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Sunuş  

 

12 Mart süreci ortalarında “siyasal af” sonrasında cezaevlerinden 
çıkan devrimcilerin oluşturduğu gruplar, ana damarlar etrafından bir 
araya gelmeye başlamıştı. Yeni sosyalist örgütlenmeler de bu dö-
nemde kendilerini yeniden üretmek amacıyla yeniden aktive oldular. 
KURTULUŞ Hareketi de bu koşullarda kendini var etmeye çalıştı.  

BELGELER kitap dizisi, ağırlıklı olarak, başlangıçta Kurtuluş Ha-
reketi olarak adlandırılan bir yapı içerisinde ortaklaşan, ağırlığı 
THKP-C olmakla birlikte farklı geleneklerden gelen komünistlerin de 
yer alarak oluşturduğu bir platform olarak ortaya çıktı.  

Biraraya gelişte, en azından geçmişin değerlendirilmesi, Kema-
lizme yaklaşım, Kürt sorunu gibi bazı temel konularda kabaca bir 
ortaklık sağlansa da 1978 Haziran’ında, (daha sonra Tekoşin adlı 
dergiyle de anılacak olan) Seyfi CENGİZ’in Kurtuluş’tan ayrılması; 
ve hemen bir yıl sonra 1979 Ağustos ayında Bodrum’da yapılan 
“Birinci Konferans”da da Öncü İşçi grubuyla birlikte Kurtuluş oluşu-
muna katılan Doğan TARKAN yoldaşımızla “sınıfın örgütlenmesi”ne 
ilişkin tartışmaların, 12 Eylül sonrası ortaya çıkan yeni tartışma ko-
nularıyla daha da derinleşerek ayrılığa kadar gitmesi; yine bu tar-
tışmalar içerisinde ortaya çıkan farklılıkların kaşına kaşına kısa bir 
süre sonra İsmet Öztürk’ün (Çörtük İsmet’in) ayrılmasına kadar va-
ran yaraya dönüşmesi zeminimizi haylice demoralize etmişti. Dene-
bilir ki, 12 Eylül’den hemen sonra “önder” kadroların hemen hepsinin 
cezaevine girmesiyle de, Kurtuluş, içine girdiği bu ciddi bunalımlar-
dan artık hiç kurtulamadı. Onu diğer siyasal yapalılardan ayıran çiz-
giler silikleşerek kaybedilirken, örgütlenmesi de nicelik ve nitelik 
olarak bütün iddialarını yitirmeye başladı.  

Sözünü ettiğimiz iki konu da Kurtuluş bileşenleri açısından önem-
liydi. Ve tarihimiz değerlendirilirken bu ayrılıkların oluşum koşulları-
na, nedenlerine, tartışma konuları ve ileri sürülen tezlere, bu süreçte 
sergilenen siyasal davranış biçimlerine daha yakından mercek tut-
mak zorunluluktur. Bu sorunların yaşandığı an’da bu iç sorunlara 
“birlik” doğrultusunda bakmak yerine, sorunları aşabilmek için arın-
mayı temel alan bir sürece girildi. Bu nedenle bu ayrışmalarda ger-
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çekleştirilen tartışmalara ilişkin belgelerin ayrıntılı olarak yayınlana-
bilmesi, bugüne ışık tutması açısından önemlidir. Dönemi itibarıyla 
içimizdeki farklılıkları sağduyuyla tartışma yeterneklerimizi haylice 
kaybatteğimiz için, giderek demokratik merkeziyetçilik içinde kalmak 
yerine, ilke parçalanarak demokrasi ile merkeziyet kutupları arasın-
da sürekli yalypalayan bir tutum sergilenmeye başladı.  

Sadece başarılar üzerinden oluşturulmaya çalışıldığı zaman, ta-
rihin “tarih” olarak üretilmesi ve aktarılması olanaksızdır. Buradan 
çoıkacak şey, kavranılmamış bir geçmişi metafizik etkilerle açıkla-
maya yöneliktir ki bu düşünme halinin varacağı en kaliteli gelişim 
noktası “mitoloji”dir. Tarih yazan liderlerin yetenekleri öylesine abar-
tılır ki, böylesi bir emek hırsızlığına dayanan gelişimler, ona bedel 
ödeyenlerden çalınarak, her türden zafer, masal kahramanlığına 
düşülen “önderlik” kavramlarıyla yaratılmaya başlar. Somünizmin 
ruhuna ters olan tezler üretilmeye başlar: Madde-bilinç diyalektik 
ilişkisini, yani düşüncenin ancak onun maddi temeli olan sosyal pra-
tik içerisinden üretilebileceğine yönelik tezler kısa zamanda unutula-
rak Kolektif üretim yerine önderlere doğru otoritenin hızla tekleşme-
ye yöneldiğini görürüz.  

 

Bu kitap dizisi, bu sürecin başlangıcında biraraya gelerek, birlikte 
üreten ama sürecin bir aşamasında, birbirinden ayrılan, parçalanan 
politik hareketlerin ayrılık belgelerini ve tartışmalarını aktarmak is-
temektedir. Eğer geleceğe yönelik ideallerimizi bütünüyle terketme-
diysek, yenilgimizi sağlam kaynaklarla ve doğru yöntemlerle yeniden 
yeniden tartışmak, değerlendirmek ve çözümlemek zorundayız. Bu 
nedenle, elimizden geldiğince dönemi anlatan belgeleri ve elbette 
belli sınırlar içerisinde aktarmaktayız. Ama bunu yaparken, ayrılıkla-
rın gerçekleştiği tarihlerde yazılı belgelerine sahip olmadığımız sü-
reçleri, aktarmak zorunda kaldığımızda da, bunu olabildiğince taraf-
sız bir perspektifle sunabilmek için büyük titizlik gösterdik.  

Özellikle 80’li yılların ilk yarısında, ağırlaşan illegalite koşullarında 
örgütlerin birbirleriyle iletişim olanakları neredeyse toptan kaldırıldığı 
için, söz konusu dönemin tarihini taşıyan belgelere ulaşmak müm-
kün olmadı. Bu nedenle, örneğin bu kitapta yer verdiğimiz Seyfi 
Cengiz’e ilişkin açıklamaları, daha sonraki yılların tarihini taşıyan, 
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bilgilendirme amaçlı yazılara dayanarak sunmaya çalıştık. Bu konu-
da “zaman”ın hafıza üzerindeki yıpratıcı etkisini düşünerek ve sade-
ce bu konumdaki yoldaşların ayrılığına ilişkin her bilgilendirmenin 
kaçınılmaz olarak (zamanın hafızada yıpratıcı etkisini de hesaba 
katarak) sübjektivizme bulanacağını bildiğimiz için, günümüzde ak-
tarılan kişisel yorumların gerçeklikten az da olsa uzaklaşabileceği 
gerçeğini görüp, bu tür bir etkinin bilginin oluşumunda yaratabileceği 
mahzuru ortadan kaldırmak için, böyle durumlarda,  çok sayıda 
“zaman tanığı”nın “yazılı söylemleri”ni aktardık.   

12 Eylül koşullarında, yani dayanışmaya en fazla gereksinim du-
yacağımız bir baskı döneminde “12 Eylül Hizbini Mahkum Edelim” 
yazısıyla kendini açığa vuran çizgi, devrimcileri bekleyen yeni dö-
nemin eskisinden farklı olarak dayanışma duygusunu kaybetmiş 
olmasıyla açıklanabilir “yeni” bir geleneğe dönüştüğünü sergilemeye 
başladı. Başlangıcı itibarıyla birlikteliği içeren bu yürüyüş, atılmalar-
ayrılmalar-bölünmeler süreçlerini de “başlangıç” düşünceleri merce-
ğine vurarak tanımlamış ve tartışmıştı. Giderek her ayrılık, kendisini 
ötekinden farklılaştıran ince damarları yakalayıp, besleyerek kendi 
varlığını geliştirdi. Sol, kendini oluşturan önemli değerlerinden ne 
yazık ki koptu.  

O halde bunca ayrılığa neden olmuş bir politiğin düşünsel genet i-
ğinin bulunup irdelenmesi gerekir. Bu nedenle Kuruluş aşamasında 
yer alıp daha sonra ayrılan yoldaşlarımızın içinde yürüdükleri politik 
zemini, en azından başlangıç yılları itibarıyla tartışmalarını da ince-
leyip irdeleyerek tanımak gerekir diye düşünüyoruz.  

“Öndeki arabanın devrilmesini bir uyarı olarak değerlendirerebi-
len arkadaki araba, devrilmeden gidebileceği yolu seçebilme” yete-
neğine sahip olabilirdi. Belki de öndeki arabada yer alan Seyfi Cen-
giz saflarımızdan ayrılan ilk ve son kişi olurdu. Kurtuluş’tan ayrıldık-
tan sonra da, farklı bileşimler içerisinde devrimci mücadelesini sür-
düren Seyfi Cengiz yoldaş örneği, belki de “12 Eylül Hizbini Mahkûm 
Edelim” yazısında kendini hafifletilmiş haliyle “egemen ulus şove-
nizmden etkilenme” olarak haylice hafifletilerek tanımlanan hallerin 
de ilk habercisi olabilirdi. Ulusal sorunda attığı adımlarla övünmeyi 
bir alışkanlık haline getirmiş olan Kurtuluş’un bağrından doğan ilk 
ayrılığın Kürt yoldaşlardan başlaması, belki egemen ulus refleksini 
araştırılarımıza da yardımcı olabilir.  
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Kadın Sorunu’na yaklaşımını Öcalan’ın “Erkeği Öldürmek” sözüy-
le özetyebilecek bir düzeye çeken ve bu konuda da haklı olarak ko-
nunun açılımı konusunda ciddi (ve elbette tartışmalı) süreçleri göze 
almış olan Kurtuluş örgütümüzden kadına yaklaşımın burjuva ölçek-
leriyle de uyuşmazlık içeren en geri yaklaşımlarla intihara vardıran 
başkaldırısını doğru değerlendirebilseydik, belki de 2007 yılında 
içimizde en kötü biçimiyle yaşanan ve ciddi hiçbir şey üretemeyerek 
bir partinin yeniden bölünmesine neden olan taciz krizini, bugüne ve 
yarınlara örnek olabilecek “kadın sorununu ele alışta gösterdiği cid-
diyetle” haklı bir değere sahip olmamız mümkün olabilirdi.   

Bu nedenle doğrudan olmasa da yazılı belgelerden KURTULUŞ 
kuruluş yılları içindeki belgelenmiş tartışmaları doyurucu bir içerikle 
ve belgeye dayalı olarak aktarmanın okurlar için yararlı olacağını 
düşünerek, bugün ayrık gibi görünebilen bazı isimleri de çalışmamız 
içine katmayı doğru bulduk. Doğal olarak söz konusu süreçlere iliş-
kin belge bulmak en azından şimdilik bizim olanaklarımızın dışında 
idi. Bu nedenle, bu türden zorunlu olarak başvurulabilecek gereksi-
nimlerde, olabildiğince fazla sayıda zaman tanığına başvurarak belki 
kanaat oluşturmak mümkün olabilir.  

Elinizdeki bu kitapta, kısacık tarihimizdeki ilk kopuş/koparılış olan 
Seyfi CENGİZ için böylesi karma bir yönteme başvurarak sürecin 
aydınlanmasına yardımcı olmaları için sürecin içinde yer alan arka-
daşlarımızın sonraki yıllarda aktardıkları bilgileri bir araya toplayarak 
büyük fotoğrafın görünmesine yardımcı olmaya çalıştık.  

 

Belgelere tarih koymak, isim yazmak gibi alışkanlıklarımız (!) ne 
yazık ki bu çabamızın önünde dikilen en önemli sıkıntı idi. Bu ne-
denle yazıların yerleştirilmesinde ciddi sorunlar olabilmektedir. Bu 
sorunu, elimizdeki yazıların tamamı yayınlandıktan hemen sonra 
hazırlayıp aktaracağımız ek bir “arama” kitapçığı ile çözerek belge 
araştırmasını kolaylaştıracağız. Yayınlanmış olan bütün belgeleri 
başlık, konu, yazar adı, tarih, kurum, belge niteliği gibi bilgilere göre 
tasnif ederek ek bir kitapta toparlayacağız. Böylece herhangi bir 
belge arandığında, yayınlanacak olan bu Belgeler-Yazılar Kataloğu 
ile ulaşılabilecektir.  
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Bu çabaya değerli okurlarımız/yoldaşlarımız da katkıda bulunabi-
lirler. Böylece bir avuç insanın emek verdiği bu yayın çalışması da-
ha nitelikli, daha doyurucu ve zengin bir üretim alanı haline getirile-
bilir. Elinize geçen kitaplarda, tarih ya da yazar ya da benzeri kimlik 
bilgisini taşımayan yazılardan tanıdıklarınıza ilişkin iletebileceğiniz 
bilgilerle, herhangi bir isimsiz ve tarihsiz yazıyı maha ve zamana 
kavuşturarak kimliğine kavuşturup, o tarihin yaşamıyla buluşturarak 
anlamlı hale getirebilirsiniz. Bu çalışmaya yoldaşlarımızın sunacağı 
katkı, arşivimizi gerçekten daha değerli kılacaktır.  

 

O halde, özetlersek, yukarıda anlatmaya çalıştığımız sorunların 
çözümlerine ortak olmanız dileğiyle yoldaşlarımızdan birkaç yardım 
daha isteyeceğiz:  

1) Dönemin gereği olarak kod isimlerle yazılmak zorunda kalınan 
belgelerdeki imzaların arkasındaki isimler artık açıklanmalıdır. Bunu 
bir liste haline getirip sıkça yayınlayacağız ki, böylece isimleri kont-
rol eden yoldaşlarımız yanlış kayıtları düzeltsin, eksik kayıtları ta-
mamlasın. İsimlerin deşifre edilmesinin bütünü yargıdan geçmiş, 
zaman aşımına uğramıştır. Günümüzde geçmişteki eylemleri nede-
niyle yeni hukuki sorumluluklar yüklenmesi mümkün değildir. Ama 
biliyoruz ki isimlerin bilinmesi, imza sahibinin bilebileceğimiz diğer 
düşünceleriyle de bağlantısı kurularak, düşüncelerin daha boyutlu 
kavramasına yardımcı olacaktır. Bunun için tereddüde gerek yoktur 
yoldaşlar.  

2) İkincisi, yayınlanan yazıların tarihlerinde ya da yazarında belir-
sizlik olanların tamamlanmasına lütfen yardımcı olun. Bu tür katkıla-
rınızı E-mail adresimize ( aycicek@gmx.net ) ya da Facebook, 
WhatsApp gibi kaynaklar üzerinden göndermek bile mümkündür.  

3) Mücadele tarihimizde kaybettiğimiz yoldaşlarımıza ilişkin anıla-
rınızı, değerlendirmelerinizi, bilgilerinizi aktararak hazırlanmakta 
olan “KURTULUŞ Albümü”ne lütfen katkınızı sunun. Bu katkıları 
Albümde (eğer farklı bir talep yoksa) aktaranların isimleriyle yayınla-
yacağız.  

 

mailto:aycicek@gmx.net
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KURTULUŞ ALBÜMÜ çalışmasının önemini anlatmak için, Bel-
geler 7. Kitap’da Adil Güneşer yoldaşımız için yazdığımız yazıdan 
dolayı kardeşi Gülbahar Güneşer’in gönderdiği duygu dolu mesajı 
bize neyi nasıl yapmamız gerektiğinin yolunu gayet açık göstermek-
tedir. Yoldaşlarımızı bedensel yaşamlarından sonra da yaşatmaya 
çalışmak, devrim bilincini, devrimin sürekliliğini, devrimin yenilmezli-
ğinin yolunu açık olarak göstermektedir: Bu mücadeleye emek ver-
miş yoldaşlarımızın bütününü “içimizden birileri” olarak anılarıyla 
yaşatmak, insanlığa yönelik muhteşem güzellikteki duygu ve düşün-
celerimizi insana, insan emeğine, insanın sunduğu bedele verece-
ğimiz büyük önemle yaşatabiliriz.  

Bu tarihi elbette hep birlikte yarattık. O halde bu tarihe sahip çık-
mak da birlikte olacaktır. Bir resim, bir anı, bir iki satır, insanlığa 
adanmış bir tarihin inşaat iççilerinin isimlerini ölümsüzleştirecektir.  

 

Evet, tarihi aktarmaktaki amacımız elbette gelecekten umutlarını 
kesen yaşlılık psikolojisinin geçmişe sarılarak kendini yaşatma ça-
bası olamaz.  

Geçmişi yeniden tartışmak gerekiyor elbette. Çünkü bugün, ör-
neğin Birinci Dünya Savaşını bir Sırplı’nın Avusturya tahtının vel iah-
tını öldürmesi gerekçesine bağlayarak anlatma saçmalığını yaşatan-
ların zihinsel özürlü olduğunu iddia etmemize yetecek kadar fazla 
bilgimiz var o tarihin gerçekliği üzerine. Ama bu çabanın başarısı 
için ön koşul, maddi yaşamda egemen düşünme ve davranış biçim-
lerini ve bunları üreten değiştiren ya da yok eden, değişime ilişkin 
yasalar içerisinde kalmamız; tarihsel dönemleri kendi koşulları için-
de tanımlayarak dönemin iç ve dış çelişkilerini-çatışmalarını sapta-
maya çalışmak, tarihsel analizlerimizin, yorumlarımızın daha objektif 
olmasına elbette büyük katkı sunacaktır.  

Bu sadece bir “istek” olarak bırakılarak gerçekleştirilemez. Dü-
şünme sistemimizi değiştirmek; topluma ve düşünceye yaklaşımımı-
zı diyalektik ve tarihsel materyalizme dayalı maddenin ve hareketin 
değişim yasalarıyla donatmak gerekmektedir. Bunun da, kendisine, 
var olan her şeyi sorgulayan (ama septisizmden tamamen uzak bir 
yaklaşım içerisinde yer alarak) bir yaklaşımı temel alan bir düşünce 
sistemiyle bir eğitim gerektirdiğini bilmekteyiz.  
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Kendimizi ne kadar çok eğitirsek, kendimizle birlikte dışımızdaki 
dünyanın hareket ve değişim süreçlerini de o kadar iyi kavrayabiliriz. 
Ama gerçeğe ulaşabilmek için için ön şart, “gerçeği arama isteği”ni 
zihnimizin enerji kaynağı olarak kullanmalıyız.   

G.Massey’in dediği gibi: “Gerçeği bilmeniz gerekiyor; gerçeği 
aramanız gerekiyor. Gerçek sizi özgür kılacak. Gerçeği ‘otorite’ ola-
rak kabul etmek yerine, otoriteyi gerçeak olarak kabul edenler için 
bu çok zor! ” Çünkü biliyoruz ki sadece siyasette değil bilimde de 
otoriteye tam biat, gerçeği görmeye çalışan gözlerimizin önündeki 
kapkara gözbağıdır.    

O halde, tarihi de bir bilim gibi okumak gerekiyor. Biliyoruz bütün 
bilimler, “ne oluyor?” sorusu üzerine değil, neden oluyor sorusu te-
melinde inşa edilir.  

 

Son not:  

Hadi, daha fazla katkı sunacağınıza duyduğumuz inançla, Çalış-
ma Grubu’muz da sizi bir müjde ile sevindirsin:  

Ali Kemal İPEK yoldaşın kısa bir süre önce arşivinden aktardığı 
KURTULUŞ SOSYALİST DERGİ’nin bütün sayıları çok net bir pdf 
format olarak sizlere iletilecektir. Ayrıca Avrupa’da yayınlanan 
SOSYALİST İŞÇİ, KURTULUŞ-TKKKÖ Merkez Yayın Organı gibi 
yayınlar da daha ileri günlerde yine pdf format olarak hazırlanarak 
aktarılacaktır.  

Eh, görüldüğü gibi işimiz haylice çok. Ve bunu dün olduğu gibi 
bugün de ancak sizlerin destekleriyle gerçekleştirebiliriz. O zaman, 
“Haydi, İşbaşına!”  Saygılarımızla.  

 

ÇALIŞMA GRUBU adına, 

İ.Metin AYÇİÇEK   
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Değerli Yoldaşlar,   

Aşağıya aktardığım duygu dolu mektubun “alıcı adresi” ben ol-
sam da, bu “Onur Belgesi”, bu doğrultuda ilgisini, çabasını, emeğini, 
yüreğinde taşıdığı insan sevgisini Adil’li zamanlardaki gibi ve aynı 
sıcaklıkla taşıyan bütün yoldaşlarımıza ithafen yazılmıştır.  

Selam olsun insanlığın bu onur savaşına bedenini katmış, ve en 
ağır yenilgilerde bile yüreğimizi aydınlatmış kendini var eden o 
umudu yaratmış yoldaşlarımıza!   

 

Gülbahar GÜNEŞER’den 

İ.Metin AYÇİÇEk’e, 7 Mayıs, 2021. 
 

     

 

Sevgili Metin hocam  

her şeyden önce Ailem adına size minnet ve teşekkürlerimi 
bildirmek isterim, emeğiniz ve çabanıza selam olsun. Bizim için 

ne tarifi mümkün ne de bunun bir karşılığı mümkün....  

Ben nefes aldıkça ne abimi, ne de onun sizin gibi değerli yol-
daşlarının üzerimizdeki onurlu etkisini unutabilirim.  

Kendimi bu anlamda çok şanslı addediyorum. 

İyi ki varsınız, iyi ki sizi de tanımışım ve umarım bir gün karşı-
lıklı oturup sohbet ederiz, birbirimizle şahsen de tanışmış oluruz.  

Hoşça kalın, sağlıkla kalın, 

Saygı ve sevgiler...  

G.GÜNEŞER 
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YÖNTEM ve "BAZI YANLIŞ EĞİLİMLER ÜZERİNE" (1) 

Ocak 1983.  

 

Yenilgi yılları çıkartabilenler için çok önemli derslerle dolu bir okul 
olma özelliğini her zaman koruyacaktır. Bu dönemde çok farklı eği-
limlerin ve genel olarak da "davayı inkârın" her tonda, her boyda 
biçimini görmek sınıf bilinçli proletarya için ayrı bir öneme sahiptir. 
Yıllarca baskı altında tutulan özlemlerin, eğilimlerin-garip bir para-
doks gibi görünse de-örgütün bütününe "sahip olma'' isteklerinin bile 
böylesi dönemlerde ortaya çıkmasının tesadüf olduğu söylenemez. 
Bu tür özlem, düşünce ya da eğilimler bir takım kötü niyetli ihtiras 
sahibi kişilerin kaprisleri ve benzeri kişisel özellikleri ile izah edile-
mez.  

Edilemez çünkü "örgüte sahip olma" arzularının yol göstericiliğin-
de ( 2 ) bu arzuya uygun dönemin yanlış tahlili, mevcut örgütlenme-
nin niteliğine ilişkin payeler, buna uygun yanlış bir örgütlenme, ça-
lışma tarzı anlayışı ve kadro politikası "doğal ayıklanma" teorileri ile 
de süslenerek örgütün ve kadroların tasfiyesi, doğa kanunlarına 
teslimiyet ya da siyasi polise kadroların kaptırılması "bilinen gerçek-
ler'' haline gelmiştir. 

Bugün profesyonel devrimciler örgütünün merkezi yayın organı 
olduğunu iddia eden "yeni" Ekim, kadroların tamamına yakın bir  
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bölümünü proletarya dışındaki katmanlardan sağladığını tespit edi-
yor ve bu tespite bağlı olarak böylesi bir "örgütlenmede sağa yada 
sola savrulmalar rahatlıkla boy verir ve palazlanır diyorsa sorun ge-
nel geçer bir takım tespitlere bağlanamaz. Buradaki mantık neresin-
den bakılırsa bakılsın ilginç sonuçlar ortaya çıkartacaktır.  

Önce ''kadroların tamamına yakın bir bölümünün proletarya dı-
şındaki katmanlardan sağlandığı" tespitini alalım. Eğer bu olumsuz 
bir durumsa öncelikle bu olumsuzluğun nedenini izah etmek gerek-
mez mi? ''Hayır'' diyor "yeni" Ekim yazarlarınız Ne sihirdir ne kera-
met el çabukluğu marifet misali sorun ustaca geçiştiriliyor "İşçi sınıfı 
ile canlı ve sıkı bağlar içerisinde olmadığımız "tespiti bilmem kaçıncı 
defa tekrar ediliyor. Oysa göz ardı edilen nokta bahsedilen örgütün 
profesyonel devrimciler örgütü olduğudur. Söz konusu kadrolar ise 
böylesi bir örgütün (yani "L örgütünün") kadrolarıdır. Bu "L örgütünü" 
oluşturan kadrolar rahatlıkla sağa ya da savrulabilir, dolayısıyla pro-
fesyonel devrimciler örgütünde de rahatlıkla sağa, sola savrulmalar 
boy verir. O zaman ‘’parti inşa dönemine’’ giren böyle bir örgütün, 
nasıl bir parti inşa edeceği merak konusu olmayacak mıdır?  

Proletaryanın mücadelesinin yükseldiği, toplumun çeşitli emekçi 
sınıf ve tabakalarının bu mücadelenin peşinden sürüklendiği dönem-
lerde, bu sınıf ve tabakaların eğilimlerini taşıyan çok sayıda unsur 
proletarya partisinin saflarına sızabilir. Ciddi bir eğitimden geçmemiş 
bu unsurlar parti disiplininde zaaflar yaratabilir. Böylesi unsurlar, 
uzun soluklu mücadele süreci içerisinde eğitilirler ve parti safları bu 
unsurlardan temizlenir. Komünist bir örgütlenmede de zaman za-
man küçük-burjuva eğilimlerin ortaya çıkması elbette ki görülmemiş, 
duyulmamış bir olay değildir. 

Ancak, şurası da bir gerçektir ki "Profesyonel devrimci" tanımının 
bizatihi kendisi sınıf tanımını yadsır. Hangi sınıf ve tabakadan gelir-
se gelsin, proletaryanın sınıf mücadelesi içerisinde yıllarını vermiş, 
kendisini komünizm davasına adamış ve bu oranda tecrübe ve bilgi 
birikimini barındıran kadroların, SADECE O POLEMİĞE MUHATAP 
OLANLARIN DEĞİL, -tümünün- biraz daha ileriye giderek merkezi 
önderlikte bile her an "sağa ya da sola savrulmalar rahatlıkla boy 
verir ve palazlanır" denilirse buna kim itiraz edecektir? Bugün prole-
ter kökenli kadrolarımızın yokluğunu, bu günden yarına ‘’proletarya 
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içinde canlı ve sıkı bağlar" kuramayacağımızı dikkate alırsak, Prole-
tarya ve Türkiye halkları bir kere daha öndersiz kalmayacak mıdır? 

En eğlenceli nokta ise, böylesi ağır ‘’günahlarla" yüklü insanların 
proleter devrimci örgütün kadrolarını ve önderliğini oluşturmalarıdır. 
Şüphesiz sıradan devrimci bir sempatizan bile bu durumun izahını 
isteyecektir. 

Böylesi sorulara geçerli cevaplar vermek mümkündür. Ama bu 
cevaplar, işçi kuyrukçuluğu mantığını kendi örgütüne ve giderek, 
kaçınılmaz olarak kendi önderliğine olan güvensizliği örtme-
ye yetecek midir? Ama şöyle söylemek ve sorunlara kendi sınırları 
içerisinde vakıf insanlara “bizim örgütü oluşturan kadroların tümüne 
ilişkin bir sözümüz yok-onlar, içerisinden sağa ya da  sola savrulan-
lara sözümüz var” denebilir. Ya da “Bu kişiler kendilerine olan gü-
vensizliği, örgüte güvensizliğe dönüştürmüşler ve örgütlü çalışmanın 
kurallarının dışına çıkmışlardır” da denilebilir.  

Durum böyle olsaydı sorun basit bir sorun, pratik bir sorun olmak-
tan öteye gidemezdi. Ne var ki durum, yazının mantığı içerisinde bir 
netlik kazanıyor. Ve söz konusu örgütün oluşumu izah edilerek nite-
lik belirlemesi yapılıyor: “İşçi sınıfı ile canlı ve sıkı bağlar içinde ol-
mayan, kadroların TAMAMINA YAKIN bölümünü proletarya dışın-
daki katmanlardan sağlayan bir sosyalist örgütlenmede sağa ya da 
sola savrulmalar rahatlıkla boy verir ve palazlanır” (L) deniliyor; Bu 
“boy verme” ve “palazlanma” olayı kadroların tamamına yakın bölü-
münün “İşçi sınıfı hareketlerinin dışında ONUN ADINA bir siyasi 
pratiğin ürünü” olmasının, dolayısıyla bu kadrolarda “işçi sınıfına 
karşı sorumluluk bilincinin yeterince gelişmemiş olması”nın kaçınıl-
maz sonucu olarak ortaya çıkıyor.  

Önce örgütü tanımlayalım: Söz konusu örgütün tamamına yakın 
bölümü zaaflı kadrolardan oluştuğundan, örgütün kadroları, RA-
HATLIKLA sağa sola savrulabilir. Esinti biraz daha kuvvetli olursa 
sözü edilen örgütte RAHATLIKLA sağa ya da sola savrulabilir. Tar-
tışılan, hayata ve sınıf mücadelesine yön verebilecek bir örgüt değil, 
rüzgârın etkisiyle hareket eden, ne zaman, nereye gideceği belli 
olmayan, bugün yazarlarımızın payandalığını yaptığı, izahı kolay 
yapılamayacak, tutanın elinde kalacak bir örgüttür Elinde tutmayan-
larında "seçkin azınlık"a tabi olmadıkları sürece "doğal ayıklanmaya" 
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uğratılacağı "mantık" gereği açık bir gerçektir(!) "Tamamına yakın''ın 
dışındakiler kimler? Belli ki "fiiliyattaki GMK üyeleri"! Böyle bir örgüt-
lenmede, "seçkin azınlık"ın dışındaki kadroların kendilerine, örgüte, 
önderliğe ya da işçi sınıfının geleceğine güvenmeleri hayal olmaktan 
öteye gidemez. Kendi hayal dünyasında yaşattıklarını hayatın ger-
çekleri olarak görmek ise devrimcilerin değil, küçük-burjuvaların işi-
dir. 

"İşçi sınıfı hareketinin dışında, ama ONUN ADINA BİR SİYASİ 
PRATİĞİN ÜRÜNÜ olan kadrolarda işçi sınıfına karşı sorumluluk 
bilincinin yeterince gelişmemiş olmasına şaşmamak gerekir." ( 3 ) 
Yanlış anlamıyorsak, bahsedilen kadrolar, dünkü KURTULUS HA-
REKETİNDEN gelen ve bugün "profesyonel devrimciler örgütü"nü 
oluşturan kadrolardır. Veya çok büyük çoğunluğu örgütsel ilişkileri 
gevşekte olsa, dün örgütün sınırları içinde yer almasa da, tüm ey-
lemlerini KURTULUŞ'un ideolojik tespitleri ışığında yürütmeye çalı-
şan Kurtuluşçulardır bahsedilen kadrolar. Bu kadroların günahı bu 
kadarla da bitmiyor: "Okulların mahallelerin parsellendiği, herkesin 
daha yüksek binaya flama asmaya, daha kalabalık yürümeye yarış-
tığı, tam bir kör dövüşünün M-L'in sapmalara karşı ideolojik mücade-
lesi çerçevesinde ele alındığı bir ortamda yetişen kadrolarda küçük-
burjuva rekabetçilik duygusu fazlasıyla yer etmiştir. Bugün herkes 
"Eşit" olduğuna göre, zindanlara düşmemiş yada ölmemiş herkes ya 
içerde yada dışarda beklemede olduğuna göre, kimsenin kimseye 
söyleyecek sözü yoktur sanılıyor." ( 4 ) 

Burada söz konusu edilen, 74-80 ortamı; bu ortamda gruplar ara-
sı ilişkilerin birazda karikatürize edilerek anlatılmaya çalışılması gibi 
görünse de, yazının mantığını ve suçlamaların muhataplarını tanım-
layan temel öğe "küçük-burjuva" rekabetçilik duygusu"dur. "Zindan-
lara düşmemiş, ya da ölmemiş… içerde yada dışarda beklemede" 
olanlara "söylenecek söz" budur. Yani 74-80 ortamında yetişen Kur-
tuluşçu kadroların tamamına yakın bir bölümünde "küçük-burjuva 
rekabetçilik duygusu" fazlasıyla yer etmiştir. Biz burada bir kere da-
ha, bütün bu günahlarıyla muhatabı olmayan, "kadroların tamamına 
yakın" bir bölümünden ayrı, onun dışında, kapitalizmin ve küçük-
burjuvazinin pisliklerinden M-L'in sihirli ışınlarıyla korunan, değerli 
simaların daha doğrusu seçkin bir azınlığın var olduğunu(!) belirte-
lim.  
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Kapitalizmin, Türkiye’de hâkim üretim biçimi olduğunu herkes ka-
bul eder ama kapitalizmin rekabet mantığının proleter-sosyalist saf-
lara bu kadar safça monte edilebileceğini kimse tahmin edemezdi. 
Sınıfsal analizlerden rekabet mantığına böylece köprü kurulmuş 
olmaktadır. Hata, altından gömlek olsa bile kimse giymek istemez-
miş. Her şeyimiz doğru ana (örgütlenmemiz, kadro politikamız vs.,) 
rekabet ortamı olmayışı, bugünkü "sağ sapma''ların (!) önemli ne-
denlerinden birisidir! Kim inanacak böylesi ciddi (!) tespitlere? Doğ-
rusu merak ediyoruz. Örgüte güven, aynı zamanda önderliğe de 
güvendir. Bugün kadrolar güven duyulacak önderliği aramak zorun-
da kalıyorlarsa, bu durum tüm mantıki sonuçlarına ulaşacaktır. 

Bu yazı (bazı yanlış eğilimler üzerine, Ekim. sf.3) amaçları farklı 
bile olsa, en azından geçmişin değerlendirilmesi ve işçi sınıfının 
siyasi mücadelesi konusundaki farklı bir anlayışın belgesi olarak 
alınmalıdır. İşçi sınıfının kendi mücadelesi ise, işçi sınıfının kendili-
ğinden mücadelesine yön vererek, sınıfı ile bağlarımızın zayıf oldu-
ğu, işçi sınıfının mücadelesine yön veremediğimiz doğrudur. Görüş-
lerimizi program düzeyine yükseltemediğimiz ve günün acil sorunu 
partileşmeye yönelik ciddi adımların atılamadığını tespit etmek 
kâhinlik gerektirmez. İstenen uvriyerist mantığın onaylanması ise bu 
beklenmemelidir.  

Bütün bunlardan yola çıkılarak, hareketimizin ve kadrolarımızın 
proleter-sosyalist niteliği inkar edilemez; geleneklerimi, ideolojik ve 
pratik birikimlerimiz bir kalemde silinip atılamaz. Kendi şahsında 
sağa sola saldırarak; özeleştiri yapıyor görünümünde, geçmişin ek-
lektik ve ilkesiz değerlendirmeleri ile devrime gönül vermiş kadrola-
rın ‘’doğal ayıklanma’’ mantığından yola çıkarak ‘’sağa sola’’ sav-
rulmaları izah edilemez.  

Geçmişin tutarlı hesaplaşması yapılmadan, yaşadığımız dönem 
doğru bir tarzda aşılmadan devrimci hareketin geleceği kazanıla-
maz. Gelecek ihtiraslarla, küçük-burjuva hayalleriyle, hareketin tas-
fiyesi  (ideolojinin ve örgütün tasfiyesi) ilkesiz ve eklektik görüşlerle 
kazanılamaz. ”İşçi sınıfı adına hareket eden kadrolar”ı tekke müritle-
ri yapma mantığıyla sınıfa önderlik edilebileceğini sanmak, gerçeğe 
gözlerini kapamak, hayata at gözlüğü ile bakmaktır. Geçmişin objek-
tif bir değerlendirmesinden yoksunluk, geleceğe ilişkin sübjektif nite-
lemeleri ve kendiliğindenliğe boyun eğişi kaçınılmaz kılacaktır.  
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‘’Bugüne kadar gerçekten işçi sınıfına hesabını vermemiş olan-
lar.”  

Kim bunlar? Kurtuluşçular. Unutulan ufacık nokta şu: Kurtuluşçu-
lar yaptıklarının hesabını ideolojik, politik ve pratik birikimleri ile ver-
dikleri ve verebilecekleri inancındadırlar. Aksi varlıklarının inkarı 
değil midir? Bu da anca inkarcıların işi olabilir. İnkârcıların iddiaları-
nın bir a için doğruluğu kabul edilse bile, altmış yıllık sağ geleneğin 
örgüt saflarında bu kadar rahatlıkla gelişip güçlenmesindeki sorum-
luluğun hesabını önderliğin vermesi gerekmez mi? Herkes yaptığı-
nın hesabını verecektir. Elbette ki, herkesin ateşte küllenmiş közü, 
söylenecek iki çift sözü olabilir! Ama, altmış yıllık sağ gelenek safla-
rımızda hortluyorsa bunun hesabını herkesten önce önderliğe soyu-
nanların vermesi gerekecektir.  

‘’BAZI YANLIŞ EĞİLİMLERİ’’ Mİ?  BAZI YANLIŞ YÖNTEMLER Mİ?  

Bu bölümde, biraz sıkıntılı olsa da, birtakım gelişmeleri, imkânla-
rın elverdiği ölçüde, dikkatli bir üslupla anlatmak ve yargıyı işçi sını-
fının ve komünist kadroların şaşmaz yargısına bırakacağız.  

“Sınırlandırılan siyasi faaliyetin durma noktasına gelmesi kaçı-
nılmaz olmuş, geride kalan iki yıl, bunu tüm açıklığı ile göstermiştir.” 
( 5 ) iki yılın bir cümlelik özetini böyle yapıyor Ekim yazarları. Bu iki 
yıl içerisinde örgüt içi sirkülasyonların bile aylarca geciktiği, “sınırlı 
siyasi faaliyet”in resmen tatil edildiği evrelerin neden ve niçinleri ile 
birlikte izahatı yapılacak şüphesiz (!)  

Ancak, şurası bir gerçek ki, örgüte yönelik her ciddi operasyon 
“sınırlı siyasi faaliyetin aylarla ifade olunan tatile girme süreçlerini de 
beraberinde getirmişti. Kadrolar için böylesi durumların izahı baş-
langıçta yapılabilse bile, giderek bu uygulamanın bıkkınlık verecek 
sıklıkta uygulanması, en asgari ölçülerle örgütle ilişkisini sürdüren 
unsurların bile gözünden kaçmayacak seviyeye ulaşmıştır. Ancak, 
politik propaganda, ajitasyon ve örgütlenmeyi sınırlandırmanın, özel-
likle de siyasi mücadelen kapsamını daraltmanın hesabını işçi sını-
fına vermek sanıldığı kadar kolay olmayacaktır. Ve ‘’dimdik ayakta-
yız’’ teraneleriyle de açıklanamayacaktır.  

“Geri çekilme taktiğinin doğal ve mantıki bir sonucu olan sınırlan-
dırılmış siyasi faaliyet”in şimdiye kadar aşılamayışının hesabı ‘’örgüt 
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önderliğinin daha fazla çaba harcayabileceği’’ söylenebilirliği ve söy-
lenmesi ile verilemez. Bu konuda dürüstçe bir özeleştiri yapılmak 
isteniyorsa, önce sorunun nedenleri-yapmacık tavırlarla yada göste-
rişli sözlerle değil-samimi ve açık bir biçimde tartışılmalıdır. Bu ko-
nuları gündeme getirenlerle tartışılması en doğru yöntem değil m i-
dir? Arkadaşların bu konudaki cevabı iftia, karalama ve yıpratma 
kampanyasının bir parçası olarak ‘’Bazı yanlış eğilimler üzerine’’ 
başlıklı yazı olmaktadır. ( 6 )  

Önce şunu belirtelim: en ilkel ve geri örgütlenmelerde bile, örgüt 
içi sorunlar örgütün sınırları çerisinde önce muhatapları ile tartışılır. 

Görüşlerde mutabakat sağlanmazsa, konu örgütün kollektif ira-
desine bırakılır. Ya da farklı görüş sahipleri görüşlerini örgütün yayın 
organında tartışmaya açabilirler. Örgüt içi sorunların çözüm yöntemi 
böyle ele alınır. Bu prosedürün işletilmesine gerek duyulmadan, 
farklı görüşler ya da eğilimler, sekter bir anlayışla ve makyavelistçe 
yöntemlerle, imalı cümleciklerle ve çağrışımlar yaratılarak ya da 
tehdit mesajları iletilerek mahkum edilmeye çalışılmaktadır. Böylesi 
yöntemler, kendine güvensizliği örgüte ve kadrolara güvensizliğe 
dönüştürenlerin işidir. Bu yöntem, örgütün kollektif iradesinin yegane 
ve tek temsilcisi olarak kendisini görenlerin yöntemi olabilir.  

12 Eylülden bu yana tüm devrimci hareketler bozguna uğrarken, 
bu bozgun ortamında Proleter Sosyalist hareketimizin -küçük burju-
va değil - ( 7 ) ayakta kalma çabaları ve kendisini toparlamaya ça-
lışması elbette ki bir olumluluktur. Ancak, bu olumluluk abartılmama-
lıdır. İki yıllık dönem içerisinde proleter-sosyalist hareketin kadro 
kayıpları da olağan üstü boyutlardadır. Proleter-sosyalist hareket 
kendini toparlayıp, sistemlilik ve süreklilik arz eden bir siyasi müca-
dele sürdürememekte, bozgun ortamının etkilerini üzerinden ata-
mamaktadır. Her dönemde ve her an siyasi mücadeleyi sürdürecek, 
dostun düşmanın saygısını kazanacak bir örgütlenme yaratılama-
makta, gündelik değerlendirmeler ışığında yürünmeye çalışılmakta-
dır. Bu durumda, ciddi ve güvenilir bir önderlik, doğru bir örgütlenme 
politikasıyla kadroların rasyonel tarzda istihdamı önerilerinden daha 
doğal ne olabilirler. 

Kadro kayıplarının nitel ve nicel bakımdan en üst düzeye çıktığı 
bir operasyonun ardından kaleme alınan Haziran operasyonu ve 
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düşüncelerimiz başlıklı yazı içeriği bakımından yukarıda ki konuları 
kapsamaktadır. Üzerinde kıyametler kopartılan ve tek satır dahi alın-
tı yapılmadan cımbızlama ve tahrifat yöntemleriyle kitlelerin ve örgü-
tün önünde tartışmaya sunulan yazıya en ağır eleştiriyi yöneltmek 
isteyenler bile bu yazıdan faaliyetsizlik, bekleme ve korunma parola-
larını çıkartamaz. Kaldı ki, sübjektif şartlanmalardan uzak ve biraz 
dikkatlice bakıldığında, yazının kendi mantığı içerisinde faaliyetsizli-
ğin bizzat yadsındığı görülür. Çünkü eleştirilen faaliyet değil, tatil 
edilen siyasal faaliyettir. Vurgulanmak istenende tam siper vs. adı 
altında siyasal faaliyetin tatil edilerek ricat taktiğinin hayata geçirildi-
ğinin iddia edilmeye çalışılmasıdır. 

Oysa ricat taktiği bilinçli ve düzenli bir geri çekilmeyi ifade eder. 
Bilinçli ve düzenli geriye çekilmenin birinci koşulu, sağlıklı bir örgüt-
lenme ile döneme ve koşullara uygun mücadele biçimlerini geliştire-
rek, sınıf mücadelesinin şu ya da bu şekilde sürdürülmesini gerekli 
kılar. Hareketin sürekliliği esprisi örgütün yaşatılması ve siyasal faa-
liyetin sürdürülmesini birlikte varsayar. Örgütün niteliğini belirleyen 
de onun eyleminin içeriğidir. Dim dik ayaktayız tespiti örgütün ve 
mücadelesinin sürekliliği ile bir anlam kazanır. Siyasal faaliyeti dur-
ma noktasındaki faaliyetini siperlere çekiyorsa, dimdik ayaktayız 
naraları, örgütün ve mücadelesinin değil, bazı önemli kişilerin fiziki 
ayaktalıklarında ifadesini bulur. Bu ise tastamam temel kadroların 
korunması demektir.  

Şimdi muarızlarımızın zafer kazanmış insanların mutlu tebessü-
mü ile yazının muhatapları nasılda ortaya çıkıyor, biz o yazıda hiç 
kimseden ve yazıdan bahsetmedik, kendileri böyle bir mantığı sa-
vunmuyorlarsa neden gocunuyorlar dediklerini duymamak için sağır 
olmak gerekir. ( 8 ) Bu basit ama dürüst olmayan bir taktirdir. Bizim 
için şöyle veya böyle söylenmesi ayrı bir olaydır, bizim söyledikleri-
miz ayrı bir olaydır. Haziran operasyonu ve düşüncelerimiz başlıklı 
yazıda, yanlış eğilim ve politikalar eleştirilmekte, ciddi bir örgütlen-
meye ve buna uygun bir faaliyete ilişkin düşünceler ileri sürülmekte-
dir.  

En geri düzeydeki kadrolar bile bilir ki, bir örgüt ancak faaliyetle 
vardır. Faaliyetsizlik savunulamaz. Faaliyetsizliğin savunulması 
kendinin inkarı olmadan mümkün değildir, yoksa hem dimdik ayakta 
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olmak, hem de her şeyi sınırlayıp durma noktasına getirmek kendi 
içinde tutarsız bir mantığın, geri çekilmeye, örgütlenmeye ve siyasi 
mücadeleye bakışının ifadesi olmaktan öteye gitmeyecektir. Yazı 
(haziran operasyonu ve düşüncelerimiz), faaliyetsizliğin ve bekleme 
politikalarının ciddi bir eleştirisi olarak değerlendirilmesi gerekirken, 
tam tersi bir davranış, kabul etmek gerekir ki en hafif deyimiyle şa-
şırtıcı olmuştur.  

Önümüzde yazara has ilginç bir değerlendirme daha var. Temel 
kadroların korunması. Bunu kim öneriyor. Eğer atıf yapılmak istenen 
haziran operasyonu ve düşüncelerimiz'' başlıklı yazı ise, oradaki 
cümle aynen şöyle: ''Sürekliliği korumada temel, kadroların korun-
ması olmalı, kadroların korunması tek tek insanların korunması ol-
maktan çıkartılıp, bilinçli, nitelikli siyasi önderlerin yetiştirilmesi ola-
rak ele alınmalıdır. ''Bu cümleden ''temel kadroları korunması'' öne-
risi nasıl çıkar?'' anlam niyete göre değişir'' deniyorsa yorum ser-
besttir. Niyete uygun yorumlar ise, niyet sahiplerini tatmin etmeye 
yarar.  

Birincisi, yazarımızın söylemek istediği bazı sözler vardır. Özellik-
le ''tek tek korunmadaki insanlara'' bir mesaj iletilecektir. Yazarca, 
açıkça yazmanın sadece polisiye açıdan değil, başka açılardan da 
sakıncası olacaktır. O halde, hazır ''temel kadro'' lafları geçmektedir, 
'' söyleyeceğimizi söyleyelim, ileride lazım olur'' mantığı yazara ha-
kimdir.  

İkincisi yazarın elindeki metin de ''temel'' kelimesinden sonra vir-
gül yoktur. Yazar okuduğunu da o kadar anlayabilmektedir, böyle bir 
sonuca varmıştır. Ki, durum böyle ise bizim hatamız çok BÜ-
YÜK(!)tür.  

Üçüncüsü belki de en kötüsü tahrifat yapılmaktadır. Veya baştan 
beri yapılan tahrifat bu noktada belgelenmektedir. İnsanlar, her şeyi 
yapma hakkını-tahrifat yapma hakkı da dahil- kendilerinde görebilir-
ler. Ne var ki müsaade edilsin de anlayış farklılığının somut bir gös-
tergesi olarak yöntem farklılığı içerisinde olduğumuzu tespit edelim. 
Bu noktada yazının mantığını tartışmak ikinci plana düşer. ( 9 ) 

''SEÇKİN AZINLIK'' ESPRİSİ, ''CUNTANIN GÜCÜ'', ''TEMEL KAD-
ROLARIN KORUNMASI'' ve FAALİYETSİZLİĞİ KİM SAVUNU-
YOR?.. 
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12 Eylül Askeri diktatörlüğünün gelişi ile birlikte, Türkiye ve Kür-
distan'da koşullar kökten değişikliğe uğramış, tüm devrimci-
demokratik örgütlenmeler dağıtılarak, işçi sınıfının kendiliğinden 
mücadelesi bozguna uğratılmıştır. Bu dönemle birlikte, siyaset yerini 
durgunluk, yılgınlık, dağılma, bölünme ve davayı terk edişe bırak-
mıştır.  

Türkiye devrimci hareketinin 74-80 dönemi, yaşadığı küçük-
burjuva ortamın etkilerini üzerinden atamaması –elbette ki bir anda 
atması beklenemezdi- sınıfla sağlam ilişkilerinin olmaması, cuntaya 
karşı tutarlı bir mücadeleye girmesi bir yana yenilgi ve bozgundan 
kendini kurtaramamasını getirmiştir. Yenilgi yılları elbette ki ders 
çıkartmasını bilenler için iyi bir okul olma özelliğini her zaman koru-
yacaktır. Ama, kargaşa ve dağınıklık ortamından kurtulabilmek için 
ortamın nesnel analizini doğru bir tarzda yapmak gerekir. Genel 
geçer tespitlerle yola devam etmeye çalışmak, kadroların gazla yü-
rütülmeye çalışılması, niyetlere bağlı olarak gerçeklerin görülmeye 
çalışılması, dağınıklığın aşılmasını getirmeyecektir. Günübirlik de-
ğerlendirmelerle ne cuntaya karşı mücadele örgütlenebilir ne de 
Türkiye devrimci hareketinin acil sorunu partileşme yolunda sağlam 
ve tutarlı adımlar atılabilecektir. Kaçışının, kendiliğinden gidişin 
önüne ancak bilinçli bir yönlendirme ile geçilebileceği açık olmakla 
birlikte, kendiliğinden gelişen sürece bilinçli bir yön verme yerine 
onu derme çatma yürütülmeye çalışılarak; özlemlerin ihtirasların 
tatmin edilmeye çalışılması elbetteki geri çekilme taktiğinin başarıyla 
gerçekleşmesini getirmeyecektir.  

Durum böyle iken post kavgası ön plana çıkartılıp, el çabukluğu 
yöntemleri ile, ''ben tuttum elimde kalmalı'' mantığı gündeme getiri l-
miştir. Dün faaliyetsizlik, bekleme ve korunma en katı bir biçimde 
savunulurken, bugün tutarlı bir özeleştiri ile dünün aşılmaya çalışıl-
ması yerine sağa sola çamur atılarak siyasi faaliyet yürütülmesi ge-
rektiği ve yürütüldüğü sanılabilmektedir.  

Şimdide ''Bazı yanlış eğilimler''in muhatabı olanlara yakıştırılan 
sıfatları görelim. Bu sıfatlar özel olarak seçilmiş deyimlerle ifade 
olunur. ''Küçük burjuva yol arkadaşları'', ''sessiz ve sakin okullarına, 
evlerine çekilemeyecek kadar 'örgütlü'... olanlar', ''ortaya çıkan 
olumsuz tablonun ağırlığı altında ezilmişliklerini gizleyenler'', ''her 



KURTULUŞ BELGELER - 8. Kitap                       23 

  

şeyi sil baştan yapmak gerektiğinden dem vuranlar'', ''manevi çö-
küntü içine girenler'', ''mücadele azimlerini, işçi sınıfı hareketini yarı-
nına güvenlerini, sosyalizmin haklılığına ve zaferinin kaçınılmazlığı-
na güvenlerini yitirenler'', ''sağ anlayış sahipleri'', ''istikrarsızlık'', 
''kaypaklık'' vb. vb. 

Bu ucubelerin ortak özelliğini şöyle tanımlıyor Ekim yazarları: ''Bu 
dönemin sosyalist saflardaki doğal ürünlerinden biride yılgınlıktır. 
Faaliyetsizlik, bekleme ve 'korunma' parolasıyla kendini ortaya ko-
yan bu eğilimin iddiası özetle şöyle: 

''Askeri diktatörlük çok güçlüdür. Onunla baş edemeyiz. Her dö-
nemde mücadele edebilecek yetenekte ve güçte bir örgüt yoktur. 
Böyle bir örgüt kuruluncaya kadar askeri diktatörlüğe karşı mücade-
le etmeyelim. Dışa yönelik ajitasyon, propaganda ve örgütlenme 
faaliyetlerinde bulunmayalım, içimize kapanalım. 'Temel' kadroları 
koruyarak hareketi yaşatalım. Bu dönemde hareketi yaşatmak aske-
ri diktatörlüğe karşı zafer kazanmaktır.''(EKİM s.3, syf.8)  

''Gök kubbe altında'' hele de Türkiye toprağında yeni olmayan bu 
düşünce, proletarya sosyalizmin saflarında yeni hortlamış. İmalı 
cümleciklerle ve çağrışımlar yaratılarak atıfta bulunan, proletarya 
sosyalizminin saflarındaki bu yeni düşünce sahibi ''Kurtuluşçu'' kad-
roların ortak özelliği bir tümcede özetleniveriyor: YILGINLIK!..  

Hareketimizin saflarında Ekim'in özetini sunduğu garip mantığı 
savunabilecek saf tiplerin olup olmadığını araştırmayı bir yana bıra-
kalım. Ekim yazarlarının iğneyi başkasına, çuvaldızı kendilerine sap-
layıp saplamadıklarına bakalım. Bu noktada iddiamız odur ki, ekim 
yazarlarının ağızlarından çıkan güzel sözler ''dün dündür, bu günde 
bugündür'' tekerlemesine uygun düşecek tarzda teorik sorunlara 
yaklaşıldığı müddetçe birer güldürü malzemesi olmaktan öteye gi-
demez. Gidemez, çünkü ne ''Haziran operasyonu ve düşünceleri-
miz'' yazısında, ne çağrışım yaratılarak atıfta bulunan ya da malum 
yöntemlerle mesaj iletilen kimselerin elimize geçen yazılarında böyle 
bir garip mantığın zerresi yoktur. İşin bir yanı bu. Diğer yandan, yu-
karıda özetlenen mantık tastamam EKİM yazarlarının kendi mantı-
ğıdır. Üstelik bu mantık ''parti inşa dönemi''nin temellerinin atıldığı 
belgede sergilendi. 

Öncelikle şunu söylemek gerekir:''... Sınıflar mücadelesinin için-
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de, proletarya saflarında savaşmaya karar vermiş, üstelik bu müca-
delenin önderliği iddiasını da bırakmayanların'' (gerçi bu iddia sahip-
lerinin ''ucuz teselliler''e ihtiyacı yoktur ama) Kendi geçmişleri ve bu 
günleri konusunda samimi olmaları gerekir. Kendi geçmişlerini tutarlı 
bir eleştiri süzgecinden geçirme onuruna sahip olamayanlar; özeleş-
tiriden vebadan kaçar gibi kaçanlar; geçmişin eksikliklerini günah 
keçilerine yükleyerek, sınıf mücadelesinin on yıllarda ifade olunan 
çetin koşullarının çıkardığı proleter sosyalist önderleri ve komünist 
kadroları yıpratmaya, karalamaya çalışmak, bu konuda kamuoyu 
yaratma girişimleri; iftira ve çamur kampanyası, bütün bunlar yaratı-
lan ve yaratılacak ''sağlam gelenekler'' ise, lanet olsun böylesi gele-
neklere! Türkiye toprağında yeni olmayan ama proleter sosyalist 
hareketimizin saflarında yeni olan, mahkûm edilmesi geren esas bu 
''dümencilik'' geleneği değil midir? !  

Bütün bunlar, ihtirasların klıfı olmaktan öteye ne işe yaraya bilir 
ki?.. 

Teşhir edilenler nelerdir? Kimdir bu teşhir edilenler? Bu iğrenç 
suçlamaların, bu güne kadar, hareketimiz içindeki muhatapları ekim 
yazarları tarafından kadrolarımıza gösterilmedi. Gösterilemezdi çün-
kü iki yıldır savunduğun mantığın eleştireceksin, başkalarına yaftalar 
yapıştıracaksın, böylelikle işin içinden çıkmak kolay olacak! İki yıldır 
yazılanlara, savunulanlara, izlenilen politikaya bir göz atacak olur-
sak, bu iğrenç suçlamaların muhataplarını karşımızda görebiliriz. Bu 
o kadar zor olmasa gerek. Çünkü, iki yıldır yukardaki malum anla-
yışla yönetilmeye çalışılan hareketimizin-nasıl yönetildiğini izah et-
mek zordur-durumunu görmemek için kör olmak gerekir. Gelinen 
noktada, eğer bu düşüncelerden ve politikanın zaaflarından arını l-
mak isteniyor idiyse, bu, o düşüncelerin ya da poltikanın başkalarına 
yüklenmeye çalışılması ile değil, geçmişin, hataların ve yanlış gö-
rüşlerin tutarlı ve samimi bir özeleştiri ile gerçekleşir. Ama ne gezer! 
Özeleştiri nerede yazarlarımız nerede! Heyecan verici laflar, sosya-
list ahlakın sınırlarını zorlayan saldırılar ve bir anda çaktırmadan 
değişiveren görüşler... Kurt puslu havayı severmiş. Bulandır ortalığı, 
her şeyi bildiğin gibi yap. Ne güzel! Söylenenler unutulur ya da inkar 
edilebilir, ne var ki yazılı belgeleri ancak arşiv fareleri imha edebilir. 
Bu belgeler özeleştiri ile aşılmadığı müddetçe insanı yargılamak için 
her an karşısına dikilebilir. Gelin o zaman, Gök kubbe altında ve 
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hareketimiz içinde yeni olmayan bu düşüncelerin ne zaman, kimler 
tarafından ve nasıl savunulduğunu bir görelim. 

''Mücadelenin bu aşamasında doğal ayıklamaya uğramamak bu 
anlamda önem kazanmaktadır. Kendini yok etmeye çalışan askeri 
diktatörülüğe karşı, VARLIĞINI SÜRDÜRME, SÜREKLİLİĞİNİ KO-
RUMA GÖREVİ, hareketimizin gelişim sürecinde, dayanaklılığının 
ve yeterli bir niteliğe ulaştığının kanıtı olacaktır. Bu, bugünkü maddi 
koşulların dayattığı hayati bir sorundur. Bu bakımdan HAREKETİN 
SÜREKLİLİĞİNİN KORUNMASI, ONUN VARLIĞI, NİTELİĞİ VE 
MÜCADELESİ İLE ÖLÇÜLEBİLECEK DEĞERDEDİR. Hareketim i-
zin sürekliliğini kesintiye uğratmamak, hastalıklardan ve doğal ra-
hatsızlıklardan korumak onun sürekli ve sistemli gelişimi için, döne-
me uygun bir örgütlülüğe yükseltmek, daha zor ve karmaşık görev-
lere hazırlamak bu dönemin esas görevi olmalıdır... 

''Geri çekilmeden kasıt, sürekli ve sistemli olarak yoğun bir şekil-
de saldıran OLAĞANÜSTÜ GÜÇLÜ DÜŞMANA karşı, güçlerin, 
imkânların korunması ve bir bozgundan kurtulunması için savaş 
alanının ileri mevzilerinden daha gerilere sağlam ve korunaklı mev-
zilere çekilmek ve düşmanın ilerlemesini durdurmak için hazırlan-
mak vb. anlaşılmalıdır... Zayiatı en aza indirmek, EN İYİ SAVAŞÇI-
LARI İMKANLARI ve ELİNDEKİ MEVZİLERİ KORUMAK İÇİN SO-
ĞUKKANLILIĞI ve KARARLILIĞI YİTİRMEMEK KADAR ÖNEMLİ 
hatalarda yapmamak gereklidir. Hele DÜŞMAN SALDIRIYA DEVAM 
EDERKEN, ÜSTÜNLÜĞÜ ELİNDE TUTARKEN, KAYBEDİLEN 
MEVZİLERİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞMAK ve ELDE KALANLARI 
SAVAŞA SÜRMEK BOZUNA YOL AÇABİLİR... Hareketin özgücüne 
dayanmak-gerekli olan zamanı kazanmak bu mücadelenin ESASINI 
oluşturur SAVAŞIN KURMAYINI, SAVAŞIN ÖNDERLERİNİN KO-
RUMAKTA BU MÜCADELENİN BAŞARISI İÇİN GEREKLİDİR... 

“...Esas olan ezilmemek ve dağılmamak için niteliği korumaktır. 
Öte yandan SESİMİZ ÇIKMIYOR, CILIZ ÇIKIYOR veya HAREKET-
SİZ KALDIK diye de HAYIFLANMAMALIYIZ. Bu geçici bir durum-
dur. Ne kitlelerin durgunluğu, ne de bizim hareketsizliğimiz PROLE-
TER SOSYALİST GÖREVLERİ UNUTTUĞUMUZU GÖSTERMEZ. 
Oturup boğazlanmamızı beklemek veya düşmanın zorladığı gibi 
(onun istediği şekilde) savaşı ve teslimiyeti kabul etmekte bizim işi-
miz değildir. Esas olarak siyasi ve örgütsel varlığımızı koruyarak 
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değişen koşullara göre mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürece-
ğiz.”  

''Parti inşa dönemi''nin temellerinin atıldığı iddia edilen belgede 
Ekim yazarlarının mantığı böyle sergileniyor. Uzunca bir bölümünü 
yukarıya aktardığımız bu belgenin ana temasını şöyle özetleyebiliriz:  

1) ''Cunta olağanüstü güçlüdür.'' 

2) ''Cunta saldırıya devam ederken, üstünlüğü elinde tutarken el-
de kalan güçleri savaşa sürmek bozguna yol açabilir.  

3) ''Hareketin sürekliliğinin korunması, mücadelesi ve niteliği ile 
ölçülebilecek değerdedir. 

4) ''Sesimiz çıkmıyor... Hareketsiz kaldık diye hayıflanmayalım. 

5) ''Gerekli olan zamanı kazanmak... Mücadelenin esasını oluştu-
rur.  

6) ''Zayiatı en aza indirmek, en iyi savaşçıları, imkânları ve elin-
deki mevzileri korumak için soğukkanlılığı ve kararlılığı yitirmemek 
gerekir. 

7) ''Savaşın kurmayını, savaşın önderlerini korumak bu mücade-
lenin başarısı için gereklidir.'' 

İlk bakışta doğru gibi görünen bu düşünceler, özünde iki yıllık 
Pratiğimizi ve örgütsel faaliyetlerimizi belirleyen sakat bir anlayışın 
özgün ifadeleridir. 

Cuntanın olağanüstü güçlü olması taktik bakımdan doğrudur. İşçi 
sınıfının politik olgunluğu, kitlelerin mücadelesinin boyutları, Türkiye 
Devrimci hareketinin örgütlenmesinin ve mücadelesinin ulaştığı dü-
zey, askeri diktatörlüğe karşı açık bir savaşın yürütülmesi için olduk-
ça yetersizdir. O zaman günün görevi açık bir savaşın başlatılması 
değil, döneme uygun örgütlenme ve mücadele biçimleri geliştirerek 
doğrudan mücadeleye hazırlığın sürdürülmesidir.  

Yazarın mantığına göre ''cunta saldırıya devam ederken ve üs-
tünlüğü elinde tutarken elde kalan güçleri savaşa sürmek bozguna 
yol açabilir. ''O halde, sormak gerekir: Cunta ne zaman saldırıya 
devam eden vazgeçecektir? Üstünlüğü elinden ne zaman bıraka-
caktır? Bu ancak ''Demokrasi'' koşullarında (!) mümkündür. Bunun 
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mantıki sonucu ''demokrasi'' gelmeden, mücadeleyi askıya almayı 
getirir. Zaten yazara göre ayakta kalmak, mücadele etmekle eşde-
ğerdir. Yani, yazar hareketin sürekliliğini onun niteliği ve mücadele-
sinden ayrı bir şeymiş gibi görüyor; ''varlığını sürdürme'' ''sürekliliğin 
korunması''yla özdeşleştiriliyor. Yazarımız, önlerine görev olarak 
siyasal faaliyeti değil, savaşın kurmayının, savaşın önderleri-
nin(kastedilen ''fiili görevdeki GMK üyeleri'' olsa gerek) tek tek ko-
runması anlamında (buna ''TEMEL KADROLARIN'' korunması da 
diyebiliriz) faaliyetsizlik ve hareketsizlik teorilerini geliştirerek, kadro-
lara hayıflanmayın'', ''soğukkanlı olun'' diye telkinde bulunuyor. Cun-
tanın saldırıları ''Demokrasi''ye kadar devam edeceğinden, bugün-
den yarına da üstünlüğü elden bırakmayacağından'' beklemek gere-
kir. Neyin beklendiği ise açıktır. Beklenen ''Demokrasi''nin ta kendi-
sidir.  

Bugüne kadar hareketimiz bu düşüncelerle yönlendirildi; bu dü-
şünceler hareket içinde savunuldu ve savunduruldu. Bu düşüncelere 
bağlı olarak ikide bir ''tam siper'' vaziyetlere girildi. Şehirler ve Kür-
distan terkedildi, günahkârlar arandı. Dün yaprağın kımıldamaması-
nı, hareketsiz beklemeyi savunurken, ani bir çıkışla ''mücadelenin 
olmadığı yerde zafer ya da yenilgiden söz etmek abestir'' Nasıl bir 
örgütü yönetiyordunuz yoldaşlar? Yoksa teorisiyle, pratiğiyle iki yılın 
farkında değil misiniz? Nedir bu ''dimdik ayakta'' olan? Sizlerin tek 
tek fiziki varlığınız mı? Biz hareketin sürekliliğinden bunu anlamıyo-
ruz! Biz döneme uygun sağlam bir örgütlenme ve mücadeleyi savu-
nuyoruz. İllegal bir mücadele örgütü kurma adımları doğru atılmadı 
diyor ve sizin gibi kıvrak atraksiyonlarla değil, eksik ya da zaafların 
özeleştirisini yaparak bunun aşılmasını istiyoruz. Hiçbir şey yapma-
ma, ''siyasi faaliyetin durma noktasına kadar sınırlandırılması'' ve 
sizlerin önderliği bir seçkin azınlığa dönüştürerek örgüte ve önderli-
ğe olan güveni sarsmanız, örgütü örgüt olmaktan çıkarmıştır. Çünkü 
''Faaliyetsizlik, bekleme ve temel kadroların korunması, esasında 
örgütün örgüt olmaktan çıkarılması ile aynı şeydir. ''( 10 ) İnsanlar 
fani, örgütler kalıcıdır yoldaşlar! Ama örgütü kişilerin şahsı ile özdeş-
leştirmemek kaydıyla.           

Dün cuntanın olağanüstü güçlü olduğunu, bu koşullarda mücade-
le edilemeyeceğini, ne yapıp edip önderliği korumak gerektiğini ve 
''Demokrasi'' koşullarının beklenmesini savunurken aniden bugün 
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paçaların tutuşması niye? Yoksa ''Tren'' mi kaçıyor? Bir şeylerin 
farkına varıldı galiba! Ama, bu böyle olmaz ki yoldaşlar. Önce ''Bazı 
yanlış eğilimler üzerine'' başlıklı yazının biricik muhatabının kendiniz 
olduğunu ilan etmelisiniz! Yoksa biz, sizlerin birer demagog olduğu-
nu üzülerek de olsa ilan etmek zorunda kalacağız. Demagogsunuz 
çünkü, ''parti inşa dönemi''nin temellerinin atıldığı iddia edilen belge 
(Yeni Dönem Yeni Görevlerimiz)’deki görüşleriniz (devamı okunmu-
yor, yırtılmış) s.3'teki iğrenç suçlamalarınız bunun en açık kanıtı 
olmaya fazlasıyla yeter. Demagoglar ise işçi sınıfının en kötü düş-
manıdırlar; yığınlar arasında en bayağı içgüdüler uyandıranlar on-
lardır. Örgüte kendilerini önder olarak sunan, bazen de bunu içten-
likle yapan kimselerin birer demagog olduklarını teşhir etmek de 
bizim görevimizdir. 

Bütün bunlardan sonra, ''Rahatlıkla sağa ya da sola savrulabi-
len'', ''kadroların tamamına yakın bir bölümü''nün dışındaki seçkin 
azınlığın söz konusu hastalıklardan fazlasıyla nasibini almış olduğu-
nu gösterdiğimiz kanısındayız. Bu noktada biz, ''kendisine güvensiz-
lik'', ''örgüte güvensizlik'' suçlamalarının muhataplarını ve ''Bolşevik-
lik'' , ''Menşeviklik'' iddialarını okurların yargısına bırakabiliriz. 

-------------------------- 
Dışa açılmamadan kastedilen ise siyasi faaliyete karşı çıkmak 

değil, örgütlenmeye ''genişleyip güç olma'' esprisi ile bakma mantı-
ğının eleştirilmesidir. Ne içe-
riği göz ardı edip, tek tek 
ifadelere dikkatleri çekmeye 
çalışmak devrimci propa-
gandayı (okunmuyor tekrar 
kontrol edilecek) kafasıyla 
ele alanlarımızın işine yara-
yacaktı ağaçla izahı kalkış-
mak, ağaçla ormanı karış-

tırmak demektir.     

EKİM Sayı: 3. Ocak-1983   
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MERKEZİYETÇİLİK VE DEMOKRASİ SORUNU 

   

Çeşitli alanlardaki teorik farklılıkların sebep olduğu ayrılıkların 
yanında bu kadar büyük parçalanmalara neden olanın örgüt sorun-
ları olduğunu artık bilmeyen kalmadı. Bu durum Çarlık Rusyası’nda 
da böyle cereyan etti; Türkiye’de daha geniş çizgiler içerisinde böyle 
cereyan ediyor. Daha geniş çizgiler üzerinde, zira hem o zamanki 
görüş farklılıkları bugünün koşullarında yeniden üremiş durumda, 
hem de kendisini Leninist olarak nitelemiş olanlar arasında kendi 
kavrayışlarına uygun biçimde Lenin yorumlamalarının farklılığına 
dayanan ayrılıklar gelişiyor. İlgileneceğimiz sorun esas olarak ken-
disini Marksist-Leninist olarak niteleyenler arasındaki sorunla sınırlı 
kalacaktır.  

Lenin’in örgütlenme sorunu üzerine ilk yazmış olduğu makalelere 
bağlı kalarak – çoğunlukla bu bağlılık da sözdedir – örgüt oluşturan-
lar, bir zaman sonra ister istemez yönetme-yönetilme ilişkisi üzerin-
de birbirleriyle çatışmaya düşmekte ve herkes kendisinin çizgisini 
Lenin’inkine, karşı tarafın çizgisini de Martov’la Akselrod’unkine 
benzeterek, sorundan kurtulmaktadır. Yönetenler hemen her zaman 
muhalefeti liberalizmle, merkeziyetçiliği tanımamakla, muhalefet de 
yönetenleri anti-demokratiklikle suçlamaktadır.  

Hiç kimse tepeden tırnağa yalancı ve hiçbir gerçeği göremeyecek 
kadar aptal olmadığından çoğu durumda her tarafın söylediklerinde 
haklılık payı var olmaktadır. Ancak bu haklılıkların hemen hepsi 
kısmi olduklarından, kısa sürede tartışma bir kör dövüşüne dönüş-
mekte ve taraflar Lenin’den yaptıkları alıntılarıyla taraftarlarını rahat-
latmakta ve iki ayrı dünyanın insanları olarak birbirlerinden, pratikte 
en uzak noktalara savrulmaktadırlar. Lenin’e imanla bağlı konumda 
bulunanlar da yapılan alıntıların verdiği moral güçle karşı tarafı en 
büyük düşman haline getirebilmektedirler. Kişilere ait kusurlar yine 
kendilerine bağlı olacaksa da Lenin’in bu kadar farklı yorumlanıp 
yorumlanamayacağını gözden geçirmek gerekir.  

Lenin’in sosyalistler arasında en tanınmış eseri “Ne Yapmalı?” 
şimdiye değin oldukça ilginç yorumlara uğramıştır. Kimine göre içe-
risinde bir örgüt formülü bulunmakta, kimine göre, bilinç faktörünün 
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yerini anlatmaya çalışmakta, kimine göre ise ayaklanmaya göre 
işlerin nasıl düzenlenmesi gerektiğini anlatmaktadır.  

Bunların bir teki değil, tümü Lenin’in bu ünlü eseri içerisinde yer 
almakta ve ortaya koymuş olduğu “Ne Yapmalı?” sorusu bunların ve 
başka sorunların tümünü birden kapsamadığı takdirde yanıtlanabi-
lecek dar kapsamlı bir sorun değildir.  

Ufkunun genişliğini anlatabilmek için Lenin, “Rüya görmeliyiz!”, 
diyor ve Pissarev’den aktararak:  

“Çelişme vardır, çelişmecilik vardır. Benim rüyam, olayların tabii 
seyrini aşarak aynı doğrultuda yol alabilir, ya da olayların tabii seyri-
nin hiçbir zaman götüremeyeceği bir doğrultuya dümen kırılabilir. 
Birinci halde, rüyadan hiçbir kötülük gelmez; çalışan insanın enerji-
sini destekler, güçlendirir bile...  

“Böyle rüyalarda çalışma gücümüzü yıpratacak ya da felce uğra-
tacak hiçbir şey yoktur. Tam tersine, eğer insan böyle rüya görme 
yeteneğinden tamamen yoksun olsaydı, ara sıra zihni ilerilere atla-
yarak, ellerinin henüz biçim vermeye başladığı ürünün bütün ve ta-
mamlanmış resmini gözünün önünde canlandıramasaydı, o zaman 
insanı, sanat, bilim ve pratik çaba alanında büyük ve kesin işlere 
girişmeye hangi itici gücün sürükleyebileceğini tasavvur edemem.  

“...Eğer rüya gören kimse, rüyasına ciddi olarak inanırsa, hayatı 
dikkatle gözler, gözlemlerine muhayyilesinde kurduğu şatolarla kı-
yaslarsa ve eğer, genel olarak, rüyasının gerçekleşmesi için bilinçli 
olarak çalışırsa, rüya ile gerçek arasındaki çelişmenin hiçbir zararı 
olamaz. Rüyalarla hayat arasında bir bağ varsa, her şey yolunda-
dır.” (Ne Yapmalı. S.212) derken, hareketin bu kabiliyetinin ne kadar 
kısır kaldığından yakınmaktadır.  

Kapsamı böylesine genişletilmiş bir eserin herhangi bir soruna 
indirgenmesinin olanaksız olduğu ne kadar açıksa her bir sorunun 
yanıtının bu eserden tamamlanmış olarak çıkarılmasının olanaksız-
lığı da o kadar açık olmalıdır. Kuşkusuz Lenin’in – şimdi ilgilendiği-
miz sorun açısından – örgüt sorunundan söz ettiği tek eseri bu de-
ğildir. “Bir Yoldaşa Örgütsel Görevlerimiz Üzerine Mektup” ve ikinci 
kongrenin geniş bir irdelenmesinin yapıldığı “Bir Adım İleri, İki Adım 
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Geri” aynı dönem içerisinde yazılmış birbirini tamamlayan ve açıkla-
yan eserler.  

Ancak Lenin’in örgüt anlayışını kötü bir okumayla birlikte, mün-
hasıran bu eserlerden çıkarmaya kalkışır isek, iki yorumdan birini 
yapmak zorunda kalırız: Birincisi, Lenin’in bu görüşleri bir dönem 
için savunduğu; ikincisi ise, ipleri ele geçirmek için, ilkesiz bir biçim-
de bazen demokrasiyi bazen merkeziyetçiliği savunduğu.  

Lenin üzerine bu iki görüşün birçok varyasyonuna rastlamak 
mümkündür. Ancak Lenin’e bu tutarsız görünen konumları yüklemek 
istemeyenler, Lenin’in değişik tarihlerde söylediklerini görmemezlik-
ten gelerek, ya da bunlarla karşılaşınca uzlaştırmak amacıyla kendi-
lerine uygun gelen gerekçelerle açıklayanlar, aslında kendilerinin 
sahip oldukları anlayışı Lenin’le haklı çıkarmaya çalışmaktadırlar. 
Çoğunlukla bu anlayış da burjuva ve feodal özellikleri değişik biçim-
ler içerisinde birlikte barındıran toplumumuz insanlarının sahip ol-
dukları anti-demokratik eğilimlerle belirlenmiş durumdadır.  

Disiplin, evde var olan alttakine söz hakkı tanımayan aile ilişkisi 
içerisinde, okulda eli sopalı öğretmenin önünde, askerde kişiliği yok 
edici tam itaat koşullarında, fabrikada açlık tehdidi, vb. altında de-
vam eden bir süreçte edinilmektedir. Bu eğitim sürecinden geçen 
kişilerin geçmiş konumlarını bütünüyle inkâr edebilecek bir başka 
ilişkiyi yaşamadıkları müddetçe, düşünebilecekleri tek disiplin biçimi 
verilen emirlere harfiyen uyulmasını gerekli kılan altın üste bağımlı-
lığı ilişkisidir. Böyle bir bağımlılık ilişkisi içerisinde, burjuva düzenine 
karşı, onunla baş edebilecek, yapılan planları aksamasız hayata 
geçirebilecek tam bir mekanizma elde edileceği düşünülür. Bu yapı-
nın anlatımında da verilen örnek hemen her zaman “askeri bir disip-
line sahip olmak”tır. Askeri disiplin diye nitelenen de şimdiye değin 
başka yaygın örneğine pek rastlanmamış olan bildiğimiz ordu disip-
lini olduğunu herkes bilir.  

Sosyalistlerin başka düzeylerde tartışırken lanetledikleri bu disip-
lin biçimini kendi ilişkileri için bir örnek olarak kullanmaları tam bir 
paradokstur. Bunun bir paradoksluktan çıkması ancak burjuva ordu-
suna ait olan disiplin anlayışının temelden inkârı ve onun yerine 
bireyin kendi öz disiplininin geçirilmesi, yerine getirilmesi gereken 
görevlerin zorunluluğunu bireyin kendi içinde duymasıyla mümkün-
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dür. O zaman bu benzetme sonuçlara ulaşma açısından bir anlam 
taşır. Nasıl ordu zor yoluyla kendi içerisinde uyumluluğa kavuşturu-
luyorsa, proletaryanın örgütü de öz disiplin sayesinde kendi içerisin-
de uyumluluğunu gerçekleştirir.  

Kuşkusuz, bunun temeli ideolojik birliktir. Ancak ideolojik birliğin 
sağlayacağı uyumluluk çatışmayı dışlamaz. Hayatın karşısına ön-
ceden hazırlanmış ve her türlü sorunun yanıtını içerisinde taşıyan 
formüller yığınıyla çıkmanın adı ideolojik birlik değil dogmatizmdir. 
İdeolojik birlik dünyayı görüş, yorumlayış ve değiştirmenin yönü ve 
yöntemi üzerindeki birliktir. Açıktır ki, böyle bir birlik yaşamda cere-
yan eden gelişmeler karşısında her zaman yeniden üretilmeli ve 
dolayısıyla da bu üretimin zorunlu bir gereği olarak çatışmayı içeri-
sinde taşımalıdır. Proletarya partisini bu yaklaşım içerisine oturtan 
ve onun işçi sınıfının öncülerinin örgütü olduğunu kabul eden, gö-
rüşlerinin egemenliği için mücadele vermeden kimsenin emirle ha-
rekete geçirilemeyeceğini de kavrar.  

Ancak bu zor bir yoldur. Bir kere anlaşma yaptıktan sonra verile-
cek emirlere sonuna kadar uyulmasını beklemek daha kolay görü-
nen ve varolan toplumsal eğilimlere de daha uygun düşen bir yoldur. 
Bu egemen anlayışın ışığından Lenin’i okuyanlar orada kolayca 
“merkeziyetçilik” ifadelerini seçmekte, hele egemen sınıfların saldırı-
ya geçtiği, ileriye doğru atılacak her adımın önüne birlerce engel 
diktiği koşullarda bunu “mutlak” hale getiren katkılar yapmak zorun-
da kalmaktadırlar.  

Kuşkusuz bu durumda amaç ve onu gerçekleştirmekte kullanıla-
cak araç yer değiştirmektedir. Bu noktada şu soruları karşımıza yer-
leştirmek gerekiyor: Sosyalizmle onun kuruluşuna öncülük etme 
durumunda olan proletarya partisi arasında bir amaç-araç ilişki var 
mıdır? Amaçla araç arasında ne ölçüde uyumluluk gereği vardır? 
Aslında bu, burada bütünüyle ele alamayacağımız kadar geniş bir 
sorun. Ancak bunun bizi ilgilendiren önemli yanının ortaya çıkarmak-
la yetinme durumundayız.  

Bir toplum biçiminin kuruluşuna öncülük edecek olanların o top-
luma ait düşünceleri, değer yargıları ve en azından ona yaklaşan bir 
pratikleri yoksa nasıl olur da öncü olan, önde giden olabilirler? Kim 
neyi yapacaksa, ona ait net bilgilere sahip olmak durumundadır.  
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Proletarya partisi için de sosyalizm konusunda net bilgilere sahip 
olmak demek, proletarya diktatörlüğü kelimelerini bilmek, merkezi 
planlama gerekir demek, sömürüyü ortadan kaldıracağız demek 
değil, bütün bunların hangi ilişkiler ağı içerisinde gerçekleşeceğini 
bilmek ve bunlara benzeyen pratikleri kendi içinde gerçekleştirmiş 
olmak demektir.  

Demokratik bir toplum biçimi olarak sosyalizmin kuruluşuna öncü-
lük edecek olan bir parti kendi içerisinde demokrasiyi değil de “aske-
ri disiplin” laflarıyla tanımlanmış olan bir “merkeziyetçilik”i uygula-
mışsa söz konusu demokrasiyi nereden bulup çıkaracaktır? Böyle 
bir partiden daha çok beklenecek olan toplumu da kendi örgütlen-
mesine benzetmek olur.  

Eğer insanın dönüşümünün ve genişleterek, toplumun dönüşü-
münün ne kadar zor bir iş olduğu düşünülecek olursa, değil böyle 
düşünen bir parti, tam tersini düşünen partiler dahi varolan engeller-
le kolayca geriye püskürtülebilirler. Durum bu olduğunda zaten sa-
vunması ve pratiği “askercil” olan bir parti topluma demokrasinin 
kendisini değil sadece kelimesini getirir. Sosyalizme öncülük etmek 
iddiasında olan bir örgüt yaşanan pratiklerin ortaya çıkardığı sonuç-
ları gördükten sonra demokrasi sorunu üzerinde on kat daha dikkat-
le durmak zorundadır. Demokrasi konusunda amaçla aracın uygun-
luğu tam bir zorunluluktur. Bu uygunluğu taşımayan bir araç olma 
durumunda proletarya partisi tarih gidişini hızlandırmak değil tersine 
yavaşlatma fonksiyonunu yerine getirir. Kuşkusuz aracın yokluğu da 
amacın gerçekleşme olanağını ortadan kaldırır.  

Bu anlattıklarımızda aracın küçümsenmesini değil tam tersine, 
amacın yerine geçirilmeden büyük bir ciddiyetle ele alınması gerekl i-
liğini bulmak gerekir. Birçok liberalin kaçış noktasının da burada 
yattığını biliyoruz. Partinin varlığının korunmasının önemini vurgula-
yanlar liberallerden bu söylediklerimize benzer eleştirileri alırlar. 
Böyle eleştirilerin liberallerden de geliyor olması kimseyi rahatlat-
mamalı ve diğer uca savrulmanın olanağını verdiğini düşündürme-
melidir.  

Bizce Lenin’in düşünceleri bunun dışında değildir. Herkes bilir ki, 
Leninist parti demokratik merkeziyetçilik esasına göre örgütlenir. Bir 
yandan bunu söyleyenler, diğer yandan da, baskı dönemlerinde 
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“demokrasi”nin azalıp “merkeziyetçiliğin” çoğalması gerektiğini va-
zederler. Aslında bu, söylediğinden vazgeçmekten başka bir anlama 
gelmiyor; koşulların ortaya çıkardığı engelleri pratikçe aşma yollarını 
teori düzeyine yükseltmek demek olan pragmatizmden başka bir 
anlama gelmiyor.  

Merkeziyetçilik Nedir? Lenin’in örgüt sorunlarıyla ilgili başlangıç 
yazılarında devamlı olarak “merkeziyetçilik” kavramıyla yüz yüze 
geliriz. Lenin’e karşı yapılan suçlamalar çoğunlukla onun bu kavram 
etrafında “diktatoryal bir örgüt anlayışı” savunduğu çerçevesinde 
şekillenir. Bu yaklaşım biçimine daha olumlu görünen ifadelerle katı-
lanlar, Lenin’in söylemiş olduğu başka sözler de olmasına rağmen 
“Ne Yapmalı”daki bir polemiğe başvururlar: “...ve böyle bir örgüt, 
tam bir gizlilik içinde çalışmak zorundadır. Gizlilik bu cinsten bir ör-
gütün öylesine zorunlu bir şartıdır ki, bütün öteki şartlar (üyelerin 
sayısı ve seçimi, görevler vb.) bu birinci şarta uydurulmalıdır.”(Ne 
Yapmalı s. 168) “Bizim görüşümüzün ‘demokratik ilke’ ile çeliştiği de 
söylenerek, ayrıca itiraz edilecektir.” (age, s. 170) “Şimdilik ekono-
mistlerin ileri sürdüğü bu ‘ilke’yi daha yakından inceleyelim. ‘Geniş 
demokrasi ilke’sinin iki açık şartı gerektirdiğini herhalde herkes ka-
bul eder: Birincisi tam bir açıklığı (aleniliği), ikincisi bütün görevlilerin 
seçimle gelmesini. Örgütün üyeleri için sınırsız tam bir alenilik olma-
dan demokratizmden söz etmek gülünç olur.  

Alman Sosyalist Partisi’ne demokratik bir örgüt diyebiliriz, çünkü 
parti kongresine kadar her şey orada açıkça yapılır; ama üyeleri 
dışında herkese karşı gizlilik perdesi altında saklanan bir örgütü 
demokratik olarak kimse nitelendiremez. O halde ‘geniş bir demok-
rasi ilkesi’nin temel şartını, Çarlık Rusyası’nda bir yeraltı örgütünde 
uygulamak imkânsızken, niçin bu ilke ileri sürülmektedir? Bu ‘geniş 
ilke’, böyle bir durumda görkemli ama içi kof bir cümledir...  

Demokrasinin ikinci kıstası için de, seçim ilkesi için de durum da-
ha elverişli değildir. Siyasi özgürlüğün egemen olduğu ülkelerde, 
elbette ki, seçim ilkesi uygulanmalıdır... ...Rusya’da, ‘parti programı-
nın ilkelerini kabul eden ve gücü yettiğince partiyi destekleyen’ her-
kesin, gizli çalışan devrimcinin bütün hareketlerini kontrol etmesini 
akıl alır mı? Çalışmanın çıkarları gereği, devrimci bu ‘herkes’ dedik-
lerimizin onda dokuzundan kimliğini saklamak zorunda iken, bu her-
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kesin devrimcilerden birini belli bir göreve seçmesi mümkün müdür? 
Raboçeyo Dyelo’nun ortaya attığı görkemli formüllerin gerçek anla-
mı üzerinde biraz düşününüz, otokrasinin karanlıkları içinde ve Çar 
jandarmasının uyguladığı ayıklama rejimi altında parti örgütünün 
‘geniş demokratizminin’ lüzumsuz ve zararlı bir oyuncak olduğunu 
görürsünüz. Lüzumsuz bir oyuncak olduğu şundan bellidir ki, ger-
çekte, hiçbir devrimci örgüt, ne kadar isterse istesin geniş demokra-
siyi hiçbir zaman uygulamamıştır ve uygulayamaz.” (age, s. 170-
171-172)  

Lenin’i tarih bilgisinin dışında ve kendi anti-demokratik eğilimleri-
ne uygun olarak okuyanlar için “büyük” bir çelişki yaratmak amacıyla 
aynı konu üzerine bir başka yerden aktarma yapalım: “...Merkez 
Komitesinin komitelerin kişisel bileşimini etkileme hakkının sınırları 
kesinlikle belirlenmelidir.” (“Partiye” adlı makaleden. Partileşme Sü-
reci, Yar Yayınları s. 147)  

Ne Yapmalı’nın tarihi Şubat 1902. Aynı tartışmaların sürdürüldü-
ğü Bir Adım İleri, İki Adım Geri’nin tarihi 1904 Eylül ve yukarıdaki 
aktarmanın yapıldığı yazının yazılış tarihi de 1904 Ağustos. Henüz 
Rusya’nın koşullarında önemli bir değişiklik yok.  

