 
yapmalı. Ezen ulus devrimeisi ayrılma 

hakkını gündeme getirmekte zorlandıkça 
Ezilen ulus devrimeisi ayrılma yönünde 
propaganda yapmalıdır. 

Ezilen ulus devrimcisinin tavrını ezen 
ulus devrimeisi belirlemelidir. Ezen ulus 
devrimeisi rahatlıkla ayrılıgı sindiremiyor
sa, bu hakka saygıyı öznel koşullar için 
kabul ettigini işl<!miyorsa ayrılma hakkına 
tartışmalı yaklaşıyorsa kendi ulusunun 
evtilige hazır olmadıgını ortaya koyar. 
Tokatianan kardeş veya yatalak kan 
imajının henüz yıkılmadıgı, ezen ulusun 
kendini . daha 'fazla öne geçireceginin si-
nyallerini verir. : 

Temelleri sagıam atılmayan bir birlik
telikten ve sonrası bogazlaşmalardansa, 
kısa bir ayrılıktan sonra birlige gitmek 
daha olumludur. Yani ulusların eşit . ve 
aynı derecede kendilerini ifade edebil
meleri için kısa bir ayrılıgı sürekli bir birlik 
için tercih etmek gerekir. . 

Türk Solu halkımızın bagımsızlaşma 

hakkını savunmaktan ve slogan
laştırmaktan uzak görünüyor. Türk halkı 
şoven bir konumda bulunuyor. Gerici 
mekanizmalar Türk halkıyla daha çok 
iletişim kuru-yor. Bu koşullarda birligi ya
rarlı ve gerçekçi görmüyorum. Sürekli bir 
birlik için ayrılıktan yana tavır koyuyo
rum. Ezen ulus devrimcisinin 
ayrıiabitmesini kabulleniyorsa bize düşen 
görev birlik yönünde propagandadır. 
Türk ve Kürdün ayrılmaz birligini yarat
madır. 

1 Türk solu birbirini çok eleştiriyor. Bir
birini çok suçluyor. Bu özelligi.çok yakın 
döneme kadar Kürt solu da taşıyordu. 
Ancak otokritik alamıyor. 

Türk solu yedi Kürt grubuyla beraber 
görerniyor, degerlendiremiyor, sap
taınıyar . ve aşamıyor. Degerlendire
meme: yeni teorik açılımlar geliştirmeyi 
engelliyor. Pili bitmiş feneri kullanmak 
yürünecek yolu aydıhlatmıyor. Karanlıkta 

yürümekte mümkün görünmüyor. Onun 
için Türk soluyla beraber yedi Kürt örgütü 
yürüyemiyor. 

Kürk halkı öncü gücüne kavuşmuş, 
Türk halkına da öncü güç gerekiyor. 
İşçinin ve yoksul köylünün tepkisi 
örgütleyecek öncüyü bekliyor. Devrimd 
merkezlerin (sendika) devlet temsildieri
nin ellerinden alınması gerekiyor. 

Varolanlar beklentilere cevap vermly
orsa yenisi gerekiyor. Yenilgi dönemleri, 
yeni ve küÇügün: eski ve büyügün önüne 
fırlamasına olanak veriyor. 

Bu noktada sosyalizmi kendi 
kişiliklerinde iyi temsil edemeyenlerin· 
tavırlarında sosyalizmi eleştireniere degi
nme gereksinimi duyuyorum. 

Ampirik ve formel mantıkla "B~im so
runumuz· ulusal sorun, Sosyalizm degil. 
Koskoca Sovyetler çöktü. Sosyalizm 
dünyada b.itti. Dünyadaki gelişme ve 
degişmelerden nasibimizi alalım. Dünya 
saga savruluyor. Bu gerçegi göz ardı 

edemeyiz. Hani sovyetler bize ne verdi. 
Türk solu bizim için ne yaptı." cümlelerini 
sayıkiayan aydınlar kadar aynı anlayışı 

taşıyan örgütlenmeler ilkel milliyetçi ol-
maktan kurtulamıyorlar. · 

· İlki n mantıkları olabildikçe sıg, in
sanlıgın vazgeçilmez ı<ııavuzu sosyalizmi 
kötü temsilcilerinin kişiliklerinde ampirik 
olarak degerlendirmeye alıyorlar. 

"Bize ne verdiler" cümlesinde şeker 
üzerine aglayan· bir ço'cugun ruh halini 
yakalıyorum . N~ verdiklerini sorgulama
dan, başkalarının yardımını sorguluyorlar. 

Kendi güçlerine dayanma cesareteri 
yok. "Bir devletim olsun nasıl olursa 
olsun" derken devletin kuruluşuna da 
inançsız baktıklarını ortaya koyuyorlar. 

Kürt halkı da başını rahat koyacak evi 
istiyor. Ama eVin içinde çöplügün 
varlıgına tahammül etmemelidir. Eger 
halkımızın kendi iradesiyle --kendi evini 
kurma gücü varsa, evin içini temiz tutma 
gücü de vardır. 
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Ülkemizin ~mut gerçegi sosyalizme 
itiyor. Faşizm saldırıyor, sömürged kapi
talizm saldırıyor. t::mperyalizm saldı
rıyor. Yerel gericilik saldırıyor. O zaman 
saldıranlara karşıt temelde gelişim zafere 
olanak veriyor. Kürt insanına sosyalizm 
dışında kendini ifade edebilecek başka 
bir yol görünmüyor. Sosyalizmi yogunca 
işiemek ve halkın önüne bir talep olarak 
koymak gerekiyor. 

Sosyalizmin güçlü oldugu dönem
lerde anlayamayanlar inanmayanlarda 
bagırıyordu. Öz zor dönemlerde ortaya 
çıkar. - Türk ve Kürt solu sosyalizmi bir 
talep olarak halklarımızın önüne istem 
olarak koymalıdır. 

Sadece ulusal duygu t.;tŞımak daha 
inançlı olmak olmuyor. Daha bilinçli in
sanda daha büyük inancın varlıgı zorunlu 
sonuç oluyor. 

Sosyalist ozumüz kadar, ulusal 
özümüzü; ulusal özümüz kadar sosyalist 
özümüzü bir potada eritmek gerekiyor. 
Dimitrof gibi "En büyük yurtseverlik sosy
alizm; en büyük sosyalizm yurtseverliktir" 
demek gerekiyor. Devrim için biraz daha 
sola, biraz daha sola, biraz daha sola gel
mek gerekiyor. 

Bu yazıyla tepki çekebilecegimizi 
düşünüyorum. Bazen tepkiyi ve riski 
güzel şeyler için zorunlu görüyorum. 
Yine bazen tepkiyi yeniyi ve dogruyu 
söylemiş olmanın kanıtı buluyorum. Yeni 
daima var olanın mukavemetiyle çatışır. 
Ama yeni yaratıldıkça var olan silinir. 
Yeni bazen yaratılır. Bazen de zaten 
vardır, tesbit etmek gerekir. Eger zaten 
var olan görülüyor ve ona ragmen 
söylenmiyorsa, ilk söylenenleri yeninin 
temsilcisi görmek gerekir. Kafasında tes
bit etmesine ragmen beyni, yüregi . ve 
audakları 'ayrı telden çalanlar eskinin ve 
çirkinin temsilcisidir. 

Bilimsel degeriendierne ve eleştirinin 
varlık şartı : Hiç kimseyi memnun etme 
kc:1ygısıyla hareket etmemedir. 

Sol tabanın sorgulayabilmesi taraf-

tarıyım . Tabandakiler sesli düşünmelidir. 
Çünkü duyulabilecek şekilde düşündükçe 
o düşünce vardır. Sesli düşünebildikçe 

samirniyet vardır. Sesli düşünmeyenler 
birden fazla din, birden faila ruh ve bir
den fazla kişilige sahiptir. Bu topraklarda 
herkes dinini bire indirmek koşuluyla 

yaşayabilir. Sol tabandaki her ferdi sem
pati duydugu anlayışın otokritigini alma
ya ve diger anlayışları eleştirmeye ehil 
düşünüyorum, sol degeriere saygı ile sol 
degerlerimizi kutsamayı, tabulaştırmayı 

ayırıyorum . Kutsamaya antipati duyuyo
rum. Kutsama yeniyi üretmeye engeldir. 
Oysa toplumsal gerçekligin üretildigi 
sürece var olduguna inanıyorum . Ve top
lumsal üretime katılmaya başlıyorum. 

Yapılacak degerlendirmelerde eleştiri 
ve otokiritigin iç içe gelişmesiriden 

yanayım. Eleştiri adı altında karalama ve 
kendini kutsamayı, abartmayı küçümsü
yorum. Eleştiri ve otokiritigin bir arada 
yapılabilmesi kendine güvendir. 

Güneş henüz dogmadı. Karanlıkta 

yürünmez. Yürünebilmesi ve güneşin 

dogması için fener kullanmalıdır. 

Dışardan ithal edilen fenerierin pili tüken
di. Pil üretmek gerekiyor. Üretmenin 
yolu geçmişi ve günümüzü gelecek için 
degerlendirip tespit yapabilmekten 
geçiyor. Umut ve aşma yeniden 

· degerlendirebilmekten geçiyor. Deger
lendiriyorum. Umutluyum Umudu 
Kürt'ün, Türk'ün ve Arap'ın yaşadıgı top-
raklarda buluyorum. ' 

Umut toprakta tohumdur. Yeşermesi 
devrimdir. 

Haziran 1 993 

KAYNAKLAR 

-Türkiye Sosyalist ve Demokratik 
Hareketi (Ali Fırat) 

- Sosyalist S~l Konuşuyor (Rafet 
Bal lı) 

-Kürt Dosyası (Rafet Bal lı) 

- Yalçın Küçük'le Roportaj (Özgür 
Halk Dergisi) 
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Zor Koşullarda Politika ve DEP 

• • ZOR KOŞULLARDA POLITIKA 

DEP zor koşullarda politika yapmaya 
çalışan bir partidir. Nedenleri açıktır. 

Bir: DEP, HEP gibi kapatılabilir. Bu 
yönlü tehditler altındadır. 

İki: DEP üyeleriyle beraber en fazla 
soruşturma ve koguşturmaya ugrayan 
partidir. 

Üç: Milletvekilleri dahil bir çok üye ve 
yöneticisini şehit veren bir partidir. 

Dört: DEP milletvekillerinin çiokunul
mazlıgının düşürülmesi gündemdedir. 
Devlet işlevsizleştirmeye çalışıyor. Şoven 
kamuoyunun yatıştırmak gerekiyor. 
Sonuç olarak devlet kelle istiyor. Devle
tin DEP'e yönelmesinde bütün bu~uva 
partileri hemfikir görünüyor. 

DEP bir taraftadır. Meclisteki diger 
partiler bir başka taraftadır. DEP diger si
yasal pa,rtiler gibi kaynagını ABD - Alma
nya ve Suudi Arabistan'dan almıyor. DEP 
bu toprakların kaynagına dayanıyor. Top
raklarımızın özünden bir parçadır. 

DEP birleŞtirio bir partidir. 
BirleştiricHerin partisidir. Böleniere 
bölünmüş tutanlara ve daha çok bölmek 
isteyenlere demokratik bir tepkidir. Ve 
DEP bölünmüşlüge son vermek isteyen
lerle yürek bagına sahiptir. Bütün bunlar 
karanlıkların ve Musalini İtalya'sından 
kalma kanunların DEP üzerinde baskı 
aracı olarak kullanılması nedenidir. DEP 
Demokrasi seven yüreklerle evlenebile
cek partidir. DEP'in önüne çıkarılan zor
luklar varlık nedeninden kaynaklanır. 
DEP'in varlık nedeni ve üzerindeki 
baskılar sevilme nedenidir. 

Evet DEP'in zor koşullarda politika 
yapmaya çalışan bir parti ·oıması anlaşılan 
şeydir. Ançak aniaşılmayan ve 

ve 
DEP 

aniaşılmaması gereken şeyler var. 
Bir: DEP sürece denk ve aktif politika 

yapan bir yönetim kademesine sahip ola
madı. DEP'in üretken kadroları yogun ol
mayabilir. Ancak varolandan gerektigi 
gibi yararlanmıyor. DEP'in raydan çıkması 
korkutuyor. Rayların üzerinde buzlanma 
ile raydan çıkma arasında fark 
görünmüyor. Partiye hareketlik getire
cek, üretken ve yaratıcı bir yönetim gere
kiyor. Üretken ve yaratıc olmayan alter
natif geliştiremiyor. Alternatifsizlik politi
kasızlıgı ifade ediyor. 

İki: DEP örgütlenemiyor. Yogun
laşamıyor. Refah partisinin örgütlenme 
heyecanına bile yaklaşamıyor. Varolan 
üzerine çöreklenme var. Varolana takviye 
için teriemek gerekiyor. Örnegin Metro
pellerde seçim kütüklerine kaydı olmay
an kitlesini kayıt etmede çözümsüz kal
mamalıdır. 

Üç: Perspektifini genişletebilen bir 
parti görüntüsü çizmiyor. Varolan teorik 
perspektif uygulamada daralıyor. Teorik 
perspektifin uygulamada genişlemesi ge
rekiyor. Daha geniş kitlelerle kucak
laşmak gerekiyor. Kucaklaşmak çin 
Ege'deki ayçiçegi ve Karadeniz'deki çay 
fiyatını kapsama almak gerekiyor. Geniş 
kitielerle kucaklaşma en önemli sorunda 
(Kürt sorunu) daha iç açıcı noktalara gel
meyi ifade ediyor. Oysa bütün agırlıgını 
kürt sorununa vermiş görüntüsüne 
bürünmekle beraber istenileni veremiyor . . 

Dört: DEP meydanlara taşınamıyor. 
Meydanı kulanamam~k parti 
görüntüsünü siliyor. Savaşın tırmandıgı 
tporaklarımızda geçici de olsa koşullar 
ortadan kalkmışsa Türkiye metropollerini 
zorlamak gerekiyor. ' 
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Zor Koşullarda Politika ve DEP 

Altı: DEP imajına müdahale etmelidir. 

Sert degilken sivri görünmenin veya 

aniaşıimanın zararları var. Atılabilecek 

adımların atılmasını engelleyebiliyor. 

Yedi: DEP üzerinde yükseldigi 

sütunları yogunlaştınnalı ve çeşitlen

dinnelidir. Çevre komisyonu, kadın ko

musyonu, gençlik komisyonu, banş ko

misyonu, insan haklan komisyontı ve de

mokratik kitle örgütleriyle dayanışma ko

misyonu_ gibi birimleri geliştinneli ve ya

ymalıdır. 

Oniki: Politika varolan boşluklan dol

dı,ınna ve yeni boşluklar yaratma 

sanatıdır. DEP'in varolan boşluklan dol

durdugu tartışmalıdır. - Oysa politika 

boşlugu sevmiyor. 

Onüç: Ateşin ortasında donma

malıdır. Gümbür gümbür akmalt ve 

sürükleyid olmalıdır. 

Ondört: Kendimizin dahi olsa, eksik

liklere ve yaniışiara hoşgörülü yaklaşım 

gösterilemez. Zor koşullarda politika 

Sekiz: Aktif politika 
karşıt politikayı boşa 

çıkarmayı anlatır. Tipik 
Kürt insanı gibi birbiri
ne. politika yapma ama 
dışa karşı politika yapa-

Politika kendi toprağiyla sm1rii 

tutulamaz. Dünya çapmda bir 
politikaya sahip olmak gerekiyor. 

Dünyanm devrimci ve ilerici 
partileriyle ilişkiler şart görünüyor. 
Bu partilerle Ankara 'da yapilacak 

' mama gözyaşıdır. 

Dokuz: DEP'te parti 
bilinci sorgulanmalıdır. 
Kendi sloganını atan 
bir parti olmalıdır. Ta
banla beraber 'Yaşasın 
DEP!" . sloganı 

ögrenilmelidir. 

yapma . zorunlulugu 
yetersizliklerin tek 
gerekçesi gösterile
mez. İşleyebilirligin 
bellek taşı engelleri 
aşmadır. Engeller 
aşıldıkça özgürleşme 

vardır. Engellere 

bir kurultayla dünya kamuoyu takılma özgürleşme-

On: Politika kendi 
topragıyla sınırlı tutula
maz. Dünya çapında 

bir politikaya s~hip 

olmak gerekiyor. 
Dünyanın devrimd ve 
ilerid partileriyle 
ilişkiler şart görünüyor. 
Bu partilerle Ankara'da 
yapılacak bir kurultayla 
dünya kamuoyu 

uyandmlabilir. Dünya kamuoyu bir medir. DEP ya aşmalı 

bask1 araCina dönüştürülürken ya da aşmalıdır. 

temel sorunlar gündeme Onbeş: Toplumsal 

sokulmuş olur gerçekligin yeniden 
· üretimi · emege 

Politika bazi riskler/e yap11Ir. baglıdır. Toplumsal 

DEP Çok riske girmiş olmakla gerçeklik üretildikçe 

beraber çok az sonuç aliyor. Bir vardır.( 1) DEP top-

oranti Sizlik var. Gidermek lumsaı gerçekilgi ye-
niden üretme gücü 

gerekiyor. Ancak bu orantisiziiği gösterdikçe, kendini 

gidereyim derken düzenin yeniden üretebilir. 

Sinirianna çekilmemelidir. Kendini ve toplumu 

Düzenin Simrlarma çekilme en yeniden üretme 

kötü ölümü ifade ediyor. süreci hızlandınlabilir. 
Onaltı: Eleştiri 

uyandınlabilir. Dünya kamuoyu bir baskı 

aracına dönüştürülürken temel sorunlar 

gündeme sokulmuş olur. 

deger vermedir. Sa

hiplenmedir. Daha güzelleşrnek Içindir 

DEP daha güzelleşmeye ve 

güzelleştinneye layıktır. 30 Kasım 1993 

Onbir: Politika bazı risklerle yapılır. 

DEP Çok riske girmiş olmakla beraber 

ÇQ\5 az sonuç alıyor. Bir orantısızlık var. 
Gidermek - · gerekiyor. Ancak --bu- ··-

orantısızlıgı gidereyim derken düzenin 

sınırlarına çekilmemelidir. Düz~nin 

sınırlarına çekilme en kötü .ölümü ifade 

ediyor. 

Bu yazıyı "Degerlendinneyen ve 

Aşamayan Temsilciler" yazısına ek olarak 

DI-PNOT: . --- -
(1) Kadlr Cengizbay, Sosyolojl Ders 

Notları 
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iÖZGÜR BiLiM Bir Ayaklanma; Tarih ve Slogan 1 TolgC? ERSOY 

• 
BIR AYAKLANMA; 

• 1 

TARIH VE SLOGAN 

1917 Ekim Devrimi'nin ardından 
başlayan iç savaş, getirdiSi acıların 
yanında, Bolşeviklerce "karşı devrimci" 
olarak tanımlanan gruplann, partilerin net 
bir şekilde ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Son yirmi yıltık süreçte, dev
rimd örgütlenme oldugunu iddia eden 
birçok oluşumla birlikte sosyalist bir 
söyleme sahip olaniann dahi, emperya-

. listlerce desteklenen çarlık ordusu 
kalıntılanyla beraber savaşın aynı cephe
sinde yer alması ögretiddir. Benzer 
sorun, tarihte tüm devriıi11erin yaşadıgı 

birer süreçtir. "Devrim" der, Robespierre 
tarafindan giyetine gönderilen 1 789'un 
"devrimcisi" Danton "tanrı Satilin gibidir, 
önce kendi evlatlarını yer." Acaba, 
Bolşevik iktidara karşı ayaklanan bu · "sol" 
gruplar 1917 Ekim'inin evletlarımıdır"? 

1917-21 yılları arasında, devrimi her 
yönüyle çökeetmeye çalışan bu içsavaşın 
mimarları için bu soruya rahatlıkla "hayır" 

yanıtını verebiliriz. 

Bu yanıtımıza bagımlı kalmak 
koşuluyla, Mart 1921 'de yaşanan 
Kronştadt ıçın farklı ve üzerinde 
düşünülmesi gereken bir. örnek 
.oldugunuda belirtmek gerekir. Kronş
tadt' ı iç savaşın diger olaylarından ayıran 
en önemli özelligi ondaki Anarşist dam
gadir. Hiç kuşkusuz, bu ayaklanmada 
anarşizm, Paris Komünü, İspanya İç 
Savaşı ve 60 ' 1ı yılların goşizmiyle beraber 
"kitlesellige" yaklaşmıştır. 

Kısa sürede kanlı bir şekilde bastırılan · 
ayaklanmada, neden olarak sadece. eko
nomik bunalımı ön plana çıkarmak iç 
savaşın niteligini yadsımak olur. Kısa bir 
süre önce devrim saflarında yer alan de
nizcilerin bu ayaklanmada başı çekmesi, 

Tolga ERSOY 

ise bir ironinin çok ötesinde iç sa\faşın 
durmaksızın degişen ·· dengelerinin 
1917'de saptanması açısından ilginçtir. 
Ayaklanan denizcilerin, 1 Mart 1921 'de 
yaptıkları toplantıda alınan kararlarda, 
çok geniş bir örgütsel spektrum için 
" basın, örgütlenme, seçim özgürlügü" 
gibi istemlerinin yanında karşı devrimci 
güçler içinde "özgürlük" gibi · istemlerinin 
yanında karşı devrimci güçler içinde 

. "özgürlük" istenme~i anarşistterin ayak-
lanmada gösterdikleri taktik bir hata ola
rak not edilebilir. Ancak burada, sayıca 
çok az da olsalar anarist grupların 1917 
devrimi öncesi ve sonrasında, devrime 
önemli katkıları oldugunl.lda tarihten ak
tarmak gerekmektedir. Denizdierio istek
leri arasında yer alan "Köylülere kendi öz 
topraklarında hareket ve başka ücretli 
çalıştırmaksızın işlerini yaptıgı sürece ha
yvan yetiştirme hakkı. Evde çalışmanın 
serbest bırakılması . " (1} gibi kanımca so
syalizmin ekonomik mantıgına tümüyle 
ters düşebilecek sonuçlara açık istemler, 
o an için teorik çözümlemeleriyle birlikte 
reddedilmiş ormalanna ragmen, So\fYet
ler birligi tarihindeki bazı ekonomik prog
ramlara sızabilmiş ve küçük burjuvazinin 
gizli olarak oluşmasına yol açmıştır. 

"Özgili So\fYetler", "Kahrolsun Komi
serokrasi", "Üçüncü Devrim" ayaklanmaya 
anarşizmin armagan ettigi başlıca slogan
lardır. Ayaklanmayla ilgili bildirilerin 
tümünde yer alan bürokrasi ve komünist 
oteritelere karşı olma ifadeleri, yönetimi 
"komünist fikirlere ters düşmekle" 
suçlamaya dek varabilmiŞtir. "Onlar 
emekçilerin iç dünyaianna da el attılar, 

onlan komünist tazda düşünmeye zor
ladılar. Bürokratikleştirilmiş sendikaların 
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ÖZGÜR BiLiM Bir Ayaklanma; Tarih ve Slogan 1 Tolga ERSOY 

yardımıyla, işçileri tezgal}larına 

baglamışlardır; böylece çalışma bir zevk 
degil, yeni bir kölelik biçimi durumuna 
gelmiştir.. Bu yeni devrim, bürokratik 
komünist "yarabcılıga· karşıt, yeni sosya
list kuruculugun bir ömegi şeklinde hiz
met ede(cektir.)" (2) diyerek Bolşevikleri 
yarartıklan "şeyin" sosyalizm olmadıgı 

savı ile suçlarlar. Entellektüel bir tavıda 
kaleme alınabilen bu şabrlar devrim için 

Menşeviklerden Monarşistlere tüm 
yapılanmaların fırsat koUadıgı bir ortam
da, bu ayaklanmadaki anarşist damganın 
çelişkisidir. Bir taraftan "Her insan kendi 
yaşamı için çalışır. Zorlayıa bir ordu yeri
ne özgür partizan müfrezeleri vardır. Zo
runlu çalışma yerine özgür çalışma 

vardır. Maliann üretim ve dagıtımı . 
işçilerin kendilerince yürütülür. Otorite
nin yardımı olmaksızın, köylülerle Özgür 

"iyiniyetli" bir yaklaşım 

içeriyor gorunmesine; 
hatta tarihsel gerçekiili
glnden soyutlandıgında 
"haklı" olabilmesine 
ragmen özünde taşıdıgı 
küçük burjuva aydın 

tavn "ne yazık ki" 
anarşizmi karış devrim
dlerle aynı safta yer al
maya (belki de isteme-

. den) itmiştir. Bu ise bir 
ironi olabilir ancak. 