Devrimin kabarıp şartların büyük ölçüde değiştiği 1905 Ma-
yıs’ında: “...Komitelerin özerkliği daha kesinlikle tanımlanmış, bile-
şimleri dokunulmaz ilan edilmiştir ki, bu artık MK’nın komitelerin 
kendilerinin rızası olmaksızın komitelerin bileşimine müdahale et-
mek, komitelerden üye azletmek ve yeni üye atamak haklarına sa-
hip olmadığı anlamına gelir.  

Bu kural bir tek istisna tanır, o da; örgütlü işçilerin üçte ikisinin bir 
komitenin kaldırılmasını talep ettiği hallerde;” (Rusya Sosyal De-
mokrat Partisi Üçüncü Kongresi Üzerine Rapor, Partileşme Süreci, 
s. 163) diyor Lenin. Dahası var:  

1- Partide demokratik merkeziyetçilik ilkesi artık genel olarak ka-
bul ediliyor;  

2- Güçleştiği halde, yine de bu ilke belirli sınırlar içerisinde, mev-
cut politik şartlarda ortaya konulabilir:,....  

...Parti örgütlerinde seçim ilkesi yukarıdan aşağıya uygulanmalı-
dır; Bu ilkenin ihlaline, örneğin: iki aşamalı seçimlere veya seçilmiş 
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organlara üye eklenmesine, vb., ancak aşılmaz politik engellerle 
karşılaşıldığı ve özel surette gereken istisnai durumlarda izin verile-
bilir;” (Parti Örgütü İlkeleri, Partileşme Süreci, s. 182)  

Bu yazının tarihi de 1906 Şubat.  

Son bir “çelişki” daha! “Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi de-
mokratik çizgiler üzerinde örgütlenmiştir.” (Sosyal Demokratlar ve 
Duma Seçimleri, Partileşme Süreci, s. 186) Görünüşte Lenin’i ken-
disiyle epeyce çeliştirmeye uğraştık.  

Bize göre bunların hiç biri arasında bir prensip çelişkisi yoktur. 
Kuşku yok ki, merkeziyetçiliği bütün hakları kendisinde toplamak 
olarak alanlar için bu çelişkiler içinden çıkılmaz şeylerdir. Kimileri 
bunun iyi bir formülünü bulmuş durumdalar: şartlar zorlaşınca mer-
keziyetçilik artar, iyileşince demokrasi.  

Bu formülasyon tehlikeli olduğu gibi aynı zamanda da yanlıştır. 
Demokratik merkeziyetçilik lafının demokrasi ve merkeziyetçilik diye 
ikiye ayrılabilir bir yapısı yoktur. Bu aynı “kırmızı elma” sıfat tamla-
masında “kırmızı” ve “elma”yı soyutlamaya benzer, Eğer biz kırmızı 
ve elma kavramlarını somut olarak bu ilişki içerisinde düşünmeye 
kalkışırsak tam bir idealizme, Hegelci idealizmin tipik bir örneğine 
ulaşmış oluruz. Hegelci idealizme göre elmadan kırmızılığı alınabilir. 
Bunun alındığı gibi yuvarlaklığı tadı ve diğer tüm özellikleri teker 
teker çıkarılır ve sonuçta yine elimizde elma kalır ama bütün özellik-
leri alınmış olduğundan geriye de hiçbir şey kalmamıştır. Somut 
olmak gerekirse elmadan sadece kırmızı elma olarak değil, yeşil 
elma olarak da bahsedebiliriz. Ya da açık kırmızı, koyu kırmızı ola-
rak başka ara nitelemeler yapabiliriz.  

Demokratik Merkeziyetçilik kavramı da böyledir. Nasıl elma kır-
mızı ve yeşil olabiliyorsa, merkeziyetçilik de demokratik ya da bürok-
ratik olabilir. Kısaca sorun aynı elmanın niteliğinde olduğu gibi mer-
keziyetçiliğin niteliğindedir. Lenin’in muarızlarıyla olan sorunu da 
Rusya’nın somut koşullarında merkeziyetçilik sorunu etrafında dön-
mektedir. Muarızları kendi zaaflarını gizleyebilmek amacıyla sorunu 
ekseninden kaydırıp demokrasi ya da başka sorunlara getirdikçe 
Lenin alay ederek merkeziyetçilik konusundaki iddialarını tekrar tek-
rar ortaya getirmektedir.  
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1898’de Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin kurulmasıyla mer-
kez komitenin tümünün yakalanması arasında fazla zaman geçme-
di. Parti örgütleri birbirinden bağımsız yapılar olarak uzun yıllar birbi-
rinden fazla da haberi olmadan bata çıka faaliyetlerini kendi bildikle-
rince sürdürdüler. Aralarında aynı partinin parçaları olmak dolayısıy-
la bir ideolojik bağ kuşkusuz vardır.  

“Gittikçe açıkça görüldü ki, yönetim kurulları arasındaki salt ideo-
lojik bağ yeterli değildi. Gerçekten birleşmiş bir parti yaratma gereği, 
yani 1898’de kendi ortaya koymuş olan şeyi gerçekleştirmek, gide-
rek daha ısrarla belirginleşti.” (Lenin, Bir Adım İleri, İki Adım Geri, 
Sol Yayınları, s. 288)  

Ancak ikinci kongrede ortaya çıktı ki, Bolşevikler dışında hiçbir 
grup birleşik bir partiden, Rusya şartlarında devrimi hazırlama göre-
vini üstlenecek bir örgütten yana değildir. Bu noktada sorun örgüt 
olmayı kabul edip etmeme sorununa dönüşmüştür. Üyelik maddesi 
üzerine olan tartışma da tamamen bu sorunun türevinden başka bir 
şey değildir. Lenin Rosa Luxemburg’a verdiği yanıtta bunu şöyle 
anlatıyor: “Örneğin yoldaş Luxemburg, benim kitabımın ‘uzlaşmaz 
bir merkeziyetçilik’ görüşünün açık ve ayrıntılı ifadesi olduğunu söy-
lüyor. Yoldaş Luxemburg, böylece benim, bir örgütlenme sistemini, 
bir başka sisteme karşı savunduğumu varsayıyor. Gerçekteyse böy-
le değil. Kitabımın ilk sayfasından son sayfasına kadar, ben makul 
herhangi bir parti örgütü sisteminin temel ilkelerini savunuyorum. 
Benim kitabım, bir örgütleme sistemiyle başka bir örgütlenme siste-
mi arasındaki farkla değil, herhangi bir örgütlenme sisteminin parti 
fikriyle tutarlı bir biçimde nasıl korunacağına, eleştirileceğine ve dü-
zeltileceğine ilişkindir.”(age, s. 282) R.  

Luxemburg’un “Bir Adım İleri...” üzerine yazdığı yazıya Lenin’in 
verdiği bu yanıtta çatışmanın ne üzerine döndüğü açıkça görülmek-
tedir. Bolşeviklerin dışındakiler federatif bir yapının savunucusudur-
lar ve Lenin böyle bir yapıyı parti örgütü olarak, bir örgütlenme sis-
temi olarak asla benimsememektedir.  

Parti olacaksa mutlaka merkezi bir yapı olmak zorundadır. Başka 
her tür yapının örgüt, parti mantığıyla bir arada düşünülmesi olanak-
sızdır. Yine Rosa Luxemburg’un çatışmayı, “Ruslar arasında mer-
keziyetçiliğin derecesi üzerine bir çatışma”ya indirgemeye kalkışma-
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sına cevaben, “Yoldaş Luxemburg, Rus Sosyal-demokratları ara-
sında, birleşik bir parti gereği konusunda iki ayrı fikir bulunmadığını, 
tüm tartışmanın merkeziyetçiliğin derecesi üzerine olduğunu söylü-
yor. Gerçekteyse böyle değil. Eğer yoldaş Luxemburg, çoğunluğu 
oluşturan birçok yerel parti yönetim kurulunun önerilerini öğrenme 
zahmetine girseydi, bizim anlaşmazlığımızın genel olarak, Merkez 
Yönetim Kuruluyla Merkez Yayın Organının, parti kongresi çoğunlu-
ğunun eğilimini temsil edip etmemesi noktası üzerinde toplandığını 
görürdü.”(age, s.283) diyor Lenin.  

İddia ettiğimiz gibi Lenin’in tartışması birinci derecede partinin bir-
leşik olması, yani merkeziyetçi olması konusu üzerinedir. Bu konu 
üzerinde hiç taviz vermekten yana olmayan Lenin, başka sorunlara 
gelindiğinde katılmasa bile uzlaşmaya her zaman yanaştığını ifade 
etmektedir. Soruna bu noktadan yaklaşıldığında Lenin’in anlatmak 
istediklerini kavramak kolaylaşmaktadır. Ancak bu aktardıklarımızla 
henüz Lenin’in demokrasinin aleyhine söylediği izlenimini veren söz-
leri açıklık kazanmış olmamaktadır. Kuşkusuz dikkatli okuyan bunun 
da farkındadır.  

Yukarıda “Ne Yapmalı?”’dan aktardığımız sözlerde gizliliğin ör-
gütlenmede nasıl önemli bir yer tuttuğu ve somut koşulların ne tür-
den engeller çıkarabileceği anlatılıyor. Ve böylesine bir gizlilik koşul-
larında “geniş demokrasi ilkesi”nin uygulanamayacağı söyleniyor. 
İşte Lenin’in gizlilik açısından –merkeziyetçilik değil- karşı çıktığı bu 
“geniş demokrasi ilkesi”dir. Bunun ne olduğunu da aynı satırlar içe-
risinde anlatıyor: Tam Menşevik önerideki gibi “partiyi destekleyen 
herkesin” üye ve yönetici organlara gelecek olanları seçme duru-
munda olduğu bir partide uygulanabilecek olan ve temeli her şeyin 
açık olması olan bir demokrasi işleyişi.  

Kendi önerisi çerçevesinde yer alan gizliliğin temel alınması, sa-
dece organlar içerisinde çalışanların üye olabilmesi koşullarında 
böyle bir seçim sisteminin uygulanması olanaksızdır ve önerilmesi 
de boş laftır. Lenin gizlilik koşullarının seçim olanaklarını kısıtladığı-
nı söylüyor ki, bu gerçeğin ta kendisidir, ama bunun, önerdiği mer-
keziyetçiliğin bir şartı olduğunu iddia etmiyor. Nitekim kendileri 
Üçüncü Kongreyi yaptıklarında komitelerin seçilmesi ilkesini de 
gündeme getirdikleri gibi merkezin başka haklarını da kısıtlıyorlar. 
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Örneğin, merkezin “bütün yerel parti örgütlerini örgütleme hakkını” 
kaldırıyorlar. Bu da Lenin’in savunduğu merkeziyetçiliğin bir gereği 
değil, kongre tarafından kabul edilmiş bir tüzük maddesiydi.  

Lenin’in R. Luxemburg’un bu konuda yaptığı eleştiriye verdiği ya-
nıt durumu olanca açıklığıyla ortaya koymaktadır. “Rosa Luxemburg 
ayrıca ‘onun (Lenin’in) anlayışına göre, Merkez Yönetim Kurulu, 
bütün yerel parti yönetim kurullarını örgütleme hakkına sahiptir’ di-
yor. Gerçekteyse böyle değil. Benim bu konudaki görüşlerimin neler 
olduğu, önerdiğim parti örgütlenme tüzük taslağıyla, belgesel olarak 
ortaya konulabilir. O taslakta yerel yönetim kurullarını örgütleme 
hakkına dair bir şey yoktur. Bu hak parti tüzüğüne, o tüzüğü hazır-
lamak üzere parti kongresince seçilen komisyon tarafından konmuş 
ve kongre komisyonun metnini benimsemiştir. Komisyonda, benim 
ve çoğunluk yanlısı bir başka üyenin yanı sıra üç üye daha vardı; 
görüldüğü gibi Merkez Yönetim Kuruluna yerel yönetim kurullarını 
örgütleme hakkını veren komisyonda üstün olanlar, benim muhalifle-
rimdi.” (age, s.282).  

Demek ki Lenin’in merkeziyetçilik adına yerel komiteleri örgütle-
me hakkını merkeze verme görüşü yoktur. O halde nasıl oluyor da 
Lenin bu maddeyi içeren tüzüğü kendi örgütü içerisinde uyguluyor. 
İşte burada sorunun tekrar özüne, demokratik merkeziyetçiliğin 
esaslarından birine, örgüt olabilmenin zorunlu bir gereğine geliyo-
ruz. Azınlığın çoğunluğa uyması ve alınan kararların değiştirilinceye 
kadar keyfi olarak kimse tarafından değiştirilememesi prensibi. Le-
nin’in anlattıklarından bunu anlamak gerekiyor. Kongre böyle bir 
kararı aldıktan sonra bir dahaki kongreye kadar bu kararın değişti-
rilmesi Lenin için söz konusu olmamıştır.  

Lenin’in bu noktadaki derdi merkeziyetçiliğin derecesi değil, bir 
parti örgütü fikrini tamamen dıştalayan özerklik fikridir. “Bir Adım 
İleri...”de bunu en açık biçimde dile şöyle getiriyor: “Birlik Kongre-
sinde, eğlendirici bir coşkuyla, parçanın bütüne boyun eğmesine 
gerek olmadığını, parçanın bütünle olan ilişkisini belirlemekte özerk 
olduğunu, bu ilişkiyi kalıba döken birlik tüzüğünün, parti çoğunluğu-
nun iradesini hiçe sayarak geçerli olduğunu kanıtlamaya çalıştıkları 
zaman, Martov’la Akselrod’un savunduğu şey, (eğer anarşizm değil-
se) özerklikti.”(s.244).  
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Lenin’in sorunu görüş biçimi tamamen merkeziyetçilik, özerklik 
çatışması. Kuşkusuz bunların birini eksen almadan demokrasi soru-
nu üzerine söylenecek olan hiçbir söz ortak sorunsal içerisinde yer 
almayacak ve aynı kelimeler kullanılsa bile kesinlikle aynı anlama 
gelmeyecektir. Merkezin yönetme hakkına sahip olduğu bir işleyiş 
içerisindeki demokrasi-ayrıca gizlilik koşulları altında- ile parçanın 
bütün ile olan ilişkisini tamamen kendisinin belirlediği ilişkiler içeri-
sinde işleyecek olan demokrasi aynı düzeylerde tartışılamazlar.  

Dahası, ikinci tür ilişki içerisinde bir yönetim biçimi olarak demok-
rasiden söz edebilmek de pek olanaklı değildir zira, parçanın mer-
kezle olan ilişkisini tesbit etmek hakkı merkezin yönetici değil, olsa 
olsa koordinatör (ama yetkisi olmayan), arabulucu görevini üstlen-
mesini getirir. Dolayısıyla merkez bütünün temsilcisi olarak, parçala-
rı yönetebilmek için onlar üzerinde yönetme haklarına sahip olmalı, 
yani yapı merkeziyetçi olmalı.  

Değişik sorunsallar arasındaki çatışmada kullanılan kavramların 
aynı anlama gelmediğini bilmek gerekiyor. Bu bilinmez ise söylenen 
sözlerin anlamını kavramak olanaklı olmaz. Merkeziyetçilik, yani 
birleşik bir parti olma konusunda anlaştıktan sonradır ki, ortak bir 
sorunsal içerisine girilmiş ve dolayısıyla bu merkeziyetçiliğin ne tür-
den bir şey olacağı konusunda ortak terimlerle tartışma başlayabilir. 
İkinci kongre üzerine olan tartışmalarda böyle bir ortak zemin yoktur. 
Bu zemin yalnızca Bolşeviklerin kendi aralarında vardır ve kendi 
zeminleri üzerinde sorunu gündeme getirdiklerinde merkeziyetçiliğin 
demokratik olması gerektiği ve bunun kavramsal ifadesi olarak da 
demokratik merkeziyetçiliğin lafının edildiğini Lenin’in yazılarında 
açık biçimler içerisinde görüyoruz.  

Birleşik bir parti olma fikrini peşin olarak kabul etmiş olanlar ara-
sında artık merkeziyetçilik üzerine esasta bir tartışma söz konusu 
olamaz. Bundan sonraki tartışmanın artık bu merkeziyetçiliğin nasıl 
gerçekleşeceği, demokratikliği esas alınıyorsa, somut koşullar göz 
önünde tutularak demokrasinin nasıl işletileceği üzerine olması ge-
rekir. Böyle bir yaklaşım biçimi de asla terazinin iki kefesinde duru-
yormuşçasına merkeziyetçiliğin mi yoksa demokratikliğin mi ağır 
basacağı ikilemine izin vermez. Birbirinin karşıtı olan kavramlar bun-
lar değil, “merkeziyet – özerklik” ve “demokrasi – bürokrasi” ikilileri-
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dir. Merkeziyetçiliğin azalmasında demokrasinin değil özerkliğin 
artması, demokrasinin azalmasında da merkeziyetçiliğin değil bü-
rokratikliğin artması söz konusudur. Eğer anlatmak istediklerimizle 
tutarlı olmak istiyorsak demokratik merkeziyetçiliği bu kavramlar 
üzerine oturtmak zorundayız. İşte o zaman gerçekten önümüze 
koyduğumuz amaçla araç arasındaki ilişkinin de net bir fotoğrafını 
çekmek olanağını elde eder ve tartışmayı daha verimli olabilecek bir 
alana, sosyalizm üzerine bir tartışmaya dönüştürebiliriz. Eğer mer-
keziyetçiliğin artmasından kastın bürokratikliğin artması olduğu net 
olarak ortaya çıkarsa bunun sosyalizmle ilişkisinin ne olduğunu da 
ortaya koymak da oldukça kolay olur. Eğer demokrasinin artmasın-
dan kasıt merkeziyetçiliğin yerine özerkliğin geçirilmesi ise bunun bir 
parti fikriyle nasıl çakışmaz olduğunu göstermek çok zor olmaz.  

Lenin’in adına, Leninizm adına örgütlenme konusunda çok şey 
söyleniyor ama bunların çoğunluğu Lenin’e zorla söylettirilmiş şey-
lerdir. Kendisinin bir parti birliği konusundaki görüşleri ise çok net: 
“...Biz, görüşümüze göre, birleşmeyi olanaklı kılmak için kabul edil-
mesi zorunlu olan (abç), temel örgüt ilkelerini (altını çizen Lenin) 
yinelemeye hazırız:  

1-) Azınlığın çoğunluğa uyması (tırnak içerisindeki ‘azınlık’ ve 
‘çoğunluk’ ile karıştırılmasın! Burada sözünü ettiğimiz genel parti 
örgütü ilkesidir. ‘Azınlık’ ile ‘çoğunluk’un birleşmesi değil; Bundan 
ileride söz edeceğiz. Soyutta konuşursak, eşit sayıda ‘Menşevik’ ile 
‘Bolşevik’in birleşmesini hayal etmek mümkündür, fakat azınlığın 
çoğunluğa uyması ilkesel olarak ve zorunluluk olarak kabul edilme-
dikçe böyle bir birleşme olanaksızdır.)  

2-) Kongre, yani bütün tam yetkili örgütlerden seçilmiş delegelerin 
bir kurultayı, partinin en üst organı olmalıdır; dahası, bu seçilmiş 
delegelerin herhangi bir kararı kesin olmalıdır (bu, kararın örgütlerin 
onayına sunulan danışıma konferansları, yani bir plebisit ilkesine 
karşıt olarak, demokratik temsili ilkesidir.)  

3-) Partinin merkezi organının (veya organlarının) seçimleri do-
laysız oyla olmalı ve bir kongrede yapılmalı. Bir kongre dışında yapı-
lan seçimler, iki aşamalı seçimler, vb. geçersizdir.  

4-) Partinin gerek yerel, gerekse merkezi bütün yayınları, hem 
parti kongresine hem de partinin ilgili merkezi ya da yerel örgütüne 
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tamamen bağımlı kılınmalıdır. Partiyle örgütsel ilişkisi bulunmayan 
Parti yayınlarının çıkartılması yasaktır.  

5-) Parti üyeliğinin niteliği belirlenmeli, kavram mutlak bir kesinlik-
le sınırlandırılmalıdır.  

6-) Aynı şekilde, herhangi bir parti azınlığının hakları da parti tü-
züğünde açıklıkla tanımlanmalıdır.” (İşçiler ve Partimizdeki Bölünme 
broşürüne Önsözden, Partileşme Süreci, s. 167-168).  

Yukarıda aktardığımız satırlar arasında tek bir yerde dahi merke-
ziyetçilik lafı geçmemektedir. Bundan kuşkusuz Lenin’in bir zaman 
ısrarla savunduğu şeyden bir sene sonra vazgeçmiş olduğunu çıka-
ramayız. Tam tersine merkeziyetçilik, demokratik merkeziyetçilik 
görüşü aynıyla bu ifadelerin içerisinde yatmaktadır. Azınlığın çoğun-
luğa uyması, kongre kararlarına bağlılık, parti yayınlarının partiye 
bağımlılığı, üyelerin niteliği, azınlığın hakları kavramları demokratik 
merkeziyetçiliğin esaslarını oluşturmaktadır.  

Lenin yukarıda ortaya koyduğu temel öğelerin dışındaki sorular 
konusunda tartışmaya ve değişik fikirlerden birisini benimsemeye 
hazırdır. Böyle bir tutum ilkesizlik değil, yürünecek olan yolda aynı 
prensiplere bağlı olmak koşuluyla, meseleyi daha yüksek veya al-
çak, daha düz ya da dolambaçlı bir biçimde niteleyebilmenin müm-
kün olduğunu bilmesindendir.  

Her şeyi kendisine göre tayin etmeye kalkışanın sonuçta hiçbir 
şeyi tayin edemeyecek konuma düşeceğini iyi bilen Lenin başkala-
rıyla prensiplerde anlaştıktan sonra uzlaşmaya girmek gerekliliğini 
kavrayan bir devrimcidir. Prensipli olmak adına her şeyi tayin etme-
ye kalkışıp hiç kimseyle bir arada olamayan kendinden merkezli 
devrimcilerimizin tutumundan çok farklı bir tutumdur bu. Tam on yıl 
boyunca Menşeviklerle aynı parti içerisinde olabilmek için mücadele 
verdi. İçinde yaşadığımız koşullarda devrimcilerimizin Lenin’in bu 
tutumu üzerine herhalde biraz daha fazla düşünmek zorunlulukları 
var.  

Merkeziyetçilik adına herkes üzerinde egemenlik kurmak isteyen-
lerin cereyan eden ayrılıklardaki sorumluluğu gerçekten derindir. 
Tabii bu sorumluluğun diğer bir yanı da demokrasi adına özerkliği, 
bütünle olan ilişkiyi canının istediği gibi tayin etme hakkını kendinde 
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görenlerdedir. Her iki tutum da Lenin’in merkeziyetçilik üzerine söy-
lemiş olduklarını tepetaklak ederek anlamakta birleşmektedirler. 

Gizlilik Ve Parti Yapısı Lenin, “Gizlilik bu cinsten bir örgütün öyle-
sine zorulu bir şartıdır ki, bütün öteki şartlar (üyelerin sayısı ve se-
çimi, görevler vb.) bu birinci şarta uydurulmalıdır.” (Ne Yapmalı?”, s. 
168) diyerek, baskı koşulları altında mücadele verme durumunda 
olan bir partinin temel direğini ortaya koyuyor.  

Hiç şüphe yok ki, böyle bir yapılanma benimsendiği için parti 
kendiliğinden proletaryanın partisi olmaz. Proletaryanın partisi, sını-
fın öncülerini bağrında toplamış komünist bir politik çizgi izleyen 
partidir. Komünist bir çizgi izlemeyle, baskı koşulları altında gizli 
çalışma aslında birbirinden ayrılamayacak karakterlerdir. Proletar-
yanın devrimci çizgisi demek doğal olarak burjuva düzenin kabulle-
nemeyeceği bir düşünüş ve eylem hattına sahip olmaktır. Düzeni 
ortadan kaldırmak için sürdürülen eylemin düzen tarafından yasal 
olarak benimsenmesi olanaklı değildir.  

Devletin varoluş nedeninin dışına çıkılmadığı müddetçe bu eylem 
eninde sonunda yasaklanacaktır. Ne var ki, devrimci bir çizginin 
sürdürdüğü her eylem yasa dışı olur diye bir zorunluluk yoktur. Dö-
neme ve koşullara göre, devrimci çizgiye ait birçok eylem yasal ko-
numda olabilir. Ama bir bütün olarak bu çizgi ve bunu sürdüren ör-
güt yasallığın dışında kalmak zorundadır. İşçi sınıfı mücadelesinin 
ileri mevziler kazanmış olduğu birçok ülkede, düzen kendini buna 
rağmen korumayı başarabilecek ölçüde güçlüyse, proletaryanın 
devrimci fikirlerinin yayılması ve örgütlenilmesi kabullenilmiştir. Ya 
da proletaryanın devrimci çizgisini benimseyen savaş örgütü yerine, 
onu düzenin kabullenebileceği bir düzen örgütü haline getirerek ya-
şam hakkı elde etmiş sözde komünist örgütler mevcuttur.  

Böyle örgütlerin çoğunluğu proletarya mücadelesini belirli düzey-
lerde tutmak suretiyle düzenin önemli istikrar öğelerinden birini oluş-
turdukları ölçüde düzen içerisinde güvenlikli bir yere sahip olmaya 
devam edeceklerdir. Ne var ki, istikrarı korumanın kolay olmadığı, 
devrimci çizginin bir savaş örgütü olarak sahneye çıkmaya kalkıştığı 
her yerde proletarya partisi yasa dışına düşmüş ve örgütlenmesini 
de gizlilik koşullarına uydurmuştur. Bu durum proletarya partisi için 
esas olan durumdur. Yasal konum elde etme, açık olma ise tali bir 
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durum olmak zorundadır. Devrimci kabarışın yasaları yerle bir ettiği 
dönemlerde, yasallık ne olursa olsun proletarya partisi açık hale 
gelebilir. Bu kendi kuvvet ve kudretinin somut bir dışa vurumudur.  

Açıktır ki, genel prensipler, istisnai durumlar üzerine değil, genel 
olan üzerinedir. Proletarya partisinin yasa dışı olduğu koşullarda 
esas olarak gizlilik prensibini benimsemesi ve yapısını buna göre 
kurması, kısaca Lenin’in bir söyleyişiyle, “bütün diğer şartları buna 
uydurması” aslında bir aksiyomdur. Yaşamanın koşulu gizlilik ise, 
bunu ortadan kaldıracak hiçbir koşulu benimsemek olanaklı olmaz.  

Ne var ki, bu kritik bir noktadır. Gizlilik adına, hareketsizlik ve bü-
rokrasi de savunulabilir, eylemlilik ve demokrasi de. Bunun için de 
Lenin diğer bütün şartlar buna uydurulmalıdır diyor. Besbelli ki, pro-
letarya partisi olmanın başka şartları da vardır. Bu şartların gizlilik 
şartlarına uydurulması ortadan kaldırılmaları değil, bu koşullarda 
işlerlik kazanmalarıdır. Gizli bir örgüt değişik biçimsel yapılar içeri-
sinde olabilir. Her bir biçim için esas olan ise bunları oluşturan birey-
lerin niteliği ve bu niteliğin sonucu olarak sürdürdükleri çalışma bi-
çimidir. Bunun içindir ki, Lenin Rusya’nın somut koşullarında parti 
sorununu tartışırken, işe üyelerin niteliğiyle girmektedir.  

Yine Rusya’da grubun kendi yapısını parti içerisinde korumaya 
kalkışma görüşüne karşı yapı açısından merkeziyetçilik sorununu 
öne koyuyordu. Üyelerin niteliği sorunu, özünde çalışma biçimini, 
örgüt içi işleyiş sorunlarını kendi içerisinde taşımaktadır. Lenin “Ne 
Yapmalı?”da ilkellikten kurtulabilmek için çalışmanın amatör yön-
temlerle değil gerçekten egemen sınıflarla sistemli bir mücadele 
haline getirilecek olan profesyonel yöntemlerle sürdürülmesi gerekli-
liğini vurgular. Yapılan her ciddi işin kuşkusuz ki, profesyonelce yön-
temlerle sürdürülmesi gerekir. Burada yöntemlerin profesyonelce 
olması amatör heyecanın kaybedilmesi anlamına gelmediğini be-
lirtmek gerekli. Kastedilen, yapılan işin ilkel bilgiler ve deneyimsizlik 
içerisinde değil, belli bir bilgi ve tecrübe birikiminin sonucu oluşmuş 
ustaca yöntemlerin kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Her bir meslek 
için durum bu olduğu gibi, politika mesleğinde de böyledir. Politika-
nın bir meslek olmadığını söyleyecek olanlar ancak hayaller içeri-
sinde yüzenler, ulaşılmak istenilen hedefle günün koşullarını birbiri-
ne karıştıranlar olabilirler.  
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Sosyalist mücadelenin amacı elbette ki, yöneten yönetilen ilişki-
sini ortadan kaldırmak, bu anlamda da politikayı ortadan kaldırmak-
tır. Bu tam demokrasinin gerçekleştiği duruma kadar politika herke-
sin katılabileceği ama birilerinin bu alanda diğerlerine göre usta ol-
maya devam edeceği bir alan olarak kalacaktır. Gerçeklik böyle kav-
ranılmadığı müddetçe, devrimci hareketin ilkellikten ve kendiliğinden 
bir hareket olmaktan kurtulması olanaksızdır.  

Eğer politikanın bir de gizlilik koşulları altında sürdürülmesi zo-
runluluğu göz önünde bulundurulacak olursa, parti üyelerinin niteli-
ğinin ne olması gerektiği konusunda genel bir yaklaşımı elde etmiş 
oluruz. Birincisi politik arenanın gerektirdiği bilgi ve tecrübe birikim i-
ne sahip olmak, ikincisi gizlilik koşullarında çalışmanın yöntemlerini 
bilebilmektir. Birincisi egemen sınıflarla sürdürülecek olan mücade-
lenin bilimsel düzeydeki şartı, ikincisi de ayakta kalmaya devam 
edebilmenin şartıdır. Bunlardan hangisinin önemli olduğu konusun-
da üretilecek olan herhangi bir soru anlamsızdır. Baştan kabul et-
mek gerekiyor ki, birincisi kan ise ikincisi de onu taşıyacak olan da-
marlardır. Bu ikisinin ayrılmaz birliği karşısında hangisinin önemli 
olduğunu sormaya kalkışmak sorunun özünü unutmak demektir. 

Zaman zaman bu türden bir problemin devrimcilerin karşısında 
dikildiğini görüyoruz: “Parti üyesi olmak için, acaba bilgili mi olmak 
gerekir, yoksa nasıl gizli çalışılacağını bilmek mi?” Böyle bir soruyu 
soran belli ki sorunun özünü unutarak, kendine ait soyutlamalar üze-
rinden akıl yürütmektedir.  

Buna göre iki tip vardır. Sosyalizm hakkında çok şey bilen, ama 
devrimci olmayan; sosyalizm hakkında çok az şey bilen ama dev-
rimci olan, dolayısıyla mücadelenin her tür sıkıntısını gönül rahatlı-
ğıyla üstlenebilecek olan. Soyutta böyle tipler yaratıldıktan sonra 
bunlardan hangisinin devrimci mücadele için gerekli olduğu düşü-
nülmektedir. Kuşkusuz birincilerden oluşturulacak soyut bir parti, bir 
aydınlar topluluğu, bir tartışma kulübü, hayatın değiştirilmesi faaliye-
tinde yer almayan, sadece hayat üzerine yorumlar yapan “bilgeler” 
ocağı olur. İkincilerden oluşacak olan da, politikada ilkel yöntemler-
le, amatörlüğün sınırları içerisinde, sadece varolan heyecanı ve 
bağlılık duyguları ile politik arenaya dalıp, bir zaman için egemen 
sınıfın ciddi başağrısı olabilecek ama sonuçta, egemen sınıfın usta-
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lıklı yöntemleri sayesinde politik arenadan silinecek bir yapı oluştu-
rur.  

Proletaryanın ne bunların birincisine ne de ikincisine gereksinimi 
vardır. Onun gereksinim duyduğu şey, hem mahrum bırakıldığı bi-
limsel bilginin üretici ve taşıyıcısı olacak hem de bu bilginin sağladı-
ğı aydınlıkta yaşamın değiştirilmesi eyleminde bizatihi yer alacak 
olan istikrarlı bir yapıdır. Yüzbinleri, milyonları kapsayan böyle bir 
partinin gizlilik koşulları içerisinde çalışabilmesini düşünmek olanaklı 
değildir. Partinin, onun programını kabul eden yüz binlerden oluş-
ması, bilimsel bilgi üretimi konusunda elbette ki bir engel teşkil et-
mez; ama polise karşı kevgir gibi olmasına neden olur. Böyle bir 
parti hiçbir sırrını polise karşı gizleyemez.  

Ancak Lenin’in sorunu partinin yüz binleri kucaklamasına ilişkin 
değildir. Zira gerçekten yüz binleri kucaklamış bir parti, polise karşı 
kevgire dönecek olsa da, polis kuvvetiyle kolay kolay tahrip edile-
meyecek toplumsal bir kuvvet oluşturur. Hele milyonların sözünü 
edecek olursak, o zaman egemen sınıflar için çözüm poliste değil, 
devlet kuvvetlerinin toptan harekete geçirilmesindedir.  

Ama bilinen gerçektir ki, hiçbir parti ortaya çıktığında yüz binleri 
milyonları kapsama şansına sahip değildir. Bu noktalara ulaşabi l-
mek için uzun mücadele yıllarının geçmesi gerekmektedir. Hele sür-
dürülecek olan politikanın ihtilalci olması gerektiğinde ısrar ediliyor-
sa, bu gelişim en zor koşullar altında gerçekleşecek demektir. Bu 
uzun süreci kendisini egemen sınıfa karşı korumayı becerebilen bir 
yapı atlatabilir. İşte böyle bir partinin üyeleri mutlaka ve mutlaka bu 
mücadelenin gerekleri konusunda belli bir ustalığı kazanmış insanlar 
olmalıdırlar.  

Lenin Ne Yapmalı’da “Devrimci işçi, görevine tam olarak hazırla-
nabilmek için, profesyonel bir devrimci olmalıdır.”(s.164) dediği za-
man ona karşı yönetilmiş olan eleştiriler, “devrimci görevleri yalnızca 
dar bir aydınlar gurubunun üzerine yıkmak” ya da “yığınların dev-
rimdeki inisiyatifini hiçe saymak “ noktalarında toplanıyordu. Bugün 
de bu eleştirilerin benzerlerini Lenin’in parti anlayışının elitist olduğu 
şekline bürünmüş olarak görüyoruz. Lenin’in gerçekten proletarya 
partisi için ideal üye olarak gördüğü tip, ajitatör, örgütçü, propagan-
dacı, savaşçı, dağıtımcı vb. olarak uzmanlaşmış komünistlerdir.  
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Bunların herhangi birindeki uzmanlığı da kuşkusuz uzmanlık ola-
rak değerlendirmekte ve tümünde birden uzmanlaşmış olmalı bek-
lememektedir. Profesyonelliğin ne olduğu konusu hem çok tartışıl-
mış hem de çok karıştırılmıştır. Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da süren 
mücadelenin zorunlu bir sonucu olarak, binlerce genç insan, okulla-
rıyla, evleriyle ilişkilerini kesmişler ve her zaman yapacak bir iş bu-
lamasalar dahi devrimci mücadeleyi tek işleri haline getirmişlerdir. 
Bu durum profesyonel kavramının da karışmasının temelini oluştur-
muştur.  

Lenin’in ifadelerinin içerisinde geçen “bütün zamanını devrimci 
eyleme adama” bu yoldaşlara uygulandığında hepsini profesyonel 
olarak görmek mümkün olabilir. Ama gözden kaçırılan nokta, bu 
insanların hangi konuda uzmanlaşmış olduklarıydı. Bu kitlenin en 
büyük kısmının uzmanlaşmış olduğu hiçbir iş yoktu. Tabancanın 
tetiğine basmak ve karşı tarafa silahı yöneltmek uzmanlık gerektiren 
bir iş değildir. Elbette ki savaşçılıkta uzmanlaşma mümkün olan bir 
iştir. Herkesin bildiği gibi bu uzmanlık uzun ve eziyetli çalışmaları 
zorunlu kılmaktadır. Kuşkusuz bu insanlar arasında bu meslekte 
uzmanlaşanlar oldu. Böyle gelişim göstermiş olanları profesyonel 
olarak nitelemek yanlış olmazdı. Ama çarpışmanın siyasi ve teknik 
her türlü gereğini bilen kişi ile tuvalette otururken kendi kendini yara-
layan kişileri aynı kefede tartmak kadar büyük haksızlık ve yanlış 
sonuçlara yol açacak bir bakış olabilir mi?  

Profesyonel olmanın gereği elbette ki, yapılan işi arada bir değil, 
bütün zaman içerisinde yapıyor olmaktır. Ama tanıma buradan baş-
lamak işi tepetaklak etmek oluyor. Bu demektir ki, önce kişi profes-
yonel olarak tayin edilecek, daha sonra da o profesyonelliğin gerek-
tirdiklerini öğrenecektir. Bu yoldan gidildiğinde ortada profesyoneller 
değil, bir yığın adı profesyonel olan amatörler bulunur.  

Profesyonellik her şeyden önce o alan için gerekli olan bilgilerin 
elde edilmesi ve bunları hayata geçirecek uzun bir çıraklık dönem i-
nin yaşanmasıyla olanaklı olur. “Bizim kendisini gösteren her işçiye 
profesyonel ajitatör, örgütçü propagandacı, literatür dağıtıcısı, vb. 
vb. olabilmesi için yardım etmenin görevimiz olduğunu bilmediğimiz 
için bu böyle olmaktadır. ...Ama siyasi olarak özgür olan bir ülkede 
geniş ölçüde ve otomatik olarak meydana gelen bir şeyi, Rusya’da 
biz bilinçli olarak ve sistemli bir biçimde örgütlerimizden yararlana-
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rak yapmalıyız. Azıcık yeteneği olan ve bir şeyler ‘vaad’ eden bir 
ajitatör işçinin günde on bir buçuk saat fabrikada çalışmasına izin 
verilmemelidir. Zamanında bütün vaktini siyasi eyleme ayırabilmesi 
için; eğer tecrübesini artıracaksa, görüş ufuklarını genişletecekse, 
Çar’ın jandarmasına karşı mücadelede hiç değilse birkaç yıl daya-
nabilecekse çalıştığı yeri değiştirebilmesi için, onun geçimi, partimiz 
tarafından sağlanmalıdır.”(Ne Yapmalı?, s. 165)  

“Bir şeyler vaat eden” derken Lenin’in neyi kastettiğini doğru an-
lamak gerekiyor. Eğer göze kestirilen herkesin bir şeyler vaadettiği 
zannedilirse, örgütün baktığı bir yığın görevli olur ama doğru dürüst 
tek bir ajitatör olmaz. İkinci olarak da profesyonelliğin gereğinin her 
zaman örgüt tarafından bakılmak olmadığını kavramak gerekir. Ger-
çekten kendi fabrikasında ajitatör olarak öne çıkmış bir komünist işçi 
kendi ufkunu genişletebilmek ve devrimci mücadeleyi başka fabrika-
larda da sürdürmek üzere gerekli olduğunda örgüt tarafından geçimi 
üstlenilmelidir. Böyle ajitatörlerin en ünlülerden biri Kalinin’dir. Ama 
Kalinin’in ömrü neredeyse fabrikalarda çalışarak geçmiştir. Zira bir 
meslek için mesleki bilgiler ne kadar önemliyse, bu mesleğin icra 
edileceği alan da en az o kadar önemlidir.  

Bir ajitatör işçinin doğal ajitasyon alanı fabrikadır. Bu alandan bü-
tünüyle kopmuş bir işçinin bu meslekte gelişmesini beklemek hayal 
olur. Fabrikaya dışarıdan yaklaşacak olan bir kişinin ajitasyon kabili-
yeti kendiliğinden ortadan kalkar veya en dar sınırlarına indirilmiş 
olur. Lenin’in burada anlattığı böyle “umut verici” işçiler bulunduğun-
da, parti örgütlerinin bunlarla özel olarak ilgilenmesi ve yaptıkları işin 
daha ustaca gerçekleştirilebileceği koşulların o işçi için yaratılması-
dır. Böyle ustalaşmış bir işçinin başka alanlarda faaliyet gösterebi l-
mesi için zaman zaman işini terk etmesi gerekliliği de aşikardır. Bu 
şartı da ona elbette ki parti hazırlamalıdır.  

Kendi fabrikasından çıkıp tüm ülke çapındaki, parti faaliyeti içeri-
sinde yer alabilecek niteliklere ulaşmış olan kişi, işini bilen yani pro-
fesyonel bir kişidir. Profesyonelliği kişinin kazandığı pozisyonda de-
ğil onun kendi niteliklerinde aramak gerekir. Hangi alan söz konu-
suysa, o alandaki yeteneği, bilgisi ve tecrübesiyle insan ancak pro-
fesyonel olarak nitelendirilebilir ve kuşkusuz böyle bir kişinin işinde 
en üst verimi ortaya koymasının yolu da kişinin münhasıran bu işle 
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uğraşır olmasına bağlıdır. Ancak bu noktada belirtilmesi gereken 
önemli bir nokta, hiç kimsenin uzmanlaştığı tek bir alanla sınırlı kal-
masına olarak tanımamaktadır. Sınıf mücadelesinin her bir boyutu 
hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmayan bir uzmanın iyi bir uzman 
olmasını sınıf mücadelesi içerisinde beklememek gerekir.  

Usta bir ajitatör olmak demek, aynı zamanda Marksizm konusun-
da net bilgilere sahip olmak, polise karşı mücadelenin gereklerini 
bilmek, günlük ekonomik ve sosyal gelişmenin detayları hakkında 
açık fikirlere sahip olmak demektedir. Bunlardan yoksun bir ajitatör-
lük, çoğunlukla laf kalabalıklığı ve giderek demagojiye dayanmak 
zorunda olur. Belki böyle bir kişi cin fikirli bir “çarıklı erkanı harb” 
olarak yığınları coşturabilir, karşısındakileri susturmayı becerebilir 
ama komünist bir politikanın doğrulukla hayata geçirilmesini bece-
remez. Bu nedenledir ki, her komünist eğer, bir ajitatörse, bu uz-
manlığını başka uzmanlıklarla propagandistlikle, örgütçülük vb. ta-
mamlamak zorundadır.  

Örgüt faaliyetinin sürdüğü her birimde bir ajitatör, propagandacı 
vb.vb. olarak çalışabilecek duruma gelmiş kişileri profesyoneller 
olarak nitelemek doğru olur. Ancak sınıf mücadelesine öncülük ede-
cek olan bir örgüt sadece bu unsurlardan oluşmaz ve oluşamaz da. 
Böyle insanların içinden çıkıp gelecekleri bir zeminin var olmadığı, 
bir durumda böylesi beş on insan belki bulunabilir. Ama sınıf müca-
delesinin, onun içerisinde yer aldığını düşünen bir örgütün beş on 
insanın işi olmadığını bilmesi gerekir. Bu insanların esas olarak için-
den çıkıp gelecekleri alan işçi sınıfıdır ve proletarya partisi kendisini 
bu alana derin köklerle bağladığı takdirde “yetiştirilecek” insanlarla 
da karşılaşabilme şansını elde eder. Bu karşılaşmanın tesadüfler-
den kurtulması ve organik bir olay haline gelmesi, partinin etrafında 
yığınla işçi örgütü oluşturmaktan ayrı olarak bünyenin içerisinde 
bunlara yer verilmesidir. Eğer örgüt yalnızca işçi sınıfı kitlesinin do-
ğal alanından ayrı bir yerde örgütlenmiş olan profesyonellerden olu-
şacak olsa yığınla organik değil dolaylı bir bağlanma ortaya çıkar. 
Bunu aşmanın tek yolu bizzat yığının bünyesinde parti örgütlerinin 
yer alıyor olmasıdır.  

Böyle örgütlenmeler yaratılabildiği takdirdedir ki, hem profesyo-
nellerin ortaya çıkacakları alan şekillenmiş olur hem de profesyonel-
ler yığınla organik ilişki içerisinde kalmaya devam ederler. Bunlar 
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proletarya partisinin (işçi sınıfıyla sınırlı kalıyoruz) işçi sınıfının sınıf 
olarak ortaya çıktığı alan olan fabrikalarda oluşturduğu örgütlerdir. 
Bu örgütler sayesindedir ki, işçi sınıfı kitlesiyle doğrudan bağlanma 
gerçekleşir ve onun gerçek ileri unsurları devrimci örgütün bünyesi-
ne kazanabilirler.  

Sınıfın en ileri unsurları hiçbir zaman kendiliklerinden profesyonel 
değildirler ama buna rağmen günlük mücadelelerinde içinde bulun-
dukları kitleye önderlik edecek ölçüde gelişkinlik taşıyan ve gizlilik 
koşullarında nasıl çalışabileceğini öğrenebilecek kişilerdir. Öncülük 
görevi onları egemen sınıfın çeşitli oyunları ve polisin devrimcilere 
karşı kullandığı yöntemler konusunda çoktan uyarmıştır; zaten bu 
uyanıklığa sahip oldukları içindir ki öncülük görevi onlara düşmüştür. 
Lenin partiyi hiçbir zaman profesyonellerle sınırlı görmediğini “Bir 
Adım İleri, İki Adım Geri”de açık olarak ortaya koyuyor:  

“...Parti işçi birliklerine kendi anlayışını aşılamaya ve onları kendi 
etkisi altına almaya çalışmalıdır, çalışacaktır; ama böyle yapabilmek 
için, bu işçi birliklerindeki sosyal demokrat öğelerle (Sosyal Demok-
rat Parti’ye mensup olanlar) sınıf bilincine tam ulaşmamış, siyasal 
yönden etkin olmayan kişileri, yoldaş Akselrod’un bize yaptırmak 
istediği gibi birbirine karıştırmak değil, birbirinden ayırmak gerekiyor. 
... En gizli işlevlerin bir devrimciler örgütünde merkezileşmesi, geniş 
yığınlara yönelik ve bu yüzden de olabildiğince gevşek ve gizlilikten 
uzak bulunan işçi birlikleri gibi, işçilerin kendi kendilerini eğitme çev-
releri ve illegal yazını okuma çevreleri gibi, sosyalist ve demokratik 
çevreler, nüfusun bütün öteki kesimleri arasında sosyalist ve de-
mokratik çevreler vb.vb. gibi büyük sayıdaki öteki örgütlerin eylem 
alanını genişletecek ve niteliğini zenginleştirecektir.  

Böyle çevreleri, sendikaları ve örgütleri her yerde kurmak gerekir; 
bunlar olabildiğince çok sayıda olmalı ve yerine getirdikleri işlevler 
olabildiğince çeşitli olmalıdır; ama bunları devrimciler örgütüyle birbi-
rine karıştırmak, aralarındaki sınır çizgisini silmek, saçma ve zararlı 
olur.” (s.96).  

“Bu alıntı, devrimciler örgütünün, işçilerin yaygın örgütleri tarafın-
dan sarmalanıp örtülmesini bana yoldaş Martov’un anımsatmasının 
ne kadar yersiz olduğunu gösteriyor. Ben bunu ‘Ne Yapmalı?’da 
zaten göstermiş ve ‘Bir Yoldaşa Mektup’ta da daha somut biçimde 
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geliştirmişimdir. Fabrika grupları diye yazmıştım orada, “bizim için 
özellikle önem taşır: hareketin esas gücü, büyük fabrikalardaki işçi 
örgütlerindedir. Çünkü büyük fabrikalar (ve büyük tesisler) işçi sını-
fının yalnızca sayı bakımından büyük kesimini değil, etki, gelişme ve 
savaşım kapasitesi bakımından da büyük kısmını içerirler. Her fabri-
ka bizim kalemiz olmalıdır.  ...Fabrika alt komitesi, bütün fabrikayı, 
işçilerin olabildiği ölçüde geniş kesimini, her türden değişik guruplar 
(ya da temsilciler) ağıyla kucaklamaya çalışmalıdır. Bütün gruplar, 
topluluklar, alt komiteler, vb., bir yönetim kurulunun ya da kurulun 
yan kuruluşlarının statüsüne sahip olmalıdırlar. Bunlardan bazıları 
Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi’ne katılma isteğini açıkça öne sü-
recekler ve yönetim kurulu tarafından onaylanırsa, partiye katılacak-
lardır. Böylece (ya yönetim kurulunun buyrultuları çerçevesinde ya 
da onunla anlaşmaya vararak) belirli ödevler yüklenecekler, parti 
organlarının buyruğuna uymayı kabul edecekler, bütün parti üyeleri-
nin sahip olduğu aynı haklara sahip olacaklar ve kurul üyeliği için 
aday olabileceklerdir, vb.. 

Bazıları RSDİP’ne katılmayacaklar, parti üyelerince kurulan grup-
ların ya da şu veya bu parti gurubuyla ilişkisi olan toplulukların sta-
tüsüne sahip olacaklardır, vb..’(s.17-18) İtalik ifadeler, benim birinci 
metnimdeki düşünceyi, ‘Bir Yoldaşa Mektup’ta zaten açıkça ifade 
ettiğimi gösteriyor. Partiye girme koşulları orada açıkça belirtilmiştir:  

1-) Belli bir örgütlenme derecesi;  

2-) Bir parti yönetim kurulunun onayı” (s.82-83-84).  

Bu uzun alıntıyı aktardık ki, sık sık alıntılara başvurarak Lenin’in 
parti konusunda istikrarla aynı şeyleri savunmuş olduğunu ispatla-
makla uğraşmayalım diye. Yukarıda, daha önceki eserlerinden alıntı 
yaparak belli bir örgütlenme fikrini nasıl geliştirmiş olduğunu açıkça 
ortaya koyuyor, Lenin.  

Proletarya partisinin yapısı konusunda Ne Yapmalı?’da da, Bir 
Yoldaşa Mektup’ta da, Bir Adım İleri...’de de aynı şeyleri söylüyor: 
“genel olarak örgütlenme derecesine ve özel olarak da örgütünün 
gizliliğine ilişkin olarak ana çizgileriyle şu kategoriler düşünülebilir:  

1-) Devrimcilerin örgütleri;  
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2-) Olabildiği ölçüde yaygın ve çeşitli işçi örgütleri (belli koşullar-
da, öteki sınıfların belli öğelerini de kapsamına alacağını düşünerek, 
kendimi işçi sınıfıyla sınırlıyorum). Partiyi bu iki kategori meydana 
getirir. (abç) Ayrıca,  

3-) Partiyle ilişiği (1) olan işçi örgütleri;  

4-) Partiyle ilişiği olmayan ama fiilen onun denetim ve yönetimin-
de bulunan işçi örgütleri;  

5-) İşçi sınıfının, sınıf savaşımının büyük ölçüde kendini gösterdi-
ği olaylarda, belli bir oranda sosyal demokrat partinin kısmen yöne-
timi altına giren örgütlenmemiş öğeleri” (Bir Adım İleri... s.85)  

Lenin’in yukarıda aktardığımız pasajlarını dikkatle okumamış 
olanlar zaman zaman örgütün yapısı ve üyelerinin niteliği konusun-
da karışıklıklara neden olmuşlardır.  

Lenin’in 1. ve 2. maddelerde belirttiği öğeler partiyi oluşturan ve 
üyelerin içerisinde yer almak zorunda olduğu yapılardır. Devrimcile-
rin örgütleri dediği, esas olarak profesyonel devrimcilerden oluşan 
yönetici komiteler ve onların gerekli uzmanlık organlarıdır. Merkez 
Komitesi ve yerel komiteler bu türden örgütlerdir; bunların gerekli 
uzmanlık organları hakeza.  

İkinci maddede belirttiği örgütler ise esas olarak sınıfın, sınıf içe-
risinde oluşturulan fabrika komiteleri ve bunların yan kuruluşlarıdır. 
Bu yan kuruluşlardan bazıları parti örgütüne dahil edilir, bazılarıysa 
üçüncü maddede belirtilen “partiyle ilişiği olan işçi örgütleri” statü-
sünde olurlar. Yani bu gruplar parti üyelerinden oluşmaz ama part i-
ye bağlı olarak çalışırlar. Bunlar geniş kitle örgütleri değil, parti or-
ganları etrafında toplanmış küçük sempatizan gruplardır. Ve partiye 
doğrudan bu gruplar aracılığıyla bağlıdırlar.  

Dördüncü grupta yer alan örgütler partiye doğrudan bağlı olmayıp 
partiyle işbirliğini kabullenmiş, Lenin’in lose (gevşek) dediği cinsten 
daha geniş ve gevşek ilişkilere sahip örgütlerdir. Bunlar kültür kulüp-
lerinden, sendikalara, kadın ve gençlik örgütlerine kadar değişiklik 
gösterebilirler ve her türden örgütlenmenin yasak olduğu koşullarda 
alacağı biçimlerle, nispi örgütleneme özgürlüğünün olduğu koşullar-
da alacakları biçimler birbirinden değişik olur. Örneğin gizlilik koşul-
larında polise açık vermemek açısından bu tür örgütlerin hiçbir tü-



KURTULUŞ BELGELER - 8. Kitap                       53 

  

züğünün olmamasını salık veriyor Lenin. Ancak ilk üç kategoride yer 
alanlar her koşulda belli bir sisteme göre örgütlenmeli ve sempati-
zan örgütleri de dahil olmak üzere yakın disiplin ve çalışma tarzı 
anlayışına sahip olmalıdırlar. Bu sayededir ki, sempatizan örgütler 
de yetkinleşip gerçek parti örgütü haline gelebilirler.  

Yukarıda anlatılanlar parti örgütünün işçi sınıfıyla sınırlanmış ola-
rak bir çerçevesini çizmektedir. Lenin’in proletarya partisinin gücü 
yettiği oranda diğer sınıflar arasında da faaliyet sürdürmesi gerekt i-
ğini söylediği bilinir. Yukarıda, ikinci maddede “belli koşullar altında, 
diğer sınıfların belli unsurlarının buraya dahil edileceğinin aşikar 
olduğunu kabul ederek kendimi işçi sınıfıyla sınırlıyorum”(kitabın 
İngilizce baskısında bizim alıntı yaptığımız kitaptan biraz daha farklı 
olarak böyle ifade ediliyor) derken, söz konusu çalışmanın ortaya 
çıkardığı unsurların nasıl örgütleneceğine de açıklık getirilmiş ol-
maktadır.  

Lenin’in Ne Yapmalı?’da sürekli olarak “dar bir devrimciler örgütü 
yaratmalıyız” derken neyi kasdetmekte olduğu bu açıklamalar karşı-
sında açıklığa kavuşmuş olmalı.  

Lenin, örgüt kavramını geniş ve dar anlamları içerisinde kullan-
maktadır. Devrimciler örgütü, parti yapısı içerisinde ayrı bir yapı de-
ğil partiyi oluşturan iki temel tipten biridir. Ve esas olarak, proletarya 
partisi içerisinde yer alan profesyonel devrimcileri kastetmektedir 
(Burada “devrimci” kavramının yanlış kullanımlarına dikkat çekmek 
gerekir. Kastedilen tamtamına “komünist” sözcüğüdür.).  

İkinci kategoride sözü edilen örgütlerin ise her fabrikaya, işyerine 
yayılmasını söyleyen Lenin’in, partinin darlığından kastı, “her grev-
cinin parti üyesi ilan edildiği” durumda ortaya çıkacak olan partinin 
genişliği karşısındaki darlıktır. Böyle bir parti, grevlerin genişlediği 
bir durumda neredeyse sınıfın tümünü kapsar duruma gelir. Tabii bu 
gerçekleşmeyecek hayali bir yapıdır. Hayalidir, çünkü parti açısın-
dan hiçbir fonksiyon sürdürmeyen kişiler partinin mensubu olarak 
tasarlanmaktadır. Lenin’e göre ise partinin kapsayabileceği unsurla-
rın belli bir sınırı mevcuttur.  

Bunlardan birincisi herkesin ”programı benimsemesi”dir. Bunu 
kuşkusuz Menşevikler de öngörmektedirler. Ama Lenin, “...Eğer 
bilinçli bir sözcü olacaksa parti, bilinçlenmede kesin bir düzeyi sağ-
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lama bağlayacak ve bu düzeyi sistemli bir biçimde yükseltecek ör-
gütlenme ilişkilerini ortaya koyabilmelidir. ‘Eğer Martov’un yolundan 
yürüyeceksek’ diyordu Pavloviç Yodaş, ‘her şeyden önce, programı 
benimsemeyi öngören maddeyi çıkarmamız gerekir; çünkü bir prog-
ramın benimsenmesinden önce, iyice öğrenilmesi ve anlaşılması 
gerekir. ... Programın benimsenmesi, oldukça yüksek bir siyasal 
bilinç düzeyini ön gerek sayar’. Biz sosyal demokrasiye gösterilen 
desteğin, onun yönettiği savaşıma katılmanın, herhangi bir koşulla 
(öğrenmek, anlamak vb. gibi) yapay biçimde sınırlandırılmasına asla 
izin vermeyeceğiz; çünkü hem bilinci hem örgütlenme güdüsünü 
ilerleten şey, bu katılmanın kendisidir; ama bir parti içinde, sistemli 
bir çalışmayı yürütmek için bir araya geldiğimize göre, bu çalışma-
nın sistemli olmasını sağlamalıyız”. (Bir Adım İleri,...s.95) diyerek 
parti program ve tüzüğünü benimsediğini ilan eden kişinin üye ola-
bilmesi için başka bir şartın aranması gerektiğini Menşeviklere karşı 
ortaya getiriyor. “Parti üyesi olmak için örgütsel ilişkileri kabul ediş 
yalnızca platonik bir biçimde olmamalıdır”. “Parti kesin bir düzeyi 
sağlama bağlamak” için platonikliğin ötesinde fiilen gerçekleşmiş 
olanı görüp onaylamalıdır. Bu nedenle de Lenin partiye giriş için  

“1-) Belli bir örgütlenme derecesi;  

2-) Bir parti yönetim kurulunun onayı”nı şart koşmaktadır.  

Belli bir örgütlenme derecesinden kasıt komünist parti içerisine 
dahil olmadan önce başka bir yapı içerisinde, bu partide çalışabile-
cek ölçüde yetkinlik kazanmış olmak demektir.  

Proletarya partisi üyelerini sokaktan toplamaz. Üyeliğine gidecek 
yol onun çevresindeki örgütlerden geçer. (Doğal bir süreçte, birleş-
meler, katılımlar ayrı bir olay olarak görülmeli). Bu örgütler içerisinde 
yer alan komünistler sosyalist çalışma metotlarını belli bir düzeyde 
gerçekleştirebiliyorlarsa partinin düzeyini koruyabilmesi açısından 
güvence sağlıyorlar demektir. O zaman parti etrafında değişik tür-
den örgütlerde kümelenmiş çok sayıda insan ya tek tek, ya da grup-
lar halinde partiye üye olarak kabul edilirler. Böyle grup ve kişilerin 
katılımıyla parti tabanı, profesyonellere göre son derece geniş bir 
yapıya ulaşır. Ama bu insanlarda aranacak ortak özellik sınıfın öncü 
unsurları olmalarıdır. Zaten sınıfın sıradan unsurlarının böylesine bir 
örgütlenme ve bilinç düzeyine ulaşabilmeleri olanaklı değildir. Eğer 
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böyle bir durum olabilecek olsaydı, burjuva düzeninin yıkılması gün-
lük bir iş olurdu.  

Sınıfın öncü unsurlarının parti saflarına katılmasıyla parti, dev-
rimciler örgütüne göre geniş, ama sınıfın kitlesine göre yine de dar 
bir örgüt olarak kalır. 1905 yılında Petrograd örgütünün üye sayısı 
6000’i bulmuştur. Ama bu sayı Petrograd proletaryası karşısında 
yine küçük bir azınlığı oluşturmaktadır. Kuşkusuz bu 6000 kişinin 
hepsinin birden profesyonel olduğunu ve yarısının da örgüt tarafın-
dan finanse edildiklerini düşünemeyiz!  

Partinin profesyonel yapısı ne kadar pekişik olursa, örgüt faaliyeti 
de o ölçüde sistemliliğe ve sürekliliğe kavuşur. Sistemlilik ve sürekli-
lik devrimci mücadelenin can damarıdır. Egemen sınıflar bunu en-
gelleyebildikleri ölçüde varlıklarını da güvence altına almış olurlar. 
Her şeyin sil baştan olması tecrübe birikimini engelleyecek ve dola-
yısıyla yaşanıp geçilmiş olan ilkellikler her nesil için yaşanması zo-
runlu uğraklar haline gelecektir.  

Türkiye devrimci hareketinde böyle bir sistemlilik ve sürekliliğe 
kavuşulamamış olması her devirde neredeyse aynı sorunların yeni 
baştan gündeme gelmesine, aynı acemiliklerin yeniden yapılmasına 
ve sonuçta zamanın ve enerjinin boşa harcanmasına neden olmak-
tadır.  

Bugün devrimci bir partinin yaratılması için geçmiş tarihlere göre 
insan malzemesi ve tecrübe birikimi açısından en uygun denilebile-
cek şartları yaşamaktayız. Her defasında egemen sınıflar tarafından 
vurulup dağıtılmış olsa da, sosyalist hareket önemli bir tecrübe biri-
kimini ve insan malzemesini gerçekleştirmiştir.  

Bugün yerine getirilmesi gereken görev bir yandan bu hareketin 
ortaya çıkarmış olduğu profesyonel nitelikleri belirli ölçülerde geliş-
miş devrimcileri tek bir örgüt çatısı altında birleştirmeye uğraşırken, 
diğer yandan da işçi sınıfının öncü unsurlarının örgüt saflarına ka-
zanılması mücadelesini sürdürmektir.  

Şurası aşikar ki, bunca devrimci insan malzemesi dışımızda yer 
alırken bunlara gözlerimizi kapayıp, hepsini biz yeni baştan yarata-
cağız, yetiştireceğiz diyemeyiz. Bu var olan malzemeyi değerlendi-
rememek, zamanı boşa harcamak anlamına gelir.  
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Bu görüşün işçi sınıfının öncülerini saflarımıza kazanmak ama-
cıyla çatışan biri yanı yoktur. Tam tersine bizzat onu öngören bir 
görüştür. Kazanılmasından söz ettiklerimiz kendisini işçi sınıfı mü-
cadelesinde ortaya koymuş, bugüne değin şu ya da bu çizgiyle yü-
rüme durumunda olmuş insanlardır.  

Her yenilgi dönemi insanların zihinlerinde derin etkiler yaratır. 
Kimilerinin hatalı çizgilerinde daha da derinleşip, iflah etmez nokta-
lara savrulmasına neden olurken, kimilerinin de hatalarından dersler 
çıkarıp, devrimci çizgiye yönelmelerine yardımcı olur.  

Hareketimizin 1970 sonrası ortaya çıkışı tam böyle bir karakter 
arz eder. Hatalarından dersler çıkarma kabiliyetini yalnızca kendim i-
ze mahsus bir özellik olarak görme hakkımız yoktur. Böyle bir bakış 
açısına saplananlar, başkalarının çıkarmış olduğu doğru ya da doğ-
ruya yakın dersleri görmemek için ısrar ederler ve sekter bir çizginin 
gelişmesine neden olurlar. Bu bakıştan dikkatle uzak durmalı ve her 
bir hareketi, grubu, çevreyi dikkatle izleyip, olumlu gelişmelerin gö-
rüldüğü durumda, ilkelerimiz üzerinde anlaşma olanağı varsa sek-
terliğe düşmeden verilebilecek her tavizi vererek komünist işçi part i-
sinin kuruluşunu kolaylaştırmalıyız.  

Bu, oturup, birleşecek birilerini bekleme anlamına gelmez. Kendi 
varlığımızı bütün gücümüzle geliştirmeye ve komünist işçi partisine 
doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Bu yolda atabileceğimiz adımlar 
aslında dışımızdakilerle de ilişkilerimizi daha sağlam bir biçimde 
geliştirmemizi sağlayacaktır. Ancak yenilgiden yavaş yavaş çıkılma-
ya başlanılan şu noktada birlik sorununun özel bir yeri vardır.  

Hayat gelişip farklı çizgiler yerlerine oturduktan sonra artık birlik 
sorunundan aynı biçimde bahsetmek olanaklı olmayacaktır.  

Bugünkü bir araya gelme, proletarya partisinin yaratılması şiarla-
rının yerini, bir yığın “proletarya partisi” arasındaki ilişkiler alacaktır. 
Gerçekten farklı, oturmuş çizgiler arasında ise birlik değil ancak itt i-
fak sorunu söz konusu olabilir. Dipnot Kitabın İngilizce baskısında 
“ilişiği olan” diye tercüme edilmiş olan bu ifade “associated” sözcü-
ğüyle karşılaşıyor. Bunun “ilişik”ten daha kuvvetli bir anlamı var. 
Burada ifade ettiği gibi daha çok “bağlı” anlamına geliyor. Zaten 
gerek Lenin’in anlattıklarından ve gerekse 3. ve 4. maddenin karşı-
laştırılmasından bunu anlamak olanaklı.   
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KURTULUŞ ÖRGÜTÜ TEKTİR, PARÇALAMAYA 

KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEKTİR!  

 
Cafer KAMİL. (Aralık)    

 
İki yıl önce Merkez Komitesinden bir yoldaşla (Hulki) aramızda şu 

tartışma geçiyordu. "Yoldaş, eğer örgüte alternatif olmaya kalkışan 
herhangi bir yapıyı hangi nedene dayanarak desteklersen destekle, 
bu iki Koordinasyon Komitesi, hikâyesiyle örgütlenmeye çalışan 
İşçinin Sesi işine benzer. Dolayısıyla bu yol bugün var olan sıkıntıla-
rı bir ayrılığa doğru sürüklemektir. Benim örgüt anlayışım içerisinde, 
içinde yer aldığın ve almaya devam edeceğini söylediğin bir yapının 
tanımadığı bir yapıyı tanımaya kalkışmak anlayışına yer yoktur. Bir 
bu nedenle bile ayrılırız. Bence yapılan hataların örgüt içerisinde 
kalarak ve örgüt kararlarını tanıyarak düzeltilmesini istemekle, hata 
diye kabul ettiğin işin karşısında bağımsız eyleme geçmek aynı tu-
tumlar değildir. Hatalara karşın örgütü tanımaya devam ederek bir-
likte savaşmaya devam edebiliriz; ama dışındaki yapıların tanınma-
sını kendi kendimize gerçekleştiremeyiz. Senin yaptığın örgütün 
parçalanmasına yardımcı olmaktır.”   

Aradan geçen zaman kendi açımdan İşçinin Sesi Koordinasyon 
Komitesi benzetmelerinin doğruluğunu kanıtladı. O zamanki tartış-
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malarımız içerisinde, bugün GK adlı örgütü oluşturmuş olan yoldaş-
ların durumu Yoldaş tarafından şöyle savunulmaktaydı: “Bu yoldaş-
lar Merkez taralından haksız yere ihraç edilmişlerdir. Böyle bir za-
manda örgütsel desteklerden yoksun olan kişilerin örgütlenmeden 
yaşayabilmeleri olanaklı değildir. En azından yakalanmamak için 
örgütlenmelidirler. Ve komünist olarak da faaliyet sürdürmeden du-
ramazlar. Örgütlenmedeki amaçları örgüte geri dönmek mücadelesi 
vermektir. Bu duruma ihraç edilmiş oldukları için düşmüşlerdir. Ayrı 
bir örgüt kurma anaçları yoktur. Geriye alınsınlar bu iş biter.”  

Bunlar aramızda geçmiş konuşmalar. Hiçbir "belgeye dayanarak 
kanıtlanmaları olanaklı değil. Benzeri konuşmalar GK’ci yoldaşlarla 
da geçti. Zikretmemin bir nedeni, muhatap olduğumuz yoldaşların 
kendi vicdanlarını rahatsız etmektir. Ama başkaları önünde bunları 
kanıt olarak ortaya sürebilmek bana da fazla doğru gelmiyor. Böyle-
sine o kadar çok laf var ki, herbirinin doğruluğu veya yanlışlığını 
tespit etmeye kalkışmak insanın yıllarını alabilir, Ama hukuktaki de-
yimle “karine” olarak düşünülebilirler.  

Aradan geçen zaman içerisinde ise 'işlerin rengi değişmiş, tezler 
farklılaşmıştır: “Örgütten ihraç edilen yoldaşların geriye dönme mü-
cadelesi” kendilerinin oluşturmuş oldukları bir örgütün ”tasfiyeci 
Merkez hizbin yeni örgütlenmesi" olarak nitelenen örgütümüz tara-
fından da tanınarak birleşmek üzere ortak bir kongre yapılmasına 
dönüşmüştür. Bunu belirlemek ve anlamı üzerinde titizlikle durmak 
gerekmektedir. Bunun açık anlamı şudur: Hali hazırda, ortada Kurtu-
luş Örgütü diye bir örgüt yoktur. Hepsi meşru olan değişik örgütler 
vardır! Eğer böyle bir durum var mıdır, yok mudur diye tartışmayı 
kabul ediyor isek ilk tam üyeli toplantıdan bugüne kadar yürüdüğü-
müz yol tamamıyla yanlıştır. Zira "yoktur" diyor, farklı yapıların meş-
ru olarak varlığını kabul ediyor ve bu farklı yapılar arasında birlik 
yaratabilmenin teorik, ideolojik ve siyasi temellerinin bulunduğunu 
da varsayıyor isek, yapılması gerekenler gerçekten bizim yaptıkla-
rımız değildi. Bunlar o zaman işleri yalnızca daha karışık hale getirir 
ve birlik amacına hizmet etmez. Bu durumda yapılması gereken iş 
gerçekten çok basittir: Ortak bir örgütlenme komitesi kurulur, bu ör-
gütlenme komitesi etrafında önce tezler berraklaştırılırlar yani birli-
ğin, teorik temeli gerçekleştirilir ve üzerinde anlaşılan bu tezler doğ-
rultusunda da uygun pratik kararlar alınır. Bu durumda önce her şey 
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tezler düzeyinde tartışılır ve onlarda anlaşma mümkün olursa pratik 
tedbirlerde anlaşmamak için bir neden kalmaz.  

Böyle bir tartışma ilk tam üyeli GKK toplantısında yapıldı. Tartış-
manın değişik tarafları mevcut idi. Ancak sonuçta oybirliğiyle şu ka-
rar alındı:  

“Burası, raporunu dinlediğimiz Kurtuluş Örgütü’nün GMK'sidir. 
Varılan noktada çeşitli nedenlerden dolayı bu Örgütün dışında kal-
mış örgüt üyeleri mevcuttur." 

Bu kararın içinde iki önemli nokta bulunmaktadır. Birincisi, tek bir 
örgütün tanınmakta olduğunun kabullenilmesidir. İkinci nokta ise ilk 
tüzüğe göre üye olan yoldaşların üyeliklerinin kabul edilmesi ve 
PB’nin bu arada yapmış olduğu bu konuya ilişkin işlemlerinin iptal 
edilmesidir.  

Böyle bir iptal gerekçesinin temeli ise –en azından GMK’nın ço-
ğunluğu açısından- PB’nun, uygulamalarında görülen sakatlıklardan 
başka bir şey değildi. Ama kararda bu böyle yansımamaktadır. Zira 
sakatlıklar sadece PB’ya ait değildi. Başkalarının da ciddi denebile-
cek hataları mevcuttu. Bunlar ancak uzun sürecek tartışmaların so-
nucunda berraklığa kavuşabilecek ve üzerinde anlaşılabilecek bir 
mahiyetteydiler. Alınan kararlardaki temel amaç ise, en azından 
sübjektif olarak Kurtuluş Örgütü içerisinde olmak isteyen ve bir ön-
ceki tüzüğe göre üye olmaya layık görülmüş olan yoldaşların, örgüt 
kurallarına uymak koşuluyla –bir örgüt içerisinde başka türlü bulunu-
lamaz- örgütsel faaliyetlere katılmaya devam ederken, tartışmalarda 
da söyleyeceklerini rahatça söylemelerini sağlamaktı.  

Hiç kimsenin yapmış olduğu herhangi bir hata bu kişinin hatala-
rından vazgeçebilme ve şerefli bir komünist olarak örgüt saflarındaki 
yerini koruma, hakkını ondan alamaz. Tartışmalar içerisinde geriye 
davet edilen yoldaşların hatalı oldukları ortaya çıksa veya tersi olsa 
sonuçta hiçbir şey değişmezdi. Zira bu zaman içerisinde, hep birlikte 
benimsemiş olduğumuz tüzüğe aykırı faaliyette bulunacakları örgüt 
dışına itelemek hakkını gene tüzükten almaktaydık. Dolayısıyla 
GMK bu uygulamasıyla hiç de tutarsız bir konum içerisine girme-
mekteydi. “Ya bu adamlar suçluysalar ne olacak?” sorusunun hiçbir 
anlamı yoktur. Bu yoldaşlar doğal gelişmeleri içerisinde bir zamanlar 
örgüt üyesi olabilecek konumda görülmüşler ve üye yapılmışlardır. 
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Devrimci mücadeleyle ilk kez yüzyüze gelen insanlar değildirler. 
Varolan örgütsel kurallara uymayı kabul ettikleri ve başka bir şart 
koşmadıkları takdirde üye yapılmalarını tek engelleyebilecek durum 
görüşleri olabilir. Bu konuda ise “Kurtuluş görüşlerine katıldıkları ve 
geriye dönmek arzusu içerisinde oldukları” iddiası mevcuttur. 

Nitekim bu mantık içerisinde GMK yukarıdaki karara açıklık ka-
zandıran kaşka kararlar da alarak bu kargaşayı noktaladı. Ancak 
Hulki yoldaş aynı kanıda değildi. Yukarıdaki karara oy vermiş olma-
sına karşın, tüzüğün tartışılıp kabul edilmesinden sonra tüzüğe ek 
olarak bir önerge verdi: “A-GMK Politbüronun Temmuz ve Kasım 
1981 tarihlerinde aldığı örgüt üyeliklerinin bir kısmının önce askıya 
alınması, ardından iptal edilmeleri kararlarını geçersiz sayar. Bu 
kararla üyelikleri kalkan yoldaşlar bu tüzüğün GMK’ca kabul edilme-
siyle birlikte üye sıfatlarını yeniden kazanırlar. B-PB’nun Temmuz 
1981-Şubat 1982 tarihleri arasındaki kararları ile örgüt üyeliğinden 
çıkarılan yoldaşların oluşturdukları geçici komite örgütlenmesi bir 
bütün olarak örgüte kabul edilir.” 

Karar taslağının birinci kısmının mantığına itiraz eden yoktu, za-
ten alınmakta olan kararlar PB’nun bu uygulamalarını ortadan kal-
dırmaktaydı. Sorun önergenin ikinci kısmında yatmaktaydı: “GK’nin 
bir bütün olarak kabul edilmesi.” Hulki yoldaş, bu önerge hangi ne-
denle reddedilirse edilsin, benim işim bitmiş olacaktır” demekteydi. 
Sorunun GK içerisinde yer alan ve “üyeliğe layık” kişilerin hepsinin 
üye yapılması talebi gibi dar bir kapsamda olmadığı bu konuda yapı-
lan tartışmalarla ortaya çıktı. Esas olarak Kurtuluş örgütünün parça-
lanmışlığını üstü kapalı olarak -sonradan iddialara dayanak yapmak 
üzere- onaylatmak ve GK’nin meşru bir Kurtuluş örgütlenmesi oldu-
ğunun kabul edilmesiydi. Ortada sıraya girmiş bir pazarlık var de-
mekti: “Ben sizin örgütünüzü kabul ettim şimdi sıra benimkini kabul 
etmekte. Kabul etmezseniz benim de sizlerle işim biter”. Çünkü yol-
daş şunu açıkça ortaya koymaktaydı: “Bu önergeyi ister biçim açı-
sından reddedin ister içerik, benim sizlerle işim bitmiş olacaktır.” 
Biçim neydi, içerik ne? Biçim, iki ayrı örgütün meşru olarak kabul 
edilemeyeceğiydi. İçerik denense GK örgütlenmesi içerisinde yer 
alabilen üye olabileceklerin örgüte üye olarak kabul edilmemeleriydi. 
Ama Hulki yoldaş açısından asıl önemli olan nokta, bizim biçim diye 
ifade etmiş olduğumuz yandı. Yani aslında yoldaş için işin özü.  
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Bu önergenin reddedilmesini yoldaş Kurtuluş örgütü bölünmüştür 
diyerek noktalayıp ayrıldı. Bu durumu tespit eden GMK tutanağı 
karşısında ise örgütten ayrılmamış olduğunu anlatmaya başladı. 
Bunun anlamı neydi? Nasıl oluyordu da aynı durumu farklı farklı 
değerlendiriyorduk? GMK yoldaşın örgütten ayrıldığını tespit ediyor, 
yoldaş ise ısrarla ayrılmamış olduğu iddiasında. Birilerinin yalan 
söylüyor olması gerekir gibi görünmesine rağmen hiç de öyle değil, 
farklı şeylerden bahsettiğimizde çatışan şeyler söylüyor görünebili-
riz. Hulki ve F. Yıldız yoldaş farklı tellerden çalmalarına rağmen aynı 
şeyi söylüyor görünüyorlardı. ( 11 ) Hulki yoldaşın iddiası Kurtuluş 
örgütünün bölünmüş, parça parça olduğu ve bu parçalardan birinin 
de kendisinin de iltihak ettiğini önümüzde söylediği GK örgütlenmesi 
olduğuydu. Ama ona göre, nasıl “şimdiki tasfiyeci merkez hizbin yeni 
örgütlenmesi” Kurtuluş örgütünün dışında değilse GK örgütlenmesi 
de Kurtuluş örgütünün dışında değildi. Dolayısıyla ister GK’ya iltihak 
etsin, ister GMK’den ayrılmış olsun Kurtuluş örgütünden ayrılmış 
olsun Kurtuluş örgütünden ayrılmış olmazdı. 

GMK yaptığı tartışmaların sonucu olarak tek bir Kurtuluş örgütü 
tanıdığını belirlemişti. Bundan geriye dönmek demek o noktada be-
nim açımdan bölünmek demekti. Daha önceki oturumlarda bu du-
rum ortaya çıkmış ve artık aynı biçimde devam edemeyeceğimizi 
ortaya koymuştuk. Ya tek örgüt olduğumuzu kabul ederiz, ya da 
kabul etmeyiz. Benim için sorun bu kadar basitti. Bunca yılımızı uğ-
runda harcadığımız örgütü hiçbir karar ortadan kaldıramazdı. Onun 
meşruluğuyla alınacak kararlarla oynanamazdı. Onca devrimci yol-
daşımız, bir hayal örgüt uğruna ölümlere gidip, zindanlara düşme-
mişti. Askeri diktatörlüğün yok edemediğini alacağımız bir kararla 
yok etme hakkına sahip değildik. Teorik bazı mülahazalardan çıka-
rak da var olan bir şeyi yok göstermek mümkün olsa da - idealizm 
kendine ait varsayımlarından yürüyerek maddenin var olmadığını 
kanıtlayabilmektedir-  kabul edilebilir bir şey değildir. Eğer karşımız-
da örgütümüz diyebildiğimiz bir yapı olmaktan çıkmışsa, kimle neyi 
tartışıyoruz o zaman? Bu durumda tartışılamaz. Yapılacak olan iş 
kaçıp gitmişleri sapkınlar olarak ilan edip her türlü örgütsel yetkinin 
bu ilanatı yapmış olanlara ait olduğunu açıklanmasıdır. Bu azlığa 
çokluğa bakmaz. Eğer örgüt her şeye karşın kabul edilebilir görünü-
yorsa, bu açıkça ortaya konur, tartışma konusu olan şeyler onun 
içinde çözülmeye çalışılır. İsteyenin bu canını sıkan bir durum orta-
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ya çıktığında örgüt kimsenin yasallaştıracak anlayışları benimseye-
cek olur isek örgüt olabilmek ve egemen sınıflar karşısında mücade-
le sürdürebilmek olanaklı olmaz. Böyle anlayışlara kendi içerisinde 
yer veren bir örgüt kendi içindeki katakullilerle uğraşmaktan başını 
kaldırıp da egemen sınıflara darbe indirebilecek bir konuma hiçbir 
zaman ulaşamayacaktır. Zira bu anlayışın var olduğu, daha doğrusu 
yasallaştığı bir yapıda herkes birbirine karşı tedirgin bir konumda 
olacağından dolayı kendisini güçlü kılacak her türlü işi yapmaya ve 
birbirine karşı tedbirler geliştirmeye çalışır. Çünkü bu durumda işleri 
çözecek olan güç olacaktır. Görüşünü kabul ettiremeyen kendi ko-
numunu bir örgüt oluşturacak durumda gördüğünde bu tezinin kabul 
edilmesinin yolunu hemen ayrı bir örgüt kurmakta bulacaktır. Bu 
nedenle durum tartışılabilir olmaya devam ettiği müddetçe aynı ör-
güte bağlı kalınacağı konusunda herkesin birbirine güvence vermesi 
zorunludur. Yok, ortada tartışılacak bir durum kalmamış ise bu örgüt 
lanetliler dünyasına ait bir yapı olarak ilan edilir ve lanetliler kendi 
kaderlerine terk edilirler. Kurtuluş Örgütü içerisinde yer alanların 
bugün böyle bir tartışmaları yoktur. Her şeye karşın tanıdıkları tek 
örgüt mevcut örgütümüzdür. Onun dışında Kurtuluş adını hiçbir 
meşru yapının tanınması söz konusu değildir. Bu noktayı muğlak 
bırakacak her türlü girişim, tartışma örgütümüze yalnızca zarar verir 
ve buna Kurtuluşçular olarak izin verme hakkına sahip değiliz. 

Alınmış olan çağrı kararı ancak bu durumu peşin peşin kabulle-
nenler için bir geçerlilik taşır. Bu tanınmadıktan sonra kararımızın 
olumlu bir adım olduğunu elbette ki, kimseye kabul ettiremeyiz. Hele 
hele tartışma konusu olan Kurtuluş bir tane midir yoksa birkaç tane 
mi, gibi bir düzeyde ise bizim kararlarımızda olumluluğu aramak 
boşuna olduğu gibi, son derecede sekter olduğu öne sürülebilir ve 
yanlış da olmaz. Çünkü birinin kabul ettiği gerçek diğer taraf için 
tartışılabilir durumda bile değilse karşı taraf nasıl olumlu bir durum 
olduğunu düşünsün. Ama durum böyle. Canı isteyen istediğini tartı-
şır. Nasıl ki, kimsenin örgütlenme hakkı elinden alınamaz ise, birbi-
rini dışlayan tartışmalar da iç içe cereyan edemezler. Bu da belki 
tartışma özgürlüğüne karşı çıkmak diye nitelenebilir! Canı isteyen 
bunu da iddia etmekte elbette ki özgürdür.  

TKKKÖ kendisini Kurtuluş adına tek meşru temsilci olarak kabul 
ederken, GK’nın buna karşı olan tutumu ya birlik konusunda adım 
atılabilmesi için GMK’nın almış olduğu çağrı kararını değerlendirme 
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biçimi ne idi? GK çağrı kararı üzerine yazmış olduğu ya zıda her iki 
konuya da çok net bir yanıt vermektedir: 

“İşte tüm üyeli toplantıda alınan ‘çağrı’ kararı bu anlamda büyük 
bir olumluluk taşımaktadır. Elbette bu olumluluk ‘çağrı’nın, kollektif 
iradeniz GYK’nın oluşturduğu ‘yeni’ örgütlenmeyle sınırlı olmadığı-
nın kabulü şeklinde anlaşılması şartıyladır.  

Yoldaşların burada açık seçik bir biçimde ortaya koydukları şu-
dur: Eğer bu karar şunları kabul etmiyor ise olumlu değildir. 1-
GMK’nın oluşturduğu örgütlenme yeni bir yapıdır. (Demek biz eski-
den her türlü yanlışımızda yeni bir örgüt kurarmışız da kimse fark 
etmezmiş. Tüzük yenilemekle yeni örgüt olunmaz.) 2-Bu yapı ancak 
Kurtuluş’un bir parçasını oluşturur ki, o da küçük burjuvalıkla malul-
dür. (…küçük-burjuva sosyalizmi, tasfiyecilik açıkça mahkum edilip 
proletarya sosyalizmi, resmen egemen kılınmamıştır. -Adı geçen 
yazıdan). 3-Bu örgütlenme Kurtuluş’u temsil etmez. Bunlar karşısın-
da bizim yanıtımız ise bunların hepsinin reddidir. Dolayısıyla kararı-
mız GK açısından olumlu değildir. Tam tersine “tasfiyeciler” çirkin 
hesaplar içerisindedirler. Tasfiyecilerin bu tezleri tam anlamı ile çir-
kin bir hesaptır.” (Hulki’nin Mayıs 1983 tarihli yazısından) 

GK kararımızın kendilerinin anladığı anlama gelmediğini, gerek 
kararın kendi metninden ve gerekse kendileriyle yapılan tartışmalar-
dan iyi bilmektedir. Bildiği için de karar üzerine belirttiğimiz varsa-
yımları yaptıktan sonra, onu nasıl anladıklarını da açıklıkla ortaya 
koymaktadır. Sonuç olarak hareketimizin bunalımının aşılması ve 
birlik doğrultusunda tam sağlıklı çözümün kollektif iradenin, bütünü-
nün eşitlikçi bir biçimde birleştirilmesiyle olabileceğine inanıyoruz. 
Bu da, elbette, önce GK’nın, gerekse diğer tek tek yoldaşların varlı-
ğının kabul edilmesini gerektirmektedir. Eğer gerçekten birlik isteni-
yorsa ve çağrının amacı GMK örgütlenmesi içindeki muhaliflerin 
ağzına bir parmak bal çalmaktan ibaret değilse, kendi dışındakilerin 
varlığına gözlerini kapayan tarzına son vermelidir. (GK’nın Mayıs 
1983 tarihli yazısından) 

GK’nın GMK’nın kararlarını yorumlama mantığı işte tam budur. 
Muhaliflerin ağzına bir parmak bal çalmak. Elbette böyle yorumla-
nabilen kararlar da hiçbir olumluluk göremez. Acaba GK bu değer-
lendirmeyi bazılarının sandığı gibi cereyan eden olayların yarattığı 
sübjektif yargılardan dolayı mı yapmaktadır. Gelişen olaylar bunun 
böyle olmadığını açıkça ortaya koydu, ne var ki, olaylar bunu ortaya 
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koymadan da GK’nın yazdıkları bunu bir başka temele oturttuğunu 
göstermektedir. 

Demektedir ki, eğer GMK’nın oluşturmuş olduğu yeni örgütlenme, 
dışındakilerin de kendi gibi meşru birer yapı olarak tanımazsa bu 
karar sadece “çirkin birtakım manevraların temelidir”. Farklı olduğu-
muz nokta, Kurtuluş’un parçalanmışlığını kabul edip yeni bir örgüt 
oluşturmak isteyip istemediğimiz problematiğinde yatmaktadır. Eğer 
gözlerinizi “varolan bölünüp, parçalanmışlık gerçeğine kapatır isek” 
birlik istemediğimiz aşikardır: Biz bu noktaya olumsuz bir yanıt ver-
dikten sonra GK açısından daha sonradan yapacağımız girişimlerin 
de “muhaliflerin ağzına bir parmak bal çalmak, çirkin hesaplar içeri-
sinde olan tasfiyecileri ve onların yeni örgütlenmesi TKKKÖ’nü”, o 
zaman sıkıştırma manevralarına devam etmek gerekir: Birlik sazını 
elden bırakmamak gerekir. Devam etmeli birlik çağrısına ve tasfiye-
cileri yeni açmazların içerisine sokmalı: Sıkışsınlar ki, öteye gidecek 
olanakları kalmadığında teslim olsunlar: Asıl çirkin olan galiba bu 
hesaptır. 

Amacın birlik olmadığı, “tasfiyecilere karşı manevra olduğu, R. 
Gökırmak’ın yazılarında da açıkça dile getirilmektedir. Bu örgüt in-
karcısı yoldaşlar tartışmalar içerisinde kendilerine söylenen GK’nın 
örgüt üyesi olamaya liyakatlı diğer üyeleri de örgütümüz çevresine 
gelip görev aldıkları takdirde, üyeliğe kabul edilebilecekleri konu-
sundaki sözlerimiz ise kendilerini açıkça ele veren laflar etmektedir-
ler. Şöyle diyor R. Gökırmak: 

“Tasfiyeciler GK üyesi olup “statü” sahibi olmayan yoldaşlar için 
‘gelsinler örgüt üyeliğine başvursunlar, örgüt üyesi olmaya layıksalar 
üye olurlar’ demektedirler. Tasfiyecilerin bu tezleri tam anlamı ile 
çirkin bir hesaptır. 

“Tam üyeli GMK Toplantısı’nın hazırladığı yeni tüzüğe göre örgüt 
üyeliğine başvuranlar 3-6 aylık bir aday üyelik süresi geçireceklerdir. 
Öte yandan hareketimizin içinde bulunduğu buhrana GMK’nın getir-
diği bir çözüm (ki olumludur) Konferanstır. Konferans delegeleri ise 
gene yeni tüzüğe göre yerel örgütler tarafından seçilecektir. Yani 
GK’nın statü sahibi olmayan ve ‘statü’ sahibi olmayan fakat örgütten 
tasfiye edilmiş yoldaşlar ise hareketin bugünden başlayan tartışma 
platformuna, konferans platformuna katılamayacaklardır. Bu koşullar 
altında toplanacak bir konferansın hangi sonuçları üreteceği bugün-
den ortadadır: Tasfiyecilerin zaferi! 
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“Tasfiyecilerin bir başka yanları da ayrılıkçı olmalarıdır. Onların 
örgütümüz içinde tartışma ortamını egemen kılmak, çeşitli görüşlerin 
örgütümüz içinde enine boyuna tartışmasını sağlamak ve örgütü-
müze demokratik merkeziyetçiliği egemen kılmak gibi bir niyetleri 
yoktur. Onların birlik diye bir niyetleri yoktur. Onlar ayrılığı kabul et-
mektedirler fakat bu ayrılıktan en az zararla nasıl kurtuluruz hesabı-
nı yapmaktadırlar. İşte tasfiyecilere karşı mücadele edenlerin önün-
deki en büyük engel tasfiyecilerin ayrılıkçı tutumlarıdır. 

“Ne var ki, tasfiyeciler yanılmaktadırlar. Tasfiyeciler hesaplarını 
‘kelle sayısı’ ile yapmaktadır. …. GK’nın varlığı bütün engellerin üs-
tesinden gelmemizin biricik garantisidir. Mayıs 1983 tarihli yazıdan) 
(abç). 

“GK’nın feshedilmesinin temel nedeni görülüyor ki, bazılarının 
sandığı gibi güven verememekten doğan bir sübjektiflik değil, tam 
tersine kelle hesabı ve her ihtimale karşı örgütlü kalmayı sağlamak-
tır. Yoldaş, tasfiyecilerin bütün hesaplarının “kelle hesabı” üzerine 
kurulu olduğunu anlatırken biraz yukarıda kendisinin yaptığı hesap-
ları kimsenin fark etmeyeceğini mi sanıyor? Ne diyor yoldaş, GK 
üyelerinin hepsi hemen üye olmazlarsa tasfiyeciler konferansta ço-
ğunluğu sağlarlar ve konferans tasfiyecilerin zaferiyle sonuçlanır. 
Hani önemli olan nitelikti? Hani yoldaşlar gerçekleri duyduğunda 
tasfiyecilere yüz çevirecek ve zaten şu anda bile aradaki sayısal fark 
az olduğundan kimin azınlık kimin çoğunluk olduğu oltaya çıkacaktı? 
Eğer yoldaşların böyle bir kaygıları var idiyse neden ellerini çabuk 
tutmak yerine kararın uygulanmasını ellerinden geldiğince geciktirdi-
ler. Yoldaşın varsayımı üzerinden devam edecek olur isek,  Şubat’ta 
alınan bu kararın üzerinden tam dokuz ay geçmiştir. Demek ki var-
sayım doğrultusunda yürünmüş olan GK üyelerinin hepsi çoktan asil 
üye olmuş olurlardı. Üye olmaya liyakatlı kişileri üye yapmamak bi-
zim elimizde değildir. Tüzüğümüze uygun nitelikleri taşıyan kişiler 
üyeliğe önerildiklerinde bunları reddedebilmek için elde ciddi gerek-
çelerin olması icab eder. Eğer “tasfiyeciler” üye olmaya layık yoldaş-
ları kasten üye yapmamakta direnir idiyseler tüzüksel suç işlemiş 
olacaklardı. Bu durumda, muhalifler karşısında zaten sıkışmış olan 
“tasfiyeciler” daha fazla sıkışıp, hatta tecrit olma durumuna düşmez-
ler miydi?  Hesaba çirkin demek kişinin kendisini tatminde belki işe 
yarar ama başkalarını pek kolay tatmin edemez. Edemediği gibi 
kendisini de eğer sorun GK içerisinde yer alan ve üye olmaya liya-
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katlı herkesin üyelik hakkını elde etmesi ise, bu kişiler teker teker 
önerilebilirlerdi. Bu hatırlatılmış olmasına karşın karşısında yukarı-
daki gerekçeden başka şeylerde söylenmiştir. “Sorun herkesin üye 
olarak kabul edilmesi değil. GK’nın meşruluğunun tanınmasıdır”. Bu 
sözlü ifade yazılarda ise yukarıda gösterdiğim gibi, “hareketin bö-
lünmüşlüğünün kabul edilmesi” çerçevesinde bin defa tekrarlanmış-
tır. Ama yoldaş, insanlara makul görünen herşeyi peşin peşin çü-
rütmeye çalışmaktadır. Çürütmeye çalışmaktadır ama başkalarını 
kelle hesabı yapmakla, çirkin hesaplar üretmek olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bunları söylemek ve aramızdaki ilişkileri biraz daha 
zedelemek yerine, kendi platformunda kalıp, “bölünmüşlüğü kabul 
etmeyen öneriler geçerli değildir” dese kendi tutarlılığını muhafaza 
etmiş olurdu. Ama böyle bir tartışmaya girmekle kendisini tutarsız bir 
mantık içerisine sokmuş olmaktadır. Sanki “tasfiyeciler”, peki, hepsi-
ni birden üyeliğe kabul ediyoruz. Adaylık dönemi de yaşamayacak-
lar demiş olsa sorun çözülmüş, çirkin hesap ortadan kalkmış olacak. 
Böyle bir şeyin kabul edilmesi gene hiçbir şeyi çözmez, zira gene 
kendilerinin belirttiği gibi sorun kişilerin üyeliklerinde değil, GK’nın 
meşru olarak kabul edilmesinde yatmaktadır. Acaba bu kabul de 
sorunu çözer miydi? Onunda kuşkulu olduğu konusunda yoldaşın 
açık ifadeleri var: “GK’nın varlığı bütün engellerin üstesinden gel-
memizin biricik garantisidir”. Yani GK bütün görüşlerini kabul ettirin-
ceye kadar varlığını devam ettirecektir. Dolayısıyla böyle bir kabul 
şu şartla sorunlarımızı çözer. GK Kurtuluş’un meşru bir parçasıdır 
ve savundukları da tasfiyecilerin/oportünistlerin (bizim koşullarımız-
da oportünistlerin adı tasfiyecilerdir. -R.Gökırmak, Mayıs 1983 tarihli 
yazıdan) tezlerinin yerine kabul edilmelidir. Bu olduğu takdirde, yani 
GK Kurtuluş’un kendisi olarak kabul edildiği takdirde sorun çözül-
müş olacaktır.  

Açık konuşuyor R.Gökırmak: 
„Biz körükörüne birlik istemiyoruz… Anti-sosyalist uygulamayı 

benimseyenlerle aynı örgütün çatısı altında olacak değiliz… Prole-
tarya ile küçük-burjuvazi arasında kesin bir seçim istiyoruz. Bu ne-
denle örgütümüzün teorisi ile pratiği arasında bir tercih istiyoruz… 
Bu konularda anlaşamadıklarımızla aynı örgütün çatısı altında ol-
mayacağız. …Biz küçük-burjuva örgütü olmamakta kesin kararlıyız 
ve küçük-burjuvazinin peşinde güç olmak için koşanlarla birlikte pro-
letaryanın partisinin oluşturulamayacağına k inanıyoruz. Çünkü biz 
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komünizme bağlıyız.” (R.Gökırmak’ın Mayıs 1983. Bir Rapor Üzeri-
ne Gecikmiş Bir Cevap adlı yazısından) 

Bir tarafta biz küçük-burjuvalar diğer tarafta, kendileri komünist-
ler. Ve biz küçük-burjuvalar küçük-burjuvalığımızı benimsemediği-
miz müddetçe ve bundan vazgeçmedikçe, yoldaşlar bizlerle aynı 
çatı altında olmayacaklarmış. Sorun işte bu kadar açık konulur. On-
lar komünizme bağlı, bizler der Hazreti Muhammed’e!  

İşte bu kararlılıktır ki, GK’nın meşruiyetinin onaylanmasını bizden 
istemektedir. GK meşruiyetinin onaylanmasından anladıkları ise, 
R.Gökırmak’ın görüşlerinin benimsenmesi ve bizlerin küçük-burjuva 
olduğumuz konusunda özeleştiri yapmış olmamızdır. GK’nın meşru-
iyetinin onaylanması talebinin bundan başka anlamı yoktur. Ve bu 
talep söylendiği biçimde yerine gelmediği takdirde de bizlerle aynı 
örgüt çatısı altında bulunulamayacağı açık seçik ortaya konulmak-
tadır. Yoldaşlar aynı örgüt içerisinde farklı fikirlerin birbirleriyle mü-
cadele ederek birarada olmasına yandaşlar ama ancak kendileri 
çoğunluk oluncaya kadar. Azınlık oldukları ve çoğunluğu elde ede-
bilme olanakları var görünür ise, farklı fikirler aynı örgüt çatısı altın-
da olabilmelidir. Ama çoğunluk elde edildiğinde veya kısa vadede 
çoğunluk elde etme olanakları ……. yok ise “biz körükörüne birlik 
istemiyoruz…. Bu konularda anlaşamadıklarımızla aynı örgütün 
çatısı altında olmayacağız”. İşte bunun için de şimdiden GK’nın ya-
pısını korumalı, geliştirmeli ve oportünist kanatta etkileyebilecekle-
rimizi etkiledikten sonra da yolumuza devam etmeliyiz. Çünkü biz 
komünizme bağlıyız. 

Yoldaşların savundukları demokrasi anlayışının da, tartışma öz-
gürlüğü anlayışının da gelip dayandığı temel budur. Bu temele da-
yanarak da anlaşma elbette ki olanaklı olamaz.  

Bütün bunlar daha Mayıs’ta ortada iken biz ne yaptık? Birlik anla-
yışından bir an vazgeçmeden bu yoldaşları örgütümüzü benimse-
meye ve sorunlarımızı örgütümüz çatısı altında tartışırken sosyalizm 
mücadelesini de sürdürmeye davet ettik. Onlar da sanki olumlu dav-
ranıyorlar izlenimini verecek manevralarla kendilerince saflarımızı 
etkilemeye çalıştılar. Önce karara evet dememek için, sordular: 
“GMK raporunda bize hizip mi diyorsunuz? Bu konuda yazılı cevap 
isteriz.” Hayır denildi. Raporda böyle bir şey yoktur, bu sorunları 
birlikte tartışacağız. Herkes iddiasını kanıtlarıyla ortaya koyar. On-
dan sonra örgütün çoğunluk görüşü oluşur. Ardından “peki Hulki 



KURTULUŞ BELGELER - 8. Kitap                      68  

 

sorunu ne olacak?” diye sordular. Bu sorular cevapla aradan birkaç 
ayın geçmesine yetti. Ve bu arada GK’nın meşru Kurtuluş Örgütü 
olarak tanınması talebi gündeme geldi. Ve bunun önceden redde-
dilmiş olduğu kendilerine bildirildi. 

Ne var ki, GK birlik manevrasına devam etti. Biz tutumlarını bir 
manevra olarak nitelememekle birlikte GK feshedilmediği takdirde 
işin çözüme bağlanamayacağını kendilerine ifade ettik. Birlikçiliğim i-
zin bir göstergesi olarak bu kabullenilemez duruma rağmen, GK’yi 
feshedecekleri umudu içerisinde kendilerini örgütümüzde istihdam 
ettik. ( 12 ) Bu arada kendilerinden örgütten ayrı oldukları dönemde 
ne yaptıklarını açıklayan rapor vermelerini istedik. Verdikleri rapor 
faaliyetlerine ilişkin değil, örgütten nasıl “atılmış” olduklarına ilişkindi. 
GK içerisindeki faaliyetleri konusunda bilgi vermeyeceklerini, çünkü 
GK’nin tüzüğünün örgüt bilgilerini dışarıya aktarmayı yasakladığını 
ifade ettiler. Buradan çıkan açık bir sonuç vardı ki, yoldaşlar GK’den 
ayrılmış değildirler. Kendilerini GK’nin tüzüğü ile bağımlı görmektey-
diler. Ayrıca bu dört yoldaş verdikleri raporda açıkça GK’nin almış 
olduğu karar gereğince GK’yi daha iyi savunabilmek için gelmiş ol-
duklarını belirtiyorlardı. Bu durum yoldaşların çağrı kararımıza hayır 
dediklerini yeterince açıklıkla göstermekteydi. Önümüzde iki durum 
vardı. Ya bu iki örgüte birden üye olma durumunu görmemezlikten 
gelip bir şey olmamış gibi devam edecektik, ya da ilişkiyi kesecektik. 
Bu durum öncesinde de, gelişmelerden sonra da aynıydı ve herkes 
de bunun farkındaydı. Her şeye rağmen ters durum bir zaman için 
kabullenildi. Amaç tutumumuzun, kendilerinin iddia ettiği gibi ayrılık-
çı olmadığı yarattıkları bütün çetrefilliklere rağmen kendileriyle birlik-
te olmak istediğimizi göstermekti. Onların da belirttikleri gibi bir ihti-
mal adına, örgütümüz açısından bir çetrefilliği daha kabullenip ken-
dimizi zor duruma sokuyorduk. Yaptığımız bu karışık uygulama için 
kurallar açısından ne kadar eleştirilsek yeridir. Ancak çetrefilliğin 
doğru olduğunu savunana rastlamadım. Bütün yoldaşlar bu çetrefil-
liği kabul ederken bunun ne olduğunu görüyorlardı. Ama kendilerin-
de de nasıl birlikçi olduklarını kanıtlıyorlardı. Bu duruma bir müddet 
tahammül etmeyi yönetici yoldaşlar benimsemişlerdi. Ne var ki, bu 
arada kendilerine yaptığımız GK’nın feshedilmesi konusundaki uya-
rılarımız da para etmedi. Kararlılıkla devam ettireceklerini ifade ett i-
ler. Yayınladıkları bir yazıda şöyle diyorlardı: “Anlayabildiğim kada-
rıyla bu sonucu doğuran etken ‘dört yoldaşın dönmesi sonucunda 
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GK’nın faaliyetini sürdürmemesi’ beklentisinin boşa çıkması olmuş-
tur.” 

GK’nın kendini feshetmek için ileri sürdüğü çerçeve gayet iyi bi-
lindiği halde ortaya çıkan bu son durum GMK’deki bir kısım yoldaş-
ların birlik sorununa olan eksik yaklaşımlarını bir kez daha sergile-
mektedir. Örgütsel açıdan problemlerimizin özgül bir durum göster-
diği halde olağan koşulların formülasyonlarıyla sorunu çözümleme-
ye uğraşmak ve bilinen kalıplara uymayan durumlarda ‘kesip biçe-
rek’ durumu ‘kalıplara uygun’ hale getirmek, pratik açıdan mümkün 
olsa bile sonuçları açısından mümkün olmayacaktır.” 

İşte yoldaşların durumu, görüş biçimleri bu. Onların Kurtuluş Ör-
gütü diye bir şey tanıdıkları yok ki Kurtuluş Örgütü’nün ortaya koy-
muş olduğu kurallara uysunlar. Ayrıca Kurtuluş Örgütü’nün ortaya 
koyduğu bu kurallar “olağan dönemin kuralları”. Dolayısıyla bunlara 
uymaya gerek yoktur. ( 13 ) Onları öne sürmek ise birlik sorununa 
eksik bakmaktır! Bu bakış ancak GK’yi tanımakla, küçük-burjuva 
olduğumuzu kabul etmekle tamamlanabilir!  

Buraya kadar anlatmaya çalıştıklarım, sorunun güven olayında 
yatmadığını tamamen bir perspektif farklılığı olduğunu yeterince 
açıklığa koymuş durumdadır. Ancak bu kararları alan kişiler olarak, 
GMK üyelerinin güven vermek sorunu üzerinde ağırlıklı durdular. 
Böyle bir noktayı ağırlıkla ele almakla da sübjektif olarak birlikten 
yana olduklarını yeterince kanıtladılar. Ta kendilerini açmazların 
içine sokuncaya kadar. Ne var ki, sorun belgelere dayalı bir biçimde 
ele alındığında artık GMK’nın yapabileceği hiçbir iş yoktu. Ya bu 
sorunda çiftlik ağası gibi aklına eseni yapar, kural mural dinlemez 
olduğunu, kendi aklına yatanın kural olarak kabul edilebileceğini 
benimserdi, ya da kurallara uygun davranırdı. Yapılan ilk GMK top-
lantısı da kurallara uygun davranmayı tercih etti ve birlik adına içine 
girdiği çelişkiyi çözdü. 

GK yandaşlarıyla ilişkilerin kesilmesi kararı alınmadan önce, ör-
gütsel konumumuzla ters düşmeyecek her türlü rahatlatıcı kara 
alınmaya çalışılmıştır. Hulki konusunda alınmış olan karar bunun en 
açık örneğidir. Hulki’nin örgütümüzden ayrılmış olduğuna ilişkin hiç-
bir kuşkumuzun olmamasına karşın, kendi ısrarlı iddialarına dayana-
rak kendisini göreve davet ettik. Bu davetimizin üzerinden geçen 3 
ay içerisinde (yoldaşa verdiğimiz randevu bir ay sonrası içindi) yol-
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daşın kendisi gelmedi. Bu da, yoldaşın üyelik iddialarının ne kadar 
ciddi olduğunu ortaya koymaya yetti.  

GMK bu kararı almamazlık edemezdi. Bu iddia son derece man-
tıksızdır. Madem bir kere çelişkiye rağmen kabul edilmişlerdir, artık 
GMK bu konuda yeni bir karar almamalı ve sorunu konferansa bı-
rakmalıydı. Hayır yoldaşlar, GMK’nın sırtında yeterince kambur var. 
Bir de bu kamburu bile bile taşıması için hiçbir neden yoktur. GMK 
bu yoldaşları istihdam etmiş olmaktan dolayı eleştirilecekse eleştiri l-
sin. Bunu yapmasının tek gerekçesi kendisine bir avantaj sağlamak 
değil tam tersine muarızlarına bazı avantajları vermekti. Ama bun-
dan GMK’nın birlikçi olduğu değil de yalnızca kurallara uymamış 
olduğu sonucu çıkarılacak ise GMK eleştirilsin. Ama bu durumda da 
GMK’nın “hatalı” tutumunu düzeltmiş olmasını kimse eleştiremez. 
Yok eğer bu sorunda GMK’nın birlikçi tutumu görülecek ise -
örgütümüzün tümünün görmesi zorunlu olan bir şeydir- o zaman 
GMK’ne yapılacak olan eleştiri, ancak kurallara uyma konusundaki 
titizliğin bir ifadesi olarak olumlu bir bütünlük arz eder.  

Bu sorun konferansa elbette ki getirilecektir. Ancak konferansa 
kadar olan zaman içerisinde bu örgütü GMK yönetmeye devam 
edecektir. Bu yönetme hakkı GMK’ne tanındığı takdirde GMK’nın bu 
sorunu konferansa götürmeden çözmüş olmasını örgüt iradesine 
tecavüz etmek olarak değerlendirmenin mantığı yoktur. Eğer örgüt 
iradesine bir tecavüz var ise, o bu yoldaşları istihdam etmeye karar 
vermektedir. Eğer bu karar örgüt iradesine tecavüz etmek olarak 
kabul edilmiyorsa, aynı kararın ortadan kaldırılması nasıl olur da 
örgüt iradesine tecavüz olarak nitelenebilir. GMK örgütün yönetici 
organıdır. Kurallara uygun bir biçimde örgütü yönetmek üzere karar-
lar almaya devam ettiği müddetçe, kimse örgüt iradesine tecavüz 
edildiği savını öne süremez. Bu iddia ancak kurallara aykırılık teme-
linde öne sürülebilir. Fesih kararında ise hangi kurallara aykırılık 
vardır. Tam tersine fesh etmemeyi savunmak, kurallara aykırı dav-
ranılmasının aklını vermektir. Bizim hangi kuralımız iki örgüte birden 
üye olamaya icazet tanır? 

Bu sorun konferansa elbette ki getirilecektir. Ancak konferansa 
kadar olan zaman içerisinde bu örgütü GMK yönetmeye devam 
edecektir. Bu yönetme hakkı GMK’ne tanındığı takdirde GMK’nın bu 
sorunu konferansa götürmeden çözmüş olmasını örgüt iradesine 
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tecavüz etmek olarak değerlendirmenin mantığı yoktur. Eğer örgüt 
iradesine bir tecavüz var ise, o bu yoldaşları istihdam etmeye karar 
vermektedir. Eğer bu karar örgüt iradesine tecavüz etmek olarak 
kabul edilmiyorsa, aynı kararın ortadan kaldırılması nasıl olur da 
örgüt iradesine tecavüz olarak nitelenebilir. GMK örgütün yönetici 
organıdır. Kurallara uygun bir biçimde örgütü yönetmek üzere karar-
lar almaya devam ettiği müddetçe, kimse örgüt iradesine tecavüz 
edildiği savını öne süremez. Bu iddia ancak kurallara aykırılık teme-
linde öne sürülebilir. Fesih kararında ise hangi kurallara aykırılık 
vardır. Tam tersine fesh etmemeyi savunmak, kurallara aykırı dav-
ranılmasının aklını vermektir. Bizim hangi kuralımız iki örgüte birden 
üye olamaya icazet tanır?  

Aynı soru GMK’nın nasıl olup da bu yoldaşları istihdam kararı 
almış olduğu konusunda da sorulabilir. Sorulmalıdır ve bu konuda 
tartışma yapılmalıdır. Ama bu sorunun sorulabilmesi bir başka şeyin 
cevabı olmayacaktır. Yani GMK’nın bu kararı feshetmesinin haksız-
lığının izahı olmamalıdır, olamaz. İlk kararın anlatması gereken tek 
şey, GMK’nın birlik konusunda ne ölçüde ısrarlı olduğudur. Birlik 
konusunda ısrarlı olmak ise, devrimci mücadelenin bugünkü aşa-
masının önümüze diktiği bir zorunluluktur. Böyle bir bunalım içeri-
sinde esneklik göstermeyi bilmek gerekir.  

Elbette esnekliğin sınırlarını sürekli kuralların yıkılmasına doğru 
genişletmek diye bir mantık savunulmaz. Ama bu kararın özgünlü-
ğü, belirli bir beklentinin olmasında yatmaktaydı. Ve an açısından 
uzun süre devam ettirilmediği takdirde, bize verebileceği önemli bir 
zarar yoktu. Elbette ki, bu karar devam ettirilmiş olsa, denetimimiz 
dışındaki ilişkilerin bize ne tür dertler getireceğini önceden kestire-
meyiz. Ama getirebileceği kesindir. En yakın tarihlerde yaşadığımız 
örnekler de bunu göstermiştir.  

Bugün bazı yoldaşların şöyle dediklerini duyuyorum: “Ne oldu? 
Sonuç olarak gene GK’cılarla ilişkileri kesme noktasına geldik. Biz 
de zaten bunu söylemiyor muyduk? Biz de demiyor muyduk ki, bun-
ların birliğe niyetleri yok”. Ulaştığımız sonuç açısından bakıldığında 
gerçekten durum böyle görünmektedir. Sonunda da ilişkileri kestik. 
Acaba bu bakış açısı sizlere biraz formel gelmiyor mu? Hani biz 
Marksistler tek tek olguları, yapıları değil de bunların içinde yer al-
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dıkları süreçleri incelerdik? Hani bizim için hareketin gelişimi doğrul-
tusunun incelenmesi esastı? Eğer soruna böyle yaklaşır isek sonuç 
dediğimiz anlık durumun da değişik anlamlara gelebileceğini göre-
bilmemiz gerekir. Marksistler sorunu böyle ele alırlar. GK olayının 
gelişim sürecinde ortaya çıkmış olan olguları nasıl da göz ardı ede-
biliriz. Nasıl olur da GK sonucunun çeşitli kuvvetlerin kesilmesinin 

ancak bir bileşkesi olduğunu unuturuz. 

Biz biliyoruz ki, her sonuç, biraz matematik bir dile indirgeyerek 
söyleyecek olursak bileşke çeşitli bileşenlerin sonucudur. Ve eğer 
bizler nedenselliğe inanıyorsak nasıl olur da beş bileşenden oluşan 
bir bileşkenin ilk dört bileşenle de aynıyla çıkabileceğini iddia edebi-
liriz? Bu toplama çıkarma bilgisinden yoksunluk anlamına gelmez 
mi? Gelir elbet. Soruna böyle yaklaştığımız takdirde ulaştığımız so-
nuçların görünümde birbirine benzese de incelendiğinde aynı olma-
dığını görebilmemiz gerekir. Ulaştığımız sonuçlar aynı değil yoldaş-
lar. Dün, hareketimizin kendisinin sekter bir politika izlediğine dair bir 
değerlendirmesi var mıydı? GK’nın ortaya çıkışında izlenmiş olan 
sekter politikanın faktör olmuş olduğu gibi bir değerlendirme söz 
konusu muydu? Değildi elbette. Bunların kabul edilmesi durumunda 
iki durumdaki sonuçların da aynı olduğunu söylemek olanaklı mıdır? 
Elbette ki, GK, GK olmaya devam etmektedir. Bu konuda herhangi 
bir esaslı değişiklik söz konusu olmamıştır. Ama bizlerin GK üzerine 
yapmış olduğumuz değerlendirmelerde aynı kalmamıştır. An azın-
dan GK’nın varlığı karşısında kendi hakkımızda yaptığımız değer-
lendirmeler değişmiştir. Ne demektir sekter bir politika izlemek? İtici 
bir tutum içerisinde olmak anlamına gelmiyor mu bu? Doğrudur ör-
gütü bırakıp gitmişlerdir ama onların yol hazırlıklarına yardımcı ol-
madık mı? Bir arada bulunmanın önünde ciddi engeller yaratan lal-
lar etmedik mi? Denedik mi “üniformasız 12 Eylül’cüler” diye? Yapı-
lan hatalar karşısında onların almış oldukları tutumlar onlara aittir. 
Ama bu arada kendimizin yaptığı hatalar ortak bileşkenin ortaya 
çıkmasının nasıl olurda bileşeni olmaz. Böyle bir değerlendirme düz 
mantığa bile sığdırılamaz. Birle birin toplamının iki ettiğini reddetmek 
olur bu. 

Bu mantığı tamamlayan ikinci bir mantık daha var ki, o da kabul 
edilebilir değil. Bazı yoldaşlar, dışardaki yoldaşlar bize güvenmedik-
leri için aynı şeyleri bir kere de kendileri yaşayıp görmek istediler 
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der. Bilemiyorum. Belki bazı yoldaşlar böyle düşünmüşlerdir. Bu 
konuda kimse adına bir şey söyleme hakkını kendimde göremiyo-
rum. Ama bu konuda atılmış olan birçok adımın önericisi oldum. Bu 
önerileri ortaya getirirken düşüncem aynı şeyleri bir kere de kendim 
yaşayarak sonuçlardan emin olabilmek değildi. Bu çok bencilce, 
yaşamın gelişimine kendi arzularına göre yön vermek isteyen, dar 
deneycilikten öteye geçemeyen bir bakış açısıdır. Herhangi bir ko-
nuda teori kurulduğunda onun doğruluğu hemen pratikte denenme-
ye kalkışılmaz. (Burada en basit düşünce bileşimini de teori çerçe-
vesine sokuyorum) her şeyden önce ortaya atılan görüsün kendi 
terimleri arasındaki tutarlılık, içinde bulunulan bakış açısına bağlı 
olarak soruşturulur. Böyle bir soruşturmanın sonucu bize pozitif bir 
cevap verirse işte o zaman bu teori yaşam içerisinde denenir ve 
pratiğin yardımıyla kendisini tamamlar. Hayatın gerçekleriyle çakış-
madığı noktaları, eğer yaşam karşısında gerçekliğe tekabül ediyor-
sa, tamamlar. Kendi içerisinde tutarlı olan bir teori de yaşamın ger-
çeklerini yansıtmayabilir. O zaman pratik tarafından reddedilir. Pra-
tiğe teorinin yol göstericiliği bu çerçevede kavranılmalıdır. Yoksa her 
akla gelen düşünceyi bütünlüklü bir çerçeveye oturtmadan “bakalım 
pratik buna ne diyor?” diyerek, pratiğin kıstasına vurmaya kalkışır 
isek pratik bize birbiriyle çelişen bir yığın gerçeklik, ama kısmi olan 
gerçeklik kabul ettirir. İşte bu yolun adı dar deneyciliktir.  

Başlangıçta hiçbir genel değerlendirmeye sahip olmadan bu öne-
riler yapılmadı. O zamana kadar ortaya çıkmış olan verilere dayana-
rak genele ait bir tasarım mevcuttu. Bu tasarım çerçevesinde öneri-
ler yapıldı ve tasarımın gösterdikleri gerçekten de pratikçe doğru-
landı. Bazı noktalar elbette ki, doğrulanmadı, beklenen sonuçlar 
ortaya çıkmadı. Başlangıçtaki tasarımda sekter bir politikanın izlen-
miş olduğuna dair bir değerlendirme mevcuttu. GK’cıların örgüt an-
layışının sakatlıklarının neler olduğu üç aşağı beş yukarı bugün yap-
tığım değerlendirmelerle aynıydı. Bunların ortadan kaldırılması so-
runluydu. Ortadan kaldırabilmek için de aynı süreci bir kere daha 
yaşamak değil, bunları ortadan kaldırabilecek bir başka süreci ya-
şamak gerekmekteydi. Eğer bu süreç bugün ortaya çıkarmış olduğu 
olumlu sonuçları çıkarmamış olsaydı aynı yapı içerisinde yer almaya 
devam etmeyecektir. Düşündüğümüz doğrultularda ayrı ayrı yollar-
dan yürümeye devam edecektik. Aslında belirttiğim bu düşünceye 
yol açan sorunun yanlış kavranışıdır. Sanılmaktadır ki, bunlar GK’nı 



KURTULUŞ BELGELER - 8. Kitap                      74  

 

kazanılması için yapılmıştır. Hayır yoldaşlar ben bu yolu da GK’yı ne 
de sizleri kazanmak için yürümedim. Belirli bir mantığın egemenliği 
adına yürüdüm. Benim için esas olan gerçekliğe kabül eden doğru 
bir mantığın egemen olmasıdır. Genel bir görüşü kısmi olgular üze-
rine oturtmak kadar sakat bir anlayış olamaz. Böyle bir bakış açısı 
kısa vadeli çıkarlar üzerine kuruludur ve bunun adı faydacılıktır. 
Eğer savunmakta olduğumuz genel görüşler üzerinde çakışıyor isek 
birbirimizi kazanırız. Yoksa birbirimizi kazanabilmek için birtakım 
görüşler uyduramayız. Bu sorunun konuluş biçimini tepetaklak et-
mektir. Sorunu böyle tepetaklak gören yoldaşlar da onun için kolay-
ca işi GK’nın kazanılması sorununa indirgemekte ve “e! ne oldu? 
Aynı noktaya geldik işte.” diyebilmektedirler. Bu tepetaklak anlayışı 
iyi gözden geçirin yoldaşlar. Bu bakış açısı, bunun ürettiği politika 
sakat bir politikadır. Böyle davrananlar oldu. Onun için de sorun 
“GK’nın kazanılıp kazanılmaması”, gibi göründüğü ölçüde anlaşır 
gibi olduk, ama savunulan bu değildi. Onun için de GK’nın kazanı-
lamadığı nokta savunduklarım açısından benim için önem taşımadı. 
Kazanma olayı savunulanların bir ürünü olarak kendiliğinden ortaya 
çıkmalıydı. Yoksa savunduklarımızı o amaca göre bükmek doğru ve 
ilkeli bir tutum olamaz. Ayrıca elbette ki insanların kazanılmasını, 
teorikçe sorunu koyarken böyle basite indirgememe karşın hiç de o 
kadar basit görmediğiniz için  ………  bükmelere, bana ters gele 
gele bir müddet için olur dedim. Ama bunların savunduğumuz geneli 
büktüğümüz anlamına geldiğini de hep belirttim. Böyle bölmelerin 
sistemleşmesine de olanak tanımamak gerekir. Zira reel politiğin 
kapısı burada açılmaktadır. O kapıdan içeriye zaman zaman kafayı 
uzatmak zorunlu hale gelebilir. Ama zinhar içeriye girmemek gere-
kir. GK’cilerin iki örgüte de aynı anda üye olmalarını bir an için ka-
bullenmekle reel politik kapısından kafamızı uzattık, böyle bir bük-
meyle de onlara güven verebileceğimizi ve yeniden düzeleceğimizi 
düşündük. Ama sorun o kapıdan içeri girip, aynı mantık temeli üze-
rinde başka işlemleri de gerçekleştirmeye geldi mi reel politik oluştu-
ruluyor demek olacaktı. Onun için de beklentinin gerçekleşmediği 
noktada, başka hiçbir şeyi bunun üzerine bina etmeden reel politik 
kapısından kafamızı geriye çektik.  

Yoldaşlar bu anlattığım, ilkeleri ortadan kaldırabilmenin yollarını 
kapatmak isterken onların zaman zaman bir ölçüde zorlanabileceği-
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ni ortaya koymak içindir. Hayat dümdüz ilerlemiyor. Bizim karşımıza 
bir yığın dolambaçlar dikiyor ve bu dolambaçları aşmak her zaman 
öyle kolay olmuyor. Böyle durumlarda ilkelerin zorlanması gündeme 
gelir. Ama aynı anda bilinmesi gereken de reel politiğin kapısının 
açıldığıdır. Yaşamın gerçeklerine yanıt verebilmek için böyle zorla-
maların zaman zaman yapılması gerekir. Ama bu zorlamalar taşıdı-
ğı tehlikeler ortaya kona kona yapılmalıdır. Bu tehlikelere karşı tam 
bir uyanıklık içerisinde olunmalıdır. Öyle olmazsa, karlı gibi görünen 
kısa vadeli amaçların peşinde koşa koşa çingene bohçasına benze-
yen eklektik düşüncelerden oluşmuş bir politika bütününe ulaşırız. 
Bunun adı reel politiktir ve “reel sosyalizm” denen revizyonizm de 
bunun üzerine kuruludur. Nelerin eleştiricisi olduğumuzu bir an ol-
sun akıldan çıkarmamak gerekiyor. 

ARAMIZDAKİ FARKLILIK NEREDE YATMAKTADIR? 

Bugün sorunun kitlenmiş olduğu nokta örgütsel ilişkiler alanında 
görülmektedir. Ne var ki sorun bu kadarla bitmemektedir. Örgütsel 
plandaki farklılık, Kurtuluş Örgütü’nün bizim temsil edip etmediğimiz 
noktasında yatmaktadır. GK’nın iddiasına göre, kendileri örgütü ele 
geçiren oportünistler tarafından örgütten ihraç edilmişler ve dolayı-
sıyla da ‘örgütlenme hakkını’ kullanarak örgütlenmişlerdir. Birincisi 
bu yoldaşlardan üyemiz olmayan yalnızca bir tanesi ile ilişki kesil-
miştir. Diğerleri -üyemiz olanlar- ise örgütten ihraç edilmemiş kendi-
leri ayrılıp ayrı bir yapı oluşturmuşlardır. Bu yoldaşlarla zamanında 
aramızda diyaloglar geçti. Kendilerini ayrı örgüt kurmamak konu-
sunda uyardım. Eğer kendilerine bir haksızlık yapılmış ise, buna 
karşı mücadele edileceğini ve bu haksızlığın düzeltilmeye çalışıla-
cağını bildirdim. O zaman bana örgütlenme hakkından bahsetmiyor-
lardı. Bahsetmiş olsalardı söyleyeceklerim olurdu. Ama bana anlatı-
lan kendileriyle ilişkilerin kesilmiş olduğu ve örgütten ihraç edilmiş 
olduklarından dolayı, yaşayabilmek için örgütlü halde bulunacakları 
vs. idi. Bu konuda benim sözlerime kulak asma yerine Hulki’nin söz-
leri kendilerine daha hoş geldi. Ya da kendileri de öyle düşünüyor-
lardı. Ama bugün herkes biliyor ve kendileri de inkar edemiyorlar ki, 
ihraç edilmeden örgütten ayrılmışlardır. Bu konuda bazıları da zaten 
ihraç edilecektik demektedirler. İhraç edilselerdi de görseydik. Ka-
çan neydi? Bu kadar zaman beklemişler, ihraç edilmek için de bir ay 
daha bekleselerdi kaçacak olan neydi? Ama ayrılmaya kararlı olduk-
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ları konusunda yeterli kanıt bugün ortadadır. Bir tek kanıt bile duru-
mu açıklığa kavuşturmaktadır. Kendilerinin ifade ettikleri durumu 
daha da açık kılmaktadır. Bu yoldaşlardan bir tanesi, “kurallara aykı-
rı olmasına rağmen rahatsız kişilerle görüşmeler sürdürdüm” de-
mektedir. Bu yeterli hazırlıktır. Bu Ankara’daki ile İstanbul’dakinin 
ayrı ilişkiler ve daha sonradan görüldüğü gibi ayrı imkânlar oluştur-
muş olduklarının kanıtıdır. Ben bu yoldaşların 12 Eylül öncesinde bir 
hizip oluşturdukları inancında değilim. Aralarındaki yakın ilişkilerin 
bir hizip, ayrı bir yapı olma ilişkisine tekabül ettiğini iddia edebilmek 
olanaklı değildir. Ancak 12 Eylül’den sonra ayrı ilişkileri kurallara 
aykırı bir biçimde geliştirmiş olduklarını kendileri anlatmaktadırlar. 
Tartışma kampanyası açılıp tartışmanın başladığında ayrılma hazır-
lığını yapmış olan bu yoldaşlar kendileri hakkında merkezin düşün-
celerinin hiç de olumlu olmadığını gördüklerinde ayrılma kararlarını 
hayata geçirmişlerdir. Yoldaşlar hizip değildirler. Doğru, Onlar sade-
ce örgütten ayrılmaya karar vermiştirler. Hizip aynı örgüt içerisinde 
ayrı bir örgüt olarak yaşamaya verilen addır. Bu yoldaşların ise aynı 
örgüt içerisinde yaşamaya çalışmak gibi bir niyetleri de yoktur. Sa-
dece bölücüdürler. Kendi içlerinde ayrıldıkları nokta ise ayrıldıktan 
sonra kendilerini Kurtuluş adına merkez ilan edip etmemekte yat-
maktadır. Ayrılanlardan biri kendilerini merkez olarak ilan etme gö-
rüşü kabul edilmediğinden tek başına onlardan ayrılmıştı, kendile-
rince böyle yapmakla daha akıllıca davranmışlardır. Kendilerini mer-
kez olarak ilan etmiş olsalardı, peşin peşin onları dinleyen çıkmazdı. 
Ama atıldıkları savının arkasına sığınarak örgüt oluşturma zorunda 
bırakıldıklarını iddia ederlerse kuran veren daha çok olurdu. Örgütü 
daha fazla karıştırmak mümkündü. Ama örgüt kurmak zorunda bıra-
kıldıkları bahanesi çağrı kararı karşısında açıkça deşifre oldu. O 
zaman köprülerin altından çok sular aktı, şimdi biz de bir örgütüz ve 
birleşmek eşit koşullarda olmak gerekir dediler. Şimdi birlik kongresi 
diye zikrettikleri şey örgütün birliğini dinamitleme önerisinden başka 
bir şey değildir. Bir zamanlar tanıdıklarını söyledikleri bir merkez 
komitesi var idi. O merkez komitesi birtakım kararlar alıp önlerine 
getirilince merkez komitesinin adı “tasfiyeci merkez hizbin yeni ör-
gütlenmesi”ne dönüştü. Neyin merkez komitesiydi tanıdıkları merkez 
komitesi? Kendilerinin Kurtuluş’u doğru olarak temsil ettiğini kabul 
edip onaylayacak bir merkez komitesi. Karşılarında, kendilerini doğ-
rudan doğruya onaylayan bir merkez komitesi göremeyince onu da 
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bir tarafa koymaktan geri kalmadılar. Artık ancak eşit şartlarda olu-
şacak bir birlik kongresi bu işi çözebilirdi. Bu çizgi yoldaşların ne 
yapmak niyetinde olduklarını ortaya koymaya yeter de artar bile. 

Yoldaşların mümkün olduğunca çok karışıklık yaratmak istedikle-
rini söylüyorum. Ancak bu sadece kötü niyetlerini nitelemek için kul-
lanılmış bir ifade midir? Öyle değil. Karışıklık adına karışıklık iste-
memektedirler. Bakış açılarına göre örgüt içerisinde mümkün oldu-
ğunca çok karışıklığın olması yoldaşların kabul ettirmek istedikleri 
tezlerin daha kolay kabul edilmesini sağlayacaktır. “Tasfiyeciler” 
direnebilme imkânlarını kaybedecekler ve “imana” gelmeye daha 
kolay zorlanabileceklerdir. Tespit ettikleri strateji tam tamına budur. 
Birlik arzusu içerisindedirler. Ama bu birliğin tasfiyeciler dedikleri 
kişilerin örgütten en azından fikir olarak tasfiye edilmeleriyle müm-
kün olacağını düşünmektedirler. Ve dolayısıyla bugün örgütümüz ne 
kadar cılız olur ise yoldaşlar da tezlerini o kadar kolay kabul ettirebi-
leceklerini düşünmektedirler. Bu bakış açısı içerisinde de örgütün 
durumunu olduğundan beter bir durumda göstermek için ne gereki-
yorsa yazmaktadırlar. Birçok yerde olduğu gibi Hulki yoldaş GMK’ne 
yazdığı mektubunda “Egemen sınıfın saldırıları bizi güneş altındaki 
tereyağına çevirdi. Gün be gün eriyoruz.” diye uyarıyor. Bize bitip 
tükendiniz hala neyin örgütünün kavgasını veriyorsunuz diyor. Tere-
yağı olup olmadığımızı biz gene zamanın ispatlamasını bırakalım. 
Bütün bunlardan anlaşılması gereken yoldaşların bu lafları ne amaç-
la ettikleridir. Sırf çamurluk olsun diye yapmadıklarını kavramak ge-
rekir. En azından ben kişi olarak Hulki yoldaşı bu kadar küçük suç-
lamalarla kötüleyemeyecek kadar kendisiyle yoldaşlık ilişkisi sürdür-
düm. “12 Eylül Hizbini Mahkûm Edelim” başlıklı yazıda belirtildiği 
gibi -eğer o ifade Hulki’yi de kapsıyorsa- “teorik gelişmemize beş 
kuruşluk katkısı olmayan kişiler” sınıflaması içine sokamam. Yıllarca 
Yazı Kurulu üyeliği yapmış, yapması gönüllü olarak kabullenilmiş bir 
kişi için böyle şeyler söylemek hafiflikten başka bir şey olamaz. Yol-
daş gelişmelerimizde yetenekleri ölçüsünde katkılı olmuştur. Karı-
şıklık çıkarmak adına adına karışıklık çıkarmayacak kadar bir sevi-
yesi olduğunu herkes kabullenmen zorundadır. Gene bu nedenle de 
ne söylemek istediği anlaşılmalı verilecek yanıt ondan sonra veril-
melidir. 
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Türkiye’de devrimci hareketler böyle değerlendirmeler açısından 
çok kötü mirasların sahibidirler. Arasında çatışma çıkanlar, geçmişte 
aralarında olabilmiş olan iyi ilişkileri de bir çırpıda inkar etmeye yat-
kın bir bakış açısını, devralmışlardır. Aslında böyle bir mirası dev-
ralmaya elbette ki, gerek yoktur. Bu bakış açısı, içinden çıkıp geldi-
ğimiz toplumun var olan değer yargılarından biridir ve bizlerde de 
devam etmekte olan tamtamına bu olmaktadır. Geçmişten almamış 
olduğumuz tersine bir mirastır. Onlarda da olmadığı için zaten almak 
da mümkün değildir. 

Aramızdaki temel farklılık örgütsel alandaki farklı kabullere da-
yanmaktadır. GK’nın “Türkiye ve Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü 
GMK’sına ve Tüm Yoldaşlara, Mayıs 1983” başlıklı yazısında özet 
olarak ifade edildiği gibi: 

“İşte bu tasfiyecilik koşullarında, çeşitli biçimlerde merkez hizbin 
oluşturduğu ‘yeni’ örgütlenmenin dışında bırakılan çeşitli yoldaşlar, 
merkez hizbin Kurtuluş’un yerine karşıtını koymayı hedefleyen tasfi-
yeci saldırısına karşı, faaliyetiyle, örgütlenmesiyle, ideolojisiyle Kur-
tuluş’u savunmayı amaçlayarak örgütlenmeye gittiler. Bu ağır koşul-
larda karşılıklı ilişkiyi ve diyaloğu sağlayabilen ve tasfiyeciliğe karşı 
Kurtuluş’u savunmak için yürütülecek pratik çizgi de anlaşan yoldaş-
lardan GK örgütlenmesi ortaya çıktı. Bugüne kadar ki, -bir yıla yak-
laşan- pratiğinden de görüldüğü gibi, GK, Kurtuluş’a alternatif bir 
örgüt değil, aksine tasfiyeciliğe karşı -ideolojik, örgütsel ve siyasi 
olarak- Kurtuluş’u ve Kurtuluş’un birliğini savunan bir örgütlenmedir, 
Kurtuluş’un meşru bir parçasıdır.”  

Burada tam tamına farklı iki örgüt anlayışı yatmaktadır. Bu örgü-
tün nereden çıktığını soran yoldaşlara verilen cevap şudur: “Niçin 
örgütlendiğini sormak, niçin komünistsin demekle eş anlamlıdır.” 
Yoldaşlar komünist olanın her zaman örgütlü olmak zorunda oldu-
ğunu anlatmaya çalışıyorlar. Ve örgütlenmenin komünistlerin doğal 
hakkı olduğunu ve gerekli gördükleri zaman oportünizmin saldırısına 
karşı örgütlenmek gerektiğini söylüyorlar. Doğru, bu görüşlerine ben 
de katılıyorum. Oportünizme karşı yapacak bir şey kalmadığında 
ona karşı örgütlenmek ve onu yıkmak gerekir. Bunu yaparken opor-
tünistlerin koydukları kurallar devrimcileri bağlamaz. Bu aynı ihtilal 
sorununa benzer. Düzeni beğenmeyen ona isyan etmekte özgürdür. 
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İsyan sonucu iktidarı ele geçirirse, eski rejimin temsilcilerini asar. 
Yok, ele geçiremeden yakalanırlarsa kendileri asılırlar. Yakalandınız 
yoldaşlar: 

Bu durumu bir örgüt içerisinde nasıl değerlendirmek gerekir: Eğer 
bir örgüt tümüyle lanetlenip, lafı edilmeyecek bir hale gelmemiş ise, 
o örgüte karşı isyan edilmez. Eğer arada hala sürdürülebilecek ilişki-
ler var olmaya devam ediyor ise o örgüt ne olursa olsun bağlı kalın-
maya çalışılır. Neden bu böyledir? Eğer herkes birbirinin hakemi 
olacak ve farklı görüşte olan karşı tarafı yargılayacak ise, karşı tara-
fın oportünizmini ilan etmek kadar kolay bir iş yoktur. Bunun Türki-
ye’deki yaygınlığı da göz önünde bulundurulur ise durum iyice va-
himdir ve zaten hep böyle olmaktadır. Her olur olmaz farklılık ayrılığı 
zorunlu kılacaktır. Eğer bir örgütte farklı görüşler var olabilir ise (ol-
malıdır) zorlandımı oportünist bulmak da hiç zor olmaz. Bir örgüte 
karşı alternatif örgüt yaratmak demek, o örgütün savunulacak hiçbir 
şeyinin kalmamış olması demektir. Bunu da alınan tutum belirler. 
İsyandan sonra oluşturulan örgüt, devrimci çizgiyi kendisinin sürdür-
düğünü ilan eder ve karşı tarafın yerle bir edilmesini savunur. Artık 
karşı tarafla tartışılacak, konuşulacak hiçbir şey yoktur. Böylesine bir 
örgütlenmeye gitmekle -ki, bu işte yoldaşların bahsettikleri doğal 
örgütlenme hakkıdır- ayrı bir örgüt kurup, “hadi şimdi gel birlik soru-
nunu tartışalım” demek arasında çok fark vardır. İşte buna, bölücü-
lük ya da tasfiyecilik denir. Örgütün ortadan kaldırılması -tasfiyesi- 
tehlikesi asıl burada ortaya çıkar. Her oportünist ilanatçısının ayrı bir 
örgüt kurması koşullarında ortada örgüt kalmaz. Yoldaşların iddiası 
işte şimdi tam budur. Neden? Çünkü onların iddiasına göre artık 
Kurtuluş Örgütü yoktur, ya da kendileridir. 

Örgüt kurmalarına neden; tasfiyecilerin örgütü ele geçirip, yerine, 
Kurtuluş’un karşıtı olan bir örgüt kurmalarıdır! Eğer kurmamışlar ise, 
yalnızca bazı girişimler olmuş ise, demek ki, bu örgütü hala Kurtuluş 
diye tanımak icap etmektedir. Kurtuluş diye tanımaya devam edildiği 
takdirde de ne yapılırsa yapılsın onun içerisinde bulunmaya çalış-
mak, dışına itilinmişse, içine girmek için her şeyi yapmak gerekir. 
Yapılmaması gerek tek şey ayrı bir örgüt oluşturmaktır. Ayrı bir ör-
güt oluşturmanın koşulu eski yapıyı artık yapı olarak kabul etme-
mektir. Şimdi yoldaşların durumu hangisi acaba? Kurtuluş Örgütü 
nerede? Bu soruya net yanıt verebiliyor muyuz? Bu sorunun cisim-
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lenmiş yanıtı yoksa, ortada örgüt yok demektir. Hayali bir Kurtuluş 
Örgütü olamaz. Örgüt elle tutulur somut ilişkilerden oluşur. Bildiğimiz 
anlamı içerisinde kendi hiyerarşisi, merkezi, çeşitli türden organları 
olan belirli insanlardan oluşan bir yapılanmadır örgüt dediğimiz, 
GK’nın yapmış olduğu bölünmüşlük tanımına göre ortada böyle bir 
örgüt kalmamıştır.  Eski yapı parçalanmış,  bugün ancak ona ait 
olan ama aralarında çeşitli farklılıklar olan çeşitli örgütçükler vardır, 
fakat hiçbiri Kurtuluş’un kendisi değildir. GK kendisini belki de hare-
ket kavramına sığınarak -Zira Hulki’nin yazılarında sürekli olarak 

“örgüt/hareket” diye (ve, veya’lı) bir ifade geçmektedir. Aldatmakta-

dır.- Eğer çeşitli parçaların bir araya gelmemiş toplamından hareket 
kastediliyorsa ortada gene Kurtuluş Örgütü yok demektir. Ancak ve 
ancak birtakım yakınlıklar ve yaratılabilmesi muhtemel bir örgüt var-
dır.  Ama bu tasarımlar bir şey olup somutun yerine geçirilmesi ola-
naksızdır. Bu durumda, GK’cı yoldaşlar “tasfiyeciler” dedikleriyle el 
ele verip örgütü tasfiye etmişlerdir! Kendi iddiaları açısından elbette 
yoldaşlar örgüt anlayışının çarpıklıklarından yararlanmayı düşün-
düklerinden, ya da kendi kafalarında durum böyle çarpık olduğun-
dan yukarıda yaptığım ayrıştırmayı net ifadelerle ortaya koymamak-
tadırlar. Ama bunları kendi söylediklerinden şartlı olarak çıkarmak 
mümkündür. Eğer yukardaki ayrıştırma doğru değilse, yani örgüt 
tasfiye edilmemiştir diyorlarsa, yazdıkları içerisinde bunun da yanıtı-
vardır. “Tasfiyeciler” Kurtuluş Örgütü’nü tasfiye etmiş olsalar da 
oportünistler karşısında devrimciler “faaliyetiyle, örgütlenmesiyle, 
ideolojisiyle Kurtuluş’u savunmayı amaçlayarak örgütlenmeye gitt i-
ler.” (GK) 

Yukarıdaki ifadenin anlamı nedir? Kargaşanın içerisinden cümleyi 
çekip çıkarınca “anlamı nedir?” diye sormaya bile gerek yok. Kurtu-
luş Örgütü’nü Kurtuluş karşıtı olan bir hizip ele geçirmiş ve bunun 
yerine, onun dışında kalan devrimciler, ideolojisiyle, örgütlenmesiyle 
ve faaliyetiyle Kurtuluş’u savunan bir örgüt kurmuşturlar. Bu ifadede 
de iki şey birden saklanıyor görünmektedir. Biri “Kurtuluş’u savun-
mak” amacı, diğeri ise Kurtuluş’un kendisi olmaktır. Acaba burada ki 
şey birbirine eşit olarak mı bir arada bulunmaktadır, yoksa tek başı-
na bir durum mu vardır? Ayrıştırmaya devam edelim. Saklı görünü-
yor dediğimiz iki ifadeden “Kurtuluş’u savunmak” savını alarak yürü-
yelim. Kurtuluş’u savunmak ne anlama gelebilir? Kurtuluş iki şeyden 
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meydana gelir. Bir, görüşleri; iki, eylemli yapılanması GK’ye göre 
eylemli yapılanması olarak, oluşturulan ‘yeni’ örgütlenme tarafından 
Kurtuluş ortadan kaldırılmıştır. Bunu daha fazla kanıtlamaya çalış-
manın anlamı yok. Görüşleri ile oportünizm olarak nitelenecek bir 
mahiyete kavuşturulmuştur. Dolayısıyla savunulmakta olan bir baş-
ka yapılanma olarak ortada bir şey kalmamıştır. Savunulabilecek 
olan Kurtuluş’un yazılı oldukları için değiştirilemeyecek olan görüşle-
ri ve yok edilmiş olan, yani var olmayan eylemli yapılanmasıdır. O 
eylemli yapılanma konusunda da zaten “görüşlerimizi koruyalım, 
pratiği reddedelim” demektedir. Bu analiz sonucu vardığımız nokta, 
GK’nın somut olarak Kurtuluş görüşlerini tek başına savunmaya 
devam etmekte olduğudur. (Kendi ifadelerine göre elbette ki.) Örgüt-
lenmesiyle ve faaliyetiyle de Kurtuluş’u savunduğunu söylemektedir 
ki, işte burada sorunu bağlamaktadırlar. Eğer Kurtuluş’un “küçük-
burjuva” olarak niteledikleri eylemini savunmaya devam ediyorlarsa, 
kendi ifadelerinin birbiriyle çatışması tahammül edilemeyecek bir 
düzeye ulaşmış demektir. Söylemek istedikleri Kurtuluş’un tarihinde 
ilk kez olarak, Kurtuluş ideolojisine uygun bir örgütlenme ve faaliyet 
geliştirilmiştir. Bu da ifadesini GK’de bulmuştur. Bu durumda GK’nin 
savunduğu nedir? Somut olarak GK’de ifadesini bulan durumdan 
başka ne olabilir ki? Bu ifadeleri ortaya koyduktan sonra söylenebi-
lecek olan tek şey GK’ye katılmak için davetiye çıkarılmasıdır. Ama 
nedense yoldaşlar bu tutarlılık içerisine girmiyorlar ve kendilerinin 
Kurtulaş’a alternatif olmadıklarını söylüyorlar. Bu gerçekten tuhaf bir 
durumdur! Kendilerine göre ortada Kurtuluş diye bir yapılanma kal-
mamıştır ki, ona alternatif olup olmamak söz konusu olabilirsin. Böy-
le bir olasılık mı var ki, varsa ona tabi olunur alternatiflik tartışması 
olabilmektedir?  

Böyle karmakarışık ifadeler üzerinden birbirini anlamak olanaklı 
değildir. Bunlar insanların kafasını karmakarışık etmekten başka bir 
şeye yaramazlar. Anlaşmaya zemin hazırlamaz tam tersine bazı 
şeylerin görünmez hale gelmesiyle bir adım sonra beklenmeyen 
engellerin ortaya çıkmasına neden olur. Herkesin kendi bildiğince 
yorum yapıp, lafızlarda anlaşıyor görünüp, iş fiiliyata geldiğinde ye-
niden karşı karşıya düşmeye neden olurlar.  

Anladığım kadarıyla, yoldaşlar kendilerini Kurtuluş adına tek doğ-
ru tutum, örgütlenme olarak nitelerken ve aslında kendilerinin oldu-
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ğu gibi benimsenmesini isterken, sekter görünmemek için olacak, 
açık kapılar bırakıyor görünmek istemektedirler. Ama bu açık kapı 
gibi görünen durumlar, ardında olan bir başka kapıyla sımsıkı kapa-
tılmaktadır. Yoldaşlar aramızda benzerlikler var ama siz küçük-
burjuvasınız biz proleter sosyalist! Yalnız bu küçük-burjuvalığınızda 
proleter sosyalist olmanın eşiğine gelmiş durumdasınız. Bizi bu nok-
tadan öteye geçirebilmek için zorlamayla yüz yüze bırakmalı ki, bazı 
öncülleri kabul etmiş olasınız! Yok eğer siz belirleyici olmaya devam 
edecek olursanız, bu eşikten öteye atlamak olanaklı olmayacak, 
hatta fırsatını bulduğunuzda, “tasfiyecilerin” yaptığı gibi çok daha 
gerilere gitmekten kendinizi ala koyamayacaksınız. Şimdiye değin 
sizin belirleyiciliğiniz altında geçmiş olan pratik bunu göstermiştir ve 
aynı şeyi yeniden yaşayacak kadar bön olmamak gerekir!  

Bu akıl yürütmenin yoldaşları zorladığı durum bir kez belirli güç 
şekillendirmiş iken bunun yedirilmemesi düşüncesidir. Olumluluk 
anlamına gelebilecek olan bazı gelişmeler “tasfiyeciler” saflarında 
ancak GK’nın varlığı ve zorlamaları sayesinde gerçekleşmişlerdir ve 
dolayısıyla “böyle bir biçim bir tarafın tam yetkili, diğer tarafın tam 
teslim olduğu bir biçim olamaz”(GK, Mayıs, 83). Dolayısıyla da GK 
yaşamaya devam etmeli, ta ki tezleri kabul edilinceye kadar. Bu 
bölücülüktür. Bu birlik anlayışı içerisinde olmamaktır. Kendini birlik 
sözcüğünün arkasına gizlemektir. Boşa manevradır. Bu örgüte hiç-
bir şeyi zorla kabul ettiremeyeceklerini yoldaşlar ne kadar erken 
kavrarlarsa boşa dönen manevralardan da bir an önce kurtulmuş ve 
aklıselimle düşünmeye başlamış olurlar. Kurtuluş Örgütü onlara bu 
tezlerinin sakat olduğunu hayat içerisinde kabul ettirecektir. Ya bu 
sakat örgüt anlayışından o zaman vazgeçerler ve Kurtuluş Örgü-
tü’nün saflarına doğru bir anlayışa sahip olarak yeniden dönerler, ya 
da kendilerinin “Özkurtuluş” olduğunu ispatlama boş kavgasını sür-
dürür giderler. Umarım, aklıselim egemen olur.  

Örgütsel anlayışta böyle bir temel farklılığın yanında -ama bu bizi 
ayrı tutmaya yetmektedir- başka türden, şimdilik karışıklık diyece-
ğim, anlayışlar da mevcuttur. Örneğin, GK’nın fikir babası R. Gökır-
mak, “parti guruplarla bağdaşır” derken R. Kasım yoldaş parti içi 
demokrasi üzerine satırlarını yazarken, “işaret ederken” bunun han-
gi anlama geldiği ve en azından benim kendilerine neden itimat et-
mediğimi hiç düşünmüş müdür? Düşünmüş müdür kendi eylemleri-
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ne yol gösterici olan fikirlerin böyle noktalarda yatmakta olduğunu? 
Ve dolayısıyla düşünmüş müdür, kendisi için örgüt yıkıcılığı eylem i-
ne böyle kolay nasıl dalabilmiş olduğumu? Yazısında yoldaş “Mark-
sizmin tekliği fikri, tanrının tekliğinden ödünç alınmış ve tüm despolit 
fikir ve uygulamaların temelidir” şeklindeki görüşlerin dipnotlarda 
yanlış olduğunu belirterek kolayca geçebilmektedir. Diyememektedir 
ki burada Leninizm sorgulanmaktadır diye. Şimdi “güç olmak” gere-
kiyor! Onun için bu farklılıklara dipnotlarda işaret etmek yeter. 
Önemli olan şimdi tasfiyecilere karşı “her türden eşyayı ön safa 
ayırmaktır. Evet yoldaşlar ilkesiz biçimde her şeyden yararlanarak 
güç olmayı arzulayan anlayışı saflarımızdan yok etmeliyiz. Buna 
karşı mücadele etmeliyiz. Ama iki ağzı da kesen bıçakları kullanır-
ken dikkatli olmalıyız. 

Yoldaşlar “güç olmaya” sürekli olarak karşı çıkmaktadırlar. Böyle 
bir görüşün örgütümüze ait bir görüş olduğunu ben bilmiyorum. Hiç-
bir zaman savunucusu olmadım. Böyle bir anlayışın yolumuzu da 
tıkadığına tanık olmadım. Ama insanoğlu yanlış bir biçimde bir şey-
lere muhalefet etmeye kalkışıp da bu muhalefetinde en azından o 
an için gerekli olan her aracı kullanmayı mantık etti mi, işte o zaman 
düşer, kastettikleri kötü anlamdaki “güç olma” anlayışının içerisine. 
…….. itirazkar olurken, hiç olmazsa konferans kararımızı gözönün-
de bulundurmuş olsa, böyle bir anlayışa örgütümüzün esas olarak 
karşı olduğunu bilirdi. Birilerinin herhangi bir tartışmada ağzından 
çıkmış olabilecek ve ne anlamda söylendiği belirsiz olan ve ancak 
kişinin kendisini bağlayabilecek düşünceleri kolayca bir örgüte ya-
mamaya çalışmak ne ölçüde haklıdır? Konferans kararları mı daha 
güçlüdür, yoksa hangi bağlam içerisinde söylendiği belli olmayan 
birinin ağzından çıkan sözcükler mi? Velev ki, böyle sözler kötülen-
diği anlam içerisinde birileri tarafından söylenmiş olsun. En büyük 
çoğunluklar tarafından söylenmiş olan sözler bundan daha mı az 
etkilidir? Yoldaşlar, keskinliğinizi ya R. Gökırmak ve şimdilik duya-
bildiğiniz kadarıyla M.Gürkan’a karşı da gösterin, ya da bize ait ol-
mayan düşünceleri bize yıkıp gölgenizle savaşa devam etmeyin. 
Birincisinin de hiç tavsiye etmem tabi! 

Şimdilik bu konuda bir kargaşanın devam etmesi karşısında örgüt 
anlayışı üzerine olan görüşlerini zorlayarak bir şeyler üretme yanlısı 
değilim. Ayrıca dünya çapında karma karışık edilmiş bir sorunun 
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yoldaşlar tarafından kolayca çözümlenebileceği kanaatinde de deği-
lim. Ancak şu kadarını belirtmeyi gerekli görüyorum. Gerek eylemle-
rinde yansıyan ve gerekse R.Kasım’ın içine düşmüş olduğumuz 
tartışmalar açısından Lenin’i yorumlayışından çıkarılacak sonuç 
sübjektivist olduklarıdır. Yukarıda uzun olarak üzerinde durduğum 
gibi, R. Kasım “örgüte karşı isyan” sorununu bir nesnellikten bahse-
dermiş gibi tamamen sübjektivist açıdan değerlendirmekte ve Le-
nin’den, korka korka şunları aktarmaktadır: 

“Gerici unsulara karşı isyan edenler ilerici unsurlar olduğu za-
man, isyan güzel bir şeydir. Devrimci kanat, oportünist kanada karşı 
isyan ettiği zaman, bu iyi bir şeydir. Ama oportünist kanat devrimci 
kanada karşı isyan ettiği zaman, bu kötü bir iştir.” 

İleriye gidebilmek için gerekli ve tamamen doğru satırlar. Eğer 
yoldaşlar ele geçmez bir köle olmak niyetindeyseniz güneş altında 
bırakırız sizi.  Eğer davranışlarınıza Lenin’in bu ifadeleri yol gösteri-
cilik etmişse söyleyebilir misiniz bunun nesnelliği nerede? Eğer be-
lirlenmiş, nesnellik kazanmış devrimci kanat siz idiyseniz tartışılacak 
ne kalmıştır? Yok tartışılacak şeyler var idiyse Lenin’in bu ifadelerini 
kullanmak sübjektivizmden başka nedir? Söylediğim gibi, isyan et-
mekte herkes özgürdür ama yakalayan da asmakta özgürdür! İşte 
bu noktaya kadar gelmemeliydi. Sekterliğe düşmüş olanlar karşısın-
da örgüte bağlılık dersleri verilmeliydi ve bugün sekterliğe karşı bir-
likte mücadele veriyor olmalıydık. Beni boş yere kandırmaya çalış-
mamalıydınız. “Yanlış anlayışlara yol açabilecek” sözler eden R. 
Gökırmak yerine biraz da beni dinleyebilmeliydiniz. Yürüyeceğiniz 
yolda daha çok tartışmalar var yoldaşlar. Ama özeleştiri yapmak 
sizlerin de hakkıdır. Başkaları için olabildiği kadar sizler için de bir 
erdemdir. Daha fazla “yanlış anlayışlara yol açmadan” özeleştiri 
yapan başkalarını örnek alırız. İlle daha fazla yetkili olmak istiyorsa-
nız, bunu pazarlıkla ve daha fazla üye kaydetmekle değil, örgüt içe-
risinden göstereceğiniz performansla sağlayabilirsiniz.  

R. Gökırmak aktarma yaptığım yazısında farklılıklarımızı şöyle 
özetliyor: “Evet biz körü körüne birlik istemiyoruz. Biz sosyalizmin 
temel ilkelerinde anlaşma istiyoruz. Antisosyalist uygulamaların öze-
leştirisini istiyoruz. Bizim yoldaşların askı kararı konusundaki görüş-
lerini belirtmelerini istiyoruz. Anti-sosyalist uygulamayı benimseyen-
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lerle aynı örgütün çatısı altında olacak değiliz. Biz komünizme bağlı-
yız. Proletarya ile küçük-burjuvazi arasında kesin bir seçim istiyoruz. 
Bu nedenle örgütümüzün teorisi ile pratiği arasında bir tercih istiyo-
ruz. Örgütümüzün pratiğinin teorik görüşlerimize denk düşmediğinin 
tespit edilmesini, hareketimizin gelecek çizgisinin proletarya sınf 
temelinde inşaasını oluşturulmasını istiyoruz. “Güç olma anlayışının” 
mahkûm edilmesini istiyoruz. Bu konularda anlaşamadıklarımızla 
aynı örgütün çatısı altında olmayacağız. Çünkü biz proletarya çizgi-
sine bağlıyız. Biz küçük-burjuva örgütü olmamakta kesin kararlıyız 
ve küçük-burjuvazinin peşinde güç olmak için koşanlarla birlikte pro-
letaryanın partisinin oluşturulmayacağına kesinlikle inanıyoruz. 
Çünkü biz komünizme bağlıyız. 

Önce şöyle bir tespiti yapmak gerekiyor. Kurtuluş dergilerinde or-
taya konulan temel tezlere katılmadığını söyleyen kimse yok. Kim-
seyi de Kurtuluş dergilerine satır satır katılmaya zorlamanın doğru 
olduğunu düşünmemek gerekir. Önemli olan Kurtuluş dergilerinde 
ortaya konulan temel tezlerdir. Bu temel tezlere katılma ve onları 
geliştirmeye kararlı olmak birlik içerisinde olmak için yeterlidir. Elbet-
te katılınmayan herhangi bir satır tezlerin özüne ilişkin olabilir. Elbet-
te o zaman durum değişir. Tezleri reddedenle birlikte olabilmek an-
cak birlikte gerçekleştirilecek yeni bir tezle olanaklıdır. Bir başka 
gerçeklik ise, şimdiye derin geliştirmiş olduğumuz tezlerin sosyaliz-
min sorunlarını sonuna kadar yanıtlayabilmeleri için, üzerlerine yan-
lış görüşlerin bina edilebilmesi olanağının ortadan kaldırılması iç in 
daha inceltilmiş bir hale getirilmeleri zorunluluğudur. Eğer tezlerimizi 
bitmiş, tamamlanmış olarak kabul edip bununla yetinecek bir kurtu-
luşçu var ise, o bir doğmatiktir. Marksizm-Leninizmin bütünü için 
kullanamadığımız “tamamlanmışlık” kavrayışını kendi tezlerimiz için 
de özelde kullanamayacağımız aşikârdır.  

Sanırım bu esnekliği içerisinde “sosyalizmin temel ilkelerinde an-
laşma” Kurtuluş dergilerinde yazılmış olanlarda anlaşma anlamına 
gelir. Eğer bunlarda dün de anlaşmıyor idiysek, yıllara yazık olmuş 
deyip, anlaşanlar bir tarafta anlaşmayanlar diğer tarafta olmak üzere 
tartışmaya devam ederiz.  Ama teorik olarak böyle bir varsayım her-
kes tarafından kabul edilmektedir. TKKKÖ Kurtuluş dergilerinde 
ortaya konulan temel tezlere dayanmaktadır. Bunları kabul edilmez 
bulan dert çıkartmadan bu safları kendi kendine terk etmelidir. Fark-
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lılıkları tahammül edilebilir gibi olanlar elbette ki birlikte mücadeleye 
devam edecektir. Bu kabul konusunda sorunumuz olmasa gerekir.  

Ancak, 12 Eylül sonrasında Kurtuluş’a uygun olmayarak gelişti-
rilmiş ne varsa teker teker reddedilecektir, bundan kimsenin kuşku-
su olmasın. Eğer birileri çıkar da Kurtuluş’ta Marksizme ters, gayrı 
bilimsel görüşlerin savunulmuş olduğunu kanıtlarsa elbette ki, bu 
görüşleri de bilimsel doğrultuda değiştireceğiz. Sürdürmüş olduğu-
muz tartışma kampanyası boyunca 12 Eylül sonrasında sapma diye 
nitelediğimiz görüşler geliştiren yoldaşlar özeleştiri yapmakta ve 
görüşlerimizin aslını savunmakta büyük ölçüde iyi niyetlerini ortaya 
koymaktadırlar. Kurtuluş dışına düşmüş tek bir allahın kulunda öze-
leştiri adına bu güne kadar hiçbir satıra rastlamamışken yoldaşların 
bu tutumunu güven verici bulmak zorundayız. Velevki, bazı kimse-
ler, özeleştiri yapmayıp sapmalarda diretmiş olsunlar, bu durumda 
ne değişir? Sapmanın çapına göre, Kurtuluş açısından kabullenilir 
olup olmayışına göre yollarımızın ayrılıp ayrılmadığını tespit etmek 
zor değildir. 

Kurtuluş’taki temel tezlere uymayan görüşler geliştirilmiş olduğu-
nu kabul etsek bile, diğer yandan bu temel tezlere katılmaya devam 
edildiği söyleniyor ise bu söyleneni de ciddiye almak ve Kurtuluş 
çatısı altına geri dönmek gerekirdi. Dönülmedi. Zira artık eskisi gibi 
boyun eğmek istemiyorlardı. Eşit şartlarda olmak istiyorlardı. Böyle-
sine yeniden bir örgüt kurma talebini örgütümüz kabul etmediğinde 
yoldaşlar “birlikçilik manevralarıyla” boşa zaman harcadılar, bize de 
harcattılar. Ama bizler harcadığımız bu çabaların boşa gitmiş olduğu 
kanısında değiliz. Birlik düşüncesini geliştirmek, o an için beş on 
kişiyi kazanmaktan çok daha önemlidir. Bu sorun burada noktalan-
mıştır. Ama sorunun ideolojik ve teorik yanları üzerine konuşmaya, 
tartışmaya devam edebiliriz. 

Yoldaşlar da körü körüne birlik istemediklerini tekrarlıyorlar. Körü 
körüne olmayan durum nedir? Antisosyalist uygulamaların özeleşti-
risini istediklerini söylüyor yoldaşlar. Bu kadar yargıç, bu kadar ha-
vadan atar olmamak gerekir.  
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Bir şey anlatmak zorunluluğunda olan üslubuna da dikkat etmek 
zorundadır. Biz proleter sosyalist, siz de küçük-burjuva dedikten 
sonra ve bu bizim tarafımızdan kabul edilmedikten sonra, özeleştiri 
istemek niye? Bunu söylemek yerine kararlılıkla küçük-burjuvalıktan 
nasıl vaz geçileceğinin yollarını öğretmek daha doğru olur. Siyasi 
birlik içerisinde olabilmek için aralarında sosyalizmin temel tezlerin-
de anlaşmış olanlar herhangi bir uygulamanın özeleştirisini yapabi-
lecek ve böyle bir özeleştiri aralarındaki siyasal bağları daha da güç-
lendirir. Ama sorun böylesine ideolojikleşip, şu ya da bu sınıfın ya-
nında olmak düzeyine ulaştıktan sonra herhangi bir uygulamanın 
özeleştirisini istemek için artık tarih çok geç olmuş demektir. Bu ne-
denle bizi küçük-burjuvazinin yanına oturtanların bizden özeleştiri 
istemesi ve bizim de böyle bir dileği yerine getireceğimizi düşünmesi 
aklın sınırları içerisinde kendisine pek yer bulamaz görünüyor. So-
runları kolayca bu düzeyde koymayı bilen herhalde bunun getireceği 
sonuçları da baştan hesaplamış olmalı. Değilse oldukça ciddi dü-
zeyde bir hafiflik var demektir. 

R. Gökırmak bu anti sosyalist uygulamaların özeleştirileri yapıl-
madığında aynı örgüt içerisinde olmayacağız dedi diye özeleştiri 
yapmamız düşünülmez elbette ki. Sahip olduğumuz sosyalist anla-
yışla çakışmayan düşünce ve uygulamaların elbette ki, özeleştirisi 
yapılacaktır ve yapılmaktadır. Yanlış olanın özeleştirisini yapmamak 
kimsenin sosyalizm anlayışıyla pek çakışmaz. Ama hayatında öze-
leştiri yapmamış kimsenin de fazla alacaklı gibi davranması bu uy-
gulamalarda doğrudan uygulayıcı olarak yer almamış, bunlara karşı 
eleştiri getiren kişilerin de hiç mi hiç onayladıkları bir tutum olmuyor. 
Anlaşma olanakları varsa da onları da bitirip, ortadan kaldırıyor. 
İşinin kendi tutumu üzerine hiç bir şey söylemek sizin yalnızca baş-
kalarının yanlışları üzerinden yürümeye kalkışması kendi tutumunun 
açığa çıkmasını engellemez. Tam tersine eskilere yenileri ekler. 

Bir örgütte zaman zaman demokratik platformlar zedelenebilir. 
Bunların kullanılabilme olanakları bir an için ortadan kalkmış görü-
nebilir. Böyle bir durumu beklenen fırsat yakalanmışçasına değer-
lendirip, her türlü sorumluluktan sıyrılmış olarak davranmak prole-
tarya sosyalistlerinin değil olsa olsa küçük burjuva kurnazların işidir. 
Karşılarındakini kolayca küçük-burjuvalıkla suçlamaktan beis gör-
meyen yoldaşların bu tutumu küçük-burjuvalarınkine daha çok ben-
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zemektedir. Örgütümüzde Demokratik platformların zedelendiği, 
belki de bazıları açısından kullanılamaz hale gelmiş olduğu durum-
lar olmuştur. Ama bu platformları yeniden elde etmek hiç de iddia 
edildiği gibi çok büyük mücadelelerin sonucu olmamıştır. Fırsat kul-
lanma durumunda olmayan biraz sabırlı ve sınıf düşmanlarıyla değil 
yıllarca birlikte düşmana karşı mücadele verdiği insanlarla çatışma 
içerisinde bulunduğunun bilincinde olan kişi bu platformların elde 
edilmesinin hiç de zor olmadığını önceden görebilir ve anlamsız 
telaşların yaratıcısı olmazdı. Ama her şeyden önce böyle bir şeyi 
görmeyi istemek önde gelmektedir. Böyle bir arayış içerisinde olma-
yan elbette ki söylediğim gibi bir tutum içerisinde olmayacaktır. Yol-
daşın yazısında belirttiği gibi üyeliklerin bir kısmının da olsa askıya 
alınması gibi bir kararı, bu örgütte kimlerin savunmakta olduğunu 
görmek zahmetine katlanmak gerekirdi. Bizim için zaten zahmet 
değildi ama biz gördük. Ama örgütün birilerinin çiftliği olduğunu dü-
şündün mü, ve örgütte senin işinin bitirildiğini ve fiziken de bitirilebi-
leceğini düşündün mü elbette ki böyle zahmetlere girmek pek an-
lamlı olmaz; eğer maksat zaten işin bir fırsatını, ayrıştırmanın bir 
fırsatını kollamak değilse; diğeri maksat yazı da gelse tura da gelse 
kazanmak amacıyla pek uyumlu sayılamayacak tutumlar içerisine 
girmek değilse. Ama böyle olmadığını olan bitenden sonra düşün-
mek çok zor.  

Aktardığımız paragrafta, sık sık bize yüklenmekte olduğunu gör-
düğümüz güç olma anlayışından vaz geçilmesinden bahsedilmekte-
dir. Yukarıda da belirttim. Bizim böyle bir tespitimiz yoktur. Tam ter-
sine böyle tespitlerle yola çıkanlarla aramızda çizgiyi çoktan çizmiş-
tik. Devrimci Yol’la aramızda olan ayrılıklardan biri de bu sorun idi. 
O dönemde iyi hatırlanacağı üzere Devrimci Yol’un temel hareket 
noktası gençliğin eyleminin birliği şiarı idi. Ona göre Solun Birliği de 
bu birlikten geçecekti. Daha o zamandan bu konuda aramızda temel 
bir ayrılık söz konusu idi. Biz bizim için temel olanın sınıfın birliği 
olduğunu ve solun birliğinin de bu temel üzerinde gerçekleştirebile-
ceği görüşünü savunmaktadır. Eğer sosyalizm anlayışımız bu tür-
den bakışlara elvermiş olsaydı başka şeylere de elverirdi. Bizlerde o 
günler için en kalabalık etkinliğimizin olduğu gençlik örgütlenmesi 
içerisinde ne olursa olsun devrimci solcu olmuş olanlarla birlikte 
yürümeye çalışırdık. Hatırlanmalıdır ki, Devrimci Yol ayrılığını kabul 
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etmekle, önemli dezavantajları da benimsemiş oluyorduk. Bunu ne 
adına yaptığımız sanılıyor. Baş olmak için, ne olursa olsun tekkenin 
reisi biz olalım diye bazıları bunu da iddia ettiler. Ama sesleri alçak 
çıktı. Eğer bu iddiada ciddi olan varsa öne gelmelidir. Gelmelidir ve 
böyle iddiaların hesabını vermelidir.   

Eğer biz küçük-burjuva idiysek ne diye bir takım eleştirilerle ken-
dimizi bir yığın dezavantajın içerisine soktuk? Ne diye oturduk geç-
mişi eleştirdik? Bu eleştirileri de bize “proleter sosyalist” yoldaşlar mı 
öğretti? Yoksa kendileri de onlara katıldı mı? Üzerinden fazla yıl 
geçmeden bu eleştirilerin sahiplerini kalkıp küçük-burjuvalıkla suç-
lamak, üzerine bir yığın eleştiri yöneltmiş olduğumuz Dev Yol düze-
yine indirgemek vicdanları biraz rahatsız etmelidir ve “fırsat mı kol-
luyordunuz? diye sorulduğunda fazla kızma hakkını kendilerinde 
bulmamalıdırlar. 

Her şeyden önce teorik ve ideolojik doğrultumuzun Kurtuluş’ta 
savunulmuş olanlar olduğu kabullenilmelidir. Bu savunduklarımızı 
hayata bütünüyle geçiremedik diye kolaylıkla küçük-burjuva dereke-
sine indirgenmemiz, birlik arzusu içerisinde olan kişilerin yapacağı iş 
olmasa gerek. Bir işi bilinçli olarak saptırmakla, söylediklerini bütü-
nüyle gerçekleştirememiş olmak aynı şeyler olmasa gerek. Kim bize 
proleter bir örgüt teslim etti de biz onu küçük-burjuva bir yapıya dö-
nüştürdük? Tam tersine çabalarımızın yetersiz kaldığını kendi tespit-
lerimizle ortaya koyduk. Proletaryadan gayrı sınıflar içerisinde daha 
çok gelişip proletarya içerisinde bunca cılız kalmak hareketimizin 
gelişmesi açısından tehlikelidir dedik. Bu lafları bize dışımızdaki bir 
güç mü söylettirdi? Yoksa bunlar kendimizi belli bir bakış açısı içeri-
sinde eleştiri süzgecinden geçirilebilir olduğumuzun mu göstergesi-
dir? Güç olmak sevdasında olan böyle değerlendirmeler ne diye 
yapsın! Durumunu olumlu bulur, eh epeyce güç olmuşuz ama prole-
ter güçler az, biraz da oradan toplayalım gibisinden bir zırva yumurt-
lardı. Bunları biraz doğru değerlendirmeyi bilmek gerekir. Her şeyi 
ben bilirim kafasında gitmenin kimseye fazla bir hayrı olacağını zan-
netmem. Olmuş olsaydı bizlerle birlikte olmadığı dönemlerde olurdu. 
Hayattan biraz ders almak isteniyorsa, kişi oturup önce kendi prati-
ğini bir değerlendirmeden geçirmelidir. Bizler her on senede bir şu-
hur edip toptan özeleştiri yapmak zorunluluğunda olan kişiler değiliz. 
Ama şu on senelik dönemleri, Hulki yoldaş bir de kendisi açısından 
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değerlendirmiş olsa sanırım, bu günkü almış olduğu tutumları kendi-
sine değiştirttirecek epeyce ders çıkarır. Yıllar ince de yoldaş prole-
taryayı örgütlüyordu. Onca yılın pratiği sonucu ve tam da istediği 
gibi bir pratiğin sonucu gurubundan son kalanların bir kısmı bize 
geldi, bir kısmı da acile gitti. İkisi de birbiriyle tam alakalı hani! Bun-
lar insana bir şeyler öğretmelidir. Ama yoldaşın bu tecrübelerden bir 
şey öğrenmediği aşikar. Kendine göre haklı elbette ki. Kendisi o 
bakış içerisindeyken bizlere tahammül etmek epeyce sabır işidir. 
Eğer yoldaş bugün gösterdiği tepkileri dün beraberken de kendi dü-
şünsel dünyasının fırtınaları olarak yaşamışsa çok sabırlı davranmış 
olduğunu kabul etmek gerekiyor. Yıllar gözünün önünde küçük-
burjuvanın peşinde koşmakla geçiyor ve sen buna sabırla tahammül 
etmek zorunda kalıyorsun. Ne adına Allah aşkına?  “Körü körüne 
birlik adına” demek ki! Yoksa bir başka şey mi? 

Marksist literatürde öne sürülen bir takım görüşleri içinde bulunu-
lan koşulları hiç göz önünde bulundurmadan tekrarlayarak bizlerin 
oportünist olduğunu kolayca iddia edebilmek en azından hafifliktir. 
Yoldaş, Lenin’in “Ne Yapmalı”sından, “o zamanlar bir avuçtuk ve 
yalnızca işçi sınıfı içerisinde faaliyet sürdürdük” sözlerini bizim kar-
şımıza sınıf bakış açılarımızın farklılığını ortaya koyan temel ayırt 
edici olarak dikmekten özel bir yarar ummaktadır. Burada birincisi 
genel açısından yanıtlaması gereken bir nokta ile bu sözlerin nasıl 
algılanması gerektiğine ilişkin ikinci bir nokta mevcuttur.  Eğer yol-
daş yaşamı rastgele sürdürdüğümüzü, aklımıza ne gelirse onu yap-
tığımızı ve böyle yapmaya hakkımız olduğunu düşünmüyorsa ve 
Leninizm demek “yalnızca ve tek biz başka şeye el sürmemeliyiz”i 
anlıyorsa, hareketimize neden katılmıştır? Kendisi tam da söylediği 
gibi bir faaliyeti sürdürdüğünü düşündüğü bir örgütlenme içerisin-
deydi. Ne diye kahir ekseriyetiyle öğrencilerden oluşmuş bir hareket 
olan Kurtuluş’u tercih etmiştir? Savunduğunu iddia ettiği “yalnızca ve 
tek başına” görüşünden sapmış değil midir? Böyle düşünmeyen 
küçük-burjuva bir yapılanmayla bir araya gelmek suretiyle şimdi ar-
tık oportünizm olarak nitelemeye başlamış olduğu sapmanın içerisi-
ne atlamamış mıdır? Yoldaşı biz o zamanlar aldattık mı acaba? 
Esas olarak gençlerden oluşan bir hareket olduğumuz halde kendi-
sini işçilerden oluşmuş bir hareket olarak yutturduk mu acaba? Böy-
le bir şeyi yapabilmek elbette ki olanaklı değildir. Ortada duran bir 
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şeyi bir başka türlü gösterebilmek olanaklı değildir. Biz o zamanlar 
yoldaşa bizim amacımızın sınıf içerisinde örgütlenmek, bunun için 
elimizden gelen çabayı göstermek olduğunu söyledik. Bunu söyler-
ken de sınıf içerisinde ne kadar güçsüz olduğumuzu, bu alandaki 
çalışma açısından ne kadar tecrübesiz olduğumuzu açık yüreklilikle 
aktardık. Çevremizde var olan ilişkilerimizi kaybetmeden sınıf çalış-
ması yürütmede kararlı olduğumuzu anlatmaya çalıştık. Bunları o 
tarihlerde yoldaşın kendisi de benimsemiş olacak ki, elinde değnek 
belinde tüfek yurt ziyaretlerine giderdi. Kimseye bir şey vermeden 
bir şey alınamayacağını o da iddia ederdi. Söz konusu alanlardan 
kadro kazanabilmek için belirli bir faaliyetin bu alanlarda sürmesi 
gerektiğini benimserdi. Neden böyleydi? “Henüz o dönemde” sınıf 
içerisindeki çatışmada yer alabilecek ölçüde gelişmiş insanlarımız 
bir elin parmakları kadar azdı. Gençlik içerisinde öne çıkmış birkaç 
arkadaşı belki buralardan almak ve sınıf içerisindeki çalışmaya sevk 
etmek olanaklıydı. Bunu gerçekten yapabilirdik. Ama bunun bizim 
için getireceği sınıf içerisinde hızla gelişmek olmayacak tam tersine 
ne sınıf içerisinde çalışma yürütülebilecektik ne de gençlikten yeni 
insanlar kazanma olanağımız kalacaktı. Bir harekete sempati duyan 
gençlerle kadro düzeyine yükselmiş insanlar arasında iyi ayırım 
yapmak gerekir. Eğer sanılıyorsa ki, gençler arasında faaliyet sür-
dürmeden orada kendiliğinden sempatizanlar gelişir ve bunlar kendi-
liklerinden kendilerini hareketimizin kadroları olma düzeyine yüksel-
tirler, bu tam bir hayaldir. Gençlik içerisinde var olan Kurtuluş sem-
patizanı harekete müdahale ederek yön vermeseydik böyle bir ha-
reketin orada var olması da olanaklı olamazdı.  