Yoksulluga itilmiş 

halkın devrim sonrası 

gerek iç savaşın gerek-
. se yogun emperyalist 
baskının agırlaştırdıgı 

ekonomik koşullardan 

hoşm~tsuzulgu bir 
ger.çektir. Bu her zaman..! 

- ~' karşı d~vrimcijer için bir_; 
fırsat dogurur. 
Kronştadt'da da bu 
yaklaşım basattır. 

Anarşizan· geçici devrim 
komiteleri ise bu 

Kronştadt'a katılan yada bu 
ayaklanmayı yazan, 

değerlendiren anarşist/erin, 

yanıldıklan nokta ''parti" 
işlevidir. Devrim ve devrim 
sonrasında Komünist Partinin 

işlevini ve gerekliliğini yadsıma 
çizgisine gt;lerek, kitlenin 

impulsif spontan hareketinin 
onu "devrime" yada "anarşizme " 

(!) götüreceği sonucuna 
ulaşırlar. Nevarki teoride 

ulaştık/an bu sonuç, on/ann 
eylem tarihleri ile birlikte 

değerlen-dirildiğinde, genellikle 
'işçi hareketinin bölünmesi" ve 

komünist partileri ve 
örgütlenmeleri r,eçldetme 
çizgisinin ''sınıfı burjuva 
politika/anna terketme" 

gerçeğint ortaya çıkarmıştır. 

degişimi 

gerçekleşirirler. Ekono
mik sorunlann 
çözümü, özgür fabrika 
komitesi ve köylü top
lantılannda saglanır. " 

şeklinde görüşlerini bil
dirilerine aktanrken, 
yanlanndakini 
görmeden "Otoritenin · 
oldugu yerde özgürlük 
yoktur... Kronştadt 

başkaldınsı bir devrim
dir." (3) diyebil
mişlerdir. Daha sonraki 
konuyla ilgili · bazı 
anarşist yazında 1917 
Ekim devrimi son
rasında oluşan Bolşevik 

hükümet, "tarihin en 
duragan, en otoritej'. 
en gerici ve hatta karşı 

·devrı,;;-d" ·" hükümeti 
olarak ilan edilebil
miştir. (4) 

Bolşevikler ise ay-

ölçekte yenilgiye giden Menşevikler ve 
c!igerleri için birer sıgınak oluşturmuştur. 
Benzer oluşumlan tümelyle reddeden, 
Çar ordusundan Menşeviklere tüm karış 
güçlerin, bu ayaklanmada anarşist . 
yapılanmalara sıgınması ise anarşist lider
lerin kemiklerini sıziatmış olmalı. 

Anarşistlerin bir sloganı olan ve sosyalist 
yaklaşımiara ters düşmeyen 'Tüm iktidar 
partiye degil, Sov yetlere" nin arkasında, 
karşı devrimciler fırsat kollamaktaydı. 

Diger talihsiz bir yanda, 

aklanmayı "sınıf 

düşmanlannın yeni bir taktigi" olarak 
mahkum etmişlerdir. Ayaklanma tarihi 
parti tarihi ile çakıştırıldıgında çok ilginç 
bir zaman dizin ortaya çıkacaktır. Lenin'in 
N EP' i formüle etmege çalıştıgı 1 O. kong
re nerdeyse Kronştadt'la aynı zamapda 
rastlar. "Savaş komünizmi" uygula
masından vazgeçerek "banş içinde eko
nomik kalkınma çalışmalanna" geçilir. Bu, 
Rusya için çok önemli olan kırsal kesim
de, "köylülerin ürün fazlalannın daha 
büyük bir kısmını istedikleri gibi kullan-
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ÖZGÜR BiLiM Bir Ayaklanma; Tarih ve Slogan 1 Tolga ERSOY 
'--------

matan" görüşü geliştirilir. (5) Anarşist ay
aklanmanın hemen sonrası günlere rast
layan ve NEP ile simgeleşen 1 O. kongre 
Lenin'in zaferi ile sonuçlanmasına . 1 
ragmen Troçki'nin başını çektigi bir "sol 
muhalefet" olgusunuda ortaya 
çıkaracaktır. 

Kronştadt'a katılan yada bu ayaklan
mayı yazan, degeriendiren anarşistlerin, 
yanıldıkları nokta "parti" işlevidir. Devrim 
ve devrim sonrasında Komünist Partinin 

örgütleyebilecek tek partidir, bu kitlelerin 
kaçınılmaz küçük burjuva yalapalama
lanna ve proletarya içindeki kaçınılmaz 
dar loncacı gelenekiere ve depreşmelere 
ya da loncaa önyargılara karşı 
çikabilecek ve tümüyle proletaryanın 
bütün birleşik eylemlerini yönetebilecek, 
yani siyasal olarak proletaryayı 
yönetebilecek ve onun aracıtıgıyla bütün 
emekçi kitlelere kılavuzluk edebilecek 
tek partidir. Başka türlü proletarya dik

olanaksızdır ... " (6) şeklindeki 

Proletaryadan ilk ögretmenleri; iki büyük usta: Marx ve Engels t 
anımlamasına "Sovyetjere evet, Partiye 
hayır" şeklinde karış çıkarken, eylemlerin
de "sınıfsal taban" konusunda herhangi 
bir endişe duymamaktadırlar. Bu belki 
de, ortak hed~flerin olanca çokluguna 
ragmen anarşistleri, devrimci sosyalistler
den ayıran en önemli çizgidir. Kropotkin, 
Lenin'e yazdıgı bir mektubta görüşünü 
şöyle özetlemektedir: "Kapitalist sistemi 
bir darbede yıkmak için parti diktatörlügü 
uygun bir araç olsa bile (ki bundan 
şiddetle kuşkuluyum), yeni bir sosyalist 
sistemin kurulması açısından bu ·kesinlik
le zararlıdır. Gerekli olan şey, yerel güçler 
tarafindan yerel yapılanmadır." (7) 

işlevini ve gerekliligini yadsıma çizgisine 
gelerek, kitlenin impulsif spontan hareke
tinin onu "devrime" yada "anarşizme" (!) 
götürecegi sonucuna ulaşırlar. Nevarki 
teoride ulaştıkları bu sonuç, onların 
eylem tarihleri ile birlikte degerlen
dirildiginde, genellikle "İşçi hareketinin 
bölünmesi" ve komünist partileri ve 
örgütlenmeleri reddetme çizgisinin "sınıfi 
burjuva politikalaona terketme" gerçegini 
ortaya çıkarmıştır. Onlar; Lenin'in" .. . 
komünist 'parti proletaıyanın ve bütün 
emekçi kitlelerin öncüsünü toplayıp 
birleştirerebilecek egitebilecek ve 
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;ÖZGÜR BiLiM Bir Ayaklanma; Tarih ve Slogan 1 Tolga ·ERSOY 

Kronştadt ayaklanmasının, Troçki'nin 
yönlendirdigi Kızıl Qrdu tarafından kanlı 
bir şekilde bastırıldıgı günlerde, Lenin'de 
teorik düzeyde, parti içindeki "sendikalist 
ve anarşist sapmalarla" mücadele etmek
teydi. Bu güçlü ve karizmatik anarşist "li
derlerin" Komünist Partisine etkisinden 
çok, bunalımları aşarak komünist gele
cege taşınma kaygısı içinde teorisyenlere 
karşı verilen bir mücedeleydi. Kabataslak 
bir incelemeyle dahi görülebilecegi gibi, 

ı 9 ı 7'den sonra zaman zaman anarko
sendikalist görüşler partideki çeşitli kara 
düzeylerinde çogunlugu saglayabilmiş

lerdir. ı O. kongrede alınan bazı kararlar

da bu etki görülebilirken, kongre 
üzerinden bir yıl geçmeden bazı kararlar
da geri dönüşe gidilebilmiştir. Ücretierin 
saptanmasında, yeniden rantabiitenin ön 
plana çıkarılması buna örnek olarak 
gösterilebilir. Bu kısa tarih yazımızı, 

Lenin'in 30 Mart · ı9ıı tarihli bir 
konuşmasından kısa bir alıntı ile bitirelim: 

" ... proletaıyaya düşman snıftarın hala du
ruyor olmaları gibi bir durum olanaklıcjır: 
o halde, şimdiki durumda, pratikte En
gels'in sözünü ettigi şeyi yaratamayız. 

Proletarya diktatörlügü olacaktır. " (8) 
Sonra sınıfsız bir toplum olacaktır. 

Ve, parti 
birliginin en 
degilmidir? 

de "proleterlerin 
yüksek biçimi" 

KAYNAKÇA 

sınıf 
(9) 

1) 1 Mart 1921 Toplantı Kararı , Sosyalizm 

ve Toplumsal MUcadeleler Ans. Iletişim Yy. 2. 
dlt ek sayfa: 143-144 

2) paul Avrlch, Kendi Belgeleriyle Rus 
Devriminde Anarşlstler; Ne Için Savaşıyoruz, 

Çev: Celal Kanat, Metis Yy. 1. baskı 1992, sy. 
182 . 

3) age sy. 185 

4) age (Emma Goldman/Rusya'dak! 

Düşkırıklığım) sy. 190 

5) · Bolşevik Partisi Tarihi/Kurul Çev: 

Süleyman Arslan Bilim ve Sosyalizm Yy. 1. 
baskı 1976 sy. 318 

6) (Marx, Engels) Lenin. Anarşizm ve 
Anarko Sendikalizm. Çev: Sevim Belll Sol Yy. 

1. baskı 1979 sy. 403) 

7) Avrlch, age (Kropotkln/Lenln'e Iki Mek

tup) sy. 168-170 

8) Lenin age sy. 409 . 

9) Lenin, Komünizmin Çocukluk Hastalığı 
'Sol' Komünizm, Çev: Muzaffer Erdost, Sol 

Yy. 5. baskı 1991. Sy. 4 

BiR ELEŞTiRi iLANlDlR 

ÖZGÜR ÜNiVERSiTE ÖGRENCiLERiNDEN ARAŞTIRMA, 

iNCELEME VE DEGERLENDiRME Y AZlSI BEKLiYORUZ. 

ÜRETME VE DÖNÜŞTÜRME ÇABASI VERMEYEN 

ARKADAŞLARlN ÜNiVERSiTEMiZDE Ki VARLlKLARlNI 

ZAMAN KAYBI OLARAK DEGERLENDiRiYORUZ. 

ÖZGÜRBiLiM 
Yayın Kurulu 
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IÖZGÜR BiLiM Beşikçi, Küçük ve Başkaya'nın Mahkumiyeti 1 D. Azadi DILGERM 

. .. .. .. 
BEŞIKÇI, KUÇUK VE BAŞKAYA'NIN 

• • •• • MAHKUMIYETI UZERINE 

Biliyorum yasaları milletvekilleri 
yapar. Ama bir kısmı memur ve işçi kad
rosu satar. Bir kısmı ihalelerde imzasını 
satar. Metresle yaşar. Olmayan siyasi iti
barları nedeniyle karı koca gibi 
görümnemeye çalışırlar ama karı koca 

·gibi yaparlar. Bu fiilierin hukuk dilinde ki 
ismi rüşvet ye zinadır. Bu tür yüz kızartıa 
suçların en yogun işiendiSi yer meclistir. · 

Burjuvazinin düzeninde çürümeler en 
tepeden başlar. Ve en alta yayılmaya 
başlar. Çürüme en alta yayılıyor. Rüşvet 
ve zina gibi yüzkızartıcı oları lrtikap, ihti
las, zimmet hırsızlık ve sahtekarlık suçlan 
en yogun şekliyle devlet teşkilatlarında 
işleniyor. Ya kimse ses çıkararnıyer ya da 
en fazla "dikkatli yap, dikkatli ol" denilebi
liyor. 

Buna şaşmamak gerekiyor. En altın en 
üstle baglantısı bulunuyor. Herkes her
kesten korkuyor, herkes kendinden kor
kuyor. Altının ıslaklıgı şüphelendiriyor . 

Bu durumda birbirini dengeleme ve pis
likleri ortaklaşa örtbas etme çabasının ne
deni anlaşılıyor. 

Unutulmamalıdır. Bazı milletvekilleri
nin, belediye başkanlarının ve teşkilat 
müdürlerinin sanık sandalyesinde otur
ması istisnaidir. Bazı ·aptallıklar ve talih
sizlikler soncudur. En güncel örnegi 
Göknel ve Sözen davasıdır. Göknel'in şu 
ana kadar içerde tutulması kamuoyu 
baskısı nedeniyledir. · Yakın gelecekte 
Göknel 'in Feray'la_deniz kenarında gezin
tiye çıkması kehanet sayılmamalıdır. ' 
Sözen'in berat etmesi acayip 
görülmemelidir. 

Dara Azadi DİLGERM 

Güzellik kadar pislik Içiçe ve 
baglarıtılıdır. Ama bir fark var . .Güzellikler 
güzellikleri örtmez. Pislikler ise birbirini 
örter. Pislikler . örtü altına alınmaya 
çalışılır. Pisliklecin en tepeden 
örtülmemesi görsel düşünen köylüyü, 
esnafı ve işçiyi de harekete geçirir. Hare
kete geçme ise devrimdir. Daha ilginÇ bir 
şey var: 

Türkiye'de polisin suça karşı tedbir 
aldıgı bilinir. Ama tedblr suça göredir. 
Polisin içinde bazı suçlara kolaylık 
saglayanı da çok bol bulunur .. Uyuşturucu 
ticareti yapabilmenin ilk şartı polis içinde 
güç ve dayanak bulmayla ilgilidir. Sahte 
para basmanın şartı da budur. El~ 
geçirilen uyuşturucu ve sahte para istis
naidir. 

Ateşin olmadıgı yerden duman 
çıkmaz. Halk dilinde bir söylem var. Polis 
uyuşturucu ve sahte dolar şebekesindeki 
elemanlara "oglum PKK lı olmayın, ne ya
parsanız yapın" diyormuş. 

Burada anlattıklarırn ve arılat-
madıklanm nedeniyle hukukun temel il
kelerini bir tarafa bırakmak zorundayırn. 
Türkiye'de hukuk uygulam.asında kanuni
lik, eşitlik, adalet, genellik, objektiflik, 
suçta şahsilik ve suçsuz ceza olmaz" ilke
~ erl yerine tek bir ilke görüyorum. 

Ezenler açısından pratik bir llkedir: 
parası olan sırtını saglam bilen, gerizekalı 
degilse - agır siyasi suçlar hariç- hiç bir 
suçtan ceza almaz. 

Burjuva hukukun ilkeleriyle formüle 
ettigim ilke arasındaki uygunsuzluk bur-
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juvazinin iki yüzlü ideolojisinin Burjuva düzenin yüz kızartıcı olması 

yansımasıdır. ve yüz kızartıcı suçlarla bagdaşması 

Türkiye'de varolan yasalar resmi ideo- genel düşünülmelidir. Burjuva düzeninin 

lojinin yansıması ve koruyucusudur. Ya- yüz kızartıcılıgı en kaba kapitalizmde en 

salar resmi ideolojinin soyut ve genel kaba haliyle bulunur. ÖZbekistan da 

düzeyde formüle edilmiş halidir. Bazen henüz kapitalizim ince yöntemlerini ya-

de yasalar resmi ideolojinin somutlilşmış ratmamıştır. Türk basını tarafından dürüst 

halidir. Türkçe'den başka her dili yasakla- bakanını düşüren Şehmurad Niyazov 

yan kanun resmi ideolojinin somutlaşmış övülmesi ilginçtir. Şehmurad Niyazov 

hali ve kendisidir. Sadece bir kanun mad- rüşvet ve zimmet suçunu işleyenierin 

desinin yorumuyla tek devlet, tek uluS, üzerihe giden bakanının dürüstlügünü 

tek kültür düşüncesini ya- gerekçe göstererek kabi-

kalamak mümkündür. Bu Düşüncelerden dolayı neden atıyor. Aptal bir 

açıdan hiç tereddüt etme- yargılanmak onurdur. Özbek olan Niyazov Türk 

den resmi ideolojinin ve Beşikçi, Küçük ve Başkaya basınında zeki ve başarılı 

yansıması olan kanunların hem onur hem de değerdir. olarak lanse ediliyor. 

bilim dışı oldugunu Değerlere saldırı eskidir. · Türkiye'de yüz kızartıcı 

söylemek gerekir. Kıvılcımlı 'dan biliriz. suçlar daha ince 

Ehemiyetle uygulanan Nazım'dan, Yılmaz yöntemlerle işleniyor. Yüz 

bu kanunlardır. Yüz Güney'den ve Ruhi Su'dan kızartıcı suç işlemede usta-

kızartıcı suçlardan çok · laşma sözkonusudur. Yüz 

düşünce suçlarının biliriz. Yüz kızartıcılığı kızartıcı suçlar en çok dev-

üzerine gidilir. Yüz biçmeyenler onur ve Jet yöneticileri tarafından 
kızartıcı suçların devlet değerlere saldırır. Beşikçi işl~niyor. 
duva:rındald tozu bile Küçük ve Başkaya 'yı Düşüncenin 

düşürmedigini düşünceleri nedeniyle çeşitiendiSi yerde bilim 

düşünürler. Türldye'de cezalandırmak yüz- vardır. Farklı düşüncelerin 

hukuk uygulamasında kızartıcıdır. Devletin topluma ceza tehdidi altına 

yüz. kıza~ıcı suçların es ve insana karşı işlediği alınması yüzkızartıadır. 

geçılmesı oıagandır. l d 1 l d Devlet yüz kızartıcı suç 

D
.. .. .. .. 

1 
.. <'~'.. suçali an sayı ma ı ır 

uşunce ozgur U0 u var l d l . . . işliyor. 
denilmesine ragmen farklı ceza an ıran ar bılme/ıdır. . . 
d"" ·· .. . Galıleyı 
uşunce uretenlerın ceza- düşüncelerinden ötürü giyotine 

landırılmasıda oıagandır. Yüz kızartıcı go" tu··renler y ·· ı 7~rt · ı d"l 
.. .. . uz <ıL.<\ ıcı suç ış e ı er. 

duzen yuz kızartıcı düzenle bagdaşır. Yüz Beşil<çi , Küçük ve Başkaya'yı düşünceleri 

kızartıcı suçların kanun maddesinde ya- nedeniyle cezalandırmak ·· kı-~.... d 
ı ı b . . . yuz LCUdCı ır. 

sa< anması uquvazının yükseliş Devletin topluma ve insana karşı işledigi 

dönemine denk geldigi için suçlardan sayılmalıdır. 

geliştirilmiştir. Her yükseliş bazı .. .. 
degerierin gelişmesine gebedir. · Ama Duşunceı:rd~n .. d_~ıayı yargılanmak 
burjuvazide yükseliş l<ısa bir aralıktır. Şu onurdur. Beşıkçı, Kuçuk ve Başkaya hem 

anda yaşanan alçalma ve on~r _hem de de~erdir. .~~gerlere ~ldırı 

düşürülmüşlüktür. Burjuva kimunlarında esl<ıdır. ~vılcı.mlı dan bılı~ız. ~azım .~~n, 
halen yüz kızartıcı suçların bulunmasının Y~~maz Guney den ~e Ruhı Su dan bılırız. 
bir nedeni de düzenin yüz kızartıcıligını Yuz l<ızartıcılıgı bıçme~e~ler ?.n~r ve 

gizlemek içindir. degeriere saldırır . Beşıkçı Kuçuk ve 
Başkaya'yı düşünceleri nedeniyle ceza-
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ÖZGÜR BiLiM Beşikçi, Küçük ve Başkaya'nın Mahkumiyen 1 D. Azadi DILGERM 

landırmak yüz kızartıadır. Devlet'in toplu
ma ve insana karşı işledigi suçlardan 
sayılmalıdır cezalandıranlar bilmelidir. 

Beşikçi zinayı duyunca yüzü kızanr . . 
Zina yapıp yüzü kızarmayanlar pavyon
da, barda, deniz kenarında ve meclis
te'dir. ·KOç.ük hırsızlıgı duyunca yüzü 
kızane. HUS1flık yapıp yüzü kızarmayanlar · 
lV'de devlet kuruluşlannda ve mecliste
dir. Başkaya rüşveti duyunca yüzü kızanr. 
Rüşvet alıp yuzu kızarmayanlar, 
şirketlerde, devlet dairelerinde ve mec
liste dir. Hem düşünce özgürlügü var'' 
demek hem de üç bilim . adamını mah
kum etmek resmi idoloji ve yansıması 
olan hukukun ayıbıdır. Resmi . idoloji 
kadar yansıması olan hukukta bilim 
dışıdır. TC hukukunda düşünce 
özgürlügü insanın kafasının içiyle 
sınırlıdır. Böyle bir düşüncenin koyunda 
da olabilecegini düşünüyorum. Düşünce 
üretmek bir eylemdir. Yüksek sesle 
dışarıya yansıdıgında anlam taşır. 
Dışarıya yansımayan düşünce köpeklerde 
kedilerde olabilir. 

Kuşku duymak zorunludur. Türk Ceza 
Kanununun anti sosyal falili ceza
landırdıgından kuşku duyuyorum. Sosyal 
insanın cezalandırılması nedeniyle 
cezanın amaandan da kuşku duyuyo
rum. Doktirinlerde cezanın amacı ıslah ve 
caydırmadır. Türk Ceza Kanununun uygu
lanmasında ortaya çıkan amaç ise resmi 
ideoloji sınırlarına çel<medir. 

Beşikçi, Küçük ve Başkaya antisosyal 
degildir. Anti sosyal olmayan insana ıslah 
ve caydırma araçları işlemez. Katırlar bile 
Beşikçinin ıslah olmaz ve caymaz nefer 
oldugunu biliyor. Bilinmesi gereken bir 
nokta daha var. Beşikçi, Küçük ve 
Başkaya düzen dışıdır. Devletin 
ödüllendirdigi bilim adamı sanı verilmiş 
h'eriflere benzemezler. Öz farkı var. Bili
min resmi ideolojinin çerçevesi dışında 
varolabilecegini ögretiyorlar. Devletin 
ödüllerini de haram bilirler. Halktan 

alırlar ödülle~ni. Halk safında olmayanlar 
bilemez bu duygu-ju. En güzel ödüldür 
halk sevgisi. 

Burjuvaziden bir beklentimiz yok. İki 
yüzlülOgünü deşifre etmekle meşgulüz. 
Burjuvaziden bir beklentimiz yok. 
özgüriOgün üretilip, yaratılabildigini biliy
orum. 

ÖzgüriOgün üretildigi yerde Musolini 
İtalyasının Ceza kanundan aktanlan ka
nunl,ar tutunmaz. ÖZgüriOgün yaratıldıgı 
yerde Kürdü potansiyel suçlu sayan ka
nunlar tutunmaz. ÖZgürlügün, 
üretilmekle var edildigi yerde baskıa ve 
düşünce düşmanı olan kanunlar silinir. 
Resmi ideolojinin kutsanması kAr etmez. 
Varsın bakirengini sayıklasınlar. Bir komp
lekstir. Şu an delik deşiktlr. 

Beşikçi, Küçük ve Başkaya için ya 
aşma vardır ya da aşma vardır. Düşünce 
de özgürlük üretirler. Düşünce de 
özgürlük yaratırlar. Ve yarartıkça var 
ederler. 

Özgürlük için mahkemelere ve ulu
canlara gitmek bizim de içimizde istektir. 
Onun ıçın Yalçın Hocamızı geri 
çagırıyorum. Onsuz bir egitimin eksik 
olacagını düşünüyorum. İçimizde gelişen 
ıstege dönüyorum. Buna tohum diyo
rum. Yeşerdi yeni aydın yeşerecek diyo
rum. 

Beşikçi , Küçük ve Başkaya'nın ceza
landırılması sadece baskıcı bir ceza kanu
nu ve anti demokratikilkle açıklanamaz. 
Ne oldukları ve ne yaptıkları önemlidir. 
Bu açıdan biraz da olsa Beşikçi, Küçük ve 
Başkaya anlatılmalıdır. 

Beşikçi bedeniyle ikinci adresindedir. 
Ulucanlarda dört duvar arasındadır. Ama 
içimizde dir ve en özgürdür. ÖzgüriOgün 
dorugundadır. Özgürlügü bedellerle ya
ratmasını bilen ustadır. Kanunların giyeti
nine takılı kalmadı. Yeniden üreterek 
aşar. Yalan ve yanlıştan kurulu engelleri 
yıl<ma mutlulugu ile yaşar. Yalan ve 
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ÖZGÜR BiLiM Beşikçi. Küçük ve Başkaya 'nın Mahkumiyeti 1 D. Azadi DILGERM 

yaniişın engeline takılı kalanlar çagdaş gandası yaptı . Sevmeyenler cezalandırdı. 

köle gibi yaşar. Küçük ortaklıgı, kardeşiiSi ve özgürlügü 

Beşikçi resmi ideoloji kınosıdır. Bilim öne çıkardı. Sevmeyehler cezalandırdı. 

adına resmi ideolojiye inen darbedir. Toplumsal gerçekiiSi yeniden 

_Özgürlügün ve yigitligin doruguncta in- üretenlerden biri... Bir güzel aydın daha 

meyen sestir. Beşikçi'nin sesiyle düşünce var. İki yoldaşı gibi gerçegin peşindedir. 

yükselir. Düşünceyle Beşikçi yücelir. Bilimadamıdır. Ama bilime katkı yapmak 

Sürecin en güzel . aydınıdır. Kutsanacak suç sayıldıgı iÇin Fikret Başkaya mahkum-

tavrın sahibidir. Yaratır. Kavramlaştırır. dur. Başkaya olgunlugu ve genişligi ifade 

Çogun insanın görüpte görmezlikten eder. Önemli bir entellektüeldiL Or-

geldigi olgu!ara dikkat Çeker. Resmi ide: taklıga gönül vermiş neferdir. Kişiligiyle 

oloji ve yansıması olan güzeldir. Gelecek ıçın 

yasalar ise olgusalilgın DGM !dtap değeri olan adım atar. Gelecegin 

düşmanıdır. Bu açıdan eser/en cezalandmyor. üniversitesini kuruma-

Beşikçi'nin - düşünce Hakkında dava ap/an eser de laştırmakla meşguldür. 

özgürlügünün daimi- yeniyi buluyorum. Hakkmda <ıerçek ve gelec~ge 

sanıgı ve daimi mahkumu dava aÇIImayan eser ve düşman olanların cea

o~ıı:ıası anlaşılır şeydir. yazariann büyük çoğunluğun landırması anlaşılır şeydir. 

Bızım anladıgımız ve ce- .da bir şey bulamiyorum. DGM kitap degeri olan 

zalanqıran.lann . ~nı~- Yazdiklan şeylerin kitap olup eserleri cezalandırıyor. 
madıll-ı ıse Beşıkçı'nın _ H kkı d d ı 

ö . . olmayacagmi tartişma/J a n a ava açı an eser 
mahkemelerın yolunu . de yenıyı buluyorum. 

aşındırmasıdır. buluy~ru:n. DGM mn dava Hakkında dava açılmayan 

Di~er bir daimi sanıgı açtigi k~ta~!~r~ d~a çok eser ve yazarların büyük 

anlatmak gerekiyor. talep ediidigmi biliyorum. çogunlugun da bir şey 

Yalçın Küçük, Beşikçi'den Bunun nedenleri var. Birincisi bulamıyorum. Yazdıkları 

sonra mahkemelerin yo- merakt1r. İkincisi davaya şeylerin kitap olup olmay-

Iunu aşındıran ikinci bili- tepkidir. Bunu güzel acagını tartışmalı buluyo-

madamıdır. Sürece denk buluyorum. Herkesi Beşikçi, r~. ~ nin dava açtıgı 

düşen aydındır. Küçük ve Başkaya 'mn kitapları daha çok talep 

Küçük, ortaklıktan 1 . d b· . . 1 edildiSini biliyorum. 

yana bir tepkidir. Türk eser.denn end.mm a maya Bunun nedenleri var. Birin-
avet e worum. · · kt ı·ki · ·d 

aydınları içinde J cısı mera ır. nosı ava-

yaratıcılıgın, üretkenligin, ya tepkidir. Bunu güzel 

etkinligin, çok yönlülügü ve çalışkanilgın buluyorum. Herkesi Beşikçi, Küçük ve 

simgesidir. Beyinde en güzel yükseliştir. Başkaya'nın eserlerinden birini almaya 

Yükseldikçe açıyor. Açtıkçayakıyor ve te-_ davet ediyorum. 

mizliyor. Küçük toplumsal gerçekiiSi ye- Beşikçi, Küçük ve Başkaya'nın kitaplan 

niden üretkenlerden biri. Yararlanmak katkıdır. Yararlanılması gereken degerdir. 

gerekiyor. Beraberiz, beraber olınak ge- Degeriere yöneliyçrlar. Varolan baskıcı 

rekiyor.. hukuktan daha baskıcı kararlar vermek ve • 

Beraber konuşmacı oldugumuz 1 Varolan hukuka baglı kalmamak siyasi ka-

Mayıs paneli konuşmasından dolayı rarlara kanıt görünüyor. 

hakkında mahkumiyet kararı bulunuyor. Süreç haraketieniyor ve yogunlaşıyor. 

Hem hukukcuyum, hem konuşmasının Haraketlenme ve yogunlaşma 

dinleyicisiyim-. Küçük birleştiricilik propa- karmaşıklıgı ifade ediyor. Hukuki kılıf 
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ÖZGÜR BiLiM BeşikçL Küçük ve Başkaya'nın Mahkumiyeti 1 D. Azadi DILGERI'y1 

içinde siyasi kararlar kendileri için zorun
lu görünüyor, En büyük saldınlar içinde, 
en büyük zorlanmalar bulunuyor. Büyük 
saldınlar arkadaJ) çözülmeyi anlatıyor. 

Buna diyalektik derler. En karmaşık en 
sadeyi müjdeliyor. En sade özgürlügü 
anlatıyor. 

Beşikçi, Küçük ve Başkaya'nın ceza
landırılması gerekiyordu. Tipik fiile uy
gunluk ile uygunsuzluk önemli 
görünmüyor. Nedenleri var: 

Beşikçi Özgür Üniversite onur 
rektörüdür. Küçük kurucu rektördür. 
Başkaya kurum rektörüdür. Düzenin 
sınarlarına çekilmeden bilimsel çalışma 

yaparlar. Bilim ve gerçekten korkanlar, 
Özgür Üniversiteden çıkabilecek tipoloji
lerden korkarlar. Beşikçi, · Küçük ve 
Başkaya'dan farklı olmayacaklarını 

düşünüyorlar. Resmi ideoloji adına bilim
le kapışıyorlar, kişiliklerde gelecegin ku
rumlarına saidırmaları normaldir. 

Beşikçi , Küçük, Başkaya Özgür 
Gündem gazetesi yazarıdır. Özgür 
Gündem basında namustur. Beşikçi 
Küçük ve Başkaya'yı cezalandırmak basın 
özgürlügüne ·saldındır. 

Gelecegi kurutmak isteyenler gele
cegi yaratacak degeriere saldırmak zo
rundadır. Beşikçi, Küçük ve Başkaya 

ortakçı ve özgür düzenden yana halkın 
degeridirler. Yönelmeleri normaldir. 

Ancak haberleri olsun. Güçleri yet
mez. Avuçlarımızda toprakta tohum gibi 
kitpaiarı var. Haberleri olsun. Devletten 
ödül almayı haram bilirler. Bilimin ıslah 
olmaz ve caymaz neferidirler. Düzenin 
sınırlarına çekilmedikleri için degerdirler. 
1-:'aberleri olsun.. Beşikçi, Küçük ve 
Başkaya insanla, çiçekle, gökyüzü ve 
daglarla banşık.tır. SevinçlerJ halkın sevin
ciyle birleşikti(. Beşikçi, Küçük ve 
Başkaya'yı cezalandıran yasalar toplum 
dışıdır. İnsanın özüne aykırıdır. Kitabın 
terör aleti, bilim adamını terörist sayan 
yasalara uymamak gerekiyor. Bu kap-

sarnda terörle mücadele yasasını farklı 

algılama zorunlulugu doguyor. Terörist 
mücadele de yarışma yasası daha 
uygun düşüyor. 

Haberleri olsun. Beşikçi, Küçük ve 
Başkaya ile aynı sudan içtik. Bilimsel 
düşünmek zorundayız. Üretmek zorun
dayız. Ulucanlar bizim de ikind adresimiz 
olacak mahkeme ve hapishaneleri bize 
yetmeyecek. ögrendik DGM sine gel
mek ·onur veriddir. Toplumla 
bagdaşmayan yasalara aykınlıgımız top
lumsallıgımızın kanıtı olacak. 

Biliyorum. Kimisi için düşüncesi bile 
zordur. Ama gelişme ve özgürleşme zor
lukları aşmadır. Beşikçi Küçük ve , 
Başkaya'nın gelişmiş yönlerini hedefle
rnek gerekecek. Her alanda büyük hedef
ler seçilmeden ve büyük hedeflere 
vanlmadan topraklarımızda yücelme ol
mayacak. 

Kendimi bir kaç saniyelikte olsa 
bagımsız halk mahkemesi savcısı 

düşünmek zorunda kalıyorum. Beşikçi , 

Küçük ve Başkaya'nın cezalandırılmasını 
. devletin toplum ve insana karşı işledigi 
suçlar bölümüne yerleştiriyorum. Devle
tin bir çok suçu gibi bu suça da dava 
açmanın zorunlu oldugunu biliyorum. 
Dava açıyorum. Dava dosyasını zama
naşımına ugramamak üzere diger dava 
dosyalarına ekliyorum. Bunun açık ·bir 
teblig oldugunu bildiriyorum. 

Bedeniyle bizim içimizde görünen, 
yüregi ve beyniyle karşı tarafta olanlara 
açıklama getirme zorunlugu duyuyorum. 
Beşikçi , Küçük ve Başkaya hakkında 

yazdıklanmız bol keseden övgü degil. 
Sezaim hakkını sezara verdik. Hoca
larımıza en katı eleştiriyi yapabil
digimlzden kuşku duyulmamalıdır. Bu 
degeriere yaklaşım dersidir. Sagııgında 

hep yerme oldügünde kutsama gele
negini kırmadır. Degeriere yaklaşımı 
ögrenme ve ögeetmedir 
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Boris GUNKO'yla Röportaj 

•• • • • • • 
RUS'VA KOMUNIST IŞÇI PARTISI 

• •• • 
MERKEZ KOMITE UYESI 
GUNKO.YLA RÖPORTAJ 

Bir süre önce radyo ve belediye 
binasim ele geçiren daha sonra seçimleri 
boykot eden Rusya Komunist İşçi Partisi 
Merkez Komite üyesi ve Moskova genel 
sekreteri Boris Gunko'yla genel yaym 
yönetmenimiz görüşffi. 

Genel yaym yönetmenimiz Medeni 
Ayhan'In so~yalizmin kuruluşu çözülüşü 
ve sorun/anna ilişkin sorulanyla Gunko'
nun yan1tlanm aynen yaymliyoruz. 

Soru: Sovyet sosyalizminin çözülüş 

süredne, kuruluştan başlayarak gelmenin 
daha yararlı olacagını düşünüyorum. Bu 
açıdan sovyet ~syalizminin hangi dina
mikler üzerinde yü~eldigini 

anlatırmısınız? 

Cevap: İşçiler 16 . saat çalışıyordu. 
Agır dayanılmaz yaşam koşullan işçiler 

· ve çiftçilerden kurulmuş Bolşevik partisi
nin protestolara önderlik etmesi devtimi 
yaratan temel dinamiklerdir. Ancak dev
rim sırf işçilerin agır yaşam koşullarına 

baglanmamalıdır. Sosyal, kültürel , siyasi 
ve ekonomik yönleri iç içe düşünül

melidir. İşkoşulları ekonomik talepleri 
anlatır. Sadece ekonomik taleplerle dev
rim olmaz. Sovyet devriminde sosyal, 
kültürel , ekonomik ve siyasi yönler içi içe 
oldugu için aktif bir protestoyla Lenin'in 
yönetimindeki parti silahıyla iktidarı aldı. 

Soru: Tek bir kurşun atılmadan bir sis
temin y ı kılışını izledik. Bu, yı kılışı 

hazırlayan sorunların köklü oldugunu, bi
riktigini gösteriyor. Sizce kuruluşun ilk 
yıllarında yanlışlıklar yetersizlikler yok 
muydu? Bunların nedenleri neydi. Daha 
sonra nasıl bir gelişme sözkonusu oldu? 

Cevap: Sovyetler sosyalizmi kazanan 
ilk ve tek devletti. Tabii ki ilk başlarda 
bazı yanlışlıkların veya yetersizliklerin 
olması kazanılmazdı. Bir tecrübe yoktu. 
Lenin ve Stalin döneminde yıkıcı veya 
düzeltme imkanı bulunmayan hatalar 
yapılmadı. Stalin döneminde zor koşullar 
bazı yanlışlıkların yapılmasına neden 
oldu. Ama bunlar . düzeltilebilecek, 
anlaşılabilir ve affedilebilir konumdadır. 
Stalin döneminde ekonomide çok büyük 
gelişmeler ' gösterdik. Faşizmi yendik. 
Burjuva bilim adamları bile sovyetler 
ekonomide kazandı diye yazıyordu. 

Gerçekten böyleydi. Fakat Stalin'in 
ölümünden sonra affedilmez hatalar 
işlendi. Suç ve cinayet bundan sonra 
işlendi. Ve bunlar birikerek başarısıziıSı 

ortaya çıkardı . 

Soru: Temel yanlışların ne zaman 
başladıgına dair bir tarih verilebilir mi? 
ÖZellikle sosyalizmin çözülüşünü 
hazırlayan temel sorunlardan birini so
mutlaştırabilir misiniz? 

Cevap: En büyük yanlış 1 965 senesin
de yapıldı . O zaman yapmak istedikleri 
ekonomik reformlar sosyalizme tam 
anlamıyla tersti. Bu reform sonradan so
syalizm ile güreşmeye başladı. Ve sonra
dan olacak şeyleri gerektirdi. 

Soru: Peki Lenin, Stalin Trocki, 
Kuruşçev, Brejnev Gorbaçov ve Yeltsin'i 
günümüzde nasıl degerlendiriyorsunuz. 
Bunların rollerini sorsam nasıl bir tablo 
ortaya çıkar. 

Cevap: Biz Leninist ve Stalinistiz. 
Lenin ve Stalin sosyalizm için çalıştılar. 
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Boris GUNKO'yla Röportaj 

Yapmaları gerekeni . yaptılar. İkisini de 
olumlu degerlendiriyoruz. Troçki ise dev
rimde yabancı bir unsurdur. Sovyet 
halkının bir iş yapacagına, gücüne 
güvenmiyordu. İnanmıyordu. Devrim ve 
sosyalizmin kurulması için gösterilen 
çabaları , sadece teorilerin denenmesi için 
laboratuvar görüyordu. Sonradan batıda 
olacak devrimler için olumlu bir tecrübe 
olarak görüyordu. Bu Trocki düşüncesinin 
en muhim ·niteligiydi. Buna baglı olarak 
ona çok sert bir adam · 
diyebilirim. 

Ama tabii ki çogu 
zaman yararlı işler de 
yapabilmiş. Lenin bu 
konularda zaman za
man övmüştür. Ama 
genel olarak rolü , 
bence olumsuzdur. 

Kuruşçev akıllı bir 
hain degilsede tama
mıyla olumsuz bir 
rolün sahibidir. Aldıgı 
göreve uygun degil
di. Büyük meseleler
de çözücü olma gücü 
yoktu. Bir ülkenin 
yöneticisi olmada ye
tersizdi. Sonuçta ha
raketleri avautüristik 
karakter taşıyordu . 

Sosyalizmi bozucu 

lendirmiyorum. Bunlar bilinçsizdi. 

Gorbaçov sosyalizmin akıllı hilekar ve 
kurnaz düşmanıydı . Gorbaçov'un partinin 
başına gelmesi ve diger yanlışların (daha 
önce yapılmışların) etkisiyle yıkılış zemini 
hazırlanmıştı . Gorbaçov'un bu dönemde 
başa getirilişi tesadüf degildi. Yıkılışı 

. gerçekleştirecek adamı dış güçler plan
lamıştı . 

Yeltsin Gorbaçov gibi korkunç bir ti-
polojidir. Aradaki fark 
-lUdur. Gorbaçov düş

mandı bizim ıçımız

deydi. Yeltsin karşı taraf
taydı. Yani Gorbaçov 
kendini gizlemek zorun
da kalmışsa da Yeltsin 
daha ilk günden açık 

düşmandı. Yeltsin sade
ce bizim ülkemize ka
tastrofa getirmedi. Bü
tün dünyayı bu duruma 
getirebilir. 

Soru: Enver Hocar 
Mao, Castro gibi sosya
list -önderleri nasıl de
gerlendiriyorsunuz. 

Malesef Enver Hoca 
hakkında hiç bir bilgim 
yok. Castro şahsiyeti 

~'fA.~~ benim için gurur verici

hamleler veya hata
lar yaptı. Temel hata
lar Kuruşçevle baş

ladı . 

Halk Lenin'le beraber. Lenin Halk'la 
beraber en güzel türkünün sesiydi 

dir. Tarihsel bir kahra
mandır. Marksist oldugu 
için antisosyalist güçler 
daima tenkid ediyor. 
Mao da büyük bir mark-

Brejnev bazı yönleriyle Kuruşçeve 

benzerdi. Brejnev teorik düzeyde mark
sizmi bilmiyordu. Kariyerine uygun 
düşmüyordu. Brejnev gibi hasta birinin 
böyle bir kariyerde olmasını korkunç bu
luyorum Kruşevle başlayan hataları 

devam ettirmiştir. Ama gerek Kuruşçev 
gerekse Brejnev "sosyalizmi yıkayım" 

diye davranan hainler olarak deger-

sisttir. Ancak Mao So
vyet insanı için temiz sayfadır. Hakkında 
pek bilgi yoktur. Ben ABD veya Alma
nya'da degil, buraya gelerek degerli bil
giler ediniyorum. 

Soru: Küba'da Castro şahsiyeti çok 
önemli. Bu durumda Castro ölürse ve 
yeri doldurulamzsa ABD'nin yanıbaşında 
ki Küba'nın da gelecegi parlak olmaz 
diye d~şünüyorum . Ne dersiniz? Ne 
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yapılabilir? 

Cevap: ABD empeıyalizmi sosyalist 
hareketleri ve ulusal bagımsızlıl< haraket
lerini bozmada ustadır. O yüzden Cast
ro 'nun şimdiden bunu dikkate alması ge
rekir. Ben her zaman Küba'ya gitmeye ve 
yardım etmeye hazır olurum. 

Soru: Çözülüşü nasıl degerlen
diriyorsunuz. Kimisi gibi olumlu oldu diy
ebilirmisiniz? 

yıkılmasını 

ması gerekir ki her subjektif faktqrün 
altında objektif faktör yatıyor. 

ÖZellikle Gorbaçov'a kadar ki on se
nelik dönemde çok degerli yöneticiler 
gitti. Tabi onlatın birden bire çıkan has
talıklar veya otomobil kazası vs. gibi du
rumlarda öldügü söylendi. Partinin direk
siyonunu dogru yola koyacak insanlar 
öldürüldü. Artık yıkıcı güçler ışın 

içindeydi. Yoksa tabii ki genel olarak sis
temi düzeltme imkanı vardı. 

Soru: Peki Dogu Av
Cevap: Ben sosyalizmin 

olumlu degerlendirmi
yorum. Degiştirilmiş so- Brejnev bazı yönleriyle 

Kuruşçeve benzerdi. Brejnev 
teorik düzeyde marksizmi bil

miyordu. Kariyerine uygun 
düşmüyordu. Brejnev gibi 

hasta birinin böyle bir kariyer-

. syalizim için de aynı 

şeyi söyleyebilirim. Bel
ki büyük tecrübeler 
edindil<. Görülmeyen 
bazı hataları gördük. 
Fakat şunu unutmamak 

rupa'nın Sovyetlere baglı 
olarak ayakta durdugunu 
ve Sovyetlere baglı ola
rak çözüldügünü söyle
yebilir miyiz? Bununla 
baglantılı olarak Çin, 
Küba, Kore ve diger 
ülkeler de ki durumu 
nasıl tahlil ediyorsunuz. 

-gerekir ki çözülüş 

önemli sayıda insanların 
ölümünü ortaya çıkardı. 
Ve sadece bununla bit
meyebilir. Sovyet sosy
alizminin çözülüşü bü
tün dünya da olumsuz
lukların artmasına 

neden oldu. Bu açıdan 
yıkılış ıyı oldu 
düşüncesine 

de olmasını korkunç buluyo
rum Kruşevle bpşlayan hataları 
devam ettirmiştir. Ama gerek 
Kuruşçev gerekse Brejnev 'so
syalizmi yıkayım " diye davra-

Cevap: Sosyalizmin 
çözüldügü ülkelerde ge
lişmeler benzerdir. Yö
neticilerin hatalan degil 
suç işlemeleri ve bilim
sel sosyalizm ilkelerin
den uzaklaşmaları Dogu 
Avrupa'da da gerçek-

nan hainlar olarak 
değerlendirmiyorum. Bunlar 

bilinçsizdi. 

katılmıyorum . 

Soru: Sovyet sisteminin yıkılışı 

kaçınılmaz mıydı? Kendi içinde iyileştiri
lemezmiydi. Yani yanlışlıkları ve· yetersiz
likleri sistem içinde giderme olanagı yol< 
muydu? 

Cevap: Sovyetler Birligin de ki 
. gelişmeler bizim için ve bütün dünya için 

kritik bir şeydi. O zaman Kuruşçev ve 
Brejnevi eleştiren marksistler vardı. 1965 
ekonomik reformları eleştiriliyordu . 

1 ~?0, t 980'1i yıllar da bugünkü durumu 
bilenler vardı. Yani bugün bu konuyu 
tartışmaıda yeni bir şey keşfetmiyoruz. 

Ülkenin direksiyonunu dogru yöne 
çekme şansı da vardı. Ancak unutulma-

leşmişti. Sosyalizm karşı
tı olan güçler hem Sovyetler de hem 
Dogu Avrupa ülkelerinde komple hara
ket ediyordu. Burda şaşılacak bir şey 
yoktur. 

Sovyetler de kapitalizme dönüş 

gerçekleşti. Ama toplumun buna- tepkisi 
gelişiyor. Fakat bazı ülkeler için kapitaliz
me dönüş tamamıyla gerçekleşti demek 
zordur. Ordada iyi bir Şey olmuyor kötü 
komünistler yönetime gelmeye çalışıyor. 
Kapitalistler sadece bozabiliyor. İyi bir 
şey yapmıyorlar. Buna Çin'i ekleyebilirim. 
Çin pazar ekonomisine çok önceden 
geçti. Küba'yı da kapitalleştirmek için çok 
çalışıyorlar. Çok partililik ve pazar ekono
misini getirmek istiyorlar. Şu ana kadar 
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Küba Komünist partisi iyi tepki gös
_teriyor. Başarılıdır. Eger Sovyetlerde ki 
yanlışlıkları yapmazlarsa Küba küçük ülke 
olmasına ragmen sosyalist olarak yaşar. 

Kore'nin durumu iyidir. Çünkü direk 
ABD ile muhatap degildir. Ancak burda 
yöneticilerin çok çalışması ve sovyet 
pratiginden ders çıkarması gerekiyor. 

Soru: 17 Ekim devrimini nasıl 
degerlendiriyorsunuz. İnsanlıga katkıla
rının bir muhasebesini yapannısınız? 

Cevap: 1917 Ekim devrimi Sosyaliz
min kapitalizmin varligında · 
da yaşayabilecegini göster
di. Bilimsel, kültürel ve eko
nomik yönden gelişebile

cegini kanıtladı. Diger ülke
lerde ki işçilere ve ezilenle
re moral verdi. Bu kapita
lizm için korkunçtu. 

prensiplerden bazılarını almasındandır. 

japonya'da devlet siparişi % 80-90 
dolayındadır. Kalan kışım ise kapitaldir. 
Kapitalistler sosyalist de~erlerden daha 
çok yararlanıyor. 

Birde Güney Kore ömegi var. Herkes 
çok şaşırıyor. Güney Kore'nin bu kadar 
çabuk gelişmesini soruyorlar. Aslında 

cevap basittir. Güney Kore beş yıllık Sta
linist ekonomik planları uygulamakla 
gelişti. 