Biz gençlik içerisinde kazandığımız kadroları sınıf içerisindeki ça-
lışmaya yönlendirmek gibi bir amaca sahip olduğumuzu her zaman 
vurguladık ve böyle yaptık. Bu pratikte eleştirilecek şöyle bir yön söz 
konusu olabilir. Denebilir ki, ama bunu yeterli düzeyde yapmadınız, 
yapmadık. Bundan küçük-burjuva bir pratik sürdürdüğümüz çıkmaz. 
Bu nicel açıdan ele alınması gereken bir soruna tekabül eder. Bu an 
yerine on beş sorunudur. Ayrıca kadrolaşmamız belirli bir düzeye 
ulaştıktan sonra artık gençlik sorununa kadro sorunu olarak yaklaş-
manın da anlamı ortadan kalkar. Onu gençlik sorunu olarak görmek 
gerekir. Kadrolaşmamızın ilk anlarında yukarıda zikrettiğim gibi bir 
sorunumuz mevcut idi ama kendimize ait yapıları oluşturacak kadar 
kadrolaştıktan sonra bu değerlendirme biçimi de tedrici olarak orta-
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dan kalkmaktaydı. Elbette gençlik, her zaman yeni kadroların elde 
edilebileceği bir alan olarak görülmeye devam edecektir. Ama bir 
dönemin yarattığı acil ihtiyaç çerçevesindeki özel konumunu da 
kaybedecekti. Kurtuluş Hareketi’nin sürdürdüğü çalışma içerisinde 
de, başlangıçta gençlik sorununun merkez gündemlerinde yeri daha 
büyükken, giderek bu durumu ortadan kalkmıştır. Bize karşı yönelt i-
len eleştirilerde, aşağılayıcı bir dilde, merkezde bilmem hangi fakül-
tenin nasıl ele geçirileceğinin planları yapılmaktaydı gibisinden söz-
ler edilmektedir. Evet merkezde buna benzeyen, ama o aşağılayıcı 
dilin ifade ettiği gibi olmayan bir tartışmanın cereyan etmiş olduğunu 
hatırlamaya benim de hafızam yetmektedir. Ama bir başka şeyi unu-
tanlara bu hafızanın onun da unutmadığını göstermek gerekiyor. 
Hulki yoldaş kendisi için gençlik örgütlenmesinin önemi olmadığını 
sık sık beyan ederdi. Ama iyi hatırladığım üzere iki saat içerisinde 
tartışıp bitirebileceğimiz gençlik örgütlenmesi üzerine olan bir tar-
tışmayı, kendisini ilgilendirmeye ilgilendirmeye bir buçuk güne nasıl 
çıkarabildiğini, bunu aramızda bir sorun haline nasıl getirebildiğini 
kavramak beni için zor olduğu kadar başkaları için de zor olsa ge-
rek! 

Merkezde yalnızca veya ağırlıklı olarak gençlik sorunlarının tartı-
şılmakta olduğunun iddia edilmesi gerçeğin ne kadar çarpıtıldığını 
gösterirken, ne kadar hafife alındığımızı da göstermektedir. Birileri 
bu kadar hafife alındı mı da haklarında her şeyi söylemek elbette ki 
mubah sayılır. Onlarla olacak olan birlik elbette ki, pek fazla bir 
önem arz etmez. Birlik sözcüğü yalnızca bir propaganda malzemesi 
olmaktan öteye gitmez. 

Sürdürdüğümüz pratiğin doğruluğu yanlışlığı açısından sınıf ba-
kış açılarına indirgeyecek bizi eleştirmeye yoldaşın hakkı yoktur. 
Kendinde bu hakkı görüyor ise bize anlatabileceği hiç bir şey yoktur. 
Eleştirilebileceğimiz ve bizim için üretici olabilecek tek biçim sınıf 
içerisindeki çalışma açısından ne ölçüde başarılı olduğumuzdur. Bu 
konuda kendimizi tatmin edecek düzeyde bir başarı gösterememiş 
olduğumuzu saflarımızda kabul etmeyen pek kimse yok sanırım. Bu 
başarısızlığın öğelerini ortaya koymak, nelerin daha yapılması ge-
rektiğine ilişkin makul öneriler getirmek hepimizin hakkı olsa gerek-
tir. Böyle bir tartışmayı örgütlülüğümüze halel getirmeden sürdür-
mek ile, bizleri bu eksiklikten yararlanarak beceriksizler ve küçük-
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burjuvalar olarak ilan etmeye ilk önce Hulki yoldaşın hakkı yoktur. 
Şimdiye kadar sürdürdüğümüz mücadele kimlerin yığınlarla daha iyi 
bağ kurduğu kimlerin kuramadığı konusunda epeyce tanıklık yap-
mıştır. Bu konuda mütevazı olmayı bilmeyenin, yanılmaz Papa tav-
rıyla bize anlatabileceği hiçbir şey yoktur. Bu işleri bu kadar iyi bil i-
yorduysa bizlere de pek ihtiyacı yoktu, şimdi de anlaşılan yok!  

Kurtuluş’un tarihini kimsenin küçük-burjuva olarak ilan etmesine 
izin vermeyeceğiz ve böyle bir özeleştiriyi yoldaş beklerse boşuna 
bekler. Ve eğer böyle bir özeleştiri yapılmaz ise bir arada olamaya-
cağımızı söylerse, kendi belirlemekte olduğundan da doğru söyler. 
Kendi koşulu buysa bildiği yolda kararlılıkla yürümeye devam etme-
lidir. Ve günü birinde bize eylemiyle ve örgütlenmesiyle yürünmesi 
gereken tek yolun kendi yolu olduğunu kanıtlarsa, bizler proletarya-
nın örgütlenmesi ve sınıf olarak iktidar olmasına duyduğumuz bağlı-
lıkla görüşlerimiz çakışmaya devam ediyorsa şartlar öne sürmeden 
o örgütlenmeye kabul edilmemizi talep ederiz. Uygun bulurlarsa 
kabul ederler. Uygun bulmazlarsa, iflah etmez oportünistler olduğu-
muz konusunda pekişik kanıları varsa bizi tarih önünde suçlu ilan 
edip kabul etmezler. Bu onların bileceği bir iş olur. Biz dahil olmak 
için hiçbir çabayı esirgemeyiz. 

Lafızlar arasına sıkışmış olmamak, yanlış anlamaların kurbanı 
olmamak için, yoldaşın sözleri üzerinde biraz daha durmak gerek-
mektedir. Yoldaş “Örgütümüzün pratiğinin teorik görüşlerimize denk 
düşmediğinin tespit edilmesini, hareketimizin gelecek çizgisinin pro-
letaryanın temelinde inşasının onaylanmasını istiyoruz.” diyor. Evet, 
yoldaş her ne kadar bu sözleri bizim üzerimize şaibe düşürmek, 
böyle bir amaca yönelmemiş olduğumuzu anlatmak için kullanıyorsa 
da biz bunu bin kez onaylıyoruz. Yola çıkış nedenimiz budur, yürü-
yüş enerjimiz buradan gelir ve bu hedefe ulaşmak için enerjimizin 
son damlasına kadar çaba göstermeye kararlıyız. Biz bütün enerji-
mizi proletarya örgütlenmesi, proletaryanın olan bir partinin yaratıl-
ması için harcadık. Bu enerjinin her bir biriminin en büyük ürünü 
yaratacağı ölçüde verimli kullanmamış olduğumuz eleştirisinde mu-
tabık olabiliriz ama bu enerjiyi, yoldaşın üzerimize fırlattığı çamurda 
ifade bulduğu gibi küçük-burjuvazinin peşinde koşmak, onu örgüt-
lemek için kararlı bir tutumumuz yoktur. Bizim için proletaryanın ör-
gütlenmesi, daha doğrusu ön adım olarak proletarya partisinin ger-
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çek bir komünist işçi partisi olarak örgütlenmesi temel görevdir. Bu 
göreve öngelen başka bir görev benimsemiyoruz. Her türlü faaliyet i-
nizin temelinde yatan düşünce bu olmuştur. Bu güne değin sürdür-
düğümüz her türlü mücadeleyi, içinde bulunduğumuz koşulların en-
gellemesi ne olursa olsun proletarya partisinin örgütlenmesine hiz-
met etmesinin belirlenmesini sağlamaya çalıştık. Bundan sonra da 
böyle yapacağız. Sürdürdüğümüz pratik bu temel düşünce etrafında 
şekillenmiştir. Oluşturduğumuz teori bu pratiğe yol göstermiştir. Bu 
pratiğin yönlendiricisi, esas şekillendiricisi savunmuş olduğumuz 
……… {Burada bir sözcük okunamadı. HznN} ideolojik, teorik ve 
siyasal görüşlerden başkası değildir. Bu görüşlerin tümü bu pratik 
içerisinde şekillenmiş, görüşlerdir. Yaşadığımız pratik de kısa da 
olsa bu görüşlerin tarihidir. “Görüşlerimizle pratiğimiz çakışmıyor, 
dolayısıyla bu pratiği reddedip görüşlerimizi savunmaya devam ede-
lim” demek mantık dışı bir iddiadır. Bu takdirde görüşlerimizin de şu 
götürmekte olduğu ama şimdilik taktik açıdan mahzurlu olduğundan 
dolayı ortaya konulmadığını düşünmekte haklı oluruz. Eğer durum 
böyle değilse ifadelerimizi daha seçerek uç noktalara sürüklemeden 
ortaya koymak zorundayız. Yoldaşın yazıları açık ifadelerle bu prat i-
ği reddedelim demektedir. Eğer şunlar söylemiş olsa idi aramızdaki 
tartışmanın bizi ilerletici bir yönü olabilirdi. Sosyal yaşamda çeşitli 
sınıflar yer alırlar ve bu sınıfların her birinden hareketimize katılan 
unsurlar vardır. Bu sınıfların toplumda var olan ideolojik etkinlikleri 
doğal olarak bizim hareketimizi de etkiler; teoride savunamadığımız 
tutum ve eylemlerin ortaya çıkmasına yol açar. Bu etkilenmelere 
karşı her zaman dikkatli olmak, bunlara karşı mücadele yürütmek, 
ve hatta bunların teoride de izlerinin olabileceği bilinciyle de teorim i-
zi de sürekli olarak eleştiri süzgecinden geçirmek zorunda olduğu-
muzu kabul etmek zorundayız. Özel olarak da kendi hareketimizin 
sınıf tabanının cılızlığının bilincinde olduğumuzda böyle eğilimlerin, 
etkilenmelerin saflarımızda çokça olacağının bilincinde olmamız 
gerekir. İleriye yürümek ancak böyle mümkündür. 

Tarihin ne olduğu üzerine anlaşmak elbette ki gereklidir. Zira tarih 
bizim için üzerinde hareket etme durumunda olduğumuz somut ze-
mindir. Bu zemini tanımadan üzerinde ileriye doğru yürüyebilmek 
olanaklı değildir. Tarihi tanımaktaki amacımız da yürüyüş biçimimi-
zin ne olması gerektiğini belirleyebilmektir. Kurtuluş Hareketi’nin 
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tarihinin yazılması ise, tam tamına bu genel anlamdaki tarih üzerine 
söylenilenle aynı şey değildir. Hareketimiz henüz sosyal gelişmenin 
böylesine önemli bir faktörü olarak görülebilecek ölçüde gelişmiş bir 
konuma sahip değildir. Bu tarihi yazmak bu günün işi değildir. Bu 
zamanki sosyal gelişmenin zikredilmeden geçilemeyecek bir faktörü 
oluruz o zaman. Biz tarihi değil tarih bizi yazar, değerlendirir ve 
hükmünü verir. Bunları bu konuda söylemekte olan, ve her şeyi bir-
birine karıştıran abartmalı sözler karşısında söylemek zorunluluğunu 
duyuyorum. Bunlardan sürdürdüğümüz pratiğin gözden geçirilmesi 
gelecekte dersler çıkarılması gereksizdir sonucunu çıkartmaya ge-
rek yok. Eğer elimde sağlam olduğunu ve ayrıca geliştirilebilir oldu-
ğunu düşündüğümüz yol göstericilerimiz olan bir teorimiz var ise, 
bundan kuşku duymuyor isek, geçmişimizi değerlendirmek bizim için 
hiç de abartıldığı kadar zor olmasa gerektir. Eğer biz henüz temel 
amaç olarak önümüze koymuş olduğumuz ve her şeyi onun etrafın-
da şekillendirmeye çalıştığımızı iddia ettiğimiz komünist bir işçi par-
tisinin yaratılması hedefine ulaşamamış isek değerlendirme, geçir-
diğimiz birkaç yılın değerlendirmesi çok basittir: Henüz başarılı deği-
liz. Evet sorunu ben “henüz” diyerek koyuyorum. Burada somut ol-
mak gerekiyor. Benim yakaladığım evrim ileriye doğrudur. Bu hede-
fe ulaşmaya doğrudur. Bu noktada şu değerlendirmeyi yapanla yol-
larımız elbette ki ayrılır ve bir çatı altında bulunamayız: Bu yol tersi-
ne gitmektedir. Bu yoldan yürünüldüğünde proletarya partisine değil 
küçük-burjuva bir örgüte varılır. O zaman benim kullandığım “henüz” 
sözcüğünü kullanmanın olanağı yoktur elbette ki. Yol tümüyle değiş-
tirilmelidir, terkedilmelidir. Ama evrimimizi terkedilecek bir doğrultu 
olarak görmemek için bence yeterince neden vardır. Bir gençlik ha-
reketi olarak yola çıktık ve sürdürdüğümüz bilinçli çabanın sonucu 
olarak, hareketimizi yanlış değerlendiren, elde ettiği başarıları küçük 
göstermek suretiyle kendi tezlerinin haklılığının kanıtlanabileceğini 
sananların yaptığı gibi yapmaz ve gerçeklere gözümüzü açarsak 
aynı konumda kalmadığımızı veya tersine bir doğrultuda gelişmedi-
ğimizi kolayca görürüz. Bir tek sınıf ilişkimizin dahi olmadığını söyle-
yecek kadar işi abartan yoldaşlar son DİSK kongresinde üçüncü 
güçlü gurubun Kurtuluş yandaşı işçi temsilcilerinden oluştuğunu 
unutmaktadırlar. Elbette burada yoldaşların yaptığı ucuz suçlamalar 
bize kolay bir savunma olanağı verdiğinin bende farkındayım. DİSK 
kongresinde böyle bir konum elde etmiş olmak proletarya partisi 
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olup olmamak açısından fazla bir şey kanıtlamaz. CHP ve TKP yan-
daşlarının da birinci ve ikinci gurupları, hem de sayıca bize oldukça 
büyük bir fark atarak oluşturdukları gösterilerek de, onların da daha 
iyi bir konumda olduğu iddia edilebilir. Elbette bu durum proletarya-
nın komünist partisi olup olmamak konusunda hiç bir şey göster-
mez. Benim de burada böyle bir iddiada bulunduğum yok. Yalnızca 
işçi sınıfı içerisinde hiçbir ciddi ilişkinin yoktu tezinden çıkarak kü-
çük-burjuvalığımızı ispatlamaya çalışan ucuz eleştiri sahiplerine 
ciddi ilişkilerimizin var olduğunu hatırlatmaya çalışıyorum. Sorunları 
birbirine karıştırarak istediğimizi istediğimiz biçime zihnimizde soka-
biliriz. Ama bunları ayrıştıracak insanlar çıkar. DİSK kongresinde 
böyle bir konuma sahip olmak gayri ciddi bir durum mudur yoldaş-
lar? Ciddi olmadığını iddia edenler daha iyisini yaparlar da görürüz. 

Hareketimiz sınıf içerisindeki çalışmalar açısından ciddi adımlar 
atmıştır; Bu arzusunu sürdürdüğü çabalarla göstermiştir. Ama bu 
çabalar örgütümüz saflarını işçi üyelerle doldurma düzeyine ulaş-
mamıştır. Eleştiriyi bu noktadan öteye geliştirmek gerekir. Ne yapıp 
da saflarımızı işçi komünist üyelerle doldurabilirdik diye akıl yürüt-
mek gerekir. Her şeyi inkâr ederek eleştiri yöneltmenin bizi götüre-
ceği bir yer yoktur. Öyle eleştirilerin iyi niyetlerle yalnızca yolu açma 
amacına yönelikte olduğunu kabul etmeye de olanak yoktur. Eleştiri-
lerdeki temel amaç hep gelip, fırsatı yakalamışken birilerini mahkûm 
edip tasfiyecilik yaygaraları arkasında örgütü tasfiye etmeye da-
yanmaktadır. Bizim sorunumuz işçi sınıfı içerisinde örgütlenmek 
isteyip istememek, bu doğrultuda çaba göstermemek değildir. 

Sınıf içerisinde örgütlenme sorununu iki düzeyi birbirine karıştır-
madan ama aralarındaki bağın ne olduğunu da iyi bilerek ele alın-
ması gerekmektedir. Bunlardan birincisi var olan durumumuz içeri-
sinde örgütümüze daha fazla işçiyi nasıl üye olarak kazanabiliriz 
sorunu, diğeri de işçi sınıfının genel gelişmişlik düzeyinin ne olduğu 
ve böyle bir düzeyde hangi sonuçların üreyebileceğidir. Bu soruların 
yanıtları aralarında bir bağ olmakla birlikte birbirinden ayrı şeylerdir. 
Biri bizim özeldeki örgütsel işleyişimizdeki anlayışları ilgilendirir, di-
ğeri de genel planda sürdüreceğimiz mücadelenin doğrultusunu. 
Eleştiricilerimiz bu iki sorunu asla birbirinden ayırmadan birinden 
elde ettikleri sonuçları diğerinin kanıtı olarak kolayca kullanabilmek-
tedirler. Böyle bir şeyin görülmesini engelleyen de fikri sabit haline 
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gelmiş olan bakış açısı, bizlerin toptan mahkum edilmesini amaçla-
yan bakış açısıdır. Öyle niyetlerle kendisini yönlendirenin de gerçek-
leri görmesi elbette ki olanaklı olamaz ve böyle bir kanaldan gelen 
eleştiriler de bizi ileriye götüremez. 

“Saflarımızda bir tek üye işçi var mıdır?” sorusu sorulup, “yoktur” 
denildikten sonra da “elbette küçük-burjuvazinin peşinde güç olmak 
için koşulursa olmaz” denerek toptan bir mahkûmiyet yaratılmakta-
dır. Ama, şimdi yukarıda koyduğum çerçeve içerisinde bakılacak 
olursa burada iki şeyin iyice birbirine karıştırılmış olduğunu görmek 
mümkündür. Genel planda küçük-burjuvazinin peşinde güç olarak 
koşmuşuz ve bundan dolayı da bir tane işçi üyemiz olmamış! Dola-
yısıyla bu satırlara inanan bir kişinin bizim örgütlenmemiz çevresin-
de hiçbir işçinin olmadığına ya da görülemeyecek kadar az olduğu-
na inanması gerekecektir. Ve buradan da kolayca “gerçekten de bu 
örgüt işçi sınıfından bahsetse de işçilerin örgütlenmesi sorunuyla 
ilgilenmemektedir, teorisiyle pratiği birbirinden ayrıdır” diye bir sonu-
cu çıkarmak zorundadır. 

Durum ama böyle değildir. Biz örgütlenmemiz etrafında hiç de 
azımsanamayacak bir işçi kitlesi mevcut idi. Bu gerçeği inkar etme-
den, nasıl oldu da işçi üyelerimiz olması sorusunu sorup yanıtlama-
lıyız. O zaman bir şeylerin farkına varır yolumuzu açma imkânına 
kavuşuruz. Gerçi bu sorun berrak bir hale getirilmemiş olsa da “tas-
fiyeciler” (!) tarafından aşılmıştır. Sınıf çizgisini terk edip küçük-
burjuva çizgisi üzerinde ilerlediği söylenen bu yoldaşlar bizim 12 
Eylül öncesine ilişkin bir hatamızı pratikçe aşmışlar, henüz görebil-
diğimim kadarıyla buna net teorik ifade kazandıramamışlarsa da 
teorik bakışımızda da bu hataya ilişkin bir şeyler bulmuş gibidirler. 
Bu bizim örgüt anlayışımıza ilişkin bir nokta.  

Saflarımızda sık sık sorulan sorulardan biri “bizlerin üyelik kriteri-
nin ne olduğu”dur. Üyelik kriterimizin ne olduğunu “nasıl bir örgüt” 
tasarladığımız ortaya koymalıdır. Geçmişte de böyle olmuştu. Ya-
nımızda açık seçik ifadesini kazanmamış olmakla birlikte bu konu-
daki karışıklık içerisinde kendini idare edip gelmiş olan ortak bir an-
layışa sahiptik. Partinin nasıl üyelerden oluşacağı konusunda ara-
mızda bir ayrılık mevcut değildi. 21. sayıda örgütlenme üzerine yazı-
lan yazıdan sonra bu yazı yazı kurulumuzun kendi eksikliği yüzün-
den üzerinde tartışma yapılmadan dergiye girmişti. Tartışmalar daha 
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sonra yazılarak yazının muhtevası genişletildi, ancak bu tartışmalar 
yazılı hale getirilip yayınlanmadı.  

Yapılan tartışmalarda, partinin yapısı konusunda şu formülas-
yonda anlaşıyorduk. Parti, 1. profesyoneller örgütü, 2. kendimizi işçi 
sınıfıyla sınırlayacak olursak işçilerin örgütleri, 3. partiye bağlı örgüt-
ler, 4. partiye bağlı olmayıp partiyle işbirliği yapan örgütler, 5. parti 
çevresinde yer alan tek tek unsurlar. Anlaştıklarımız tam tamına 
Lenin’in parti yapısı üzerine söyledikleriydi. Lenin burada böyle ge-
nel bir parti çerçevesi tanımlarken, hemen şöyle diyordu: Partinin 
sınırları ilk iki maddede noktalanır. Bu yapılar parti üyelerinden olu-
şur ve partinin gerçek sınırı üyeleriyle oluşmuş organlarıyla belirle-
nir. Ama partinin etkinlik alanı dışarıya doğru diğer üç maddede tes-
pit etmiş olduğu şekilde yayılır. Bizim de temelde benimsediğimiz 
yapı bundan ibaretti. Sorun bu yapının içerisinde bulunduğumuz 
koşullarda gerçekleştirilmesindeydi. İşte şimdi eksik olduğunu söy-
leyeceğim anlayışımız bu noktada ortaya çıkmaktaydı. Bizim ilk 
adımda örgüt olarak gerçekleştirmeye çalıştığımız yapı Lenin’in bi-
rinci maddede koyduğu “profesyonel devrimcilerin örgütü” idi. Teorik 
olarak savunduğumuz yapıyla pratikte gerçekleştirmeye çalıştığımız 
yapı arasındaki bu farklılık yazınımızda bazı yansımalar veya karı-
şıklık diyebileceğim ifadeler yarattı. Bu karışıklığı gören yoldaşlar, 
bizim örgüt anlayışımızın kimi yerde sınırları belirsiz bir yapıya teka-
bül ettiği kimi yerde ise yalnızca parti diye profesyonel devrimciler 
örgütünün anlaşıldığını iddia ederek eleştirdiler. Ama yoldaşlar, sa-
nırım buradan çıkarak 12 Eylül öncesinde kullandığımız örgüt üyeliği 
kriterinde de değişikliklere gittiler. Örgütün yalnızca profesyoneller-
den oluşmayacağını savundular ve üyelik sorununu da böyle ele 
aldılar. Böyle bir gelişme teoride bir yığın adımdan daha önemlidir. 
Eleştirilerine bütünüyle katılmasam da pratikçe, önemli bir adım at-
mış oldukları inancındayım ve bu durum berraklığa kavuşturularak 
devam ettirilmelidir. 

12 Eylül öncesinde örgütlenme sorununda merkez içerisinde 
epeyce çatışma söz konusu olmuş ama bu çatışmaların temelinde 
yatanın ne olduğu bir türlü gün ışığına çıkmamıştır. Hep birlikte sa-
vunulan bir profesyoneller örgütünün yaratılmasıydı. Örgüte üye 
olarak alınacak kişiler de bu açıdan değerlendirilmeye tabi tutuluyor 
ve dolayısıyla son derece sınırlı sayıda kişi örgüte üye olarak kabul 
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ediliyordu. Üyelerimizin hemen hepsi yönetici ya da uzman olan 
yoldaşlardan oluşmaktaydı. Profesyonellik konusundaki farklı beğe-
niler ise üyeliği oldukça zorlaştırmaktaydı. Böyle olması da yanlıştı 
kanısında değilim. Profesyonellik gerçekten verilecek bir rütbe değil 
bireylerin yıllar içerisinde verdikleri mücadelenin sonucu kazandıkla-
rı bir yetenek bütünlüğüdür. 12 Eylül sonrasında yoldaşların üyelik 
konusunda kullandıkları ve eleştirilere muhatap olan ve tasfiyeciliğin 
kanıtlarından biri olarak kabul edilen “eskiden üyelik konusunda 
yeteneğe bakılıyordu, artık esas olan komünist kişiliktir” ifadesi, as-
lında durumu iyi yansıtmaktadır. Eskiden gerçekten yeteneğe bakılı-
yordu. Profesyonel yeteneğe. Bu konudaki bakışların ne kadar sağ-
lıklı olduğu ise tartışılabilir elbet. Ama, sanırım arkadaşların böyle bir 
tanım yaparken kurtulmak istedikleri kendilerine muhalif olanlar de-
ğil, geçmişin önlerine üye olmada büyük bir engel olarak dikmiş ol-
duğu yetenek sorunuydu. İyi ifade edilememiş olmasına, belki de 
çekiştirmelere açık olmasına karşın bunu anlattığı, komünizm dava-
sına inanmış ve bu uğurda mücadele etmeye kararlı kişiler örgütü-
müze üye yapılabilmelidir gibi bir şey. 

Üyelik sorununda, dolayısıyla örgütün genişlemesi sorununda 12 
Eylül öncesi merkez içi çatışmanın temeli burada yatmaktaydı. Bir 
yandan profesyoneller örgütü yaratılması savunulurken, diğer yan-
dan da bazı yoldaşlar daha bol miktarda üye alınmasını ve örgüt 
oluşturmasını savunmaktaydılar. Bu gün buna ben de katılıyorum. 
Ama bu, birçoklarının söyledikleriyle aynı biçimde olan bir katılma 
değildir. Dün tutumumu belirleyen faktörler örgütlenme arzularının 
önüne en kararlı engelleyici olarak beni çıkarmaktaydı. Yaratacak 
olduğumuzun bir profesyoneller örgütü olduğunu düşündükçe, pro-
fesyonel diye niteleyemeyeceğim kişilerin örgüte üye yapılmasına 
tahammülüm yoktu. Ama aynı görüşü savunduğunu söyleyen baş-
kaları rastgele üye önerdiklerinde de “kolayca, yoldaşların profesyo-
neller örgütü yerine rastgele bir örgüt oluşturmak yoluna gittiklerini” 
düşünerek bu yolu tıkamak için elimden geleni yapıyordum. Üstelik 
bu örgütlenmenin öğelerini de esas olarak öğrenci gençlikten gelen 
unsurlar oluşturacağı için, sınıf örgütü derken kocaman bir öğrenci 
örgütü yaratmak mümkün olacaktı. Böyle bir yapı içerisinde birkaç 
tane de işçi olmuş veya olmamış beni fazla ilgilendirmezdi. Örgüt-
lenmede atıl davrandığımızı söyleyen yoldaşların örgüt anlayışında-
ki böyle bir aksaklığa işaret ettiğini görmedim. Bunu yapmaya çalı-



KURTULUŞ BELGELER - 8. Kitap                      100  

 

şan gene tasfiyeci denilenler oldu. Onların bu durum karşısında kar-
şılaştıkları eleştiri ise ya bezirganca “vay bunlar geçmişi inkar edi-
yorlar”, ya da “bunlar profesyonel devrimciler örgütünü tasfiye etme-
ye çalışıyorlar” şeklinde oldu. 

Örgüte alacağımız üyelerin niteliği profesyonellerle sınırlandığın-
da çevremizde profesyonel niteliği gösteren işçi olmadığı müddetçe 
işçi üyelerimizin sayısının artabilmesi de olanaklı değildi. Bu bakış 
açısı eleştirilmeden örgütlenmede atıl kaldık. Biraz daha fazla üye 
sahibi olabilirdik, örgütlenmeden korktuk gibi eleştiriler ve özeleştiri-
ler bizi sağlam bir temele basmaya değil sanırım üyelik konusunda 
liberalizme götürür. Eğer yaratılması gerçek örgütlenmenin profes-
yoneller örgütü ve yukarıda belirtildiği biçimi içerisinde işçilerin ör-
gütleri şeklinde içinde bulunduğumuz an için de kabul edersek bir 
yanlışı düzeltmiş ve sağlam temele basmış oluruz. Bu söylediğimi 
belirttiğim gibi yoldaşlar pratikçe yapmışlar ve bunca darbe yemiş 
olmamıza rağmen dün olamayan işçi üyelerimiz bugün olabilmiştir. 
Bu üyeleri yoldaşların nereden bulduğu sanılmaktadır? 12 Eylül ön-
cesinde örgütlenmeden kaçınıldı iddiaları doğru değildir. Kurtuluş 
Hareketi tepeden tırnağa örgütlenilmeye çalışıldı. Ve esas itibariyle 
de örgütlendi denebilir. Hemen hemen bütün unsurlarımız örgütlü 
yapılar içerisine sokuldu ve genel anlayışımız o yapılara da egemen 
kılınmaya çalışıldı. Şimdi hatırlayamadığım bir yerde böyle bir örgüt-
lenmeye “bu da nasıl örgütlenmeyse” diye alaylı bir eleştiri okudum. 
Leninist örgüt anlayışından herhalde habersiz olan bu yoldaş eleşt i-
receğim diye aklına geleni söylememeliydi. Bu örgütte birtakım sa-
katlıklar, eksiklikler olmuştur ama her aklına esen öyle kolay kolay 
eleştirmeye kalkışmamalıdır. Yapılanların birçoğu uzun boylu düşü-
nülmüş şeflerdir. Bu yoldaşın eleştirisi de işte böyle ezbere yapılmış 
eleştirilerden biridir. Komedi yaratmak için kendisini komik duruma 
soktuğunun farkına varmamaktadır. Evet o tuhaf zannedilen örgüt-
lenmeler Lenin’in söylediği bizim gayrı resmi örgütler dediğimiz, yani 
üyelerimizden oluşmayan örgüte bağlı örgütler kategorisine kolayca 
sokulabilecek yapılardır. Kurtuluş Hareketi’nin hemen her bir unsuru 
böyle ikinci bir örgütlenme ağı içerisinde yer almıştır ver bunda yan-
lış olan bir yan yoktur. Bunu her zaman yapmak zorunluluktur. Ne 
kadar zorlanırsa zorlansın, bir hareket etrafında yer alan herkesi üye 
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yapıp örgütsüzlükden kurtulmak ve böylece geliştirmek olanaklı de-
ğil/doğru değildir. 

İki tür örgütlenmenin mantığı doğrudur. Örgütlenmenin yayıla-
mamış veya yayılmamış olması yaratmak istediğimiz örgüt tarafın-
dan belirlenmiştir. Eleştirilecek olan işte budur. Bunun eleştirisi üze-
rine daha doğru olan bir anlayış kurulmuş olur. Liberalizme düşme 
olanağı da mümkün olduğunca ortadan kaldırılır.  

Geçmişte, profesyoneller örgütü dışında ikinci türden örgütlenme-
lerde örgütlenmiş işçi yoldaş sayısı hiç de iddia edildiği gibi az de-
ğildi. Var olan yoldaşların üye olmalarını engelleyen yalnızca ve 
yalnızca oluşturulmaya çalışılan örgütün niteliğidir. Nitekim bu yüz-
dendir ki, yoldaşlar yaptıkları düzeltmeyle birçok işçi üyeyi var olan-
lar arasından üyeliğe almışlardır. 

Bu anlattıklarım örgütümüz içerisinde neden işçi üye yoktu soru-
sundan yola çıkarak küçük-burjuvalığımızı kanıtlamak ve bunun 
sonucu olarak pratiğimizin işçi sınıfı partisine doğru değil de küçük-
burjuva bir örgütlenmeye doğru evrildiğini iddia eden yoldaşların 
iddialarının boşluğunu ve eksikliğimizin örgütsel alanda hangi nok-
tada yatmakta olduğunu gösterir. Şun da kimsenin şimdiye değin 
aktardığına tanık olmadım. Çünkü işçileri neden profesyonelleştire-
mediğimiz sorununun yanıtı, yukarıda verilmemiştir. Bu çabada ol-
dukça atıl kaldığımız aşikar. Ancak aktarılmadığını söylediğim şey 
bu konudaki eğilimimizi de ortaya koymaktadır. İşçi yoldaşlarımızın 
geliştirilmesi amacına yönelik olarak, parti okulu örneğinden yola 
çıkılarak işçiler için özel eğitim çalışmaları planlanmıştı. Bu çalışma-
lar normal de sürmekte olan eğitim çalışmalarından b ve nitelik açı-
sından farklı çalışmalardı. Bu tür çalışmaların ilk pratiğini deneme 
olmak üzere gençler örgütlediler ve gerçekleştirdiler. Bundan amaç 
böyle bir tecrübeyi işçiler için de genişletmekti. Bu konudaki gelişim 
12 Eylül darbesiyle akamete uğradı. Yapılabilme olanağı olmadı. 
Eğer bakış açımızın ne olduğu nereye ulaşmak istediğimiz anlaşı l-
mak isteniyorsa bunları da göz önünde bulundurarak akıl yürütmek 
örgütün önünü açmaya yönelik eleştirilerin temeli olmalıdır. Ama 
amaç yalnızca küçük-burjuva olduğumuzu kanıtlamaya yöneldiğinde 
bazı önemli gerçekleri de görmeye gerek yoktur. Planlanan bu ça-
lışmaların amacı açık seçik biçimde ileri işçi yoldaşlarımızın düzeyini 
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daha da yükseltmek ve örgüt yönetiminde bir an önce söz sahibi 
olmalarını sağlamaktır. 

Kurtuluş olarak biz her zaman işçi sınıfının doğrudan yönetici sı-
nıf haline gelmesinin mücadelesini verdiğimizi iddia ettik. Hiçbir za-
man aydınların işçiler adına iktidarı alması ve onun adına yönetmesi 
anlamına gelecek bir iktidar biçimi tarif etmedik. Bunun içinde sını-
fımızın bilgi düzeyinin yükseltilmesinin, burjuvanın onu mahrum bı-
raktığı bilimle donatılmasının kendini komünist ilan edenlerin temel 
görevi olduğunu savunageldik. Bu bakış açısı içerisinde de işçi yol-
daşları eğitmeyi örgütsel bir görev olarak benimsedik. Örgütümüzde 
esas yönetici onların olması gerekliliğini hiçbir zaman bir kenara 
koymadık. Bunun için de Kurtuluş bu temelde de revizyonist siyaset-
lerden ayrı bir rota izler diye iddia ettik. Yukarıda böyle bir hedefe 
henüz ulaşamamış olduğumuzu, bu açıdan başarılı olduğumuzun 
söylenemeyeceğini belirttim. Ama bu bizim bu doğrultuda ilerlemek-
te olduğumuz gerçeğini ortadan kaldırmaz. Bu konuda da yavaş 
adım attık, tembel davrandık diye bir eleştiri varsa bu tamamıyla ayrı 
bir eleştiri biçimidir ve nelerin yapılabileceği ortaya konulduğunda 
çizgimiz içerisinde bizi ancak ileriye götürür. Böyle eleştiriler her 
zaman dinlenilmeye ve değerlendirilmeye layıktırlar. Kişisel olarak 
işçi yoldaşlarımıza verebileceğimiz her şeyi verebildiğimiz kanısında 
değilim. Her zaman en iyi unsularımızı onların eğitimine yeterince 
seferber edemedik. Ama bunları kimse bizi işçiler ilgilendirmiyordu 
düzeyine indirgeyerek başka şeyleri kanıtlamak için kullanmaya 
kalkışmasın. Çabamız hep bu doğrultudaydı. Ama bu konuda ken-
dimizi eksik bulmayacağımız nokta gerçekten işçi aydınların, Le-
nin’in deyişine benzeterek, Türkiyeli Bebel’lerin saflarımızda yüksel-
diğini gördüğümüz günler olacaktır. Böyle bir konuma ulaşmadan 
bizim için sosyalizmin garantisi yoktur. Sosyalizmin garantisini şa-
hıslarında bulacağımız işçi aydınlarımızın var olacağı güne kadar bu 
eleştiri devam etmeli ve her zaman eksik bulunmalıyız. Biz komünis-
tiz ve komünizm bizim için geleceğin davası olarak tüm insanlığın 
sorunu, bu gün ise işçi sınıfı sorunudur. Biz bu davaya bağlıyız. Bu 
davanın neferleriyiz.  

Birbirine karıştırıldığını söylediğim sorunun ikinci yüzü olan sınıf 
içerisindeki örgütlenme ve etkinliğimizin gelişmesi genel bir siyasal 
sorundur. Bu alanda biz önemli bir azınlığı dahi oluşturamadık. İşte 
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burada artık DİSK içerisindeki konumumuzdan söz etmeyeceğim. 
Sorunu Türkiye’de sürmekte olan siyasi mücadeleye yön verme 
açısından değerlendirdiğimizde sınıf içerisindeki varlığımız ciddi 
değildir. Son derece cılızdır. Ama bunu bizlere bazı niyetleri atfede-
rek açıklamak kadar insafsızlık yoktur. Evet Devrimci Yol için bu 
söylenebilir. O tayin etmiş olduğu rotaya uygun bir gelişim seyri sür-
dürdü. Nasıl olursa olsun, önde gençliği, buradan giderek de halkı -
sınıf ayrımı önemli olmaksızın- örgütlemek istiyordu. Halkı örgütle-
yemedi ama toplumsal etkinlik açısından bizden çok daha güçlü bir 
hareket yaratmakta başarılı oldu. Gerçekten de Türkiye de gençliğin 
-birçok başka ülkede de böyle olmuştur- devrimci mücadele içerisin-
de oldukça önemli bir yeri vardır. Türkiye’nin ve Kürdistan’ın dört bir 
yanında üniversitelere gelen gençler, liselerde ve hatta ortaokullarda 
okuyan öğrenciler buralarda var olan devrimci fikirlerin etkisinde 
kaldıkça bunları geldikleri bölgelere gençliğin verdiği heyecan ve 
dinamizmle hızla yaymaktadırlar. Aydınlanma süreci içerisinde olan 
bu insanların zihinsel dünyanın ilerici ürünlerini de benimsemeleri 
zor olmamaktadır. Burada Gramsci’nin aydınların bir toplumda ideo-
lojik egemenlik yaratma konusundaki görüşlerini belirtmekte yarar 
vardır. Gramsci’ye göre düşünen bir yaratık olarak her insan aydın-
dır, her insan filozoftur.  

Elbette bu tanımın kabul edilmiş anlamdaki aydın ve filozof kav-
ramlarıyla çakışmadığını bilmek gerekir. İşaret etmek istediği aydın-
lanmanın safi bir olay olduğu ve soyut düşünce üretebilen her yara-
tığın konumunun belli bir aydınlanmaya tekabül ettiğidir. Gençlerin 
konumu da işte bu mutlaklığı gittikçe artan izafilik içerisinde kav-
ranmalıdır. Aydınlanma süreci içerisindeki bu insanlar doğal olarak 
zihinsel ürünlerle yoğun bir biçimde ilgilenmekte ve bunlardan etki-
lenmektedir. Dolayısıyla da bu etkilenmelerini ulaştıkları çevrelere 
de iletmektedirler. Aydınlanmada daha yukarıya doğru gidildiğinde, 
bağlı olunan sosyal çevreye ilişkin, fikirlerin üretilmesi ve geliştiri l-
mesi de gerçekleştirilmeye başlanır. Bağlı olunan sosyal çevre için-
de olunan sınıftır elbette ki. Böylece belli bir sınıfa mensup olan ay-
dınlar o sınıfın ideolojisinin toplum içerisinde yaygınlaştırılması yani, 
söz konusu sınıfın ideolojik egemenliğinin yaygınlaştırılmasını ger-
çekleştirmiş olurlar. Gençlik de izafi aydınlanmışlığı içerisinde etkisi-
ne girmiş olduğu fikirlerin yaygınlaştırıcılığı görevini sürdürür. Dev-
rimci Yol etkinliğinin yaygınlaşışının temel faktörü budur ve kendile-
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rince yapılmış olan tespit de budur. Gençliğin kendi var olan konu-
mu içerisinde de en kolay benimseyeceği fikirler, o ana kadarki ay-
dınlanmasına yakın düşen fikirlerdir. Milliyetçilik, yurtseverlik, radika-
lizm, kısmen de demokratlık. Bir yandan Devrimci Yol türü popülist 
ideolojilerin diğer yandan da faşist ideolojinin kazanmış olduğu et-
kinliğin anahtarı gençliğin bu ideolojik konumunda yatmaktadır. Dev-
rimci Yol ideolojisinin Türk milliyetçiliğine yakınlığı, popülist muhte-
vası gençliğin kendi aydınlanması içerisinde var olan öğelerle kolay-
ca birleşebilmiş ve etkinliğinin yaygınlaşmasının önemli bir faktörü 
olmuştur. Tek faktör değildir elbette ki. Aynı düzeyde sorunu Kurtu-
luş için ele aldığımızda savunduğumuz ideolojinin öğelerinin gençl i-
ğin doğal konumuna olan uzaklığı da aynı biçimde bir dezavantajı 
oluşturmuştur. Milliyetçilik yerine tam zıttı olan enternasyonalizmi 
savunmak, popülizm yerine proletarya egemenliğini savunmak el-
bette ki ilk anda gençlerin var olan ideolojik belirlenmelerinin duvarı-
na çarpıp geriye dönmekteydi. Bu açıdan Devrimci Yol’la gençlik 
üzerindeki etkinlik sorununda yarışabilmemiz verili koşullarda ola-
naklı değildi. Gençliğin verili koşulları proletarya egemenliğini be-
nimsemeye değil, ilericilik söz konusu olduğunda milliyetçi popülist 
bir devrimcilik anlayışını benimsemeye daha yatkındır. Bu verili du-
rumu şiddetle etkileyebilmek yapılacak propagandayla mümkün 
değildir. Zihinlerdeki alt üst oluşu, verili düşüncelerden kuşku duy-
mayı ancak şiddetli bir etki gerçekleştirebilir. Bu etki kaynağı ise 
ancak güçlü bir sınıfın eylemi, kendi konumumuzda proletaryanın 
eylemi olabilir. Proletaryanın gençliği böylesine şiddetli bir etki altına 
almış olduğunu iddia edebilmek Türkiye koşullarında olanaklı değil-
dir. İşçi sınıfının yaratmış olduğu 16 Haziran ve benzeri eylemler 
bile gençliği oldukça etkilemiş ve anında gençlik saflarında önemli 
denilebilecek değişikliklerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Bunlar Kurtuluş tarafından bilinen ve savunulan görüşler. Bunlar 
bilindiği için de gençliği örgütleyerek güç olmak ve oradan yürüyerek 
de sınıfın örgütlenmesinin gerçekleştirilmesi gibi bir görüş tarafımız-
dan başından beri eleştire gelinen bir şeydir. Sınıf içerisinde etkinl i-
ğin geliştirilebilmesi sınıf içerisinde sürdürülecek çalışmanın iki tane 
biçimi vardır. Biri siyasal olan diğeri ise ekonomik olandır. Burjuva 
ideolojisinin her türlü etkilerine ve bilimsel görüşlerin çarpıtılmalarına 
karşı sürdürülecek ideolojik mücadele ise genişlemiş boyutları içeri-
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sinde kendiliğinden üçüncü bir alanı oluşturmaktadır. Ama bu üçün-
cü alan diğer iki mücadele alanı üzerine sıkıca yapışmıştır ve ayrıla-
bilmesi olanaklı değildir. Hangi eğilim olursa olsun bu alanı bilinçli 
veya bilinçsiz bir biçimde ama mutlaka değerlendirir. Bunun bilince 
çıkarılması ve ayrı bir alan olarak ele alınması bunun da özel müca-
dele yöntemlerinin sonuna kadar geliştirilebilmesinin olanaklarını 
sağlar. Eğer bizler sınıfın içerisinde etkinlik sağlanması sorununu 
kendi başına ekonomik mücadeleden beklemiyor isek ki, bu hepimiz 
için bir ön kabuldür, bunun yanında siyasal bir mücadele sürdürme-
miz gerekir. Siyasal mücadele bizim yaptığımız gibi parça parça 
taleplerle de sürdürülür, bütünselliğe ulaşmış bir program çerçeve-
sinde de. Böylesine bir programı açık bir metin olarak ortaya koya-
mamış olmamız kuşkusuz öncü işçilerde bize karşı olan bir güven-
sizliği beslemiştir. Ancak siyasal programın sorunu çözücü olduğunu 
bizim sorunumuzun program yokluğundan çıktığını sanmak sorunu 
bütünlüğüyle kavrayamamak demektir. Proletarya program sahibi 
olanlar da olmayanlar da yüz yüze gelmiş ve bunlara karşı olan dav-
ranış biçimini kriteri programın varlığı veya yokluğu olmamıştır. 
Program sahibiyim diye önüne çıkan her hareketi de kendiliğinden 
ezmemiştir. Bir VP bir TKP program sahibidirler. Üstelik TKP’nin 
programı VP programı karşısında hiç de bana tutarlı değildir. Ama 
sınıfın eğilimi VP’den yana değil, TKP’den yana olmuştur. Ama böy-
le yüzeysel bakışa devam ettiğimizde parti olmayan, program öne 
sürmemiş hiçbir hareketin de sınıf içerisinde önemli bir etkinlik sağ-
ladığını söyleyemeyiz. Öncü işçiler açısından ciddiye alınmak elbet-
te ki, program sahibi bir parti olunduğunun kanıtlanmasını gerektirir.  

Bu kanıtlanamadığı müddetçe son derece ciddi bir dezavantaj 
içerisinde olacağımızın bilincinde olmalıyız. Nasıl, “parti olduk” de-
mekle parti olunmaz ise, program yazdık demekle de program ol-
maz. Her ikisinin de hayatın dayattığı sorunlara yanıt veriyor olması 
gerekir. Ama bir başka gerçeklik de bir malın piyasası yokluğu du-
rumunda ikamelerinin itibar göreceğidir. Etin olmadığı yerde biliriz ki 
kurufasulye nimetten sayılır. Kendimizi siyasal bir programla prole-
taryanın karşısına dikemediğimiz müddetçe, program müsveddeleri 
de program itibarı görecek ve var olan yargılara bir ölçüde cevap 
veriyor olmakla etki yaratacaktır.  
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Örgüt olarak biz program sorununu hem ciddiye aldık hem de 
atmış olduğumuz adımların ciddiyetini kavratacak ve aynı zamanda 
bizi programa yakınlaştıracak çalışmaları hakettiği liyakatla yerine 
getirmedik. Aslında ideolojik ve teorik gelişimimiz siyasi bir progra-
mın birçok ögesini çoktan ortaya çıkarmışken, bunları program diliy-
le ortaya koyma becerisini gösteremedik. Bu biçimde hiçbir çalışma-
yı yapmadık. Bunu yapmamakla da ciddi bir sekterlik yaratmış oldu-
ğumuz kanısındayım. Zira bir örgüt içerisinde yer alanları temelde 
bağlayan temel tezler olmalıdır. Bunun dışında hayatı değiştirmede 
birbirinin zıddı davranış biçimlerini önermeyen çeşitli teorilerdeki 
farklılıkların bir örgüt içerisinde yaşayıp gidebilmesi gerekir. Halbuki, 
bizim konumumuzda Kurtuluşçu olabilmek için Kurtuluş’un bütün 
görüşlerini benimsemek gibi bir zorunluluk ortaya çıkmaktaydı. Belki 
bu lafız olarak doğru diye kabul edilebilir ama bu “bütün görüşler” 
yazılmış olan her satırı benimsemek anlamına geldiğinde çok insan 
açısından benimsenebilmesi olanaklı değildir. Böyle bir konum, -
eğer başka nedenler yoksa- saflarımızda olabilecek birçok insanı 
bizden uzak tutar, tutmuştur da. Parti konusunda olduğu gibi, prog-
ram konusunda da saflarımızda idealleştirmeler yok değildi. Doğal 
olarak bu durum 12 Eylül sonrası gelişmelerde de basitleştirmeleri 
getirmemiş değildir. 

Ne var ki, örgütümüz içerisinde böyle eğilimlerin bir arada bulun-
ması zararlı değil, tam tersine yararlıdır. Sorun bunları dengeleyebi-
lecek doğru önerilerin ortaya getirilmesinde yatmaktadır. Ne ideal-
leştirmelere itibar edilmeli ne de “artık çıksın şu program” diye acele 
edenlere, ama bunları tümüyle geriye püskürtmeye çalışan mantık 
da bu ikisinden birisine düşmek zorunda kalır. Şu ana kadar olan 
pratiğimiz bir yandan bu sorunda zorlanmamız gerektiğini ispatla-
mıştır. Bu açıdan acele etme durumunda olan yoldaşların derdiri 
anlamaya çalışmak gerekir. Bu sorun üzerinde yalnızca püskürtme 
amacına yönelik yanıtlar bu istemleri b astırmayacak tam tersine 
şiddetlendirecek ve uzlaşmazlığın daha da artmasına neden olacak-
tır. Zorlanmalı ve titiz adımlar atmaya devam etmeliyiz. Bu doğrultu-
da çalışma yaptıkça bazı adımların hiç de zannedildiği kadar zor 
olmadığını göreceğiz.  

Siyasal bir programı yaratamayan bir hareketin aklı başında sos-
yalistler tarafından ciddiye alınmasının oldukça zor olduğunu bil-
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memiz gerekir. Ama gene aynı aklı başında sosyalistler önlerine 
sürürülen her çiziştirmeyi de pek program diye benimsemezler. Ya-
pabileceklerimizi de yapmamış olmak geçmişte bizim açımızdan 
önemli bir dezavantajı yaratmıştır. Bu konuda Devrimci-Yol’un “Dev-
rimciler Ne İçin Savaşıyorlar?” isimli broşürü onlar açısından önemli 
bir sorunu çözmüştür. Üstelik bu broşür neresinden ele alınırsa alın-
sın sorunlara enine boyuna kafa yoran bir kimseyi, hiçbir noktada 
tatmin edici olmamasına karşın, Devrimci-Yol’un kendi kargaşısını 
programlaştırma başarısını göstermiş olduğundan siyasal bir prog-
ramın yarattığı boşluğu büyük ölçüde doldurma başarısını göster-
miştir.    

Çok daha derli toplu bir işi biz de gerçekleştirebilir ve varolanın 
kavranılmasını kolaylaştırmış olurduk. Ama sanırım ortaya çıkma-
mış çeşitli türden kaygılar böyle bir işin önünde yeterli barikatları 
yaratabilmiştir.  

En azından belirttiğim türden bir çalışmayı yapmamış olmanın 
cezasını yalnızca 12 Eylül öncesinde çekmedik. Bu konuda safları-
mızı cahil ve istem içerisinde bırakmakla da, 12 Eylül sonrasında 
üretilmiş olan o program ucubesi ile yüzyüze gelmeyle de çektik. 
Tespit edilmiş bir eksikliği bir kere daha yükselen istemler karşısın-
da ve ileriye doğru adımlar atma arzusu içerisinde ezbere tesbit 
eden yoldaşlar, kendilerinin de ne ad vereceklerini şaşırdıkları hiçbir 
şey olamayan ikameyi üretme durumunda oldular. Ne var ki, siyasal 
mücadele alanında bizi esas tıkanıklık içerisine sokmuş olan siyasal 
bir programı ortaya koymuş olmamak değildir. Bu, dışımızdan gelen 
bir nesnelliktir. Eğer zaten tarihsel gelişmeyi bugün çoğu kimsenin 
yapmakta olduğu gibi bireyler ya da grupların arzularına bağımlılıkla 
açıklamaya çalışır ve onları çevreleyen nesnel koşulları göz önünde 
bulundurmadan değerlendirmeye çalışır isek birbirimize yöneltece-
ğimiz eleştiriler ahlakçılığın sınırları içerisinde kalacak ve asla ilerle-
tici olmayacaktır. Ahlakçı eleştiri anlayışı bize toplumumuzun hediye 
etmiş olduğu metafizik bir yöntemdir. Nesnellikleri göz önünde bu-
lundurmaksızın, iyiler ve kötüler veya iyilikler ve kötülükler çiftlerine 
dayanarak eleştiri olmaz. Yargılarımızı nesnelliğe dayandırdığımız 
ölçüde iyi / kötünün sınıfsal içeriklerine de yaklaşma şansına ulaşı-
rız.  
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Siyasi mücadeleye atılan siyasi etkinlik kurabilmek için siyaset 
açısından nelerin önemli olduğunu, neyin neye öngeldiğini iyi bilmek 
zorundadırlar. Bunun için güncelliği, güncellikte hangi sorunun öne 
geçmekte ve toplumun çeşitli sınıflarının ilgisini o an için üzerine 
toplamakta veya toplamaya aday olduğunu iyi bilmeli ve bu sorun 
üzerine getireceği yanıtlarla toplumun taleplerini kendi etrafında 
örgütleme olarak değerlendirebilmelidir.  

Bu soruna ilişkin göreve güncel merkezi görev, bu soruna siyasal 
eksen adını veriyoruz. İçinde bulunulan an açısından diğer siyasal 
görevler de bunun etrafında şekillenirler. Şöyle bir ikilem geçerli 
değildir: proletaryayı örgütlememiş olanlar güncel merkezi göreve 
cevap getiremezler. Önce proletarya örgütlenmeli, bilahare güncel 
merkezi göreve yanıt getirilmeye çalışılmalıdır. Bu, proletaryayı top-
lumsal gelişmenin toplumsal gelişmenin dışında gören bir anlayışa 
tekabül eder. Proletarya da toplumdaki diğer tüm sınıf ve toplumsal 
katmanlar gibi genel toplumsal gelişmenin etkisi altındadır. Onun 
davranış biçimi de genel toplumsal gelişme içerisinde şekillenir. Do-
layısıyla siyasal eksenin proletaryayı da kendi etrafında tutmadığı 
bir durum söz konusu olamaz. Olamadığı gibi, bu konuda proletar-
yaya cevap veremeyen, onu yığınsal bir biçimde etkileyebilme ola-
nağına da kavuşamaz. Geniş yığınları saflara çekmenin yolu işçileri 
birer birer yakalayıp görüşlerimizi benimsetmek değil –bu, pireleri 
öldürmek için onları birer birer yakalayıp ağızlarına DDT koymaya 
benzer- doğru şiarlar etrafında sürdürülecek olan siyasal bir aktivi-
tedir. Böyle bir aktivite sınıfın bütününe birden şiarlarımızın ulaşma-
sını ve en ileri unsurlarının saflarımıza doğru en azından bakmasını 
sağlar. Aynı durum diğer sınıflar için de geçerlidir.  

12 Eylül öncesinde Türkiye’de Merkezi siyasal görev kimsenin 
inkâr edemediği gibi, antifaşist mücadele idi. Siyasal eksenin faşizm 
olayı etrafında gerçekleşiyor olması, bu konuda gösterilecek hassa-
siyetin daha da artırılmasını gerekli kılar. Zira bilindiği gibi faşizmin 
zaferi diğer iktidar biçimlerinin zaferine benzemez. O toplumun her 
hücresine nüfuz eder, toplumun üstünde yer alan baskı güç ve me-
kanizmalarını toplumun içine nüfuz ettirerek 
……………………………… ve ideolojik egemenliğini bireylerin elle-
rini kollarını bağlayacak boyutlarda gerçekleştirerek toplum üzerin-
deki denetimin eşi görülmemiş bir boyut kazanmasını sağlar. Bu 
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koşullarda mücadele sürdürebilmesi ise diğer her türlü koşula göre 
eşi görülmemiş bir zorluğa ulaşır. Bu duruma düşmemenin yolu, bu 
tehlikenin başgösterdiği anda ona karşı kullanılabilecek her türlü 
mücadele aracı ve güçlerini harekete geçirerek savaşıma atılmaktır. 
Bu mücadele güçlerinin başında da kuşkusuz proletarya gelmelidir. 
Mücadelenin garantisi ancak onun varlığıyla mümkündür. Toplumun 
en güçlü sınıfının katılmadığı bir mücadelenin faşizm karşısında 
başarı kazanabileceğini düşünmek olanaklı değildir.  

Ne var ki Türkiye’de anti-faşist mücadele büyük ölçüde proletar-
yanın dışında gelişti. Henüs proleter yığınları fazla ilgilindiren bir 
durum yokken faşist hareket 12 Mart samanlığında sürdürdüğü kad-
rosal gelişiminin ürünü olarak güçlü bir atılım yaptı. Karşısındaki 
devrimci hareketler ise henüz 12 Mart’ın yarattığı kargaşadan dağı-
nıklıktan kurtulabilmiş değildi. Başlangıç açısından meydan tam 
anlamıyla faşistlerindi. Faşist tebarüzün ilk hedefi fabrika değil üni-
versite oldu. İlerici gençler kalelerini terketmeyip bu saldırı karşısın-
da cansiperane bir mücadeleye giriştilerFaşize karşı mücadele üni-
versiteler, liseler ve dolayısıyla mahalleler olmak üzere genişledi. Bu 
evrede de henüz proletaryayı bomut bir biçimde tehdit eden bir şey 
yoktu. Ama aynı zamanda faşizmin toplumsal etkinliği de günümüz-
de dünyanın en güçlü faşist hareketi diyebileceğimiz bir boyuta 
ulaşmıştı. İşte bu noktasında proletaryaya karşı da doğrudan teca-
vüzler genişlemeye başladı. Proletarya, sorunun ağırlığını yavaş 
yavaş hissetmeye başladı. Başladı ama proletaryanın bu noktada 
mücadeleye atılmasını beklerken durum böyle olmadı. Proletarya 
var olan mücadeleden etkileniyor ama saflarımıza bir türlü doluşmu-
yordu.  

Yukarıdaki son ifade bu bakış açısını eleştirebilmek arzusuyla 
yanan insana verilmiş sanki özel bir fırsat. “İşte proletaryanın safla-
rımıza kendiliğinden doluşacağını sanan mantık! Elbetteki o mantık 
proletaryanın örgütlenmesi sorununu kendisi için özel iş edinemez!” 
diyecektir. Şimdiye kadar olan çatışmalarımızda da hep böyle olmuş 
genel ile özel arasında doğru bağlar kurmayı beceremeyen mantık, 
ortak olduğumuz nıoktalarda da ortak olmadığımızı kanıtlamak için 
uğraşıp durmuy ve ilişkilerimizin bugünkü uzlaşmaz noktasına kadar 
gelmesinin birinci derecede belirleyicisi olmuştur. Yukarıdaki satırın 
özelde proletarya saflarında bire bir ilişkiye varıncaya değin çalışma 



KURTULUŞ BELGELER - 8. Kitap                      110  

 

yöntemleri sürdürülmesini dışlayan bir mantık içerisinde söylemiyo-
rum. Böyle bir şeyin ne dün ne de bugün savunmayı doğru bulmam. 
Dünkü pratiğimiz içerisinde, proletarya içerisinde örgütlenme açı-
sındran yapılabilecek oan her türlü tekil görevin getirilmesinin savu-
nucusu oldum. Burada asıl anlatılmak istenen proletaryanın saflara 
yığınsal olarak katılımının ancak makro düzeyde sürdürülecek olan 
politikalarla mümkün olduğudur. Eğer makro düzeyde hayatın ge-
reklerine cevap verilen bir politika sürüdürülemez ise bunun yerine 
geçecek olan ama proletaryanın politik çizgisinde yer almayan bir 
başyka makro politika ortaya çıkar ve geniş proleter yığınları da peşi 
sıra sürükler. Böyle makro politikalardır ki, yığınları belirli siyasal 
hareketlerin saflarına katar. İşte şimdi tartıştığımız sorunun düzeyi 
budur. Antifaşist mücadele söz konusu olduğunda da düzey makro 
olmalıdır. Eğer siyasal eksenin bu olduğunu doğru olarak tespit et-
miş ve bunda ortak isek, antifaşist mücadelede alınan tutumun sö-
zünü ettiğim gibi bir eğilimi proletarya saflarında yaratması gerektiği 
kabullenilir olur. Politikanın böyle sürdürülmesi gerektiğinin ispat yeri 
şimdilik burası değil. Bu sorun ileride de tartışma konusu olarak ele 
alınacaktır. Aslında üzerinde sürekli tartışılması gereken son derece 
önemli bir noktadır bu. Tüm devrimlerin gelişiminin kilit sorunların-
dan biriyle uğraşmakta olduğumu her halde fark ediyoruzdur. Bura-
da şimdilik kabul etmiş olduğumuz varsayımlar üzerinde yürümekte-
yim. Ama bu varsayımların kendilerini de ileride ele alıp yeni baştan 
ispatlamak ve bu şekilde kavranış muhtevasını genişletmek gerek-
mektedir.  

Kurtuluş hareketi olarak faşizm sorununun ele alınışını diğer tüm 
hareketlerden doğru ve farklı bir temele oturtmuş olduğumuz iddia-
sındayız. Bu konu sanırım görünüşte üzerinde en az farklılığa sahip 
olduğumuz konulardan biridir. Gerçekten de teorideki kavrayışımız-
daki ortaklıktan hemen hiç kuşkum yok. Ancak teorideki kavrayış 
böylesine ortak görünürken, antifaşist mücadelenin merkeziliği ko-
nusu bakış olarak tam çakışmamıştır. Bu çakışmama 12 Eylül önce-
sinde bazı tartışmalarda kendisini ortaya koymaktaydı. Merkezdeki 
çoğunluk bu mücadelenin gittikçe artan bir önem kazanacağını sa-
vunurken, tek başına Hulki yoldaş, tam tersine, bununcılızlayacağını 
iddia etmekteydi. Bu görüş kendisini sistemlememişti. Ancak bazı 
tartışmalardan ve bazı taktik kararlar alınırken kendisini ortaya koy-
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makta ve çatışmalara neden olmaktaydı. Antifaşist silahlı mücadele-
lerin henüz marjinal olduğunu, toplumun kıyıcığında cereyan etmek-
te olduğunu hep birlikte savunmaktaydık. Savunmalarımız bu dü-
zeydeyken bizleri uzlaştırmaktaydı. Ne var ki bizler açısından anın 
tahlilinin yapılmasının temel nedeni hareketin doğrultusunu doğru 
olarak tespit edebilmektir. Bunun için senkronik (an’a ilişkin, kesit 
alan) tahlil değil, diyakronik (süreci göz önüne alan) tahlil önemlidir. 
Bu nedenle belirli bir anda faşizmin yarattığı çatışmaların marjinal 
olduğunu tespit etmek hiçbir önem taşımaz. – Kuşkusuz, içinde bu-
lunulan durumu farklı tespit edenlerle olan farklılık açısından bu da 
son derece önemlidir ama tespit ortak olunca önem ortadan kalkar. 
Bu ancak sorunun “sine qua non”unu (olmazsa olmazını) oluşturur. - 
Eğer bu marjinal durum sönmeye mahkumsa asla tahlillerimiz açı-
sından ve dolayısıyla, sürdürülecek mücadelenin geleceği açısından 
temel faktör olarak ele alınamaz. Ne var ki diyakronik tahlil bize eği-
limin marjinallikten çıkıp, merkezilik kazanma durumunda olduğunu 
gösteriyor ise, hareket hattımızı da buna göre düzenlemek zorunlu-
luktur. İşte tahlilin çakışamadığımız noktası burasıydı.  

Bu tahlilde çakışamamaya kanaatimce Hulki yoldaşın niyetlerini 
nesnelliğin önüne geçirmeye çalışması neden olmaktaydı. Böyle bir 
durumu kendisi de farkettiği için olacak ki, görüşlerini hiçbir zaman 
tahlil düzeyine yükseltmemiş; ancak kısmi yansımalarını ortaya 
koymuştur. Denebilir ki, madem o zaman durum böyleydi bu neden 
sorun haline getirilip tartışılmadı ve sorun berraklaştırılmadı. Bunun 
temel nedeni, birçok başka sorunda olduğu gibi kendisini sistemleş-
tirmemiş ancak kısmi olaylarda ortaya çıkan bir farklılığın kavran-
masındaki gtçlüktür. Hele yapılan temel tahlillere de katılındığı belir-
tildikten sonra kısmi olguları, bir görüş farklılığına tekabül eoder bi-
çimde kavrayabilmek olanaklı değildir. Bu kavrayışa ulaşabilmek için 
farklı olan görüşlerin sistemleşip karşı karşıya gelmesi gerekir. Belki 
bu konuda sezgilerin cılızlığı ile suçlanabiliriz. Ancak, 12 Eylül sonh-
rasında değerlendirmelerde ortaya çıkan farklı yazılar durumun böy-
le olduğunu kanıtlamıştır. 12 Eylül öncesinin yazamının tümüyle 
ortak olması da farklı eğilimlerin kendilerini belirgin olarak ortaya 
koymasını engellemiştir elbetteki. 

Sırf imzalı yazı yazmakla bilebu farklı eğilim açıkça ortaya çıkarı-
labilirdi. Söylediğim bakış açısı içerisinde olan yazar, o zaman –
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bugün olduğu gibi- yaptığı tahlillerin merkezi göreve dayanmamakta 
olduğunu ortaya koyacak idi. 12 Eylül sonrasında farklı imzalarla 
ortaya çıkan imzalar, bu durumun berrakça –kendi açımdan tabii- 
görülmesini sağladı, geçmişten uzanıp gelen çizgiyi birbirine birleşt i-
rebilme olanağı verdi.  

GK’cı yoldaşların hareketimizin geçmiş durumu üzerine yaptıkları 
tahlillerin hepsinde dikkat çekici ortak nokta, antifaşist mücadelenin 
merkezî bir konuma oturtulamamış olmasıdır. Yazıların hemen hep-
sinde antifaşist mücadele kenar süsü olmaktan öteye gidememiştir. 
Onlarda en bariz bir biçimde yansıyan bu antifaşist mücadelenin 
kenar süsü haline getirilmesi genel bir politik bakış açısı eksikliğinin 
tezahüründen başka bir şey değildir. Yoldaşlar makro politika sür-
dürmek nedir sorunu üzerine fazla kafa yormamışlardır. Onlara göre 
“sınıfa gitmeliyiz, her şey sınıf için” şiarını ortaya attığımızda pratik-
çe gözlerimizi her şeye kapamak gerekmektedir. Bu tez Hulki yoldaş 
tarafından “yalnızca ve tek başına…” görüşünde kendisini ortaya 
koymuş ve GK’nın varoluşunun ve bizi rahatlıkla küçük-burjuva ola-
rak niteleyebilmesinin temeli olmuştur. 

Hulki yoldaşın tezinin yukarıda niyetlere dayandığını söylemiştim. 
Gerçekten anti-faşist mücadelenin o zamanlar için bizim enerjimizin 
büyük bir kısmını sınıf dışındaki alanlarda sarfetmemizi getirdiği 
aşikârdır. Antifaşis mücadelenin zorunluluğunun benimsenmesi ona 
göre küçükburjuva eğilimlere bu eğilimleri doğrultusunda davrana-
bilmek için iyi bir bahane vermekte ve hareketin imkânlarının küçük 
burjuvazinin peşinde güç olmak için sarfedilmesi sonucunu getir-
mekteydi. Böyle söylenemeyecek olsa bile, enerji ve imkânlarımızın 
oldukça büyük bir kısmının anti-faşist mücadelede harcanmış oldu-
ğu ve anti-faşist mücadelenin sürdüğü birçok alanın sınıfın coğrafi 
olarak dışında olması hareketimiz açısından önemli bir çelişkiydi. 
Sınıf içerisindeki etkinliğimiz oldukça sınırlıyken, sınıf içerisindeki 
çalışmaya daha fazla ve daha nitelikli yoldaşlarımızı sevketmek zo-
runluluğu içerisindeyken, hareketimizin imkânlarının büyük kısmını 
örneğin antifaşist mücadelede olan gençlik içerisinde tüketiyor ol-
ması hepimizi kıstıran bir çelişkiydi. Bu çelişki karşısında iki mantık 
çatıştı. Biri, bu çelişkiyi zorunluluk olarak kabullenip optimum bir 
tutum almaya çalışanlar, diğeri bu çelişkiden niyetler doğrultusunda 
kurtulmak isteyenler. Niyetleri doğrultusunda bu çelişkiden kurtula-
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bilmek için antifaşist mücadelenin öneminin antifaşist mücadelenin 
öneminin azımsanması gerekmekteydi. Onun marjinal olarak kala-
cağı üzerine görüş öne sürmenin temeli işte bu niyete nesnel bir 
temel kazandırabilmektir.  

Eğer antifaşist mücadele marjinal bir konumda kalacak ise bizim 
bu gereksiz alanda daha fazla enerji tüketmemiz gereksizdir. Ve 
eğer bizim için önemli olan sınıfımızın örgütlenmesi ise, yalnızca ve 
tek başına sınıf içerisinde çalışmalıyız. Bu bizi proletarya saflarında 
geliştirecek ve marjinal konumda olmaya devam eden faşizmin üze-
rine istikrarlı bir güçle saldırıp onu inine tıkmak mümkün olacaktır. 
Gerçekten de faşizm marjinalliği içerisinde kalacak olsa idi, bu man-
tık güçlü bir temele sahip olurdu. Ama Hulki yoldaş faşistlerle olan 
çalışmanın giderek daha dar bir alana kısılacağını iddia ederken 
gözümüzün önünde devam eden gelişmeler bunun hiç de böyle 
olmadığını ortaya koymaktaydı. İyi bilindiği gibi daha dar bir alana 
hapsolmak yerine gün be gün toplumun yüreğine doğru işlemeye 
devam ediyordu faşizm ve ona karşı verilmekte olan mücadeleler. 
Eğer karşısındaki bu mücadele bu mücadele odlmasa idi ne olacak-
tı? Kuşkusuz, faşizmin toplumun yüreğine nüfuz etme hızı çok daha 
büyük olacak ve onun katlanarak büyümesi olanağını getirecekti. 
Onu sınırlamış olan karşı mücadelelerin başarmış olduğu en büyük 
iş bu katlanarak büyümeyi engellemek olmuştur. Eğer faşizim, kar-
şısındaki direnişi bulmamış olsaydı her yerin bir Yozgat olması son 
derece kolaydı.  

Faşizmin bu özelliğini göremeyen, elbetteki onun karşısında he-
nüz zamana sahip olduğunu sanır. Bu açıdan küçük burjuvaların 
sürdürmüş olduğu mücadeleyi küçümsemek değil, ne kadar övsek 
yeridir. Yiğitçe bir mücadele sürdürmüşlerdi. Bu mücadelede doğru 
taktikleri ve doğru bir bakış açısını benimseyenlerdir ama (bunun 
çok zararını gördük) neredeyse faşistleri birer birer kırarak onun 
önünde önemli bir barikatı oluşturmuşlardır.  

Burada akla şu gelebilir: “Bırakaydık, onlar o mücadeleyi sürdü-
rüken biz de sınıf içerisindeki örgütlenmemizi sürdürürdük.” Zaten 
“Yalnızca ve tek başına bütün gücümüzle sınıf içerisinde çalışmalı-
yız” tezinin savunduğu da esas olarak budur ve bizi ürküten de tam 
budur. Eğer bu bmantık benimsenecek olsaydı Kurtuluş hareketin-
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den ortada eser kalmazdı; Kurtuluş hareketinin ortaya koymuş oldu-
ğu temel tezler kâğıt üzerindeki karalamalara dönüşürdü. 

Bu bakış açısına yakın olan yoldaşların başka alanlardaki görüş-
lerimize karşı tutumları bunun ışığında gerçekleşmiştir. “Tasfiyecile-
ri” ulusal sorunda yapmış oldukları hatalarda bugün şiddetle eleştir-
mekte olan GK’cı yoldaşlar bu sorunu ancak kullanmak gerektiğinde 
kavrayabilmişlerdir. 12 Eylül öncesinde ulusal soruna karşı en du-
yarsız olan yoldaşlardan bazılarını da bu yoldaşların oluşturması 
tesadüfi bir çakışma değildir. Tam tersine onlar açısından Kürdistan 
için harcayacağımız her birim enerji ve imkân, proletaryadan esir-
genmiş olandır. Proletarya ise neredeyse yalnızca İstanbul’da var-
dır.  

İ.Halef’in yazısında belirtmiş olduğu iki yoldaşın Kürdistan’a ve-
rilmesi işte tam böyledir. ( 14) Dikkatle okunmalı ve söylediklerimi 
nasıl kanıtladığı görülmelidir. İstanbul’daki başarısızlığımızı bakışy 
açımızın sakatlığına yükleyen yoldaşlar, hiçbir zaman Antalya’daki 
veya Mersin’deki başarıları görmek istememi, görememişlerdir. Bu-
ralarda anti-faşist mücadele içerisinde sürdürdüğümüz önderlikler 
proletarya içerisindeki örgütlenmenin bizim için asli olduğunu bilen 
yoldaşlarca sınıf içerisindeki etkinliğe dünüştürülebilmiştir. Bu başa-
rılar rastgele gelişmeler değil, Kurtuluş bakış açısına sahip kılına-
bilmiş yoldaşların bilinçli çabalarının ürünüdür. Üstelik buralara ne 
kadrosal anlamda ne de maddi imkân anlamında hemen hiçbir yar-
dım Merkezî olarak yapılmamış, tam tersine, buraların imkânlarının 
birçoğu Merkez kullanımına verilmiştir. Aynı örneklerin gösterilebile-
ceği başka yerler de mevcuttur.Ve bu başarıları “İstanbul’daki sınıf 
bilinçli”, “devrimcilikte daha eski” yoldaşlar değil, onlara göre çok 
daha genç ve gene bu bilinçli yoldaşlarımızın nitelemesine göre 
“küçük burjuvalar” gerçekleştirmişlerdir.  

İstanbul’daki temel eksikliğimiz sınıf bakış açımızın sakatlığından 
değil, merkezi görev konusunda göstermiş olduğumuz zaaflardan 
doğmaktaydı. Antifaşist mücadelede nal topladığımız ölçüde sınıf 
içerisinde de nal toplamaya devam ettik. Bu alanda ne ölçüde sis-
temli ve başarılı olduk ise, sınıf içerisinde de etkinliğimizi yaymanın 
olanaklarını elde ettik.  
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Burada gene ilginç bir örneği hatırlamanın yararı olacaktır. Bilin-
diği gibi Cevizli Tekel mücadelesi, esas olarak anti-faşist mücadele 
etrafında şekillenmiş ve kısa süre içerisinde “küçük burjuva” diye 
nitelenen yoldaşlar önemli diyebileceğimiz bir başarı kazanmışlardı. 
Ama GK eğilimli yoldaşlar bu mücadelenin başarısını teke tek ilişki-
lerle elde etme durumunda oldukları başarılarla mukayese ederken 
onu azımsamak için tartışmalarımızda az laf etmemişlerdir.  

Böyle bir eğilimin ortaya çıkmasının temel motifi antifaşist müca-
delenin fazla vurgulanması ve başarı yolu olduğunun kanıtlanması 
durumunda enerjimizin küçük-burjuvazinin peşinde harcanacağı 
korkusudur. Böyle bir sübjektivzm apaçık bir başarıyı dahi –
kuşkusuz bir yığın zaafı mevcuttur- zaaflarından yararlanarak ka-
rartma noktasına kadar varabilmektedir. İşte bu sübjektivizm bugün 
başka olguların da katkısıyla ayrı bir örgüt yaratmaya varacak kadar 
derinleşebilmiştir. Böyle bir farklılık çoğunluğa uymayı benimsedikle-
ri müddetçe ayrı yapı içerisinde olmayı gerektirecek bir farklılığa 
tekabül etmeyebilirdi. Hatta bugün tam tamına pratikte çakışıyor 
olurduk. Ama bizi, bu bakıştan yola çıkarak küçükburjuva olarak 
niteleme noktasına kadar işi derinleştirmiş olduklarından arntık “kü-
çükburjuva” çoğunluğa teslim olmak istememektedirler.  

Sözkonusu tez antifaşist mücadeleyi geleceğe bırakmayı önerdiği 
gibi, ulusal sorunu da geleceğe bırakmayı önermektedir. Eğer bu 
tezin içerisinde bu alanları bırakmayı engelleyecek rezervasyonlar 
(ihtiraz kaydı) bulunsaydı, içerisinde bulunduğumuz çelişik duruma 
da bir ölçüde çare olurdu. Varolan nesnel gerçekliğe gözlerini kapa-
yan bu tezin, bir başka tez karşısında ortaya atıldığı gözardı edilirse 
işi abarttığımız sanılabilir. Denebilir ki, böyle söylenmiş olması bir 
vurgulamadır; sola doğru çekmedir. Gerçekten de sağ bir tez karşı-
sındaböyle vurgulama anlamına gelebilecek bir sola çekme sözko-
nusu olabilir. Bu yanlış değildir. O takdirde ifadenin kendi içerisinde 
kelimelere bağlı kalarak değerlendirilmesi yanlış olur. Ulusal sorunu 
da, antifaşist mücadeleyi de biryana koyma önerilmemiş olur.  

Ama bu tezin karşı çıktığı tez şunu söylemektedir: Sınıf içerisin-
deki gelişmemiz cılızdır ve bu bizim için tehlikeli bir durumdur. Aynı 
biçimde ilelebet gelişmeye devam etmek sapmalara neden olabilir. 
Bu amaçla sınıf içerisindeki etkinliğimizi artırabilmek için diğer alan-
lardaki faaliyetimizi sınırlamalı ve güçlerimizin esasıyla sınıf içerisin-
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deki çalışmayı derinleştirmeliyiz. İşte, sağ bulunan bu tezdir ve bu 
teze yanıt olmak üzeresöz konusu tez karşımıza çıkmaktadır. Yani 
yukarıda birinci tezin bazı rezervasyonları olsa, bir vurgulama olarak 
kabul edilebileceği ve bu şekliyle benimsenebileceğini söylerken, 
karşı çıkmakta olduğu tezin bu rezervasyonları taşıyan tez olması, 
onun gerçek mahiyetini ortaya koymaktadır. Yani, asıl karşı çıkmak-
ta olduğu, işte tam da bu rezervasyonlardır. Başka türlü yorumlaya-
bilmenin olanağı yoktur.  

Bugün sözkonusu tezin sahipleri ulusal soruna sahip çıkmakta ve 
Kürt yoldaşların haklarını söke söke aldıklarını sevinçle ifade etmek-
tedirler. Acaba bu gerçek bir sevinç midir, yoksa Kürt yoldaşları na-
sıl olsa gözden çıkarttıktan sonra “düşmana, her halükarda indirilmiş 
olan bir darbenin” yarattığı bir sevinç midir? İkincisi olduğundan 
kuşkum yoktur. Kürt yoldaşların şahsında kendilerine müttefik bul-
duklarını sanarak sevinirken, eğer tezlerini reddetmemişlerse, bu 
sevinci anlayabilmek benim için pek mümkün olmamaktadır. Ama 
onları gözden çıkarttıktan sonra böyle bir sevinç anlaşılabilir olmak-
tadır. Fakat Kürt yoldaşlar kendilerinden bir kişiyi Kürdistan’da ça-
lışmak için isteseler acaba bu teze göre yanıtları ne olmalıdır? Daha 
önce ne olmuşsa aynısı: Hayır, imkânlarımız sınırlıdır. Kürdistan’a 
adam vereceğimiz yerde İstanbul’a verelim.  

Yoldaşlar bu tutumun özeleştirisini yaptılar mı? Yapsalar bile, tez-
lerini değiştirmedikten sonra bu özeleştirinin anlamı olabilir mi? 
Olamaz yoldaşlar! Gösterilen sevinç bir temele dayanmazsa ve tam 
tersine, bir mantık varsa, böyle bir yorum yapmakla bölücülük yap-
mış olduğumu değil, gerçeği ortaya koymakta olduğumu gönül ra-
hatlığıyla söyleyebiliyorum. 

Kürdistan sözkonusu olduğunda böyle bir gerçek olmayan sevinci 
ortaya koyan yoldaşlar bir başka konuda bizleri nasıl görmekte ol-
duklarını Hulki yoldaş şöyle koyuyor:  

“Yakın gelecekte yükselecek olan sadece işçi sınıfının dalgası 
dağildir. Diğer emekçi kesimler, öğrenci gençlik de yakın gelecekte 
önce kıpırdanmaya, ardından ise ileriye doğru harekete başlayacak-
tır. Bu, küçükburjuva muhalefet dalgasıdır. Türkiye solu, dün olduğu 
gibi gelecekte de esas olarak bu dalganın peşine takılacak, önünde 
sürüklenecektir. Komünist hareketin tasfiyeci kanadı için tehlike bu-
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radadır. Onlar bugün, dünden bazı dersler çıkartmışa benzerler bu-
günkü pratikleriyle. Ancak dünden ders çıkarmayan bir siyasi çizgi, 
yarın yine aynı hataları tekrarlamaya mahkûmdur. Dünün çizgileş-
miş pratiğinin özeleştirisini yapmazsan, yarın gene başın döner, 
gözün kararır ve aynı hataların içinde bulursun kendini. Dünün öze-
leştirisinin, dünkü çizgimizin mahkûm edilmesinin önemi buradadır.” 

Yukarıdaki satırlar bugün için doğru gibi görünen bir pratik içeri-
sinde olduğumuzu kabul etse de, geleceğin tehlikeden kurtarılama-
dığını anlatmaya çalışmaktadır. Yeniden küçükburjuvazinin peşine 
takılma tehlikesinin kapıda beklediğini ortaya koyarken görüldüğü 
gibi, antifaşist mücadeleden hiç bahis yoktur. Genel bir küçükburju-
va kitlelerin, gençlerin kıpırdanışı ve hareketlenmesinden bahset-
mektedir. Niçin kıpırdanır hareketlenirler bu kitleler ve neden bizler 
gene kıpırdanmakta olan işçi sınıfımızın önünden yürümeyelim de, 
diğerlerinin peşine takılalım. Böyle bir açıklama yoktur ortada. Sa-
dece şu açıklama her şeyi ortaya koymaktadır sanmaktadır yoldaş: 
Siz güç olma peşindesiniz, onun için küçükburjuvazinin kıpırdandı-
ğını gördüğünüzde dayanamazsınız. Bu, son drerece yüzeysel de-
ğerlendirme sorunları nasıl hafife aldığını ortaya koymaktadır. Soru-
nun terimlerini değiştirmekle onu sadece anlaşılmaz hale getirmek-
tedir. Yoldaş dün antifaşist mücadele içerisinde yer almamızın ne-
denini küçükburjuvaziye karşı duyduğumuz derin aşkta bulmaktadır. 
Böyle bulduğu için de yarın yeniden küçükburjuvazinin peşine takı-
lacağımız kehanetini yapmaktadır.  

Öyle değil yoldaşlar! Antifaşist mücadele merkezi görevdi ve biz 
bu görevi yerine getirmeye çalıştık. Yarın da antifaşist mücadele 
gene güncel görev olarak karşımıza dikilebilir. Bugün hâlâ güçlerin-
den çok şey kaybetmiş değiller. Böyle bir görevle yüzyüze geldiği-
mizde yapılması gereken gene yapılır. Ama bu işin terimlerini değiş-
tirip, antifaşist mücadele içerisinde yer alma gerekliliğini küçükburju-
vanın peşine takılma aşkı ile izah ederek bir şeyi gizleyemeyiz. Bu-
gün verilecek akıl, yarın antifaşist mücadeleden nasıl yan çizileceği-
nin aklı değil, tam tersine, böyle bir durumla hazırlıksız yüz yüze 
gelmemek için bugünden yapılması gereken acil görevlerin neler 
olduğunu tespit etmek ve bu görevleri, saflarımızı dağıtmadan bütün 
gücümüzle yerine getirmenin yollarını bulmaktır. Bunun temel şartı 
da saflardan uzaklaşıp ayrı örgütler kurmak değil, güçleri birleştir-
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mek için azami çabayı gösterip, sınıf içerisindeki etkinliğimizin içinde 
bulunduğumuz koşullarda hızla geliştirilmesini sağlamak ve yarın 
antifaşist mücadele yeniden karşımıza güncel görev olarak dikildi-
ğinde aynı çelişkinin içerisine düşmemenin tedbirlerini almış olmak-
tır.  

Geçmişten çıkarılacak ders antifaşist mücadeleden yanr çizme 
cebiri değil, reddedilecek çizgi antifaşist mücadele çizgisi değil, 
geçmişten çıkarılacak ders aynı çelişkinin içerisine yeniden düşme-
mek için elimizi çabuk tutup sınıf içerisindeki örgütlenmemizi derin-
leştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmak zorunda olduğumuz-
dur. Dün bunu neden yapamamış olduğumuzu “aşkla” izah edersek, 
hiçbir şeye karşı tedbir almış olmayız. Tam tersinre ya aynı duruma 
farkında olmadan yeniden düşeriz ya da siyasi bir çizgi olarak yok 
olup gideriz. 

Dün antifaşist mücadeleyi küçükburjuvaziye bırakıp (aynı mantığı 
tutarlı tutacak olursak ulusal sorunu da bir yana bırakabilirdik. Ama 
bu konuda Kürdistan’ın ayrı bir ülke olduğu ve orada da özel bir poli-
tikanın sürdürülmesi, ama bizden yardım görmeden kendi kendine, 
gerektiği ayırmasını yapabilir yoldaşlar) biz sınıf örgütlenmesi yapa-
bilir miydik? Bu sayede proletarya içerisinde örgütlenip sağlam sınıf 
güçlerimizle yerimizi gene alabilir miydik? Bu soruya olumlu cevap 
verebilmek olanaklı değildir. Merkezi görevi değerlendirme biçimimiz 
bizim örgütlenme imkânlarımızı da belirlemekteydi. Aktif antifaşist 
mücadele (yukarıda antifaşist mücadeleden kastım hep aktif antifa-
şist mücadele olmuştur) içerisinde yer almayan bir TKP sınıf içeri-
sinde bizimle mukayese edilemeyecek ölçüde güçlü olabilmiştir. O 
zaman bu, benim merkezi görev konusunda söyledikleriminyanlışlı-
ğını kanıtlamaz mı? O yapabildiğine göre biz neden yapamayalım? 
Sorunu görünümle ele aldığımızda bu akla yatkın gelebilir. Ne var ki, 
aynı sorunla ilgili bir başka olgu da TSİP ve TİP’in durumuna ilişkin 
olanıdır. Bu iki parti de antifaşist mücadeleye yaklaşım açısından 
TKP’den farklı bir konum içerisinde olamamışlar ve sınıf içerisinde 
başlangıçta TKP’den daha güçlü olmalarına karşın zaman içerisinde 
onun karşısında silinip gitmişler ve kendilerini bir daha toparlama 
şansına kavuşamamışlardır. O zaman bunları neyle izah edeceğiz? 
Üstelik bu iki parti antifaşist mücadele içerisinde aktif bir biçimde yer 
almazken sınıf içerisinde örgütlenmeye çalışmışlar ve hatta söyledi-
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ğim gibi bir zamanlar TKP’den daha fazla ilişkiye sahip olabilmişler-
dir. Bunları izah edebilmek gerekmektedir. Bütün bunlar için toplu bir 
açıklama burada ilgilendiğimiz sorunlar açısından dağıtıcı olacaktır. 
Ama bazı noktaları belirtmekte yarar var. TKP’nin sınıf içerisinde 
diğer tüm gruplara göre önde gidebilmesinin belli başlı dört faktörü 
olduğunu düşünüyorum. Bunlardan biri, SBKP’nin ona verdiği des-
tektir. Uluslararası alanda böyle bir tanınma ve destek kendisinin 
ülkede de diğer partilere ve gruplara göre ciddiye alınmış ve olanak-
lar açısından avantajlı bir durum kazanmasını sağlamıştır. Bu durum 
SBKP yandaşlığı yarışı içerisinde olanlar içinse, içinden çıkılamaz 
bir çelişki olmuş ve onun karşısındakilerin yıkılışlarının en büyük 
faktörünü oluşturmuştur. 