Soru: Sizce Günümüz de çözülüşten 
sonra net olarak ortaya çıkan 

1 sorunlar nedir. Özellikle so
syalizmin temel soranlannı 
açarmısınız. Çözüm önerile

miz var mı? ÖZellikle so
runların tartışılmasına çözüm 
önerilerinin ortaya çıkmasına 
ilişkin dünya da· ki bütün 
örgütlerin temsilcilerinin 
atıldıgı uluslararası bir plat
form kurulmasİ önerisine ne 
dersiniz? 

Yine sosyalizmin bir 
ütopya degil gerçek hayatta 
meydana gelebilecegini or
taya koydu. Yeryüzünde ki 
yaşamı degiştirdi. ÖZgürlük 
yarattı. pünyada ki koloni 
sisteminin büyük ölçüde 
dagılmasına yardımcı oldu. 
Bu devrim olmasaydı dün
yada ki koloni sistemi dagıl

Bollvya Devriminde 
Enternasyonalizmin en güzel 

Cevap: Sordugunuz soru 
günlerce aylarca . ~artışmayı 
gerektirir. Bir sempozyumda 
belki yanıt verilebilir. Ulusla
rarası bir platform oluşturma 
önerinize tamamıyla katılı-

şehidiydi ' 

mayabilirdi. Birçok ·yerde insanlar köle 
olarak yaşıyor olacaktı . 

17 Ekim devrimi insanlık ıçın Ço~ 
önemli olan fikirleri ortaya attı. Ve bu fi
kirler gelecekte degil şimdiden az da 
olsa kullanılmaktadır. 

Önemli bir paradoksu da anlatmak 
gerekiyor. Bizim sosyalizm ABD yi büyük 

. buhrandan kurtardı. 1930 lu yıllarda ABD 
ekonomisinin düşüşü %50 ydi. Büyük bir 
işsizlik ortaya çıktı. ABD sosyalist ekono
mi planından düşünsel düzeyde yarar
landı. Bunalımdan öyle kurtuldu. 

Yine japonya'nın savaştan sonra 
büyük gelişme göstermesi de sosyalist 

yorum. 

Soru: Peki biraz güncel gelişmeler 
üzerinde duralım . Rusya'da kendini solda 
tanımlayan partilerden bahseseder misi
niz. Bunların gücü nedir? Bütün partiler 
seçime katılıyor mu? Prapaganda özgür
lügü var mı? 

Palaskov'un partisinde idoloji sorum
lusu olan Zgonafin Rusya Federasyonu 
Kominist Partisi var. bunlar özel 

· mülkiyete hayır demiyor. Yeltsini destek
ler bir parti konumundadırlar. Soldaki bir 
dayanaktırlar. Büyük bir partidir. Ama 

-. KPSS'nın en kötü yönlerine sahiptirler. 
Bunların aynı rolünü Gorbaçov'un sosya
lizmi yıktıgı dönemde Plaskovcular yaptı. 
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Boris GUNKO'yla R6portaj ii 
Özel mülkiyete karşı degiliz diyorlardı . 
Oysa Sosyalizmi yıkmak için yedeklik 
yaptılar. 

açıdan ilk tepkilerimiz 88 de oldu. Halka 
anlatmaya çalıştık. Ama kimse dinlemek 
bile istemiyordu. Müthiş bir depolitizas-

Andreyeva'nın Bütün Birlik Bolşevik yonla karşı karşıya kalmıştık. Zaten Komi-
Kominist partisi var. Eski görüşlerden ve nist Partiye üye olanların çogu menfaat 
sagdan etkileniyor. O açıdan onbin üyesi elde etmek içindi Daha sonra ilk tepkiyi 
var. Bu kadar az üyeye sahip olmasının de yine Stalinistler örgüt düzeyinde 

temel nedeni staline tavır alışlandır. koydu. Ama artık iş işten geçmişti. 

89' da kurulan Emekçilerin Birligi Par- Zaten Gorbaçov döneminde yapılan 89 
tisinde de Opurtinist görüşler hakimdi. seçimleri burjuva bir nitelik taşıyordu. 
Stalin denilince insanlar bizden kaçar Seçim sürednde burjuvazinin propagan-

diye düşünüyorlardı. Tavır da pompasını açık çalıştırdıgını göru-

aldılar o açıdan bunlarda yorduk. Bu açıdan yüksek 
kitleseleşemedi. Hasbulatov ve Rizkov mevkilerdeki komünist-

Rusya Kominist İŞçi büyük bağımsız_ bir kapita!ist ~ere gitt~k. Bir~y yapmak 

Partisinin ise altmış bin · ~e':'./e.: kurabı/ecek/erını ıs~em~dıler Boyl~e .grup 
üyesi bulunuyor. şu anda duşunuyorlar. Tabi bunun duzeyınde kaptalızmı res-

ıstersek yüzellibin kişilik bir hayal olduğunu tore etme çalışmalan .yap-

mitingler yapabiliriz. An- göremiyorlar. tılar: Ve yalnız sosyalızme 
cak bu mitingierin yapıl- Emperyalizmin böyle bir ~egıdı. d~~ıete ve halka 
ması çok insanın ölillnü .. .. /" . . . arşı a bır ıhanet yaşandı. 

ı 
gucun ge ışmesıne ızın 

an amına geliyor. Ben in- ~. . Soru: Gorbaçov sosya-
sanlarımızın ··ı ·· ·· vermeyecegını list görüntüsünü kaybet-

oumune d"" .. . 
üzülüyorum ama bu mi- uşunemıyorlar. Oysa rnek istemedi 

tingleride zorunlu görü- büyük bağımsız kapitalist bir Cevap: Gorbaçov aptal 
yorum. devletin dahi degil. Mirasa konmak ısti-

Bu mitinglerde bizden emperyalizmin çıkanna yordu. Koministlerin yeni 

çok korkuyorlar. Seçim- aykm olduğu açıktır. bir parti kurma istekleri 
lerdeki propaganda öz- ortaya çıktıgında buna 

gürlügü kagıt üzerinde var. istedik- karşı çıkıyordu . Gereksrz 
lerinde müdahale edebiliyorlar. şu anda görüyordu. Ancak ona ragmen çalışmalar 
parti liderimiz Ampilof hapishanededir. - başladı. Katılmazsa dahi bir kominist par-
BaşkaniıSı Viktor Turkin yürütüyor. Biz tinin konulabilecegini anladı. Bu nokta-

seçimleri boykot eden dört partiden biri- dan sonra bir kominist partisi kurma 
yiz. önerisi getirmeye başladı. 

Soru: Hasbulatov ve Rizkov Yeltsin
den çok farklı görünmüyor. Sanki "nasıl 

bir kapitalizm" sorusunun yamtı üzerinde 
anlaşamıyorlar. 

Soru: O zaman iktidara tepki duyan 
ve devrimci mücadelede önde yürü
yenler leninist ve Stalinistler oluyor. Ben 
şunu merak ediyorum. Sosyalizmin 
degerierinin çürütülmeye başladıgını, ne 
zaman fark ettiniz. · 

Cevap: Açıkçası Gorbaçov'un açık 

tavır alışını gösteren durumlar ortaya 
çıkmadan olayın farkında degildik. 
Gorbaçov'un Kominist Partisini kendi 
çıkarları için kullandıgını geç farkettik. Bu 

Cevap: Tespitiniz dogrudur. Yeltsin ve 
Gaydari. emperyalizme uşaklık eden bir 
kapitalizmle ilgililer Rusyayı Bangladeş, 

Etyopya gibi gelişmemiş bir ülke düşü
nüyorlar. Sömürgeleştitmek istiyorlar. 

Hasbulatov ve Rizkov büyük bagımsız 
bir kapitalist devlet kurabileceklerini 
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Boris GUNKO'yla Röportaj 

düşünüyorlar. Tabi bunun bir hayal -
oldugunu göremiyorlar. Emperyalizmin 
böyle bir gücün gelişmesine izin vermey
ecegini düşünemiyorlar. Oysa büyük 
bagımsız kapitalist bir devletin dahi em
peryalizmin çıkanna aykırı oldugu açıktır. 

işleyişi tıkamak ve hantallaştırmak için 
konuşuyorlar. Burjuva demokrasisi 
Faşizme gebedir. Her an dogurabilir. 

Soru: Zaten bir çok yerde dogurdu. 
Başka yerlerde de dogurabilir. Yükselişe 
geçerek uluslararası alanda birlige gide
bilir. Buna karşı sosyalistler ne yapabilir? Soru: Seçimlerde etkili olan nedir. Bo

ykot un başan şansı nedir? Cevap: Dünya çapında 
Cevap: Biz parti olarak 

kimseyi desteklemedik. 
Seçimleri baykot ettik. 
Fakat büyük bir depoliti
zasyon, kararsızlık propa
ganda ve paranın gücü 
karşısında baykot kısmen 
başanya ulaşıyor. Seçim
lerde propaganda maki
nalarının gücü ve para et
kili oluyor. Bizim ise pro
paganda olanaklarımız -
maddi açıdan- çok daha 
azdır. Rusya'da sadece 
Dubuşka adlı bir kominist 
yayın organı çıkanlıyor. 
Bildiginiz gibi Pravda 
daha önce kapatılmıştı. 

Soru: Biz de bile do
mekrosi kelimesini en çok 
agzına alanlar burjuvazi-

~·nin demokı;_asisinden etki
leniyor: Bunu devrimci 
kurum ve partilere taşı

yorlar. Proleter diktatör
lükten uzaklaşma adına 

bu yapılıyor. Herhalde biJ 

İşçi sendikalan şu an 
gerici bir nitelik taşıyor. En 
önemli sloganlan "piyasa 
ekonomisine uygun bir 

maaş" isteğidir. 

İşçiler bize koşarak 
gelmiyor/ar. Şu an bile 
Yeltsin 'e daha yakın/ar. 

Burjuvazinin ideolojik ve 
kültürel propagandası 

büyük tahribat yaratmış. 
Ama yeni bir süreç 

gelişiyor. Örneğin Maden 

anti faşist bir örgüt kur
mak gerekiyor. Dünya da 
Hitler, Musoliniler işbaşma 
gelmeye başlıyor. Biz 
bunu daha iyi hissetigimiz 
için geçen sene Moskova 
anti faşist örgütünü kur
duk. 

Soru: Başka bagımsız 

özel örgütleriniz var ı:r;ıı? _ 
Cevap: Evet mesela 

Bagımsız Kadın örgütünü 
kurdu k. 

Soru: İşçi Sendika-
larının ye işçinin durumu 

işçileri grev yaptı. Yeltsin nedir. Sizinle iliş~leri ne 
dindirrnek için köı:ıürler . düzeydedir? 
sizin olsun dedi. Işçiler Cevap: İşçi sendikaları· · 

sevindiler. Ancak şimeliyeni şu an gerici bir nitelik t> 
yeni anlamaya başliyor/ar. taşıyor. En önemli slogan-

Kömürü ne yapabm ları "piyasa ekonomisine 
diyorlar. Gerçekten kendi uygun bir maaş" istegidir. 

başına kömürü kucağına mı İşçiler bize koşarak geı-
koysun. miyorlar. Şu an bile Yelt-

. sin'e daha yakınlar, Burju-
vazının ideolojik ve 

sizde daha yogun olmalı. Siz demokrasi 
konusunda ne düşünüyorsunuz? 

kültürel propagandası büyük tahribat ya
ratmış. Ama yeni bir süreç gelişiyor. 
Örnegin Maden işçileri grev yaptı. Yelt
sin dindirrnek için kömürler sizin olsun 
dedi. İşçiler sevindiler. Ancak şimdi yeni 
yeni anlamaya başlıyorlar. Kömürü ne 
yapalım diyorlar. Gerçekten kendi başına 
kömürü kucagına mı koysun. 

Cevap: Demokrasi insanları aldatmak 
amacıyla kölelik sürecinde kullanılan bir 
kavramdır. Halkı aldatmanın aracıdır . De
mogojidir tüm devrimci degerieri bu tür 
sözcüklerin arkasına sıgınarak öldürmek 
istiyorlar. Bu açıdan bu kelimeyi 
duydugum da kendimi kötü hissediyo
rum. En büyük özgürlük proletarya dik
tatörlügüyle yaratılabilir. Demokrasiyi 

Soru: Daha önce sordugum bir soru
nun yanıtında Mao Zedung ve Enver 

. Hoca hakkında pek bir şey bilmediginizi 
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söylediniz. Bu ülkemizde teorinin cansız 
olduguna ilişkin bir veri olsa gerek. 
örnegin SSCB için revizyonist, devlet ka
pitalizmi, bürokratik işçi devleti, reel so
syalist devlet sosyal emperyalist devlet 
gibi tabirler kullandı. Bunları hiç tartıştınız 

mı? 

Cevap: Gerçekten bu konulan 
tartışmaya zamanımız bile olmadı. Bu ta
birlerin söylenmesine neden olan bazı 

veriler olmuş olabilir. Mutlaka eleştirrnek 
gerekir. Ancak eleştiri sınırını geçen ta
birler de var. 

Soru: Rusya'da Gençlik en geri konu
da görünüyor. Büyük deopolitizasyonu 
herhalde gençlik yaşıyor. Basına yan
sıdıgı kadarıyla' pavyon bar gazi no yaşan
tısı ve bohemlik yogun. Bizim gördügü
müz kadarıyle da genç kızlarınız 

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde vücutlarını 

bile satıyorlar. Sosyalizme bu kadar aykırı 
olan bir tip nasıl gelişebiliyor? 

Cevap: Belli bir yerden sonra Ameri
kanın ideolojik ve kültür makinalarının et
kisi toplumumuzda yayıldı. Ve halen 
yayılmakta olan Amerika kültürü korkunç 
derecede tahribat yaratıyor. En küçük 
ülkeden en büyük ülkeye kadar etkisini 
gösteriyor. Bütün dünya bu kültüre karşı 
birleşmelidir . 

Soru: Biraz da ortadogu üzerine 
konuşalım. Çok tartışıldıgı için Sovyetle
rin Afganistana asker göndermesiyle ilgili 
düşüncelerinizi alabilirmiyiz? · 

Cevap: Afganistan da bir Kontra dev
rim vardı. Üstelik bu hemen SSCB nin 
yanı başındaydı. Bu· açıdan burda ki 
müdahale dünya da olmuş diger 
müdahalelerden farklıdır. Burjuvazi için 
bir işgal denilebilir. Ancak emekçi halk
ların yararınaydı. Sosyalizmin çıkarları için 
o günün koşullarında gerekliydi. 

Soru: Ortadogu da Filistin ve Kürt so
runu gibi iki önemli sorun var. Bu sorun-· 
lara ilişkin degerlendirmelerinizi ve Orta
doguda ki örgütlere bakışınızı açabilir mi-

sin iz? 

Cevap: Kürt sorunu hakkında bir şey 
bilmiyorum. Burada ögrenecegim: Filisti
ni ise geçmişten· beri hep destekledik. Şu 
anda yeni dünya düzeni baglamında bir 
çözüm dayatılıyor. Bu gerçek çözüm 
degiL ABD nin ve siyonizmin çözü
müdür. 

Dünya da çeşitli örgütleele ilişkilerimiz 
var. Ortadogu da ki bütün Leninist ve 
Stalinist örgütlenmelerle ilişkiye girmek 
istiyoruz. Yardımcı olunursa seviniriz. 

Soru: Sonuç olarak sosyalizmin gele
cegi ne olacak? 

Cevap: Yıktılar. Ama yerine güzel bir 
şey koyamıyorlar. Dünya da solun 
yükselişe geçiş süreci kıpırdamalarla da 

olsa başladı. Bizde bir tepki gelişiyor . . 
Dogu Avrupa'da ki seçimlerde başarı 

grafigi yükseldi. Bu açıdan sosyalizmin 
gelecegi çok güzel olacak 

Soru: Ülkenizde demokratik yollarla 
mı yoksa ihtilalci bir devrimle mi iktidar 
alınabilir. 

Cevap: Halkımızın hakları gasp edildi. 
Halk bunları alacak. 

Soru: Ekliyecegimiz birşey var mı? 

- Konuşulması gerekeni konuştuk 

zannederim. 

- O zaman bize zaman ayırdıgınız 

için tüşekkür ediyoruz. Devrimci müca
delelerinde başarılar diliyoruz. · Ülkeniz
deki devrimcilere selamlarımızı iletirseniz 
sevini riz. 

- Sizinle tanışmaktan ve görüş

mekten mutluluk duydum. Gelecek de 
beraber olmak dilegiyle ben teşekkür 
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Kadının Sömürülması 1 Arzu KARA YÜNLÜ 

•• •• •• • KADININ SOMURULMESI, 
VE 

•• •• •• • 
OZGURLEŞME SURECI 

Kadının cinsel sümürüsünü tespit 
etmek ve kurtuluşu için perspektif 
geliştinnek konusunda belli oranda bir 
yol katedildigini düşünüyorum. Kadın so
rununu bütünsel olarak ortaya koymaya 
çalışmak, hele bir yazıyla sınırlamak 

oldukça güç. Bugüçlük sorunun "ekono
mik, ideolijik, politik, psikolojik bütün 
yönlerinin içiçe geçmişligine baglıdır. 
Ancak vurguyu sosyalizme ve kurtuluş 
mücadelesine yaparak; önemli noktalar 
üzerine deginmekle yetinecegim. 
*Kadının, kadın olmaktan kaynaklı cinsel 
sômürüsünü özel mülkiyetın çıkışına 
kadar götürülebilir. Ve o gühden bugüne 
bütün sınıflı toplum biçimlerinde ve 
yeryüzünün heryerinde varoldugu 
söylenebilir. Tarihsel süreci bu yazının 
dışında tutarak kapitalizmde kadının 
hangi kurumlarla, nasıl sömürüldügünü, 
ezildigini, ülkemiz özelinde yaşanan 
gerçeklikleele kısaca tespit etmeye 
çalışalım. 

Kapitalizmde kadın ucuz ve yedek 
işgücüdür. Üretim sürecinin dışında 
bırakılması, toplumsal yaşamın da 
dışında kalmasına, kolay yönetilen 
olmasına, edilgenleşmesine, pasif
leşmesine neden olmaktadır. Kadının · bu 
geri konumunun pekiştirilmesi ve 
sürdürülmesi büyük ölçüde aile kurumu 
aracılıgıyla saglanmaktadır. Ailenin 
bugünkü anlamı kadının eve hapsedilme
si anlamını taşımaktadır. Kadının aile 
içindeki işlevi bir işgünü sonunda eve 
gelen erkegin öbür işgününe 
hazırlanması için gerekeni yapmaktır. Bit
mez tükenmez, sıkıcı, hiçbir üretkenilgi 
olmayan evişlerinin kadının görevi olarak 
sunulması kapitalistin işine yaramakta ve 

Arzu KARA YÜNLÜ 

kadının bedava eviçi emegi 
sômürülmekte; aslında kapitalistin yap
ması gereken işgücünün yeniden üretimi 
hiçbir harcama yapılmadan aile kurumu 
aracılıgıyla kadına yaptınlmakta; aynı za
manda eve hapsedilen kadının kölelik 
zincirleri pekiştirilerek kadın kitlesi etkl
sizleştirilmektedir. 

Feodalizmde bir üretim birimi olan ai
leye kapitalizmde gerek olmasına karşın 
ailenin kutsallıgı ve devamı hiç de elden 
bırakılmaz. Çünkü kapitalizm, aileyl, 
kannı artinnada kullanırken, yine aile 
aracılıgıyla bireysel tüketimi körükler. 

Kapitalizm sistemini sürdürebilmek 
için aileyede gereksinim duyar; Çünkü 
aile toplumdaki hiyerarşik ilişkilerin vare
dildigi yerdir aynı zamanda. Ve bu hiye
rarşi içinde egemenlik ve yönetme 
erı<ege düşerken boyun egme kadına 
bahşedilmektedir. · 

"Modern karı-koca ailesi, açık ya da 
gizli, kadının evcil köleilgi üzerine kurul
muştur; ve modern toplum sırf karı-koca 
ailelerinden -moleküller gibi- oluşan bir 
kütledlr. Günümüzde erkek çogunlukla 
hiç degilse varlıklı sınıflarda, ailenin 
destegi olmak ve' onu beslemek zorun
dadır; bu durum ona egemen bir otorite 
niteligi kazandırır. Aile içinde erkek bur
juvadır; kadın proletarya rolünü oynar.· 
( 1) 

Çocuklar cinsiyetçi rolleri ailede 
yaşamakta (baba çalışır- anne ev hanımı, 
baba gazete okur ·anne çalışsa bile 
çogunlukla bulaşık yıkar) iık cinsiyetçi 
önyargılan aileden ögrenmektedir. 

Kadının çalışması ailedeki durumunu 
fazla degiştinnez, çogu zaman yOkünü 
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ÖZGÜR BİLİM Kadının Sömürülmasi 1 Arzu KARA YÜNLÜ 

artınr. Ekonomik bagımsızlık, gerçek 
bagımsızlık için önemli bir koşul olsa da 
sanıldıgı kadar kendi başına bir 
özgürleşme degildir. Ev yaşamı kadının 
kafasında ve yaşamında öylesine 
yerleşmiştirki; bir getto gibidir. 

"Kadın pasif kalsa bile örgütlülüge 
dahil olmakta, hatta sendika gelenegi ta
rihsel olarak uzun ve birikimli olan fabri
kalarda eylem ve direnişlerde en ön saf
larda yer almaktadır. Burada kazanılan bir 
parça özgürlük akşama dönülen ev 
yaşamında tam bir yenilgiye dönüş

mekte, düzenin her türlü resmi ve gayri 
resmi baskısını evde kocalan yaşat

içiçedir. Bugünkü toplumda çıkar 

ilişkilerine ve mülkiyete dayanan evlilik
ler, genel anlamda kadın Için iyi bir koca, 
babaevinden kocaevine geçiş, bir anlam
da-sosyal güvenlik anlamı taşırken erkek 
için toplumda saygınlık kazanmanın, dn
selligini istedıgı biçimde yaşamanın, 

işlerini yapacak birisiyle, rahatlayacagı bir 
yuvayı (!) kurrria anlamı taşımaktadır. 

"Burjuva topumda dnsel yaşamın bir 
yanı evlilikse diger yanı da fuhuştur. Evli
lik madalyonun bir yüzüyse fuhuş öteki 
yüzüdür." (4) 

Cinselligin baskı albna alındıgı, meta
laştıgı bir sistemde böyle olması da 

maktadır. Devletin pro
totipi olan aile kadın 

ıçın örgütsüzltıgün 
içselleştigi kocaya 
yönelik görevlerin yeri
ne getirildigi bir yenilgi 
meydanı ve uzlaşma 

zemini olmaktadır. (2) 

Bir noktayı belirt
mek lazım . Teknik ye
nilikler ev işlerini kola
ylaştırmakta ama sorun 
bu gelişmiş aletlerin 

A . Kollanta/'nin aile 
konusunda görüşlerlyse şöyle: 

''Müll<iyet ve aile birbirine 
sımsıkı bağlıydı. Burjuvazinin bu 

iki direğinden biri sarsılırsa; 
diğerinin sa.giamlılığı tehlikeye 

girerdi. Işte bu yüzden 
burjuvazi, aile temellerini daima 
büyük bir özenle korumuştur" 

kaçınılmaz. A. Kollantai, 
bu durumu "çifte ahlak" 
olarak nitelemekte ve 
sevgiye paylaşıma v .s. 
degil mülkiyete daya
nan evliligi "gizli fuhuş" 

olarak tanımla-

maktadır. Evliliklerde 
kadın önselilgiyle birlik
te erkegin egemen
ligine girerken erkek 
ıçın böyle bir 

alımının parasal güce bagıı oldugu gibi 
bu işlerin sonuçta kadınlara 

yapıtırılmasıdır. Klasik söyleyişle maki
nanın dügme5ine basacak olanlar yine 
kadınlar olmaktadır. 

A. Kollantai 'nin aile konusunda 
görüşleriyse şöyle: "Mülkiyet ve aile bir
birine sımsıkı baglıydı . Burjuvazinin bu iki 
direginden biri sarsılırsa; digerinin 
saglamlılıgı tehlikeye girerdi. İşte bu 
yüzden burjuvazi, aile temellerini daima 
büyük bir özenle korumuştur" (3) 

Bir yandan ailenin sürekliilgi ve kut
sallıgı savunulurken diger yandan devlet 
eliyle fuhuŞu destekiernekte ve bu 
sektörden yüksek vergiler toplamaktadır. 
Bir kadın başbakanın yönettigi Türkiye'de 
genelev işleticisi kadın vergi rekortmeni 
olmakta, plaketler verilmektedir. 

Aslında kapitalizmde evlilikle fuhuş 

• 

baglayıcılık çogun-lukla 
yoktur! 

Fuhuş kadınları eve hapsetmede b_ir 
tehdit olarak da kullanılmaktadır. Bir yan
dan ailenin korunması demogojileri ile 
"resmi ahlak" tarafından dışlarken aynı za
manda "kötü kadın" imajı ile yine 
kadınlara karşı kullanılmaktadır. 

Bu konunun bir diger boyutu da me
dyadır. 

"Kadınlarla medya arasındaki ilişkide 

iki nokta hemen göze çarpıyor. Kadının 
kendine yabanalaşması ve kadının dnsel 
açıdan sömürülmesidir. Kadın ya
bancılaşmayı insan olarak yapabilecekle
rine yabancılaşma, yeteneklerinin bilin
cinde olamama, bagımsız kişiligiyle 

üretebilecegi herşeyden uzak olma 
biçiminde yaşıyor... ~d ın cinselligi 
kışkırtılmış erkek toplumda en çekid 
malzeme konumundadır." (5) 
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Din, gelenek ve görenekler de 
kadının ezilmesinin pekiştirilmesinde 

önemli rol oynamaktadır. Çıktıgı 

aşama~a ezilenler için ilerici görünen din 
egemenlerin bir baskı ve yönetme 
araana dönüşmektedir. Toplumda geri 
bir konumu kadına layık gören İslam 
anlayışından bazı örnekler vermek gere-
kiyor. ~ 

" Kadınlar aklen ve dinen dün (eksik) 
yaratıklardır. (Hadis) 

İki kadının tanıklıgı bir erkegin 
tanıkhgına bedeldir. (Kuran 2 Bakara 
282) 

Kadınlar arasında sAiiha kadın, yüz 
tane siyah karga arasında alaca karga gi- . 
bidir. (hadis)" (6) 

Dogrudan bu şekilde yeraldıgı gibi 
dinin altyapısını oluşturdugu gelenek
görenekler de günlük yaşam içerisinde 
kadını engelleyici güçler durumuna gel
mektedir. En çarpıcı örnekleri de milyon
larca insanın söyleminde yer tutan, 
yüzlerce yıldır söylenegelen halk 
deyişlerinde, atasözü ve deyimlerde bul
mak mümküny "Kadının şamdam altın 

olsa, mumu dikecek erkektir; ogıan 

seven hocaya·, kızını seven kocaya verir; 
Ateş elini yakar kadın ömrünü; Atla avra
da inan olmaz; kadını sırdaş eden tellal 
aramaz; itte vefa olur, avratta olmaz; 
Oglanı her karı dogurmaz, er karı 

dogurur; Er kocarsa koç olur, karı kocarsa 
hiç olur. v .s. (7) 

Bütün bunlar kadının geleneksel ezil-
mişliginiA, ikinci cins olmasının 

aşagılanmasının, kötü-ugursuz 
görülmesinin sonucu degil de nedir? 

Egitim alanına baktıgımızda da cinsel 
eşitsizligin sürdügünü görüyoruz. Temel 
egitimde okur-yazar olmayanların oranı 
düşme egilimi göstermekle birlikte yine 
de "1980"de 12-14 yaştaki gençlerin 
0..0 15,6 sı okuma yazma bilmiyordu. Bun
ların %77.3 ü kadındı . Başka bir deyişle 
1980 lerde okuma yazma bilmeyen 
kadınlar, aynı durumdaki erkeklerden 3,5 
katı kadardı . " (8) Teknik olanaklar nedeni-

yle kentlerde temel egitimde kadın

erkek arasında önemli bir ayrım olmasa 
da asıl üniversite düzeyinde görülmekte 
" kız ögrenci oranı %25 civannda donma 
egilimi" göster_mektedir. (9) 

Egitim alanındaki cinsiyetçi eşitsizlik 

bariz olarak kadınların belli mesleklere 
yönlendirilmesi biçiminde ortaya 
çıkmaktadır. Egitim kurumlarından yarar
lanma hakkı eşit görünse de, bunun kul
lanılış biçim toplumsal yaşamda belirlen
dlgi için eşitsiz konum sürmekte; kadına 
dogumundan itibaren verilmeye 
başlanan geleneksel cinsiyetçi rol, mes
lek seçiminde/seçernemesinde belirleyici 
olmaktadır. · 

Eşitsizligin açıkça görüldügü bir alan
da hukuksal durumdur. (10) 

"Kadına kocasının dayak atması meşru 
kabul edilmekte; kadın evlenince 
k~ının ·soyadını almakta; ırza geçme 
suçu fahişeye karşı işlenirse hafifletici 
sebep sayılmakta; medeni kanunda aile 
reisligi erkege verilmekte; kadının 

çalışması kocasının iznine bagıanmakta, 
gayri meşru-meşru çocuk ayrımı ; ceza' 
kanununun 438, 440, 441 , 429, 468, 
453, 472, 456 ve 462. maddelerinde ise 
cins aynm.alıgı körüklenmektedir. ( 11) 

*Kadınların mücadele . tarihine 
baktıgımızda kitlesel olarak tarih sahnesi
ne çıkmalannın 1789 Fransız devrimiyle 
başladıgını görürüz. Bu devrimin en 
önemli kadını da burjuva feminist Olym
pia de Gauges'di. Gauges: "kadın haklan 
ve yurttaşlık beyannamesi" ile devrim 
sırasında burjuva fem.inizminin en kap
samlı açılımını yapıyordu. "Kadınların giy
otine gitme hakkı varsa, oy verme hakkı 
da vardır", dedikten sonra giyotinle idam 
edildi. 

Bu dönemde embiryon süreanı 

yaşayan kadınlar ise açlık, işsizlik içinde 
çok kötü koşullarda yaşadıklanndan oy 
hakkı onlar için anlamsız kalıyordu. 

"Burjuva ve küçük burjuva kadınlar 

yasal . eşitlik ve oy hakkı gibi üstyapısal 
taleplerle politika sahnesine çıkarken, işçi 
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Kadının Sömürülmesi 1 Arzu KARA YÜNLÜ 

sınıfı kadınları ise sendikalarda sözsahibi 
olabilmek, çalışma koşullarının 

düze_ltilmesi, açlık ve işsizlik gibi sorun
larla boguşuyordu. " (12) 

19. yy. sonu ile 20. yy. ' ın ilk 
çeyregine kadar kadın hareketinin dina
migini oy hakiG için mücadele eden bur
juva kadınlar (süfrayetler) oluşturuyordu . 

"1 91 7'den sonra feminist-burjuva ha

Hanım, Nadye Hanım, Berda Osman 
Hanım gibi). Burjuva kadının bu konuda
ki geriligi şu sözerde en iyi ifadesini bul
maktadır: 

"Anadolu'da kapitalizmin iç dinamik
leriyle degil bizzat devlet , eliyle 
geliştirilmesi, nasıl burjwaziyi Inmeli 
kılmışsa; bir üstyapısal sorun olarak kadın 
sorunu da burjuva kadınlar için öyle in

melidir. Onlar Avrupa'lı 
reket ile sosyalist kadın 

hareketi arasındaki 

kırılma, tam bir kopmaya 
dönüştü. Feminizm bu ta
rihten sonra devrimci ni
teligini yitirdi. Parlamen-:. 
terizmin geregi olan oy 
hakkının kadınlara da 
tanınmasıyla ilk mücadele 
dönemi kapandı. " (13) 

Bir diğer örnek Eski hemcinsleri. gibi kitlesel 

Doğu .Aimanya'dan: olarak ke"ndi hakl~nnı elde 

"Çaiişabilir nüfusun %85'i ev e~e mucadelesı vennek 
yerıne bu hakiann kendile-

dışmda çalışıyordu. Bu ko- rine bizzat devlet 

nuda dünya birincisiydi. tarafından verilmesini bek-

Kadınlar yalnız belli lemişlerdir. (14) 

işkollarında , *Sosyalizm'de kadın 

kümeleşmemişlerdi. Her sorununu Kapital'de, 

Burada oy hak!<ının işkoluna yayılmış durumda- Komünist Manifestoda, Ai
tanınmasında asıl belirley- d l G I . lenin Özel Mülkiyetın ve 
id olanın 1917 El" D - -Y 1 ar... ece ça ışan vardı- Devletin Kökeni'nde · (EN-

Gm ev . . . d k 
rimi'nin kapitalist ülkeler ya ışçısı ya a O uyan anne- GELS), Kadın ve Sosyalizm 

üzerinde yarattıgı etki /erin çocukları ~4 saat (BEBEL) 'de, Lenin'in 

oldugunu da unutmamak bakılırdı ... Kadınlar evli degişik araştıona ve 

gerekir. olsun olmasın çeşitli ~tapçık!.ann?a· Clara Zet-

Sonraki yıllarda ·· fk · t I . l k kin ve ozellıkle A. Kollan-
özellikle 1968'1erde guve~ 1 51~ .er;: ~rıy e ı:u- tai'ın yapıtlarında teorik 
gençligin ve azınlıkların nu/i u .. . ır_ a. ~n ne ır olarak vardır. 
mücadelesiyle eşzamanlı kadın oldugu ıçın ne de Marksizm'de kadın 
ve içiçe gelişen burjuva çocuğu olduğu için iş bula- sömürüsü, kadının üretim 

ve küçük burjuva mama, işten atılma gibi so- sürecinin dışında 

kadınlarca savunulan runlarla karşılaşmazdı." bırakılması, toplumsal 
"yeni feminizm" hareketini yaşamdan kopararak eve 

görüyoruz. Bu tarihlerden hapsedilmesi temeli 
sonra yaklaşık son yirmi yıldır marksistler üzerine oturmaktadır. Bu sömürünün ve 

arasında geniş olarak ve derinleştirilmeye ezilmişligin yokedilmesinin yolu, 
çalışarak kadının örgüt-lenmesi sorun- evişlerinin kamu sektörü haline getirile-

salının gündeme geldigini gö'rüyoruz. rek toplumsallaştırılması ; ve ayrıca 

*Türkiye'de kadın mücadele tarihine 
• baktıgımızda batıda oldugu gibi kadın 

hakları için mücadeleden kitlesel anlam
da sözetmek mümkün degil. Osmanlı 'nın 

son dönemlerinde meşrutiyet ve tanzi
matla başlayan kadının konumunun sor
gulanması, ancak belli dergiler etrafında 
şekillenebilmiştir. Mücadele de tek tek 
kadınlardan sözedilebilir. (Fatma Aliye 

kadının bu yolla evinden üretim sürecine 
dahil edilmesiyle mümkündür. Özel 
mülkiyetin ortadan kaldırılmasıyla aile 
bugünkü anlamını yitirecektir. 

Kısaca özetlenen bu bakış açısıyla So
vyetler Birligi'nde devrimin ilk yıllanndan 
itibaren kadının eşitsizligini kaldınnaya 

yönelik yasal düzenlemeler başladı. 

Boşanma yasası benimsendi; miras hakkı 
kaldırıldı: kadına çalışma hakkı, siyasette 
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Kadının Sömürülmesl 1 Arzu KARA YÜNLÜ 

ve egitimde eşit haklar getirildi: bunların 
yasalarda kalmaması için öngürüldügi:i 
biçimde ortak mutfaklar, kreşler, 
açılmaya; fuhuşa karşı · polisiye 
yaptırımları yerine fahişe kadınların 
üretim sürecine katılmaları yönünde 
önlemler alındı . Politikaya katılma 
oranında agırlık yerel yönetimlerde olsa 
da merkezi düzeyde de kadınların artışı 
sözkonusu. Toplumsal yaşamın birçok 
alanında; kapitalist ülkelerle 
kıyaslanamayacak ölçüde kadın oranının 
arttıgını ve etkinleştigini görüyoruz. Ben
zer uygulamaların bir çogu sosyalizmi 
yaşayan dige,r ülkelerde de yapılmıştır. 
(15) 

Bir diger örnek Eski Dogu Alma
nya'dan: "Çalışabilir nüfusun %85'i ev 
dışında çalışıyordu. Bu konuda dünya bi
rincisiydi. Kadınlar yalnız · belli 
işkollarında kümeleşmemişlerdi. Her 
işkoluna yayılmış durumdaydılar ... Gece 
çalışan vardiya işçisi ya da okuyan anne
lerin çocukları 24 saat bakılırdı ... Kadınlar 
evli olsun olmasın çeşitli güvenilk sis
temleriyle korunurdu ... Bir kadın ne bir 
kadın oldugu için ne de çocugu oldugu 
için iş bulamama, işten atılma gibi sorun
larla karşılaşmazdı . " ( 16) 

Sosyalist ülkelerde son yıllarda 
yaşanan degişimler ve kapitalistleşme 
süreci de en çok kadınlar üzerinde etkili 
oldu. Kadınlar sahip oldukları bakların el
lerinden gitligini yaşamaktalar ve .kapita
lizmin girdigi her ülkede en önemli 
sektörlerden 1 birisi de fuhuş (kadın 
vücudunun metalaştırılarak, piyasaya 
çıkarılması) olarak boy göstermeye 
başladı. Ancak yaşananlar sosyalist uygu
lamaların birçok yanlışını görmemize 
bugünkü mücadelede önemli sonuçların 
ortaya çıkmasına da neden oldu. Yaşanan 
sosyalizm deneylerinde öngörüldügü 
biçimiyle kamu yatırımları kadınların lehi
ne olarak biçimde yeterince 
saglanamamıştır: Konut sorunu, saglık, 
çocuk, bakımı, evişleri, alışveriş gibi 
günlük yaşamın bir parçası olarak ortaya 
çıkan sorunların giderilmesinde en 

önemli etken olan "üretici güçlerin teknik 
düzeyi" geliştirilememiştir. Böylece 
kadınlar açısından düşündügümüzde, so
syalizmin vadettil<leriyle günlük pratik 
arasında n~redeyse bir uçurum 
oluşmuştur. Uygulamadaki aksaklıklar bu 
hali alınca kadının geleneksel konumu da 
tam anlaı:ııyla degiştirilememiştir. 

Sorunun bir boyutu bu iken bir diger 
boyutu da kadın, kendisine verilen hakla
ra sahip çıkmıyor, onları kullanma 
yönünde çaba harcamıyor. Bir önceki 
toplumdan kalan kültürel deger yargıları, 
anlayış biçimleri kendiliginden degiş
miyor. Kadınların sosyalizm öncesinde 
ve sonrasında örgütlü mücadelelerinin 
bilinçlice yürütülmesini zorunlu kılıyor. 

Kadının özgürleşmesi sürecini sosya
listleşmenin diyalektigi içinde. düşünmek 
gerekiyor. Sosyalist bilincin oluşması · 
yönünde gelişkin bir maddi sistem kurul
madan sosyalistleşme saglanamadıgı 
gibi bu yerleştirilmeden , sosyalist top
lumda kadının konumunun ancak bir 
adım öteye gidebildigini görüyoruz. 

Bu durum günümüzde (ve ülkemizde 
de) kadınların, kadın kurtuluş hareketini 
nasıl ele alması gerektigini de son dere
ce etkiliyor. 

*Günümüzde gelindiginde 1980'in 
ikinci yarısından itibaren dergiler 
aracılıgıyla ; örgütlenmeler-dernekler ola
rak; kurultaylarla; kadın konulu kitap 

· yayınının çogalmasıyla; 8 Martlarla kalsa 
da çeşitli eylemliklerle kadın mücadelesi 
konusunda bir canlanmanın yaşandıgını: 
perspektif oluşturma ve hareket tarzı 
anlamında atıldıg ı n ı söyleyebiliriz. 

Savunulması gereken çizgi, 
bugünden başlayan bagımsız kadın 
örgütlenmesi ile birlikte çözümün maddi 
temelinin sosyalizmle saglanacagını ön 
gören, bu· dogrultuda da mücadele 
eden; insanlaşma süreci içinde kadınları, 
cinsel ezilmişlikleri yönünde 
bilinçlendirme ve kadınların kenc:li kaderi
ni tayin etmesini sav unan bir örgütlenme 
ve anlayış olmalıdır. ' 
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Bagımsız kadın örgütlenmesi, hiçbir 
yapının uzantısında ve güdümünde ol
mayan, örgütsel bagımsızlıgını titizlikle 
koruyan; en belirleyici ve temel ilkesi 
aynı zamanda varlık nedeni "kadın ezil
mişligine ve cins ayrımalıgına karşı 

olmak" olan bir örgütlenme olarak 
anlaşılmalıdır. 

Kadının özgürleşmesi bu yöndeki 
perspektif sosyalizm anlayışıyla dogru
dan ilgilidir. Bu yüzden sosyalizmi kaba, 
idealistçe ve indirgemeci olarak kavrayan 
kimi örgüt ve çevreler 'de vardır. 

Bagımsız kadın örgütlenmesini "dev
rimci kadın örgütlenmesi" 

yaşanılan sistemin kavrarımasını engelie
rnekte ve düzen sınırlarını aşmada 

başansızlıga mahkum olmaktadır. Yine 
feministlerle birlikte degeriendirilmesi 
gereken bir kesim de kaba ve eklektik bir 
biçimde sosyalist mücadeledeki 
kadınlarla feministleri yakınlaştırmaya ya 
da bu iki bakışı birleştirmeye çalışan so- · 
syalist feminizmdir. Sorunu sınıfsal . 
bakışla kavrama noktasında sosyalistlere 
yakın duran bu anlayış pratikte feminiz
me yakındır. Özellikle örgütlenme biçimi 
konusunda böyledir. 

Çıkış olarak ilericiligi kabul edilen fe-
minizmle sosyalizm 

olarak algılayan bu 
yaklaşım indirgemeci 
oldugu kadar sorunun 
çözümünü gelecege hava-

'·le ettigi için ertelemecidir 
de ... 

Kadınların sadece so
syalizm müca-delesinde 

' yeralmaları (elbetteki yera
lacaklar) kadının 

özgürleşmesi için yaşanan 
birçok deneyden sonra 
oldukça yetersiz kalmak
tadır. Kadınlar cins olarak 
ezilmişliklerini ortadan 
kaldırma yönünde de bir o 

Bağımsız kadın 

örgütlenmesi, hiçbir 
yapının uzantısında ve 
güdümünde olmayan, 

örgütsel bağımsızlığını ti
tizlikle koruyan; en belirle
yici ve temel ilkesi aynı za-

arasında bir yerlerde 
durup ikisinden de kendi
ne yarayanı almak; Sosya
lizm mücadelesinde ken
disini (kadınları) özne al
maktan uzaklaştırmak 

anlamını da taşır. 

Kadının · özgürleşmesi, 

bagımsız-demokratik 
manpa varlık nedeni "kadın kadın örgütlenmesiyle biz

zat kadınların kendi 
mücadeleriyle 
oluşturacaklan kadın kur- 1 

tuluş hareketini yaratma
larıyla ve ufuklarını dev-

ezilmişliğine ve cins 
aynmcılığına karşı olmak" 
olan bir örgütlenme olarak 

anlaşılmalıdır. 

kadar mücadele ettikleri oranda tam 
anlamıyla sosyalistleşeceklerdir. Soruna 
talip olmamak, görmezden gelmek, 
erkek egemen ideojinin bünyedeki etki- · 
lerini atamamak; kadın sorununu 
sözettigimiz biçimiyle indirgemeci 
anlayışla kavrayanların yanlışlıgını tarih 
çoktan kanıtlamıştır. 

Sosyalizm bir sihirli degnek degildir! 

Yine bu bakış açısı kadar kadın kurtu
luş hareketinin bir diger .ve karşı uçtaki 
sag-reformist-popülist çizgideki kesimini 
de feminizmin cinsel güç ilişkilerini 

degiştirme çabası, sınıfsal güç 
ilişkilerinden kopuk oldugu için gerçekte 
kadının özgürlüşmesini saglayamaz. So
runun kaynagını erkekler olarak görmek, 

rimle sınırlamadan devrim 
sonrasına da uzanan bir süreçte (ki bu in
sanlıgın özgürleşme sarecidir) 
gerçekleşecektir. 

Kadın özgürleşmesinin gerçek savu
nuculan ve sorumlulan öncüsü ve belirle
yicisi kadınlar olmak üzere bütün sosya
listlerdir! 

DİrNOTLAR 
( t) AiLENiN, ÖZEL MÜLKİYETİN, 

DEVLETIN KÖKENi -F.Engels-

(2) ÖZGÜR ~KADlN Dergisi -Şubat 
t 993- Sayı : t , Başyazı sf: 4 

(3) MARKSiZM VE CiNSEL DEVRİM 
A . Kollantai I. · Baskı-Nisan 192 
(Fransızca'dan ceviren: K. Yalım) "Evlilik 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Kadının Sömürülmesl 1 Arzu KARA YÜNLÜ •+i 
ve Aile Sorunu" bölüm- sf: 14 

(4) Age "Fuhuş Sorunları" bölümü- sf: 
27 

(5} ÖZGÜR KADlN Dergisi - Sayı: 1 -
saf:6 

(6) ŞERİAT VE KADlN - İlhan Arsei
İstanbul, 1993 - 11. Baskı Sf: 8 

(7) KADlNLAR İÇİN - Şirin Tekeli
(Şubat 1988) Bu sözler kitaptaki "Halk 
Deyişlerinde Kadınlara Biçilen Deger" 
başlıklı yazısından alınmıştır. 

(8) Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye 
Ansiklopedisi- Kadın maddesi Yazan: 
Şirin Tekeli. 

(9) Age. 

( 1 0) Medeni Kanun konusuyla ilgili 
olarak bak: ÇAGDAŞ HUKUK Dergisi 
(ÇHD Merkez Yayın Organ) Yıl: 1 Sayı: 7-
8 Kasım/ Aralık 1992 

"Medeni Yasa ve Kadınlara Karşı 
Aynmolık" (Av. İlnur Kalan) s: 35 

( 11) ÇAGDAŞ YOL DERGiSi - Agı.ıstos 
1992 Sayı~ 8 Sf: 39'daki Taleplerden 
alınmıtır. 

{12) ÖZGÜR KADlN Dergisi -Sayı: .3-

, Ekim 1993, Kadın ve Politika" Sf: 11 
{13) KADlNLAR İÇİN -Şirin Tekeli- Si

. yasal İktidar Karşısında Kadın" Sf: 11 
{14) Ö.K. Dergisi- Sayı: 3 Sf: 11 
( 1 5) Bu konuda geniş bilgi için ayrıca 

bakılabilir: 

"SOVYETLER BiRLiGiNDE KADlN" Ge
orge St. George-El yayınları I. Baskı 
Aralık 1987 

- "KÜBALI KADlNLAR - Margaret 
Randall- Bibliotek yayınlan I. Basım Mart 
1988 

- "KADlNLAR VE TOPLUMSAL, 
SİYASAL HAYAT- Şirin Tekeli 

{özellikle kapitalist ve Sosyalist 
ülkeler arası karşılaştırma için) · 

Birikim Yayınları - 1. Basım Mart 1982 
- "KADlNLAR VE PERESTROYKA -

Chanie Rosenberg {Çeviren: Osman 
Akınhay) Pencere Yayınları - 1 . Baskı 
Eylül1990 

{Birazda uygulamaları olumsuz ,gören 
bakış açısı için) 

(16) ÖZGÜR KADlN dergisi- Sayı: 2 
Haziran 1993 Sf: 

iLAN 

ÖZGÜR ÜNIVERSITE 15 OCAK'TA 1. SÖMESTRI TATiLiNE GIRDI. 28 
ŞUBAT 1994'TE ll. SÖMESTRI BAŞLIYOR. ll. SÖMESTRI'NIN DERS 
PROGRAMINI SUNUYORUZ: 

- FELSEFEYE GIRIŞ ÖZGÜRLÜK VE EŞiTLiK KAVRAMLARI 
1 1~ - ORTADOGU VE TÜRKIYE TARIHI 
l ı -iKTiSADI DÜŞÜNCENIN EVRIMI 

-SOSYAL BILIMLERDE YÖNTEM VE ARAŞTIRMA TEKNiKLERI 
- SEÇMELI DERSLER 
-HAFTA SONU KONFERANSLARI 
- MEZUNIYET SEMINERLERI 
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Do~u Perinçek'le Röportaj 

- . 
DOGU PERINÇEK.LE 

RÖPORTAJ 

Sosyalist sol ve sosyalizmin sorunları üzerine genel yaym yönetmenimizin 
. Doğu Perinçek'le yaptığıröportajı kısa/tarak yayımlıyoruz. 

Soru: Kürt ve Türk solunun bir 

degerlendinnesiyle başlayalım. Türk so
lunu degerlendirdiginizde aktif ve pasifi

ne neyi kayıt edebilirsiniz? 