Diğer önemli faktör ise DİSK içerisinde yukarıdan kazandıkları 
mevzileri etkin bir biçimde kullanabilmek ve en güçsüz oldukları za-
manda dahi DİSK-biz görünümünü yaratabilmiş olmaları sınıf içeri-
sinde etkinlik açısından gene büyük bir olanak sağlamıştır. Bu ara-
da, yukarıdan aşağıya desek de bu imkânı iyi değerlendirmiş ve 
tabana nüfuz edebilmiş olduklarını kabul etmek gerekir. Çok çevre 
TKP’nin tabanda etkin olmadığı, yalnızca tepede bir bürokrasi oluş-
turduğu yanılsamasıyla kendisini avutmaya devam ederken, onlar 
bunu tabanda etkin olmak için değerlendirmişlerdir. 

Bir diğer temel faktör 12 Mart sonrasının yılgınlık ortamıdır. 12 
Mart’ta gerçekleşen yenilgi sosyalist saflarda oldukça büyük bir ür-
küntü yaratmış ve vazgeçmeyenler “aklı başında siyaset” aramaya 
başlamışlardır. “Aklı başında siyaset” demekse, reformizm anlamına 
gelmekteydi. Yasadışılık değil yasallık esas olmalıydı. Her ne kadar 
TKP yasadışı bir partiyse de faaliyetlerinin tümünü yasal kuruluşlar 
aracılığıyla göstermiş olması bu mahzuru ortadan kaldırmıştır. 
TSİP’in debaşlangıçta gördüğü itibarın temelinde yatan faktörlerden 
biri de budur. Ama TSİP TKP karşısında bilinen nedenler içerisinde 
yenilince, örgütlenmesinin büyük bir kısmını da TKP’ye devretti. 
Yılgınlık, ihtilalciliğin karşısında doğal bir barikat oluşturmuştu.  

Dördüncü faktör ise üçüncüden ayrılmayan ama gene de ayrı bir 
faktör oluşturan antifaşist mücadeledir. Antifaşist mücadelede belir-
gin iki yöntem egemendi. Kanaatimce üçüncü bir biçimi bizim sür-
dürdüğümüz oluşturmaktaydı. Ama söylediğim gibi, egemenlik ilk iki 
biçime aitti. Bunlardan biri faşistlerle cepheden kavgayi kabullenmiş 
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olan aktif mücadeleciler, diğeri de sorunu ona karşı sürdürülecek 
propaganda düzeyinde gören ve diğer anlayışı “terörizm” diye mah-
kum edip asla yanına yanaşmayan anlayıştı. Bizim savunduğumuz 
görüş ise faşizme karşı mücadelenin genel bir sentezini oluşturmak-
ta ve gerek propaganda düzeyinde sürdürülecek olsun ve gerekse 
faşistlerle göğüs göğüse sürdürülecek olan mücadeleyi bir sentezde 
birleştirmeye çalışıyordu. Bunda ne ölçüde başarılı olduğumuz, üze-
rinde detaylıca tartılması ve dersler çıkarılması gereken bir sorun 
olarak durmaktadır. 

Sözünü ettiğim ilk iki yöntem birbirinden neredeyse kesin çizgiler-
le ayrılmış gibi birbirinin karşısında durmaktaydı. Aktif antifaşist mü-
cadeleyi savunanların gerek başlangıçtaki olsun, ve gerekse daha 
sonraki dönemde olsun sınıf içerisindeki etkinliği karşı cepheye göre 
çok daha cılızdı. Reformist cephenin sınıf içerisinde aktif mücadele-
ye karşı yaratmlış olduğu düşmanlık kuşku götürmeyecek bir yay-
gınlığa sahipti. Bu yaygınlığın temel faktörü 12 Mart sonrasının yı l-
gınlığının propagandayla sınıf saflarında pekiştirilmiş olması ve aktif 
mücadeleye karşı terörizm önyargılarının egemen kılınabilmiş olma-
sıydı. Eğer böylesine sağlam bir ideolojik bağ sınıf ile reformistler 
arasında oluşmamış olsaydı aktif mücadelenin diğer sınıflar içerisin-
de yaratmış olduğu etkinliğin sınıf içerisinde de yaratabilmesi gere-
kirdi. Eğer proletarya toplumun en ilerici sınıfını oluşturuyorsa ant i-
faşist mücadeleden böylesine az etkilenmiş olmasını onun arasında 
az çalışmış olmayla açıklamak olanaksızdır.  

Bu iddiaya karşı olgusal kanıtlar mevcuttur. Yılgınlık çerçevesin-
de oluşturulmuş olan ideolojik bağın kırıldığı noktalarda şöyle şaşır-
tıcı gözlemleri hepimiz yapmışızdır. Dev-Sol sınıf içeribsinde örgüt-
lenme arzusu açısından Dev-Yol’dan da daha geri bir konumda ol-
masına karşın ve hatta diyebiliriz ki, böyle bir şey kendi örgütlenme-
sinin gündemine hemen hiç sokmamış olmasına rağmen, fabrikalar-
da çalışan yoldaşlarımızın bize ulaştırdığı bilgilere göre çok miktar-
da Dev-Sol militanı mevcuttu. Ama bunlardan Dev-Sol’un kendisinin 
hiç haberi yoktu. Bunlar yapılmış özel bir çalışmanın ortaya çıkardığı 
unsurlar değil, İstanbul kentinde aktif mücadelede sesini en çok çı-
karanın Dev-Sol olmasın yarattığı ürünlerdi. Ne kadar yanlış müca-
dele sürdürüyor olurlarsa olsunlar siyasi arenada merkezi görev 
etrafında ciddi görünen bir görevi ciddi bir biçimde yerine getiriyor-
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lardı. Aktif mücadeleye karşı yaratılmış olan düşmanlığın, tuttuğu 
(ve kendilerinin yaptıkları hataların ayrı bir yıldırıcı, uzaklaştırıcı et-
kisi vardır) ölçüde işçilerin Dev-Sol’a ………. { burada bir sözcük 
okunmadı-HznN } olanaklı değildi. Ama süren mücadele ağırlığını 
gittikçe sınıfla duyurmakta ve reformizmle olan bağ yer yer kendil i-
ğinden kırılmakta, dolayısıyla da bu bağın kırılmasına katkılı en sivri 
uçlara doğru eğilim yaratmaktaydı. Sivri uçlara doğru bir eğilimin 
olması doğaldızira bariz bir biçimde göze görülebilen oydu. Bizim 
özgün durumumuzun şiddetle ağır basan bu iki uç arasında kolayca 
ve kısa zamanda görülebilmesi olanaklı değildi. Yüzeysel bir bakışın 
gösterdiği bizim aktif antifaşist mücadele cephesinin kararsız bir 
unsuru olduğumuz şeklindeydi. Bunun içindir ki de bu görünümü 
kullanmak isteyenler olmuş ve bizi şöyle değerlendirmişlerdir: ”Bun-
lar aslında pasifistler, ama bunu ört bas edebilmek için aktif görün-
meye çalışıyorlar. Ama belli mi olur, bunlar eski anarşistlerden oluş-
tukları için bugün Leninizm’in lafızlarını savunurken yarın anarşizme 
soyunabilirler.” (TSİP’in hakkımızda yapmış olduğu değerlendirme-
nin karikatürleştirilmiş özeti.) TSİP, bunu sırf domuzluktan mı söylü-
yordu acaba? İşin içerisinde elbette domuzluk yok değil, ama böyle 
bir değerlendirmeyi akla getiren birşeylerin olması gerekiyordu. Ve 
gerçekten de böyle bir şeyi akla getirebilecek bizim kendi konumu-
muz içerisinde bir şeyler mevcut idi. Bizim savunduğumuz görüşlerin 
çoğunda olduğu gibi antifaşist mücadele konusunda da ne sağa ne 
de sola banzamayan ama onların söylediklerinin bir kısmını da dile 
getiren görüşlerimiz vardı. Sınıf içerisindeki örgütlenme arzularımızı 
çok açık bir biçimde yansıtırken sanki arada sallanıyor gibi bir ko-
numa sahiptik. İşte bu durum, bizim, gerçekte içerisinde bulundu-
ğumuz çelişkiyi ortaya koymaktaydı. Kendi yoldaşlarımızı da rahat-
sız eden bu durumdu. Soruna yüzeysel çözümler getirmeye çalıştık-
ları için de çatışma içerisine girmekteydik. 

Sürmekte olan antifaşist mücadele ile sınıfın sürmekte olduğu 
ekonomik mücadele arasında sıkışmış kalmış bur durumdaydık. 
Reformizmin etkinliği kırıldığı ölçüde aktif mücadeleye doğru bir eği-
lim çıkmakta idi, ne var ki bu aktif mücadelenin başında görünen biz 
değildik. Olabildiğince kendiliğinden doğan bu eğilimin gözleri uçlar 
üzerine dönmekteydi. Tam bu noktada önemli bir gerçeği kavramak 
gerekir. Gözlerin uçlara dönmesiyle hataların görülmesi de bir arada 
gitmekte ve birçokları kendiliğinden gelişen bu eğilimlerinden ters 
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yüz olabilmekteydi. Gene aynı şekilde henüz bu eğilimlerin doğma-
mış olduğu durumda da sol uçların sürdürdüğü mücadele biçiminin 
eksiklerinin kendisini açık biçimde ortaya koyması da bu eğilimlerin 
doğmasında engelleyici bir rol oynuyordu. Arada sıkışmış vaziyette 
bulunan Kurtuluş hareketinin konumunun bu kargaşa içerisinde kav-
ranması olanklı değildi. Böyle bir şeyin kavranabilmesi bizim için bir 
zaman sorunuydu. Kavranılmak istenmeyen de sanırım budur. Ha-
reketimizin 12 Eylül tarihine kadar olan ciddi örgütlenme tarihinin 
ancak dört yıl olduğu unutulmamalıdır. Bu durum üzerinde mutabık  
olunduğunda yapılabilecek olan eleştiri, ancak, “biraz daha dinamik 
olmamız” şeklinde olabilir. Bu konuda eksikliğimizin olmamış olduğu 
söylenemez ama relatif bir şeyden bahsettiğimlizden dolayı da bu-
nun boyutları üzerine fazla bir şey söyleyebilmem olanaklı değil. 
Biraz daha enerjik davrandığımız takdirde durumumuzun biraz daha 
iyi olabileceği, eğer tahlil biçimimiz doğru ise kuşku götürmez. Ama 
her şeyden önce bu genel çerçeveler üzerine anlaşılabilmelidir ki, 
kısmi olan eksiklikler ve hatalır da bunların ışığında değerlendirile-
bilsinler. Bir yığın kısmi olguyu ortaya yığmakla gerçeklik kavranıla-
maz. Ancak her şey birbirine karıştırılabilir. Eğer kendimizi küçük-
burjuva bir pratik sürdürmüş olarak tanımlar isek olguların kazandığı 
mahiyet başka olur, proleter sosyalist olarak niteleme durumunda 
olursak olguların kazandığı mahiyet başka olur. Bizi parçadan bütü-
ne yürütmeye çalışarak idealist yanılsamalar içerisine sokmaya çalı-
şan mantığa temelden karşı çıkmak gerekir.  

Şimdi gelelim “Bırakaydık, onlar antifaşist mücadeleyi sürdürse-
lerdi, biz de sınıf içerisindeki örgütlenmemizi devam ettirir, geliştirir 
ve ondan sonra sınıf güçleri ile mücadele içerisine atılırdık” diyen 
görüşün konumuna. Aktif mücadeleden çekilmekle sınıf içerisinde 
aktif mücadelenin propagandazını yapmaya devam edemezdik. Ya 
bu konuda yalan söyleyecektik, ya da madem savunuyorsunuz, ni-
çin yapmıyorsunuz sornusuna “daha sonra” diyerek, kimsenin be-
nimsemeyeceği bir propaganda temeli tutturmuş olacaktık. “Daha 
sonra mantığının” kabul edilmesi durumunda ise, bize işçilerin söy-
leyeceği kuşkusuz, “TKP de böyle söylüyor” olacaktı. Gerçekten de 
TKP de, hiçbir zaman, biz asla savaşa girmeyiz dememiştir. Tam 
tersine bazen hızını alamayıp “barikata çıkmak üzere olduklarını” 
bile söyleyebilmiştir. Kısacası, böyle bir propagandayla biz ancak 
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TKP’nin sürdürmekte olduğu bir propaganda biçimini sürdürecektik. 
Bu propaganda biçimini ise aktif mücadeleye karşı lanetlerle birleş-
tirmek ise kendiliğinden bir zorunluluk olarak karşımıza dikilecekti. 
Çünkü aktif mücadeleye eğilim duyanlar bunun propagandasını sür-
dürdükçe onların saflarımızdan uzaklaşmasanı engelleyebilmek için 
aktif mücadeleye karşı söylenebilecek ne varsa söyleyecek ve sağ 
eğilimleri şiddetle besleyecektik. İşte bu yolun bizi götüreceği nokta 
bu durumda pasifizim ve reformculuktan başka bir şey olmayacaktır. 
Kuşkusuz bu zamana kadar aktif mücadeleden yana olan Kurtuluş-
çular da safları çoktan kerketmiş olduğundan bize kalan, bir başka 
harekete katılmak olacaktı. Yoldaşlar bir başka koşullarda benzer bir 
tecrübeyi yaşadılar. Yaşanılan ve sonuçta katılacak bir başka hare-
ket aramak zorunda olduklarını kabul ettiler. Ama bu tecrübenin 
zaaflarının neler olduğunu değerlendirememiş olduklarından Kurtu-
luş hareketini de aynı akıbete sürüklemek için istemeden de olsa 
uğraşıp durdular. 

 Bu tecrübenin adı ÖNCÜ İŞÇİ örgütlenmesiydi. O tarihe gömül-
dü, ama Kurtuluş’un gömülmesine olanak tanımayacağız.  
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KOMÜNİSTLERİN BİRLİĞİ ENGELLENEMEZ  

Recep GÖKIRMAK. Mart 1984.  

 

BİR ÖRGÜTSEL GELİŞMENİN İKİ FARKLI YORUMLANIŞI  

TASFİYECİLİK TKKKÖ SAFLARINDA GÜÇ KAZANMIŞTIR 

Tam Üyeli Geçici Merkez Komitesi 
(GMK) Toplantısı’na kadar Kurtuluş 
hareketi içindeki tartışmanın / mücade-
lenin üç kanadı vardı. Birinci kanat 
önce tek tek yoldaşları tasfiye ederek 
yola çıkan, daha sonra ise bir bütün 
olarak örgütü tasfiye eden Politbüro 
(PB), idi. İkinci kanat tasfiyeye uğrayan 
yoldaşlardan ve bu yoldaşlar içinde 
mücadeleye en kararlı olan Geçici 
Komite (GK) ve taraftarlarından oluş-
maktaydı. Üçüncü kanat ise tavırsız-
lardan oluşuyordu. Tavırsız yoldaşları 
da ikiye ayırmak mümkündür. Birinci 
grup tartışmalardan, gelişmelerden 
habersiz olanlardır. Bu yoldaşlar çok büyük çoğunluğuyla bu durum-
larını sürdürüyorlar. Çünkü daha hâlâ Kurtuluş Hareketinin en büyük 
kesimi tartışmaları duyamadı. Ne Türkiye ve Kuzey Kürdistan Kurtu-
luş örgütü (TKKKO), ne de Kurtuluş Geçici Örgütü ( 15 ) bu yoldaşla-
ra henüz ulaşamadı. Onların tutumu büyük ölçüde belirleyici olacak. 
Ancak çok küçük bir kısmı bir süredir gelişmelerden haberdar oldu 
ve tavırlarını belirtiyorlar.  

İkinci grup ise genel olarak Kurtuluş Örgütü merkez üyelerinden 
ve üyelerden oluşan, tartışmalardan ve gelişmelerden haberdar olan 
fakat tavır almayan ( ! ) yoldaşlardı. C. Kamil, İ. Halef ve F. Yıldız bu 
gruba girmektedirler.  

Her üç yoldaş da ilk kez 1983 başında tavır aldılar. O güne kadar 
ise "bir buçuk yıl boyunca" örgütsel gelişmelere kulaklarını tıkayarak 
"görmedim, duymadım, bilmiyorum" dediler. Bu üç yoldaştan C. 
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Kamil ile aynı organlarda çalışmaktan dolayı daha yakın bir ilişkim 
oldu. Yoldaşla tartışma ve yazışma olanağı buldum. Bir buçuk yıl 
boyunca hep aynı şeyi dinledim, okudum; "gelişmeleri öğrenmek, 
duymak, öyle tavır almak gerekir". Yoldaş, 1983 başındaki "Tüm 
üyeli GMK toplantısı"na giderken de aynı şeyleri söylüyordu. Top-
lantıda ise oldukça kısa bir sürede gelişmeleri öğrendi, kavradı ve 
başka bazı yoldaşlarla birlikte açık tavrını belirledi, açıkça Tasfiyec i-
lerden yana tavır aldı, bazı konularda ise tasfiyecilerle aynı ağzı 
kullanmaya başladı.  

Yoldaşın "görmedim, duymadım, bilmiyorum" dediği dönemde 
örgüt/hareket içi mücadelenin yazınının bir kısmını oluşturan 20 yazı 
yayınlanmış, bu yazılarda tasfiyeciler, geçici komite ve ben görüşle-
rimizi ortaya koymuştuk ve bu yazıların hepsi diğer yoldaşlara ulaş-
tığı gibi C. Kamil yoldaşa da ulaşmıştı. Öte yandan C. Kamil yoldaş 
benimle ayın organ içinde, her halde aynı olması gereken yetkilerle 
faaliyet sürdürürken, benden fazla olarak diğer merkez üyeleriyle ve 
tasfiyecilerle ve "Politbüro" ile haberleşebilmekte, ve tartışa bilmek-
teydi. Benim ile 1981’den “Tüm Üyeli GMK toplantısı” denilen top-
lantıya kadar geçen süre içinde C. Kamil dışında bir tek merkez 
üyesi ile (F. Yıldız) sınırlı bir yazışma olanağım oldu. Onun dışında 
her türlü haberi C. Kamil yoldaştan ve KGK (Kurtuluş Geçici Kom i-
te)’dan almaktaydım. Beni suçlayan yazıları bana ulaştıran C. Kamil 
yoldaştır. Benim görevlerimin askıya alındığını öğrenen ve bana 
iletmeyen C. Kamil yoldaştır, hakkımda soruşturma yapıp "hizip ba-
şı" olmadığımı saptayan gene odur ve son olarak ihraç kararım önce 
ona duyurulmuştur.  

Bütün bunları anlatmamın nedeni "görmedim, duymadım, bilm i-
yorum" tutumumun ne denli gerçekçi olduğunun görülmesi içindir. 
Yoldaş yazıları okumuştur, karşılıklı tezleri okumuştur, PB'nun karar-
larını duymuştur. GK'nın kurulduğunu okumuş ve duymuş, kurucula-
rı ile sınırlı da olsa tartışmıştır, benim tutumumu da gene okumuş ve 
duymuştur. Bütün bunlara ek olarak, yoldaş PB ile ve "korunmadaki" 
diğer eski Merkez üyeleri ile tartışma (sınırlı da olsa), konuşma ola-
nağına sahipti, PB Kararlarını benden farklı olarak görme olanağına 
sahipti.  

Hareketin önderlerinden biri olarak yoldaş için bir buçuk yıl bo-
yunca tüm gelişmeler harekete geçmenin nedeni olmadı. Diğer “ko-
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runmada”ki Merkez Komitesi üyeleri için de durum aynı oldu. ( 16 ) 
Bir buçuk yıl boyunca örgüt içinde amansız bir mücadele sürerken, 
en ağır suçlamalar yapılırken, hareketin teorik görüşlerine karşı sal-
dırı başlamışken önderler, "görmedim, duymadım, bilmiyorum" diye-
rek sessizce beklemekteydiler. Üstelik neyin beklendiği de meçhul-
dü.  

Bugün Tam Üyeli GMK Toplantısı’nı bekliyorduk diyebilirler. Ger-
çekten de ilk açık tutumlarını bu toplantıda gösterdiler. Ancak top-
lantı boyunca alınan tutumlar bir başka şeyi daha gösterdi ki, yol-
daşların bir kısmı, bu arada C. Kamil, kararını çok daha önceden 
vermişti. Toplantı yasal gerekçe haline geldi.  

Neyin beklendiği meçhuldü diyorum. Çünkü sessiz ve tavırsız 
geçen bir buçuk yılın ilk bir senesi boyunca kimsenin GMK toplantısı 
yapılması için çabası yoktu. GMK toplantısının gündeme gelmesi İ. 
Halef yoldaşın da belirttiği gibi benim ihraç edildiğimin "korunmada-
ki" "eski" MK üyelerine duyurulması ile oldu. Çünkü aynı tarihlerde 
PB'nun gözü iyice dönmüş ve yurt dışında çıkmakla olan C. Kamil 
yoldaşın da Yazı Kurulu içinde olduğu Sosyalist İşçi'nin "tarihsel 
köklerimize, ideolojik siyasi rotamıza, program ve tüzük ilkelerimize 
uymadığı" tespit edilmiş, yurt dışındaki "korunmadaki" üyelere ve 
özellikle C. Kamil yoldaşa karşı rivayet biçimindeki saldırılar başla-
mıştı. Yani mızrağın ucu Geçici Komite’den ve benden C. Kamil ve 
diğerlerine dönmeye başlamıştı. İşte bu gelişmelerin sonucudur ki 
GMK toplantısı gündeme geldi.  

Bilgisiz oldukları için tavır alamadıklarını iddia eden yoldaşlar 1, 5 
yıl boyunca örgüt içindeki tüm gelişmelere, tahribatlara ve hatta ör-
gütün tümden lağvedilmesine karşı parmaklarını aralık bırakarak 
gözlerini kapamış, iyice bastırmadan kulaklarını tıkamış ve ağızlarını 
örtmüşler böylelikle kendilerinin bilgisizliğine kendilerini ve çevreleri-
ni inandırmaya çalışmışlardır. Ancak tehdit bir MK üyesine açıkça ve 
kendilerine dolaylı olarak ulaşınca bu kez eski oyunu oynamaktan 
vazgeçmişler ve bağırmaya başlamışlardır. Belirsiz bir süre bekle-
meyi yeğleyenler, bekledikleri süre boyunca tasfiyecilere açık çek 
vererek desteklemişler ve sonunda "tüm üyeli GMK toplantısı" de-
nen acubede bir araya gelerek bu kez ( C. Kamil ve diğer bir kısmı) 
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açıkça destek vermişlerdir. Tasfiyecilik bu toplantı ile birlikte güç 
kazanmıştır.  

C. Kamil "TKKKÖ Avrupa Özel Organı"na gönderdiği yazısında 
yurt dışında bulunduğu süre içinde GK'lılar tarafından kandırıldığını, 
yanlış bilgilendirildiğini, GK'yı kuran yoldaşların ihraç edildiklerinin 
kendisine anlatıldığını, oysa yurt içinde GK'lıları görünce bu yoldaş-
ların kendisine "ihraç edilmediklerini" söylüyor. Bu doğru mudur? 
Her şeyden önce yoldaş PB ile sınırlı da olsa ilişki içindeydi ve 
PB'nun görüşlerini öğrenebilirdi veya biliyordu.  

İkinci olarak yoldaş yurt dışında bulunduğu sürece "mademki 
merkez ayrıldılar diyor, ben örgül anlayışım gereği onlara inanırım 
ve öyle tavır alırım, eğer ileride tersini öğrenir ve inanırsam bu kez 
ona göre tavır alırım" diyor ve gerçekten de olayın ulaşabildiği sınırlı 
sayıdaki yoldaşa GK kurucularının "ayrıldıklarını" söylüyordu.  

Üçüncü olarak yoldaş yurt içinde GK'lılarla karşılaşmadan önce, 
PB üyeleri ile karşılaşır karşılaşmaz yoldaşların "atılmayıp ayrıldıkla-
rına” karar verdi. Toplantı boyunca tüm tutumunu böyle belirledi ve 
daha da ileriye giderek ben de dahil tüm GK'lıların çok önceden "ay-
rılmaya" karar verdiğini, fırsat kolladığımızı anlattı. Ona göre bekle-
memizin bir nedeni de kendisini kazanma arzumuzmuş.!  

Dördüncü olarak C.Kamil ile GK'lıların ne konuştuklarını bileme-
yiz. Ancak ortada bazı GK'lıların TKKKÖ-GMK'sına verdikleri rapor-
lar var:  

"12 Eylül Hizbini Mahkûm Edelim" yazısı yayınlanmıştı, bu yazıyı 
okudum (. . . ) örgütle sağlanan bağ kanalıyla bu yazıya cevap hakkı 
istedim. Görüştüğüm arkadaş bana: özeleştiri yapmazsam böyle bir 
yazının dağıtılmayacağını, polemik yaparsam hiç alınmayacağımı 
söyleyerek, aslında bu süreci nasıl noktalamak istediklerini gösterdi. 
Örgütten atılmıştık (Mümin).  

"Bana randevu getirecek arkadaşla: ‘merkezden senin ismin veri-
lerek ilişkimizin kesilmesi istendi, biz seni daha sonra buluruz' deni-
lerek ilişki kesildi". (T. Akın)  

"Bu sırada askıya alınıp da yenilenmeyen diğer üyelikler gibi üye-
liğim iptal edilmiş. Fakat ne üyeliğimin iptal edildiği, ne de yeni üye-
ler alındığı bana bildirilmedi. (. . . ) Kasım 198I programı bana veril-
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di. Anti cunta içerikli bu programın örgül programı olarak getirilmesi-
nin hareketi devrimci – demokratizm düzeyine düşüleceğini belirttim. 
Sanıyorum bu tespitlerim üzerine bana üyelik teklif edilmeye bile 
cesaret edilmedi. Tüzük ise bana verilmedi. Yazımın ekini vermemin 
hemen ardından benimle ilişki kesildi. " (R. Kasım. ) 

Rivayete değil, belgelere inanmak gerekir.  

Tasfiyeciliğin kazancı sadece saflara yeni 1-2 kişinin katılması 
değildir. Tasfiyeci akımın kazancı "eski" MK üyelerinin saflara katıl-
masıdır. Önce toplantının hemen hemen ilk anlarından itibaren C. 
Kamil ve Yılmaz yoldaşlar daha sonra ise bir ölçüde İ. Halef’in ka-
tılmasıyla tasfiyeciler eski MK’nın çoğunluğunu da almış oldular. 
Kazançlarının birinci yanı budur.  

İkinci olarak tasfiyeciler "tarafsız" görünenleri saflarına katarak 
büyük bir kazanç elde etmişlerdir. Saflarına yeni katılanlarla arala-
rında çelişkiler olduğu açıktır, ancak yeni katılanların eskilerle olan 
bu çelişkilerinin esasa ilişkin olmadığı da gene açıktır. C. Kamil ve İ. 
Halef yoldaşların son çıkan yazılan ve TKKKÖ konferansına 5 imzalı 
olarak sunulan karar tasarıları bunun güzel örnekleridir.  

Tasfiyecilerin son bir kazançları ise eski MK üyelerinin saflarına 
katılmasıyla eski birleşik örgülümüzle (Kurtuluş Hareketi - Örgütü) 
yeni örgütlenmeleri, TKKKÖ arasında kendilerine daha makul görü-
nen bir bağlantı elde etmiş olmalarıdır. C. Kamil yoldaşın son yazısı 
("Kurtuluş Örgütü Tektir, Parçalamaya Kimsenin Gücü Yetmeyecek-
tir") bu dayanağın güzel bir ifadesidir.  

KURTULUŞ ÖRGÜTÜ / HAREKETİ BUGÜN HANGİ DURUMDA-
DIR? 

Bu soruya TKKKÖ GMK'sının ve C. Kamil yoldaşın cevabı kısa 
ve net: "Kurtuluş Örgütü tektir, parçalamaya kimsenin gücü yetme-
yecektir. " 

TKKKÖ GMK'sını oluşturan yoldaşlar birbirlerinden farklı yollar-
dan ve kısmen çatışıyor görünerek bu sonuca ulaşıyorlar. Ancak 
aralarındaki çatışına görüntüsü bir illüzyondan başka bir şey değil-
dir, çünkü hepsi ayrı ayrı yollardan çatışarak (!) yürüyor görünmele-
rine rağmen gerçekte aynı sosyalizm anlayışına kaba yolundan yü-
rümektedirler. Ve O sosyalizm anlayışı bugün onları çeşitli subjekt i-
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vizmlerin içine çektiği gibi gönül hatalığı ile Kurtuluş örgütünün tekli-
ği iddiasını cesaretle ileri sürebilmelerine de olanak vermektedir.  

Bugün Kurtuluş Hareketi tek midir? Sorusuna ne yazık ki olumlu 
cevap verebilmek mümkün değildir. Ve bu durumun ortaya çıkması-
nın tek sorumlusu ise dün (PB) ve bugün (TKKKÖ-GMK’sı) biçimle-
riyle tasfiyeciliktir. Kurtuluş Hareketi ve Örgütü artık kesin olarak 
ikiye bölünmüştür. Kurtuluş Sosyalist Dergilerde ve diğer Kurtuluş 
yazılarında (1980 sonrasında ayrışmaya başlayarak) ifadesini bulan 
teorik görüşlerin ve hareketin 1976’dan günümüze kadar çeşitli bi-
çimler altında süren pratiğinin (1980 sonrasında bu pratik de ayrış-
maya başlamıştır) üzerinde, şimdi iki örgütlenme mevcuttur: Kurtu-
luş Geçici Örgütü ve TKKKÖ.  

TKKKÖ’lü yoldaşlar kendilerinden başka meşru (!) bir Kurtuluş 
örgütü olmadığı iddiasındadırlar. TKKKÖ GMK’sının 1983 Ka-
sım’ında aldığı karar bu meşrutiyet iddiasının son kez ilanıdır. Ve 
birliğin yolunun tam anlamıyla kapatılmasıdır.  

Meşruiyet hangi anlama gelir? Yasallık. ( 17 ) Demek ki TKKKÖ 
her şeyden önce yasal olarak kendisini geçmiş birleşik örgütlenme-
mizin devamı olarak görmekte ve KGÖ’nün ise bu yasal (!) örgüt-
lenmeden kopmuş yeni (!) bir örgütlenme olduğunu dolayısıyla Kur-
luluşçuluğu temsil anlamında meşru (yasal) olmadığı iddiasındadır.  

Bizim için gerek GK'nın, gerekse TKKKÖ'nün durumu meşruluk 
(yasallık) sorunu değildir. Her iki örgütlenmede meşruluk (yasallık) 
anlamında Kurtuluş örgütlenmesinin devamı değildir. Ama her İki 
örgütlenme de kendi iddiaları içinde Kurtuluş örgütünün / hareketinin 
geçmiş teorik/pratik temelleri (hukuki bir ifade kullanmak gerekirse; 
mirası) üzerinde durmaktadırlar. Her iki örgütlenme de bugüne ka-
dar açıkça Kurtuluş'un geçmişinde eksik ve yanlış ne varsa onu 
aşacağını ilan etmiştir! TKKKÖ ise fazladan kendi örgütlülüğünün 
1980-84 arasında geliştirdiği ve daha önceki dönemin tezleri ile çeli-
şen yanlarını da düzelteceğini ilan etmiştir! Gerçekten de bu doğrul-
tuda adımlar atılmakladır. TKKKÖ attığı adımları kendisi ve ortak 
geçmişimiz için yeterli bulurken biz, KGK bu adımları yetersiz bulu-
yor ve aramızdaki ayrılığı bu yetersiz adımların mükemmel bulun-
ması nedeniyle biraz daha açıldığını söylüyoruz.  
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Evet, bugün Kurtuluş hareketinin temellerinde yükselen iki örgüt-
lenme mevcut. Yasanmış olan pratik içinde bu pratikte ileri sürülen 
görüşlerde yolları ayrılan ve atılan her adımla yolları biraz daha ayrı-
lan iki örgütlenmeyiz. Gelecekte atılacak adımlar, gelecekte sürecek 
olan tartışma/mücadele iki örgütlenmenin birbirinden daha da ay-
rışmasın8ı veya yaklaşmasını belirleyecektir. 

KGK'nın için temel sorun Kurtuluş hareketi/örgütü içindeki küçük 
burjuva anlayışı ile proleter sosyalizminin ayrışmasıydı. Bu ayrışma 
tamamlanmış değildir. İşte bu nedenledir ki KGK TKKKO gibi dav-
ranmamakta, birlik mücadelesinin sürdüğünü söylemekte ve yeni 
formlara açık davranmaktadır.  

Eğer, her karşılaştırma gibi içinde sakatlık taşıdığını unutmadan 
söyleyecek olursak, Kurtuluşçuluk Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da 
Marksizm- Leninizm anlamına geliyorsa, bugün M-Leninist hareket 
içindeki küçük burjuva eğilim tasfiye edilmemiş fakat hareket ikiye 
bölünmüştür.  

C. Kamil yoldaş bu soruya kolayca cevap veriyor. Zaten onun 
mantığının tümü de bu soruya verdiği peşin cevabın üzerinde inşaa 
oluyor. Yoldaşa göre KGK kendisi dışındaki tüm Kurtuluşçuları kü-
çük burjuva sosyalizminin takipçisi ilan etmektedir. Böyle olunca da 
KGK'ye göre TKKKÖ ve KGK ayrışması tam anlamıyla küçük burju-
va sosyalizmi ile proletarya sosyalizminin ayrışmasıdır. Ne var ki 
yoldaşın bu iddiaları, tespitleri kendi sübjektivizminden kaynaklan-
maktadır. KGK Kurtuluş Hareketi saflarında küçük burjuva sosya-
lizminin temizlenmesini istemekte ve bu uğurda mücadele etmekle-
dir fakat hiç bir zaman kendisini proleter sosyalizminin tek temsilcisi 
ve TKKKÖ saflarındaki tüm yoldaşları da küçük burjuva sosyalizm i-
nin takipçisi ilan etmemiştir. Tam tersine KGK kurulduğu andan it i-
baren Kurtuluşçuların birliğini savunmuş yani 1980 öncesi platforma 
dönmeyi savunmuş ve bu platform üzerinde sürecek tartış-
ma/mücadele içinde ayrışmayı önermiştir. Bu nedenle de "birlik isti-
yoruz ama körü körüne de bir birlik istemiyoruz. " demiştir.  

Eğer bizim birlik taktiklerimiz, manevralarımız başarılı olabilseydi, 
yani, 1980 öncesi var olan birlik platformu sağlanabilseydi, bu plat-
form içinde tartışma ve eleştiri özgürlüğü egemen kılınabilseydi sub-
jektivizmden uzak bir tartışma yaşanabilir, politik hesapların dışında 
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yeniden saflaşılabilir ve küçük burjuva sosyalist anlayışından birlik 
içinde arınılabilirdi. Ya da en azından birileri (bir azınlık) küçük bur-
juva sosyalizminin bütün bu gelişmelerden sonra da harekete ve 
örgüte egemen olduğunu artık birlikte yürümenin gereksiz olduğunu 
tespit eder ve ayrılırdı. Oysa GK'nın ne oluşumu ne de 'TKKKÖ'nün 
Kasım '83 kararından sonra kesinkes ayrı bir örgüte dönüşmüş ol-
ması bu gelişmeyi izlememiştir. GK bizim baştan beri önerdiğimiz bu 
gelişim çizgisini sabote etmek isteyen ve kendi açısından da olduk-
ça başarılı olan tasfiyeci akımın taktikleri ve manevraları sonucu, net 
bir ayrışma gerçekleşmeden oluşmuştur.  

Ne var ki, aradan geçen süre içinde (1980-84 ve bu süre içinde 
1980 öncesinin değerlendirilişi ile) hareketin iki kanadı arasındaki 
ayırım giderek netleşmekte ve birbirinden ayrılmaktadır. Bugüne 
kadar tasfiyecilerle tasfiyeciliğe karşı olanlar biçiminin de oldukça 
dar kapsamlı olan ayrılık artık daha geniş kapsamlı bir ayrılığa dö-
nüşmektedir. Gelecekte atılacak adımlarla bu ayrılığı daha da aç-
mak ya da kapamak iki tarafın bugünden yarına sürdüreceği teorik 
ve siyasal gelişmelere bağlıdır.  

AYRIŞMANIN BUGÜNKÜ TARTIŞMA KONULARI 

Kurtuluş Geçici Komite ile TKKKÖ arasındaki ayrılık pratik olarak 
önce politbüronun adımlarıyla başladı, daha sonra ise TKKKÖ'nün 
GMK'si Kasım 1983 kararı ile Politbüro’nun başlattığı pratik adımları 
nihai sonucuna ulaştırdı ve örgüt / hareket kesin çizgileri ile pratikle 
ikiye bölündü.  

Politbüro (PB)'nun pralik adımları atmaya başlaması Kurtuluşçu-
lar içinde bir kör döğüşünün ortalığı kaplamasına yol açtı. Zaten 
amaç da tartışma ortamını tamamen ortadan kaldırmaktı. Ancak 
bekledikleri olmadı, tartışma ortamı büyük ölçüde bulandı, karıştı 
fakat onların isledikleri, sağlamaya çalıştıkları sükûnet oluşmadı. 
Bunun en önemli belirleyici nedeni Geçici Komite’nin tasfiyeciliğe 
karşı örgütlenerek tartışmayı kararlı bir biçimde sürdürmesidir. He-
men belirtmek gerekir ki, GK'nın açmış olduğu son derece sınırlı 
platform daha sonra diğer yoldaşlarca da kullanılmaya haşlandı ve 
gerek Kurtuluş Hareketi gerekse, onun bir kanadı olan TKKKÖ tüm 
yaşamının ilk yoğun tartışmasına şahit oldu. Kurtuluşçuların dört 
yılda kazandığı en büyük deney ve başarı budur. 
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Örgüt önceleri 1983 başına kadar, gözlerini ve kulaklarını kapa-
yıp, dillerini tutarken, örgütün tahrip olmasına gözlerini yumarken 
"önderlikle kadrolar arasında büyük farklılık olmasına" (İ.Halef, 
E.Tahsin, O.Yalçın, E. Sadık, C.Kamil imzalı "Geçmişin değerlendi-
rilmesi" başlıklı yazıdan) rağmen, kadrolar "farklı' davranmış (gerek 
GK gerekte TKKKÖ içinde) ve tartışmaya atılmıştır. Önderler sus-
mayı, dolayısıyla örgütün tahrip olmasını kabul etmeyi yeğlerken, 
onlardan "geri, farklı" olan kadrolar mücadeleye atılmışlar, üstelik 
daha sonra o suskun önderlerin de ayaklarını basabilecekleri ve 
yeniden "önder" olduklarını kanıtlayabilecekleri zemini oluş-
turmuşlardır. GK'lı yoldaşlar, A.Roj, PB’nun "korunmadaki" tüm eski 
GMK üyelerini tasfiyeye yönelik konferansına karşı çıkan Ankara İl 
Komitesi ve diğer yoldaşlar konuşmanın ve davranmanın gerekli 
olduğunu gördükleri ortamda mücadeleye atılmışlardır. 

3,5 yıllık sürecin en temel özelliği GK'nın sürekli olarak tartışma 
istemesi tüm adımlarını atarken tartışına platformunun sağlanmasını 
hedeflemesi, buna karşılık tasfiyecilerin ise sürekli olarak tartışma 
platformunu ortadan kaldırmaya çalışmalarıdır. Tasfiyeciler hu doğ-
rultudaki ilk adımlarını açık açık attılar, ihraçlar ve çeşitli diğer tasfi-
yelerle tartışmaları bir süre için engellediler. Ancak bu kısa sürenin 
ardından tartışma yeniden başladı. Üstelik bu kez GK'nın dışında 
PBl'ya karşı başka unsurlar da tavır aldı. 1983 başında yapılan top-
lantıdan sonra yeni bir biçime ulaşan tasfiyeci akım bu kez biraz 
daha "birlikçi" görünmeye çalıştı. Ama sonunda attığı adımlarla tar-
tışmayı gene engelledi. Hareketi bir daha böldü. 

"Geri çağırma" diye adlandırılan karardan sonra dahi, yani GK'nın 
eski statülü unsurları TKKKÖ GMK'sından görev almayı kabul etme-
lerinden sonra bu yoldaşların tek bir yazısı dağıtılmadı, yoldaşlar 
bugüne kadar çıkmış tüm yazıların dağıtılmasını istediler, 'birlikçi", 
"Demokrat" ve "tartışmadan yana" olan TKKKÖ GMK'si bu öneriyi 
de kabul etmedi. Böylece 1981 Temmuz’undan bu yana çıkan tüm 
yazılar daha hâlâ TKKKÖ saflarına tam anlamı ile dağıtılamadı. 
Böylece TKKKÖ GMK’sı ile KGK (Kurtuluş Geçici Komite) arasında-
ki ayrılığın temel tartışma konuları hâlâ TKKKÖ çoğunluğu tarafın-
dan bilinmemektedir. KGK ise elindeki tüm olanaklarla TKKKÖ ya-
yınlarını saflarına dağıtmaktadır.  
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KGK (Kurtuluş Geçici Komite) hareketimizin geçmişinin, teori ve 
pratiğinin, değerlendirilmesini, bu geçmişin hatalarından arınılması-
nı, eksiklerin giderilmesini kısacası “öndeki arabanın devrilmesinden 
arkadaki araba için ders çıkarılmasını” önermektedir. Bu öneri önce 
en kabaca, sınıf-parti ilişkilerini, giderek hareketimizin işçi sınıfı ile 
ilişkilerinin tartışılması ve doğal olarak da hareketimizin pratiğinin 
sorgulanmasını önermektedir. KGK bu sorgulama ile, giderek öze-
leştirimizin yapılması sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Tasfiyeciler 
ise var güçleriyle bu sorgulamaya karşı çıktılar, bu tartışmayı aç-
mamaya çalıştılar. C. Kamil yoldaş "12 Eylül Hizbini Mahkûm Ede-
lim" başlıklı yazından bu yana hemen hemen ilk kez bu tartışmaya 
ucundan değindi.  

Sınıf parti ilişkilerinin tartışılması doğal olarak parti ve iktidar so-
runlarının da tartışılmasını içeriyor. Bu nedenle Kurtuluş Hareketi 
içindeki tartışmamız örgüt anlayışı ve örgüt yaşamı üzerinde de sür-
dü. Veya daha doğrusu KGK bu konularda görüşlerini belirtmeye, 
Hareketimizin özeleştirisini şekillendirmeye başladı. Tasfiyeciler ise 
ağızlarını açmamaya, çıkan sesleri ise boğmaya gayret ettiler. Tas-
fiyecilerin pratik tutumları ise örgüt anlayışlarını tekrar tekrar tartış-
ma gündemine soktu. Tasfiyeciliğin çok zaman sosyalizmin en temel 
ilkeleri ile çelişen örgüt anlayışına karşı KGK Marksizm-Leninizm’i 
savundu.  

Bugün gelinen noktada diyebiliriz ki, KGK ile Tasfiyeciler arasın-
daki temel ayrım, geçmişin değerlendirilmesinden ve özeleştiriden 
yana olmak veya olmamak temelinde parti-sınıf ilişkileri ve bir bütün 
olarak örgüt anlayışındaki farklı bakışlardır. 

KURTULUŞ ÖRGÜTÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI 

C.Kamil’in "Kurtuluş Örgütü Tekdir, Parçalamaya Kimsenin Gücü 
Yetmeyecektir" başlıklı yazısı KGK tezlerine karşı çıkan ilk derli top-
lu fakat çok geç kalmış olan cevaptır. C.Kamil yoldaş tartışmasını 
esas olarak TKKKÖ'nün tek meşru örgüt olduğu iddiası çevresinden 
inşa etmiş ve bizim geçmiş değerlendirmemize, parti-sınıf ilişkilerine 
ve örgüt anlayışına da değinmiştir. Bu niteliği ile yoldaşın yazısı 
Tasfiyecilerle GK arasındaki tartışmanın açılmasına katkıda buluna-
bilecek bir yazı olabilirdi. 
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Ne var ki yoldaşın yazısı tam bir sübjektivizmin ürünü. Bu sübjek-
tifliği üç temel noktada tespit etmek mümkün:  

1- Yoldaş TKKKÖ’nün "meşruluğunu" kanıtlayabilmek için tarihi 
kendisiyle başlatıyor ve bir ölçüde de işine geldiği gibi anlatıyor.  

2- Biz dediği TKKKÖ içindeki bir çevre ile GK'yi Kurtuluşun tüm 
tarihi içinde birbirinden ayırt ediyor, kendisince olumlu ne varsa o 
"biz" dediği çevreye mal ediyor, olumsuz ne varsa GK'nın işi olarak 
gösteriyor.  

3- Belgeler ve yazılara dayanmak yerine sürekli hafızasına daya-
nan ve sübjektifliğini ortaya koyan hikâyeler anlatıyor. Böyle olunca 
da yoldaşın görüşleriyle tartışmadan önce bulandırılmış olan suyu 
temizlemek, durulaştırmak gerekiyor.  

C.Kamil yazısının önemli bir kesimini TKKKÖ'nün meşru Kurtuluş 
Örgütü olduğunu ispatlamaya ayırmış, bu çabasının yanı sıra bir 
yandan da bizim (Kurtuluş Geçici Komite’nin) yıllardır ayrılık hazırlığı 
içinde olduğumuzu anlatmaya çalışıyor. O denli ileri gidiyor ki, ay-
nen PB (PolitBüro) ağzıyla tüm GK'nın Öncü İşçi grubundan Kur-
tuluşa katıldığını ve katıldığı andan itibaren de ayrı bir nesne oldu-
ğunu dahi ima ediyor.  

Kurtuluş Hareketi'nin bağımsız bir siyasi hareket olarak ortaya 
çıkması Kurtuluş Sosyalist Dergi’nin yayına başlamasıyla oldu. Kur-
tuluş Sosyalist Dergi’nin yayınlanmasından önce ise Hareketin ör-
gütlülük düzeyi farklıydı. THKP-C kökenli iki örgütlenmenin Devrimci 
Yol ayrılığı döneminde bir araya gelmesi Kurtuluş’un daha sonraki 
şekillenmesinin temelini oluşturdu. Esas olarak Ankara ve Karadeniz 
mihverli bu iki hareketin bir araya geldiği dönemde yazılı üç belge 
vardır: Yol Ayrımı, Sosyal Emperyalizm üzerine bir yazı ve Ulusal 
Sorun üzerine bir başka yazı. Bu oluşumun en net teorik görüşü ise 
geçmiş örgütlenmenin, yani THKP/C'nin değerlendirilmesiydi.  

Ben ve eski Öncü İşçi grubundan bir kısmı yoldaşlar bu oluşuma 
işte bu noktada katıldık. Bu noktada can sıkıcı bir açıklamayı yap-
mak gerekiyor. Ben ve diğer bazı yoldaşlar Hareketin o günkü olu-
şumuna katıldığımızda ortada Öİ adlı bir örgütlenme mevcut değildi. 
O örgütlenme dağılmış, geriye tek tek davranan, birbirleriyle ilişki leri 
eski yoldaşlık ilişkisi olan insanlar kalmıştı. Bunların bir kısmı o dö-
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nemde THKP/C geçmişli çeşitli çevrelerle ilişkiye geçtiler. Bunların 
bir kısmı da daha sonra Kurtuluş olarak ortaya çıkacak oluşum için-
deki çeşitli çevrelerle ilişki kurdular. 

THKP/C'nin değerlendirilişinde anlaşmamız sınıfa bakış, Yol Ay-
rımı yazısının son cümlesinde ifadesini bulan; modern sanayi prole-
taryası temeli üzerinde yükselecek olan parti anlayışını savunmamı-
za olan güvenimiz sonucu Öncü İşçi örgütlenmesinde yer almış bir 
kısım yoldaşlar Kurtuluş ortaya çıkaracak olan Harekete (örgüt ola-
rak değil) bağımsız bireyler olarak katıldık.  

Yaklaşık 10 yıl önce varlığı sona ermiş bir olgu olan Öncü İşçi ör-
gütlenmesinin önce Tasfiyeci PB tarafından, şimdi İse C.Kamil tara-
fından yeniden pişirilerek masaya konması benim açımdan anlaşıl-
ması zor bir tutumdur.  

Polilbüro Geçici Komite’nin Harekete ilk katıldıkları andan itibaren 
örgütlü bir hizip olduğunu kanıtlamak için Öncü İşçi sorununu ortaya 
sürüyor ve Kurtuluş Hareketi’nin I98O'de veya daha önce ulaştığı 
kitlevi boyutlarla karşılaştırıldığında son derece cılız bir örgütlenme 
olan Öncü İşçi'nin boyutlarını göstererek bu örgütlenmeden Hareke-
timize gelen yoldaşları "güç olmaktan" korkan "3-5 kişi" kalmaya 
yeminli kişiler olduğunu anlatıyordu. PB, GK'nın hizip olduğunu ka-
nıtlamak için Öncü İşçi örgütlenmesini ileri sürdükçe popülizmini 
çıplak bir biçimde ortaya koydu. “12 Eylül Hizbini Mahkûm Edelim” 
başlıklı yazıda çerçevelenen bu popülist anlayış henüz el sürülme-
miş bir biçimde TKKKÖ'nün önünde durmaktadır. Yoldaşlar ya ona 
sahip çıkıyorlar ya da görmemezliğe gelerek unutmaya, unutturma-
ya çalışıyorlar. 

C.Kamil ise "bütün gücümüzle ve yalnızca İşçi sınıfına" diye özet-
lediği görüşün temellerinin Öncü İşçi'de olduğunu, onun ise iflas 
etmiş, bitmiş bir teşkilat olduğunu, aynı yola girerse Kurtuluş Hare-
ketinin de biteceğini kanıtlamak için Öncü İşçi'yi ortaya sürüyor. An-
cak, GK'nın Öncü İşçi’den gelme unsurlardan oluştuğunu, daima 
"farklı" (Hizip demeye dili varmıyor) bir olgu olduğunu da belirtme-
mezlik edemiyor.  

C.Kamil’e göre Öİ, bizim bugün söylediğimiz gİbi "bütün gücü-
müzle işçi sınıfına" gitmiş, tam da bizim GK'nın istediği pratiğe sa-
hipmiş, fakat yok olmuş. Kurtuluş da aynı öneri doğrultusunda faali-
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yet gösterirse yok olurmuş! Yoldaş bizle tartışabilmek için daha baş-
ka tezler, kanıtlar bulabilirdi. Nitekim bulmuş da. Ben Öncü İşçi’nin 
bu tartışmalarda ortaya sürülmesini suyu bulandırmaktan başka bir 
amaca sahip görmüyorum. Buna rağmen iddiayı açıklığa çıkarmak 
gerekiyor.  

Öİ, ‘71 dönemine girerken çok kısa geçmişi olan bir örgütlen-
meydi ve esas olarak ‘71 döneminde, ağır baskı koşullarında faali-
yet gösterdi. Acı ama gerçek, Öİ'nin o günkü üye ilişki yapısı ile bu-
günkü TKKKÖ arasında çok büyük bir fark yoktur. O, sınıf ilişkileri 
açısından doğru bir çizgiye sahipti, ancak onun eksiklikleri bizim 
bugün tartışmakta olduğumuz sorunların tamamen dışındaydı. Bun-
ları tartışmanın yeri ise burası değil. 

Gerek PB, gerekse C.Kamil sık sıkça da bugüne kadar Öncü İş-
çi'nin bir değerlendirmesini görmediklerini belirtiyorlar. Öncü İşçi 
örgütlenmesinin kendisine ait örgütsel tartışma ve kararlarla yaptığı 
bir değerlendirmesi yoktur. Öncü İşçi'den Kurtuluş Hareketi içinde 
yer almış olan yoldaşlar Hareketimiz içinde geçmiş örgütlenmeleri-
nin değerlendirilmesini bireysel olarak çeşitli düzeylerde ve Kurtuluş 
Merkez Komitesi içinde defalarca yaptılar. O örgütlenmeden geriye 
olumlu ne varsa onları Kurtuluşa taşımaya çalıştılar. 

Ben burada Öncü İşçi örgütlenmesinin olumluluklarını ve olum-
suzluklarını tartışarak, bir değerlendirme yapacak değilim. Kesin 
inancım odur ki gerek PB gerekse C.Kamil yoldaş Öncü İşçi olayını 
bir suçlayıcı olgu olarak kullanmakladırlar PB'nun "Öncü İşçi 71 di-
renişine katılmamıştır, bizim ise 71 direnişine katılmayanları nasıl 
değerlendirdiğimiz bilinmektedir" demesi, C.Kamil yoldaşın "Yıllar 
önce de yoldaş (Hulki) proletaryayı örgütlüyordu. Onca yılın pratiği 
sonucu ve tam da istediği gibi bir pratiğin sonucu grubundan son 
kalanların bir kısmı bize geldi, bir kısmı da Acile gitti. İkisi de birbiriy-
le amma alakalı hani!" (Sayfa 18.) demesi Tasfiyecilerin Öncü İşçi 
olgusunu sadece karalayıcı bir malzeme olarak kullandıklarının gös-
tergesidir.  

Öncü İşçi grubunun bir kısmının Kurtuluş’a bir kısmının Acil’e 
gitmesiyle (ki, TİP’e ve Dev-Yol’a gidenler de oldu) kafa bulan anla-
yış Kurtuluş’la Acil, Dev-Yol arasındaki tarihi bağlantıyı unuttu mu 
acaba? THKP/C'den TİP'e, TKP'ye ve AP’ye giden liderleri, kadrola-
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rı unuttu mu acaba? Siyasi mücadele, tartışma (!) adına bunlar kul-
lanılacak malzemeler midir? THKP/C örgütü çöktü, Unsurları dağı l-
dı. Ve kimse lider kadrosundan AP'ye, TKP'ye insanlar gitti diye, 
kadrolarından Acil, Dev-Yol ve Kurtuluş doğdu diye geçmişi tek ke-
lime ile THKP/C olan hareketimize çamur atamaz., kafa bulamaz. 
Kurtuluşçular buna izin vermeyiz. Bize çamur atılmasına izin verm i-
yorsak başkalarına da çamur atmamayı öğrenmek zorundayız.  

Kurtuluş Hareketi THKP/C kökenli çevrelerin bir araya gelmesin-
den oluşmuştur. Bıı oluşuma 71 öncesinin değişik örgütlenmelerin-
den gelenler de (Zeki Erginbay gibi) katılmıştır. Böylesi yoldaşlar 
hiçbir zaman Kurtuluş Hareketinin THKP/C geçmişine dayandığını, 
THKP/C geçmişinin değerlendirmesinden doğan yeni bir sentez 
olduğunun dışında bir görüş savunmamışlardır. Oysa bugün “71 
direnişine katılmamış hareketleri devrimci olarak değerlendirmediği-
ni” söyleyen ve GK'ya böyle diyerek saldıran PB ile birlikte davranan 
C.Kamil ve başka yoldaşlar, diğer ülkelerin devrimci örgütlerine Ha-
reketimizin oluşumunu anlatırken; "Kurtuluş THKP/C'nin özeleştirisi-
ni yapan bir grupla diğer bazı grupların (bu grupların ne olduğu so-
rulduğunda; "Öncü İşçi, Zeki Erginbay" denilmekteydi) birleşiminden 
oluştuğunu söylemek yanlısıydılar, Bunun yanlış olduğunu anlatan 
ise Öncü İşçi’den gelme Hulki idi! Yazılı olmayan hiç bir iddia yeterli 
bir belge değildir. Ama aynen C.Kamil yoldaş gibi biraz nazire olsun 
diye biraz da kullanılan kötü silahların geri tepeceğini göstermek için 
anlatıyorum bunları. 

Öncü işçiye dönük çamur kampanyasını bir yana bırakırsak, Kur-
tuluş Hareketi THKP/C 'nin özeleştirisinden doğmuş bir örgütlenme-
dir. Yakalamamız gereken halka, THKP/C ile Kurtuluş ve diğer 
THKP/C kökenli gruplar arasındaki bağın, bağların ne olduğudur.  

71 sonrası THKP/C örgüt olarak bitmiştir geriye hiç bir örgütsel 
yapısı kalmamıştır. Liderliği, kadroları dağılmıştır. 

Bu dağınıklığın üzerinde bir fırtına koptu. Geçmişi (THKP/C'yi) 
farklı değerlendiren her çevre yeni bir örgütlenmeyi inşa etmeye 
başladı. Dev-Yol, daha sonra Dev-Sol, Acil, MLSPB, Halkın Yolu, 
GSB, vs vs, Kurtuluş böyle doğdu. 1976 koşullarında Kurtuluş geç-
mişi, 71 direnişini ve THKP/C'yi en doğru biçimde değerlendiren 
harekettir. Bu anlamda Kurtuluş THKP/C'nin yeni bir sentezi olarak 
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devamıdır. Ne var ki Dev-Yol, Acil, MLSPB ve diğerleri de 
THKP/C'nin bir başka anlamda devamıdırlar. Her biri ayın noktadan 
çıkmasına rağmen bütün bu siyasi hareketler kendi bağımsız, siyasi 
eylemleriyle, süreç içinde geliştirdikleri teorik görüşleri ile giderek 
birbirlerinden daha da ayrılmışlardır. Bugün bu siyasi hareketler 71 
ile, THKP/C ile bağları giderek uzak geçmiş haline gelmektedir. Bu-
gün artık ne Dev-Yol, ne Dev-Sol, ne Kurtuluş ne de diğerleri 
THKP/C kökenli olmanın yakınlığını (!) taşımamaktadırlar. Tam ter-
sine her biri mevcut teorik görüşleri ve siyasal pratikleri ile Sosyalist 
siyasi yelpazenin farklı farklı noktalarında yerlerini almışlardır. 
1970'li yıllarda bütün bu siyasetler, hareketimiz de dahil olmak üze-
re, THKP/C'nin gerçek temsilcisi olma mücadelesi verdiler. Kimileri 
THKP/C'nin, Mahir Çayan'ın görüşlerini aynen savundukları ve pra-
tikte uyguladıkları için THKP/C'nin kendileri olduklarını iddia ettiler, 
biz ise THKP/C’nin özeleştirisi ile onun en sağlıklı devamı olduğu-
muzu doğru bir biçimde öne sürdük. Tüm bu süreç boyunca hangi 
siyasi hareketin THKP/C'nin "gerçek" temsilcisi olduğu sorusuna 
cevap verebilmek için yumurta mı tavuktan çıkmıştır yoksa tavuk mu 
yumurtadan çıkmıştır sorusuna cevap verebilmek gerekir.  

Kurtuluş esas olarak 71'in de özeleştirisinde anlaşan, ulusal so-
run konusunda ilk adımları atan ve sosyal emperyalizm teorilerine 
karşı çıkan çevrelerin bir araya gelmesiyle oluştu. Kısacası, ha-
yır'larda anlaşan evet’lerde anlaşabilmek için birbirine güven vermiş, 
örgütlenmesi tam anlamıyla karışıklık olan bir gruptuk. 1976 ortala-
rında Kurtuluş Sosyalist Dergisinin çıkışı Hareketimiz için bir nitelik 
sıçraması oldu. Bir yandan örgütlenmemiz ilk ilkel adımları atmaya 
başladı, diğer yandan ise teorik görüşlerimiz gelişmeye başladı. 
Kurtuluş Sosyalist Dergi'nin ilk bir yıllık süreci içinde verimli bir teorik 
gelişme hareketimizi büyük ölçüde sağlam bir zemine basar hale 
getirdi. Böylelikle Kurtuluş kendi teorik görüşlerini geliştirip kendi 
siyasal faaliyetini yaygınlaştırdıkça da THKP/C ile olan "organik bağ-
lantısı" daha hızla tarih olmaya başladı. Nitelik değişikliğin doğal 
sonucudur bu. 

1978 Ocak ayında Kurtuluş gazetesinin çıkmaya başlaması ve 
gevşek örgütlenmeden sınırları belli bir örgütlenmeye geçiş, hareke-
timiz açısından bir öncekinden daha ciddi bir nitelik sıçraması oldu. 
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THKP/C ile "organik bağlarımız" bizim için tam anlamıyla tarih olur-
ken, 76 öncesi durumumuz da yavaş yavaş tarih olmaya başladı. 

Başlangıçta THKP/C adına, onun her türlü simgesi için dahi mü-
cadele eden Kurtuluş, giderek bu subjektivizmden de kurtulmaya 
başladı. Artık hareketimizin kendi teorik görüşleri ve siyasal pratiği 
defalarca THKP/C olgusunu aşmıştı, subjektivizmden sübjektivizm-
den kurtulmamızı sağlayan olgu buydu. 

12 Eylül 1980 tüm Türkiye ve Kuzey Kürdistan Sosyalist hareketi 
için bir dönüm noktası oldu. Hemen her siyasi hareket benzer sorun-
ları da içererek 12 Eylül'ü izleyen süreçte örgütsel buhranlara düştü. 
Kurtuluş hareketi de yeni nitel gelişimini 12 Eylül sonrası yaşadı.  

BULANAN SUYU TEMİZLEMEK GEREKİR 

Sonunda hareketin bölünmesi noktasına ulaşan örgütsel müca-
dele bazı yoldaşların tartışma talep etmesiyle başladı. PB çarpık 
sosyalizm anlayışının ürünü olan demokratik-merkeziyetçilik anlayışı 
ile tartışma isteyen yoldaşları örgütten ihraç edince mücadele fiilen 
başlamış oldu. Tartışma talep eden başka yoldaşlar da aynı mua-
mele -ihraç- ile karşılaşınca mücadele derinleşti ve fiili durum ortaya 
çıktı: Geçici Komite (örgütlenme) oluştu. 

1981 yaz aylarındaki bu gelişmeye paralel olarak örgütümüz0de 
bir başka gelişme daha oldu: Kurtuluş hareketi/örgütünün geçici 
Merkez Komitesinin PB olarak görevlendirdiği organ, aldığı bir dizi 
kararla tam anlamı ile yeni bir durum yarattı, mevcut fiili durumu 
"meşrulaştırdı". 

Bugün tasfiyeciliğin saflarına katılmış olan C.Kamil, İ.Halef yol-
daşların görmezlikten geldikleri gelişme PB'nun aldığı bu bir dizi 
karardır. İ.Halef bu kararlara bir ölçüde eleştirerek yaklaştı, ancak 
son "karar taslakları"na attığı imza ile eleştirilerinin nereye kadar 
olduğunu gösterdi. C.Kamil de aynı "karar taslakları"na altığı imza-
sıyla PB’nun aldığı yıkıcı kararları nasıl değerlendirdiğini gösterdi. 
Ancak C.Kamil’in İ.Halif’ten farklı bir yanı var. İ.Halef yoldaş yetersiz 
ve yanlış da olsa PB kararlarına eleştirel yaklaşımları ile bir yandan 
kadroların tartışmalarına yol açan bilgiler verdi, diğer yandan da 
tartışmalara katılmasıyla, yazdığı yoğun yazılarla tartışmaya güç 
kattı. Doğru veya yanlış, eksik veya tam görüşlerini ifade etti. 
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C.Kamil yoldaş ise son yazısına kadar -ki TKKKÖ'nün KGK ile tüm 
ilişkilerini kestiğini bir kez daha açıklamasından hemen sonra çıkmı-
şın- tartışmalara katılmama becerisini göstermiş, son yazısı ile de 
artık gözden çıkardığı, tüm ipleri kopardığı GK'ya karşı elinde ne 
malzemesi varsa ortaya dökmüştür. 

1,1 yıl boyunca "yeterli bilgisi olmadığı için" tartışmalara katılma-
yan (!), tutum almayan (!) C.Kamil yoldaş, 1983 başından sonuna 
kadar geçen bir yılda da aynı tutumu devam ettirdi. Gene büyük 
beceri ile -bu kez hangi gerekçeyle bilemiyorum- görüşlerini açıkla-
madı. Davrandığı vakit ise bir kişinin alabileceği en sübjektif tutumla 
işe başladı. C.Kamil yoldaşın subjektifliğini bir kat daha arttıran ikinci 
bir olgu ise diğer dört TKKKÖ GMK üyesi ile birlikle imzaladığı karar 
tasarısındaki görüştür. Diğerleriyle birlikte C.Kamil, daha önce sayı-
sız kereler sözlü olarak belirtilen bir anlayışı bu kez yazılı olarak 
ifade ediyor: - önderlikle kadrolar arasında var olan büyük farklılık, 
önderliği, kadroları örgütün sorunlarının çözümüne ortak etme ko-
nusunda isteksiz kılmıştır.  

C.Kamil şüphesiz Kurtuluş hareketinin önderlerinden biridir. Ama 
kendisiyle kadrolar -üyeler ve taraftarlar- arasında öyle bir fark gör-
mektedir ki, onların görüşlerini öğrenmek, onların tartışmalara katı l-
masını sağlamak, onların da örgütsel gelişmeleri belir lemesini iste-
mek aklının ucundan geçmez. Harekete yerleşmiş olan "doğal ön-
derlik" tabusu işte budur. Kişi eğer kendisini doğal üstünlüklere sa-
hip görüyorsa bundan daha üst düzeyde bir sübjektivizme rastlana-
maz. ( 18 )  

Fakat önce hareketimizin 12 Eylül öncesi merkezinde, bugün 
TKKKÖ GMK'sında da ve C.Kamil’de de olan bu anlayışın sadece 
subjektivizm olarak tespit etmek yanlış olur. Onların önderliğe verdi-
ği bu paye sosyalizm anlayışının bir ifadesidir. Bu konu GK bugüne 
kadar tartıştı. Ancak ilk kez yazılı bir belge elde ettik. Gerek bu ya-
zıda. gerekse ilerde tartışmaya devam edeceğiz. Devam edeceğiz, 
çünkü önderliğe verilen bu doğa üstü payenin arkasından sırıtan 
örgüte güvensizliktir, sakat demokratik merkeziyetçilik anlayışıdır, 
sınıfa güvensizliktir. Tartışılacak olan örgüt anlayışı, demokratik 
merkeziyetçilik ve iktidar sorunlarıdır. (Gene döndük dolaştık, TKK-
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KÖ merkeziyle KGK arasındaki temel tartışma sorunlarının hepsine 
vardık.)  

PB bugüne değin tartışmayı engelleyebilme amacıyla bir yandan 
fiili adımlar atarken diğer yandan da suyu alabildiğine bulandırdı, 
içinden çıkılmaz -bizim için- bir kargaşa yarattı. Onun attığı çamur-
larla uğraşmaktan, suyu temizlemekten, temel sorunları tartışılmaz 
hale geldik. C.Kamil de PB ile aynı tutum içinde. O da bir yandan 
yeni gerekçelerle fiili adımlar atıyor yani birliğin önüne yeni pratik 
engeller dikiyor, diğer yandan da atabildiğine suyu karıştırıp bulandı-
rıyor. Temel sorunları tartışabilmek için bize düşen gene önce suyu 
durulaştırmak olacak. 

ÖNDERLERİN MÜDAHALESİNDEN ÖNCE OLANLAR  

Önderler (ya da Tanrılar) müdahale edinceye kadar Kurtuluş Ör-
gütü / hareketinde kalın hatlarıyla şu gelişmeler oldu:  

Temmuz 1981’de X Kentinin A Organı 'Yazı -1’ başlıklı yazıyı ka-
leme aldı ve daha sonra özeleştiri yaptığı ( 19 ) gibi bunu merkeze 
yollamasının dışında kendi altındaki iki üç yoldaşa dağıttı. Buna 
karşı Politbüro (Tasfiyeciler) bu yazıyı, bu yazıda getirilen eleştirileri 
ve tutumu "hizipçilik", "felsefi idealizm", "siyasî perspektif yoksunlu-
ğu", "geçmişi bir kalemde silip atmak", "örgüte güvensizlik", "ayrıca 
önderliğin çapsız, yeteneksiz olduğu vurgulanmakta, bu da kadrolar 
arasında güvesizliği oluşturmaktadır", "davayı inkâr", "inkâra ve tes-
limiyete çağırış", " tartışma özgürlüğünü eleştiri özgüllüğüne kadar 
genişletmek", " küçük burjuva mantığı" diye suçladı ve sonuç olarak 
da : “Bir hizbin sorumsuz, tutarsız, oportünist mantığının, menşe-
vizmin, inkâr ve teslimiyetçiliğin, tipik kafa karışıklığının belirtisidir” 
diyerek ihraç etti. 

Örgütümüz içindeki bu "melaneti" yakalamış olan PB, aynı gün-
lerde örgütümüzün tüm kaderi ile ilgili bir başka adım daha attı. 

"Yeni ve zorunlu düzenlemelerle üye olmayanlarla üye olanlar 
arasında bir ölçü tutturmak mümkün olamıyordu. Sadece üyelerle 
de organlar kurulamıyordu. Ayrıca üyelerle üye olmayanlar arasında 
zorunlu olan siyasal ve örgütsel çalışmada etki yetki vb. sorunlar 
çıkıyordu. Bu durumda ya yeni üye kabulüne gidilecek ya da eskile-
rin bir kısmı dondurularak örgütlenme faallyetlndekl aksaklıklar ve 

http://olinayanl.il/
http://olinayanl.il/
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çeşitli pürüzler giderilecekti. Dondurulması çözüm değildi. Çünkü 
zaten Aralık 80’den beri üyelikler dondurulmuş sayılırdı. Çünkü 12 
Eylülden sonra bir kez ve gerekll görülen (...) dört kişi hariç bir daha 
üye kabulüne gidilmemişti, Eski politbüronun genel eğilimi bu yönde 
idi. Yani bir süre üye kabulüne gidilmemesi yönündeydi."  

"Eski ölçülerle üye kabulünü ise bu aşamada yeterli bulmuyor-
duk, bu nedenle üyelikleri geçici olarak askıya aldık." (Temmuz 
1981, Polilbüro kararı) 

Kasım 1981’de ise "tutucu olmayan" daha "radikal" tedbirler alma 
yolundaydı. Örgüt yazınımıza "7 - 8 Kasım kararları" olarak giren bu 
kararlara göre örgütümüzün "sınırları iyi çizilimemiştir, bir yanıyla da 
sınırları yoktur.  (...)  Var olduğu kadarıyla bu sınırın içine girmemesi 
gereken birçok unsur örgüte girmiştir. (Bu nedenle) örgütün sınırla-
rının netçe çizilerek üye sıfatının lâyık olanlara tanınmasına ve örgü-
tün örgüt gibi çalşmasını zorunlu kılmakladır." Bu tespitin sonucu 
olarak da PB "mantığa sıkı sıkıya bağlı olarak örgütlenmiş, sınırları 
açık ve nel bir şekilde çizilmiş, dar ve profesyonel devrimcilerden 
oluşan bir örgüte sahip olmalıyız" diyor ve tedbirlerini alıyordu:  

"a. Şimdiye kadar PB diye anılan organ Merkez Komitesidir. Mer-
kez Komitesinin diğer üyelerinin bir kısmı korunmaya alınmıştır. Bir 
kısmı Dış Büro adıyla (DB) Merkez Komitesinin bir dalını oluştuı-
makladır... 

b. Örgütün tüm faaliyetlerini Merkez Komitesi yürütür. 

c. Merkez Komitesi, Merkez organ ve Pratik organ olmak üzere 
iki bölümden oluşmaktadır." 

Bu kararların hemen arkasından Ocak - Şubat 82 de C.Kamil'in 
"ucube" diye nitelendirdiği, bizim ise reformiz-popülizm olarak nite-
lediğimiz 'program" ve "tüzük" yayınlandı.. 

Tüzük 7 – 8 Kasım kararlarını açıp geliştiriyor ve bir çıpıda eski 
Geçici Merkez. Komitesini tamamen iptal edecek yeni bir merkezi 
örgütlenme oluşturuyor. Yazı kumlu iplal ediliyor. PB'nun deyimi ile 
"korunmadaki" GMK üyeleri yeni MK'nın dışına çıkarılıyor.  

Bu tüzüğün ilgili maddesi aynen şöyle:  

İI Merkez Örgütü:  



KURTULUŞ BELGELER - 8. Kitap                       143 

  

1. GMK: Örgütün her türlü faaliyetinden soıumludur. Kuruluş 
kongresine kadar örgütün en yetkili organıdır. GMK, İdeolojik oıgan 
(İOI ve pıatik oıgan (PO) dan oluşur. GMK'ııın bir sekreteri vardır. 
Sekreter İO ve PO'nun da sekreteridir. 

2. İdeolojik organ: Örgütün programı doğrultusunda ideolojik ve 
teorlk faaliyetin yürütülmesinden sorumludur. 

3. Pratik organ: Örgütün programı doğrultusunda her türlü pratik 
faaliyetin yürütülmesinden sorumludur. 

4. Genel sekreter: GMK sekreterl örgütün genel sekreteridir. Ör-
gütü temsil eder. Toplantıları yönetir. İO ve PO'nun koordinasyonu-
nu sağlar. Dış Büro (DB) ile ilişkileri yürütür. Raporların ve tutanak-
ların tutulmasından sorumludur, örgütün mali sorumlusudur. 

5. Dış Büro: Yurt dışında propaganda ve ajltasyon yütütmek, aynı 
zamanda Türklye'dekl harekete yardımcı olmak DB'nun amacıdır. 
DB, GMK'nın bu amaçla, görevlendirdiği kişi ve gruplar aracılığıyla 
Türkiye’dekl harekete yardım yapması biricik koşuluyla komitelerin 
bütün haklarına sahiptir. 

6. Uzmanlık grupları: GMK, kendine bağlı uzmanlık grupları ku-
rar. 

7. Toplantı usulü: GMK üç ayda bir toplanır. Genel sekreterin ve-
ya 1/3 üyesinin çağrısıyla olağan üstü toplanır. 

GMK, sekreter seçmek; organ kurmak ve dağıtmak; kendisine 
üye almak ve çıkarmak program ve tüzüğü değiştirmek; konferans 
toplamak konularında 2/3 çoğunlukla karar alır, diğer bütün konular-
da salt çoğunluk yeterlidir. 

Şubat 82 de ise;  

“a. Üyelikleri askıya alınan tüm üyelerin üyeliklerinin iptaline,  

b. Tüzük hükümleti uyarınca yeniden üye kabulüne başlanması-
na”  karar veriliyor.  

Mayıs ayında ise tasfiyeciler (PB) yayınladıkları "rapor"da, "... tü-
zük, program ilkeleri ile birlikte Ocak 82 de onaylanarak yürürlüğe 
girmiştir. Örgütsel gelişmemizde aşama teşkil eden bu iki temel bel-
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ge ile birlikle, örgütümüz, parti inşa dönemine girmiştir" (PB’nin Ma-
yıs 1983 tarihli raporundan) diyorlar. 

7 Kasım kararlarının alınması, program ve tüzüğün kabul edilme-
si ve örgüt üyeliklerinin askıya alınması günlerinde bir başka geliş-
me daha ortaya çıkıyor.  

Mümin, Sefer ve Özgün yoldaşlarPB’nun talebi üzerine bazı gö-
rüşlerini yazarak PB’ya veriyorlar. PB ise bu yazılara “12 Eylül Hiz-
bini Mahkûm Edelim” başlıklı yazısı ile bir “tartışma kampanyası” 
açarak cevap veriyor. Popülizmini ve çarpık sosyalizm anlayışını 
açıklamasının yanı sıra Kurtuluş’un örgüt, demokratik merkeziyetç i-
lik, örgüt-işçi sınıfı ilişkisi ve geçmiş değerlendirmesi konularındaki 
görüşlerini daha da sağa çekiyor. 

Kurtuluş hareketinin ürettiği en çirkin yazı olan "12 Eylül Hizbini 
Mahkûm Edelim" başlıklı yazıda Mümin, Özgün ve Sefer yoldaşlar: 
"üniformasız 12 Eylülcüler", "ego-zantrik", "burjuvazinin beşinci ko-
lu", "Truva atı", ve benzeri biçimlerde hakaretlerin yanı sıra "uvriye-
rist" "Troçkist" ve benzeri biçimlerdeki daha "bilimsel" biçimlerde de 
suçlanıyorlar ve "12 Eylül Hizbi" olarak niteleniyorlar.  

“Tartışma kampanyası”nda üç yoldaşın yazıları dağıtılmıyor ve 
özeleştiri yapmayıp PB’nin yazısına cevap verdikleri takdirde yazıla-
rının alınmayacağı kendilerine bildiri liyor. Yoldaşlar örgütten ihraç 
ediliyorlar. ( 20 )  

"Askı kararlan" ile ihraçlar arasındaki bağlantıyı çok sonraları 
belgeleri ile öğrenebildim. PB önce "askı kararı" ile tüm üyeliklerin 
iptal edildiğini ilân etli. Kararın tüm üyeleri kapsamadığını, fakat sa-
dece bir kısmını (% 60) kapsadığını ancak 1983 başındaki toplantı-
da kavradım. Ayın toplantıda PB’'nun "korumadaki" eski MK üyeleri-
ne gönderdiği mektuplları da görme olanağı buldum. Bu mektuplar-
da: 

'Şimdi daha çok eski dertler depreşiyor, Bu İnsanlar kendileriyle 
hesaplaşmak yerine bizimle hesaplaşmaya kalkıyorlar." "Bildiğiniz 
ve tahmin edebileceğiniz İnsanların dertlerl. Değişen koşulların zor-
lukları, reorganlzasyon sorunları, eskiden var olan çeşitli güvensiz-
likler vs. vs. bu işlerin başlıca nedenleri." "Son tahlilde arınıyoruz. 
Bu konuda geçmişin yoğun tecrübesi bize yol gösteriyor. Fakat artık 
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kulağımızın dibini kaşıtmamak gereğine inanıyoıuz." "Bu gelişmeler 
ve reorganlzasyonun çeşitli sorunları nedeniyle önemli bir karar al-
mak zorunda kaldık... Asilleri askıya aldık. Bu İşi uzunca bir sure 
İçin durdurduk." "Bu konuda eski yamuklukların acısını çekiyoruz." 
deniyor ve "askı kararının" gerçek nedeni açıklanıyordu.  

Tasfiyecilere göre ihraç edilen X kentinin A organı "12 Eylül Hizi-
bi" ve Hulki ile birlikle hareket ediyordu. "12 Eylül Hizibini Mahkûm 
Edelim" yazısı da Mümin, Sefer ve Özgün yoldaşların Hulki ile birlik-
te davrandığını ilade ediyordu. 30 - 31 Ocak İ982'de PB, aldığı: 

"a. GMK ülyeliğı saklı kalmak üzere Dışbüro görevinden alınıp 
korunmaya alınmasına, 

b. Dışbüro'da göıevli dlger yoldaş tarafından sorunun soruşturul-
masına ve GMK'ya rapoı edilmesine,  

c. Dışbüro görevlerinin kalan yoldaş tarafından tam yetkiyle sür-
dürülmesine" kararı ile iddialarını doğıulamak için "suruşturma" açı-
yor. 3 ay sonra "soruşturmayı yürüten C.Kamil'in raporunu yetersiz 
buluyor ve PB Temmuz 1981'de "Yoldaşlara Açık Mektub"un eline 
ulaşmasından sonra da yurtdışına gönderdiği mektupta: "Hulki’nin 
yazısı Haziran’da elimize geçti ve kesin ihraç ettik. Bunu 15 Haziran 
1982'de C.Kamil'e bildirdik" diyordu.  

Hakkımdaki bu ihıaç kararına C.Kamil yoldaş itiraz etti. Hatta 
tepki gösterdi. Onun bana aktardığı kadarıyla da "korunmadaki" di-
ğer eski MK üyeleıi de bu karara karşıydılarb Bu karşı çıkış karşı-
sında PB, önce kararı geri aldığını söyledi, daha sonra da kararını 
yeniden düzenledi:  

"Hulki yoldaşın yazdığı açık mektubun PB'ya ulaşması üzerine:  

a. Hulki'nin örgütten kesin İhracına, 

b. Karar için örgütün onayının istenmesine, karar verilmiştir." 

Benim ihraç kararımla birlikte tasfiyeriler iki yeni adım daha attı-
lar. Birinci olarak yurt dışındaki eski MK üyelerine karşı bir kampan-
ya açtılar. Bu kampanyanın bir parçası olarak yurl dışında çıkmakta 
olan Sosyalist İşçi’ye ağır bir biçimde saldırdıiar. İkinci olarak ise bir 
konferans kararı aldılar. 
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Konferans kararı PB'nun Hulki ile birlikle tüm eski MK üyelerine 
karşı durumunu güçlendirme manevrasıydı. Ancak aynı dönemde 
tasfiyeciler iki yeni cephede daha karşıtlarla karşılaştılar. Başta 
A.Roj olmak üzere bazı yoldaşlar Tasfiyecilerin EKİM Dergisinde 
çıkan yazıları üzerine ulusal sorun konusunu tartışmaya soktular. 
Fakat tasfiyeciler için bundan daha önemlisi Ankara İl Komitesi kon-
ferans kararına şiddetle iliraz etti. Ankaralı yoldaşların tepkisi konfe-
ransın ertelenmesini sağladı ve ardından sekreter duıuma müdahale 
etti, ve konferans tamamen gündemden çıktı, yerini ihtiyarlar mecl i-
sine, “Tüm üyeli GMK toplantısı”na bıraktı. Bu arada Ankara İl Kom i-
tesi bilinen (Hizipçilik, inkârcılık vs.) gerekçelerle örgütten ihraç edil-
diler.  

Eğer Ankara Komitesi ihracı pahasına direnmeseydi konferans 
toplanacaktı. Konferans hiç kuşkusuz benimle ilgili PB kararının 
ikinci kısmını onaylayacaktı ve kim bilir daha neler yapacaktı. O va-
kit görecektik C.Kamil hangi örgütün önderiydi, hangi örgütün Mer-
kez üyesiydi. Eğer C.Kamil ve diğer eski MK üyeleri Ocak 83'de bir 
araya "Merkez Konferansı" veya "Tüm üyeli GMK toplantısı" diye 
gelebildilerse bu ben de dahil onların inisiyatifiyle değil ihraç edilen 
ve sonra bir kısmı geri alınmayan (çağrı karanna rağmen -çünkü 
onlar 80 öncesi üyeler değildi- bu nedenle "çağrı kararı" kapsamı 
dışında kaldılar ve kendilerinden geriye dönebilmek için özeleştiri 
islendi.) Yoldaşların mücadelesi ile mümkün oldu. TKKKÖ'yü 
C.Kamil ve diğer yoldaşlara "veren", onları tekrar yönet ici yapanlar, 
mücadele eden yoldaşlar oldu, Ankara Komitesi, GK, A.Roj vs.  

ÖNDERLER MÜDAHALE EDİYOR  

"Tüm üyeli GMK toplantısı" tanımı kimin icadı bilemiyorum, hatır-
lamıyorum. Anrak 83 başında Politbüro (ki arada çıkardığı Tüzükle 
ve aldığı kararlarla kendisini MK olarak ilân etmişti) ve eski GMK 
üyeleri bir araya geldiler. PB toplantıya "Merkez Konferansı” diyor-
du, Daha sonra bu tanımını toplantı içinde oluşan 'Tüm Üyeli GMK 
loplantısı"na çevirdi. "Nedir bu Merkez konferansı? " diye soruldu-
ğunda da "Canım, zaten tırnak içinde" diyordu.  

Örgütsel buhranın başlamasından 1,5 yıl sonra önderler artık 
davranma gereğini duymuşlardı ve ‘83 başındaki toplantı gerçekleş-
ti. Daha soma TKKKÖ GMK'sının bu toplantı sonrasında yayınladığı 
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raporunda da belirttiği gibi, toplantının en önemli kısmı toplantının 
ne toplantısı neyin toplantısı olduğunun tespit edilmesi tartıışmaları 
ile geçli. Ve diyebiliriz ki bu tespitin yapılmasından hemen sonra da 
arlık ilerleyemez hale geldi. 

Gerçeklen de 1983 başındaki toplantının ne olduğunu tespit et-
mek zordu. Ortada çeşitli iddialar vardı fakat hiç kimse iddialarında 
diretemiyor, diretmiyordu. Toplantı çoğunluğuna göre toplantı Kuıtu-
luş Hareketi’nin Merkez toplantısıydı. İ.Halef yoldaş bu iddiaya ka-
tılmıyordu ( 21 ) ve nitekim C.Kamil yoldaşın Toplantının, “Raporu 
dinlenen (PB- Tasfiyeci'lerin raporu) örgütün MK'si olduğunun tesbit 
edilmesini isteyen önerisine karşı oy vermişti. Ben ise hiç bir zaman 
toplantıyı MK'si üyesi olduğum örgütün MK toplantısı olarak görme-
dim. (Toplantıya ve kendi tutumuma ilerde yeniden değineceğim.) 

Başta sekreter ve C.Kamil yoldaşlar olmak üzere "önderleri" ha-
rekete geçiren, PB'ya veya Merkez. Komitesi’ne müdahale ettiren ve 
PB'nun deyimiyle ‘Meıkez Konferansı’ yaptıran etki neydi? Bu yol-
daşlar 1.5 yıl boyunca susup, neden birden harekete geçmişlerdir. 
İ.Halef’in ve F.Yıldız’ın yorumları bu noktada doğrudur. Cellatın satı-
rı artık kendi kellelerine yaklaşmıştı.  

Örgütten ihraçlara, örgütün dağıtılmasına sen çıkarmayanlar 
kendilerinden söz konusu olunca olanca güçleriyle harekele geçmiş-
lerdir.  

Ben, yoldaşların bu tutumlarını onların koltuk hırsıyla açıklamıyo-
rum. Tam tersine, yoldaşların örgüt anlayışı 1,5 yıllık suskunluktan 
sonra harekete geçmelerini sağlıyordu. Aynı anlayış önderlerle kad-
rolar arasında derin farklar olduğunu, bu nedenle kadroların sorunla-
ra ortak edilemediğini tesbit ediyordu ve aynı anlayış "askı kararını", 
Merkez’in dağıtılmasını olağan -ama biraz anti-demokratik- olarak 
tesbit ediyordu. Yanlış örgüt anlayışının temelleri, birinci olarak ör-
gütün sınıfsal temelleri üzerinedir. İkinci olarak ise yukardan aşağı 
örgütlenme anlayışıdır ve bu ikisi çarpık bir demokratik-
merkeziyetçilik -daha doğrusu tek başına merkeziyetçilik- anlayışını 
üretmekledir. 

Yukarıdan aşağıya örgütlenme, doğal önderlik Harekelimize ilk 
günden egemen olmuş anlayışlardır. Örgütün tüm inşaası, tüm geli-
şimi tepeden inme atamalarla gerçekleşmiştir.  Hemen hemen her 
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oıgan atanarak göreve başlamış, bir süre sonra da kendi altlında 
atama yoluyla yeni organlar kurmaya başlamıştır Böylelikle tepeden 
inmecilik ve anti-demokratizm örgütü tepesinden tırnağına kavra-
mış-kucaklamıştır. Merkez Komitesinde ise bu anlayış daha da güç-
lüdür. Hareket / örgüt eşittir merkez komitesidir. Merkezin her kararı, 
hatla merkezin tek tek her üyesinin söylediği "hareketin kararı, tavrı-
dır.  

Hareketimizin 12 Eylül sonrası yaşadığı bunalım yaygın olan bu 
çarpık örgüt anlayışının doğrudan bir ürünüdür. Merkez üyelerinin 
tutumunun da başlıca nedenidir.  

C.Kamil yoldaşa göre örgütsel buhranın tarihi kendisinin snıuna 
doğrudan müdahalesi anıyla başlıyor. "Merkez Konferansı Tüm üyeli 
GMK toplantısı" daha önceki tüm gelişmeleri görmemezlikten geli-
yor, söz konusu olduklarında ve kendisi de söz söylemek, tavır be-
lirtmek zorunda kaldığında sanki her şey tamamen kendisinin dışın-
da olmuş-bilmiş, kendisinin hiçbir gelişmede sorumluluğu yokmuş 
gibi davranıyor. Öyle ya, O, bir "önder" olarak "Merkez Konferansın-
da" duruma müdahale etti, herşeyi düzeltmeye başladı. PB’nun 
kendisini Merkez Komitesi ilân etmesinden "Merkez Konferansı"nın 
"Tüm üyeli GMK toplantısı"na dönüşmesine kadar geçen süre içinde 
çocukların (karşılıklı) yaptıkları hataları düzeltecek tam bir hakem 
edasıyla. Herkesi yargılayacak yargıç edasıyla.  

Yoldaşın son yazısının başlığı yazınıın tüm içeriğini kısaca özetl i-
yor: "Kurtuluş örgütü tekdir". Niye? Onu pek açıklamıyor. Ama ce-
vap belli. Çünkü C.Kamil ve diğer önderler TKKKÖ'dedir de ondan. 
Cevap kısaca bu. 