Cevap: Kürt solu Türk solu kavramını 

dogru bulmuyorum. Burada ki sol eger 

f>syalist ise sosyalizm Milliyetçi olmaz 
ve milliyete göre adlandınlmaz. 

Sosyalist sol haraket 1 900 lı yıllarda 

başladı. 1 920 de ise Türkiye Komünist 

partisi kuruldu. 

nunla baglantılı olarak Demokratik halk 

devrim aşamasını reddetti. Bir çırpıda so
syalist devrimi savundu. ye sosyalist 

devrimi savunanlar aynı zamanda kitle

lerden kopuk ve pasif bir düzen içine 

hapsolma egilimleri gösterdi. ~ olarak 
Türkiye'deki revizyonist gelenek bu 
akımın içinde var olmuştur. 1 960'1ann 

sonlarına dogru Türikey İşçi Partisinin 

parlamentocu reformcu görüşleriyle 

mücadele eden saflar da bazı aşırı sol 

(ultra sol) opurtinist egitimler baş 

Fakat 1 960 lara kadar 
TKP kitlelerle önemli 
baglar kuramadı . Onun 
da nesnel bir nedeni var. 
Kemalist devrimin henüz 
yeni, genç ve büyük iti
barı vardı. Yeni bir Cum
huriyet kurulmuş onu 
devrirnek olabilecek bir 
iş degildi. Tabi önemli 
hatalar vardı . Komintern
le aşırı baglar vardı. 

Programlarını Türkiye ge
nelinde üretebilmiş 

Şimdi bütün bunları 
özetlersek; Türkiye 'de 60'1ann 
bir parlamenterist, reformist 

ak1m1, 70'/erin başlarmda 
öncü savaş1 benimseyen 

maceraCI akim daha sonra 
revizyonist SSCB ye bağli bir 

akim görüyoruz. Bunlann 
ortak yani halka 

güvenmemeleriydi. 

gösterdi. . Kitlelerden 
kopuk küçük ögrenci ha
reketleriyle devrim ola
bilecegi 70-71 yılında 

solun önünde bir sorun 
oldu. 71 direniş ruhu 
denilen olay 1 968 kitle
sel gençlik 
mücadelelerinden 
farklıdır, başka karakterli
dir. Bunlar halktan ko
puktur ve karamsarlıga 

meyilli ve istidatlı egilim 

degillerdi. Yine de bu işe önderlik yapan 

TKP 1 960 lara kadar bir sınıfsız toplum 

davası, sosyalizm davasını örgütlü olarak 

taşıyabilmişler. Eger geçmişten beri bir 

çekirdek gelmeseydi 60' 1arın başarısı ol

mayacaktı . 60'1ardaki TİP daha çok parla
mentocu ve reformcu özellikler 
taşıyordu. Daha çok kitleleri seferber 

etmek yerine parlamentoya hapis oldu 

ve parlamento içi başarılar saglamaya 

yöneldi. Bu temel bir hataydı. İkincisi bu-

gösteren hareketlerdlr. 

Esas itibariyla önce savaş teorisine 

dayanıyorlardı. 1 970'1erde aynı zamanda 

Türkiyede Sovyetler Birligine bagımlılık 

ve SSCB revizyonizmini her alanda be

nimsemiş şeklide kuvvetli bir egilim 
gelişti. Sovyetlerin deteginde TKP'si 

yaratıldı ve 70 lerin Çok önemli bir 

tartışması da SSCB'ye yaslanarak ondan 

l<uwet almayla emekçi kitlelere 

güvenmek kitleleri seferber etmek ve 

kendi gücümüze dayanarak' bir devrim 
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Dogu Perinçek'le Röportaj 

ve ' .sosyalist inşa projesi arasında bir 
mücadele olmuştur. Şimdi bütün bunları 
özetlersek; Türkiye'de 60'1arın bir parla
menterist, reformist akımı , 70'1erin 
başlarında öncü savaşı benimseyen ma
ceraa akım daha sonra revizyonist 
SSCB'ye baglı bir akım görüyoruz. Bun
ların ortak yanı halka güvenmemeleriydi. 
Bunlar devrimin halkla gerçekeleşecegi 
görüşünden uzaktı. 

Soru: Türk solu - Kürt solu ayrımını 
kabul etmediginizi söylediniz? Kürdistan 
solu diye tanımlarsak ne dersiniz? 

Cevap: Dogrudur 

yok. Aslında sol halktan koptu. Biz halk 
taralindan olumlu degerlendirilmişizdir. 
Bizim görevimiz halkla birleşrnek ve 
onları seferber etmektir. Sol gruplarla 
birleşme ancak emekçi halkla birleşmeyle 
mümkün olacaktır. Sol gruplar SSCB'nin 
etkisiyle bize karşı tavır aldılar. Oysa biz 
ayaktayız ama onlar iflas etti. 

Soru: . Kürdistan solunun bir 
degerlendirmesini yapabilirmisiniz? 

Cevap: Ben Kürdüstan sosyalist hare
ketini iki modele ayırıyorum. İlki Güney 
KÜrdistan digeri Kuzey Kürdistan Güney 

Kürdistan (Kuzey Irak) derim. Ben Kürdüstan sosyalist modelinde batıya bel 
Soru: Türkiye soluna 

ilişkin 

degerlendirmenizde 

hareketini iki modele aymyorum. baglama var. Arneri
İlki Güney Kürdistan diğeri Kuzey ~nın Kürt senaryosu .. . G.. K .. d' t ıçınde rol alma ve kendi otokritiginizi Kurdıstan uney . ur. ıs an batının güçleriyle so-(Kuzey Irak) modelınde batıya runları çözme ön 

bel bağlama var. Amerikanın plandadır ve çekiç 
KOrt senaryosu içinde rol alma ve güçte bunun bir par-

almadınız. 

Cevap: Kendi 
özelleştirimizi yapayım . 
Ocak kongresinde, 79-
78 yıllarında ülkemize 
SSCB'den gelebilecek 
saldırıya yönelik ulusal 
Birleşik Cephe politi
I<asını benimsedik. 
Bütün hatalarımız bun
dan türedi. 80'1i yıllarda 

batının güçleriyle sorunlan çası olarak gelmiştir. 
çözme ön plandadır ve çekiç Diger model (Kuzey .. . l k Kürdistandal halkları g uçte bunun bır parçası o ara fe b tm . · . . ·- se r er e e çızgı-ge/mıştır. Dıger model (Kuzey sını benimsemiştir. 
Kürdistanda) halklan seferber Bunları iki farklı model 
etme çizgisini benimsemiştir. olarak görüyorum. 

SSCB çok tehlikeli emperyalist süper güç 
haline dönüşmüştür demiştik. ABD'nin 
SSCB den daha tehlikeli oimadıgını 
söylemiştik. 

Soru: Bu soldan uzaklaşmayı devlete 
ve saga savrulmayı özellikle Çin 
Komünist partisinden fazlaca etkilenmeyi 
anlatmıyor mu? 

Cevap: Bu bizim kabahatimiz. 
Çiniiierin degil. Biz Mao'nun fikirlerini be
nimsemekle tarihi bir tavır aldık. Bu gün 
yaşamamazın ve güçlü olmamızın biridk 
nedenidir. Çin Komisint Partisini izledik. 
Bundan etkilendigirniz dogru. Ama ulu
sal birleşik cephe gibi kararlar bize aittir. 
Bizim soldan kopma diye bir şeyimiz 

Fakat bu modellerde 
birbirlerini etkiliyorlar. Zamanla Kuzey 
modeli batıya bel bagladı. böylece zik
zaklar çizdi. Kısacası kendine bir model 
üretti ve bence hatayla dogruyu ayıran 
çizgi bu iki modelin arasındaki çizgidir, 
ayrıca bu iki model cografi degil. PKK 
iÇinde de batıya bel baglama vardır. 

1 
Bana göre devrim için Türkiye işçi ve 

memur hareketinin gücüde yetersiz. 
Onun için ittifak oluşturup mücadele 
bi,rligi oluşturulmalıdır. Yani kendi 
halkımızın çizgisinde ilerlemeliyiz. Bu itti
fak gerçekieşmezse sapmalar olur. Onun 
için ülkemizde milliyetçilik olursa batıya 
savrulmamıza neden olur. Bundan başka 
çözüm yoktur. İki halk mücadelede birlik 
olmalıdı r. 
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Dogu Perinçek'le Röportaj 

Soru: Bazı çevreler siz ve çevreniz için 

muhbir tanımlaması kullanıyor. Bunu 

nasıl ctegerlenctriyorsunuz? 

Cevap: Bu tamamen mit'e baglı Milli 

Güvenlik Kurulunun IJize karşı alctıgı psi

kolojik savaş politikasıctır. A. Öcalan 

içinde ajan oldugu söylendi. Bu devrim 

için mücadele edenlere karşı bir itharn 

dır. Bu hep böyle olmuştur. Bu karan 

devlet bizzat 1987 yılında almıştır. 

Ayrıca 'sol lçi çatışmalarda ondan ve 

emekçi halka karşı 

yapılan saldırıda biz 
hep emekçi halkın 

yanında 

alctıgımızctan dolayı 

bize böyle bir ithaı;n , 

yapıldı. 

Soru: Devlete 

söylemenize neden olan ne oldu? 

Cevap: Demedim, hiç bir yerde böyle 

bir şey demedim. Çok hassas bir konu. 

Soru: Emperyalizmle ilişkilendirme

dinizmi? 

Cevap: Bu sorunun. agırtıgı çok 

önemli hiç bir yerde ben söylemedim, 

hatta bu konuda bir yazı yazdım. A. 

ÖCalan'ın batıya göz kırptıgını söyledim. 

Yani batı ülkelerine, hatta Arnirakaya ve
saire göz kırpıyor. Ve şu işaretl~ri veriy-

or. Ben yeni dünya 

düzeni içinde rol ala-

- bilirim A. Öcalan 

kendisi bunları 

söyledi. . Körfez 

savaşıyla ateşkes pla

yları sırasında bir sürü 

gazeteciye, "bizim 

esas düşmanımız TC," 

yeni dünya düzenine 

göz kırpan davetler 

çıkaran şeyler söyledi. 
Bunlar yanlış. ABD'nin 

bagtı birimlerin !<itle 

içinde güvensizi i k 

yaratmak amacıyla 

bu tür çalışmalar 

yapması olaganctır. 

Ancak Dev Sol. TDKP 

gibi mücectele eden 

radikal devrimci 

. böyle bir şeye 

yanaşması kolay Sosyalizmin Çin 'deki temsilcisi 

Miıo Zedung 
ctegil . Hatta şunu 

söyledik: PKK yoksul köylü tabanına 

dayanıyor. Bu onun için bir güvendir. Bu 

yüzden P.KK kolay kolay empery~lizm 

güctümüne 59kulamaz. Sokulsa bile buna 

karşı bazı sigortaları vardır. Bu bakımdan 

PKK bilmem nereye gitti şeklinde kesin

lerneler yapmak ctogru degildir. Şeklinde 

açıkhk getirdik. 

. örgütlenmelerde 
çevreniz için muhbirlik tanımlanmasını 

kullanıyor. Ayctınlıkta ki yayınlan kanıt 

gösteriyorlar. 

Cevap: TDKP ctegil de daha çok Dev 

Sol herhalde. İşin iç yüzü şudur: O 

dönemde sol içi şiddet çok yogunctu. 

Bizde o zaman onları teşhir ettik. Dev

rimciler öldürüldü, halka şiddet yapıldı, 

kahveler taranctı. Biz bunları teşhir ettik. 

Kendimize güven ve özveriyle bunu 

yaptık. Bugün sol o noktaya geliyor. 

"Baran öldürdü, Baran katletti" diyorlar. 

Fakat Aydınlık günlük çıkan bir gaze- · 

teydi. O dönemin koşullarında bazı 

yanlışlar ve hatalar olmuştur. Meselenin 

özü budur. Diger bir şey degildir. 

Soru: Daha önce PKK'nın tanıtımını 

yapıyorctunuz. Son dönemde PKK empe

ryalizmin güctümünde ctectiniz. Bunu 

Soru: Siz dediniz ki Sovyetlerle bera

ber yürüyenler, sistemin yıkılmasına 

sebep oldu. Şimdi Çin'de de ve Arnavut

lukta da aynı durum yaşandı. Bunlar Sov

yetlerle beraber mi yürüdü. Burada ki 

çözülmenin nedeni nedir? Bana Çin poli

tikasına paralel yürüyüp yürümcte~inizi 

söylermisiniz? Sizin kendi içinizde Mao 

bizim öncterimizdir, diyen bir anlayışınız 

dogmactı mı ve orduyu bir ara güç ilan 

ederek, Soldan uzaklaşma ve devlete 

yaldaşma konumuna gelmemişmiydiniz? 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



"Dogu Perinçek'le Röportaj JU 
Çin'in abartılı bir şekilde Sovyetleri öcü 
bir güç ilan ederek dünyaya lanse etme
sinden kaynaklanmıyormuydu. Bu aynı 

zamanda Türkiye l<oşullarından uzak
laşmamza sebep olmadı mı? Bu, kendi 
kafamızı kendi omuzlarımız üzerinde 
taşıyoruz saptamasma çelişik degil me?. 

Cevap: Çin'de kapitalizm yolundaki 
çıkışların kökeninde Sovyet Komünzimi ' 
ile paralellik vardır. Yani ilk başta da 
söyledigirniz gibi tüm partiler ve tüm sos 
yalist kurulUş yuvaları kaçınılmaz olarak 
ikiye bölünmüştür. Bir grup sosyalizmde 
ısrar eder. Diger bir grup sapar. Bütün 
partilerde vardır. Her zaman iki egilim 
olacaktır. Bu nedenle de Çin'de kapita
lizm yönündeki ilerlemelere, kapitalizm 
yönündeki ataklar oldu. Hatta bizzat Mao 
Çin devrimi sırasında ne dedi. 'Yu şou şin 
. Çin'.in . Kuruşcevi, Bizim partimizde de 
bu var. Hatta Mao: "Bizim partimizde 
bunlar öyle önemli ve kilit yerleri işgal 
etmişler ki , bunu biz parti içi bir kampa
nyayla çözemeyiz. O halde, Partisiz 
emekçi yıgınları , asker, işçi ve köylüleri 
ayaklandıracagız, Tarihte ilk defa olarak 
bir büyük devrimci, başında bulundugu 
devlet ve partiye karşı , partisiz halk 
yıgınlarını isyan ettiriyor. Çok ışık tutucu 
bir olay. Aşırı parti bencilligi ile sosyaliz
min kurulamayacagını gösteren esas sos
yalizmin beyanın başında sıradan halk 
kitleleri oldugunu gösteren bir olaydır. 
Mao orada Çin'in Kruşçevlerine karşı 
kendi halkını isyan ettirdi. Sonra ne oldu. 
İşte o Çin'in Kruşçevleri Mao'dan rövanşı 
aldılar. Mao'nun çizgısını Çin'in 
Kruşçev ' leri tasfiye etti. Biz · bu 
çatışmalarda, Çindeki siyasette hep 
Mao'nun çizgisini savunduk. Mao'nun 
ismi önemli degil. Demin sözettigim, sos 
yalizm de sınıf mücadelesi, sosyalizmi 
sürdürme çizgisine olumlu baktık. 
Mao'dan sonra Vofeng vardı. Maonun 
çizgisini devam ettiriyordu. Dikkat eder
seniz Vofengi tasfiye ederek, Denksiyan
feng bu çizgiyi getirebildL Vofeng 
zamanında bu çizgi söz konusu degildi. 

Mao'nun çizgisi izleniyordu. Ama ilk 
önce aşırı solla bir mücadele oldu. Buna 
dörtlü çete adı veriliyordu. Bu aşın sol, 
Mao'nunda çizgisinin solunda olan bir 
çigidir. Fakat onu tasfiye ederken Çin 
komünist partisi kendi solunu biçince 
dengeleri kaybetti. Saga dogru kaydı. 
Vofengi 'de tasfiye ~ttiler. Ve Çin'de 
Dengsiyanfengin çizgisi hakim oldu. 
1988 Aralık ayından itibare.n biz kendi 

· ideolojimizi paylaşmadık. Ona karşı tavır 
· aldık. Kararlarımızdada bunu açıkladık. 

SSCB'de beş yıJ sonra ekonomik durum
da bir iniş başlayacak. Bu tahlili yaptık. 
Dünyayı bir dünya savaşına zorlama du
rumu vardır. Esas paylaşım talebi bundan 
gelmektedir. Daha tehlikeli emperyalist
tir. Bu nedenle Türkiye'de de gelebilecek 
tehlikeye karşı bir Ulusal Birlik Cephe po
litikası geliştirmek gerekir diye bir karar 
aldık. 1978-80 başındaki kongrede bunu 
karara dönüştürdük. İşte bu karar yanlıştı. 
Burada bizim hareketle sagcı çeşitli poli
tikalar türedi. ÇÜnkü analizin gerçek 
olmadıgı anlaşıldı. SSCB'nin daha tehlike
li oldugu düşünüldü. Eger SSCB daha 
tehlikeli olsaydı , o politikalarda dogru 
olurdu. İşte bu yüzden o politikalar yanlış 
çıktı. Bir Birleşik Cephe Politikası izle
digirniz için Burjuvaziye karşı tetigi 
yürüten, sınıfiara karşı çeşitli uzlaşmacı 

· hatalar ortaya çıktı. Bu konudaki eliştiride 
haklısınız. Fakat burada şunu söyleyeyim: 
12 Eylül duruşmalarında, mahkemelerin
de, biz partimizin 80 öncesi yanlış politi
kasını savunduk. Ama biz orada Sovyet 
ordusuna karşı , Türk ordusunu tercih 
ettik. Fakat hep halkın yanındaydık. 
Çünkü bizde bir sınıf mücadelesinin 
içindeydik. 

Soru: Türk ordusundan daha tehlikeli 
görüyordunuz? 

Cevap: Dogru. 

Soru: Sosyalist sola ilişkin sorularımızı 
birlik üzerine bir soruyla bitirelim. Solda 
bir birlik üzerinde düşünceleriniz nedir? 
Türk solu kendi içinde nasıl bir birlik ya-
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Dogu Perinçek'le Röportaj • 
pabilir. Bunun koşullan vannı.? Kürt 
Solu'da kendi içinde bir birlik yaratabilir 
mi ve bu nqsıl bir çerçevede gelişebilir? 
Türk solu ile Kürt solu arasında nasıl bir 
birlik olabilir? 

Cevap: Türkiye Sosyalist hareketinin 
bir birlik sorunu var. Bende şunu 

söylüyorum: Parti dışındaki birlik cephe
dir. Sosyalistlerin birligi degildir. Farklı 

sınıfların ve sosyalizm dışındaki kuwetle
rin oluşturdugu bir cephedir. Onun için 
Sosyalistleri birleştirecek kamp, araç, 
kanat partidir. Çünkü sosyalistlerin en 
büyük zaaflarından biri partileşmemekte 

ısrarla savunuyoruz. Bu nedenle de hiç 
bir organımız da sosyalistlerle düşmanca 
bir çatışmaya ginniyoruz. . Biz onlara 

. saldırmıyoruz. Onlardan gelen saldırılara 
cevap vermiyoruz. Kürt soluna gelirsek, 
şu anda daha önde tabiki, birincisi, poli
tik bir parti, ikincisi, geniş kitlelerle 
önemli baglar kurmuş, onları harekete 
geçirmiş ve bu kitle içindeki eski grup
larİn bugünkü mücadele ekseninde 
buluşturdu. Buradada yukandan indirilen 
bir birleşme çizgisiyle degil bilakis dev- · 
rimci bir pratikle gerçekleştirildi. 

Türk Solu ile Kürt solu, Türkiye'de 
ısrar etmesidir. 1 970'1er-
den beri, inat eden bir 
güç var. Partileşmiyor. 

Ya da eline geçirdigi 
partileri hurdaya 
çeviriyor. İşçi partisi ele 
geçiriliyor, hurda haline 
getirilip kenara atılıyor. . 

Siyasal hedefleri olma
dıgındaıi partileşmiyor

lar. · Siyasal hedef olsa 
parti olacak. Siyasal 
mücadelelerin aracı par
tidir. Ayrıca işçi ve 
köylülerle birleşrnek iste
miyrolar. Bu ancak parti
yle gerçekleşir. Hala 

Kürt soluna gelirsek, şu 
anda daha önde tabiki, birin
cisi, politik bir parti, ikincisi, 
geniş kitlelerle önemli bağlar 

kurmuş, onları harekete 
geçirmiş ve bu kitle içindeki 

devrim yapma özlemi ve 
isteSinden dolayı birleş

rnek zorundadır. Kürt 
halkıyla birleşmeyen Türk 
emekçileri ve yine Türk 
halkıyla birleşmeyen Kürt 
emekçileri beraber bir 
devrimi . gerçekleştire
mezler. Bu göz önünde 
bulundurulmalı. Aradaki 
baglar zedelenmemeli; 
böyle bir şey olsa bile 
düşmanca hallere getiril
memeli. 

eski grupların bugünkü 
·mücadele ekseninde 
buluşturdu. Buradada 
yukarıdan indiri/en bir 

birleşme çizgisiyle değil bila
kis devrimci bir pr:atikle 

gerçekleştiri/d ı~ Soru: Biz şu anda 
İr~n. Irak ve TC'nin. 

seçime ancak bagımsız katılabiliyorlar. 

Bu onun bir partiye sahip olmadıgı 

anlamına geliyor. Bunu duyan halk niçin 
ona oy verip desteklesin. Halkın bugün 
en büyük ihtiyacı önüne bir parti koy
mak. Birlik ancak partileşmekle olur. Bu 
mevcut program ve teori yazılıp 

özetlenir, üzerinde anlaşılır , bunun 
etrafında örgütlenir. İşçi partisi Türkiye'de 
sosyalistlerin birleşebilecegi bir çatı inşa 
ediyor. Ayrıca başka bir çatı altında 

birleşebilecegimizi söylüyoruz. Biz çok 
çeşitli akımları içimizde barındırıyorllf . 

Partimiz her türlü sola açık, gelin burda 
birleşelim . Birikimden faydalanalım. 
Hayır diyorsanız, bunun önemi yok. 
Başka bir yerde birleşelim. Ve biz bunu 

yayılırncı olmadıgını 

söyleyebilirmiyiz? Üst bir ekonomi alt bir 
ekonomiyi somurmüyor mu? Yeni 
sömürge olan bir ülke yarı sömürge veya 
klasik sömürge baglamında sömürgeci 
olamaz mı? 

Cevap: Şimdi bakın ·sömürü başka 

sömürge başka. Siz sömürplme kavramı 
ile sömürgeyi karıştırıyorsunuz. Batıda 

sömürgecilik Kolonyalizm diye geçer. Bu 
kelimenin sömürü kelimesiyle benzeriiSI 
yoktur. Türkiye'de sömürgecilik diye bir 
kavram o:madıgı için Türk dilcileri kalkıp 
istismarı öne çıkarmışlar, ardından 

SÖmürge kelimesini oluşturmuşlar. Birbir
lerine benzerliklerinden dolayı devamlı 

l<arıştırılmıştı. Halbuki sömürgecilik 
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Doğu Perinçek'le Röportaj 

sömurunun bir özel biçimidir. Her 
sömürü sömürgedlik degildir. Ben Kür
distanda sömürünün oldugunu söylü
yorum. Ama bu sömürü sömürgecilik 
biçiminde degildir. Sömürgenin olabil
mesi içi~ Türk devletinin emperyalist 
olması gerekir. 

Soru: Türkiye yayılıma degil mi? 

Cevap: T.C. taşeron, emperyalistlere 
taşeronluk yapan bir ülkedir. T.C. Emper
yalist olma şansını kaybetmiştir. 19. yy. 
sonunda emperyalist olma kapısı ka

sömürgenin devleti ve hakim sınıfı yok
tur. Yeni sömürge ise siyasi bagımsızlgını 
kazanıp ekonomik açıdan emperyalizme 
bagımlıdır. Örnegin Türkiye gibi. Ama 
Latin Amerika ülkeleri Türkiye'den daha 
fazla A.B.D):'e bagımlıdır. 

Soru: Yeni sömürgenin de alt bir eko
nomiyi ya da kurumlaşmamış bir ekono
miyi sömürme olanagının var oldugunu 
söyleyemez miyiz? 