C.Kamil tartışmaya "çağrı kararı”nı ele alarak başlıyor. "Çağrı ka-
rarı" ile Hareketin eski platformunun yeniden oluşturulduğunu, ancak 
bizim, KGK'nın, yıllardır ayıılma kararlılığında olduğu için, "çağrı 
kararına" salt bir manevra olarak cevap verdiğimizi kanıtlamaya ça-
lışıyor. 

Yoldaşın en büyük kanıtı, benim : "Bir Rapor Üzerine Gecikmiş 
Bir Cevap" ve "Geçici Komite Hangi Şartlarda Doğmuştur" başlıklı 
yazılarımızdan yaptığı bir alıntı: 
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"Biz körü körü körüne birlikten yana değiliz. Tasflyecilerle ara-
mızda ciddi görüş farklılıkları vardır. Ancak gerek tasfiyecilerin, ge-
rek çeşitli biçimlerde tasflyecllere yandaş olanların, gerekse bu tar-
tışmada henüz halâ bir tutum almamış olanların, kısacası bütün 
örgütün / hareketin  

a. görüşlerimizi duymasını isliyoruz,  

b. görüşlerimiz karşısındaki tutumlarını görmek Istlyoruz. İşte o 
vakit azınlık mıyız, çoğunluk muyuz göreceğiz. Ve şimdiden biliyo-
ruz kl Geçici Komite örgütlenmesini tanıyanlar ile tanımayan lar ara-
sındaki fark sayıca önemsizdir. 

“Evet, biz körükörüne bir blrlik lstemiyoruz. Biz sosyalizmin temel 
İlkelerinde anlaşma isliyoruz. Anti-sosyalist uygulamaların özeleştiri-
sini istiyoruz. Bütün yoldaşların "askı kararı" konusundaki görüşlerini 
belirtmelerini İsliyoruz. Anti-sosyalist uygulamayı benimseyenlerle 
aynı örgütün çatısı allında olacak değiliz. Biz komünizme bağlıyız. 
Proletarya ile küçük burjuvazi arasında kesin bir seçim isliyoruz. 
"Güç olma anlayışının" mahkûm edilmesini istiyoruz. Bu konularda 
anlaşamadıklarımızla aynı örgütün çatısı altında olmayacağız. Çün-
kü biz proletaryanın çizgisine bağlıyız. Biz küçük burjuva örgütü 
olmamakta kesin kararlıyız ve küçük burjuvazinin peşinde güç ol-
mak için koşanlarla birlikte proletaryanın partisinin oluşturulamaya-
cağına kesinlikle inanıyoruz. Çünkü biz komünizme bağlıyız."  

C. Kamil yoldaşa göre KGK ve ben ayrılma kararını çok önceleri 
vermiştik. Bunu uzun boylu "Merkez Konferans"ında anlattı. Ona 
göre G.K yanlış bir biçimde Kurtuluş içinde küçük burjuva sosyaliz-
mini ayrıştırma mücadelesi vermekte; GK, kendisini proletarya sos-
yalizminin, geri kalanları ise küçük buıjuva sosyalizminin temsilcisi 
olarak görmekte. Bu tesbitinin haklı yanları var. Bazı düzeltmeler 
yaparak C.Kamil’in anlattıklarını açarak tekrarlayalım. 

Kurtuluş Hareketi Merkezi içinde bir mücadelenin tartışmanın, 
farklı görüşlerin ve tutumların varlığı artık herkesçe biliniyor, O ise 
bunu daima bilmekteydi. Farklı görüş ve tutumlar 12 Eylül'den sonra 
doğmadı. 12 Eylülden önce de hemen her merkez toplantısında bu 
farklı görüş ve tutumlar çatışıyor, mücadele ediyordu. Örgüt anlayışı 
üzerine, örgüt içi yaşam üzerine, örgütsel yapımız, örgütsel gelişi-
mimiz üzerine, sınıf ilişkilerimiz üzerine vs. Ne var ki, bütün bu tar-
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tışmalar merkezin sınırları içinde hapsolmuştu, dolayısıyla tüm örgü-
te yayılamamaktaydı, bu olumsuz yanı oluşturuyor. Olumlu olarak 
ise Merkez Komitesi bu tartışmalara ve farklı görüşlere rağmen ey-
lemde birliği sağlıyordu. Farklılıklar açık ki merkez dışında da vardı. 
Ve tartışmanın / mücadelenin olduğu bu organlarda da eylemde 
birlik sağlanabiliyordu. Hemen belirtmek gerekir ki bu mücadelenin 
iki kanadı küçük buıjuva sosyalizmi ile proleter sosyalizmi değildi. 
Her şeyden önce tartışma hiçbir zaman bu genişliğe ulaşmamış, 
hiçbir zaman bu antagonizme sahip olmamıştı. Öte yandan bu tar-
tışma çok sınırlı çevreler içinde sürmekteydi. 

Bugün kabul etmem gerekir ki, o günlerde tartışmayı açık hale 
getirmek, tüm harekete ve kamuoyuna açmak için ısrarlı bir müca-
dele sürdürmemiş olmam büyük bir hataydı ve bugünün oluşumun-
da önemli bir rol oynadı, tartışmanın açık hale gelmesi için daha 
fazla ısrar etsem başarılı olabilir miydim? Meıkez çoğunluğu böyle 
bir eğilimi destekler miydi? Kuşkum yok, desteklemez, şiddetle karşı 
koyardı. 

Benim cılız taleplerime bile şiddetle karşı koymuştu. Çünkü iki 
inanca sahipti MK çoğunluğu:  

1. Kadroların önderler arasındaki tartışmaya katabilecekleri çok 
şey yoktur,  

2. Tartışma açılır yaygınlaşırsa uzlaşamaz hale geliriz ve bölünü-
rüz.  

Kısacası tartışmanın sınıılı kalması görüşlerin açılmamasını sağ-
ladı. Farklı eğilimler birbirlerinden farklı olduklarını bilerek ama bir-
birlerini tam tanımadan, birbirleriyle açıkça mücadele edemeden 
birlikte yaşadılar. Tartışma zaman zaman mücadele biçimine de 
büründü. Fiili uygulamalar oldu. Organlarda operasyonlar yapıldı. 
Merkez çoğunluğuna karşı görünenler organlarda azınlığa düşürül-
dü. Yukarıdan aşağı örgütlenme, doğal önderlik ve üye sayısının 
çoğaltılmaması bu tür davranışları, gelişmeleri mümkün kıldı. 

Tasfiyeci PB bir tesbitinde Kurtuluş örgütü için: "sınırları belirsiz-
di. Merkez üyelerinin ferasetine kalmıştı örgütün sınırları" diyor. 
Hem doğru, hem yanlış. Yanlış, çünkü Kurtuluş Örgülünün son de-
rece kesin sınırlaları vardı. Öyle ki, içine girmek mümkün değildi. 
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Öylesine katı ve sert idi ki açmak genişletmek olası değildi. Sınırla-
rın Merkez üyelerinin Icıascliııc kalmış olması ise İril anlamda doğ-
rudur. Buıada kastedilen sınır Merkez üyrlcıiniıı tartışına sinindir. 
Onlaı, kendi "lerascllcrine göre" tartışma hakkına tabiptiler. Ama bu 
hak iki ucuda yakan bir dcmiıdir. Y'aygıma tartışmayı açmaya baş-
laıs.ık lepki olur, içinden çıkılmaz problemler ortaya çıkar, tartışmayı 
yaymazsan bu kez görüşlerin gelişmesini, öğıeııilrnesini engellersin. 
Bu paradox içinde uen esas olarak ikinci yolu tercih etlim ve yanlış 
yaptım. 

Örgütümüz içinde -daha doğrusu başlıca MK içinde- varolan tar-
tışma, yukarıda da belirltiğim gibi, küçük burjuva sosyalizmi ile pro-
letarya sosyalizmi arasındaki çatışma değildi, fakat onun nüvelerini 
taşımaktaydı. Ancak eğer tartışma gelişebilseydi küçük burjuva ve 
proleler sosyalist anlayışlar netleşebilir ve örgül bu iki kampta safla-
şabilirdi veya tam tersine küçük burjuva anlayışlar, eğilimler tasfiye 
olur örgüt proletarya sosyalizmi çevresinde birliğini güçlendirebilirdi.  

Nitekim 12 Eylül sonrası tasfiyeciler bu kez sadece merkez için-
den değil, örgütün çeşitli birimlerinde yükselen tartışma talebine 
karşı ihraçla cevap verince tartışma açıkça başladı. Kurtuluş içinle 
ilk kez örgüt içi sorunlar yazılı düzeyde tartışılmaya başlandı ve kü-
çük buıjuva ve proleler sosyalist anlayışlar daha açık hale gelmeye 
başladılar. 

Örgütten ihraçlara, örgütün dağıtılmasına sen çıkarmayanlar 
kendilerinden söz konusu olunca olanca güçleriyle harekele geçmiş-
lerdir.  

Ben, yoldaşların bu tutumlarını onların koltuk hırsıyla açıklamıyo-
rum. Tam tersine, yoldaşların örgüt anlayışı 1,5 yıllık suskunluktan 
sonra harekete geçmelerini sağlıyordu. Aynı anlayış önderlerle kad-
rolar arasında derin farklar olduğunu, bu nedenle kadroların sorunla-
ra ortak edilemediğini tesbit ediyordu ve aynı anlayış "askı kararını", 
Merkez’in dağıtılmasını olağan -ama biraz anti-demokratik- olarak 
tesbit ediyordu. Yanlış örgüt anlayışının temelleri, birinci olarak ör-
gütün sınıfsal temelleri üzerinedir. İkinci olarak ise yukardan aşağı 
örgütlenme anlayışıdır ve bu ikisi çarpık bir demokratik-
merkeziyetçilik -daha doğrusu tek başına merkeziyetçilik- anlayışını 
üretmekledir. 
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Yukarıdan aşağıya örgütlenme, doğal önderlik Harekelimize ilk 
günden egemen olmuş anlayışlardır. Örgütün tüm inşaası, tüm geli-
şimi tepeden inme atamalarla gerçekleşmiştir.  Hemen hemen her 
oıgan atanarak göreve başlamış, bir süre sonra da kendi altlında 
atama yoluyla yeni organlar kurmaya başlamıştır Böylelikle tepeden 
inmecilik ve anti-demokratizm örgütü tepesinden tırnağına kavra-
mış-kucaklamıştır. Merkez Komitesinde ise bu anlayış daha da güç-
lüdür. Hareket / örgüt eşittir merkez komitesidir. Merkezin her kararı, 
hatla merkezin tek tek her üyesinin söylediği "hareketin kararı, tavrı-
dır.  

Hareketimizin 12 Eylül sonrası yaşadığı bunalım yaygın olan bu 
çarpık örgüt anlayışının doğrudan bir ürünüdür. Merkez üyelerinin 
tutumunun da başlıca nedenidir.  

C.Kamil yoldaşa göre örgütsel buhranın tarihi kendisinin snıuna 
doğrudan müdahalesi anıyla başlıyor. "Merkez Konferansı Tüm üyeli 
GMK toplantısı" daha önceki tüm gelişmeleri görmemezlikten geli-
yor, söz konusu olduklarında ve kendisi de söz söylemek, tavır be-
lirtmek zorunda kaldığında sanki her şey tamamen kendisinin dışın-
da olmuş-bilmiş, kendisinin hiçbir gelişmede sorumluluğu yokmuş 
gibi davranıyor. Öyle ya, O, bir "önder" olarak "Merkez Konferansın-
da" duruma müdahale etti, herşeyi düzeltmeye başladı. PB’nun 
kendisini Merkez Komitesi ilân etmesinden "Merkez Konferansı"nın 
"Tüm üyeli GMK toplantısı"na dönüşmesine kadar geçen süre içinde 
çocukların (karşılıklı) yaptıkları hataları düzeltecek tam bir hakem 
edasıyla. Herkesi yargılayacak yargıç edasıyla.  

Yoldaşın son yazısının başlığı yazınıın tüm içeriğini kısaca özetl i-
yor: "Kurtuluş örgütü tekdir". Niye? Onu pek açıklamıyor. Ama ce-
vap belli. Çünkü C.Kamil ve diğer önderler TKKKÖ'dedir de ondan. 
Cevap kısaca bu. 

C.Kamil tartışmaya "çağrı kararı”nı ele alarak başlıyor. "Çağrı ka-
rarı" ile Hareketin eski platformunun yeniden oluşturulduğunu, ancak 
bizim, KGK'nın, yıllardır ayıılma kararlılığında olduğu için, "çağrı 
kararına" salt bir manevra olarak cevap verdiğimizi kanıtlamaya ça-
lışıyor. 
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Yoldaşın en büyük kanıtı, benim : "Bir Rapor Üzerine Gecikmiş 
Bir Cevap" ve "Geçici Komite Hangi Şartlarda Doğmuştur" başlıklı 
yazılarımızdan yaptığı bir alıntı: 

"Biz körü körü körüne birlikten yana değiliz. Tasflyecilerle ara-
mızda ciddi görüş farklılıkları vardır. Ancak gerek tasfiyecilerin, ge-
rek çeşitli biçimlerde tasflyecllere yandaş olanların, gerekse bu tar-
tışmada henüz halâ bir tutum almamış olanların, kısacası bütün 
örgütün / hareketin  

a. görüşlerimizi duymasını isliyoruz,  

b. görüşlerimiz karşısındaki tutumlarını görmek Istlyoruz. İşte o 
vakit azınlık mıyız, çoğunluk muyuz göreceğiz. Ve şimdiden biliyo-
ruz kl Geçici Komite örgütlenmesini tanıyanlar ile tanımayan lar ara-
sındaki fark sayıca önemsizdir. 

“Evet, biz körükörüne bir blrlik lstemiyoruz. Biz sosyalizmin temel 
İlkelerinde anlaşma isliyoruz. Anti-sosyalist uygulamaların özeleştiri-
sini istiyoruz. Bütün yoldaşların "askı kararı" konusundaki görüşlerini 
belirtmelerini İsliyoruz. Anti-sosyalist uygulamayı benimseyenlerle 
aynı örgütün çatısı allında olacak değiliz. Biz komünizme bağlıyız. 
Proletarya ile küçük burjuvazi arasında kesin bir seçim isliyoruz. 
"Güç olma anlayışının" mahkûm edilmesini istiyoruz. Bu konularda 
anlaşamadıklarımızla aynı örgütün çatısı altında olmayacağız. Çün-
kü biz proletaryanın çizgisine bağlıyız. Biz küçük burjuva örgütü 
olmamakta kesin kararlıyız ve küçük burjuvazinin peşinde güç ol-
mak için koşanlarla birlikte proletaryanın partisinin oluşturulamaya-
cağına kesinlikle inanıyoruz. Çünkü biz komünizme bağlıyız." 

C. Kamil yoldaşa göre KGK ve ben ayrılma kararını çok önceleri 
vermiştik. Bunu uzun boylu "Merkez Konferans"ında anlattı. Ona 
göre G.K yanlış bir biçimde Kurtuluş içinde küçük burjuva sosyaliz-
mini ayrıştırma mücadelesi vermekte; GK, kendisini proletarya sos-
yalizminin, geri kalanları ise küçük buıjuva sosyalizminin temsilcisi 
olarak görmekte. Bu tesbitinin haklı yanları var. Bazı düzeltmeler 
yaparak C.Kamil’in anlattıklarını açarak tekrarlayalım. 

Kurtuluş Hareketi Merkezi içinde bir mücadelenin tartışmanın, 
farklı görüşlerin ve tutumların varlığı artık herkesçe biliniyor, O ise 
bunu daima bilmekteydi. Farklı görüş ve tutumlar 12 Eylül'den sonra 
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doğmadı. 12 Eylülden önce de hemen her merkez toplantısında bu 
farklı görüş ve tutumlar çatışıyor, mücadele ediyordu. Örgüt anlayışı 
üzerine, örgüt içi yaşam üzerine, örgütsel yapımız, örgütsel gelişi-
mimiz üzerine, sınıf ilişkilerimiz üzerine vs. Ne var ki, bütün bu tar-
tışmalar merkezin sınırları içinde hapsolmuştu, dolayısıyla tüm örgü-
te yayılamamaktaydı, bu olumsuz yanı oluşturuyor. Olumlu olarak 
ise Merkez Komitesi bu tartışmalara ve farklı görüşlere rağmen ey-
lemde birliği sağlıyordu. Farklılıklar açık ki merkez dışında da vardı. 
Ve tartışmanın / mücadelenin olduğu bu organlarda da eylemde 
birlik sağlanabiliyordu. Hemen belirtmek gerekir ki bu mücadelenin 
iki kanadı küçük buıjuva sosyalizmi ile proleter sosyalizmi değildi. 
Her şeyden önce tartışma hiçbir zaman bu genişliğe ulaşmamış, 
hiçbir zaman bu antagonizme sahip olmamıştı. Öte yandan bu tar-
tışma çok sınırlı çevreler içinde sürmekteydi. 

Bugün kabul etmem gerekir ki, o günlerde tartışmayı açık hale 
getirmek, tüm harekete ve kamuoyuna açmak için ısrarlı bir müca-
dele sürdürmemiş olmam büyük bir hataydı ve bugünün oluşumun-
da önemli bir rol oynadı, tartışmanın açık hale gelmesi için daha 
fazla ısrar etsem başarılı olabilir miydim? Meıkez çoğunluğu böyle 
bir eğilimi destekler miydi? Kuşkum yok, desteklemez, şiddetle karşı 
koyardı. 

Benim cılız taleplerime bile şiddetle karşı koymuştu. Çünkü iki 
inanca sahipti MK çoğunluğu:  

1. Kadroların önderler arasındaki tartışmaya katabilecekleri çok 
şey yoktur,  

2. Tartışma açılır yaygınlaşırsa uzlaşamaz hale geliriz ve bölünü-
rüz.  

Kısacası tartışmanın sınıılı kalması görüşlerin açılmamasını sağ-
ladı. Farklı eğilimler birbirlerinden farklı olduklarını bilerek ama bir-
birlerini tam tanımadan, birbirleriyle açıkça mücadele edemeden 
birlikte yaşadılar. Tartışma zaman zaman mücadele biçimine de 
büründü. Fiili uygulamalar oldu. Organlarda operasyonlar yapıldı. 
Merkez çoğunluğuna karşı görünenler organlarda azınlığa düşürül-
dü. Yukarıdan aşağı örgütlenme, doğal önderlik ve üye sayısının 
çoğaltılmaması bu tür davranışları, gelişmeleri mümkün kıldı. 
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Tasfiyeci PB bir tesbitinde Kurtuluş örgütü için: "sınırları belirsiz-
di. Merkez üyelerinin ferasetine kalmıştı örgütün sınırları" diyor. 
Hem doğru, hem yanlış. Yanlış, çünkü Kurtuluş Örgülünün son de-
rece kesin sınırlaları vardı. Öyle ki, içine girmek mümkün değildi. 
Öylesine katı ve sert idi ki açmak genişletmek olası değildi. Sınırla-
rın Merkez üyelerinin Icıascliııc kalmış olması ise İril anlamda doğ-
rudur. Buıada kastedilen sınır Merkez üyrlcıiniıı tartışına sinindir. 
Onlaı, kendi "lerascllcrine göre" tartışma hakkına tabiptiler. Ama bu 
hak iki ucuda yakan bir dcmiıdir. Y'aygıma tartışmayı açmaya baş-
laıs.ık lepki olur, içinden çıkılmaz problemler ortaya çıkar, tartışmayı 
yaymazsan bu kez görüşlerin gelişmesini, öğıeııilrnesini engellersin. 
Bu paradox içinde uen esas olarak ikinci yolu tercih etlim ve yanlış 
yaptım. 

Örgütümüz içinde -daha doğrusu başlıca MK içinde- varolan tar-
tışma, yukarıda da belirltiğim gibi, küçük burjuva sosyalizmi ile pro-
letarya sosyalizmi arasındaki çatışma değildi, fakat onun nüvelerini 
taşımaktaydı. Ancak eğer tartışma gelişebilseydi küçük burjuva ve 
proleler sosyalist anlayışlar netleşebilir ve örgül bu iki kampta safla-
şabilirdi veya tam tersine küçük burjuva anlayışlar, eğilimler tasfiye 
olur örgüt proletarya sosyalizmi çevresinde birliğini güçlendirebilirdi.  

Nitekim 12 Eylül sonrası tasfiyeciler bu kez sadece merkez için-
den değil, örgütün çeşitli birimlerinde yükselen tartışma talebine 
karşı ihraçla cevap verince tartışma açıkça başladı. Kurtuluş içinle 
ilk kez örgüt içi sorunlar yazılı düzeyde tartışılmaya başlandı ve kü-
çük buıjuva ve proleler sosyalist anlayışlar daha açık hale gelmeye 
başladılar. 

Eğer tartışma düzenli bir şekilde yapılıp yaygınlaştırılsaydı iki 
dünya görüşü arasındaki mücadele mi hale gelebilir, örgüt suni bir 
kamplaşma yerine sağlıklı bir biçimde kamplaşırdı. Teorik sorunlar 
bölünmenin gerçek ve tek nedenini oluştururdu. GK bunun için mü-
cadele etli. GK proletarya sosyalizmini savunduğu iddiasındadır 
fakat Kurtuluş içindeki ayrışmanın -bugün dahi- tamamlandığını sa-
vunmamaktadır. Ziıa Kurtuluş olması gereken tartışmayı yaşamadı, 
yaşattırılmadı, Tasfiyeciliğin başarısı budur.  

Şimdi, küçük burjuva sosyalizmi ile onun her türlü etkisiyle müca-
delede kararlı olan KGK örgütlenmesi kendi iradesi dışında oluşan 
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durumu bir anlamda kabul etmek, bir anlamda ise red etmek duru-
mundadır. Bu, proleterya sosyalizmi için olumsuzluktur!.  

Tam bu noktada da ilk ihraçlardan TKKKÖ GMK'sının (Kasım 
83.) kararına kadar ki süre içinde GK'nın izlediği hattı bir kez daha 
anlatmak gerekiyor. Bu hat birbiriyle çelişkili gibi görünen iki olguyu 
içermektedir. Ortada çelişki var gibi güründüğü için de C.Kamil de 
dahil olmak üzere bir çok TKKKÖ'lü yoldaş KGK'nın tutumunu an-
lamamaktadırlar veya anlıyor fakat anlamıyor gözükmektedirler. 

TASFİYECİLERİN ÖRGÜTÜYLE KURTULUŞ GEÇİCİ ÖRGÜTÜ 
GK ARASINDAKİ İLİŞKİ NEYDİ? 

Defalarca anlatıldığı İçin bir kez daha uzun uzun anlatmaya ge-
rek yok. Kurtuluş içinde iki gelişme birlikte yaşandı: PB (Tasfiyeciler) 
"askı kararı", yani tüzük ve programın kabulü ve "7 - 8 Kasım karar-
ları " ile bu kararların alınmasının öncesinin örgütünü dağıttılar. Aynı 
günlerde aldıkları bir başka tutum ile de GK'yı oluşturan yoldaşlarla 
ve diğer bazı yoldaşlarla ilişkilerini kestiler. İşte C.Kamil ve diğerleri-
nin anlamadığı veya anlamak İstemedikleri nokta budur. 

KGO bu iki gelişmeyi ayrı ayrı ve birleşik olarak şöyle değerlen-
dirmektedir: Tasfiyeciler "askı kararı" ile yani örgütün üyeliklerinin 
%60’ını iptal edip, eski MK’ni dağıtıp kendilerini MK ilan edip bunu 
yeni çıkardıkları tüzükle yasallaştırdıklarında birleşik örgütlenmemiz 
sona ermiştir. PB (Tasfîyeciler) "askı kararını" alırken onlar için baş-
lıca itici güç "arınma" mantığıydı ve sekretere yazdıkları mektupta 
açıkça ifade ettikleri gibi arınılması gerekenler "malum" kişilerdi, 
yani uzun süredir MK çoğunluğunun kimi görüşlerine, kimi eylemle-
rine karşı çıkan, tartışan yoldaşlardı. Buı yoldaşların önce "askı ka-
rarı" ile üyelikleri ellerinden alındı, ardından da "12 Eylül Hizbini 
Mahkûm Edelim" yazısıyla birlikte ihraç edildiler. C.Kamil, İ.Halef ve 
üç eski tasfiyeci, "geri çekilme taktiği ve örgütsel sorunlar" başlıklı 
Taslak 2'de "askı kararı"nı "örgütsel yapıyı düzene sokmak amacıyla 
alınan bu karar sosyalist demokrasi anlayışıyla çakışmayan, öıgüt 
merkezini kadir-i mutlak kılan, bütünüyle anti-demokratik bir uygu-
lamadır" diye nitelemekledir. 

C. Kamil yazısında benim "Merkez konferansında" verdiğim son 
öneriyi söz konusu ederek bu önerinin birinci kısmını "mantığına 
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itiraz eden yoktu" diyor ve aynı yazısının daha ileri bir kısmında bek-
lendi ve görülseydi kimilerin ne dediği diye ekliyor. -11-  

Epeyce bekledik yoldaş! Seni ve diğerlerini, tarafsızları. Kararla-
rın alınmasından üç yıl,  toplantıdan bir yıl sonrasına kadar bekledik. 
( 22 ) Ve bu uzun uzadıya bekleyişin sonunda görüşlerinizi Taslak 
II’den öğrendik. "Kimsenin mantığına itiraz etmediğini" söylediğiniz 
benim önerime de bir bakalım ve sizin Taslak II'deki tespitinizle kar-
şılaştıralım.  

Benim reddedilen önerim şöyleydi:  

“ A. GMK PB’nun Temmuz ve Kasım 1981 tarihlerinde aldığı ör-
güt üyeliklerinin bir kısmının önce askıya alınması, ardından iptal 
edilmesi kararlarını geçersiz sayar.  (a.b.ç) Bu kararla üyelikleri kal-
kan yoldaşlar bu tüzüğün GMK'da kabul edilmesiyle birlikte üye sı-
fatlarını yeniden kazanırlar. 

B. PB'nin Temmuz 1981 - Şubat 1982 tarihleri aranndaki kararları 
ile örgüt üyeliğinden çıkarılan yoldaşların oluşturdukları Geçici Ko-
mite Örgütlenmesi bir bütün olarak örgüte kabul edilir.”  

Önerimin buraya kadarki kısmını C.Kamil de aktarmış. Onun ek-
sik bıraktığı son cümle de şöyle: “GK üyelerinin örgüt içindeki istih-
damını GMK yürütür”. Küçük, fakat sanırım,önemli bir nokta!. Şimdi 
iki öneriyi karşılaştıralım: 

1. 5 imzalı taslak eski kararın "örgütsel yapıyı düzene sokmak 
amacıyla alınmış bir karar" olarak niteliyor. Benim önerimde böyle 
bir tespit yok. Ancak ben "askı kararı"nın sadece örgütsel yapıyı 
düzenlemek gibi "masum" gibi gerekçesi olduğuna inanmıyorum. PB 
ne diyordu, hatırlayalım yeler!  

2. Yoldaşların taslağı, "askı kararı”nı "sosyalist demokrasi anlayı-
şıyla çakışmayan (...) Anti- demokratik" bir karar olarak niteliyor. İlle 
de bir satırla bu soruna değinmek istiyorsak ( 23 ) ve ille de uzlaşmak 
istiyorsak yeterlidir. Biz, askı kararının "mantıki sonuçlarının" yani bu 
kararı alan sosyalizm anlayışının nerelere vardığını ve varabi-
leceğini, kararı alanların diğer söyledikleri ve yaptıkları ile ele alarak 
uzunca anlattık bir daha uzun boylu tekrarlamaya gerek yok. Kısa-
ca, bu anlayış işçi sınıfının iktidarının yerine partinin, onun da yerine 
merkez komitesinin diktatörkiğüne geçirir.  
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3. Fakat iki öneri arasındaki asıl farklılık bu noktalarda değil. Be-
nim önerim askı kararına ve onunla birlikte politbüronun Temmuz ve 
Kasım 81 tarihli tüm kararları iptal etmeyi, geçersiz saymayı öner-
mektedir. Beşli taslak ise bu konuda bir şey söylemiyor, fakat pratik 
tutumuyla bu kararları geçerli olarak görüyordu. Kısacası, "Sosyalist 
demokrasi anlayışıyla çakışmayan" bir anlayışa ortak oluyor. So-
rumluluğu paylaşma anlamında değil sorumluluğu devam ettirme 
anlamlında. Benim önerim örgütün "meşruiyetini" (yasallığını - kural-
larını) bozan kararlara son veriyor, kararları geçersiz sayarken so-
nuçlarını da ortadan kaldırıyordu. Böylece örgütün tekrar Politbüro-
nun tasfiyeci saldırısının öncesindeki meşru platformuna “meşru” bir 
dönüşü sağlıyordu. Öte yandan "askı kararı" tek başına büyük bir 
öneme sahipti ancak onunla birlikte örgütümüzün sona ermesini 
sağlayan diğer kararları da (Temmuz 81 ve 7-8 Kasım 1981 kararla-
rı) iptal etmek ve "sosyalist demokrasi ile çakışmayan" bu kararların 
sonuçlarını da ortadan kaldırmak gerekiyordu. 

Bu sonuçların ilki önerinin ileri sürüldüğü toplantının yeniden dü-
zenlenmesi ve “Merkez konferansı” gibi saçma bir organdan ve iki 
merkez komiteli bir örgüt olmaktan kurtulmayı amaçlıyordu. Öneri 
kabul edildiği takdiıde (ki bence mantığı da kabul edilmemekleydi) 
Politbüıonıın kendisini MK ilan eden kararı da iptal olmuş olacağın-
dan, doğal olarak "kendisini yeniden üıeten MK"nın iki yeni üyesi de 
(her ikisi de tasfiyeciler arasındaydı) toplantı dışı kalacak ve Kurtu-
luş örgütünün GMK toplantısı başlayacaktı. 

"Bir Rapor Üzerine Gecikmiş Bir Cevap"ta Kurtuluş'un merkez 
örgütlenmesinin geçirdiği aşamaları özetlemiştim. Yukarıda adı ge-
çen toplantıya katılan iki tasfiyeci (PB üyesi), benim ve diğer bazı 
GMK üyelerinin bilgisi dışında "kendisini yeniden üreten" MK (PB) 
tatafından GMK'ya (!) alınmıştır. Bir örgüt içerisinde böyle bir geliş-
me mümkün müdür? Tasfiyecilere ve onlara yeni katılan C.Kamil'e 
göre evet mümkündür. SosSosyalizm’e göre ise hayır! Peki, bizim 
PB'yu oluştururken sahip olduğumuz tüzüğe göıe mümkün müdür? 
Cevap gene hayır'dır. Bizim tüzüğümüze göre GMK'ya yeni üye alı-
nabilmesi için 2/3 çoğunluk gerekir. Politbüro hiçbir zaman GMK 
içinde 2/3 çoğunluğa sahip değildi. Öyleyse bunun GMK'ya yeni üye 
alması “meşru” değildir. Aynı şekilde bizini tüzüğümüze göre 
GMK’nın tüzük değişikliği yapabilmesi için de gene 2/3 çoğunluk 
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gerekir. Demek ki PB’nun tüzük değiştirmesi, ya da yeni bir tüzük 
kabul etmesi de mümkün değildir. PB’nun bu kararları da "meşru" 
değildir. Bütün bunlardan sonra Polilbüronun raporunu okuduğu 
örgütün "meşruluğu" nerededir? Olsa olsa C.Kamil'in ve bazı diğer 
yoldaşların iki dudağının arasında. Onlar "meşrudur " buyuruyorsa 
biz de kabul etmek zorundayız zahir.  

4. Benim önerimle beş imzalı tasarıyı veren yoldaşlar arasındaki 
önerilere ilişkin “son mantık farklılığı” da “örgüt dışına düşünlere” 
ilişkin farklı bakışlarımız farklı çözümler önermemizdir. Benim öne-
rim ister "askı kararı" ile, ister ihraç yoluyla, isterse de başka biçim-
lerde PB’nun örgütlülüğünden ayrı düşenleri örgütümüzün eski plat-
formundaki yetkilerinin (üyeliklerinin) devam etmekte olduğunu tes-
pit etmekte ve polilbüronun onları çeşitli biçimler altında tasfiye et-
mesini mahkum etmektedir. 5 imzalı taslak sahiplerinin bu konudaki 
tutumu ise “Merkez Konferansı”nın aldığı kararlardır. Bu kararlardan 
birinde "var olan noktada, çeşitli nedenlerden dolayı bu örgütün dı-
şında kalmış örgüt üyeleri mevcuttur" demekledir. İkincisi, "yurt dı-
şında bulunan eski üyeleri tekrar üyeliği onaylanıp kabul edildi"; 
üçüncüsü ise "ilk tüzüğe göre örgüt üyesi kabul edilenlerin, hazırla-
nan tüzüğe uygun olarak istisnai durumlar dışında üyelikleri geçerli-
dir" demekleydi. Dördüncü ve son karar ise :"Ayrıldıkları, atıldıkları, 
iddiasında bulunup da ilk tüzüğe göre örgüt üyesi durumunda olan 
yoldaşlar daha önce kabul edilen kararlara uygun olarak örgüte da-
vet edilirler. Bu daveti kabul edenler için önceki karar olduğu gibi 
geçerlidir."  

C. Kamil ve diğer dört yoldaş için "Ayrıldıkları, atıldıkları iddiasın-
da bulunanlar"  - ki bunlar esas olarak GK’lı yoldaşlardır- "örgüte 
davet edilirler." Benim önerime göre ise bu yoldaşlar zaten örgül 
üyesidirler. Çünkü Pulitbüro’nun tüm "meşru" olmayan uygulamaları 
ortadan kalkmıştır. 

Kısacası, C. Kamil benim önerim için "mantığına itiraz eden yok-
tu" derken yanılmaktadır. Tam tersine TKKKÖ GMK'sının tümü be-
nim önerimin "mantığına itiraz etmektedir ve bir anlamda da bugün 
sürmekte olan meşruluk tartışması da bu mantıkta anlaşamamaktan 
doğmaktadır. 
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GK'nın sayısız kereler açıkladığı tutumu benim tarafımdan "Mer-
kez Konferansında" belirtildi: GK, tasfiyecilerin yarattığı olağanüstü 
koşullurda doğmuş geçici bir örgütlenmeydi. Geçiciliğin süresi ise 
hareketin eski platformuna dönülebilmesi ile belirlenmekteydi. Nite-
kim GK'nın tüm pratiği ve benim toplantıdakl tutumum aynı doğrul-
tuda oldu. Talebimiz hareketin eski plalformunun yaratılmasıydı. 
Bunun yolu ise tasfiyeci kararları terk etmekti. Fakat bu noktada 
karşımızda pratik bir başka soıun durmaklaydı. Geçen süre içinde 
eski platformun dağılmasıyla birlikte iki yeni platform oluşmuştu: 
Tasfiyecilerin yeni tüzüğüne göre oluşan örgüllenme ve kendi tüzü-
ğü doğrultusunda oluşan Kurtuluş Geçici Örgütü. Her iki örgütlenme 
yeni üyeler kazanmış, yeni yapılar oluşturmuştu. Bu durumda eski 
plalfoıma dönebilmenin yolu ya her iki yeni yapıyı reddetmekti ya da 
her iki yeni yapıyı eski platformun sınırları içine kabul etmekti. "Mer-
kez Konferansı" çoğunluğu tasfiyecilerin toplantıya getirdiği ör-
gütlenmeyi kabul etti. GK'nın örgütlenmesini ise yeni platformun 
dışında bıraktı. 

"Merkez Konferansı" bu tutumunu toplantının neyin toplantısı ol-
duğunu saptadığı kararın oylanmasında belirledi. Bu kararın alınışı-
na da kısaca değinmek gerekir: Karar iki kez oylandı. Birinci kez 
öneri C.Kamil yoldaştan geldi. Ben ve İ.Halef karşı oy verdik. Top-
lantı böylelikle kesintiye uğradı. Daha sonra İ.Halef yoldaş yeni bir 
oneri paketi hazırladı. İ.Halef'in önerisi de Polilbüronun örgütünü 
"meşru'' Kurtuluş Örgütü olarak kabul ediyor, bir öncekl öneri gibi o 
da yeni bir tüzüğü gerekli görüyor, fakat ayrı olarak üyelikleri askıda 
olan yoldaşların yeniden üyeliklerini öneriyordu. Bu öneri paketinin 
ortaya konmasıyla toplantı yeniden başladı. İ.Halef’in önerisi benim 
dışımdaki yoldaşlarla ben olmadan bir kez tartışılmış, üzerinde an-
laşılmıştı. Bunun üzerine toplantıya yeniden katıldım ve bir kez daha 
birliği zorlamaya çalıştım. Fakat öneri paketinin tartışılması sürecin-
de bir kez daha tasfiyecilerin, Yılmaz ve C.Kamil yoldaşın birlikten 
ne anladıklarını gördüm. Bana üzerinde anlaşıldığı söylenen öneri-
min her maddesi tekrar tekrar tartışıldı, oylandı ve "askı kararı" ile 
dolaylı ilişkisi olan madde daha önce üzerinde anlaşıldığı gibi kabul 
edilmedi. Bu madde üzerine tartışmalar sürerken tüzük hazırlanma-
ya başlandı. Toplantının bu noktasında benim çabam "ipleri kopar-
mamak"dı. Gelişen olay ise, en yeni tüzüğün hazırlanması ile bir kez 
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daha Politbüronun tasfiyeciliğini “meşrulaştrılması” idi. Ve tüzüğün 
tamamlanmasından sonra son bir kez daha tasfiyeciliğin "meşrulaş-
tırılmasına" karşı çıktım. Önerimin reddedilmesiyle birlikte de artık 
yoldaşlarla aynı sorumlulukları paylaşamayacağımı gördüm ve hem 
organdan hem de toplantıdan ayrıldım. Eski platforma dönebilme-
nin* olasılığı kalmamıştı. Yeni fiili durumu bir kez daha kabul etmek 
ve yeni taktiklerle mücadele etmek gerekiyordu. Artık "tarafsız" eski 
GMK üyeleri tutumlarını belirlemişler ve benim dışımda oybirliği ile 
tasfiyecilerin örgütünü "meşru" olarak kabul etmişlerdi.  

Tasfiyecilerin örgütünün eski GMK üyelerince meşru olarak ta-
nınması ile bu yoldaşlar nasıl bir örgütl ve sosyalizm anlayışına sa-
hip olduklarını açıklamış oluyorlardı. Daha sonra ise F.Yıldız hariç 
diğer yoldaşlar, hazırladıkları karar taslağı ile hangi “mantıkta anlaş-
tıklarını”bu kez yazılı olarak belirttiler. Konferasdaki tartışmalarda 
F.Yıldız'ın tutumu ne oldu, onu bilmiyorum. 

"TÜM ÜYELİ GMK TOPLANTISINDAN" YA DA "MERKEZ KON-
FERANSI'NDAN AYRILMAM ÜZERİNE KURGULAR' 

Ocak 83 toplantısının nasıl başlayıp, nasıl geliştiği çokça anlatı l-
dı. Bu nedenle ayrıntılarına girmek gereksiz. Kabaca toplantı benim 
toplantıdan ayrılmama kadarki tüm sürecini "ne toplantısı" olduğunu 
saptamakla geçirdi. Sonunda C.Kamil yoldaş "toplantının, raporunu 
dinlediğimiz örgütün (Politbüronun örgütünün) GMK toplantıisı" ol-
duğunu ileri süren bir önerge verdi. Önerisi kabul edilmezse de top-
lantıyı terkedeceğini söyledi. Oylama sonucu i.Halef ve ben karşı oy 
verdik, diğer yoldaşlar ise öneriyi desteklediler. 

C.Kamil yoldaşın da aktardığı gibi, ben, toplantının en başından 
beri iki platformda sürdürülebileceğini söylüyordum: Birinci platform 
her türlü meşruiyeti, kuralları bir yana bırakarak öncelikle sahip ol-
duğumuz teorik sorunları tartışmaktı. İkinci platform ise kurallar çer-
çevesinde tartışmak, çözüm aramaktı. Benim tercihim öncelikle bi-
rinci platformda tartışmaları sürdürmek, anlaşılabilindiği ölçüde ise 
ikinci platformu tartışmaya başlamaktı. Ne var ki, toplatı çoğunluğu, 
oylayarak değil ama pratik tutumuyla ve gündem tesbitiyle birinci 
platformu reddetti, fakat ikincisinde de yürüyemedi. 

Bugün C.Kamil, İ.Halef ve diğer yoldaşlar TKKKÖ’nün meşru 
Kurtuluş platformu olduğunu kolaylıkla iddia edebilmektedirler. Hiç 

http://ckan.il/
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kuşkum yok ki (İ.Halef veridiği oyla da bunu kanıtladı) toplantının 
neyin toplantısı olduğunda, kuşkulu idiler. Her ikisinin kuşkuları, bu 
arada Yılmaz yoldaşı da C.Kamil ve İ.Halef'e katmak gerekir, birbi-
rinden farklıydı. Toplantı boyunca ben Kurtuluş Örgütlenmesinin da-
ğıldığını ve birlik için yolun eski platforma dönmek olduğunu anlat-
maya çalıştım. İ.Halef bir başka anlayışla ve biçimle aynı şeyi anla-
tıyordu. Bana kalırsa C.Kamil yoldaş da toplantının bir noktasına 
kadar kuşkularla doluydu, "öğrenmek ve anlamak" isliyordu. Toplan-
tıdaki tartışmalardan çok, toplantı dışı sohbetlerle "gerçekleri gördü" 
ve kuşkuları dağıldı. 

C.Kamil yoldaş yukarıda belirttiğim öneriyi vermeden önce yaptı-
ğı son konuşmada benim ve diğer GK'lı yoldaşların (ona göre biz 
"bütün gücümüzle işçi sınıfına gidelim" diyen gruptuk) birlik diye bir 
derdimiz yoktu, tam tersine biz, 12 Eylül’den başlayarak Kurtuluş 
hareketini ayrıştırmaya çalışıyorduk. 12 Eylül 'den sonra da Politbü-
ro’nun "biraz sekter" tutumu sonucu örgütten ayrılmış, yeni bir örgül 
oluşturmuştuk. Yoldaşın bu iddiasını yeterince tartıştık, bir daha 
tekrarlamayalım. Burada önemli olan yoldaşın ssübjektivizmidir. O, 
bu konuşmasıyla bizim ayrılmak istediğimize olan kesin inancını 
belirtti ve kendi deyimiyle: "Bizi ayrılmakta serbest bıraktı."  

C Kamil'iin önerisinin çoğunluğun oyunu alması benim için "yeni" 
bir olguydu Oylamadan sonra İ.Halef "ayrılık korkusunu" (kendisinin 
ayrılığını kastediyordu) anlatıyordu. Aynı "korku" benim için de ge-
çerliydi. Zira eski platforma dönebilmenin tüm olanakları henüz kul-
lanılmamıştı. Yarım yamalak da olsa, bütün bu olanaklar kulla-
nılmalıydı. 

Benim dışımdaki diğer yoldaşların yaptıkları tartışmanın sonu-
cunda İ.Halef'in bir ölçüde C.Kamil ile anlaşan bir ölçüde de farklı 
olan önerisinde de anlaşıldığı bana da iletildi. Toplantı yeniden baş-
ladığında gördüm ki PB’cu yoldaşlar da, Yılmaz ve C.Kamil yoldaş-
lar da esas olarak bana aktarılan anlaşmada anlaşmamışlardı. Bu 
noktada üç tutum alınabilirdi: 

1. Örgütün ikiye bölündüğünü, bundan böyle birlik için iki örgütün 
karşı karşıya gelip tartışması gerektiğini söyleyerek ayrılmak, 
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2. Yaratılan yeni durumu eleştirerek kabul etmek, karşı önerilerle 
zorlamak. Fakat esas olarak eski platforma dönebilmek için müca-
dele etmeye devam etmek, 

3. Tam anlamı ile uzlaşmak, PB’nun tüm meşruiyeti dağıtmış ol-
masını kabul etmek, C.Kamil'in, sonradan da İ.Halef’in tutumları gibi.  

Bu üç seçenekten birincisi ve üçüncüsünü seçmek yanlıştı. So-
nuç olarak ben ilk günden beri kendimin, GK'nın ve bazı başka yol-
daşların izlediği yolu, yani ikinci yolu seçtim. Eski platforma döne-
bilmek için mücadele...!   

C.Kamil ise benim “görev almadan toplantı mahallinden ayrıldı-
ğımı” söyleyerek, bunu örgütten ayrılışımın kanıtı olarak ileri 
süıüyor. Yoldaş her şeye rağmen görev vermeyi düşünmüş, ama 
komik bir duruma düşmemek için böyle bir öneride bulunmamış! 
Belki doğrudur, ama bir de tersini düşünüiversin: Ben "örgütten ay-
rılmadım" diyorum, onlar “hayır ayrıldın, çünkü biz öyle karar aldık" 
diyorlar. Gidip görev istemem biraz komik olmaz mıydı? Cevap her 
halde, "olur böylr durumlarda böyle vakalar"dır. 

Hakkımda alınan son kararın en ilginç yanı benden özeleştiri is-
tenmesidir. Neyin özeleştirisi? Sözlü olarak bana anlatılanları anlat-
mayacağım. C.Kamil yoldaş sinirleniyor, ama bir zahmet "resmi" 
kararı açıklasınlar. Benden istenen GK'nın kuruluşunun özeleştirisi 
mi? Yoksa benim GK'yı savunmam mı? Veya "kapıyı çaıpıp gitmem 
mi, yani görev almamam mı? Eğer ilk ikisi ise bu GK'nın yargılan-
ması, Politbüro'nun aklanmasıdır. Böyle bir özeleştiri benim için ke-
sinlikle sözkonusu değildir. Böyle bir özeleştiri yapmadan onlarla 
birlik olamayacaksam ayrı olmayı tercih ederim. Yok, toplantıdan 
görev almadan ayrılmamın özeleştirisi isleniyorsa, bu da biraz ko-
mik, çünkü benden özeleştiri isteyen karar aynı zamanda benim 
örgütten ayrıldığımı da tesbit ediyor.  

Küçük iki nokta daha var:   

1. ) Nasır yoldaşın durumu. Kendisi uzun bir süre görev almayı 
ret etti. Ondan özeleştiri mi istendi, yoksa tutumu övüldü mü? (Bak. 
5 imzalı Konferans Karar Taslağı.)  

2 ) C.Kamil yoldaş "Avrupa Özel Organı”na yazdığı yazıda bu 
özeleştiri sorunu için şöyle diyor: "Biz Hulki'nin ayrıldığına inanıyor-
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duk. Özeleştiri ile ikinci bir kapı açtık" ve ekliyor: "Hulki yoldaş ister 
GMK'ya eleştiri yazıp özeleştirim budur diye sunabilirdi, isterse sa-
hiden kendisinde gördüğü hatalar konusunda öıgütü ikna etmeye 
çalışırdı". 

C.Kamil yoldaşın özeleştiriden anladığı bu. Onun "resmi açıkla-
ması"na göre "örgütsel sorunlar üzerine almış olduğum uzlaşmaz 
tutumun özeleştirisi istenmekledir. Ama ben serbestim (!) istersem 
"gerçeklen özeleştiri" yaparım, istersem onları suçlar bunu "özeleşt i-
ri" diye yuttururum.  

Biraz ciddiyet yoldaşlar...,!  

"GERİ ÇAĞIRMA" KARARI ÜZERİNE  

Eski ve yeni Tasfiyeciler Politbüro icraatını basitçe "anti-
demokratik" olarak nitelemekle ve "atılan-ayrılan eski üyeleri geri 
çağırmakla" hareketin eski platformunu oluşturduklarını iddia etmek-
tedirler. Ne var ki Kurtuluş Hareketi a) salt "eski" üyelerden oluşma-
maktadır, b) tasfiyeci saldırı başladığından bu yana yeni olgularla 
gelişmektedir. Bu yeni olguların belirleyici öğesi "meşruluğun" orta-
dan kalkmış olması ve Kurtuluş Geçici Örgülü'nün kurulmuş olması-
dır.  

"Geri çağırma" kararı "eski platformu" oluşturmamakla birlikle 
Kurtuluş Geçici Örgütü için bir kez daha birlik doğrultusunda tartış-
ma platformunu açabilecek olması açısından bizce olumlu olarak 
kabul edildi. KGÖ bu nedenle tüm yoldaşlara TKKKÖ platformunda 
kalmaları gerektiğini belirtti ve aynı zamanda da "geri çağrılan" yol-
daşların TKKKÖ’den görev almalarını bildirdi. Yoldaşlar görev aldı-
lar. Bir süre sonra ise TKKKÖ-GMK'sı yoldaşlarla vc KGÖ'nü "meş-
ru" gören herkesle "ilişkilerini kesti", ihraç etti.  

C.Kamil yoldaşa göıe GK'lıların hem KGÖ hem de TKKKÖ üyesi 
olmaları bizim çarpık örgüt anlayışımızı göstermektedir. O, uzun 
uzun bizi Kurtuluş Örgütü’nü tanımadığımızı kanıtlamaya çalışıyor, 
Gereksiz bir çaba içinde. KGÖ, TKKKÖ'yü Kurtuluş Örgütü olarak 
tanımadığını her fırsatta beyan etti. Bugün de aynı şeyi söylüyor. 
Yoldaşlara önce Tasfiyecilerin örgütünden, sonra da TKKKÖ'den 
görev almalarını önerirken de aynı şeyi söylüyordu. Bu tutumun ne-
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deni KGÖ'nün birliği zorlama, tartışmayı sağlama eğiliminin ifadesi-
dir. 

Biz her zaman "körü körüne bir birlik" istemediğimizi ilan ellik. Bi-
zim istediğimiz öncelikle örgütlü bir yapı içinde tartışabilmenin ola-
naklarının yaratılabilmesiydi. Bu tartışma içinde kimin ne söylediği 
ortaya çıkacak, kimin kimle yürüyebileceği belirlenecekti. İhraç edi-
lip, tasfiye edilirken örgütlü bir ortak yapı içinde tartışma olanağını 
kaybettik. KGÖ tüm üye yapısıyla birliğe çağrılmayınca aynı oIanağı 
bir kez daha kaybettik, fakal bu olanak tamamen ortadan kaybol-
mamıştı. Elde kalan son şansı denemek, zorlamak gerekiyoıdıı. 
"Geri çağırma" kararına bu nedenle olumlu cevap verildi. TKKKÖ 
Konferansına sınırlandırılmış olanaklarımızla katılmak ve tartışmak 
gerekiyordu.  

Bu süre içinde KGÖ ise kendi siyasal faaliyetine Konferans son-
rasına kadar elbetteki devam edecek ve Konferans sonuçlarını bek-
leyecekti. Konferans sonuçlarına göre ise yeni bir tutum alınacaktı. 

Bu sınırlı olanağı da kullanamadık ve bir kez daha birlikçi tavrı-
mız yenilgiye uğradı. Yenilgiden kurtulmak bizim için mümkün değil-
di. Çünkü iradi tutumumuzla belirleyici olan biz değil, TKKKÖ 
GMK'sı idi. Biz ortak iradenin parçası değil her zaman olduğu gibi 
sadece onun eklentisiydik. Alışageldiğimiz tutum 1981’de olduğu 
gibi yenilendi, ne olduğunu anlamadan yeniden yoldaşlarımızla tüm 
ilişkilerimiz kesildi. Şimdiden sonra da artık bu yeni durumu kabul 
etmek ve yeni taktiklerle mücadeleye devam etmek zorundayız. 

"Geri çağırma" kararını eski platforma dönme olarak niteleyen 
C.Kamil yoldaş ise kendilerinin Kurtuluş Örgütü olduğunu, bizim ise 
onu tanımadığımızı anlatmak için 1981 Temmuzu ile 1983 Ocak 
ayları arasındaki tüm gelişmelere değinmeksizin elindeki tüm mal-
zemeyi karşımıza yığıyor. İlk dayanağı bizim Tasfiyecilerin oluştur-
duğu örgütlenmeye "bu yeni bir yapıdır" dememiz. Yoldaş "demek 
biz eskiden her tüzük yapışımızda yeni bir örgüt kurarmışız da kim-
se farketmezımiş. Tüzük yenilemekle yeni örgüt olunmaz" diyor. 
Doğrudur, tüzük yenilemekle yeni örgül olunmaz, ama biz sadece 
"tüm üyeli GMK toplantısı" yeni bir tüzük kabul ettiği için yeni bil ör-
güt oldu demiyoruz, yoldaş yanılıyor. Bizim mantığımızı, sosyalizm 
anlayışımızı kavramıyor.  
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Biz Tasfiyeciler 7-8 Kasım Kararları ve "askı kararı" ile örgütü 
tasfiye ettiler diyoruz. C.Kamil ve diğer eski merkez üyeleri ise bu 
gelişime karşı tutum almadınız. Kurduğunuz, önderi olduğunuz örgüt 
dağıtılıp yokedilirken beklediniz. Üyesi olduğunuz organ dağıtılıp 
yetkileri elinden alınırken ses çıkarmadınız. Meşru olarak sizin ve 
benim yöneticisi olduğumuz örgüt 7-8 Kasım Kararları ile yokedildi.  

"Şimdiye kadar Politbüro diye anılan organ Merkez Komitlesi’dir" 
diyen karar ortada iken, “Parti inşa dönemine giren örgütün iki temel 
belgesinden biri olan tüzük" senin de içinde olduğun organı (örgü-
tünle birlikle) dağıtmış, sahip olduğun yetkileri elinden almışken, 
oluşturduğun tüzük çiğnenmişken, örgütünün üyeleri % 60’ ının üye-
likleri şu veya bu nedenle iptal olmuşken, hangi öıgütten bahsedi-
yorsun?  

Senin Merkez Komitesi Toplantısıdır diye gittiğin toplantıyı Tasfi-
yeciler "merkez konferansı" diye adlandırıyorlardı. Ancak o toplantı 
boyunca yoldaşlarla toplantı dışında tartışarak toplantının "tüm üyeli 
GMK toplantısı" haline gelmesini sağladın. Yeniden hazırlanan tü-
zük işte bu örgütün tüzüğüdür. Sen ve eski merkez üyeleri bu örgütü 
"meşru" olarak gördüğünüz için bu örgüt meşru olmuyor. Onun ya-
sallığı bitti. Ama siz "eski" Kurtuluşçularsınız. Kurtuluşun görüşleri 
ile yeni bir örgütlenmeyi başlatıp, "biz gerçek Kurtuluşuz" demekte 
serbestsiniz. Ama aynı şekilde biz de: ortak örgütümüz dağıtıldı, 
merkezimiz örgütümüzün ve kendisinin dağıtılmasına karşı mücade-
le etmedi, pasif kaldı. Şimdi Kurtuluş'un doğru görüşlerini savunmak 
ve geliştirmek için örgütleniyoruz demekte serbestiz. 

Bizimle sizin aranızdaki temel sorun örgütümüzün pratiğinin taıtı-
şılmasıydı. Ama attığınız her adımla tek sorunun bu olmadığını gös-
terdiniz. Önce tepeden inmeci bir örgüt anlayışını savundunuz, ka-
bul ettiniz. Bu sorunda yeni adımlar attıkça, yapılanları savundukça 
iki ayrı sosyalizm anlayışımız olduğunu kanıtladınız. 

C.Kami’lin karşımıza çıkardığı ikinci dayanak bizim onları küçük 
burjuva sosyalisti olarak nitelememiz ve Hareket içinde küçük burju-
va ve proleter sosyalizmini ayrıştırmak istememizdir. Bu iddiası duğ-
rudur. 

Biz gerçektende küçük burjuva ve proleter sosyalist anlayışları 
ayrıştırmaktan yanayız. Mücadelemizin doğrultusu budur. Ama tek 



KURTULUŞ BELGELER - 8. Kitap                       167 

  

tek hiç kimseyi küçük burjuva sosyalizminin temsilcisi olaıak nitele-
medik. Birlik dedik, komünistlerin birliği dedik ve şimdi de diyoruz. 
Yani, TKKKÖ saflarını tümüyle küçük burjuva sosyalizminin temsil-
cisi olarak görmüyor, tam tersine kazanılması, birleşilmesi gereken 
bir olgu olarak değerlendiriyorıız. "KGÖ'de bizim birliğimiz var, gelin 
ona katılın" demedik, "Komünistlerin birliği" dedik.  

Ancak, C.Kamil yoldaş hem bireysel olarak hem de tüm TKK-
KÖ'nün (zaman zaman da onun içindeki bir kanadın) temsilcisi ola-
rak biz ne zaman küçük burjuva eğilim, anlayış desek hemen bunu 
üslleniyor. Hayır yoldaş, biz komünizme, siz Hz. Muhammed'e bağlı 
değilsiniz, sorunu böyle koymuyoruz. 

Yoldaşın üçüncü dayanağı, bizim çoğunluğa sahip olmadığımız 
takdirde onlarla birlik olmayacağımız iddiası ve kendinden çok 
emince bizim çoğunluk olamayacağımız kanaatinde. Öte yandan 
bizim TKKKÖ içindeki her çelişkinin üzerine gittiğimiz, her çatlağı 
kazanmaya çalıştığımızı, dolayısıyla bir huzursuzlar çoğunluğu ol-
maya çalıştığımızı anlatıyor.  

Bu son derece temelsiz bir iddiadır. KGÖ'yü oluşturan yoldaşlar 
tartışrnaya başladığında, Polilbüro yoldaşların bir kısmı hakkında 
“tartışma kampanyası” başlattığında, tasfiyecilik alabildiğine sürer-
ken, bugünkü "muhalifler" iki tutum içindeydiler. Birinci grup tasfi-
yecilere tam destek veriyordu. Bugün tasfiyecilikten bahsedenler 
tasfiyecilerin ortağı idi. Bu yoldaşlar kabul etmek zorundadır ki 
GK'nın ısrarlı, kararlı mücadelesi ile bugün tasfiyeciliği daha açıkça 
ama hâlâ tam değil, görmeye başladılar. İkinci grup ise, "tavır-
sız"dı. 'Tavırsız" kalarak tasfiyecilere destek veriyorlardı. Bu yoldaş-
lar tasfiyeciliğe karşı bir tutum içindedirler. Kurtuluş Geçici Öıgü-
tü'nün bu yoldaşlarla tasfiyeciliğin tespiti noklasında görüşleri bir 
ölçüde çakışmaktadır. Ancak sadece bir ölçüde. Sonuç olarak bu 
yoldaşların KGÖ'ne karşı tutumları bilinmektedir. TKKKÖ Konferan-
sındakl tutumları bilinmektedir. Aynı şekilde, ulusal sorun çevresinde 
Politbüro'ya karşı muhalefet yapan yoldaşların tutumu da baş-
langıçtan beri bilinmektedir.  

Kaldı ki, C.Kamil yoldaş da çok iyi bilmektedir ki, Ocak 1983 top-
lantısında tüm "muhalelet"in birlikte davranması söz konusu değildi. 
O toplantıda üç "muhalif" vardı: Yıldız, İ.Halef ve Hulki. Bu üç yoldaş 
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Polilbüıo'ya karşı benzer (ama aynı değil) eleştirilere sahipti. Bu üç 
yoldaş öıgütte daima varolan "çoğunluk grubunuza" karşı aynı eleş-
tirilere sahipti ve aynı üç yoldaş biraz esprili olarak "birleşik cephe" 
diye niteleniyordu. Daha da eklemek gerekir: F.Yıldız ve İ.Halef yol-
daşlar ben toplantıdan ayrılırken bana "yapma, güçlerimizi birleştirir-
sek çoğunluk oluruz" diyorlardı ve doğruydu bu. Ama neyin etrafında 
"güçlerimizi" birleştirecektik? İki yoldaşın Politbüro'ya karşı eleştirile-
ri çerçevesinde bu yoldaşlar için güçlerimizi birleştirmek doğru bir 
tutumdu. Oysa bizim için, KGÖ'nün tartıştığı sorunlarda bu yoldaş-
larla anlaştığımızın açık belirtileri yoktu. Nitekim İ.Halef şimdi 
KGÖ’nün öne sürdüğü sorunlarda ona karşı tutumunu açıkladı. Be-
nim için bu yoldaşlarla tartıştığımız konularda anlaşmadan "güçleri 
birleştirmek" mümkün değildi. 

Açık bir gerçek ki, TKKKÖ muhalif kanadı ile KGÖ'nün nicel birliği 
Tasfiyecilerden üstündür. Bu nicel birlik (MK dışında sayısal olarak 
Tasfiyecileri çeşitli oylamalarda yenilgiye uğratabilirdi. Ancak, bu 
nicel birliğin tek ortaklığı Tasfiyeci hizibe niye olduğu tam belli olma-
dan karşı çıkmak olurdu. İ.Halef'in bugün açıkladığı tutumu ise bizim 
onunla "güçlerimizi birleşlirmemekle" ne denli haklı olduğumuzu 
göstermektedir. Biz, TKKKÖ'nün muhalefeti ile de diğer yoldaşlarla 
da tartışmak-anlaşmak ve öyle birlikte yürümek istiyoruz. Tartışıp 
anlaşamadığımız ölçüde ise yollarımız "iktidar"la da, "muhalefet” le 
de ayrılıyor. 

C.Kamil’in bu arada öne sürdüğü bir başka dayanak da "örgütün 
durumunu olduğundan beter bir durumda göslermek için ne gereki-
yorsa yazmam"dır. Örnek ise GMK’ya yazdığım mektuptan: "Ege-
men sınıfın saldırıları bizi güneş altındaki tereyağına çevirdi. Gün-
begün eriyoruz." Yoldaş, sağolsun bunları "çamurluk"tan yazmadı-
ğımı da eklemiş, beni koruyor da, ama iyice alınmış, yüksünmüş ki 
belirtmeden de edemiyor. Ben de C.Kamil yoldaşın yurldışında ya-
yınlanmış olan Sosyalist İşçi’nin çıkış bildirgesinde: "Ne var ki, Cun-
ta’nın ilk altı ayının ardından yapılan bilanço da görülen, Cuntanın 
kendi hesapladığından daha büyük bir hızla toplumsal muhalefeti 
bastırdığı, ona ait örgütlenmeleri ya yokettiği, ya da paralize bir hale 
soktuğudur. Bu açıdan Cunta oldukça başarılıdır. Bu gerçeği böyle 
tespit edemediğimiz sürece, sorunların temelinde neyin yattığını 
görüp onlara çözüm getirebilmek olanaklı olmayacaktır" derken "ça-
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murluk" yapmadığını, aksine son derece doğru bir tespit yaptığını 
düşünüyorum. Yok, eğer yoldaş: "O, 1981’de doğruydu, şimdi, 
1984'de durum değişti" diyorsa, ona da bir diyeceğim yok. Sadece 
aynı yazısını ve Sosyalist İşçi'de yayınlanan diğer yazılarını okusun. 
Onları buraya aktarmak gereksiz bir israftır. Tabii yoldaş bir de 
"Sosyalist İşçi Hareketimizin temel görüşleri ile çelişen bir yayındı" 
diyerek "özeleştiri" de yapabilir. Yoldaşın özeleştiri anlayışını da 
hatırlayınca buna da bir şey diyemem. 

"Bir zamanlar tanıdıklarını söyledikleri bir Merkez Komitesi var idi. 
O Merkez Komitesi bir takım kararlar alıp önlerine getirince Merkez 
Komitesinin adı 'Tasfiyeci Merkez Hizibin yeni örgütlenmesi'ne dö-
nüştü" diyor C.Kamil bir başka dayanağında. "Düne kadar Merkez 
Komilesiydik, sizi onaylamayınca mı tasfiyeci MK olduk?" Hayır yol-
daş, bir zahmet bugüne kadar GK'nın ve taraftarlarının çıkardığı 
yazıları okuyuver. Göreceksin ki, KGÖ ilk yazısından buyana Tasfi-
yeci Merkez Hizibi tesbit etti. Seni ve diğer eski MK üyelerini ise ayrı 
tuttu. Sabırla gelişmelere müdahale etmenizi ve yöneticisi olduğu-
nuz fakat yokedilmiş olan örgütünüzün toparlanmasına, tasfiyeci 
saldırının mahkûm edilmesi mücadelesine katılmanızı bekledi. Bu 
belgeler arasında Ocak 83 toplantısından sonra çıkardığınız Rapora 
da bir göz at. Orada Hulki'nin Tasfiyecilerin örgütünü nasıl niteledi-
ğini, toplantıyı nasıl nitelediğini "özetle" anlatmışsınız. ( 24 )  

BİRLİK KONFERANSI 

"Birlik Konferansı" önerimiz ise C.Kamil yoldaş tarafından 
KGÖ'nün “Tasfiyeci Merkez örgütlenmesi" tarafından kabul edilmesi 
ve birleşmek için bir konferans düzenlenmesi olarak yorumlanıyor. 
Önce belirtmek gerekiyor ki bizim "Birlik Konferansı" talebimiz koşul 
değildi, çoğunluğun desteklemesi istenen öneriydi. Birlik Konferan-
sı’na sadece TKKKÖ ve KGÖ'nün değil, "çeşitli nedenlerle örgüt 
dışına düşmüş" başka yoldaşların da katılması öneriliyordu, İkinci 
olarak aynı öneri Ocak 83 toplantısında ilk olarak İ.Halef yoldaş ta-
rafından ileri sürülmüştür. Yoldaş, olağanüstü bir durumda olduğu-
muzu söylüyor ve olağan bir tüzüğe göre konferans toplamanın so-
runları çözmeyeceğini anlatıyordu. İ.Halef’in (sonradan değişmiş 
midir bilmiyorum) görüşü doğruydu.  
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Olağanüstü durum örgütün yok edilmiş, dağıtılmış olmasıdır. Bir-
lik, eğer gerçeklen isteniyorsa, Ocak 83’de TKKKÖ'nün çıkardığı 
tüzüğe uygun bir konferansla sağlanamazdı. 

Ben "Birlik Konferansı'nı talep ederken bunun gerçekleşebilece-
ğini; TKKKÖ GMK'sının kabul edeceğini bile düşünmüyordum. Ama 
bu arada benim düşünmediğim bir başka gelişme oldu. KGÖ taraf-
tarları "olağan konferansa"da katılamadılar. Bırakalım konferansa 
katılmayı, yazdıkları yazılar dahi TKKKÖ saflarında dağıtılmadı. 
Şimdi C.Kamil yoldaş uzun uzun anlatıyor nasıl birlikçi olduklarını. 
Nasıl bile bile lades diyerek KGÖ'lülere "KGÖ'nü dağıtırlar" umuduy-
la "görev verdiklerini". Ve biz tam da yoldaşın beklediği gibi davranıp 
Geçici Komite’yi dağıtmamış ve manevralar yapıp durmuşuz. 

Biz "manevralar" yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Ancak bi-
zim "manevralarımız" daima açık oldu. Her yeni adımımızı "manev-
ramızı" açıkça ilan ettik, tüm yoldaşlara karşı yeni bir adım atma-
mızdan daha doğal ne olabilir? Tasfiyeciler de manevralar yaptı, 
yapıyor. Onların manevraları ise hep kapalı kapılar ardında oldu. 
Bizim onlara yaklaşan her "manevramıza" onlar bir geri adım atıp 
yeni bir manevra ile cevap verdiler. 

"Geri çağrılan" yoldaşları kabul etmemek olmazdı. Bizim "manev-
ramıza" karşı hemen manevra yapamadılarsa da en kısa zamanda 
cevap vermekte gecikmediler. Tek bir yazımızı dahi saflarında da-
ğıtmadılar. Nasıl bir "tartışma isteğidir" bu, nasıl bir "demokrasi’dir 
bu. Ve öte yandan KGK, TKKKÖ saflarından çıkan yazıları kendi 
saflarına dağılmaktaydı. Bizim için yoldaşların her yazısı kendi eği-
limimiz için önemli bir belgedir.  

Bizim yazılarımızı dağıtmama adımını kısa süre sonra ikinci ve 
nihai adım izledi. Konferanstan kısa bir süre önce GK'yı meşru gö-
ren herkesle ilişkiler kesildi. Kısaca ve kabaca KGK'lılar konferansta 
bulumadılar. Görüşlerini yoldaşlarına (sınırlı sayıda) sözlü olarak da 
ifade etme olanağını bulamadılar. Konferans biz olmadan toplandı, 
her konuda kararlarını aldı, "GMK'nın GK üzerine almış olduğu kara-
rı onaylayarak GK'nın meşru olmayan bir platformu terk ederek ko-
münist çizgimizin ifadesi olan örgütlenmemizi ve siyasi hattımızı 
benimsemeye" davet etti. Gene kısaca ve kabaca "ortak irade" biz-

http://olin.ki.hr/
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ler olmadan belirlendi ve bize sadece biat etmek, onlar öyle buyur-
duğu için kabul etmek, tâbi olmak kaldı. 

Eğer konferansa katılabilseydik çoğunluğu sağlayıp farklı kararlar 
çıkarabilir miydlk? Mümkün değil. "Geri çağrılmış" ve "içerdeki KGÖ 
taraftarlarının TKKKÖ tüzüğüne uygun toplanan bir konferansla ço-
ğunluk olmaları mümkün değil. Öyleyse korkulan ne? Bu sorunun 
cevabı üç yıldır süren pratikte tasfiyeci anlayışça defalarca verildi: 
ne olursa olsun, fakat biz tartışma dışında kalalım. Atılan her adım 
bu doğrultuda oldu. 

KELLE HESABI  

Garip bir anlayışları var GMK'lı yoldaşların. Bizler ne zaman nice-
likten, sayılardan bahsetsek dudak bükerler. Biz ne zaman azınlık-
çoğunluktan bahsetsek "önemli olan nitelik değil niceliktir" derler. 
Ama biz ne zaman nitelikten bahsetsek bu defa da kahkahalar atıp 
niceliğimizin üç beş kişi olduğunu söylerler. Belli ki, diledikleri nice-
liğe (güce) ulaşamamaları içlerinde hüsran olarak kalmış!   

C.Kamil benim "GK Hangi Şartlarda Doğmuştur?" başlıklı yazım-
dan bir alınlı yapıyor ve bu “nicelik” sorununa bir kere daha değini-
yor.  

Biz TKKKÖ Konferansının GMK için bir gövde gösterisi olacağını 
biliyorduk. Tüzüklerine uygun bir konferansla onların çoğunluğu dı-
şında hiçbir gelişme olamaz. Hele hele GK'nın "çağrılmış" unsurları-
nın çoğunluğu sağlaması hiçbir şekilde mümkün değildi. Bu nedenle 
de "konferansın" çirkin bir hesap olduğunu söylüyorduk.  

TKKKÖ üyesi olmayan "çağrılmayan" GK'lılaırın konferansa de-
lege günderemeyeceklerini, başlayan tartışma platformuna, konfe-
rans platformuna katılamayacaklarını anlatıyorduk. C.Kamil ise pür 
hiddet cevap veriyor, bizi "yakalıyor". Ve yoldaş, tasfiyecilerin bütün 
hesaplarının kelle hesabı üzerine kurulu olduğunu anlatırken biraz 
yukarıda kendisinin yaptığı hesapları kimsenin farketmeyeceğini 
sanıyor? Ne diyor yoldaş, GK üyelerinin hemen hepsi üye olmazlar-
la tasfiyeciler konferansla çoğunluğu sağlarlar ve Konferans tasfiye-
cilerin zaferiyle sonuçlanır. Hani önemli olan nitelikti. Hani yoldaşlar 
gerçekleri duyduğunda tasfiyecilere yüz çevirecek ve zaten şu anda 
bile aradaki sayısal faik az olduğundan kimin azınlık kimin çoğunluk 
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olduğu ortaya çıkacaktı? Eğer yoldaşların böyle bir kaygıları var 
idiyse neden ellerini çabuk tutmak yerine kararın uygulanmasını 
ellerinden geldiğince geciktirdiler. ... Şubatta alınan bu kararın üze-
rinden 9 ay geçmiştir. 

Demek ki, varsayım doğrultusunda yürünmüş olsa GK üyelerinin 
hepsi çoktan asil üye olmuş olurlardı. Üye olmaya liyakatli kişileri 
üye yapmamak bizim elimizde değildir. Tüzüğümüze uygun nitelikler 
taşıyan kişiler üyeliğe önerildiklerinde bunları reddedebilmek için 
elde ciddi gerekçelerin olması icab eder." diyor.  

Her şeyden önce, doğruyu anlatmıyorsun yoldaş. Yazın boyunca 
bıkmadan usanmadan kurallara ne denli bağlı olduğunuzu anlatmı-
yorsun. Bu doğru değil. Kurallara bağlı olan sosyalist meşruiyet (ya-
sallığa) bu denli bağlı olan, onları korurdu. Kurallara bağlı lıktan bah-
setmek senin neyine. Senin de katıldığın oylarınla çıkan tüzük, olu-
şan örgüt yok edildi. Her aldığınız kararı gene kendiniz çiğnediniz. 
Örgütü tam da "çiftlik ağası" gibi "yönettiniz". Şimdi bizi güldürmeyin 
kurallardan bahsederken. Bilmiyor muydunuz bazı yoldaşlarımızı 
"geri çağırırken" bizim "farklı" olduğumuzu. GK dağıtılmış olsaydı, 
tüm unsurları TKKKÖ'ye başvurmuş olsaydı, bütün bu unsurlar tüm 
savunduklarından vaz mı geçeceklerdi? Geçmişi eleştirmekten vaz 
mı geçeceklerdi? Tasfiyeciliğî, tasfiyeciliğin arkasındaki çarpık sos-
yalizm anlayışını eleştirmekten vaz mı geçeceklerdi? Siz de biliyor-
dunuz ki bugün KGK'da örgütlü olanların birliğini bunlar oluşturuyor. 
Örgütlülüğümüzü dağıtıp sizin örgütünüze gerseydik, katılsaydık 
aynı şeyleri savunmaya devam edecektik. Bunu siz de bile bile "geri 
çağırdınız" bazı yoldaşlarımızı. Bu bir. 

İkincisi, biz "geri çağrılan" yoldaşların dışında kalanların tartışma 
ve konferans platformuna katılamayacağını düşünüyorduk. Gördük 
ki "geri çağrılanlar" da katılamadı o platformlara. Bırakalım konfe-
ransı, tartışmaya dahi katmadınız bizleri, tek bir yazımızı dağıtmadı-
nız. Sizin kurallara uymanız işte bu. 

Sizin kuralınız: "Biz söyleriz siz uyarsınız!" Siz tartışacaksınız, siz 
karar vereceksiniz biz uyacağız. Siz kendi koyduğunuz, kuralları 
gene kendiniz çiğneyeceksiniz, biz bunları kabul edeceğiz. Ve sonra 
da çıkacaksınız “9 ay geçti, başvursaydınız, hepiniz üye olurdunuz”. 
Biz kurallara uyarız, nasıl olur da başvurduğunuzda sizi üye olarak 
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almayız" diyeceksiniz, Güldürmeyin. Ben daha hâlâ "Merkez Konfe-
ransı"n da "örgüt dışına" düşmüş olanlar için neler söylendiğini hatır-
lıyorum. Tek tek yoldaşların nasıl değerlendirildiğini hatırlıyorum. Ve 
daha hâlâ "12 Eylül Hizibini Mahkûm Edelim" yazısının tüm çirkefi 
ortada duruyor. Bize sunduğunuz değneğin her iki ucu da adamın 
elini yakar. Üyelik için başvurmazsak birlikçi değiliz, başvurursak 
“yetersiziz”. 'Kimin doğru siyasal perspektiflere sahip olduğu, kimin 
komünist kişiliğe sahip olduğu, kimin teslimiyetçi, idealist olduğu vs. 
" bilinmiyor mu yoldaşlar? Döne döne bunu anlatmıyor musunuz? 
Bırakın, "kurallara uymaktan" bahsedip durmayın. Uzun sözün kısa-
sı Kasım 83 kararı "çirkin hesabı" kanıtladı. Konferans tamamen GK 
dan “arınmış" olarak düzenlendi. Ve "Konferansın ezici çoğunluğu 
bizim görüşlerimizi mahkum edip sizin görüşlerinizi onayladı". İşte 
hesabınız, buydu!. 

Hayır yoldaş, komünist tutum bu değil. Eğer "ortak iradeden" 
bahsediyorsak "aramızda derin bir fark" olsa da kadrolarda önderle-
rin yanısıra "çapları kadar" sorunları çözmeye katılırlar. GK'lı yoldaş-
lar böyle yaptı. Sorunları çözebildiler mî, birliği sağladılar mı? Ne 
yazık ki hayır. E, zaten "çapsızdırlar".  

Ya siz? Siz sorunu çözdünüz mü? Cevap ne yazık ki gene hayır. 
Ve üstelik sorunu daha da ağırlaştırdınız. GK sizin müdahalenizi 
bekledi ama köşesinde oturarak değil. Sizin müdahalenizin sonuçla-
rını kabul etli. Çözüm olarak görmedi ama yapabileceği başka şey 
kalmadığı için ehven-i şer deyip sonuçlara katlandı. "Çağrınıza" uy-
du. Doğru, yarım gönüllü uydu. Kuşkularıyla birlikle uydu. Ama uy-
du. Sizin başında olduğunuz örgütü "hakiki Kurtuluş örgütü" olarak 
gördüğü için değil, sizi ve saflarımızdaki herkesi yol arkadaşları yol-
daşlar olarak göldüğü için "çağrınızı" kabul etlik. Ama korktuğumuz 
başınıza geldi. Attığımız adımı boşa çıkardınız. Bizi bir yıl daha bo-
şuna beklettiniz. Siz önderlerde yeni bir şey görmedik, onun için 
şaşırmadık ama bir yılı bir anlamda bekleyerek boşa geçirdik. Doğ-
rusu değermiydi bir yıl daha beklemek? Eğer tüm örgütlülüğümüzü 
dağıtıp bekleseydik, "siyasi faaliyetlerimizi tatil ederek" bekleseydik 
yazık olurdu bu bir yıla. Öyle olmadı, cılız da olsa bu arada belli bir 
siyasi faaliyeti sürdürdük ama enerjimizin bir kısmı, manevralarınız 
yüzünden boşa gitti. Üstelik birlik doğrultusunda gene mağlup olduk. 
Ders aldığımızı ve peşinizi bırakacağımızı sanmayın, tartışma gene 



KURTULUŞ BELGELER - 8. Kitap                      174  

 

sürecek. "Taa ki netçe iki ayrı sosyalizm anlayışı olarak yollarımız 
ayrılıncaya ya da yeniden birleşinceye kadar. Konferans sonuçları-
nıza bakılırsa yollarımız bir adım daha açıldı, fakat daha tartışmanın 
-aradan üç yıl geçmesine rağmen- başındayız! 

"Doğru örgütlenme anlayışından" bahsedince sormak gerek: Tas-
fiyecilerin "12 Eylül Hizbini Mahkûm Edelim", “Tartışma Kampanya-
sının Sonuçları Üzerine" başlıklı yazılardaki ve "Politbüronun Mayıs 
1982 Tarihli Raporu"ndaki örgüt anlayışına ne diyorsun? Bu yazılar-
daki demokratik merkeziyetçiliğe ne diyorsun? Doğru örgüt anlayışın 
o yazılarda ifade edilen görüşler mi? Umarız aradan üç yıl geçtikten 
sonra "12 Eylül sonrasında Kurtuluş’a uymayan gelişmeleri düzelt-
me" babından bu yazılardaki örgüt anlayışları ile de mücadele et-
meye başlarsmız. Bu defa belki yollarımız biraz daha yakınlaşır. 

Yoldaşın, alınganlıktan mı bilinmez, görmek istemediği bir başka 
olgu ise bizim Kurtuluş örgütünün oportünizmini tespit edip ayrılma-
dığımızdır. Yani biz oportünizme karşı örgütlenmedik. GK'nın "biz 
Kurtuluş'un alternatifi" değiliz demekte olması, bizim tasfiyecilerin 
örgütünü Kurtuluş olarak gördüğümüz anlamına gelmediği gibi, tüm 
Kurtuluş Örgütünü oportünist olarak nitelediğimiz anlamına da gel-
mez. "Kurtuluş'un görüşlerini kabul etmemiz" ile C.Kamil'in ve diğer 
eski MK üyelerinin sonunda başına geçtikleri örgütlenmeye tabii 
olmamız anlamına gelmez. KGK'nın tüm "manevralarının" özeti 
oportünizme karşı örgütlenme / ayrılık hakkının kullanılması değil, 
bu hakkın da kullanılabilmesi için birliktir. Bu uğurda mücadele edildi 
ve mağlup olundu. Ayrılma hakkını da kullanabileceğimiz bir birlik 
platformuna sahip olamadık. 

"İsyan sonucu ele geçirirsen, eski rejimin temsilcilerini asarsın. 
Ele geçiremezsen asılırsın". Demek ki isyan oldu, isyancılar iktidarı 
ele geçiremediler, yakalandılar ve asıldılar. Bizim pratiğimize çevirir-
sek: GK isyan etli, başaramadı, önce politbüro sonra TKKKÖ 
GMK'sı tarafından yakalandı ve idam edildiler.  

Asıl "yakalanan" sensin yoldaş. İsyan diye nitelediğin gelişme 
nedir? Üyeliklerin % 60'ını iptal eden "sosyalist demokrasi anlayışı 
ile çakışmayan anti demokratik" karar mı? Tüzüğü hiçe sayıp, tüzü-
ğü değiştirmek mi? MK'yı (C.Kamil'in üslubuyla konuştuğumuzda 
iktidarı) devirip, kendisini onun yerine geçirmek mi? (Gene 
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C.Kamil'in üslubuyla, ‘darbe yapmak’ mı?). İhraçlar mı? (C.Kamil'in 
üslubu içinde, işkenceler ve idamlar mı?) Temel teorik görüşlerimize 
(yani kurulu düzenimize) saldırıya geçmek, onları revize etmek mi? 
İsyan bunlar mı yoksa bütün bunların muhatabı olmak mı?  

Yoldaş kusura bakmasın. Üslubu o seçti: Eğer onun üslubu ile 
konuştuk mu mevcut düzene kaışı isyan için az çok yeterli ortam 
vardı. Yani "devrimin" objeklif koşulları az çok vardı. Eksik olan sub-
jektif koşul, yani ötgütlülüktü. İsyancılar bilinçle sübjektif koşulun 
oluşumunu engelliyorlardı. Mücadeleyi başlatmıyorlardı. Çünkü ob-
jeklif koşul olgun değildi, az-çok vardı. Onun olgunlaşması bir süreç 
sonucuydu, bir tartışına yaşanmalı ve herkes net bir tavır belirleme-
liydi. Ama iktidarın bir kanadı tehlikeyi, objektif durumun, krizin ge-
lişmekte olduğunu gördü, o güne dek az çok müsamaha ettiği ko-
münistlere artık göz yumamazdı, darbe yaptı, tüm yasal yapıyı, top-
lumun tüm örgütlülüğünü değiştirmeye koyuldu. Darbe yapan iktida-
rın geri kalanını darbe süresince yönetimin dışına iter, bekletir, son-
ra toplumsal hareketlilik tüm baskıya tüm yeni yasal yapılanmaya 
rağmen yeniden kabarmaya başlayınca artık yönetemez olur ve bu 
arada bekleyişteki eski iktidarın diğer kanadı da kıpırdanmaya, top-
lumsal hareketliliğe katılmaya ister istemez başlar ve sonunda dar-
becilerle yönetim dışına sürülmüş eski iktidarın yönetim dışı kanadı 
yeniden birleşir ve bu kez "demokratik" rejim yeniden ihdas edilir. 
Eski rejimden dışta kalan tek tük unsurlar olabilir, isyancılar ise bu 
arada imha edilip, kökleri kazınır. Ne kadar da Türkiye ye benzedi 
değil mi? Bir tek farkla, isyancılar darbeye hazırlıksız yakalandılar 
ama atik davranıp süratle örgütlendiler, kayıpları minimuma indir-
meye çalıştılar. Şimdi ülke ikiye ayrıldı: Bir yanda isyancılar, öte 
yanda demokrasi düşmanı diktatörler. İsyancılar öbür yanda kalan-
lara ellerini uzatıyorlar, onları kazanmak istiyorlar. Çünkü orada "sa-
vunulacak çok şey var." ( 25 ) 

                   

Buraya kadar tartıştıklarımız gelişmelerin iki farklı yorumlanış bi-
çimidir. Bir yanda bizim tutumumuz var: Politbüro icraatını anti-
sosyalist uygulamalar olarak değerlendiren, örgütsel yaşamda de-
mokratik merkeziyetçiliği savunanlar, diğer yanda eski ve yeni Tasfi-
yeciler TKKKÖ var, örgütün varlığını, tüm iradesini, Merkez Komite-
si’ne, onun iradesine indirenler. Bugüne değin bu sorunu somut pra-
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tiğimiz üzerinde tartıştık. Anlaşamadık. Anlaşmak bir yana, aramız-
daki farklılıklar daha da derinleşti. Bundan böyle esas olarak soyut 
düzeyde tartışacağız. Aramızdaki farklılıkların derinleşip derinleş-
meyeceğini bu tartışmalar içinde göreceğiz.  
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REDDETMEMİZ GEREKEN MİRAS 
 

Behçet TOPRAK.  ( Sosyalist Tartışma. Sayı 1. Haziran 1985.)   

 

GİRİŞ  

1970'li yıllarda Kurtuluş Sosyalist Der-
gi etrafında oluşan siyasi hareketlilik te-
melinde kurulan örgütlülük, Türkiye sos-
yalist hareketinin o güne kadarki gelişimi 
boyunca ulaşabildiği en önemli örgütlen-
me biçimlerini bağrında taşıyordu.  

Fakat bu siyasi hareket ve örgütlülük, 
tüm temsil ettiği ileri biçimlere rağmen 
geçmişle bağlarını koparamadı. Bu geç-
miş bazılarının zannettiği gibi sadece 
THKP/C hareketi değildi. Bu, 1900'lü yıl-
ların başından beri çok önemli bir niteliği 
bağrında taşıyan ve her konjonktürde ama farklı biçimlerde yeniden 
üreyerek bir sonraki kuşaklara devrolan bir sosyalist hareketin geç-
mişi idi. Ve bu sosyalist hareketin en önemli niteliği de işçi sınıfının 
hem dünya tarihsel hem de ulusal önemini esas olarak kavramamış 
olmasıydı. Tabiri caiz ise çanların sesini duymuştu bu sosyalist ha-
reket ama sesin nereden geldiği hakkında hemen hiçbir fikri yoktu. 
Hatta bu yüzden zaman zaman çanların aslında çalmadığına kendi-
sini inandırmaya çalıştığı da oldu.  

Kurtuluş kendi dolaysız geçmişi ile bağlarını koparmak için en 
önemli adımı ilk kuruluş yıllarında attı: Proletarya, toplumsal muha-
lefetin önderi idi; proletaryanın siyasi partisi de modern sanayi prole-
taryası üzerine kurulacaktı. Diğer bir önemli adımı ise, dolaylı geç-
miş ile bağlarını koparma çabasının bir ifadesi olan “ulusal sorunu”,  
Kürtlerin ayrı devlet kurma hakkının tanınması olarak formüle etme-
siydi. Böylece geçmişin Kemalist etkisinden kendini koparmaya baş-
lıyordu.  
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Fakat bu adımların özellikle birincisinin, titrek ve nereye nasıl ba-
sacağını bilememenin tereddüdü ile atılması ve geçmişin hayaletle-
rinin omuzlardaki baskısı bu adımın pratik-politik ifadelerini bulması-
nı engelledi. Buna ek olarak ve özellikle geçmişten devralınan teo-
rik-ideolojik mirasın etkisi ile hareketin kuruluşunda kendini gösteren 
bu pırıltı kısa zamanda söndü. Bugünün "kahramanları" giderek da-
ha çok dünkü kahramanların elbiselerini tozlu sandıklardan çıkarıp, 
önce ele-güne karşı sonra da en yakınlarına karşı sergilemeye baş-
ladılar 

Gerçi 1978-79 yıllarında hareketin ilk dönemindeki kıvılcımı tek-
rar parlatmak isteyenler oldu. Merkez Organ'da işçi sınıfına gitmenin 
biçimleri yeniden tartışılmaya başlandı. Geçmişin etkisi bu tartışma-
da da kendini bütün çıplaklığı ile bir kere daha gösterdi. “Tüm gü-
cümüzle işçi sınıfına gidelim” tezi ile değneği işçi sınıfından, bilimsel 
sosyalizmden yana bükme çabaları, o güne kadar değneğe suyunu 
vermiş mirasa galebe çalamadı. Diğer taraftan, o zamanlar da bazı-
larınca ifade edildiği gibi galebe çalamazdı da. Kurtuluş artık kendi 
geleneği ve çalışma tarzı ve teorik sistemi ile geçmişin bir parçası 
olmuştu. Daire bir kere daha tamamlanmış, geçmiş kendini yeniden 
üretmişti. Bir anlamda saatleri tekrar başa almak gerekiyordu. Gerçi 
bu sefer eleştiri silahına sarılanların kanaatine göre geçmişle bağları 
koparmanın, onu diyalektik olarak inkâr edip, esaretinden kurtulma-
nın koşulları her zamankinden daha çok hazır idi ve bunda bir haklı-
lık payı vardı, ama geçmişin hayaletlerinin moral gücünü de asla 
küçümsememek gerekiyordu. Kendine güvensizlik de, aşırı güven 
de ölüm demekti. Tarihi tekerrür ettirmek ölüm demektir! 

Gerçekten de, geçmişin hayaletleri hemen kendini gösterdi. Bu-
gün de bazı yoldaşlarımızca hala kabul gören şu tespit yapıldı: Kur-
tuluş teorik olarak (yazını kastediliyordu) proleter sosyalist bir hat 
izlemekle birlikte, pratikte esas olarak farklı şeyler yapıyordu. Dola-
yısıyla sorun içseldi ve bir düzeltme işlemi gerekiyordu. Bu düzeltme 
çabaları vakit geçirmeden başlatıldı. Aracı ise, eleştiri-özeleştiri me-
kanizması idi. Ama kısa zamanda aracın amaca uygun olmadığı, en 
azından o günkü biçimiyle uygun olmadığı anlaşıldı. Aslında, anla-
şılmadı da, Kurtuluş Merkez Hizip tarafında artık gerçekten geçmişin 
bir parçası olmuş Kurtuluş'un esas temsilcileri tarafından diğerlerine 
anlatıldı. Eleştiri silahı hizipçilik, askıya almak ve ihraç kalkanlarına 
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çarptı. Kalkanları delmesine deldi ama kalkanlar da amaçlarına hiz-
met etmeyi çok iyi bildiler.  

Bu, 'teori doğru idi ama pratik yanlıştı' tespiti bence, önceleri des-
teklemiş olmama rağmen yanlış bir tespitti. Bu sadece ayakkabının 
vurduğunun tespiti idi, yoksa nasırın nerede olduğunu söylemiyordu.  

Bu tespit yanlıştı, çünkü Kurtuluş'u iflah olmaz bir oportünizm ile 
suçlamaya varıyordu. Eğer bir siyasi hareket bir şey söyleyip, başka 
bir şey yapıyorsa bunun üç sebebi olabilir: 1. Ya kendine has bazı 
sebeplerden dolayı düzenbazlık yapılıyordur, 2. Ya hareketi yöne-
tenler başka yazarları başkadır, 3. Ya da ne yaptığını bilmeyen bir 
aptallar sürüsü vardır ortada.  

Kurtuluş Hareketinin liderliğinin niteliği, kadrolarının eğitim ve 
mücadele tecrübesi ortadayken, Hareketi biraz olsun tanıyan bir 
kimse bu üç açıklamadan hiçbirini kabul etmeyecektir. Hatta denebi-
lir ki, Türkiye solunun en oportünist bilinen hareketlerine bile büyük 
bir haksızlığı göze almadan 'teorisi ayrı pratiği ayrı' eleştirisi yönelti-
lemez.  

Diğer taraftan 'teorisi ayrı pratiği ayrı' eleştirisi, felsefi ve mantık-
sal olarak da önemli yanlışları taşımaktadır.  

Her politik eylem (burada bir siyasi örgüt söz konusudur) bir teo-
rik-ideolojik şekillenme tarafından yönlendirilir. Bu anlamda teori ile 
pratik arasında ayrılmaz ve içsel bir birlik her halükârda zaten vardır. 
Zaman zaman yazılmış, üzerinde “anlaşılmış” teori ile uygunluk ha-
linde olmayan eylemler olursa da bunun sebebi teori ile pratiğin ayrı-
lığı değildir. Bu, söz konusu eylem bir başka teori ile, ideolojik şekil-
lenme ile birlik içindedir demektir. Bu başka teori ise, aslında hemen 
her zaman “üzerinde anlaşılmış” teorik yapı içinde bir arada birden 
fazla alt biçimin bulunmasından, yani “üzerinde anlaşılmış” teorinin 
eklektikliğinden dolayı ve bu anlamda “başka” teoridir.  

Doğal olarak burada, bir tutarsızlık söz konusudur. Bu tutarsızlık 
farklı teori-ideolojiler arasındaki mücadelenin pratikte yansıması 
sonucu ortaya çıkar. Ve bu temelde çözümlenir. Ya var olan “üze-
rinde anlaşılmış teori” yeniden şekillenir, ya da eklektikliğinden gide-
rek arınır. Her iki halde de “tutarlılık” yeniden yeni bir çerçeve içinde 
vaftiz edilir.  
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Diğer taraftan teori pratiğin, çoğu zaman geçmiş pratiğin bazen 
de güncel yaşanan pratiğin, etkisi altında oluşur veya yeniden şekil-
lenir.  

Bu durum göz önüne alındığında anlaşılır ki, araştırılması gere-
ken teori ile pratiğin nerede koptuğu değil, teorinin hangi ve alt veya 
yan teorileri taşıdığı, hangi hiyerarşi altında eklemlendiği ve bu ek-
lemlenmenin ne derecede bir iç tutarlılığa sahip olup olmadığıdır. Bu 
farklı teorilerin “eklektik” biraradalığı ve bunun ideolojik çimentosu 
pratiği yönlendirdiği içindir ki, görünüşte teori ile pratik birbirlerinden 
kopmuş, Kurtuluş bir şey demiş, başka bir şey yapmış kanaati 
uyanmıştır.  

Bana göre Kurtuluş'un eylemlerini, çalışma tarzını esas olarak 
yönlendiren, “üzerinde anlaşılmış” teorinin, popülizm ve sosyalizm 
karışımı bir teori olması ve bu eklemlenmenin popülizmin egemenli-
ği altında olmasıdır. Bu yüzdendir ki, yukarıda sözü edilen kanaat 
uyanmıştır.  

Diğer taraftan teori veya daha doğrusu teoriler bütünü ve pratik 
arasındaki ilişkiyi doğruca ve tüm yönleriyle ortaya çıkarmak, somut 
bir analizi zorunlu kılar. Bu, son derecede çetrefilli bir görevdir. Bi-
rincisi, teorik yazın ortadadır ama pratik çoğu zaman belgelenme-
miştir. Kolayca hatırlanamaz. Üstelik bireylerin hafızalarında parça-
lar halinde bulunur. İkincisi bu hatıralar ideolojik etkilerin altındadır. 
Bu durumda ister istemez kolektif bir çalışma, görevin başarılması 
için zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Kurtuluş, çoğu sosyalist 
gruplardan farklı olarak, zaman zaman durup yaptıklarını teorik bir 
gözle yeniden değerlendirmeye çalışmıştır. Bu çabanın örnekleri 
çok değildir. Hatta bazen öykünmeye kadar ulaşabilmektedir. Ama 
vardır. Bu ise önümüze koyduğumuz sorunları çözmek için asgari 
bir zemini bize sağlamaktadır. Biz yazımızda en bilinen örneklerden 
birini, “Cevizli Direnişi” üzerine olan yazıyı ele alacağız. Bu Yazıyı 
seçmemizin bir diğer nedeni de yazarın bizzat Cevizli olaylarını ya-
kından izleme şansına sahip olmasıdır 

Son olarak Cevizli deneyinin önemi şurada yatmaktadır. Zaman 
zaman Kurtuluş Sosyalist Dergi sayfalarında işçi sınıfı üzerine ve 
çalışma tarzı üzerine yazılar çıkmıştır. Cevizli’de ise Hareketin eline 
tüm işçi sınıfı ve örgütlenme üzerine düşündüklerini pratiğe geçire-
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cek imkân çıkmıştır ve bu imkân şu veya bu biçimde kullanılmıştır. 
Yani lafızlar eyleme dönüşmüştür ve sonrada Hareket bu eylemi bir 
yazı ile değerlendirmiştir.  

Fakat Cevizli deneyini tartışmadan önce bazı konulara ışık tut-
mak gerekmektedir. Bunun için Türkiye solunun geçmişinin en 
önemli karakteristiği olan popülizmi (ve ütopik sosyalizmi) teorik ola-
rak tartışmak gerekmektedir.  

Yazının birinci kısmında bu noktada yoğunlaşacağız. Popülizmin 
tarihsel kökleri, ayırt edici karakteri ve nihayet Türkiye sosyalist ha-
reketinde aldığı biçimleri kısaca gözden geçireceğiz. Bundan sonra-
ki bölümde de Cevizli deneyimini tartışacağız.  

Şunu açıkça belirtmekte yarar var. Amacımız TKKKÖ’ye “darbe 
vurmak”, teorik olarak alaşağı etmek değildir. Böyle sorunları çöz-
mek tarihin işidir. Biz geçmişimizi anlayarak geleceğe ışık tutmaya 
çalışmakla meşgulüz. Böylece Kurtuluş örgütünün bugün oluşmakta 
olan teorik hattının “eklektiklikten kurtulmasına” veya en azından 
bağrında taşıdığı bilimsel sosyalizmin egemen kılınmasına, geçmi-
şini aşmasına, hayaletlerin gölgesinden sıyrılmasına katkıda bulun-
mayı umut ediyoruz.  

I. POPÜLİZM–HALKÇILIK  

 
ANTİ-KAPİTALİZM VE MİLLİYETÇİLİK 

Hızlı sanayileşme ve bunu takip eden hızlı şehirleşme kötü ya-
şam koşullarının - gecekondu vb - yaygınlaşması, kırsal yapıların 
dağılması yani geleneksel ilişkilerin sarsılmaya başlamasının sonu-
cu yeniye karşı tepki ve eskinin romantik bir şekilde yüceltilmesi 
anti-kapitalizmin temelini oluşturur.  

Sanayi devriminin hemen arkasından, şairler, yazarlar köylülüğün 
ve işçi sınıfının içine düştüğü sefalet, yoksulluk vb. koşullara tepki 
olarak kapitalizmi eleştirmişlerdir. Bunların bir kısmı eski günlerin - 
köyün, küçük üreticiliğin aslında gerçekle ilgisi olmayan bir tasvirini 
ve bu tasvirin meziyetlerini anlatmaya başlamışlar, kapitalizme "top-
lumu kemiren illet” gözü ile bakmışlardır. Bunların içinde işi giderek 
aristokrasiyi savunmaya kadar vardıranlar çıkmıştır.  
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Bir ikinci akım kapitalizm illetine çare olarak akla uygun, herkesin 
üzerinde kolayca (!) anlaşabileceği formüller, sistemler üretmeye 
çalışmışlardır. Bunda eskiye dönmeyi değil yeni bir şey kurmaya 
çalışmak amacını gütmüşlerdir. Kapitalizm mülksüz işçiler ve mülk 
sahibi patronlardan oluşuyordu. Ve zaman zaman da bir tarafta sa-
tılmayan mallar birikirken öbür tarafta insanlar açlıktan kırılıyordu. 
Bu gözlemin sonucu kapitalizmin temel sakatlığını eksik tüketim 
olarak saptıyorlardı. Bunun sebebi ise işçilerin ücretlerinin düşük 
olmasıydı. Bu sorunu çözmek için bir sürü formül geliştirme çabaları 
olmuş ama bunlar giderek şu sonuca ulaşmışlardır: Mülkiyet yaygın-
laştırılmalı. Herkes kendi üretim aracına sahip olmalı vb... Böylece 
bir kısmı küçük üretimi savunurken bir kısmı da kooperatif tipi top-
lumlar kurmaya çalışmışlardır. Bu sonuncuları biz ütopik sosyalistler 
olarak da biliriz. Bunların bizce en önemli iki özelliğinden bahsedile-
bilir. Birincisi, kapitalizmin eleştirilmesini ve yerine konacak yeni top-
lumu zihinsel bir sürecin ürünü olarak görüyorlardı. Önce fikirler bu-
lunacak -akla uygunluk- sonra da bu “mükemmel” fikirler insanlara 
anlatılacaktı.  

İkincisi, bunlar tüm toplumu birden kurtarmaya çalışıyorlardı. İşçi 
sınıfı ile kapitalistlerin arasındaki çelişkinin niteliğini kavrayamıyor-
lardı. Toplumun sınıflar mücadelesi sonucu geliştiğini ve ancak bu 
yolla değişebileceğini. Mülksüzleştirenlerin mülksüzleştirilmesi ge-
rektiğini, bunun da ancak mülkten en uzak sınıfın, proletaryanın bir 
eyleminin sonucunda gerçekleştirilebileceğini kavramamışlardı. He-
nüz insanlık kültürü de buna imkân tanımıyordu.  

Kapitalizmin doğuşu ve gelişmesi bölgesel veya yerel değil, Ak-
deniz çevresinde oluşan bir “dünya pazarı” içinde gerçekleşmiştir. 
Buna karşılık bu pre-kapitalist dünya pazarı içinde suyun üzerindeki 
kabarcıklar gibi doğmaya başlayan kapitalist ilişkiler giderek bölge-
sel özelliklerin etkisi ile de birbirleri ile birleşmeye başlamışlardır. Bu 
aşamada kendi sınıf çıkarları - hem feodallere hem de işçilere karşı 
- etrafında örgütlenmeye başlayan burjuvazi feodal devleti ele ge-
çirmeye başlamıştır. Burjuvazinin devlete ihtiyacı esas olarak şu 
sebeplerden doğar: 1) İşçi sınıfını kontrol altında tutmak, bunun için 
de sınıf mücadelesini belli bir coğrafi bölgede sınırlamak, 2) her coğ-
rafi bölge üzerinde dolaşımı ve üretimi düzenlemek ve bunu başka 
sermaye gruplarına karşı korumak, 3) kendi aralarında rekabet için-
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de olduklarından sınıf birliklerini koruyacak ve genel çıkarlar adına 
hareket edecek bir idari mekanizmaya sahip olmak.  

Kapitalizm başından beri eşitsiz olarak gelişmeye başlamıştır. 
Burada tartışılması mümkün olmayan sebeplerden dolayı bazı yer-
lerde kapitalizm daha hızlı gelişmeye başlamış ve buralardan hızla 
diğer bölgelere yayılarak oralarda doğmakta olan kapitalizmi de etki-
lemeye başlamıştır. Bu etkileme her şeyden önce rekabet ilişkisi 
içinde olmaya başlamış, beraberinde kültürel ve politik etkilemeyi de 
getirmiştir. Bu süreç içinde kapitalist gelişme kervanına göreli olarak 
geç katılan yerlerde, Almanya, sonra Rusya ve daha sonrada “em-
peryalizme bağımlı” ülkelerde iç ve dış kapitalizmin çelişkisi ve dış 
kapitalizmin etkilerine karşı tepkiler gelişmiş ve bu sefer anti-
kapitalizm yabancı kapitalizm düşmanlığına dönüşmüştür. Böylece 
yerli burjuva sınıfı anti-kapitalistleri -yabancı düşmanlığı altında- 
ulusal' bağımsızlık bağlamında ideolojik-politik egemenliğine almayı 
başarmıştır.  

Bu iki tarihsel akımın birleşmesi bize popülizm veya halkçılık de-
nen akımı verir. İlk anti-kapitalistler kendilerini şu veya bu şekilde 
sosyalist olarak görmüşlerdir. Bu siyasi-entelektüel akımın temel 
özelliğini sınıf çıkarlarına değil ulusal-halk çıkarlarına öncelik tanı-
ması belirler. Bunun yanı sıra tarihte bireylerin rolü, tarihi değişme-
nin motorunun ne olduğu vb. konularda da Marksizm'den farklı öz-
gün görüşleri vardır. Bunlara biraz aşağıda değineceğiz.  

Şimdi bu iki bileşeni anti-kapitalizm ve milliyetçiliği açarak politik 
görüntülerini inceleyelim.  

Bu kısımda örnek olarak Rus geleneği, Narodnikleri -bu popülizm 
akımına isim babası olanları- gözden geçireceğiz.  

Rusya'da ve giderek dünyada popülizm diye adlandırılacak olan 
düşünce akımının ve siyasi hareketin kurucuları Herzen ve Çerni-
şevski idi. Herzen teorisini 1848 işçi hareketlerinin yenilgisinin yarat-
tığı entelektüel karışıklık ortamında yarattı. Herzen’e göre, Rusya 
sosyalizme ulaşmak için kapitalist sanayileşme aşamasından geç-
meyebilir ve feodalizmden ve mutlakiyetten sosyalizme atlayabilirdi.  

Rusya'da kapitalizmin son derece az gelişmiş olmasını 
(1800'lerin ikinci yarısında) bir dezavantaj değil!" avantaj olarak ka-
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bul ediyorlardı. Rusya'da, köyde halen var olan “bozulmamış” (kapi-
talizm tarafından - 26 - ) ilişkiler, örneğin Obscina denen kolektif top-
raklar, köy komünü sosyalizmin inşasına temellik edebilirdi. Her-
zen’e göre "Fransa’nın geleceği işçilere ait ise, Rusya’nın geleceği 
de köylülere aittir.”  

Bu düşünce akımı etrafında ilk siyasi hareket “Toprak ve Özgür-
lük” adı altında (1862-63)'de kuruldu. Kapitalizm illetine karşılık kö-
yün zenginlikleri etrafında propaganda yapmaya başlayan bu hare-
ket etrafında yüzlerce genç kendi sosyalizmlerine köylüleri kazan-
mak, “halkı devrim saflarına çekmek” köylere yöneldiler. Zannedi-
yorlardı ki, onlar anlatacak, köylüler dinleyecek ve "aydınlanarak" 
devrim saflarına katılacaklardı. Bu aydınların, "devrimcilerin" kafala-
rındaki fikirlerin dünyayı değiştirmeye yeteceği inancı son derece 
güçlü idi. ( 27 ) Bu hareket kendi liderlerinin ifadesi ile "fiyasko" ile 
sonuçlandı. Halk bu fikirleri kavrayamıyordu. Devletin ve gelenekle-
rin etkisi son derece güçlüydü. Halk uyuşukluk içinde idi. Bu sefer 
halka gitmenin propaganda yapmanın yerini, yani kitle çalışmasının 
yerini, esas olarak bu birincisine güvensizlikten ve hayal kırıklığın-
dan kaynaklanan yeni bir çalışma tarzı aldı. Bu çalışma tarzına gö-
re, halkın uyuşukluğunu dağıtmak, düşmanlarını cezalandırmak ve 
bu yolla halkın sempatisini, güvenini ve giderek desteğini kazanmayı 
amaçlayan eylemlere başladılar.  

Buraya kadar anlattıklarımız temelinde, popülizmin başlıca özel-
liklerini şöyle özetlemek mümkün:  

1. Hareketin temelinde toplumsal ilişkilerin bilimsel bir analizi ve 
bunun zorunlu sonucu olarak ifadesini bulan bir siyasi hareket teorisi 
yerine açlık ve sefalete genel olarak karşı çıkmaktan ve ahlaki kay-
gılardan doğmuş bir siyasi hareket teorisi vardı.  

2. Bu teoride, fikirler belirleyici öneme sahiptir. Önce halkı aydın-
ların keşfettiği teoriye kazanmakla başlayan çalışma, sonra öbür 
aşırı uca savrularak halkın yerine mücadele eden ve halkın sempati, 
destek ve güvenini kendi yanına kazanmaya çalışan bir çalışma 
tarzına bırakmıştır. ( 28 ) Fikirlerin öneminin abartılması bu fikirleri 
taşıyan liderlerin ve onların örgütünün halk adına hareketini, yani 
ikameciliği doğurmuştur.  
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3. Popülistler fikirlerini ve örgütlerini “tüm halka” taşırlar. Çünkü 
sömürüye ve eşitsizliğe karşıdırlar. Ama bunun temelinde yatanları 
kavrayamamışlardır. Toplumun ekonomik örgütlenmesi ve bunun 
evrimleşmesi hakkında fikirleri (Marks'tan ve Kapital kitabından etki-
lenmiş olmalarına rağmen) berrak değildir. Sınıflar mücadelesinin 
önemini ve rolünü kavrayamamışlardır. Bu yüzden, açlığa ve eşitsiz-
liğe karşı mücadelelerinde tüm halk sınıflarına aynı ölçüde dayan-
maya çalışmışlardır. Hiçbir sınıfa özel bir konum tanımamışlardır. 
Böylece işçi sınıfı da kurtarılacak olan sınıflardan sadece biri olarak 
ortaya çıkmaktadır. ( 29 ) 

4. Fikirlerin önemini abartmasına karşılık, teorik çalışma karşı-
sında popülizm alabildiğince 'pratikçidir’. Bu anlayışın kökleri ütopik 
sosyalizme kadar gider. Uzun, etraflı, 'soyut’ teorik faaliyet yerine 
pratik adımlara (çözümlere) önem vermek ve insanları bunlara ka-
zanmaya çalışmak, yani hemen görünen, dolaysız olanı işaret ede-
rek, bunun nasıl ‘akla uygun’ olarak değiştirilebileceğini önermek, 
bunların meziyetidir. İddialarını olmaz diye, teorik yollardan çürüte-
rek eleştirenlere dolaysız olan acil sorunları işaret ederek, 'teoris-
yenleri’ pratik olmaya çağırırlar. Toplumun dolaysız, ekonomik ve 
politik biçimlerinin ötesine geçemeyen bir teoriye sahip olmak, do-
laysız hedefleri tek hedefler olarak tespit etmeyi de beraberinde 
getirir. Ayrıca ‘halkımız bu işleri (teorik gevezeliği) anlamaz, somut 
iş yapmak önemlidir’ gibi açıklamaların önünde kimsenin duramaya-
cağını bilirler.  

Esas sorun belki de toplumu bizzat değiştirmek isteyen aydınların 
işlerin muazzamlığı ve hayatın kısalığı karşısında hızla ileri atılmak 
istemesinden kaynaklanıyor. Lenin böyle bir haleti ruhiyeyi şöyle 
ifade eder: “Cahilin telaşı hızlı gidiyor olduğu anlamına gelmez.” 
Popülistler ise, çoğu zaman sosyalistleri doktiriner (siz 'ilkelerine 
sadık' okuyunuz) buluyorlardı ve teorik olmakla, pratikte pek bir şey 
yapmamakla, pasifizmle suçluyorlardı. Kendini kahramanca feda 
ederek Çarı öldürmeyi başaran devrimciden daha 'pratik bir iş yap-
mak’ mümkün müydü?' “İşçilerin günlük mücadelesi içinde 'ufak 
tefek’ hedeflerle mücadele etmek ve 'sosyalizm anlatmak' lafazanlık-
tan başka bir şey değildi. ” (?!) 

Fakat, tarih bu konuda hep başka bir sonuca ulaşmıştır. Bireyler 
için acil ve pratik olan hedefler çoğu zaman sınıfların yolunu uzatan, 
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son derece soyut hedefler olabilmektedir. Çarın öldürülmesi sadece 
Çar, suikastçi ve hemen arkasından yakalananlar ile polis açısından 
pratik bir olaydır. İşçi sınıfı veya köylülük ise bunu uzaklarda olmuş, 
kendi pratiği ile ilişkisiz, soyut bir olay olarak algılar. Bazen kahra-
manları yüceltmeyi unutmaz ama kısa zamanda unutur gider.  

Tüm bu özelliklerine bakarak yapılan şu tespite katılmamak elde 
değil: “Popülizm Batı kapitalizmine ve aynı zamanda Batı sosyaliz-
mine Rusya'nın cevabı idi - Batı kapitalizmine ve Batı sosyalizmine 
geri kalmış bir köylü ülkesinin aydınlarının cevabı idi. ” 

 2) Milliyetçilik 

Rus popülistlerinin Marksizm'i öğrenmeye başlamaları ile kapita-
lizme karşı çıkmalarının sonucunda, kapitalizmin gelişmesinden 
Rusya'yı korumak için çabalamaya, yollar düşünmeye başladıklarını 
gördük. Rus popülistlerinin bu tavrı hiç de yeni değildi. Kapitalizmin 
İngiltere'de gelişmeye başladığı ve proletarya bir sınıf olarak doğdu-
ğunda, Fransız ütopiklerinin buna kalbi dayanamamış ve Fransa'yı 
kapitalizmden kurtarmanın (kapitalizmin gelişmesini önleyerek) yol-
larını aramaya başlamışlardı. Kapitalizm Fransa ile işini bitirirken, bu 
sefer Almanya kapitalizmi engelleme rüyalarının görüldüğü en 
önemli ülke haline geldi. 30  

Alman aydınları şöyle diyorlardı: “Batı Avrupa'da toplumunun yeni 
örgütlenme biçimlerinin fikrinin taşıyıcısı proletaryadır; bizde ise eği-
tim görmüş (Rusya'da intelicensiya denen) sınıftır. ( 31 )  

Almanya’da kapitalizme bu düşmanlık öyle bir noktaya ulaşmıştır 
ki, kapitalizm ile anayasal düzen arasındaki ilişkiyi gören bazı Alman 
aydınları monarşiyi yeğlemişlerdir.  

Artık bu noktada kapitalizme bu tür düşmanlık biçiminin küçük 
üreticiliğin çıkarlarının bir ifadesi olduğunu söylemek gerekir sanırız.  
( 32 ) Burada dikkat edilmesi gereken noktalar ise 1. Bizim ülke özel 
bir ülkedir, başkasına benzemez, bize özgü yollar vardır, bu yollarla 
kapitalizmi atlatabiliriz. 2. Kapitalizm dışsal bir olgudur, bizim ülkede 
gelişemez.  

Her iki halde de kapitalizm sefalet ve fakirliğe indirgenir, buna 
karşı çıkılır, aslında doğru dürüst kavranamayan kapitalizme karşı 
mücadele, kendisine değil ulusal özelliklerine, özgül yanlarına karşı 
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yürütülür. Kapitalizmin gelişmesi ile işçi sınıfının gelişmesi ve bu 
sınıf ile sosyalizm arasındaki ilişki gözden kaçar.  

Popülizm bu yüzden kendi ulusal özellikleri ile son derece meş-
guldür, bunları keşfetmekten büyük zevk duyar, dünyanın her türlü 
olayını bu pencereden görür.  

Arna bu anlayış, yeni gelişmekte olan bir burjuva sınıfının arayıp 
da bulamadığı bir şeydir. O da kendi çıkarlarını diğer ülkelerin burju-
vazilerine karşı korumaya çalışmaktadır. Amacı, sınıf mücadelesini 
ve kendi çıkarlarını ülke, devlet ve iç pazar sınırları içinde bölgesel-
leştirmek ve burada yoğunlaştırmaktır. Bu durumda, popülizm ister 
istemez yerli burjuvazinin destekçisi olur ve giderek onun kitleleri 
hegemonyası altına almasının, kendi çıkarlarını toplumun çıkarları 
olarak sunmasının bir aracı olur. Bu aşamada, popülizm artık burju-
vazinin bir yönetme biçiminden başka bir şey değildir.  

EMPERYALİZM VE POPULİZM 

14. yüzyıldan itibaren Akdeniz çevresinde gelişen pazar, sanayi 
devriminden sonra kapitalist dünya pazarına dönüştü. Buna paralel 
olarak, sermayenin uluslararasılaşması temelinde bir uluslararası iş 
bölümü doğdu. Bu uluslararası iş bölümünde her ülkenin yeri kendi 
sosyo-ekonomik özellikleri kadar, sermayenin uluslararasılaşması-
nın dönemsel özellikleri altında belirlendi. Tek tek ülkeler açısından 
bakıldığında sorun dünya ekonomisi ile ekonomik-politik-ideolojik 
bütünleşme sorunu olarak gözükür.  

Dünya pazarı birden fazla devleti ve sosyo-ekonomik formasyonu 
kapsadığı için ister istemez devletlerarası ilişkiler bu sistemin önemli 
bir boyutunu oluşturur. Devletlerarası ilişkiler ise politik ilişkiler, 
egemenlik ve bağımlılık ilişkileridir kaçınılmaz olarak ve bu ilişkiler 
arasında bir hiyerarşik yapının oluşması da beklenir.  

Nitekim dünya pazarının gelişme sürecinde biz böyle iki dönemi 
gayet iyi biliyoruz. Birincisi, 19. yüzyıl ortalarından 20. yüzyıl başına 
kadar İngiliz egemenliği, ikincisi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 
yerleşen ABD egemenliği altındaki hiyerarşik dizilme.  

Bu hiyerarşinin koşullarını ve egemenliğin biçimini kapitalizmin 
gelişme düzeyi ve uluslararasılaşmasının dönemsel özelliklerine 
bakarak anlamak mümkün. Burada bu konuyu daha fazla ileri gö-
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türmeyeceğim, bu bir başka yazının konusu olmak zorunda. Burada 
özellikle yakalamak istediğim bazı noktalar var:  

1. Uluslararası iş bölümüne temellik eden sermeyenin uluslarara-
sılaşması sürecinde, bu sürecin başından beri bazı ülkeler, (kapita-
lizmin ilk geliştiği yerler) bu uluslararasılaşmanın merkezlerini oluş-
turmuşlardır. Bunun sebebi, sermaye buralardan çevreye doğru 
uluslararasılaşmıştır. Bu ülkelerde üstlenmiş sermayelerin devreleri 
dünya pazarında dolaşan malların, para sermayenin, daha sonra da 
üretken sermayenin çoğunluğunu kapsamaktadırlar.  

2. Bu ülkeler arasında da hiyerarşik ilişkiler olmakla beraber, 
kendi aralarında dünyanın geri kalanı üzerinde rekabet ta başından 
beri var olmuştur. Bu rekabet sermaye birikiminin ve sermayenin 
örgütlenme biçiminin dönemsel özelliklerine göre farklı biçimler al-
mıştır. İngiliz hegemonyasının ilk döneminde, İngiltere'nin ekonomik 
(sınai) üstünlüğünün tartışılmaz olduğu dönemde pazarlar üzerinde 
serbest rekabet söz konusu iken, Almanya ve Fransa'nın sanayi-
leşmesi ve İngiliz ekonomik egemenliğine karşı durması giderek 
politik müdahaleleri gündeme getirmeye başlamıştır. Bu süreç, hem 
sermayenin tekelleşmesi ve giderek finans kapital olarak örgütlen-
mesi, hem de kapitalizmin krizi ile çakışınca 1. ve 2. dünya savaşla-
rına yol açmıştır.  

Lenin'in 1890’lardan itibaren başlayan döneme ait olmak üzere 
beş özellik sayıp, dönemi emperyalizm dönemi olarak ifade ettiğini 
biliyoruz. Bunları tekrar etmeyeceğim. Fakat yukarıda anlattıklarım, 
bunların arka planı olarak okunmalıdır, yani ikisi birbirinden ayrı sü-
reçler değildir.  

Buraya kadar anlattıklarımın konuyla ilişkisi bunları sınıf mücade-
lesi süreçlerine tercüme ettiğimizde ortaya çıkacak ve bize 20. yüz-
yıl popülizmi hakkında önemli bilgiler verecek.  

İngiliz hegemonyası ve serbest rekabet altında gelişen uluslara-
rası iş bölümü şehir-kır çelişkisini dünya düzeyine yansıttı. Böylece, 
sanayi ülkeleri ve tarım ülkeleri (bölgeleri) diye bir ayrım doğdu. 
Bundan sonraki 2 yüzyıl boyunca her iki taraf da hem evrimleşecek-
ler hem de bu uluslararası iş bölümü yeni biçimler alacaktı.  
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Bu iş bölümü kapitalizmin pre-kapitalist üretim biçimlerine, dola-
şım düzeyinden eklemlenmesinin bir sonucu idi. Sanayi ülkeleri ile 
bu pre-kapitaljst ülke ve bölgeleri arasındaki ilişki esas olarak ticaret 
düzeyinde oluyordu. Hem sermayeyi taşıyan hem de pre-kapitalist 
bölge ülkelerde bununla karşılaşan sınıflar tüccarlar ve tüccarlarla 
ilişki içinde olan pre-kapitalist hâkim sınıflardı. Böylece ilk sınıflar 
arası çelişkili birlik-ittifak gerçekleşti. Kapitalizmin gelişmediği veya 
nispeten çok az geliştiği bu bölgelerde yerli tüccarlar ve hâkim sınıf-
lar uluslararası kapitalizmin ilk işbirlikçileri oldular.  

Bu sınıflar arasında üçlü bir çelişki mevcuttu. Yerli ve yabancı 
tüccarlar arasında ekonomik kontrol ve pay savaşı; yerli hâkim sınıf-
larla hem yerli hem yabancı tüccarlar arasında 'artık' bölüşme sava-
şı. Üçüncü olarak da, toprağa dayalı hâkim sınıflar bu savaşı kay-
bettikçe köylüler ve zanaatkârlar üzerindeki baskılarını arttırma sa-
vaşı. Yerli tüccarlar arasında da çok önemli bir bölünme vardır ki, 
daha sonra dikkate değer politik sonuçlar verecektir. Bu bölünmenin 
bir tarafında uluslararası sermaye ile dolaysız değişim yapan, 
Mao'nun tabiri ile kompradorlar, diğer tarafında ise ülke içinde ya-
bancı, yerli malların dolaşımını üstlenmiş bulunan yerli-mahalli tüc-
carlar vardır.  

Bildiğimiz gibi, emperyalizmle birlikte serbest rekabet yerini pa-
zarların tekelleştirilmesine ve sömürgeciliğe bıraktı. Yabancı tücca-
rın yerini yabancı devletin gücü ve askeri aldı ve ilişkiler yepyeni bir 
boyut kazandı. Tüm ülkelerde yabancı devletin politik, askeri, eko-
nomik varlığına karşı mücadele yükseldi. Hâkim sınıflar, hâkim ol-
maya devam edebilmek için hem iş birliği hem mücadele içinde yer 
aldılar. Kompradorlar da öyle. Ama yerli tüccarlar ve zanaatkârlar iç 
pazarın denetiminin ellerinden gittiğini gördükleri oranda yabancı 
kapitalizme karşı tavır aldılar. Köylüler ise, topraklarının elden git-
mesinin, kapitalizmin yerleşik yapılarını dağıtmasının etkilerini ya-
bancı kapitalizme bağlayabildikleri oranda tavır aldılar. Yabancı as-
kerin varlığı da bunu kolaylaştırdı. Ya aydınlar ve var olan devletin 
bürokratları? Bunların tavrı önemli. Zira durumun yorumunu ve teo-
risini yapan ve 'kurtuluş yolu” ya da 'çözüm’ önerenler bunlar. İşte 
bunların içinde bulundukları konum ve üzerine bastıkları toprağın 
sınıfsal ilişkileri neo-popülizm diyebileceğimiz teorinin temellerini 
attı.  
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Bunların ilk tam Alman aydınlarının, Rus intelicensiyasının ilk tav-
rına benzer. Kendi konumlan sarsılınca bunun nedenini dış müda-
halede bulurlar ve milliyetçiliğe soyunurlar. İkincisi, kapitalizm sade-
ce onların konumunu değil, toplumdaki başka sınıfların da (özellikle 
köylülüğün) konumunu sarstığı için kendi durumlarından çıkardıkla-
rını genelleştirirler ve kapitalizmin gelişmesine karşı tavır alırlar. 
Ama dünya tarihinde bir olay tam da bu sıralarda ortalığı fena halde 
karıştırır ve yepyeni boyutlar ortaya çıkarır: 1917 Rus Devrimi.  

Rus Devrimi'nin aydınlar üzerindeki etkisi çok yönlü oldu. Bu ül-
keler proletaryanın henüz doğmamış veya doğmuş fakat sınıf ola-
mamış olması durumu iyice karıştırdı. Emperyalizme karşı savaş, 
ama nasıl? Ve ne için? Bu sorulara cevap aranırken, yerli tüccarla-
rın müdahalesi ile (açık söylemek gerekirse Ekim Devrimi hakkında 
duyduklarından dudakları uçuklamış, uykuları kaçmıştı) siyasi akım-
lar hemen ikiye bölündüler: Kapitalizmden yana bağımsızlıkçılar ve 
sosyalizmden yana bağımsızlıkçılar. Doğaldır ki, bu bölünmede da-
ha zor durumda kalanlar ikinciler olmuştur. İşçi sınıfının olmadığı 
yerde sosyalizm bir hayalden ibarettir, ister istemez. Sosyalizmden 
yana bağımsızlıkçılar kendi tavırlarını işçi sınıfının uluslararası du-
rumuna göre belirlemek zorundaydılar. Komintern de buna elinden 
geldiğince katkıda bulunmaya çalıştı. Ama hakkını vermek gerek, 
sorun son derece yeni idi ve kimse çok yüksek soyutlamalardan 
öteye bir şey söyleyemiyordu. Durum hâlâ da öyle.  

Emperyalizme karşı olanlar arasında yerli tüccarların daha güçlü 
olduğu, ne istediklerini bildikleri ve istediklerinin birçok yönden ulus-
lararası sermaye ile uzlaşabilir olduğu malum. Buna köylülük ile 
ilişkilerini ve hâkim sınıfın artık durumu iyice sarsılan kesimlerini de 
ekleyince ortaya büyük bir blok çıkıyor. Öbür tarafta ise, “olmayan” 
bir sınıfın çıkarlarını topluma dayatmaya kalkan 'ilerici’ aydınlar. Üs-
telik bu sınıfın doğması ve gelişmesi ülkede kapitalizmin sadece 
etkisine ilişkin değil, içsel (yani üretime ilişkin) bir olguya dönüşme-
sine bağlı. Böylece, sosyalistler ve anti-emperyalist blok ittifak yapı-
yor. Daha doğrusu, 'sosyalistler' gidip buna katılıyorlar. Bu katılma 
teorilerini büyük ölçüde etkileyecek. En önemlisi, teorilerine milliyet-
çiliği, kalkınmacılığı katacak, bireyin önemini, bilimsel düşüncenin 
önemini (ama idareci aydının da önemini) öğretecek. Bağımsızlıkçı 
blokun ise aydınlara ihtiyacı vardır. Bağımsızlığı kazandıktan önce 
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ve sonra bu aydınlara büyük görevler düşecektir. Sonuç olarak, bu 
ilk kuşak milliyetçi burjuvazi tarafından özümlenir. Özümlenmeyenler 
ve köylülük temelinde bir sosyalizm anlayışına yönelenler ise dire-
nebildikleri ölçüde neo-popülizmin yeni savunucuları olurlar. Şimdi 
dikkatimizi bunlara verelim.  

Burjuva sınıfının emperyalizmle uzlaşma eğilimi, sosyalistlere ve 
diğer muhaliflerine karşı tavrı ve zaman zaman açık saldırısı bunla-
rın emperyalizme karşı güvenilir olmadığını ortaya koyar. Böylece, 
bunlar yabancı kapitalizmin her türlü kötülüğünün bugünkü ve gele-
cekteki temsilcileri olarak görülürler. Aydınlar da bu sefer bir başka 
yana, köylülüğe dönerler. Köylülük feodalizmin, Asya despotizminin 
vs. çizmesi altındadır; kapitalizmin, tefeci-tüccarın baskısı altında aç 
ve sefildir. Buna bir de sömürgeci askeri ekleyince son derece pat-
layıcı bir durum çıkar ortaya ve aydınlar buna fitil olmaya soyunurlar. 
Sosyalist fikirler kitlelerden destek görürler. Veya kitleler sosyalist 
fikirleri kendine göre yorumlayıp destekler. Zira, ne de olsa, bu sos-
yalist fikirler onların günlük hayat pratiği ile ya ilgili değildir ya da çok 
az ilgilidir. Ortada ne fabrika vardır ne patron ne de işçi. Bu durum-
da, sosyalizmin başka bir sınıfın çıkarlarına göre yorumlanması ka-
çınılmazdır: 

1. Bağımsızlık en önemli adım olarak belirir.  

2. Feodal kalıntılara son vermek önemli bir görev olur.  

3. Üretici güçleri geliştirmek görev olur. Ancak, sosyalistler bun-
dan işçi sınıfını geliştirmeyi anlarken, köylüler bolluk, refah ve ser-
maye birikimini anlayacaktır.  

4. Yeni bir devlet örgütlemek gündeme gelir. Sosyalistler, prole-
tarya olmadığına göre, 'şimdilik’ onun yerine iktidarı almaya hazırdır-
lar. Ama köylüler, anti-emperyalist (ikircikli bir tutumla da olsa) bur-
juva kesimleri ve hatta feodal sistemden kalan bürokratlar da devleti 
yönetmeye adaydır. Bugüne kadar tarih hep bu karışımın köylüler 
dışındaki kısmının yeni devlete doluştuğunu gösteriyor. Belki de 
birçok defa yazılıp çizildiği gibi, bağımsız bir örgütlenme yeteneği 
olmayan, homojen bir yapı göstermeyen köylüler bu yüzden iktidar 
olamıyorlar.  
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5. Sosyalistler kendi sosyal tabanları olan köylüleri iktidara yak-
laştırmaya, daha doğrusu pazarlık konusu etmeye kalkınca, gene bir 
savaşın ortasına düşüyorlar: İktidar savaşı. Bu savaşı kaybettikleri 
yerler çoğunlukta. Kaybetmenin maliyeti ise çoğu zaman toptan im-
haya kadar varıyor.  

Dolayısıyla bu durumu en azından başka yerlerden görüp öğre-
nen sosyalistler sosyalizmi rafa kaldırıp burjuva demokrasisi müca-
delesini öne geçirirler. Belki de bunu açıkça yapmaları en doğrusu-
dur... yapsalar, tarih kafalarda karışıklığa yol açmadan ilerler. Ama 
bazen burjuva demokrasisi ve kapitalizm 'sosyalizm’ adı altında sa-
vunulur ve ortaya çıkan ucubeyi tanımakta büyük güçlükler doğar. 
Üstelik bu ucubeler başka ülkelerin benzer konumdaki sosyalistleri 
tarafından da "sosyalizm" veya “sosyalizme açılan pencere” gibi 
görülürler. Ve bu taklit edildikçe neo-popülizm evrenselleşir.  

Burada şu iki noktaya işaret edelim: 

1. Anti-emperyalizm sosyalizm mücadelesi ile eşanlamlı değildir. 
Eğer işçi sınıfının kendi siyasi varlığı bu mücadelede yoksa, anti-
emperyalizm emperyalizm ile uzlaşmaya dönüşür ve yerli burjuva 
sınıfının iktidarını kurmanın bir aracı olur. Bu ayrımı yapamayan 
sosyalistler bunu çok pahalıya öderler. Zira iktidarını kuran burjuvazi 
dönüp onları keser. Örneğin, Sudan'da Numeyri'nin kestiği binlerce 
komünist. Veya Çin Devrimi’nin başlarında Kuomintang'ın -
Komintern'in ısrarı ile- içinde kalmaya çalışan Çinli komünistlerin 
katledilmesi.  

2. Köylülüğe dayanarak burjuva blokunu devirseler bile, aydınlar 
proletarya adına iktidara oturdukları anda ne yapacaklarını bilemez 
ütopikler durumuna düşerler. Proletaryaya dayanmayan, proletarya-
nın örgütlemediği ve ekonomik olarak merkezini oluşturmadığı bir 
sosyalizm süreci, köylülüğün var olan yapılarına uygun "yeni' örgüt-
lenmelere gider ve bunu sosyalizm olarak vaftiz eder.  

Bu yapı istikrarsızdır. Emperyalizme ve iç düşmanlara karşı pro-
letaryanın iktidarını (?!) korumak zorunda kalır. Sonuç baskı ve keyfi 
idare olur.  

Bu durumun teorik ifadesi hiçbir uzun vadeli çıkışı olmayan bir kı-
sır döngü içinde günlük görevlerle uğraşıp gitmek olur. Ve sosyaliz-
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min kurulması için proletaryadan ziyade, toplumun geri kalanının da 
yönetici “sosyalist” (?) aydınlar gibi düşünmesini sağlamaya çabala-
nır. (Bkz. Çin Kültür Devrimi, Kırmızı Kitap vs.) 

Kısacası, popülizmin tüm özellikleri burada da kendini gösterir:  

1. Fikirlerin ve liderlerin kurtarıcı rolü.  
2. Pratikçilik ve uzun vadeli hedeflerin olmayışı.  
3. Bütün sınıf ve tabakaların tümüne birden dayanmaya kalk-

mak.  
4. Kapitalizme dışsal bir olgu olarak bakmak, kapitalizmle ya-

bancı sermayeyi özdeşleştirmek, yerli kapitalizmi aklamak.  
5. Ulusal çıkarları dünya proletaryasının çıkarlarına tabii kıl-

mamak.  

Bunun en güzel örneğini Çin'in dünyayı ezen uluslar ve ezilen 
uluslar olarak tarif etmesinde görmek mümkün. Böylece karşı karşı-
ya olan halklar ve sermayelerdir. İşçi sınıfının uluslararası ve ulusla-
raşırı varlığı ve çıkarları sosyalizm teorisinden çıkarılmıştır.  

Buraya kadar ağırlıklı olarak dünya ekonomik sisteminin kır-şehir 
çelişkisine benzer bir şekilde örgütlendiği ve sanayi toplumları ile 
köylü toplumlarından oluştuğu dönemin özelliklerine göre tartıştık. 
Şimdi, bir başka dönemin özelliklerine göre tartışalım... Bu dönem 
bağımlı ülkelerde kapitalizmin artık geliştiği ve güçlü işçi sınıfları 
doğurduğu ikinci savaş sonrası dönemdir.  

Popülizmin bu dönemde geçirdiği değişiklikleri ve aldığı biçimi 
tartışmadan önce dönemin ekonomik özelliklerine ve özellikle az 
gelişmiş ülkelerin sömürgeleşme sürecindeki politik boyutlara baka-
lım.  

İki emperyalist savaşı kapsayan dönem kapitalizmin en büyük, 
dünya çapında krizini de yaşadığı dönemdir. Bu kriz, var olan ser-
maye birikim sürecinin ve uluslararası iş bölümünün krizidir. Bir ta-
raftan metropollerdeki sermaye birikim süreci büyük sorunlarla kar-
şılaşırken, diğer taraftan bağımlı ülkelerin de dünya ekonomisi ile 
bütünleşme biçimleri işlevsiz hale geliyordu.  

O döneme kadar bu bütünleşme biçimi mal sermaye devreleri (ti-
caret) ve para sermaye devreleri (borçlar vb.) ile gerçekleşiyordu 
(33). İki savaş arası dönemde dünya pazarı dağılmaya başladı. Ve 
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metropollerin bağımlı ülkelerden aldıkları mallar azalırken buralara 
yaptıkları ihracat da geriledi. Sonuç olarak, buralardaki bütünleşme 
biçimlerine bağlı sınıflar (tüccarlar) sıkıntıya düştüler, ufak da olsa 
var olan sanayi hammadde bulamaz hale geldi. Bu süreç esas ola-
rak siyasi bağımsızlığını zaten kazanmış olan Latin Amerika ülkeleri 
ve Türkiye gibi yerleri ilgilendiriyor.  

İç pazarın gelişmesi için sanayilere destek vermeye başlayan 
devlet, aynı zamanda doğrudan yatırımlar yapmaya ve eskiden ithal 
edilen bazı temel malları içerde üretmeye başladı. Sonuç olarak, 10-
20. yıl gibi bir dönemde bu ülkelerde proletarya ve sanayi burjuvazi-
si sınıf olmaya başladığı gibi, sanayileşme de tüccarlar ( 34 ) dahil 
herkes için tek yol olarak görülmeye başlandı. Sanayileşme var olan 
bütünleşme biçimine alternatif olduğu için aynı zamanda anti-
emperyalist bir tavır olarak da ifadesini buldu: "Ekonomik bağımsız-
lık eşittir sanayileşme” diye düşünüldü.  

Bu sırada İkinci Dünya Savaşı bitti. ABD hegemonyası altında 
Avrupa yeniden inşa edilmeye başlanırken, Doğu Avrupa'da da 
Sovyetler Birliği etrafında yeni bir blok oluşuyordu. Hem iki savaş 
arasında SSCB'nin hızla sanayileşmesi ve savaş sonrasında sanayi 
yapısını yenilemesi hem de savaştan sonra Doğu Avrupa'nın hızla 
sanayilerini tamir ederek toparlanması sanayileşme ideolojisini de 
güçlendirdi. Bu arada, SSCB'de de sosyalizmin sanayileşmeye in-
dirgendiğini görüyoruz. Böylece, teknolojik yapılanma üretim ilişkileri 
ile eşitlenmiş oluyor. Sosyalist üretim ilişkileri de devlet mülkiyetine 
(ki özel mülkiyetin bir biçimidir bu) indirgeniyordu. Proletaryanın 
kendini yöneten sınıf olarak örgütlenip örgütlenmediğini ise kimse 
sorgulamıyordu. Proletarya yönetmiyorsa kim yönetiyordu? Bu nok-
ta üzerinde durmamızın sebebi, ikinci dünya savaşı sonrası dönem-
de popülist ideolojinin şekillenmesi ile bunun arasında yakın bir bağ-
lantı olmasıdır.  

İkinci Savaş Sonrası iki önemli gelişme görüyoruz. Birincisi, sö-
mürgecilik dağılmaya başladı ve bir önceki kısımda anlatmaya çalış-
tığım süreçler buralarda yaşandı. Bir fazlası ile, o da SSCB’nin bura-
lara doğrudan silah ve insan (teknisyen vs.) yardımı yapmasıydı. 
Fakat bu, sonucu değiştirmedi, aynı popülist politikalar 'sosyalizmini 
yenilmesi ile veya peş peşe taviz vermesiyle sonuçlandı; SSCB bu-
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raları terk etmek zorunda kaldı. (Mısır en klasik örnek olarak hep 
anlatılır.)  

İkinci önemli gelişme ise, sermayenin uluslararasılaşması ile yeni 
bir dönemin başlamasıdır: Üretken sermayenin uluslararasılaşması. 
Daha basit söylersek, bir ülkeden sermayenin kalkıp bir başka ülke-
ye gidip, orada işçi sınıfı ile karşılaşarak üretim yapması ve artı de-
ğer üretmesi. Böylece çok uluslu şirketler doğacak ve kapitalist dün-
ya pazarı, kapitalist dünya ekonomisine dönüşecekti. Yeni uluslara-
rası iş bölümünü de bu uluslararasılaşma belirleyecekti.  

Bazı bağımlı-az gelişmiş ülkelerde yavaş da olsa bir sanayileş-
menin başladığına işaret etmiştik. Ayrıca bu sanayileşme sanayi 
burjuvazisinin egemenlik merdivenlerinden tırmanmaya başladığına 
da işaret ediyordu. Bence, bunun en önemli ifadesi yeni gelişen sa-
nayileri korumak için ithalat yasaklarının, korumacı gümrük politika-
larının uygulanması idi. Sermaye uluslararasılaşırken bu yeni örgüt-
lenme ile karşılaştı ve hemen buna adapte olduğu gibi, bunu en iyi 
şekilde kullandı, ithal ikameciliği benimsendi. Y. sermaye buraların 
yerli sanayi burjuvazisi ile ittifaklar yaparak doğrudan yatırımlar yap-
tı. Üstelik, gümrük duvarları sayesinde, eski sömürgelerde olduğu 
gibi pazarı tekeline almış oldu. Bu duruma yeni sömürgecilik diyen-
lere bir ölçüde hak vermemek mümkün değil. Ama unutulmaması 
gereken, bunun en önemli unsurunun yerli sanayi burjuvazisi oldu-
ğudur. İşte sanayileşme bu yolla az gelişmiş ülkelerde hızlandı.  

Bu bütünleşme modeli yerleştiği sıralarda bağımsızlık getirmediği 
de anlaşıldı. Sanayileşmiş ekonomi, eski sömürgecilik ve uluslara-
rası iş bölümünün sorunlarına benzer sorunları (aynı biçimleri) orta-
ya çıkarıyordu: Yüksek dış ticaret açığı, ödenmesi mümkün olmayan 
borçlar ve politik-askeri bağımlılık ilişkileri. Ama bu kez muhteva 
tamamen farklıydı. Artık toplumda sanayi burjuvazisi, proletarya gibi 
modern sınıflar vardı. Popülizm bu koşulların etkisi altında yeniden 
sentez oldu. Muhtemelen bunu popülizmin, sosyalizmin tümden 
dışına çıkmadan önce alabileceği son biçim olarak ifade etmek 
mümkün.  

Birçok az gelişmiş ülkenin sanayileşmesi bir kurtuluş olarak görü-
lürken bunun ekonomik ve politik bağımlılığı yeniden üretmesi, bu 
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gelişme yolunun sorgulanmasını getirdi. Bu sorgulama sırasında şu 
noktalar açığa çıkmaya başladı: 

1. Buralarda sanayileşme olduğu halde, açlık ve sefalet azalma-
mıştı. Büyük kentler etrafında muazzam gecekondu semtleri doğ-
muş ve insanlar buralarda son derece kötü koşullarda yaşıyorlardı. 
Kırda köylüler fakirleşmiş, kente göç etmelerine rağmen iş bulama-
dan sürünmeye devam etmişlerdi. Bu sanayileşen ülkelerde Avru-
pa'dakine benzer bir refah düzeyine ulaşılamamıştı.  

2. Sanayileşme bağımsızlık yerine bu sefer çok uluslu şirketlerin 
ekonomi üzerinde egemenliğini getirmişti. Dünün sömürgecileri bu-
gün başka maskelerle geri gelmişlerdi.  

3. Sanayileşme istikrarlı bir ekonomik yapı doğuramamıştı.  

4. İstikrarlı bir siyasi yapı da yoktu. Sanayileşme Avrupa'da par-
lamenter demokrasilere yol açmışken, buralarda son derece baskıcı 
rejimler birbirini kovalıyordu.  

Kapitalizmin Avrupa'dan kaynaklanması, her alanda ortaya çıkan 
kapitalist yapıların burası ile karşılaştırılması anlayışını doğurmuş, 
benzemezlikler bulundukça sanayileşen ülkelerde kapitalizmin as-
lında gelişmediği sonucuna ulaşılmaya başlanmıştır. Veya buralarda 
gelişen kapitalizm "çarpık kapitalizm"dir, yani esas kapitalizmden (?) 
farklı idi. Burada şuna işaret edelim, çarpık olmayan -yani dışa ba-
ğımlı olmayan- bir kapitalizm hemen emperyalizm ve çarpık kapita-
lizm eleştiricileri tarafından sempati ile karşılanacaktır.  

Ortaya çıkan durumu "çarpık kapitalizm” olarak yorumlayıp, çö-
zümlemeye soyunanlar çeşitli teorilerle ortaya çıktılar. Bunlardan en 
önemlisi yabancı kapitalizmin ekonomik artığı ülke dışına taşıdığı ve 
bu yüzden sanayileşmenin yavaşladığı yolundaki teori idi. Paul Ba-
ran “Büyümenin Ekonomi Politiği”nde bunu anlatıyordu. Demek ki, 
çözüm şöyle olabilirdi: Ülke emperyalizme bağımlılığını koparacak, 
ekonomik artığın dışarı gitmesini önleyecek ve böylece kalkınmayı 
(sanayileşmeyi) garanti altına alacaktı. Bu da tam da emperyalizm 
ile bütünleşememiş, bu yüzden onunla rekabet etmek zorunda ka-
lan, ama buna gücü yetmeyen burjuva kesimlerinin çıkarları ile denk 
düşüyordu. “Çarpık” kapitalizm teorisi emperyalizme karşı mücade-
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leyi kapitalizme karşı mücadeleyi gölgede bırakacak şekilde abartır-
ken, milliyetçiliği (bağımsızlık esprisi altında) körüklüyordu.  

Oysa, kapitalizmin gelişmesi, Marks'a ve Lenin’e göre 1) meta 
dolaşımının gelişmesi, 2) işçi sınıfının gelişmesi idi. Böyle bakınca 
bu ülkelerde kapitalizm gelişiyordu. Evet, Avrupa'daki gibi bir şekil 
almıyordu ama ne dünya Avrupa'da kapitalizm geliştiği zamanki 
dünya idi, ne de o zamanki biçimler tek mümkün biçimlerdi. Kapita-
lizm çoktan ulusal bir sorun olmaktan çıkmıştı: 19. yüzyıldan beri 
dünya pazarı ve 20. Yüzyılın ikinci yarısında da dünya ekonomisi 
olmuştu. Gelişmenin düzeyi burası idi ve uluslararası iş bölümü çer-
çevesinde çeşitli yerlerde farklı farklı gelişiyordu, Artık sınırları ka-
payıp tek ülkede yeni bir İngiltere inşa etmek mümkün değildi, Zaten 
İngiltere de kapalı kapılar değil, dünya pazarında açık rekabetle 
İngiltere olmuştu. ‘Tek ülkede kapitalizm’ hiçbir zaman olmadığı gibi, 
şimdi hiç olamazdı. Hele kapitalizmin üretim güçlerinin ancak dünya 
düzeyinde faaliyet gösteren bir ölçeğe (gelişmişlik düzeyine) ulaş-
mış olması da bunu kanıtlıyordu.  

Bağımsızlıkçı teoriler bu bağlamda sosyalistler için büyük bir teh-
like yaratıyordu: Çarpık kapitalizme karşı, çarpık olmayan kapitaliz-
mi savunmak.  

Diğer taraftan, bu sanayileşmiş ülkelerde işçi sınıfı büyük boyut-
lara ulaşmış, toplumun en önemli sınıflarından biri haline gelmişti. 
Kendi bağımsız çıkarları vardı ve bunlar kapitalizmin hiçbir türü ile 
uzlaşmıyordu. Biraz aşağıda göreceğimiz gibi, bu tür bir anti-
emperyalizm dikkati işçi sınıfından uzaklaştırıyor, çelişkiyi tüm halkla 
emperyalizm arasındaki çelişkiye indirgiyordu. Milliyetçilik öne çıkı-
yor, proletaryanın sınıf çıkarları (aslında burjuvazinin) çıkarlarına 
feda ediliyordu.  

Bu bağlamda, popülizmin en önemli özelliklerinin tekrar gündeme 
geldiğini görüyoruz: 

1. Ekonomik artığın emperyalizme kaptırılmaması teorisi dünyayı 
tekrar uluslara bölüyor ve sorunları uluslararası çelişkilere indirgi-
yordu. Sınıf çelişkileri belirleyiciliğini yitiriyor (hayatta değil, teorik 
modellerde tabii), sonuç olarak bu modeller peşpeşe iflas ediyordu.  
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2. Çelişkinin emperyalizm ve ezilen uluslararasındaki yere kon-
ması, emperyalizm ile halk arasındaki çelişkiyi öne çıkarıyordu. Ulu-
sal ekonomik bağımsızlık sloganı ardında yerli burjuva fraksiyonları-
nın çıkarları, küçük burjuvazinin ve köylülerin çıkarları öne çıkıyor ve 
işçi sınıfının çıkarları gözden yitiyordu. Unutuluyordu ki, halk denen 
şey, tam ortasından, burjuvazi ve proletarya diye ikiye bölünmüştür.  

3. Çok uluslu tekellerin ekonomideki egemenliği, yerli işbirlikçileri 
aracılığıyla veya doğrudan devlet üzerindeki kontrolleri, iktidar soru-
nunu da karıştırıyordu. Emperyalizm ile halk arasındaki çelişki, bu 
sefer devleti elinde tutan emperyalizm ve yerli işbirlikçileri ile halk 
arasındaki çelişkiye indirgeniyordu. Bu şekilde, işçi sınıfı ile yoksul 
köylülüğün çıkarları ile henüz emperyalizm ile bütünleşmemiş (ama 
büyüyebilmek için buna mecbur olan ve bunu isteyen) kapitalistlerin 
çıkarları aynı sepete konuyordu. Bu çelişkilerden hareket eden ‘sos-
yalistler’ ise, bütün sınıf ve tabakaları (halkı) örgütlemeye kalkıyor-
lardı. Uluslararası tecrübelerinin eksik kavranması ve resmi sosya-
lizmin ideolojik, politik, bazen de askeri etkileri de hiç yardımcı ol-
muyordu doğrusu. Çin Devrimi tüm az gelişmiş ülke devrimcilerinin 
gözlerini kamaştırmıştı. Köylü savaşı (veya uzun süreli halk savaşı) 
emperyalizme karşı halkın vereceği mücadelenin gerekli aşamala-
rından biri olarak ortaya çıkıyordu. Vietnam savaşının köylü savaşı 
olma özelliği öne çıkıyordu (gerçi işçi sınıfının rolü de büyüktü ama 
savaşı kazananlar “gerillalar” değil miydi?).  Sonra Küba Devrimi: 
öncü aydınların köylülüğü örgütleyip bir ordu haline getirerek Batis-
ta'yı devirmesi. Ya kentlerdeki sınıfının kitle hareketleri? Bunları 
keşfetmek oldukça uzun zaman alacaktı.  

Hemen bütün geri kalmış ülkelerde, bağımsızlık, kendimize has 
yol arama çabaları sosyalist mücadelenin ana temaları oldu. Bunun 
en önemli sonuçlarından biri sosyalizmin uluslararası sorunlarına 
karşı tavırsızlık ve ilgisizlik olarak kendini gösterdi. Özellikle Çin-
Sovyet tartışması hangisinin daha sosyalist olduğu tartışmasından 
ileri gidemedi. İkisinden birinin sosyalist olduğu varsayıldı. Gerçi 
bunların ikisine de kuşku ile bakanlar vardı. Ama bunlar da Mark-
sizm’in yüz yıllık geleneğini bırakıp yani aslında Marksizm’den bile 
eski yollar ayamaya başladılar. Proletaryanın uluslararası sorunları-
na ister istemez bir tanesi daha ekleniyordu: Popülizm . Halkı kur-
tarmak istenler bu sefer kurtarılacak olanların listesine proletaryayı 
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da ekliyordu. Bugün proletaryanın sorunu ise, kendini bu kurtarıcı-
lardan kurtarmak. 

Buraya kadar popülizmin tarihini kısaca gözden geçirdik. Ama 
tema bu olunca, çokça sorun ettiğimiz emperyalizm, ulusal bağım-
sızlık gibi sorunlara sadece işaret ettik ve bazı can alıcı noktaları 
(cevaplarını vermeden) ortaya çıkarmaya çalıştık. Örneğin, emper-
yalizme bağımlı ülkelerde sosyalistlerin politikası ne olmalıdır soru-
suna 'ne olmamalıdır' yanından yaklaştık. Amacımız bu sorunu hal-
letmek (!) değil. Tartışılmasına başlarken bizce önemli olan başlan-
gıç noktalarına işaret etmek. Kafamızdaki soruları, siyasi sonuçla-
rından korkmadan ortaya koyuyoruz ve yoldaşları açık yüreklilikle 
tartışmaya çağırıyoruz.  

Yazının bundan sonraki kısmında, yukardaki tarihe paralel ola-
rak, Türkiye'de popülizmin bazı önemli örneklerine değinerek bugü-
ne geleceğiz. Son bölüm ise, Cevizli deneyini ilk iki bölümde sunu-
lan malzeme çerçevesinde tartışıp bir bağlama oturtmaya çalışacak.  

II. TÜRKİYE'DE POPÜLİZM ÜZERİNE NOTLAR 

Türkiye'de popülizmin doğup gelişmesinin köklerini çok eskilerde 
bulmak mümkün. Daha sonraları popülist akımların kendi sistemle-
rinde kullanacakları birçok teorik malzemenin ortaya çıkması 19. 
yüzyılın son çeyreğine rastlar. Anti-emperyalizm ve Batı düşmanlığı 
(biz bize benzeriz), kadroculuk ve bireysel terör, tüm sınıflara birden 
önderlik etme çabaları ilk burjuva devrimcilerinde gözlemlenebilir. 
Bu ideolojik sistemler burjuva sınıfının çıkarlarını kendi dönemlerin-
de gayet iyi temsil etmişlerdir. Bizim iddiamız da zaten popülizmin 
belli bir politik andan sonra burjuvazinin doğrudan hizmetine girece-
ği, girmek zorunda kalacağıdır. Bu kuşak popülizminin en önemli 
temsilcileri önce İttihat ve Terakki, sonra Kemalist harekettir. Kema-
listler herhangi bir sınıf adına hareket ettiklerini yadsımışlardır: Tür-
kiye'de henüz sınıflar yoktur, “halk” vardır. Dünya kapitalist ekono-
misine karşı tavırları da tipiktir. Emperyalist kapitalizme karşıdırlar, 
yerli kapitalizme değil. Liberalizme (onlara göre Batı kapitalizmine) 
karşıdırlar. Amaçları üçüncü yolculuktur: “Bu Türkiye'nin ihtiyaçla-
rından doğmuş, Türkiye'ye has bir sistemdir.” 
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Kemalistlerin bu politikaları uzun zaman halkçılık ile malul sosya-
listlerin kafalarını karıştıracaktır.  

Dönemin (1921-25) sosyalistlerinden Şefik Hüsnü'yü burada an-
makta yarar var. Zira sosyalist popülizmin hemen bütün özelliklerini 
Şefik Hüsnü’de bulmak mümkün.  

Şefik Hüsnü'ye göre ahalinin %90’ı fakir köylü ve işçidir. Ama 
proletarya arasında dayanışma duygusu yoktur (yani kendisi için 
sınıf olmamıştır henüz). Üstelik “esasen Marks'ın devrim için gerekli 
gördüğü maddi koşullar henüz gerçekleşmemiştir.” Şefik Hüsnü'ye 
göre, sosyalist toplum sanayiye dayanır ( 35 ), Türkiye'de sanayi ge-
lişmemiş olduğu için sosyalist bir toplum kuramayız. Diğer taraftan, 
sanayinin kapitalizm altında gelişmesini bekleyemeyiz. Kapitalizm 
Avrupa'da açlık ve sefalet yaratmıştır. Üstelik, “Doğu'da ücretli iş 
köleliğinin Batı'da göründüğünden daha çok çirkin olacağını anla-
mak için dünyanın gidişine bir göz atmak yeter.” 

İşçi sınıfının koşullarını böyle saptayıp, durumun acilliğine işaret 
ettikten sonra, Şefik Hüsnü “devrimin” (ne devrimi?) gereğine ikna 
olmuştur. Şefik Hüsnü'ye göre bu devrimde küçük burjuvazinin rolü 
büyüktür: “Devrim hükümeti, bu sınıfın burjuvazi arasında olduğun-
dan daha iyi, daha verimli çalışabilmesi için olanaklar hazırlamalı-
dır… Yeni düzen esnafın ve orta sınıf köylünün tasarruf hakkına 
dokunmayacaktır.” (abç) 

 Yeni düzenin hükümeti Şefik Hüsnü'ye göre sosyalist bir hükü-
mettir: “Yönetim makinasının başında kendi meslek topluluklarından 
temsilciler tarafından seçilmiş vekilleri bulunacaktır.” ( 36 ) (abç) 

Hatırlarsak, Şefik Hüsnü'ye göre proletarya henüz kendisi için sı-
nıf değildi. Köylüler ise “eğitilmelidir”, “cahil rençbere” yeni tarım 
yöntemlerini öğretmek gerekir vs. Geriye yönetmeye uygun kim ka-
lıyor? Açık ki, Şefik Hüsnü ve arkadaşları. Şefik Hüsnü sık sık plan-
dan bahsettiğine göre, aklında olan, daha sonra 1930'larda Kema-
listlerin yaptığı, Kadro Dergisi'nin de şiddetle desteklediği devletçilik 
gibi bir şeydir.  

 Aslında Şefik Hüsnü bolca sosyalizm ve işçi sınıfı lafı etmesine 
karşın, sınıfın özgül durumu hakkında hiçbir fikri yoktur. 1908 ile 
1923 arasındaki grev hareketleri gözünden kaçmıştır.  
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Şefik Hüsnü'nün “uyanması” için 4 sene geçmesi gerekti. Bu ara-
da İzmir İktisat Kongresi oldu. Yani hükümetin işçilere karşı tavrı 
belli olmaya başladı. Sonuç olarak, Şefik Hüsnü yanıldığını kabul 
ederek, özür diler bir dille şunları yazıyordu: “Gerçi biz başlangıçta- 
henüz siyasi inançları ve sınıfsal nitelikleri biçimlenmemiş bazı ülkü-
cü önderlerin Kurtuluş Savaşımızı (abç) gereği gibi başardıklarını ve 
değeri inkâr edilmez bir siyasi devrimi başlattıklarını dikkate alarak 
cumhuriyet yöneticilerine kredi açmıştık... Bizim gibi halkı yoksul ve 
orta hallilerden ibaret (!!) olan bir ulusun yabancı kapitalizmin (abç) 
sömürü ve egemenliğinden uzak kalmasının ancak ulusun büyük 
çoğunluğunu oluşturan işçi ve köylü sınıflarından güç alan, ortaklaşa 
yaşayışa dayanan ekonomik kuruluşlarla mümkün olabileceğini ileri 
sürüyor ve yazılarımızda bu yönde devrimimizi derinleştirmesini hü-
kümetimizden diliyorduk. Böylece kaderimizi elinde tutanlara, bizi 
kurtuluşa götürecek en kestirme yolu gösterdiğimiz kanısındaydık... 
Bugün artık bu yolda yüzeyde bile olsa hiçbir girişimde bulunulma-
yacağı açıkça ortaya çıkmıştır.” Bu noktada, tamam, şimdi yeni şey-
ler söyleyecek derken… “Bu yüzden geçmişin zulüm ve facialarına 
tekrar dönmeye karşı olan işçi sınıfı (…) tutucuların her türlü saldırı-
sına karşı Cumhuriyeti savunmaya hazır olduğunu ilan etmelidir. 

“Buna karşılık çıkarlarını serbestçe savunabileceği yasalar yap-
masını Cumhuriyetten beklemek işçinin hakkı olmalıdır” (s. 240) 

Bundan sonra Şefik Hüsnü artık işi gücü bırakıp sendikal talepler 
için mücadele edecektir. 1 Mayıs talepleri arasında sosyalizm adına 
hiçbir slogan yoktur. İktidar umutları hepten sönmüştür.  

Özetlersek işçi sınıfının devrimci rolünü ve sosyalizmle ilişkisini 
kavrayamayan Şefik Hüsnü tüm sınıfların katılacağı ve bir grup -
lider vb. - tarafından yönetilecek ve iktidarı da bunların alacağı bir 
ulusal anti-emperyalist devrim düşünüyordu. Yabancı kapitalizme 
karşıydı ama orta sınıfların tasarruf hakkına saygılı ve üretkenliğinin 
-yani sermaye birikiminin- artmasından yanaydı. 

Burjuva hükümetine karşı bir sınıf tavrı değil, akıl hocası bir aydın 
tavrı içindeyken de aynı ütopik sosyalistler gibi davranıyordu.  

Şefik Hüsnü’yü bu kadar uzun uzun anlatmamızın bir anlamı var; 
o da 1960‘larda hatta 1970'lerde ve belki de bugün yeni bir şeyler 
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söylediklerini sananların esas olarak 60 senelik sol popülist gelene-
ğin devamı olduklarını göstermek içindi.  

Şefik Hüsnü’deki planlama, liderlik, bize özgü yol, kapitalizmden 
geçmeden sanayileşmek vb. fikirleri 1930’larda Şevket Süreyya Ay-
demir ve Kadrocular, 1960’larda Doğan Avcıoğlu ve Uğur Mumcu 
gibi cuntacılar tekrar tekrar gündeme getireceklerdir.  

Biz şimdi popülizmin bu ilkel kopyalarını atlayıp Türkiye'de 
1960’ların sonunda ortaya çıkan haline yakından bir bakalım. Dik-
katle bakalım zira içinde kendimizi de bulmamız son derecede bü-
yük bir ihtimal.  

Daha önce de belirttiğim gibi amacım ne dört başı mamur bir teo-
ri sunmak, ne de Marksizm'in bugünkü tüm sorunlarına cevap ver-
mek. Buna, ileriki bölümde bir yanlış anlayışa engel olmak için şu 
notu ekliyorum: 1960'ların devrimci hareketini ele alırken ortada ge-
zen onlarca siyasi hareketle ilgilenmek mümkün değil. Açıklamaya 
çalışacağım sebeplerden dolayı sadece bir akımı esas olarak ele 
alacağım. Bu MDD’cilikle başlayan THKP/C - TİKKO ile devam eden 
ve 1970’lerde Dev Yol, Kurtuluş ve ufak silahlı propaganda grupları-
na dönüşen akımdır. T“K”P bir kenara bırakılırsa Türkiye sol hareke-
tinin en gelişmiş örgütsel ifadeleri burada doğmuştur. Kurtuluş bün-
yesinde ise bence en gelişkin teori ve örgütsel yapı ortaya çıkmıştır. 
Başka yerlerde Kurtuluş'tan daha gelişkin teoriler savunanlar olmuş 
olabilir ama bunlar örgütsel ifadelere kavuşamamışlardır bu yüzden 
yazının kapsamı dışındadırlar.  

THKP/C — MAHİR ÇAYAN 

“Ülkemizdeki baş çelişki oligarşi ile halkımız arasındadır… 

Bunun pratikteki görünümü, halkın devrimci öncüleri ile oli-
garşi arasındadır.” Bütün Yazılar s. 373. 

Dönemin özelliği anti-emperyalizmdir: 1946’lara kadar nispeten 
dünya ekonomisi ile bağları kopuk bir durumda olan Türkiye ekono-
misi 1950'den başlayarak II. Dünya savaşı sonrasında ABD hege-
monyası altında inşa edilmekte olan yeni uluslararası iş bölümünde 
yerini almaya başladı. Birinci bölümde anlattığımız süreçlerin so-
nunda çok uluslu şirketler, borçlar gibi ekonomik entegrasyon birim-
lerinin yanı sıra NATO gibi politik-askeri entegrasyon birimleri de 



KURTULUŞ BELGELER - 8. Kitap                       203 

  

gelişmeye başladı. Ve 1960’lar esas olarak sanayiin bu yeni yapı-
lanma altında hızla geliştiği bir dönemdi. 1960’ların sonunda bu mo-
del krize girince toplumun her kesiminden kendi çıkarları doğrultu-
sunda tepkiler gelmeye başladı. Krizden önce de hızlı gelişme, be-
raberinde hızlı şehirleşmeyi ve onun sorunlarını getirdi. Kırda yeni 
toprakların ekime açılması esas olarak durdu ve kapitalizmin kır 
küçük üreticisi üzerinde baskısı artarken sanayinin de pazarı geniş-
letmek arzusunun bir sonucu olarak gözü toprak reformuna gidiyor-
du. Sanayileşme geleneksel zanaatları yıkıyordu. Bu arada tekelci 
burjuvazi egemenlik için harekete geçiyor sanayi burjuvazisinin di-
ğer fraksiyonları ile bunun arasında çelişkiler gelişiyordu.  

Bunların içinde en önemlisi, işçi sınıfı, bir sınıf şekillenmesi süre-
cine girmişti. Hem sayısı hızla artıyor hem de sendikal faaliyeti yeni 
biçimler alıyordu. DİSK doğuyordu, sonra 15 -16 Haziran olacaktı.  

Toplumun kökünden sarsılması gözleri emperyalizmle olan ilişki-
lere ve Türkiye’de kapitalizmin gelişmişlik derecesinin tartışılmasın-
da yoğunlaştırdı.  

Uluslararası düzeyde dünyanın başka yerlerinde de benzer şey-
ler oluyordu. İran’da Fedayan örgütleniyor, Latin Amerika Küba dev-
riminin etkileri ve gerilla hareketleri ile sarsılıyordu. O güne kadar bir 
bütün gibi duran “resmi sosyalizm” çatlıyor ve Çin SSCB’yi kapita-
lizme geri dönmekle suçluyordu. Vietnam savaşı sonuna yaklaşı-
yordu. “Halk Savaşları” zaferden zafere koşuyordu.  

Türkiye'de dönemin tarihini fazlaca ele almayacağız. Önemli olan 
Türkiye’de ‘yeni’ bir akımın doğmuş olmaya başlamasıydı. Milli De-
mokratik Devrim olarak ifade edilebilecek bu akımın en parlak tem-
silcisi Mahir Çayan idi. 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa sosyal de-
mokrat partilerine benzer siyasi bir hatta sahip TİP'e karşı ve popü-
lizmin cuntacı, Kemalist temsilcilerine karşı teorik mücadele yürüttü 
ve teorik katkıları döneme ve hatta 1970'lere damgasını vurdu. Bu 
yüzden Çayan’ın dönemi en iyi temsil eden sosyalist olduğunu dü-
şünüyor ve dikkatimizi onun üzerinde yoğunlaştırıyoruz. Bu konuda 
okuyucuya da yararlı olması için hangi yazıları kullanacağımızı baş-
tan söyleyelim: 1) Sağ Sapma, Devrimci Pratik ve Teori, 2) Kesinti-
siz Devrim'ler, 3) 12 Mart Sonrası Türkiye Solu.  
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Okuyucuya bir uyarı. Burada ‘Kesintisiz Devrim'lerin etraflı bir 
eleştirisini yapmak gibi bir hedefimiz yok. Böyle her söylenene ce-
vap vererek “etraflı bir eleştiri” yapmak eklektik bir eleştiri ortaya 
koyar. Biz yüksek bir soyutlama düzeyine çıkıp bütünü eleştireceğiz, 
bu yüzden referanslarımız çok fazla olmayacak. Tüm eleştiriyi popü-
lizm bağlamına oturtmaya çalışacağız. Becerirsek ne ala.  

Mahir Çayan'ın yazılarını yayınladığı sırada, dönemin en önemli 
tartışma noktası ve ayırıcı ekseni emperyalizme karşı tavır idi. Ben-
zer bir durum 1970'lerde de görülecek. O zaman ise ayırıcı çizgi 
anti-faşizm olacaktır.  

İkinci önemde ve birincisini açıklamakta kullanılan konu ise Tür-
kiye'de işçi sınıfının “devrimci” rolüdür: Bu konu etrafında –
“Demokratik devrim mi? yoksa sosyalist devrim mi?” tartışması, 
Türkiye “kapitalist mi, yoksa feodal midir?” tartışması sürüyordu.  

Mahir Çayan da “Sağ Sapma” broşüründe konuyu buradan baş-
layarak ele alıyor. Kendisi dışındakileri emperyalizme karşı aldıkları 
tavıra göre tarif ediyor. “Emperyalizme teslimiyeti oluşturan oportü-
nizm.” (s.79) Böylece dünya ekonomisine karşı ulus, emperyalizme 
karşı - ezilen ulus çelişkisi, sınıf çelişkisinden önce yerleştiriliyor. (37) 
Bu ulusalcı perspektif şu veya bu farkla hemen tüm akımların kabul 
ettiği bir perspektif idi. Sosyalist devrim diyen TİP dışında -TİP'e 
göre “Sosyalist devrimin gerçekleşmesinden sonra, sosyalist düzeni 
kurma sürecinin ilk evresi anti-emperyalist mücadele ve feodal kalın-
tıların yok edilmesi olacaktır”- MDD tezi ağırlık kazandı.  

Doğal olarak hemen ikinci tartışma başladı. Devrimin önderi kim? 
Aydınlık gazetesinde ifadesini bulan görüş: “ülkenin iktisadi gelişme 
seviyesi, işçi sınıfının siyaset sahnesindeki rolünü ikincil kılmada”dır  
diyordu. Mahir Çayan'ın çizgisi ise bunun aksini savunuyordu. Ay-
dınlık çizgisinin bir burjuva demokratik devrim önerisinde olmasına 
rağmen bunun önderliğinin aydın - asker vb. kesimlere ait olduğunu 
savunduğu görülüyordu. Bu noktada Aydınlık'ın sağ bir halkçılık 
çizgisini, buraya kadar savunulan teorik tarihsel malzeme ışığında, 
söylemek zor olmasa gerek. Hatta Aydınlıklın şefik Hüsnü'nün bile 
sağına, en azından 1921’deki tezlerinin sağına düştüğü söylenebilir.  

Mahir Çayan ise daha sonra birçok defa değişik biçimlerde ileri 
sürülecek olan bir sol popülist çizgiyi izliyordu.  



KURTULUŞ BELGELER - 8. Kitap                       205 

  

Mahir Çayan'a göre Türkiye proletaryasının milli demokratik dev-
rimde öncülük etmesinin objektif şartları vardır. Bu öncülüğün nasıl 
olacağı hakkındaki ilk ipuçlarını Çin devrimi yorumunda buluyoruz. 
(s. 96) “Çin'de milli demokratik devrim, proletaryanın hegemonyası 
ile zafere ulaşmıştır. Ve proletaryanın ideolojik, örgütsel ve politik 
öncülüğü ile sosyalizme geçilmiştir.” Çin’de sosyalizme geçilip ge-
çilmediğini bir yana bırakarak şu noktaya dikkati çekelim . “Proletar-
yanın ideolojik, örgütsel ve politik”, sınıfsal değil (!) öncülüğünden 
bahsediliyor. Burada bir dil sürçmesi olmadığını Kesintisiz Devrimle-
ri gözden geçirirken göreceğiz ve bu önderliğin ideolojik önderliğe 
indirgendiğine hayretle şahit olacağız.  

Bu iddiasını kanıtlamak için de bir sürü başka örneğin yanı sıra 
Çayan şuna dikkat çekiyor. Bu yapacağımız alıntının bir başka 
önemi de dönemin haleti ruhiyesini son derecede iyi ifade etmesidir. 
Altını çizdiğimiz satırlara dikkat ediniz: 

“Milli kurtuluş savaşımızın bu aşamasında, proleter devrimcilerin 
yönettiği gençlik hareketleri ve yoksul köylülerin toprak işgalleri bir 
tarafa bırakılırsa hangi sınıf ve zümre işçi sınıfımız gibi açık olarak 
emperyalizme ve müttefiklerine karşı kesin tavır alıyor.” 

Burada üç ayrı bağlam söz konusu. Birincisi bir milli kurtuluş sa-
vaşımı veriyoruz. İki, bu savaşta “proleter devrimciler” gençlik hare-
ketlerini yönetiyorlar. Üç, işçi sınıfımız kapitalizme değil emperya-
lizme olan tavrı ile önderlik safına çıkıyor. Nihayet dördüncüsü ise 
işçi sınıfının muhalefeti öğrencilerle ve köylülerle beraber aynı boyut 
– anti-emperyalizm boyutu - içinde ele alınıyor.  

Bir sosyalist olarak Mahir Çayan'ın içinde bulunduğu durumu göz 
önüne aldığımızda (bu “Sağ Sapma” yazısı yazıldığı sırada) kendi 
önüne koyduğu görevlere bakınca teorik-ideolojik hattı da daha ko-
lay anlaşılacaktır.  

Proletarya nasıl önderlik edecektir: “Bu durumda proletarya parti-
sinin görevi, proleter devrimcilerin görevi… bütün ulusun en bilinçli 
sözcüsü olarak milli cephenin başına geçip… milli devrim yapmak-
tır”… “İşgal altındaki bir ülkede Marksistlerin görevi, 'sosyalist' değil, 
'milli devrim’ yapmaktır.” (s.106). 
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Önce devrimi Marksistlerin değil sınıfların ve özellikle işçi sınıfı-
nın yapacağını, proletarya partisi ile proleter devrimcilerin aynı şey 
olmadığını bir kenara bırakırsak, proletarya partisi, proletarya dev-
rimcileri olarak bütün ulusun liderliğine soyunulduğu anlaşılıyor.  

İkinci nokta ise bence daha önemli. “Bütün ulusun en bilinçli söz-
cüsü” diye bahsedilen proletarya partisi. 'Bütün ulus' birçok sınıftan 
oluştuğuna göre, bunların hepsini birleştiren bilinç formu ancak milli-
yetçilik olabilir. ( 38 ) En bilinçli sözcüsü ise bu bilinç formuna en va-
kıf olan anlamından başka bir anlama gelmez. Durum böyle olunca 
proletarya partisinin bilincinin ifadesi de ulusal, sınıfsal değil, bilinç 
olarak ortaya çıkıyor. Kabul edelim ki önermeyi mantıki sınırlarına 
kadar bilerek ittik. Ama Çayan'da bunu yapmamızı haksız kılacak 
ifadelerle karşılaşmadık. Nihayet, Çayan’a göre Türkiye işgal altın-
dadır. (Bu daha sonra gizli işgal olacak.) Türkiye sosyal formasyo-
nunun dünya ekonomisi ile bütünleşme biçimi ve uluslararası iş bö-
lümündeki yeri işgal edilmişlik olarak çözümleniyor. Bu önermeyi de 
kendi mantığı içinde izlersek bu işgal durumunun aksi otarşik milli 
kapitalizm olarak ortaya çıkar. Proletaryanın görevleri bunlardır, 
ama ya sosyalistlerin görevleri. Burada halledilmesi gereken önemli 
bir sorun vardır. Ulus içinde hem proletarya hem de diğer ‘milli güç-
ler’ vardır. Sosyalistler bunlardan hangisini hangi yolla ve nasıl ör-
gütleyeceklerdir...    

Mahir Çayan’ın tercihi proletaryadan yanadır. Diyor ki: “Bir yan-
dan proletaryaya sosyalist bilinç götürüp onu örgütlemek, proletar-
yayı öz partisine kavuşturmak, diğer yandan millici sınıfların anti-
emperyalist mücadelesine omuz vererek onları öz örgütlerine kavuş-
turmak için çalışmak' görevlerinin hangisi tali, hangisi esastır? (s. 
108).  

Ve cevap veriyor: “Bu evrede işçi sınıfı arasında yerimizi sağlam-
laştırmak ‘asli sorunumuz’ olmalıdır!”… “Diğer bir deyişle proleter 
devrimcileri olarak güç ve olanaklarımızın önemli bir kısmını (abç) 
bu ana yöne, geri kalan kısmını da tali yönde istihdam edeceğiz. " 
(s.109) 

Eminiz bu satırlar okuyucuya çok aşina gelecektir. 1978-79’da 
Kurtuluş içinde tartışılanları hatırlarsak ve Merkez Hizib’in o zaman 
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söylediklerini Çayan’ın söyledikleri ile karşılaştırmak yeter. 10 sene 
eski Çayan’cılara pek bir şey öğretmemiştir.  

Mahir Çayan'a dönersek, önerdiği hem işçi sınıfını hem de diğer 
millici güçleri aynı zamanda örgütlemektir. Okuyucu diyebilir ki, 'tah-
rif ediyorsun. M. Çayan esas görev diye not koyuyor.' Peki, biraz 
tahammül edip bir başka yere bakalım hemen ertesi sayfada.  

Çayan burada sosyalistlerin görevlerini açıklıyor: “İşçi ve köylü 
(abç) kitleleri arasında yerimizi sağlamlaştırdıktan sonra, yani prole-
ter devrimci bir örgüt kurduktan ve işçi köylü hareketini koordine 
edici bir duruma geldikten veya bu yolda epeyce yol aldıktan son-
ra... bugün tali olan görevimiz ana, ana olan görevimiz de tali duru-
ma düşecektir.” (s.110).  

Okuyucunun yukarıdaki itirazına bu cevap verdi herhalde. Prole-
tarya partisini örgütlerken bile hem köylüleri (mülk sahibi olanlar 
hariç diye bir not yok) hem de işçileri beraber örgütlüyoruz. Hani asli 
görev işçileri örgütlemektir? Genel olarak tüm popülistler gibi Çayan 
da bütün yoksulları aynı kaba koyuyor. Proletarya partisi de bu ka-
bın adı oluyor. Niye proletarya partisi deniyor bu örgüte? Bu soru-
nun cevabı bizce meçhul.  

Buraya kadar işaret etmeye çalıştığımız noktaları kısaca özetle-
yelim.  

1.) Devrime ilişkin çözümlemeler yapılırken belirleyici düzey ola-
rak ulusal-emperyalizm çelişkisi alınmaktadır. Bu öyle bir şekilde 
yapılmaktadır ki öneri milli, bağımsız ve otarşik (dünya pazarından 
kopuk) bir kapitalizme açılmaktadır.  

2.) Sosyalistlerin önüne konan görev hemen herkesi örgütlemek-
tir. Bu bağlamda proletaryanın sınıf çıkarları ortadan kayıp olmakta 
ve ancak ulusal çıkarlarla çakıştığı oranda gündeme gelmektedir. 
Sosyalistlerin proletaryanın bağımsız siyasetini savunmakla yüküm-
lü olduğu unutulmuştur.  