Perinçek: Sömürdügünü söyleye
biliriz. Sömürü var yalnız, o ilişki sömür~ 

' ge ilişkisi degildir. panmış . Bu nedenle · az 
.gelişmiş ülkenin kapitalist 
yolla gelişmiş kapitalist 
ülkelere yetişmesi mümkün 
degildir. Tarih bunu dogru
luyor. Bana böyle bir şeyin 
ge~çekleştigini gösterebilir
misiniz? Bu Leninizmin esa
sıdır. Bu yoldan en son 18. 
yy'da Rusya başardı . onun 
dışında hiç kimse. 

Soru: Bir önceki 

Çin'de sosyalizm daha 
çökmedi. Çin'de 

.yöneticiler· umutsuz, so
syalizmi inşa eden bir 
çizgi izlemiyorlar ama 

sosyalizm çökmedi. Çin, 
Kore, Küba ve Viyet

nam'da sosyalizim, bir 
takım lekeler olumsuz
luklar olsa da yaşıyor. 

Soru: Birazda çözülüşe 

ilişkin konuşalım. Tek bir 
kurşun atılmadan reel sosy
alizmin çözüldügünü gör
dük. Bunu nasıl degerlendi
riyorsunuz? 

Perinçek: Kurşun atıldı. 

Soru: Karşı savaş geliş
meden çöktü anlamında di
yorum. Çin'de Arnavutluk'ta 
da aynı durum yaşandı. 

Öyle degilmi? 
sömürgecilik ile şimdiki 

sömürgecilik çok farklı . 

Sömürgecilik kılıf degiştirdi. 
Bunu gözden kaçırmıyor

musunuz. Biraz şabloncu ol
muyor musunuz? 

Cevap: Degil. Teorinin 
·'belli kategorileri var. Teori
lerle oyuncak gibi oynan

Bunlar içinde Çin sosya
lizmi en çok yaşatan 
Ölke. En zayıf olan 

ülkeyse Küba sonra da 
Viyetnam. Küçük 

ülkelerde sosyalizmi 
yaşatmak zor. 

Perinçek: Çin 'd~ sosya
lizm daha çökmedi. Çin'de 
yöneticiler umutsuz, sosya
lizmi inşa eden bir çizgi iz
lemiyorlar ama sosyalizm 
çökmedi. Çin, Kore, Küba 
ve Viyetnam'da sosyalizim, 

maz. Bunlar. hep tarif edilmiş kavramlar. 
Emperyalizm, ~mürü sömürge gibi. Bu 
tarifler üst ve kapsamlı, kendi içerisinde 
degişme olabilir ama kapsamlı tarif 
geçerliligini korur. Bu yüzden yeniden bir 
sömürge tarifi yapamayız. 

Soru: Siz Arjantin ve Nikaragua gibi 
Latin Amerika ülkelerini nasıl deger
lendiriyorsunuz? . , 

Cevap: Ben Arjantin Nikaragua gibi 
yerleri yeni sömürge. olarak görüyorum. 
Yeni sömürge sömürge degildir. Bunlar 
çok farklı iki kavram. öncelikle 

bir takım lekeler olumsuz
luklar olsa da yaşıyor. Bunlar içinde Çin 
sosyalizmi en çok yaşatan ülke. En zayıf 
olan ülkeyse Küba sonra da Viyetnam. 
Küçük ülkelerde sosyalizmi yaşatmak 

zor. 

Soru: Çin'de sosyalizm adına ne var? 

Perinçek: Emekçilerin besledigi kamu 
mülkiyeti var. Eski devrimden kalan çok 
şey var: bir Çin Kominist Partisi .var. Ko
minist Parti içinde iki kanat var, devrimd 
ve revizyonist. Revizyonistler agır bassa
da devrimciler de birçok yerlerde etkili. 
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Doğu Perinçek'le Röportaj 

Soru: Ama bir özelleştione sözko
nusudur. 

Perinçek: ö~elleştirme sözkonusu 
ama ekonominin esas olarak ana rengini 
verecek özelleştirme noktasına gelme
miş. Bu dogrultuda devam ederse kapi
talist olabilir. 

Soru: Şu anda kapitalist degil diyorsu
nuz? 

Perinçek: Her sosyalizim biraz kapita
listtir. Böylece teorik bir konuya 
deginelim. Kapitalizm tamamen 
kaldırılırsa kominizme geçilir zaten. Şu 
anda devrimi nerde yaparsan yap, birden 
her alanda sosyalizme geçilmez. Süreç 
·içerisinde karşıt süreçlerde var inişli 
çıkışlı zikzaklarla ilerleyecek. Ancak para 
kalktıgı zaman, bütün meta ilişkileri 

kalktıgı zaman işçiyle köylü arasındaki 

fark tam kalkarsa kapitalizm tasfiye edilir. 

Kapitalizmle sosyalizmin dönüşüm 

ilişkileri aynıdır. Kapitalizmde de herke
sin emegine göre veriyorlar. Sosyali~m

de de· erneSine göre ücret veriyor. Ikisi 
arasındaki fark ise kapitalizmde artı 

degeri aldıktan sonra emege gör~ 

paylaşım var. Sosyalizmde ise artı degerı 
almadan paylaştırılıyor ya da bütün 
emekçi halk için fonlar ayrıldıktan sonra 
paylaştırılıyor. Birisinde sömürü var 
digerinde olmamakla beraber ikisinde de 
bölüşüm ilişkileri aynıdır. Bu, sosya
lizm 'den kapitalizme geri dönüşün alt 
yapısını oluturur. Senin eline parayı veri
yorlar bu kadar mal alabilirsin diyorlar. 
Bu kominizm degildir. Para kalktıgı 

zaman, her şey bedava oldugu zaman 
kapitalizm tasfiye olur. 

Soru: Geçmişten beri Çin en gerici 
devlet politikasına sahip. Bu bazı ak
saklıkların yansıması degil mi? Çin de ak
saklı klar nereden kaynaklanıyor? 

Perinçek: En önemli aksaklık ideolojik
tir. Çin 'deki zaaf ekonomik refonnlardan 
gelmiyor. ÖrneSin sosyalizm degerlerini, 
kültürünü, ahlakını yaymaktan vazgeçip 

yavaş yavaş zengin olmak, köşeyi 

dönmek gibi ideolojik zaaflar sokmaya 
başladılar. En büyük eksiklik budur. Sos
yalizmin dayanışma, elbirligi yardım

laşma, para karşılıgı olmayan emek ver
mek gibi degerieri tahrib edildi, beli 
ölçülerde, özellikle 88-89'a kadar. Sonra
dan bunun çok vahim sonuçlarını 

gördüler. Bu politiki\larından dönüp tek
rar sosyalizm degerierini aşılamaya 

başladılar. 1992'ye kadar. 92'de de tekrar 
olumsuzluk görüldü. 

Soru: Vietnam, Kore ve Küba'nın sos
yalistiSi konusunda neler söyleyecek
siniz. Özellikle emperyalizmin göbegin
de sosyalizmin bayragını düşünmemeye 
yeminli krizmatik lider Fidel Kastro'nun 
ölümünden sonra Küba da sistem ayakta 
kalabilinn i? 

Perinçek: Şimdi Fidel'le ilgili degil de 
Küba'da sosyalizm çok büyük zorluklarla. 
kaşılaştı. 1 O milyon nüfuslu küçük bir 
ülke. Bu tür ülkeler dünya sosyalist 
kampı oldugu zaman onlarla · ilişki 

içerisinde kapitalist pazar dışında kalabili
yorlar. Dünya Kapitalist pazarından kop
madan sosyalizmi kuramazsınız. Dünya 
kapitalist piyasasından koptugun zaman 
anlamlı bir yogunluk, büyüklük olacak. 
Onun için Sovyetler, Çin gibi ülkelerde 
sosyalizm daha kolay kurulur çünkü 
kendi iç pazarı yeni bir sistem inşa etmek 
için çok elverişli bir temel oluşturuyor. 

Küba için bu sözkonusu degil. Arnavut
luk niçin yıkıldı bu yüzden yıkıldı. Sovy
etler Birligi yaşasaydı yıkılmazdı. Ne 
zaman ki bu dengeler kalktı kapitalizm 
abandı. 2 milyonluk nüfuslu bir ülke ken
disini dünya kapitalizminden soyutlayıp 
yaşayamazdı. Küba da içten degil, dış 

dünyadaki bu globalleşme denen, yeni 
dünya düzeni denen süreç yüzünden 
yıkılabilir de, yıkılmaz demiyorum. 
Kore'nin durumu Küba'dan çok iyi. onun 
ekonomisi daha saglam ve bagımsız. 

Geçmişte uyguladıgı Sovyetler 
Birligin'den bagımsızlık politikası nedeni-
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yle Çin'e yaslanması Çin'le ilişki kumıası 
ona büyük kolaylık saglıyor. Viyetnam ' ın 
da böyle bir avantajı var. Topun 
agzındaki Küba'dır. Sonra da Vietnam ve 
Kore'dir. Bence sosyalizm açısından du
rumu en umutlu olan ülke Çin'dir. Bir mi
lyar 200 milyonluk geniş bir nüfusun ve 
alanın sahibidir. 

Soru: Kurulmuş sistem için çeşitli 
tanımlamalar yapıldı . Geçmişte modern 
revizyonist ülkeler veya kaptalizmi resto
re eden ülkeler gibi adlandırmalar vardı. 
Şimdi reel sosyalizm. devlet kapitalizmi, 
ve bürokratik işçi devleti tanımlamalan 

ç~k iktidarı ele geçiren öncü'nün ele 
geçirdigi devlet aygıtını kullanarak sosya
lizmde ilerleme çabası oldu. Bu biraz 
nesnel koşullardan da kaynaklandı : Yor
gun bir halde zayıflamış işçi sırufi ve 
savaş etkisiyle çöken sanayi vardı. Dünya 
savaşlarında dört milyon kominist öldü. 
Bütün bunları topladıgımız zaman katipa
lizm iktidarı ele geçirdi; ama. bundan 
Mao hangi dersi çıkarttı? Esas olarak sos
yalizmin kritigini sorunlarını, sadece parti 
kadrosunu kullanarak degil partinin 
dışındaki emekçileri de harekete geçi
recek onları öncüleştirerek, dönüş

yapılıyor. Siz nasıl 
tanımlıyorsunuz? 

Perinçek: · Siz 
önemli birşey söyle
di.niz; "tek kurşun at
madan · nasıl yıkıldı 

dediniz Evet; çünkü 
Sov-yetler Birligi 
1 9501erin ortalarında 
ve 60 öncesinde kapi
talist olmuştu. Sovyet
ler Birliginde iktidar 
degişikligi 1 960 önce
si oldu. O zaman bur
juva sınıfi . iktidarı ele 
geçirdi. Ve adım adım 
kapitalizmi geliştirdi. 

Bu sınılin liderleri olan 
Bergson Gorbaçov 

Her sosyalizim biraz 
kapitalisttir. Böylece teorik bir 
konuya değinelim. Kapitalizm 

tamamen kaldmlırsa 
kominizme geçilir zaten. 'Şu 

anda devrimi nerde yaparsari 

türerek, devrime katarak 
böylece iktidarı yayarak, 
ekonominin emekçiler ta
rafindan denetlenmesini 
saglayarak sosyalizm iler
ler teorisini çıkardı. 

Soru: Sovyetler Birli
gini 56 sonrası için nasıl 
tanımlayabiliriz? 

· yap, birden her alanda 
sosyalizme geçilmez. Süreç 

içerisinde karşıt süreçlerde var 
inişli çıkışlı zikzaklarla 

Bence en güzel tanrrn 
tekelci devlet kapitalizmi 
ve ordaki halkın sınıfı ·da 
kapitalist yolcular sınıfıdır. 
Mesela Libercef gelmişti , 
geri dönüşü gerçekleştiren 
sınıfın adı nedir? demiş
tim. Kapitalizm yolculan 
sınıfıdır" dedi. Çok ilginç 

ilerleyecek. Ancak pata kalktığı 
zaman, bütün meta ilişkileri 
kalktığı zaman işçiyle köylü 
arasındaki fark tam kalkarsa 

kapitalizm tasfiye edilir. 

Yeltsin Kominist Parti'nin liderleriydi. Bu 
liderler içinde Komini:z:mi savunan kal
madı. Ne yaptılar? Kapitalizme geçiyoruz 
dediler. Bu katipalizmin adını koyma 
olayıdır. Geçiş daha önce bitmişti. 

Bir de 1950'den önceki kökleri var. 
Emekçi kitleler iç savaşta, şurda burda 
yorgun düştü. O yorgun düşmüş emekçi 
kitleleri politize eden, her alanda gerçek 
üretimi denetleyen. karar sahibi haline 
getione yerine. sosyalizim daha çok dev
let aygıtını kullanarak inşa etmeye 
çalıştılar. Stalin döneminde sosyalizm 
var; ama. emekçileri politize etmekten 

Mao'da böyle adlandır
mıştı. Ben Libercefin Mao'yu okuyarak 
adlandırdıgını zannetmiyorum. O kendi 
deneyimlerinden bunu çıkarttı. Kapita
lizm yolcuları sınıfı, devlet burjuvazisi . 
denebilir. Sisteme de devlet kapitalizmi 
ya da tekelci devlet kapitalizmi demek 
en dogru adlandımıadır. 

Soru: Dogu Avrupa ülkelerinin 
çözülüşünü Sovyetlerin çözülüşüne 
bagtayabilimıiyiz. 

Perinçek: Bence Arnavutluk iç dina
miklerle degil, o kadar küçük bir ölçekte 
dünya kapitalizminden kopmuş halde 
yaşamak zor oldugu için çöktü. Roma~a 
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da hem Arnavutluga benzer nedenlerle 
hem Romanya'nın geçmişinde yapılan 

bürokratik hatalar ve en son 5-6 yılda 25 
milyar dış borcu .ödemek için aşırı 

tükqtimi kısması v.s. emekçi halkın hayat 
stanttartlarını sınırlamak şeklindeki eko
nomik politikalarının yarattıgı büyük bir 
hoşnutsuzluk ortamı gibi nedenler 
birleşerek çöküşü sagladı. · 

Sovyetler'in denetledigi ülkelerde ise 
esas olarak. Sovyetler Birligiyle beraber 
bir kapitalizme dönüş yaşandL Onlar 
kendilerini koparamadılar. Bir Yugoslavya 
koparmıştı: ama o da Arnavutluk gibi 
sola dogru degil saga dogru kopardı. Yu
goslavya da da o nedenle dönüş oldu. 
Bulgaristan Çekoslavakya, D. Almanya 
gibi Sovyetler BiriiSi'ne baglı bir süreç 
içinde kapitalizme dönüştü . Dikkat eder
seniz niye Kore yıkılmadı. Sovyetlerle 
sınırı oldugu halde: ondan bagımsızdı . 

Eger Kore de digerlerinin politikasını izle
seydi o da çökerdi. 

Soru: Reel sosyalizmin çözülüşüyle 

beraber tek ülkede devrim, sürekli dev
rim bir daha gündeme geldi. Bu konuda
ki degerlendirmeniz nedir? 

Perinçek: Burada en yanlış görüş 

dünya devrimi. Çünkü devrim emperya
list sömürü_ zincirinin belli bir cografyada_ 
koparılmasıyla olacaktır. O tek ülkeler
deki devrimierin toplamı dünya .devrimi
ne yol açacaktır. Tek tek bazı ülkelerde 
devrim olmaz ve bu emperyalizmi 
zayıflatmaz sistem hiçbir zaman çökmez 
demekle ne anlatılıyor. 

Trockizm Bir gün birden \bire dünya
nın her yerinde devrim olacak ve sistem 
çökecek diyor. Bu bence devrimci olma
yan, karşı devrimci teoridir. insanları 

devrime seferber eden degil, sisteme 
boyun egmeye ve birgün devrime haya
liyle avutan, bekleten dünya devrimine 
karşı bir teoridir. Treeki 'nin sürekli devri
mi bununla baglantılıdır. 

Lenin'in kesintisiz devrim dedigi 
aşamalı ama her aşamadan digerine ke-

sintisiz olarak geçme teorisi dogrudur. 
Birinci bu. İkincisi. Mao'nun buna biz 
sürekli devrim demiyoruz ama devrimi 
iktidara geldikten sonra da sürdürme te
orisi yani sosyalizm döneminde de 
haksızlıklar yanlışlıklarla mücadele teorisi 
çok dogru. 

Sosyalist bir liderin iktidarın emekçi 
halkiara uyguladıgı yanlışlıklarla müca
dele teorisi çok dogru. 

Sosyalizm kuruldugu zaman da çok 
sayıda yalnışlık haksızlık yapılacaktır. 

çünkü, kapitalizmden devr alıyorsun. 

Topluma bu haksızlıklara •. yanlışlıklara, 

sömürüye karşı; köyde şehirde, fabrika
da, demekte her yerde mücadeleyi 
sürdürme teorisi yani sosyalizm döne
minde de sınıf mücadelesini surdür
mesidir. 

Bir yerde kapitalizme özgü bir tavır 
gördügün zaman veya emek karşılıgı ol
mayan kazançlara karşı çare: mücadele 
etmedir. ' 

Mesela bir kooperatif başkanı bize, ar
kadaşlar gidin tarlada çalışın, benim de · 
evraklarla ugraşmam gerekiyor Rapor 
hazırlayacagım diyor ve bizi tarlaya 
gönderiyor. Bu durum aşama aşama ku
rumlaşıyor. Ev, araba, villa ... bütün burju
vaziye has kurumları türetiyor. 

Buna karşı sürekli mücadele, devrimi 
sürdürme teorisi: emekci halkı sürekli ha
rerekete geçirme, partinin emekçi halk 
üZerindeki diktatörlügü degil, bencil bir 
parti degil kendini savunan birbirini kolra
yan degil imtiyazları karşı halkı devamlı 

seferber eden bir parti gerekiyor. · 

Soru: Kapitalist ülkelerle ilişkileri nasıl 
degerlendiriyorsunuz? Ve nasıl olmalıdır? 

Perinçek: İki şey çok önemli:. Dünya 
kapitalizmin kanunlarından kesinlikle 
köklü bir kapuş gerçekleşecek. Bu konu-
• lara kapıyı açtınmı kendi içindeki kapita-

lizmi de geliştirirsin ve emperyalist sis
temle t. ütünleşirsin. Ama kendi içinde ilk 
başlarda atolye, zanaat düzeyindeki kapi-
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Doğu Perinçek'le Röportaj • 
talizme katlanacak adım adım sosyalizmi 
inşa edecek. Dış kapitalizmden tam kop
tuktan sonra kapitalizmle ticaret ilişkileri 
olacak mal alıp teknoloji alabilirsin, mal 
ithal edebilirsin ama kural ithal edemez
sin. Sömürü olmaz. Bugün Amerikayla 
Tüfkiye'nin ilişkisi gibi olmaz. Aldım ver
dim eşit değerlerin değişimi olur kapita
list dünyanın kuralları ve kültürü girme
meli. 

Soru: Sosyalist bir devrimde birden 
çok parti olabilir mi? Bunların birbirine 
yaklaşımı nasıl olabilir. Proletarya dik
tatörlüğünün kurulmasına engel olmaz 
mı? Yine bir parti içinde kanatlar sorunu
na nasıl yaklaşıyorsunuz? 

Perinçek: S0syalizm ancak bir proleter 
ya diktatörlüğü ile kurulur. Bu ille tek 
parti olur diye birşey yok, tek partide çok 
parti de olabilir. Bu devrimin nasıl 

geliştiğine bağlı. Devrim yoluyla ara
larında ittifak yaparak iktidara gelebilir ve 
çok parti olarak, sosyalizmi sürdü
rebilirler. Parti içindeyse bazı devrimler 
öyledir ki o tek bir partiyi ayakta bırakır 
emkeçi halkı çevresinde toplar. Onu 
süreç gösterir. 

Parti içi ilişkiler, bence devrimci bir 
işçi sınıfi partisi'nde kaçınılmaz olarak iki 
temel eğilim bulunur. Enver Hoca gibi 
aman bulunmasın tek monolitik parti 
diye diretirseniz kalkarsanız bunun sonu 
iflasla sonuçlanır. Bunun çaresi yok çünkü 
hayatta bu vardır. İki fikir, iki eğilim ola
caktır. Sosyalizmi nasıl kuracağız, tarımı 
nasıl kollektifleştireceğiz, bu politikalarda 
iki görüş çıkacaktır. Bunun birisi burjuva 
görüş birisi proleter görüştür. Burada 
proleter görüşün yapacağı bu burjuva 
deyip vurup biçn:ıek değil onunla ideolo
jik mücadeledir. Parti içinde farklı bir 
çizgiye tahmül edilmelidir. Eğer buna 
ızın vermezse , kendisi .burjuvaya 
dönüşebilir. Çünkü, bu deopolitizasyonu 
getiriyor. Arkasından izin vermiyenlerin 
katı brokratik işçi sınıfinda ezen bir siste
me dönüşmelerinin de yollarını açabi-

liyor. Onun için Parti içinde gönül ra
hatlığı olacak hiç kimse korkmayacak, 
kurşuna dizme, yargılanma gibi korkular 
olma- yacak parti içi mücadelede kesin
likle şiddet kullanılmayacak, yanlış fikir
lerle karşı devrim birbirine karşılaştırıl

mayacak; Yanlış başka, karşı devrim 
başka şey; yanlış başka, ihanet başka şey. 
Bu çok büyük bir hata. Her yanlış ihanet 
değildir. Parti içi yaptırımları politik 
olmalıdır; eleştiri uyarır. Partiye alırken 
dikkatli olmalı. 

Böyle yaparsan herkes pul koleksiyo
nu yapmaya başlar. Politikadan kaçar. 

Soru: Çok genel anlamda sizinle bera
ber solun ulus sorununda soven tavrın 
sahibi olduğu söylenebilir. iç açıcı bir 
öneriniz yok. Sizin Kürt sorununun 
çözümüne ilişkin önerileriniz nedir. 

Perinçek: Sosyalist parti kapatıldı . İşçi 
partisi kuruldu. Kürt meselesine çözüm 
vardı. Orda iki tane meclis vardır. Uluslar 
meclisi, halk meclisi. Halk meclisine yöre 
temsilcileri, ulusal temsilciler katılıyor, fe
derasyon meclisi ise yine Kürt ve Türk 
halkların temsilcilerinden oluşuyordu Bu 
süreç iki halk içinde güven yaratır, çok 
olumlu etkiler yapar. Birbirine daha 
güvenle yaklaşmasını sağlar. Özellikle 
ilerisi için bir güvendir. Milliyet sorunu 
çözülür. Tam bir eşitlik yaratılır. Bir 
müddet sonra bunlar ortadan kalkar. 

Soru; Çevre sorunu, Kadın sorunu ve 
insan hakları sorunları kiminin dediği gibi 
sosyalistlerin cebine sığmaz mı? Bu do
syalar açık mı kaldı. Kapitalistlerin bu çok 
yönlü tahribatları hakkında değerlendir

meniz nedir? 

Perinçek: Grev yapmak, daha fazla 
ücret almak, ekonomik şey. Batılı kapita
list sistem ekonomik sistem ötesinde 
insanı mahveder, insan ilişkilerini mahfe
der, kişiliğini, mahveder, sevgiyi, 
kardeşliği, dayanışmayı yok eder kadın 
üzerindeki baskıyı artırır ve doğayı mah
feder. Dünyanın damını deliyor. Ekono
mik revizyonist marksistler Sovyetler 
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Doğu Perinçek'le Röportaj 

birliginde bu sorunlara girmemiŞierdi. Bu 
sorunlar da sosyaliszm dışı akımların elin.
de kaldı. Bence sosyalistler bir ücret kav-· 

gası degil doganın tahrib oldugu bu sis
teme karşı mücadele ediyor. Dünyada 

hiç bir sistem dogayı tahrib edemedi. Ne 
Mogo!lar ne Neron ne Osm. sultaniılan 
hakimiyeti, dogayı tahrib edemedi. Hit
ler, Mussolini dönemindeki kapitalist sis

tem bile dogayı tahrib edem~i. .Kapita

~izm dogayı yıkan ,bir noktaya geldi. 
~nsanı yalnızlaştıran topluluktan koparan 
agır bir .engizisyon sistemi, insanı men

geneleri arasına sıkıştırıyor, mücadeleyi 

bu alanlara yaymak lazım . 

Soru: Marks, Lenin, Stalin, Mao, 
Troçki , Castro, Enver Hoca ilişkin bir 
degerlendirme yapabilir mjsiniz? 

Perinçek: Bence marksizmin en ilkeli 

markstır. 19. yy. da temeli kurdu ama 

bugün... dönüş ~eorileri yanlış çünkü 

dünyayı 19.yy.'a döndüremezsin. Marks'
dan sonra ne oldu. Kapitalizm, emperya
lizm aşamasına geldi. Marx öldükten 

hemen sonra Engels yaşarken devrim 
ezilen dünyaya kayd ı. Gelişmiş kaptilasit 

ülkelerde · devrim modeli yaratmıştı . 

Marx ve Paris kömünü. Lenin dediki en 
geUşmiş ülkede devrim olmaya,.. 
cak.Neden; Dünya ikiye bölündü; ezilen
ler ve emperyalistler. Bu ezilen dünyada 
emperyalist sömürü zincirinin kopma ih

.timali daha yüksekti. Rus devrimi bu iki

sinin arasında oldu. Rusya'nın özelligi ka

pitalistlerin en gerisi köylülügün yogun 
oldugu ülkelerin en ilerisiydi. Rus devri

mi Paris kömünüyle Çin devrimi arasında 
bir yerde, cografi degilde sosyo

ekonomik bakımdan ama ilginç cografi 
bakımdan da arasında. Lenin devrimin 

ezilen ülklerede olacagını gördü. Bir an
lamda Marxizmi dünyalılaştırdı . Çünkü 
Marx' ın marxizmi Avrupalı bir marksizm, 
Marx' ın teorisine göre Çin'de, şurda 

burda sosyalist devrimin o lması o kadar 

kolay degil. Ama Marx'da hayatının son

larına dogru gö~ünü o taraRara d i lmıeye 

bcişladı . Ama bllnu teocileştiremedi. 
Çünkü yeterli tecrübe ve olay yaşamadı. 

Lenin bunu gördü ve onu teorileştifdi. 

Stalin teoriye önemli bir katıb yap
madı ama Lenin'in bıraktıgı mirasa sahip 
çıktı. Bir direnmeyi sosyalizmi inşada bir 
kararlılıgı temsil ediyor ve rakipleriyle 
kıyasladıgın zaman· haklı ve dogru ko

numda olan oydu. O nedenle Stallne 

sahip .çıkmadan sosyalizm kurulamaz, 
bizim tarihimizin bir parçasıdır. Ama 

eleştirmeden de hatalarını söylemeden 

sosyalizm kurulamaz. Sosyalizmi yıkriıak 
isteyenlerde Stalin'i eleştirrnek zorun

dadır : Yeni bir sosyalizm kurmak isteyen

lerde Stalin'i eleştirrnek zorundadır. Birisi 

· sosyalizmi yıkmak için eleştirir birisi Sta
lin'i aşmak daha ileri bir sosyalizm için 
eleştirir. Ancak dışardan gelenler soşya
lizmi yıkabilirler. Ancak hayat neyi 

göstermiştir, sınıflar bitmemiştir. İşte bu 

Gorbaçov'lar Yeltsinler nerden çıktı? Bir 

sınıf. Bir sınıf oluşmasaydı kapitalizme 
geri dönmezdi. Her sistemi bir sınıf kurar 

demek ki, 1990'da Sovyetler Birligini ka

pitalizme götürenler bir ;;ınıftı. O sınıf ne · 

zaman oluşmutur, doksan öncesinde; 

1956'yla 90 arasında da hakim sınıf orta

ya çıktı 56'nıh öncesinden de o sınıfın 

kökleri vardı. İşte Stalin bunu görmedi. 
Ama bunu göremedigi halde bakıyoruz; 
parti içinde devamlı bir takım mücade

leler yapıyor. Ama ideolojik mücadele 

yaptıgı unsurlara ne diyor. Bunlar hainler~ 
dir, bunlar sistemi baltalayan ajanl.ar dır 
diyor. Halbuki onlar hainler ajanlar degil, 

onlar parti ve devrim içindeki kapitalist 
solculardır. Onlara hain, ajan deyince 

onları kurşuna diziyorsun. Ama bunlara 

kapitalist yolcuları deyince onlara karşı 

emekçi halkı seferber ediyorsun ideolojik 

mücadele ediyorsun. Kapitalist sosyalizm 
de sınıflar. bitti, Stalinin birinci hatasıdır. 
ikinci hatası da; Halk içindeki 

çelişmelerde ideolojik müca-deleyi esas 
alan barışçı mücadeleyi esas alan bir 

çizgi izlemedi, yer, yer devlet aygıtını 

devrimin düşmanları dışında devrimin 
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ÖZGÜR BiLiM Doğu Perinçek'le Röportaj 

dostlarına karşı da kullandı orada Proleta
ıya diktatörlügü uygulamalarını kendi 
alanı dışına çikardı. 

Mao, ondan sonra en anlamlı adam. 
Troçki'yi söyledik. Stalin'e karşı dünya 
devrimi köylülügün reddi gibi büyük 
yanlışlan vardı, o yüzden tasfiye edildi. 

Mao Marx'izmi dünyaltiaştırma 
çabasınSt ikinci (aynı zamanda dünya 
çapındaki sosyalizmi inşa teorisini getir
di) derin katkıyı yaptı . Ezilen bir 
dünyadaki sosyalizmi inşa teorisini 
geliştirdi. Mesela Lenin zamanında geri 
dönüş olayı olmadıgı için geri dönüş teo
risini koyamadı. Koysaydı zaten Stalin'e 
öyle bir miras kalacaktı. Parjs 
komününden kalan; Proletarya dik
tatörlügü kurulduguzaman onu Burjuva
zi devirebilir. O yüzden burjuvzinin elin
den üretim araçlarını aldın mı sosyalizm 
garantiye kavuşmuştur. 

Stalin dedi ki biz eski burjuvaziyi tasfi
ye ettik, oysa burjuvazi kendi içimizde 
parti içinde ve devletin içinde. Bunu 
Lenin görmediSi yaşamadıgı için, bu 
olay tahminle olmaz; teori tahminden 
çıkmaz bir - mateıyalist oldugumuzdan 
yaşayarak teorileştirilmelidir. O tecrübeyi 
Stalin yeterince yaşamadı sonuçlarını 
göremedi Ama Mao onun sonuçlarını 
gördü. Burda mesele şahıs ' meselesi 
degildir; bir sosyalist birikim ve hareket o 
teorileri üretir. Mao'da onları formüle 
etti, lideriere düşen de odur. Yani 
üretilen teorileri formüller haline 
dönüştürmeyle bir katkı yaptı . F. Castro .. 
E. Hoca.. bunlar büyü!<. devrim liderleri · 
ama kendi ülkelerinde sosyalizmi yaratıcı 
bir şekilde uygulayıp kendi ulusları 
ötesinde bir katkıları olmadı. 

Soru: Sosyalizmin temel · sorun ları 
nedir ve nasıl aşılab i li r? 

Perinçek: Sosyal izm sorunları emekçi 
halkla , aşılır. Emekçi halka daha fazla 
yönelerek onu daha çok haret<ete 
geçirerek aşılabilir. Bir önemli şey de 
geçmiş tecrübelerin esaslı bir teorik 

degerlendirmesini yapmak, formüle et
mektir. Bu konuşmada da aşagı yukarı 
böyle yaptık. 

Sosyalizm sorunlarını emekçi · halkla 
birleşrnek ve pratik mücadeleyle aşa
cagız. Bazılar kafayı takıyor, bırakalım bu 
iş iflas etti ilk önce teorimize bakalım diy
orlar Dev Yol da bunu görüy"_rum. Peki 
teoriyi nasıl yapacaksın. Sınıf möcadelesi 
dışında dogru teori yapılmaz ki, hiç bir 
teori de yapmıyorlar, yapmayacaRiar. 
Mücadele etmemekle işe başlayınca 
teori yanlış oluyor. Dogru teori müca
deleye girerek yapılır. Bir kere sosyalizm 
mücadelesine girecegiz elimizdeki biri
kimle, o sınıf mücadelesi içinde olgun
laşacagız. Mücadele içinde birikimimizi 

. olgunlaştıracagız. 

Soru: Kendini sosyalist olarak ad
landıran bütün anlayışların temsil edile
cegi bir platformda "sosyalist sol ve sosy
alizmin sorunları" tartışılsa ve ortak bir 
yayın organında seri olarak yayımlansa 
önemli katkılar sunulmuş olur diye 
düşünüyorum. Böyle bir öneriye nasıl 
yaklaşıyorsunuz? 

Perinçek: Önerinize aynen katılıyo
rum . 

Soru: Eklemek istediginiz bir şey var 
mı? 

Perinçek: Güzel ve kapsamlı bir 
görüşme oldugunu düşünüyorum. Ge
rekli mesajların alınabilecegini düşünü
yor~m . 

- Bize zaman ayırdıgınız için teşek
kür ediyoruz. · 

Perinçek: Ben Teşekkür ediyorum. 
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;ÖZGÜR BiLiM 1898- 1993 KRONOLOJI 1 A. Tolga ERSOY 

• 
ı 898- ı 993 KRONOLOJI 

ı 898 Rusya Sosyal Demokrat İşçi Par

tM kuruldu. 

ı 900 Iskra'nın yayma başlaması ve 

"ekonomizm"e karşı savaş. 

1903 RSDİP'nin ikinci kongresinin 

ardından Bolşevik-Menşevik ayrımının 

netleşmesi 

1905 Rusya'nın japonya yenilgisi. 

9 Ocak, Kanlı Pazar: 1000 işçinin 

ölümü 

22 Haziran, "İlk silahlı · direnişler" ve 

grev. Ardından çarın Duma'yı toplaması 

ve grevierde işçi temsilcisi Sovyetlerin 

kurulması. 

Temmuz, "İki Taktik" Yayınlandı. 

Ekim, Silahlı ayaklanma, yenilgi ve 

devrim dalgasının sönmesi. 

"Silahlara sarılmamalıydılar." 

(Plehanov) 

'Tam tersine, silaha daha kararlı, daha 

enerjik ve daha keskin bir saldırı 

atılımıyla sarılmaJıydık; yıgınlara öyle 

yalnız kavgasız barışçı yoldan grevlerle 

yetinilmeyecegini ve amansız silahlı 

savaşımiarın kaçınılmaz oldugunu anlat

malıydık." 

Lenin 

.1 907 3 Haziran, Stolipin gericiligniin 

başlaması. 

1909 Meteıyalizm ve Ampirio

kritisizm yayınlanır. 

"Sosyal demokratlar, ilk silahlı saldırı 

ve atılımın başarısızlıga ugraması 

yüzünden yılgınlıga düşmeyecek, kendi

ni kaybetmeyecek, maceralara 

A. Tolga ERSOY 

kapılmayacak bir proleter partisi ortaya 

koymuşlardır.'' 

Lenin 

1912 Ocak, Bolşeviklerin bagtmsız bir 

parti olarak örgütlenmeleri. 

Nisan, Lena olayları. 

"Lena'da patlayan silahlar, sessizligin 

buzlarını patarnparça etti ve arkasından 

halk hareketi seli sökün etti." 

Stalin 

Yüzbinlerin katılımıyla ı Mayıs. 

Pravda yayma başlıyor. 

"ı9ı2 yılı Prova'sı, 1917 yılındaki 

Bolşevik zaferinin temelini attı." 

Stalin 

ı 9 ı 4 ı. Dünya Savaşı başlıyor. 

İkind Enternasyonal ve şoven politi

kaları . 

1917 Ocak, Rusya'da ekonomik 

bunalım ve büyük grevierin başlaması. 

Şubat Devrimi 

Nisan, Lenin'in Rusya'ya dönmesi ve 

"Nisan Tezleri" 

"Bugünkü Rusya'da özgün olan şey, 

·proletaryanın bilinç ve örgütlenme 

düzeyinin yetersizliginden ötürü, iktidan 

proletaıyaya ve köylülügün yoksul kat- . 

!arına devredecek olan ikinci aşamaya 

geçiştir." 

Lenin 

Tümİktidar Sovyetlere" 

Ekim Devrimi 
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1918 Sol Muhalefet 

"Devrimci şiddet, toplumun 
gelişmesinin önündeki engelleri, yani 
geçmişte karşı devrimci bir faktör haline 
gelmiş olan ''yogunlaşmış şiddet"i, · eski 
devleti ve eski üretim ilişkileri modelini 
yoketmek zorundadır." 

Buharin 

İç savaşın başlaması. 

1919 Üçüncü Enternaşyonalin kuluşu 

1 920 İç savaşın sonu. 

1 921 1 O. kongrenin toplanması. NEP 
tartışmaları ve Troçki, Kamanev, Zinovy
ev ve Buharin'in başımçektigi muhalefe
tin atakları, Komünist Partide temizlik ha
reketi. 

1 

" .... s_ınıfları ortadan kaldırmak demek, 
küçük meta üreticilerinide ortadan 
kaldırmaktır; oysa bunlar kovulamaz ya 
da ezilemez. .. Bunlar ancak çok uzun, 
yavaş ve dikkatli örgütsel çalışma yoluyla 
degiştirilebilir ve yeniden egitilebilirler. 
Bu küçük üreticiler, proletaryayı ·her yan
dan bir küçük burjuva havası içine hapse
derler, proletaryayı etkilerler, onun 
bilinçlerunesine eng~l olurlar .... Merkezi
leşmiş büyük burjuvaziyi yenmek, mily
onlarca ve milyonlarca küçük mülk sahi
bini "yenmek~en" binkez daha kolaydır; 

oysa bunlar hergünkü alışılagelen, gözle 
görülmeyen elle tutulmayan ufak tefek 
eylemeriyle burjuvazi için tam da gerekli 
sonuçları, burjuvaziyi yeniden iktidara 
getirecek olan sonuçlan 
gerçekleştirmektedir." 

Lenin 

Kronstadr ayaklanması. 

'Tüm tarihte otoritenin, hükümetin, 
devletin aslında' böylesine statik, 
böylesine gerici ve hatta böylesine karşı 
devrimci oldugu, bundan önce asla 
kanıtlanmış degildi. Kısacası devrimin 
tam antitezi" 

Gol dm an 

1922 Aralık, SSCB'nin kurulması 

1923 Troçki'nin parti içi yenilgisi ve 
partide Stalin-Zinovyev egemenligi. 

1924 Lenin'in ölümü. 

1925 Zinovyev ve Kamenev'in muha
lefe~e geçmesi ve ardından birleşik mu
halefetin kurulması. 

1927 Muhalefetin yenilgisi. 

Troçki 'nin partiden çıkanlması. 

1928 İlk beş yıl lık kalkınma planının 
uygulanmaya başlanması. 

"Partimizde sag sapmanın zaferi, kapi
talizm güçlerinin halatlarını koparmaya
cak, proletarayanın devrimci mevzilerini 
sarsıp yıkacak ve ülkemizde kapitalizmin 
geri gelmesi koşullarını arttıracaktı." 

Stalin 

1929 Troçki SSCB'ni terkediyor. 

"Bürokratik mutlakçı lıga karşı, Sosyal 
demokrasiyi, yöneticilerin aşın imtiyaz
Ianna karşı halk yıgınlarının hayat 
koşullarını iyileştirilmesini , ulusal tutucu
luga karşı da devrimci enternasyonalizm 
politikasını savundum ben." 

Troçki 

1932 2. Beş yıllık planın uygulamaya 
konulması. 

1934 Kirov'un öldürülmesi ve "Büyük 
Temizlik". 

1935 SSCB'de yeni anayasaılın kabul 
edilmesi. 

"Halk Cephesi" programının komin
tem kongresinde kabul edilmesi. 

1937 Buharin ve Troçki'nin ölüm 
cezasına çarptırılmalan. 

1939 Sovyet-Alman saldırmazlık 

anlaşması. 

İkinci Dünya Savaşının başlaması. 

1940 Troçki'nin öldürülmesi. 

1941 "Kiralama" yasasının çıkarılmac:;ı . 

1943 Stalingrad savunması ve 
faşizmin geri çekilmesi. 
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ÖZGÜR BiLiM 1898 -·1993 KRONOLOJI 1 A. Tolga ERSOY • 
Komitem'nin feshi. 

ı 944 SSCB, Romanya ve Bulgaris
tan'da. 

ı 945 Atom bombası ile nükleer 
yarışın başlaması ve İkinci Dünya 
Savaşının. sonu. 

ı 945- ı 947 Polonya, Macaristan, Bul
garistan ve Arnavutluk'ta sosyalist sis-
temlerin kurulması. · 

Batı'nın "DemiF Perde" tanımlamasını 
politikaya sokması. 

ı 94 7 Kornintemin kurulması. 

ı 948 Yugoslavya'nın ayrılması. 

Çekoslavkya'da komünist yönetimin 
kurulması. 

Sovyetlerde atom bombasının 
; 

yapımı. 

ı 949 NATO'nun kuruluşu. 

Çin Halk Cumhuriyetinin kurulUşu. 

"G~rilla savaşında, "Ne toprak kaZan-
mak sevinmek için, ne de toprak kaybet
mek üzülmek için bir sebeptir." prensibini 
akılda tutmalıyız. Kent ya da toprak kay
betmenin hiç önemi yoktur. Önemli olan 
düşmanı yıkacak metodlan bulabilmek
tir." 

Ma o 

ı950 Vietnam'da Ho Chi ,Minh'in 
bagımsız hükümetini ilanı ' 

"Bizim hareketimiz bOtün halkın 

katıldıgı ulusal bir direniş niteliginde 
oldugu için, bütün halkı ' silahlandırmamız 

ve seferber etmemiz gerekmektedir. 
Bunun için de ilk birligi teşkil etmek 
üzere güçlecimizi bir araya toplarken, ey
lemlerinde işbirligi yapan ve birbirine her 
yönde yardıma olan yerel silahlı kuvvet
leri muhafaza etmeliyiz." 

Ho ChiMinh 

1953 Stalin'in ölümü ve Kruşçev'in 
SBKP'nin sekreterligine gelişi. 

1956 Yirminci parti kongresi ile birlik
te "Stalin karşıtı" eleştirilerin başlaması. 

Sovyet güçlerinin Macaristan'a girişi. 

1957 Komünist Parti'de yeni tasfiyeie-
rin olması. 

1959 Küba devrimi. 

SBKP'nin 21. kongresinin toplanması. 

1960 Çin-Sovyet ilişkilerinde bozulma 
sürecinin başlaması. 

Afrika'dabirçok ülkenin bagımslzlık 

sürednin başlangıcı. 

ı 961 "Berlin Duvarı" 

22. kongrede, Hruşçov'un 
komünizmin yapılanamasına geçildiSini 
açıklaması. 

1962 "Küba Bunalımı" . f 
Çin'de "kültür devrimi". 

1964 HruŞçov'un düşürülmesi ı ve 
Brejniev döneminin başlaması. 

~ 
1966 23. parti kongresinde komünist 

kuruluş formülünden vazgeçilmesi. ve 
"gelişmiş sosyalizm imkanlarının" kul
lanılmasının önerilmesi. 

Çin'de kültür devriminin başlaması. 

ı 968 Çekoslavakya müdahalesi. 

Vietnam devrimi. 

1972 "Dogu" ve "Batı" arasında 

yumuşamanın başlaması. 

1973 Nükleer silahtanrr\ayı sınırlama 
görüşmelerinin başlaması. 

1978 Afganistan Devrimi 

ı 979 Sovyetlerin Afganistan'a 
müdahalesi. 

İran Devrimi. 

ı 982 Brejnev'in ölümü, Andropov ve 
Çemenko döneminin başlaması. 

ı 985 Gorbaçov'un iktidara gelişi. 

ı986 Mart SBKP 27. Kongresi ve "Pe-
restroyka". Ardından sosyalizmin 
çözülme sürecinin başlaması. 

"Grupların ve işletmelerin özerklik 
sınırlarını kesinlikle genişletmek, en 
yüksek nihai sonuçların allnmasında bun
ların sorumluluklarını arttırmak, 

gerçekten güven verici özerklik, verimli-
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lik, otofinansman ilkesini kendilerine 
kabul ettirmek, kolektifterin gelirlerini, 
çalışmanın etkinliginin ve yetkinliginin 
dogrudarı fonksiyonu düzeyine getirmek 
gerekir. 

Gorbaçov 

1989 Dogu Avrupa'da sosyalist ikti
darların düşmesi ve Romanya'da karşı

devrim. 

"Ben ancak işçi sınıfına hesap veririm." 

Çavuşesku 

1991 Gorbaçov'a karşı "darbe" ve Yelt-

sin iktidarının başlaması, SSCB'nin 
dagtlması ve milliyetçi çarpışmalarla bir-
likte agır ekonomik bunalım. 

1 993 Rusya'da sosyalist halk muhale-
fetinin yeniden sesını duyurmaya 
başlaması ve Yeltsin'in kanlı zaferi. 

Kapitalist toplum ile komünist toplum 
arasında, birinden ötekine devrim yoluy
la geçiş dönemi yer alır. Buna bir siyasal 
geçiş dönemi tekabül eder ki, burada, 
devlet proletaryanın devrimd dik
tatörlügünden başka birşey olamaz" 

Marx 

BiR PROTESTO iLANlDlR 

Onursal Rektörümüz 1. Beşikçi, Kurucu Rektörümüz V. 
Küçük ve Kurum Rektörümüz F. Başkaya'nın 

kişiliğinde bilimsel düşünce ceza tehdidiyle karş1 
karş1ya bnak1ld1. Üniversitemiz ve basin 

özgürlüğünün simgesi olan Özgür Gündem Gazetesi 
Hocalanm1z1n kişiğinde cezalandmldl. 

Bilim adamlannın terörist, eserlerini suç aleti kabul 
eden ve böyleeel Beşikçi, y. Küçük ve F. 

B~şkaya'yl mahkum eden anlaylŞI protesto ediyoruz. 

1 

Özgür Bilim. Dergisi 

Yayin Kurulu 
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HEZ TE DİKİM AXA SORIN 

Hez te dikim axa sor'in 
Hez te dikim 
Evlna mi 
Hasreta mi 
Hev'iya herdO 
Gav bi gav 
Bost bi bost 
Çimik bl çimik 
Çar rih ji rihki 

çave mi 

Hez te dikim axa sor'in . 
Hez te dikim 
Behna xwehdan O kede 
Hesren çaven min in liben te 
Bera xweş be zanln 
Ev evin ne a wan sala ye 
Ji sedhezar salan hildikşe 

Hez te dikim axa sor'in 
Hez te dikim 
Denge mi tera evlna te nake 
Çiqa qlr dikim 
Hinki din dixwazim 
Çiqa qlr dikim 
Hinki din dixwazim 
Damare min zeft kiJ1ye 
Ev evlne, mi bemade 

Qara Azacü Dilgerm 
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GOTiN (AFORiZMALAR) 

E xwedan e nerjine qedre kede famnake. 
* 

E newerlbe sere xwe li himber dijmin rake. 
geza ji xwe di de. 

* 

Ere "gotina pir baş. kirine." 
E bi kerT kirine newe. deve wT na keve hevdO. 

Dibe zilame lewitandine. 
* 

Xwediye qefesa kefe ji kewar tinin. 
Kewe be mezT. bi çar lib genim; çi di qirika wande 

he be dibezin O ji periye hev dixwun. 
* 

Kew bi çi şiklitekeve dahfke, li himberi 
qewme xwe dixwine. 

Ma gundparej, sixur O xweaninwan ne kewin? 
* 

Şirre mirov herarn biji, helal be ji di tengesiyede 
derdikeve raste. 

* 
Sosyalisten li himber metingertiya 

bOrjOvaziya xwe, serxwebOna gele bindest ji 
dil nexwaze, ne enterr:ıasyonaliste 

Dine wan mixalfeye. 
* 

Li ciye ku demokrasi bi peşve n ere O rOnene 
Leşker bi peşve dicin O li text rOdinin. 

* 
E bemresiye nebine. xweşikbOne na ramine 

* 

Li welate bindest ber çiçeka azadiye ye. 
* 

Çarna mirin. ji nOwde O xweşiktir jiyane. 
* 

Cemiyeta dijmine xwe nasneke xwina xwe wedixwe. 
* 

GOIIa azadiye li ser axa bindest firehtir vedibe 
* 

Ku çek ji bo azadiye be, evin O rumet jer heye 
* 

Terye ke hebin. teriya bi xelke vedikin 
* 

Dive gir o qeşaye de agir dikin. E nikarlbe. 
kirşiki baveje nav; ma heqe wi heye ku pe bimize? 

* 

Dad (huquq) noweki birdoıTya resmiye 
Da ra Azadi Dilgerm 
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