3.) Sosyalistlerin görevleri tanımlanırken, şu sınıfı örgütleyecek, 
şu örgütü kuracak, işçi köylü ittifakını koordine edecek vb. şeklinde 
konmaktadır. Bu ise daha sonra göreceğimiz gibi -ifadesini açıkça 
Kesintisiz II- III 'de bulacaktır- sınıfın yerine sosyalistleri koymak, 
onlara kurtarıcılık görevi vermek anlamına gelmektedir. Bu anlayış 
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daha sonra proletarya önderliğini “ideolojik” önderliğe, yani “öncü-
nün” niyetine indirgeyecektir.  

4.) Ek olarak şunu söyleyelim ki, resmi sosyalizmin etkileri, örne-
ğin Çin’de "sosyalizme geçilmiş olması" gibi kuvvetli bir şekilde ken-
dini göstermektedir. Henüz proletaryanın enternasyonal sorunlarına 
bir yaklaşım yoktur. Aksine Türkiye'ye özgü yol arayışı, ulusalcı 
perspektif hakimdir.  

Bu dört özellik bizim daha önce popülizme ilişkin teorik, tarihsel 
malzeme ile karşılaştırıldığında belli bir yere oturmakta ve Çayan’ın 
sol popülist bir çizgiye sahip olduğu anlaşılmaktadır.  

Bu tespiti, bu aşamada bırakmamak gerekir. Ve esas olarak 
THKP/C'ye yol göstermiş belgeleri de bir gözden geçirmek gerekir. 
Ne de olsa programatik öneme sahip olanlar bunlardır. Dolayısı ile 
bunları sonraki kesimde "Kesintisiz"lere kısaca bir göz atıp bu dört 
noktanın en son aldığı biçimleri tespit edeceğiz.  

Diğer taraftan bu formülasyonlardan yanlış bir anlayışa ulaşma-
manın bir garantisi olarak bunların enine boyuna açıldığı ve pratiğe 
yansıdığı ve bu pratiğin teori olduğu Kesintisiz II- III 'leri incelemek 
gerekmektedir.  

"Kesintisiz”leri incelemeden buradaki temel görevleri özlü bir şe-
kilde anlatan "Devrimde Sınıfların Mevzilenmesi" yazısına kısaca 
değinelim.  

Bu yazıda da göreceğiz ki sınıf çelişkisi yerine ulusal çelişkinin 
konması proletaryanın devrimdeki rolünün göz ardı edilmesi, fikirle-
rin, sınıfların tarihsel objektif koşullarının yerine ikame edilmesi gibi 
ütopik sosyalist görüşler (popülizm) yine belirleyici politik ideolojik 
arka planı oluşturmaktadır.  

III. KESİNTİSİZ 1, 2, 3  

GENEL TEORİK ÇERÇEVE ÜZERİNE BİR NOT 

Çayan Marksizm’in devrim teorisini determinizmle suçlamaktadır. 
Çünkü Marks’a göre devrim sınıfların zorunlu ihtiyaçlarından kay-
naklanan kitlevi eylemlerinin bir sonucudur. Devrimi sınıfların eyle-
minden ve sınıflardan başka kimse yapamaz. Proletarya devrimi ise 
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proletaryanın kendi adına yaptığı eylemin bir sonucudur. Proletarya 
devrimin 'hem nesnesi hem öznesidir.  

Çayan'ın teorik (tüm yazılarında tek teorik kısım budur) çabasına 
Marks ve Engels’in devrim anlayışını determinist, eski, yanlış olarak 
nitelemekle başlaması tesadüfi değildir. Amaç volontarizmi sınıfın 
kendiliğinden-tarihsel eylemi yerine koymaktır. Bu örgütü sınıfın 
yerine koymakla sonuçlanacaktır. Ancak M. Çayan bu noktada dur-
mamakta ve işçi sınıfı yerine tüm halkın eylemini temel alarak part i-
sini bunun yerine geçirmeye çalışmaktadır. Popülizmin, ikamecilikle 
çakışması ise ortaya Narodnizm’in ikinci dönemine benzer bir politik 
şekillenme çıkarmaktadır.   

Çayan'ın Marksizm-Leninizm laflarını ağzından düşürmemesi 
önemli değildir. Marksizm-Leninizmin temel yöntemi toplumun her 
türlü olayın proletaryanın sınıf çıkarları açısından ve toplumsal-
sınıfsal hareketlerinin temelinde açıklamasıdır. Türkiye’nin tarihsel 
özelliklerini tartışırken, bu eksiklik son derece açık ve hiçbir mazeret 
kabul etmez bir şekilde ortaya çıkmaktadır.  

Türkiye'nin tarihi ve sosyo-ekonomik özellikleri anlatılırken (s. 
347-380) işçi sınıfına ufak bir latif bile yoktur. Tüm tarih önce burju-
vazi ile ‘feodaller’, sonrada burjuvazi ile küçük burjuvazi arasındaki 
çekişmeler ekseni etrafında anlatılmaktadır. Dönemin, hatta tüm 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli olaylarından biri olan 15-16 
Haziran hareketinden hiç bahis yoktur.  

Nihayet ekonomik kriz, Süleyman Demirel Hükümetinin yıkılması 
gibi önemli konuların açıklanmasında bu çizgi iyice berraklaşmakta-
dır.  

12 Mart açıklanırken, kriz işçi sınıfı ve sermaye arasındaki bir çe-
lişki temelinde açıklanmıyor. Bu yönde bir çaba bile yok. Tüm halkı 
kapsayan işaretler üzerinde duruluyor. Enflasyon ve 'paramızın' (pa-
ramız!) devalüe edilmesi, sefalet, fukaralık vb. (s. 358-59) Süleyman 
Demirel 'in iktidardan düşmesi ise şöyle açıklanıyor: 'Süleyman De-
mirel yönetiminin bir ayağı tekelleşmemiş vurguncu Anadolu burju-
vazisine ve feodal kalıntılara dayandığı için bu tedbirleri (emperya-
lizmin istekleri B. T. ) gereği gibi yerine getiremedi. — Bunun üzeri-
ne alaşağı edildi. ” (s. 359) 
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Demek ki emperyalizme direnenler var, hem de öyle şiddetle di-
reniyorlar ki darbe yapmak gerekiyor. Buradaki Anadolu (vurguncu 
Anadolu burjuvazisi) burjuvazisi ise tam da milli burjuvazi tarifine 
uyar, anti tekel. . . emperyalizmin tedbirlerine karşı vs. Halbuki vur-
guncu diye (vurguncu olmayan kapitalist var mı küçük burjuvazi için 
kapitalistler hep vurguncudur. ) lekeleniyor. Proletaryanın yüzünden 
değil, bu ana kadar anlatılanlardan anlaşılan bunlar ile küçük burju-
vazi arasındaki çelişkilerden dolayı devrim ittifaklarının dışında bıra-
kılıyorlar.  

Sonuç olarak Çayan, ulusalcılık, demokratlık ve fakirliğe karşı 
olma temelinde formüle edilmiş bir sistem sunuyor bize. Bu ise tarih-
te küçük burjuvazi adına yola çıkan ve bu kesimin çıkarlarını tüm 
toplumun çıkarları olarak sunan her partinin temel propaganda çiz-
gisi olmuştur. Sayfa 371-76'da ise hemen M. Çayan devrimde sınıf-
ların dizilişini anlatıyor. Türkiye’yi tartışırken hemen hiçbir ciddi kanıt 
göstermeden sonuçlarını bize sunma yöntemi burada da aynen ge-
çerli.  

Çayan tüm devrim sürecinin bir tasvirini sunmaya çalışıyor. Böy-
lelikle daha sürecin başında iken 'teorik' olarak sürecin tümünü çı-
karsayabileceğini var sayıyor. Sürecin önceden belirlenmiş olduğu-
nu ve sorunun mantıksal akil yürütme ile bunu bilince çıkartmak 
olduğunu kabul etmeden böyle bir işe kalkışmak imkansızdır.  

Çayan'ın Kesintisiz II ve III’deki teorik faaliyetinin yöntem açısın-
dan Hegel’cilerin diyalektik anlayışının sonucu olduğunu söylemek 
gerekir. Teori, herhangi bir kanıtlama çabası içine girilmeden kate-
gorilerin mantıksal ilişkiler içinde dizilmesi öne çıkartılarak ve "tutar-
lı” olunmaya çalışılarak üretilmiştir. ( 39 ) 13 Teoride doğru, tutarlı 
olanın hayatta da doğru tutarlı olduğu varsayılmıştır. Genç He-
gel’ciler gibi eleştiri ve dönüşüm esas olarak teorik mantıksal bir 
süreç olarak ele alınmıştır. Politik eylem buradan türetilmiştir.  

Sosyalistler açısından, en önemli tehlikelerden biri anti-
emperyalizm kapitalizmin bir dünya sistemi ve işçi sınıfının da bir 
dünya sınıfı olduğu olgusunu unutup, salt burjuva sınıfının çeşitli 
fraksiyonlarının çıkarları açısından yorumlamaktır.  

M. Çayan’ın teorik sisteminde en önemli kavram neredeyse Milli 
Kriz kavramıdır. ‘Emperyalist hegemonya toplumun kendi iç dinami-
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ği ile gelişmesine engel olduğu için ülke alt yapı ilişkilerinden üst 
yapısına kadar milli bir kriz içindedir. " (s. 321) 

Milli krizin, genel olarak ta krizin sebebi, emek sermaye çelişkisi 
veya bir başka üretim ilişkisinden kaynaklanan çelişki olarak tespit 
edilmiyor. Aksine, ülkenin dünya ekonomisiyle bütünleşme biçimi 
(bu kapitalizmin belli bir yönde gelişmesinin sonucudur) krizi açıklı-
yor. Daha da öteye geçerek Çayan, dış dinamiklerin iç dinamiklerle 
eklemlenmesi ve bunları etkilemesinin krize yol açtığını savunmuş 
oluyor. Bunlar neden krizin sebebidir? Bunu hiçbir zaman göreme-
yeceğiz zira Bütün Yazılar içinde herhangi bir açıklama yok.  

Şimdi Çayan’ın analizini sınıf mücadelesine tercüme edelim . Ba-
kalım ne çıkacak? Dış dinamik (uluslararasılaşma) iç dinamik (yani 
milli yerli kapitalizm) üzerinde etki ederek kapitalizmin iç dinamikle 
gelişmesini engelliyor. Bu dışa bağımlı sermaye ile yerli sermaye 
arasındaki çelişkinin temelidir. Serbestçe gelişememe ise, açıktır ki, 
daha üstün bir sermaye ile rekabet edemeyip gelişememenin bir 
başka laflarla söylenmesinden başka bir şey değildi.  

Demek ki krizin sebebi sermayenin uluslararasılaşma sürecine 
bağlanmış sermaye ile bağlanmamış sermaye arasındaki çelişkidir. 
Bu ise yerli sermayenin, tüm toplumu kendi durumundan çıkararak 
yorumlamasından başka bir şey değildir. Bu konuda daha geniş bilgi 
ve açıklama için Mümtaz Zeytinoğlu'nun "Ulusal Sanayi" ( 40 ) kitabı-
nı salık veririz.  

Böyle bir ideolojik etkilenme altında M. Çavan dünya ekonomisi 
ile sınai bütünleşmeyi gizli işgal olarak yorumlamıştır. ( 41 ) Evet yerli 
sermayenin çıkarları açısından bu bir işgaldir. Pazarın işgalidir, kredi 
kaynaklarına el koymak yani meta pazarının yanı sıra, mali pazarın 
da işgalidir. Bunu ulusal işgal diye ifade etmek ise yerli burjuvazinin 
kısmi çıkarlarını ulusal çıkar katına çıkarmaktan başka bir şey değil-
dir. Nitekim tüm 331-332'nci sayfalarda M. Çayan pazarın nasıl işgal 
edildiğini anlatırken, proletaryanın sömürülme biçiminde ne gibi de-
ğişiklikler olduğunu, olabileceğini sorun edinmemektedir.  

Benzer ideolojik etkilenmeleri Kemalizm konusunda da bulmak 
mümkündür. "Kemalizm’i bir burjuva ideolojisi veya bütün küçük 
burjuvazinin ve yahut ta asker-sivil bütün aydın zümrenin ideolojisi 
saymak kesin olarak yanlıştır. 'Kemalizm, küçük burjuvazinin en sol, 
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en radikal kesiminin milliyetçilik tabanında antiemperyalist tavır al-
masıdır. ” (s. 351) 

Çayan ideoloji ile tavır almayı doğru bir şekilde ayırıyor ama yan-
lış bir şekilde bunları birbirinin karşısına koyuyor. Her tavrın her za-
man ideolojik bir arka plana sahip olduğunu unutuyor. Kemalizm 
soldur: Bu nispîdir. Kime göre? Milli kurtuluşçudur ve devrimcidir. 
Hangi tarihsel bağlamda? 

Bütün bunlar gösterir ki, Kemalizm burjuva ideolojisinin arka pla-
nını oluşturduğu bir politik tutumdur ve hem o zaman hem de tüm 
Türkiye tarihi boyunca, çeşitli aşamalardan geçerek, evrimleşerek 
burjuvazinin politik tavrı olmaya devam etmiştir. Ancak, Kemalizm 
yeni bir şekil edinirken, eski şekli taşıyanlarla arasında doğan çeliş-
kiler uzun zaman "tutucuların" esas, radikal vb. Kemalist sanılması-
na yol açabilmiştir. Bugün, TKP benzer bir yanılgıyı tek başına inatla 
sürdürmektedir.  

Sosyalistlerin devrim anlayışının belirleyici yanı ulusal bağımsız-
lık olursa, buradan içeri her türlü akım kolayca girer. Ve burjuvazinizi 
hemen her kesimi ile değişik konjonktürlerde ittifak yapılabileceği 
intibaım veren koşullar doğabilir. Anın bu tür bir yorumlamasını ya-
pan ve ittifaklarını bu yönde biçimlendirmeye çalışan sosyalistlerin 
sonu hep hüsran olmuştur.  

Milliyetçilik burjuva ideolojisinin ilk politik ifadesidir. Sermayenin 
hem sınıf mücadelesini hem de başka sermayelere karşı kendi çı-
karlarım bölgeselleştirerek savunmaya çalışmasının bir ifadesidir. 
Bu süreçte burjuvazi milliyetçilik yolu ile toplumun diğer kesimlerini 
hegemonyası altına alır.  

Dolayısıyla, milliyetçiliği temel politik tavır olarak seçen sosyalist-
ler buna ne isim takıp, kendilerini nasıl avuturlarsa avutsunlar (‘bur-
juvazi artık milliyetçi olamaz’, "esas milliyetçi olan proletaryadır” vs. ) 
burjuva ideolojisine kapıları açıyorlar demektir. Böyle bir süreçte, 
kısa dönemde imha edilmezlerse, uzun dönemde proletaryadan 
kopmaya mahkûmdurlar. Zira proletaryanın bir ulus içine hapsedile-
bilecek sınıf çıkarları yoktur. Ulusal çıkarlar grevlerin yasaklanması-
nı, ticaretin serbest bırakılmasını dünya devriminden ulusal çıkarlar 
adına vazgeçilmesini getirir. Bu süreç içinde işçi sınıfı ile bağları 
kopan partinin elinde ise yönetmek üzere sadece ve sadece kendi 
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bürokratik aygıtı kalır. İktidarda kalmak için bürokrasiye ve silah gü-
cüne dayanmaktan başka çare kalmaz. Ama hiçbir politik yapı sınıf-
lar üstü olarak sonsuza kadar yaşayamaz. Böylece, proletaryanın 
boşalttığı yeri yavaş yavaş burjuvazi dolduracaktır.  

Mahir Çayan'ın Marks ve Engels'in devrim teorisini eskimiş bul-
masına volontarizmi (iradecilik) öne çıkarmaya çalışmasına işaret 
ettik. Şimdi, bunun çalışma tarzı ve devrim anlayışı açısından Ça-
yan'ın teorisinde yol açtığı sonuçlara bakalım.  

 'Proletaryanın yönetimi ele geçirebilmesi için, üretim ilişkileri ve 
üretici güçler arasındaki çelişkinin antagonizm kazanması, son had-
dine ulaşması gerekmektedir. Proletarya, daha doğrusu öncü müf-
rezesi bu zıtlığı çözümlemek için devrimci sınıfları kendi yanına çe-
kerek, ileriye fırlar, karşı tarafın baskı ve cebrini devrimci şiddet ile 
bertaraf edip, eski devlet mekanizmasını parçalayarak, kendi politik 
hegemonyasını kurarak, kendi iktidarına uygun altyapı düzenlemele-
rine geçerek sınıfsız topluma kadar devrimi sürekli kılar. (abç) 

M. Çayan’ın bu formülasyonuna göre, eski devlet mekanizmasını 
parçalayan, kendi politik hegemonyasını kuran, kendi iktidarına uy-
gun alt yapı düzenlemelerini yapan sınıfsız topluma kadar devrimi 
sürekli kılan 'proletarya, daha doğrusu öncü müfrezesi", partidir. 
Burada söz konusu olan, sadece basit bir ikamecilik, partiyi sınıfın 
yerine geçirmek değildir. Bu partinin, M. Çayan'ın söz konusu ettiği 
partinin, nasıl bir parti olduğu düşünüldüğünde daha vahim bir du-
rum ortaya çıkar. Daha önce bu partinin özelliklerinden uzun uzun 
söz ettik. Ama yine de M. Çayan’ın bu partiyi Kesintisiz'lerde nasıl 
tarif ettiğine tekrar kısaca değinelim. M. Çayan partiyi şöyle tasvir 
ediyor: "Proletarya partisi tamamen profesyonel devrimcilerden 
oluşmalıdır. ” Bir başka yerde M. Çayan'ın bu profesyonellerin sınıf 
kökenlerinin önemli olmadığını etraflıca anlattığını anımsayarak de-
vam edelim: "Profesyonel devrimcilerin teşkil ettiği savaş örgütünün 
objektif olarak proletaryanın devrimci iradesini temsil etmesi esastır. 
' Yani, temsil dolaysız değil tarihseldir, son tahlildedir. Türk solu bu 
tür sübjektif niyet ve tespitlerini hep objektif olarak diye ileri süre-
gelmiştir.  

Daha sonra, M. Çayan halk savaşı vermek zorunda olmayan ül-
kelerde, ilk aşamada olmasa bile ikinci aşamada (?) partinin içinde 
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‘işçilerin mutlak çoğunluğu temsil etmesi şarttır’ derken, bir dipnotla 
kendisini bu koşuldan da azat eder: 'Bu ilke halk savaşı vermek zo-
runda olan ülkeler için geçerli değildir. . . Partili emekçiler arasında 
köylüler nicelik olarak daha ağır basar bu ülkelerde. ” 

Buraya kadar söylenenleri özetlersek, işçi sınıfının yerine sadece 
parti ikame edilmekle kalınmıyor, üstelik bir köylü partisi ikame edili-
yor. Bunun adı niye hala proletarya partisi? Bu ise bizce hala meç-
hul.  

Partinin görevlerine gelince, bunlar da son derece ilginç bir şekil-
de tarif ediliyor ve M. Çayan'ın neden volontarizmin üzerinde bu 
kadar durduğunu açıklıyor.  

M. Çayan'a göre, devrimin objektif şartları mevcuttur, önemli olan 
sübjektif şartları hazırlamak ve devrimi yapmaktır. Dimitrof'un da 
yardımı ile (s. 297. dip not), devrimin sübjektif şartının bizzat parti 
olduğunu söylüyor bize Çayan. Açıktır ki, böyle bir senaryo da (eğer 
hala modele dahil olduğu iddia ediliyorsa) M. Çayan'a göre bu sını-
fın devrimde rolü pasiftir: (Marks'ın uyarısına rağmen) öznesi değil-
dir, sadece nesnesidir.  

Devrim, sınıfın kendiliğinden hareketinin içinde sosyalistlerin de 
yardımı ile sübjektif yanın da gelişmesi, çeşitli örgütsel biçimlere 
kavuşması (parti, iktidar organları, vb. ) ve siyasi iktidarı yıkması, 
kendini devlet olarak örgütlenmesi bağlamında anlaşılmamaktadır. 
Aksine sadece (işçi sınıfının iradesini objektif olarak temsil eden!?) 
partinin bir müdahalesi bağlamında anlaşılmaktadır.  

 Üstelik bu parti gençlerden aydınlara, köylülere kadar herkesi 
içine alan, herkesi örgütleyen, herkese aynı derecede önderlik eden 
bir partidir.  

M. Çayan partinin temel hedefini "suni dengeyi kırmak, krizi de-
rinleştirmek” olarak tespit ederken de aynı mantıkla hareket etmek-
tedir.  

M. Çayan'ın "suni denge” diye uzun uzadıya tarif edip, orijinalite 
diye sunduğu, 1904’te Bolşevikler tarafından literatüre sokulan, 
Gramsci tarafından uzun uzun tartışılan ve o zamandan beri Mark-
sizm'de burjuva sınıfının hegemonyası diye bilinen şeydir. Bu, iki 
ayak üzerinde durur: 
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Şiddet ve ideolojik kontrol (kitlelerin burjuvazinin yönetimini kabul 
etmesi). Hegemonya, birbiri ile paralel olup birebir çakışmayan, ama 
birbirini etkileyen iki sürecin sonucu olarak bozulabilir. Birinci süreç, 
egemen sınıflar arası çelişkilerin derinleşmesi ve iktidar blokunun iç 
hiyerarşisinin bozulmasıdır. İkincisi ise, proletaryanın sınıf şekillen-
mesinin gelişerek burjuva düzeninin sınırları içinde hapsedilemez, 
artık kontrol edilmesi olanaksız hale gelmesi sürecidir. Bu süreçler 
tek tek örgütlerin bilinçli müdahalesinden bağımsızdırlar. Aksine, 
örgütlerin eylemi bu temelde şekillenir ve bu süreçlerin gereklerini 
ifade eder/yansıtır.  

M. Çayan’a dönersek, bu "suni dengeyi” bozmanın yolu silahlı 
propagandadır. M. Çayan, kitleleri devrim saflarına çekmenin temel 
mücadele yöntemi silahlı propagandadır, der. Böylece, hem kendini 
'devrim safı’ ilan eder ve kitleleri buna katılmaya çağırır.  

(Artık "proletarya nerede” filan gibi sorular sormuyoruz !?) hem 
de kitlelerin, adeta insanlar gibi, belli fikirlere ikna olup eyleme ge-
çeceklerini varsayıyor. Entelektüellerle kitleleri birbirine karıştırmayı 
M. Çayan'ın ilk defa yapmadığını gördük. Bu sefer de kitlelerin (sı-
nıfların) kendi dolaysız çıkarları için mücadele ederken örgütlendik-
lerinin (tarihi materyalizmin abc’sinin) unutulduğunu görüyoruz. Ko-
münist Manifesto anlatır ki, sosyalistler bu faaliyet içinde örgütlenir-
ler ve işçi sınıfının siyasi örgütlenmesinden, bu sınıfın tarihsel çıkar-
larından ayrı amaçlara sahip olamazlar. Bir tarafta savaşmaya baş-
layıp, sonra işçi sınıfını ve diğerlerini yanına çağırmak ise bir sosya-
listin faaliyeti ile yakından uzaktan ilgili değildir.  

Savaş, sınıflar savaşıdır. Oysa, M. Çayan'a göre, işçi sınıfının ve 
kitlelerin dışında savaşmaya başlayan bir örgüt vardır.  

Bu örgüt niye savaşıyor, neyi temsil ediyor, niye bu yolu seçti, so-
ruları sübjektif cevaplar bulmaya mahkûmdur. İddiaya göre örgütün 
yöneticileri ve hatta üyeleri sosyalisttir; yani fikirleri ile tarif edilirler 
Daha da öte, bu örgütün niteliğinin tek ölçütü bu fikirlerin varlığıdır. 
Bu durum halkı uyandırmak için seçilen şiddet eylemleri ile birleşin-
ce, ortaya ütopik sosyalizm ile terörizm karışımı, yarı narodnik bir 
örgüt ve politika çıkmaktadır. Bu örgütün işçi sınıfı, köylülük ve ya-
bancı kaynaklı kapitalizm-yerli kapitalizm karşısındaki tavırları; teori-
yi üretme yöntemi ve milliyetçiliği ise popülizmi (narodnizmi) birçok 
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kez daha tescil etmektedir. Lafı uzatmadan bu bölümü M. Çayan’ın 
son derece veciz bir sözü ile bitirelim: 'Ülkemizdeki baş çelişki ol i-
garşi ile halkımız arasındadır. . . Bunun pratikteki görünümü halkın 
devrimci öncüleri ile oligarşi arasındadır. " 

IV. KURTULUŞ HAREKETİ 

Bugün Kurtuluş'tan ayrılıp ayrı bir örgüt kuranların önlerinde 
önemli görev geçmişin değerlendirmesini doğru bir şekilde yapmak-
tır. Bu, sadece teorik bir sorun değil, aynı zamanda pratik-siyasi bir 
sorundur. Teorik eleştiri ve siyasi eylem at başı gitmelidir. Bugüne 
kadar siyasi eylem gereken hatta ilerlemiştir. Bu anlamda, Kurtuluş' 
un radikal bir eleştirisi bizzat hayat içinde yapılmaktadır. Bu son 
derece olumlu bir adımdır ama teorik bir çaba ile tamamlanmalıdır. 
Politik faaliyetin daha ileri gidebilmesi için teorik faaliyet zorunludur. 
Aksi halde, pragmatizm ile rasyonalizm kısa zamanda var olan 
olumlulukları yok edebilecektir.  

Teorik faaliyetin geçmişin değerlendirilmesi kısmında bize yol 
göstermesi, ders olması İçin Kurtuluş’un kendi geçmişini nasıl de-
ğerlendirdiğini nasıl değerlendirdiğini görmekte büyük yarar vardır. 
Bu, aynı zamanda, nasıl olup ta 'bu mücadelede işçi ve köylülerin 
önderi modem sanayi proletaryası üzerinde yükselecek olan prole-
tarya partisi olacaktır". (KSD, Sayı 1, s. 48) diyen veya "temel görev, 
proletaryanın öncü unsurlarını örgütlemektir" tespitini yapan bir ha-
reketin bu yolda hiçbir somut adım atamadan 5-6 yıl faaliyet göste-
rebilmiş olmasını ve popülist bir politik-ideolojik hattı terk etmeyi 
becerememiş olmasını da açıklayacaktır.  

Biraz aşağıda görülecektir ki, Kurtuluş bazı yoldaşların ileri sür-
düğü gibi doğru bir teorik çizgi geliştirmeyi becerememiştir. Aksine, 
M. Çayan’a egemen olan teori Kurtuluş'ta da egemen olmaya de-
vam etmiştir. M. Çayan’ın görüşlerinin bu bağlamda kısa bir eleştiri-
sini önceki sayfalarda sunduk. Göstermeye çalıştık ki, Çayanım sis-
teminin teorik-ideolojik arka planı, teorisi, diyalektik ve tarihi mater-
yalizm değildir. Veya en azından büyük ölçüde Hegel’ci diyalektiğin 
izlerini taşımaktadır. ( 42 ) Benzer bir durumun Kurtuluş'ta da oldu-
ğunu göreceğiz.  
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Kurtuluş 1976 yılı içinde 1. sayısı ile 7. sayısı arasında esas ola-
rak M. Çayan ile tartışmasını bitirmiştir, geçmişin değerlendirmesini 
tamamlamıştır.  

Bu yazılarda geçmişe yönelik iki tavır söz konusudur. Birincisi, iş-
çi sınıfının önemini vurgulamak ve sosyalizm ile işçi sınıfı hareket i-
nin kopuk olduğuna işaret etmektir. Kurtuluş yazarlarının niyetlenip 
te yapamadığı şey THKP-C'yi bu eksen üzerinden eleştirmektir. 
İkincisi, THKP-C deneyinin olumlu yanlarına sahip çıkmaya çalış-
maktır. İşte bu çaba, birincinin gerçekleşmemesine veya daha insaflı 
bir ifade ile titrek adımlarla ilerlemeye çalışırken sık sık tökezleme-
sine ve kısa zamanda yorulup yürümekten vazgeçmesine yol açmış-
tır.  

Öncelikle birinci yanı ele alalım.  

Kurtuluş yazarları, ilk sayıdan itibaren sık sık işçi sınıfının öne-
minden bahsetmişlerdir. Özellikle işçi sınıfını doğrudan ilgilendiren 
konularda, Marks ve Lenin'den Marksizm'in devlet, demokrasi gibi 
konularını aktarırken oldukça başarılı ve doğru adımlar atmışlardır. 
Ama ne zaman işçi sınıfı ile bağları dolaylı olan konulara el atsalar, 
hemen M. Çayan'ın popülist görüşlerine geri dönmüşlerdir. Özellikle 
gençlik üzerine yazılan yazılarda (dikkati çeken bir olgu bu toplum-
sal kesime gösterilen özel ilgidir) bu yan dikkati çekmektedir. Örne-
ğin, bir yandan temel görev öncü işçileri örgütlemektir denilirken, öte 
yandan gençliğin görevlerini tartışan bir yazıda (KSD, Sayı 2, s. 7) 
"devrimcilerin ayırıcı niteliği kitlelerle kaynaşmak, kitleleri örgütlemek 
olmalıdır, çünkü devrimciler halkın gücüne güvenirler. (abç) denile-
bilmektedir.  

Yine bir taraftan temel sorun sosyalizm ile işçi sınıfı hareketinin 
kopuk oluşu olarak tespit edilirken, öte yandan ' 'devrimci mücadele 
bugün faşistlerin tecridine yönelik en geniş anti-faşist cephenin oluş-
turulmasıdır’ denilmektedir.  

Faşizme karşı mücadele söz konusu olduğunda işçi sınıfının ye-
rine kitleleri koymaya çalışmak Kurtuluş hareketinde ta başından 
beri var olan bir eğilimdir. Daha 3. sayıda Devrimci Gençlik ile yapı-
lan bir polemikte şöyle denilmektedir: 'Henüz işçi sınıfının partisinin 
olmadığı, dağınıklık ve örgütsüzlüğün belirgin olarak görüldüğü bir 
ortamda faşizm tehlikesini alt etmek besbelli ki, çok zor olacaktır. 
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Ama bu zorluğun üstesinden gelmek ve kitleleri faşizme karşı mü-
cadelenin içine çekmek görevi de bugün en temel görevlerimizden 
biridir. " (KSD, Sayı 3, s. 76) 

Dikkatli bir okuyucu veya dönemi yaşamış birisi iyi hatırlayacaktır 
ki, 1960’arda anti-emperyalizm tespiti sol hareket içinde nasıl bir 
yere sahipse, 1970'lerde de anti-faşizm aynı yere sahip olmuştur. 
Yukarıdaki alıntıdaki tespiti doğrultusunda hareket eden Kurtuluş, 
teorisindeki rasyonalizmin-pragmatizmin de etkisi ile dolaysız ger-
çekliğin arkasına geçemeden ona doğrudan bir tepki olarak faşistler 
nerede ise orada örgütlenmeye başlamıştır. Faşizme karşı kısa dö-
nemde kestirme çözümler aramıştır. İşçi sınıfına dayalı, kalıcı bir 
mücadeleye girişmeden, faşistler nerede örgütleniyorsa o da oraya 
gidip orada örgütlenmeye başlamıştır. Daha sonra, 1980'lerde ise, 
Kurtuluş'un o zamanki Önderlerinden biri M. Çayan’ın teoriyi pratik-
ten çıkarma yöntemi ile hareket etmiş, söylediği birçok şeyi de inkâr 
ederek, retrospektif bir analizle o zamanlar işçi sınıfının zaten anti-
faşist mücadelede olmadığına karar vermiştir. KSD Sayı 7’de Kesin-
tisiz Devrimler 'in 1'en kapsamlı" eleştirisi sunul' muştur. Daha ilk 
sayılarda işçi sınıfının örgütlenmesi üzerine birçok doğru tez ileri 
süren KSD M. Çayan ile tartıştığı bu yazıda pusulayı gene şaşırmış-
tır. Sayfa 82'de şunları okuyoruz: "Başlangıçta kitlelerin acil gerek-
sinmelerini ele alarak bunları siyasi bir muhtevaya çalışarak başta 
işçi sınıfı olmak üzere geniş yığınları hareket ettirebilme gücüne 
sahip bir parti haline gelmeye, yani kitleleri devrim Saflarına kazan-
maya, onların öncülerini başlangıçta dar da olsa giderek genişleyen 
bir proletarya partisi içerisinde örgütlemeye çalışacaktır.  

Geçerken şunun altını çizelim ki, Ne Yapmalı? kitabını okumuş 
olan herkesin ilk öğrendiği şey bu acil gereksinmelerin zaten siyasi 
bir muhtevaya sahip olduğudur. Görev bunlar için mücadeleyi dev-
rimci (siyasi) mücadeleye tabi kılmaktır. Yukardaki alıntı M. Çayan'ın 
ufak bir düzeltme ile nasıl da benimsendiğini göstermektedir. "Kitle-
leri devrim saflarına çekmek”, "kitlelerin öncülerini proletarya partisi 
içinde örgütlemek'’ gibi tespitlerin esas kaynağı Çayan ve onun köy-
lülerden oluşan proletarya partisi teorisidir. Aynı yazının 83. sayfa-
sındaki satırlar ise hiçbir tereddüde yer bırakmamaktadır: ' 'Her dev-
rimci hareketin başlangıçtaki görevi halkı örgütlemektir Türkiye'de 
halkın örgütlenmesi son derece geri düzeydedir. Devrimciler başka 
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herhangi bir çalışmayı bunun önüne geçiremezler. ” (abç) "Rus Sos-
yal Demokratlarının Acil Görevleri” makalesinde Lenin benzeri şey-
leri "ufak” (l) bir değişiklikle ve halk yerine işçi sınıfı lafını koyarak 
söylüyor. Anlaşılan yazar Mahir gibi bu tip bir örgütlenmeyi 'bizim 
gibi bir ülke için’ uygun görmüyor.  

Şimdi bu kısmı bitirmek üzere yıl ileri gidelim. Öncü Dergisi Sayı. 
2 ‘de (1980) yayınlanan "Her Şeyi Doğru Siyaset ve Yığınlar Belirle-
yecektir” makalesine bir göz atalım. Okuyucuya o günün koşullarını 
hatırlatmayı burada gereksiz buluyoruz.  

Söz konusu yazı esas olarak kitle çizgisini ve sosyalistlerin tutu-
munu tartışıyor. Yazara göre kitle çizgisini halkın (işçi sınıfı da dahil 
olmak ü. zere) muhalefeti belirliyor. ' 'Devrimcilerin amacı” ise ' 'bu 
bilinçsiz muhalefeti siyasal bir mücadeleye" dönüştürmek olarak 
tespit ediliyor. Sorun yine devrimciler ve kitleler (halkımız) olarak 
konmuştur. Yazar kitle çizgisini ise şöyle tespit ediyor:” İleriye gidişte 
ölçüt o kitle içerisinde var olan en geri unsurlara göre değil, tam ter-
sine hareketin yaratıcısı ve diğerlerinin yönlendiricisi durumunda 
bulunan en ileri unsurlara göre tespit edilmelidir". (abç) Bu son de-
recede masum görünüşlü satırları açalım: Kitle farklı sınıflardan olu-
şur ve muhalefet bu sınıf ve tabakaların değişik muhtevalı ve şiddet-
teki muhalefetinden oluşur. En ileri unsurlara göre (bunların sınıf 
karakterini tespit etmeden çizgi belirlemek —tutum saptamak— sınıf 
perspektifini göz ardı etmek, çok revaçta bir lafla ifade edersek sınıf 
pusulasını şaşırmaktır. Kim en ileri çıkarsa kitle çizgisini o belirleye-
cektir! Yani küçük burjuvazinin hareketi, öğrenciler ve benzeri, prole-
taryadan daha sert bir muhalefet koyarsa kitle çizgisini o belirler. 
Devrimcilerin görevi o durumu mutlaka ve mutlaka ileri doğru geliş-
tirmektir. Böyle bir anlayışın sonucunda çok doğaldır ki, kim hareket-
liyse oraya koşan, sınıf perspektifinden yoksun bir devrimci çalışma 
tarzı doğacaktır. 1980’de bunu söyleyen Kurtuluş da buna uygun 
olarak 1976jdan beri "toplumun en dinamik kesimi” olan öğrenci 
gençlik içinde örgütlenmeye büyük önem vermiş, hatta işe ilk anda 
(1973-76) buradan başlamıştır.  

Sonuç olarak Kurtuluş başından beri işçi sınıfına ve halkın tüm 
kesimlerine birden dayanmaya çalışan, bu yolla ‘güç’ olmaya çalı-
şan bir yol izlemiştir. Bu neden böyle olmuştur? Bu soruya cevap 
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vermek için tekrar başa dönmeli ve Kurtuluşlun M. Çayan’ı ve 
THKP-C'yi nasıl değerlendirdiğine bakmak gerekmektedir.  

Birinci sayıdaki "Yol Ayrımı’ yazısı Kurtuluşlun THKP-C’ye temel 
eleştirisini kapsıyor. Bu temel eleştiri daha sonra 7. sayıda aynen 
tekrar edilecektir. Birinci sayıdaki yazının işaret etmeye çalıştığı bir 
nokta 1960’lı yılların sonunda ortaya çıkan silahlı hareketlerin 
(THKP-C, TİKKO, THKO) esas olarak karakteri doğru bir yolda ol-
duğudur. ‘Bu üç hareketin ortak ve belirleyici karakteri. . . proletar-
yanın kendi silahlı gücünü yaratma doğrultusunda mücadele oldu. ’ 

(KSD, Sayı 1, s. 41) (abç) Bu hareketler "doğru çıkış noktasını yaka-
lamışlar ve yapılarını onun üzerine inşa ediyorlardı" (a. g. e. ) Yazı-
nın tespitlerine göre THKP-C ‘Türkiye’de ilk defa olarak burjuvaziye 
karşı kendi gücüne dayanarak başkaldırma yoluna girmiş olan’  (s. 
44) bir harekettir.  

 Önceki bölümlerde THKP-C'yi tartışırken kendi gücü denen şe-
yin ne olduğunu uzun uzadıya ele aldık. ’Yol Ayrımı’ yazısında ise 
bu doğrultuda hiçbir çaba yoktur. Hem bu yazının hem de 7. sayıda-
ki yazının dikkati THKP-C'nin kitlelerden kopuk oluşu üzerindedir. 
Böylece bir taraftan THKP-C'nin eleştirisi yapılırken diğer taraftan da 
öncü savaşını bir yöntem olarak ta benimsemeye hazır bir yapının 
varlığı açıkça ima edilmektedir.  

‘Hareketin kendine özgü olan en önemli yanlışı o zaman var olan 
kitle bağlarını geliştirmek suretiyle, oligarşi ile olacak sıcak mücade-
leyi adım adım bunun üzerine inşa etmek yerine, yanlış bir öncü 
savaşı anlayışıyla, mevcut kitle bağlarının kopması ve kitlelerden 
kopuk ve dağınık bir silahlı mücadelenin seçilmesi ve sınıf savaşını 
salt silahlı mücadeleye indirgemek olmuştur. Yoksa yanlış silahlı 
mücadeleyi seçmekte değildi"(s. 46) (abç) . Ve devam ediyor: 'Kitle-
lerle birlikte sürdürülmeyen her öncü savaşı oligarşi tarafından mut-
laka yenilecektir… ’'Belli bir siyasal mücadele içerisinde adım adım, 
hazırlanmak ona göre örgüt ve çalışma tarzları geliştirmek başka bir 
şeydir, bunlar olmadan siyasal mücadeleyi bir başka şeydir. ’'(s. 47) 

Açıkça görülen odur ki, tartışılan M. Çayan’ın işçi sınıfı üzerine, 
proletarya partisi üzerine olan görüşleri değildir. ‘İdeolojik önderlik’ 
teorisi de tartışma konusu edilmemektedir —her ne kadar kabul 
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edilmese bile. Anlatılan bir cümle ile özetlersek 1971 silahlı mücade-
lesinin temel eksiğinin kitle desteği olduğudur.  

Yukardaki alıntı adeta doğru bir öncü savaşının nasıl olacağını 
anlatmaya çalışmaktadır. Alıntıdaki anahtar cümle şudur: '’Var olan 
kitle bağlarını geliştirmek suretiyle, oligarşi ile olacak sıcak mücade-
leyi adım adım bunun üzerine inşa etmek yerine. . . Kurtuluş tüm 
siyasi çalışmasını bu eleştirisini temel alarak inşa etmiş ve kendini 
bu kitle bağlarını geliştirmeye adamıştır. Nedir THKP-C'nin kitle bağ-
ları: öğrenciler, küçük burjuvazi vb. işçi sınıfı bu işin içinde yoktu. 
Kurtuluş sonuç o1arak ne teoride ne pratikte THKP-C'nin tutarlı bir 
eleştirisini sunamamıştır. Yaptığı onu biraz düzeltmek aktivizmini 
(belki de sol maceracılığını) törpülemek olmuştur. THKP-C'nin daha 
önceki bölümde uzun uzun anlattığımız ve popülizm olarak nitelen-
dirdiğimiz siyasi-ideolojik arka planı ise eleştiriye tabi tutulamamıştır. 
İdeolojik-psikolojik sebeplerden dolayı THKP-C hareketi proleter 
sosyalist bir hareket olarak yeniden vaftiz edilmiştir. Böyle bir tutum 
içinde doğaldır ki, işçi sınıfı üzerine yapılan çeşitlemeler en fazla 
boş fıçı gibi bir ses vermişlerdir, bu ses ise fazla yankılanmadan 
sönüp gitmiştir.  

7. sayıdaki 'Öncü Savaşı Üzerine” yazısında da THKP-C işçi sını-
fının çıkarları ve sosyalistlerin görevleri perspektifinden eleştirilme-
miştir. Bu yazı önce yukarıda aktarılanları tekrarlamış (KSD, sayı 7, 
s. 26) sonra M. Çayan’ın teorisinin bileşenlerini teker teker ele al-
maya çalışmıştır. O zamanlar M. Çayan ‘ı savunmakta ısrarlı olanlar 
ise bu tür bir yöntemi, haklı olarak, bir türlü anlayamamışlardır. Çün-
kü Kurtuluşlun tavrı hiçbir zaman belirgin bir berraklık kazanama-
mıştır. 7. sayıdaki yazı daha ziyade Çayan'ın teorisini oluşturan bazı 
I 'tarihsel gerçekleri’ tartışmakta (emperyalizmin 3. bunalım dönemi 
ve Küba Devrimi) ve söz konusu teorinin iç tutarlılığını sorgulamaya 
çalışmaktadır (’suni denge’ kavramının eleştirisi). Bir ikinci olarak 
yapılan da bir takım başka siyasetleri 'Mahirci’sin ama neden öncü 
savaşı yapmıyorsun?’ gibisinden suçlamaktır.  

Hiçbir yerde hiçbir yazıda Kurtuluş M. Çayan’ı işçi sınıfına karşı 
tutumu açısından eleştirmemiştir. Zira kendi tutumu da esas olarak 
Çayan’ınki ile aynı olmuştur. M. Çayan öncü savaşı yapmayanlar 
(kitleci-popülistler) için adeta fala bakmış ve orada Kurtuluş’un ve 
Dev-Yol'un geleceğini berrak bir şekilde görmüş ve göstermiştir. Bu 
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da tarihin bir paradoksudur. ’. . .  Elbette bu yoldan gidildiğinde de 
görünüşte bazı ilerlemeler olacaktır. Ancak, bu yolun savunucuları 
giderek başlangıçta savaşçı niteliklerine sahip olsalar bile, bu nitelik-
lerini kaybedecekler, yozlaşacak ve giderek bürokratlaşacaklardır. 
Yitirilen devrimci öz ve pasifize edilmiş beş gizlilik on emekçi; işte bu 
ve görüşün yolu basitleştirilince budur’. . . ‘Aşırı gizlilik ve gevezelik 
ve laçkalık beraber gider, illegalitenin çarkları pasifizm adına döner. 
Arada bir hazırlop para gaspı işi olursa merkez birkaç kişiyi tayin 
ederek bu işin yapılmasını organize eder. Böylece örgütün çok yön-
lü çalışmayı başarıyla yürüttüğü kanısına varılır. . . " (Bütün Yazılar, 
s. 340-41) 

Bizce M. Çayan’ın önemi savunduğu teoriyi bütün çıplaklığıyla or-
taya koymayı başarmış ve pratikte de bunu mantıki sonuçlarına ka-
dar götürmüş olmasıdır. Gören gözler için M. Çayan son derece 
öğretici bir siyasetçidir. M. Çayan göstermiştir ki, popülizmin öylesi 
de böylesi de çıkmaz sokaktır.  

Son olarak M. Çayan'ın teorisiyle Kurtuluş'un teorisi arasındaki 
bazı ortak yanlara işaret edelim. Her iki teori de bilimsel araştırma 
ve somut durumun somut analizi yerine yan yana eklenmiş "evren-
sel” tespitlerden oluşmaktadır. Örneğin: Emperyalizmin 3. bunalım 
döneminin ilişki ve çelişkilerinden dolayı vs. . . Bizim gibi ülkelerde; 
kapitalizmin çarpık gelişmesi sonucunda. . . ; şu sınıflarla şu sınıfla-
rın ittifakı. . . ; gibi tespitler yan yana dizilmiş, doğruları yansıtıp yan-
sıtmamalarından ziyade iç tutarlılığına önem verilerek "sistemler" 
yaratılmaya çalışılmıştır.  

Bir başka ortak özellik te tarihselcilik (historisizm) dir. Bu Mark-
sizm'e çok sık bulaşan bir illettir. Kaynağı ise Hegel’ci gelişme anla-
yışıdır. Buna göre bütün süreç belirlenmiştir ve çeşitli anları da sü-
recin bütünü tarafından belirlenir. Bugün dünde gizil olarak vardır. 
Tarihsel diyalektik hareket ve dönüşüm sırasında birçok özellik pek 
tabii ki, hareketin üst biçimine taşınacaktır. Bu başka şeydir. Dünün 
bugünü belirlemesi ise bir başka şeydir. Bir örnekle anlatmaya çalı-
şalım: Ülke serbest rekabetçi bir dönem yaşamamıştır; kapitalizm 
dış dinamikle gelişmiştir, demokratik devrim olmamıştır veya ta-
mamlanamamıştır bu yüzden bugün görev filancadır; şu ittifaklar 
geçerlidir, devrimin muhtevası şöyledir, vb. Bu yöntem bizzat açık-
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lanması gereken varsayımlarla sadece bugünü açıklamakla kalmaz; 
bugünün güncel sınıf mücadelesinin sonsuz zenginliğini, dünya 
ekonomik politik sisteminin etkilerini yani bugünün somut gerçekliği-
ni göz önüne almadan soyutlamalarla durumu geçiştirir.  

 Bu historisizmin sakatlığı bunla da bitmez. Hem hareketin esas 
olarak iç dinamiğin sonucu  olduğu kabul edilir hem de sınıf müca-
delesi yerine dış dünyanın etkileri örneğin "gizli işgal", "çarpık kapi-
talizm" doğru dürüst somutlanmaya bile çalışılmadan anahtar kav-
ramlar olarak  kullanılır.  

Örneğin, KSD 7. sayıda ‘Demokratik Devrim’ yazısında şöyle de-
niliyor. "Bizim gibi Ülkelerde—ki kapitalizmin serbestçe gelişip burju-
va demokratik devrimin tamamlanmadığı bu nedenlerle de proletar-
yanın önündeki hedefin demokratik devrim olduğu ülkelerde — du-
rum oldukça farklıdır. Proletaryanın mücadelesini 'özgürce verebile-
ceği bir ortam bu ülkelerin yapısı itibariyle (sömürülen ülkelerdir, 
emperyalist ülkelerdeki gibi işçi sınıfının yozlaştırılmasının olanakları 
daha azdır, işçi aristokrasisini yaratacak paylardan bahsedilemez) 
intiharları demektir. ” (5. 20) Bu üslup genel geçer üslup olmuştur. 
Evrensel ilişkiler ' 'Bizim gibi ülkelerde” (?!) sözde özgül ülke koşul-
larını açıklamakta kullanılmaktadır. Bu arada toz dumandan göz 
gözü görmez olmakta, sınıf mücadelesi yerini uluslararası ilişkilere 
bırakmaktadır. Sömürülen ülkeler ne demektir? Acaba Türkiye bur-
juvazisi de mi sömürülmektedir? Veya Avrupa, ABD işçi sınıfları 
Türkiye işçi sınıfını mı sömürmektedir? Teos ri bir kere burjuva ideo-
lojisinin etkisine açıldı mı veya bunu engellemenin en garantili ve tek 
yolu somutun somut tahlili yönteminden vazgeçildi mi, dere tepe düz 
gidip sonra bir arpa boyu yol kat edilmemiş olunduğu hayretle görü-
lür. Bu koşullarda ise tarihin tekerrür etmesine hiç şaşırmamak ge-
rekir. . .  

V - CEVİZLİ DENEYİ  

'Toplumsal hayat esas olarak pratiğe dayanır. 
Teoriyi mistisizme yönelten bütün gizemler akılsal 
açıklanmalarını insan eyleminde ve bu eylemin kav-

ranmasında bulurlar' K. Marks, Feurbach üzerine 
sekizinci tez.  
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‘... bir kişi hakkındaki fikrimiz onun kendisi hakkında-
ki düşüncelerine dayanmaz. ”  

K. Marks, Ekonomi Politiğin Eleştirisine önsöz.  

Buraya kadar gerek M. Çayan gerekse de Kurtuluşlun kendisi ve 
sosyal gerçeklik hakkındaki düşünceleri üzerinde durduk ve bunları 
eleştirici bir şekilde gözden geçirdik. Amacımız popülizmin teorisini 
kısaca tartışmaktı. Şimdi başka bir yöntem izleyerek devam edece-
ğiz.  

Burada Kurtuluşlun 1978 yazında başlattığı bir eylemi irdeleye-
ceğiz. Bu Cevizli bölgesinde hayata geçirilen bir devrimci mücadele 
pratiğidir. Bu eylemin diğer birçokları arasından seçilmesinin bazı 
önemli sebepleri var. Cevizli içinde 10 bin civarında işçinin çalıştığı 
Tekel fabrikası etrafında gelişmiş, ama bunun yanı sıra yüzlerce irili 
ufaklı fabrikayı da kapsayan bir bölgedir. Kartal ilçesinde 30 bin ci-
varı ücretli işçi çalışırken bunların 1/3’ü Cevizli'dedir ve çoğunun 
evleri de fabrikaya oldukça yakındır.  

Cevizli bu özellikleriyle Kurtuluş'un işçi sınıfından, proletarya sos-
yalizminden ve bunun çalışma tarzından ne anladığını göstermek 
açısından adeta bir laboratuvar olmuştur. Diğer taraftan Kurtuluş bu 
deneyden dersler çıkarmıştır ve kendi çalışma tarzını da bir yazıyla 
değerlendirmiştir. Bu yazı Şubat-Mayıs 1980 KSD sayı 37 ide çık-
mıştır. Demek ki 1978’de başlayan bir mücadele yaklaşık 2 sene 
sürmüş ve zengin deneyler yaratmıştır.  

Önce Kurtuluşlun hangi sebeplerden hareketle Cevizli’yi faaliyet 
alam olarak seçtiğine bakalım. 'Cevizli Tekel Sitesi de bu faşistleş-
tirmenin önemli noktalarından biridir. 10 bine yaklaşan işçinin bu 
sitede çalışması, aynı zamanda bu sitenin sanayi merkezi Kartal'da 
bulunuyor olması faşist MHP'nin buradaki işgalinin önemlice bir ya-
nını oluşturmaktadır. Her şeyden önce 10 bin işçi zapt-u rapt altına 
alınacak, bu büyük sitenin olanakları faşist MHP’ce değerlendirile-
cek, faşist militanlar istihdam edilerek kadrolaştırılacak ve buradaki 
güçlenmeye paralel olarak çevrede terör estirilerek bu sanayi mer-
kezinde faşist sendikacılık geliştirilmeye çalışılacak, DİSK yıldırıla-
cak; Tek cümle ile özetlersek Tekel Sitesi üst olarak kullanılıp ezile-
cek, işçi hareketi saptırılacaktı. ” (KSD, sayı 37, s. 72) 
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Yazıdan anlaşılacağı gibi esas amaç bölgedeki faşist tırmanışı 
engellemekti. Yoksa ‘proletarya sosyalistleri" partileşme süreçlerinin, 
proletarya içinde çalışma anlayışlarının doğrudan bir sonucu olarak 
Tekel fabrikasına gitmiş değillerdi. Tüm bölgeyi ve halkını, bölgedeki 
anti-faşist çalışmanın bir aracı olarak; Tekel fabrikasında örgütlen-
meye başlamışlardı. O sıralarda Kurtuluş'un tüm çalışmasında anti-
faşist mücadele birincil öneme sahiptir. Daha önce anlattığımız gibi 
faşistler nerede örgütleniyorsa, onları orada karşılamak ve savuş-
turmak genelde hâkim çalışma biçimi idi. Cevizli Tekel de bu bağ-
lamda gündeme geldi.  

1978 yazında Kurtuluş esas olarak öğrenci ve işsiz gençlerden 
devşirmiş olduğu kadroları ile Cevizli ‘deki çalışmasına başladı. Bu 
bölgedeki mücadelenin programı, şöyle tespit edilmişti: 'Bölgenin 
faşist işgalden temizlenmesi, proletarya sosyalistleri açsından ilk 
adımı oluşturuyordu. Esas olan bu mücadeleden kalkarak fabrikala-
ra ulaşmak ve işçi sınıfının faşizme karşı mücadelesinin fabrikalarda 
yükseltilmesi idi. Tekel Proletaryasının aktif siyasi mücadeleye çe-
kilmesi idi. (s. 74) 

Bu tespitte hemen üç nokta dikkati çekiyor.  

Birincisi, mücadele önce proletarya devrimcileri tarafından başla-
tılacak ve bir aşamasında (faşistler kovulduktan sonra) işçiler kaza-
nılabilecekti.  

İkincisi, mücadele fabrikanın dışında başlıyordu ve işçi sınıfından 
olmayan profesyoneller tarafından yürütülüyordu. Bunun başarısı 
ölçüsünde fabrikalara ulaşılacaktı. Bu daha sonra fabrikaların ma-
hallelerden kuşatılması olarak formüle edilecekti.  

Üçüncüsü, fabrika faşistlerden kazanılması gereken bir kale idi, 
fabrikayı ele geçirmenin amacı onu "anti-faşist bir kale haline” getir-
mekti.  

Bu mücadelenin sonucunda faşistler Cevizli 'den kovuldu, faşist 
işgal kırıldı, bu mücadelenin sonunda "Tekel işçilerinin proletarya 
sosyalistlerine, Cevizli mücadelesiyle güveni artmıştı; fakat fabrika 
içinde yılgınlık devam ediyordu. ” (s. 74) (abç) 

Bu güvenin ilginç yansımalarından biri, işçilerin faşistlerden da-
yak yedikçe veya tehdit edildikçe bize gelip şikâyet etmeleriydi. Baş-
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langıçta bütün şikâyetlerin gereğini yerine getirmeye çalışıyorduk. 
Fakat giderek kendimizi fedai gibi hissetmeye başladık. Sonunda 
artık sadece bizden olan işçilerin şikâyetleri ile ilgilenir olduk. Bu 
arada işçilerin kendi güvenlikleri için örgütlenmeleri yolunda ciddi 
adımlar atıldığım veya bu yönde teşvik edildiklerini hatırlamıyorum .  

Bize ilgi gösteren işçilerle eğitim çalışmaları başlattık. Yaklaşık 
30 işçi bu eğitimlere katılıyordu. Önceleri tarihi materyalizm, devrim-
ci ahlak ve benzeri gibi konuları izlemeye çalışan bir eğitim sistemi 
vardı. Daha önce başka işçi bölgelerinde geliştirdiğimiz bir yöntemi 
uygulamaya başladık. Eğitimde gazeteyi kullanıyor, Türkiye yakın 
tarihini tartışıyorduk. Eğitim içinde fabrikanın iç sorunlarının tartışıl-
ması bunların ortaya çıkarılıp kavranması giderek önemli bir yer 
tutmaya başladı. Böylece ‘inşaata gitme", "geçici işçiler", tütün de-
posundaki tütün tozu sorunu” ve "doktor sorunu" gibi konuları ortaya 
çıkardık. Bunlar üzerine bildiriler yazmaya çalıştık. Bir başka çaba-
mız eğitim grubundaki işçileri kendi yakın çevreleri ile gazete oku-
maya teşvik etmek idi. Böylece hem fabrika içine doğru uzanan işçi-
lerden oluşan bir örgütlenme kurmayı hem de işçilerin kendi kendile-
rini yönetme inisiyatiflerini geliştirmeyi umuyorduk. Bölge birimi yö-
neticileri tarafından bu çabanın o zaman kuşkuyla karşılandığım 
hatırlıyorum.  

İki yıl süren faaliyet sonunda fabrika içinde kalıcı hiçbir örgütlen-
me yaratılamadı. Ve Cunta "faşizm tehlikesini ortadan kaldırınca", 
işçilerin büyük çoğunluğu artık bizlere ihtiyaçları olmadığına karar 
verdiler. Böylece biz de ortada kaldık. 

Bugün geriye bakınca Cevizli deneyini ufak çapta bir "öncü sava-
şı” denemesi olarak görmemek elde değil. Dışardan gelen bir avuç 
proleter devrimcinin sadece kendi silahlı ve örgütsel gücüne daya-
narak verdiği bir öncü savaşı. Bu savaş başarıya ulaşmış (?) ve 
kitlelerin sempati ve güveni kazanılmıştır. Sınırlı da olsa bir destek-
ten dahi söz edilebilir. Ama 10 bin kişilik fabrika bu devrimcilerin 
nisbi olarak kontrolüne (çünkü, fabrikada başka devrimci gruplar da 
vardı) geçtiğinde, devrimciler bunları nasıl örgütleyeceklerini bile-
memişlerdir. Çünkü bu devrimciler işçi sınıfının günlük mücadelesi 
içinde, onunla birlikte örgütlenme anlayışına ve pratiğine yabancıdır-
lar 
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Kurtuluş Hareketi Cevizli deneyinden çıkardığı dersleri, örneğin 
fabrikalardan mahalleleri kuşatmayı, genelleştirmeye çalışmıştır. 
İstanbul'un batı yakasında, örneğin Topkapı'da insanlar fabrikalara 
sokulmaya çalışılırken, doğu yakasında Cevizli deneyinin bir sonucu 
olarak işçi mahallelerinde alt-birimler kurulmaya çalışılmıştır. Bun-
lardan bir tanesi Fikir Tepe birimi fabrikalarla ilişki kuramamış, kaçı-
nılmaz olarak mahalledeki politikaya karışmış ve sonunda da polis-
ten baskın yiyerek imha edilmiştir.  

Cevizli deneyi popülizmin tam bir iflası olmuştur. Lenin "işçi sınıfı 
hareketine karşı yarım gönüllü bir tutum kaçınılmaz olarak ondan 
kopuşa götürür” diyor. İşte bu yarım gönüllülük sonucu Cevizli’ deki 
tabanımızı birkaç günde kaybettiğimiz gibi, tüm ülke düzeyinde de 
1979-80 arası tabanımızı çoktan kaybetmiştik. Herhangi bir toplum-
sal sınıfa dayanamaz bir durumda, ortalıkta, yüzlerce profesyoneli-
mizle adeta kaderimizi bekliyorduk. Yani 12 Eylül 1980’i.  

Cevizli deneyi kendine proletarya sosyalisti diyen, buna karşılık 
işçi sınıfı ile karşılaşınca ne yapacağını bilemeyen bir siyasi çizginin 
durumunu açıkça ortaya koymuştur. Cevizli deneyinde adeta tüm 
Türkiye vardır. Bu anlamda bu deney, 'işçilere yeterince gidemedik' 
mazeretini de anlamsız kılmaktadır. Böyle bir teori ve siyasal çalış-
ma tarzı anlayışıyla işçi sınıfına gidilse de durum pek değişmeye-
cektir. Cevizli bunu göstermiştir. Kurtuluş'un teorisi doğru pratiği 
yanlış değildir. Gerçekte yanlış, popülist bir teori kendine en uygun 
pratiği yaratmıştır.  

Artık kendimizi avutmaktan vazgeçmeliyiz. Kurtuluş THKP-C'nin 
aslında proleter sosyalist olduğuna kendini inandırmaya çalıştı. Biz 
de Kurtuluş'un teorisinin doğru olduğuna kendimizi inandırmaya 
çalışmayalım. Artık eleştirilerimiz ne kendi sonuçlarından ne de var 
olan güçlerle düşeceği çelişkiden korkmamalıdır.  
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“REDDETMEMİZ GEREKEN MİRAS”  

VE “SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKEN MİRAS”  

 

R. KASIM 

Sosyalist Tartışma. Sayı 3.  

Bugün Sosyalist Tartışmayı yayınla-
yan kurtuluş örgütü şimdiye kadar çeşitli 
açılardan anlatıldığı gibi, Kurtuluş hare-
keti içerisinde doğdu. K. Ö. o zamanki 
ismiyle GK, tasfiyecilik nedeniyle ortaya 
çıktı.  

 GK, merkez hizibin hareketimizin ey-
lemine, örgütlenmesine ve resmi ideolo-
jisine karşı giriştiği tasfiyeci saldırıya 
karşı mücadele içerisinde oluştu. Bu çok 
yönlü tasfiyeciliğe karşı örgütlü mücadele sürdürmek Kurtuluş’u sa-
vunmak, geliştirmek ve bunun gereklerini hayata geçirmek için GK 
kuruldu. GK tasfiyeciliğe karşı mücadele içerisinde doğdu, ama 
“karşı”ların birliğinden oluşan bir temele basmıyordu. Kurulmasın-
dan önce içinde bulunulan koşullara göre uzunca bir tartışma süreci 
yaşamıştı. Kurtuluşun geçmişinin değerlendirilmesinin, özeleştirimi-
zin kaba başlıklarının ortaya çıktığı tartışmanın sonuçları, “Tasfiyeci-
liğine karşı Leninizm’in Bayrağını Yükseltelim” başlıklı yazıda ifade-
sini bulmuştu. Bu şekilde Kurtuluşun geçmiş pratiğinde hâkim olan 
proletarya dışındaki sınıf ve tabakalar eleştiriliyordu. Buna karşılık 
Kurtuluş’un yazılı teorisinde ağır basan anlayışa, korumak ve geliş-
tirmek üzere sahip çıkılıyordu. Bu ölçekte ideolojik birlik temeli üze-
rinde kurulan GK, faaliyetini de buna uygun olarak sürdürdü. Tasfi-
yeciliğin hareketimizin geçmiş pratiğinde hâkim olan küçük burjuva 
anlayışın, 12 Eylül koşullarında resmileştirilmeye kalkışılmasından 
kaynaklandığını tespit ederek, tasfiyeciliğe karşı, hareketimizin yazılı 
teorisinde ağır basan anlayışı savunduğu bir ideolojik bir mücadele 
yürüttü. Gücü ölçüşünde sürdürdüğü siyasi faaliyet ise yine benim-
sediği bu aynı anlayış doğrultusunda oldu.  
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1. Kongre öncesinde ise “kurtuluşun geçmiş teorisinin de yanlış 
olduğu” biçiminde farklı bir eğilim ortaya çıktı. Bu görüşün 1. Kongre 
kararlarına etkisini Sosyalist Tartışma’nın geçen sayılarında değer-
lendirmiştim. Bu yazıda da aynı görüşü savunan bir yazıyı, Behçet 
Toprak yoldaşın Sosyalist Tartışmanın 1. Sayısındaki “Reddetme-
miz Gereken Miras” isimli yazısını tartışmak istiyorum.  

Behçet Toprak yoldaş, bu yazısında “teorisi ayrı pratiği ayrı” eleş-
tirisini yanlış bulduğunu belirterek başlıyor. Türkiye solunun en 
önemli karakteristiği olarak nitelediği popülizmi genel olarak incele-
dikten sonra Türkiye solunu ve Kurtuluş’u popülizm olarak değer-
lendiriyor. Değerlendirmesini Cevizli deneyinin tartışılması ve bu 
pratiği Kurtuluş’un popülist teorisinin yarattığı biçimindeki yargısı ile 
bitiriyor.  

Ben de, önce Behçet Toprak yoldaşın yazısındaki bazı noktaları 
ve malzemeleri tartışmayı, sonra da “Kurtuluş’un teorisiyle pratiği 
arasındaki çelişki” diye adlandırdığımız olağandışı durumun benim-
sediğim izahını tekrarlamayı tercih ediyorum.  

POPÜLİZM ÜZERİNE 

Önce, popülizm konusunda, belki bir anlamda Behçet Toprak 
yoldaşın anlattıklarının bir özeti ya da onlara ek olarak görülebilecek 
birkaç noktaya değinelim.  

Popülizm ya da halkçılık, belirli bir sınıfın değil de halk olarak ta-
nımlanan birden fazla sınıf ve tabakanın çıkarlarını savunmayı ifade 
eder. Dolayısıyla popülizm, ideoloji, siyaset, örgütlenme gibi düzey-
lerde halk olarak kabul edilen bütün sınıf ve tabakalara birden da-
yanmak, hepsini birden savunmak olarak görülüyor. Bunun kökeni 
burjuva devriminde, burjuvazinin sınıfsal çıkarlarını bütün toplumun 
çıkarları gibi sunmasında feodalizme karşı çeşitli sınıflardan oluşan 
bütün toplumu, bütün çıkarlarının gereği olan eşitlik özgürlük taleple-
rinin, biçimsel olarak bütün insanların bütün toplumun eşitlik ve öz-
gürlüğü şeklinde ileri sürülmesinden kaynaklanıyordu. Birden fazla 
sınıf ve tabakanın çıkarlarını savunmak iddiasında olduğundan, po-
pülizmde de, benzer bir ögeyi bulmak mümkün. Popülizmin hayat 
bulması da çeşitli sınıfların, birbirlerinden ayrı çıkarları yanında, or-
tak çıkarlarının da bulunmasına büyük ölçüde bağlı. Popülizmin çı-
karlarını savunma iddiasında olduğu bu çeşitli sınıflar ise halk kav-
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ramı içerisinde değerlendirilenler olduğundan popülizm doğru bir 
biçimde tahlil edilebilmesi için önce “halk”ın tanımlanması gerekiyor. 
“Halk” kavramı ise toplumun sınıfsal bileşimine bağlı olarak farklı 
içerikler kazanıyor. “Halk” devletin dışındaki yönetilen çoğunluk; 
egemen ya da sınıfların dışındaki sınıf ve tabakalar; içinde bulunu-
lan anda maddi çıkarları toplumun ileriye doğru gelişimine paralel 
olan sınıf ve tabakalar gibi anlamlarda kullanılıyor. Dolasıyla halk 
kavramının sınıfsal olarak çok net sınırları olmadığına ve koşullar ve 
bakış açıları farklı olduğundan nispeten değişik anlamlar taşıdığına 
dikkat etmek gerekiyor.  

Bu anlamda halk kavramı çok net sınırlara sahip olmasa da çeşit-
li sınıf ve tabakaları birleştiren ortak özellikleri, çıkarları içeriyor. Po-
pülizm ise bu ortak ögelerin savunulmasını kendisine temel alıyor. 
Kendisine temel aldığı savunduğu ortak öğelerin “halk” içinde yer 
alan sınıfların sınıfsal çıkarlarıyla uyumu veya çelişkisi ölçüsünde de 
popülizm daha “halk”ın çıkarları karşındaki konumu açısından bile 
farklı bir karakter taşıyor. Bu açıdan popülizmin farklı koşullarda 
taşıdığı farklı karakterler birbirinden ayırt edilebilir.  

Popülizm, egemen sınıfın bir siyasi akımının elinde, demagojik 
bir karakter taşıyacak, başka halklara düşmanlık temeli üzerinde 
halkın, toplumsal muhalefetin, egemen sınıf politikasının kuyruğuna 
takılarak bastırılmasına hizmet edecektir. Bu halkçılık, aslında halka 
düşman bir halkçılıktır; halkın çıkarlarına değil, egemen sınıfın çıkar-
larına hizmet etmektir. Toplumun uzlaşmaz sınıflara bölünmesine 
ara sınıfların bir tepkisi olarak, popülizm, yok olmaya çabalama, 
kaçınılmaz tarihi gelişmeye karşı toplumu bütün olarak koruma bi-
çimi alacaktır. Uzlaşmaz sınıfları uzlaştırmaya, kapitalizmin geliş-
mesiyle her gün kaçınılmaz olarak yok olan ara sınıf ve tabakaları 
korumaya, gelişmeyi durdurmaya çalıştığı için, bu popülizm, ütopik 
ve gericidir. Hiç bir başarı kazanması da mümkün değildir.  

Ancak, popülizm toplumun ileriye doğru gelişmesiyle birden fazla 
sınıfın maddi çıkarları paralelliğine sahipse ve popülizm bu doğrul-
tudaki ortak çıkarları ifade edebiliyorsa, bu ölçüde, ilerici bir karakte-
re sahiptir. Fakat bu popülizm de, farklı sınıfların birbirlerinden ayrı 
çıkarları arasındaki ayrımı bulanıklaştırdığı, bu farklı sınıfsal çıkarla-
rın üzerini örtmeye çalıştığı ölçüde de gericidir. Çünkü Lenin’in de-
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diği gibi, sadece belirli sınıfların bilinçli olarak savunulan gerçek çı-
karlarına dayanan savaşçılar gücüdürler. Zaten çağdaş toplumda 
etkin rol oynamakta bulunan bu sınıf çıkarlarını bulanıklaştırmak için 
yapılacak her girişim, savaşçıları güçten düşürecektir (Rus Sosyal 
Demokratların Görevleri. ) 

Popülizmin sosyalizm adına savunulması ise, proletarya açısın-
dan kendisine karşı mücadele edilmesi gereken akımı oluşturur. 
Sosyalizm, yalnızca özel mülkiyetten yoksun sınıf olan proletaryanın 
sınıfsal çıkarlarıyla uygunluk taşır, yalnızca proletaryanın mücadele-
siyle inşa edilebilir. Bu yüzden bütün halk sınıflarına eşit ölçüde da-
yanarak, popülizmle sosyalizmle ulaşmak mümkün değildir. Aksine 
başarıyla sosyalizme varılabilmesi için proletaryanın ideolojisinin, 
politikasının, örgütlenmesinin diğer sınıflardan bağımsızlığı sıkı sıkı-
ya korunmak zorundadır. Bu nedenle popülizm, proletarya sosya-
lizminin, proletaryanın çıkarlarının bir ifadesi değil, ama bunların 
karşısında, proletaryanın dışındaki sınıfların çıkarlarının savunucu-
sudur. Popülizmin çıkarlarını savunduğu sınıfın, proletarya dışındaki 
sınıf ve tabakalardan hangisi olduğunun çözümlenmesi ise tek tek 
her popülist akımın kendi başına incelenmesini gerektirir.  

Proletaryanın dışındaki sınıfların ortak özellikleri ise, popülizmin 
ortak özelliklerinde yansır. Çağımızda proletaryanın dışındaki sınıf 
ve tabakalar esas olarak, burjuvazi, küçük burjuvazi ve yaşam ko-
şulları ve düşünce tarzları nedeniyle bu sınıflardan sayılan tabaka-
lardan oluşmaktadır. Popülizmin bir bileşeni olarak işaret edilen mil-
liyetçilik, burjuvazinin ve küçük burjuvazinin ideolojisidir. Antikapita-
lizm ise, kapitalizm tarafından iflasa sürüklenen küçük burjuvazinin 
bu duruma karşı tepkisinin ifadesidir. Dolasıyla antikapitalist bileşe-
ne sahip olan popülizm de, böyle bir küçük burjuva karaktere sahip-
tir. Yine bu küçük burjuva karakterinin bir özelliği olarak da tarihsel 
materyalist değil, idealisttir, ütopyacıdır. tarihi sınıflar mücadelesinin 
değil fikirlerin ve liderlerin ürünü olarak kavrar.  

Çağımızda proletaryanın, demokrasi mücadelesinin önderi, hal-
kın önderi olarak öne çıkması bir yandan popülizmin sosyalizme 
yaklaşması, kendini sosyalist olarak öne sürmesi, diğer yandan da 
sosyalizmin popülizmden etkilenmesi, sosyalizm içerisinde popülist 
sapmaların doğması şeklinde sonuçlarda da üretmektedir. Sosya-
lizmin popülizme sapması, popülizmin sosyalizm adına ileri sürül-
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mesi, proletaryanın çıkarlarının genel olarak halkın çıkarları içerisin-
de eritilmesi, proletaryanın bağımsız çıkarlarının başka sınıflarının 
çıkarlarına feda edilmesi anlamına gelmektedir. Bunun genellikle 
aldığı biçim, halkın ortak çıkarlarının sınıfsal çıkarlarının öne çıkar-
tılması ve gerekçesi de ortak mücadelenin güçlendirilmesidir. Bu 
iddiaya karşı Lenin’in yukarıda aktarılan cevabı şöyle devam ediyor. 
“Bu birinci noktadır. İkinci nokta yalnızca otokrasinin sonuna kadar 
tutarlı ve kayıtsız şartsız düşmanı olduğundan ötürü, yalnızca işçi 
sınıfı ile otokrasi arasında hiçbir uzlaşma mümkün olmadığından 
ötürü, yalnızca işçi sınıfında demokrasinin hiçbir geri adım atmayan, 
kararsız olmayan ve geriye dönüp bakmayan bir savunucu bulma-
sından ötürü işçi sınıfının otokrasiye karşı mücadelede kendisini ayrı 
tutmasının gerekliliğidir. Bütün öteki sınıfların, grupların ve tabakala-
rın otokrasiye karşı düşmanlığı kayıtsız şartsız değildir. Onların de-
mokrasisi her zaman geriye dönüktür… İşte, işçi sınıfının demokra-
tik faaliyetlerinin öteki sınıf ve grupların demokratik özlemleriyle 
kaynaşmasının, demokratik hareketi, siyasi mücadeleyi zayıflatıp 
onu daha az kararlı, daha az tutarlı ve daha uzlaşmaya hazır hale 
getirmesinin nedeni budur. Öte yandan eğer işçi sınıfı demokratik 
kurumlar uğruna mücadelenin öncü savaşçısı olarak öne çıkarsa, 
bu, demokratik hareketi güçlendirecektir.  

Öte yandan, proletarya hareketinin genel olarak demokratik ha-
reket, halk hareketi içinde eritilmesinin, proletaryanın çıkarları açı-
sından belirleyici zararı sosyalizm mücadelesinin başarısızlığa 
mahkûm edilmesi, boğulmasıdır. Yukarıda değinildiği gibi yalnızca 
proletaryanın çıkarı doğrudan sosyalizmden yanadır. Sosyalizm 
yalnız proletaryanın eylemi ile inşa edilebilir. Dolayısıyla komünizm, 
sosyalizm mücadelesinin başarısının önkoşulu, proletaryanın, ba-
ğımsızlığının korunmasıdır.  

Proletaryanın bağımsız sınıf çıkarlarını genel halk çıkarlarının 
içerisinde eritilmesi, “halk”ın ortak çıkarlarının proletaryanın çıkarla-
rının önüne geçirilmesi, komünizmin yerine de popülizmin geçirilme-
si demektir. Ama proletaryanın hiçbir zaman başka sınıflarla ortak 
çıkarları olmadığı, bu sınıflarla ittifak yapmayacağı, komünizmim bu 
ortak çıkarlara işaret etmeyeceği ittifakları savunmayacağı söylene-
bilir mi? Elbette ki hayır! Özelikle demokrasi mücadelesinde, prole-
tarya başka sınıflarla ortak çıkarlara, mücadele paralelliğine sahiptir. 
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Komünizm de bu ortak çıkarlara işaret edilmeli, ortak düşmana karşı 
mücadelenin koordinasyonu, güçlendirilmesi için ittifakın gerekliliğini 
savunmalıdır. Ama burada önemli olan, proletaryanın ideolojik, ör-
gütsel politik bağımsızlığının korunması, müttefiklere karşı mücade-
lenin tatil edilmemesidir. Proletarya, bir yandan ortak düşmana karşı 
ittifak yaparken bir yanda da bu mücadelede önderliği ele geçirmek 
için mücadele etmelidir. Bütün diğer sınıfların mücadelesi azami 
olarak demokrasiyi hedeflemektir, üstelik demokrasi mücadelesini 
bile sonuna kadar götürmekten acizdirler. Demokrasi mücadelesini 
sonuna kadar götürmek için olduğu gibi, bu mücadeleden kesintisiz 
olarak sosyalizm mücadelesinde ilerleyebilmek için de proletaryanın 
bağımsızlığının korunması, demokrasi mücadelesinde önderliğinin 
sağlanması gerekmektedir.  

Bu yaklaşıma bağlı olarak Behçet Toprak yoldaşın “ne olmamalı-
dır yanından yaklaştığını” söylediği “emperyalizme bağımlı ülkelerde 
sosyalistlerin politikası ne olmalıdır” sorusuna kabaca cevap verme-
ye çalışabiliriz. Her koşulda olduğu gibi komünistlerin politikası ön-
celikle proletaryanın çıkarlarının savunulması ideolojisinin, politika-
sının, örgütlenmesinin bağımsızlığının korunması, geliştirilmesi ol-
malıdır. Proletaryanın çıkarları, sonuna kadar demokrasinin gerçek-
leştirilmesinden, bunun bir parçası olarak da emperyalizmden ba-
ğımsızlıktan yana olduğu için, bu nedenle komünistler de emperya-
lizme karşı mücadelenin en tutarlı, en kararlı ve en uzlaşmaz savu-
nucuları olmalıdır. Bunun yanında ilk koşul olarak proletaryanın ba-
ğımsızlığını garantiye alarak ve ayrıca sonuçta antiemperyalist mü-
cadelenin kararlığını zayıflatmayacak, aksine güçlendirecek bir itti-
fak ortaya çıkması koşuluyla, emperyalizme karşı ulusal bağımsızlık 
için mücadele eden çeşitli sınıfların güçlerinin koordinasyonunu, 
birliğini, böyle bir ittifakın gerçekleştirilmesini savunmalıdırlar. Bu 
ittifakın kazanabileceği biçim ise, mevcut maddi koşulların, kapita-
lizmin gelişmişlik derecesiyle ilişkili olarak toplumda ortaya çıkan 
sınıflar mevzilenmesine bağlı olacaktır. Bu ittifak proletaryanın ge-
lişmesine, güçlenmesine, önderliğine bağlı olarak, proletarya ve 
köylülüğün demokratik devrim ittifakı temeli üzerinde, işbirlikçilerine 
karşı, diğer ara sınıf ve tabakaları yanına çekmeye en azından ta-
rafsızlaştırmaya çalışan bir biçim alabilecektir. Eğer emperyalizme 
bağımlı bir ülkede, demokrasi mücadelesi proletaryanın sosyalist 
devrimi başarması için gereken düzeyde ise onun güçlenmesini, 
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hazırlanmasını ve yoksul köylülükle birliğini gerçekleştirmesini sağ-
layabilirse bu düzeye kadar yükselirse, komünistlerin politikası pro-
letaryanın, sosyalist devrime yönelmesi, emperyalizmden bağımsız-
lık ve diğer demokratik sorunları geçerken çözümlenmesinin savu-
nulması biçiminde olacaktır. Dolayısıyla emperyalizme karşı ittifak 
da ancak proletarya ve yoksul köylülüğün sosyalist devrim ittifakı 
temeli üzerinde ara sınıfları yanına çekmeye çalışan biçimde, daha 
çok geçici olarak ortaya çıkabilecektir. Hangisi olursa olsun, önemli 
olan, daima proletaryanın bağımsızlığının korunması, ittifak yapa-
bilmek için proletaryanın bağımsızlığından taviz verilmemesidir; aynı 
zamanda da ne kadar geçici olursa olsun, müttefik ne kadar tutarsız 
olursa olsun, ittifakın mücadeleyi yükseltmesi koşuluyla, hiçbir itti-
faktan kaçınılmaması gerektiğidir. (Ayrıca bakınız: Proletaryanın 
Demokrasi Mücadelesi ve Tasfiyelerimiz, KGK-M, Kasım 1983. ) 

Genel olarak popülizme bu değinmelerden sonra, Türkiye’de po-
pülizm konusuna geçilebilir. Behçet yoldaş, Türkiye sosyalist hare-
ketinde ortak bir öğe olarak popülizme işaret etmekte haklıdır. Tür-
kiye sosyalist hareketi içerisindeki çeşitli akımlarda ortak bir yön 
olarak popülizmin bulunması, bu akımların proletarya dışındaki sınıf 
ve tabakaların hareketleri olmalarıyla da sıkı bir paralellik taşımak-
tadır. Bununla birlikte bu akımların birbirlerinden farklı sınıfsal karak-
terlere sahip oldukları da unutulmamalıdır.  

Ortak yönlerinin proletaryanın hareketleri olmamaları olduğuna 
dikkat edilmekle birlikte,  köylülüğe dayanan köylülüğün temsilcisi 
olmaya yönelen akımlar; entellektüellerin, şehir küçük-burjuvazisinin 
akımları; öğrenciler, işsizler üretimden kopuk tabakalar üzerinde 
yükselen akımlar, işçi sınıfın içerisindeki ayrıcalıklı bazı kesimlere 
sendika yöneticilerine dayanan akımlar hep birbirinden ayırt edilme-
lidirler. Türkiye sosyalist hareketi içerisinde yer alan çeşitli akımların, 
ideolojileri, eylemlerin içerikleri organik bileşimleri açısından sınıfsal 
karakterlerinin incelenmesi kapsamlı bir çalışma konusu olmakla 
birlikte, bu açıdan farklı özellikler taşıdıkları, birbirlerinden ayrışarak 
farklı kesimlerin, tabakaların akımları olmaya yöneldikleri kabaca 
gözlemlenebilir.  

Mahir Çayan’ın görüşleri 
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Bu açıdan Mahir Çayan değerlendirilirse ideolojisindeki değişiklik-
lerle birlikte proletaryanın rolünün ideolojik önderliğine indirgendi-
ğinde ve temel gücünün köylülük olduğu bir devrim anlayışına ulaş-
tıkça köylülüğün savunucusu olmaya yöneldiği, daha sonra silahlı 
propaganda anlayışını geliştirmesiyle de, aydın, şehir küçük-
burjuvazisinin düzene karşı sol, terörist tepkisini dile getirdiği söyle-
nebilir. Bu yaklaşımla Behçet Toprak yoldaşın ele aldığı malzemele-
re değinmek ve belki bir iki nokta eklemek yararlı gözükmektedir.  

Behçet Toprak yoldaş, Mahir Çayan’dan ilk olarak “emperyalizme 
teslimiyeti oluşturan oportünizm” ifadesini alıyor ve bu ifadeye daya-
narak Mahir Çayan’ın kendisi dışındakileri emperyalizme karşı aldık-
ları tavıra göre tarif ettiğini söylüyor. Mahir Çayan’ın ifadesinden 
böyle bir yargıyı çıkartmanın haklı olmadığını belirtmek gerekiyor. 
Çünkü Mahir Çayan yukarıda aktarılan ifadesinden hemen önce, 
oportünizmden “Marksist akımdaki bozguncu düşünceler” (Toplu 
Yazılar, s :78 ) biçiminde söz ediyor. “Emperyalizme teslimiyeti oluş-
turan oportünizm” ifadesini ise belirli bir oportünist akımı nitelemek 
için kullanılıyor.  

Ardından farklı bir oportünist akımı şöyle anlatıyor. “Böyle bir ül-
kede birinci oportünizme tepki olarak diğer anti-emperyalist sınıfların 
lehinde bir oportünizm, Marksist çevrelerde gürbüzleşme imkanına 
her zaman sahiptir. Bilindiği gibi ülkemizde Amerikan emperyalizmi 
ile çelişkisi olan sadece işçi sınıfı değildir; milli burjuvazinin küçük 
burjuvazinin de çıkar çatışması açıktır… Kemalistler Marksist saflar-
da kendi lehlerine bir eğilim yaratmak isteyeceklerdir elbette. . . Bu-
gün saflarımızda böyle bir sapma filizlenmiştir. Bunu kolaylaştıran 
birçok neden vardır. Bir kere ülkemiz küçük-burjuvalar ülkesidir… 
(S:81)  

Behçet Toprak yoldaşın Mahir Çayan’dan aktardığı ‘ikinci bir ifa-
de “proletaryanın ideolojik, örgütsel ve politik öncülüğü” ifadesi. 
Behçet Toprak yoldaş “Proletaryanın örgütsel ve politik, sınıfsal de-
ğil (!) öncülüğünden bahsediliyor” diyor. Burada proletaryanın sınıf-
sal önderliğinin ancak ideolojik, politik ve örgütsel olarak gerçekleşti-
rebileceğini belirtmek gerekiyor. Bu yüzden daha çok üzerinde du-
rulması gereken Mahir Çayan’ın bu ifadesi değil, daha sonra bu 
ifadeyi nasıl somutladığıdır; ve daha da önemlisi, fiili önderlik ve 
ideolojik önderlik konusunda geliştirdiği görüşlerdir.  
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Mahir Çayan, yukarıda ifade edilen ifadesinin yer aldığı “Sağ 
Sapma Devrimci Pratik ve Teori” isimli yazısında, fiili öncülük kav-
ramından “Türkiye proletaryasının pratikte öncülüğü (fiili öncülüğü) 
için olması gerekir. Yani, bilimsel sosyalizm silahı ile teçhizatlanmış 
öncü bir proletarya müfrezesinin var olması, proleter yığınlarının 
oldukça büyük bir kısmının kendi partisinin komutlarına kulak ver-
mesi ve işçi köylü ittifakının sağlanmış ve bu ittifak üzerinde bütün 
antiemperyalist sınıf ve zümreleri kapsayan bir Milli Cephenin ku-
rulmuş olması ve yahut bu yolda epeyce mesafe katedilmiş olması 
gerekir (s. 101) biçiminde bahsetmektedir. Biraz ileride ise “Aylardan 
beri süre gelen işçi sınıfı hareketi, işçi sınıfının sınırlı da olsa kendi 
kendine sınıftan kendisi için sınıf durumuna geçmekte olduğunun 
belirtileridir. Bütün bu hareketler işçi sınıfının potansiyel öncülüğü-
nün fiili bir öncülüğe dönüşebileceğinin ilk işaretleridir. (S:104) de-
mektir.  

Buna karşılık Mahir Çayan PDA Aydınlık ile tartışmasını sürdür-
düğü “Yeni Oportünüzmin Niteliği Üzerine” başlıklı bir sonraki yazı-
sında, “proletaryanın potansiyel öncülüğünün fiili öncülüğe dönüşe-
bileceği” görüş yerine, bu görüşü dıştalayan “ideolijik öncülük esas-
tır” saptamasını yaparak şöyle devam etmektedir: “Milli demokratik 
devrim mücadelesinde şehirlerin ikincil bir öneme sahip olması do-
lasıyla devrimin temel gücün işçiler değil köylüler olması gerçeğinin 
doğal sonucu milli demokratik devrimde işçi sınıfının önderliğinin, bir 
ideolojik öncülük olmasıdır. İşçi sınıfının ideolojik önderliği, çoğunlu-
ğunu yoksul köylülerin teşkil ettiği işçi sınıfının öz örgütünün köylü 
devriminin komutanı olmasıdır. ” (S:154)  

Daha sonra “köylülük temel güçtür, proletarya önder. Proletarya-
nın önderliği ideolojik öncülüktür. ” şeklinde çeşitli kereler tekrarladı-
ğı bu görüşüyle, Mahir Çayan proletaryanın fiilen değil ideolojisi ara-
cılığı ile önderlik edeceğini savunmaktadır. Proletaryanın politikası-
nın ancak bizzat proletaryanın mücadelesiyle yürütülebileceği ger-
çeği nedeniyle, bu şekilde proletaryanın önderlik etmesi mümkün 
değildir; dolayısıyla doğrudan doğruya köylülüğün önderliği savu-
nulmuş olmaktadır. Mahir Çayan “ideolojik önderlik esastır” diye 
ifade ettiği görüşe ulaştığı için de işçi sınıfının fiili önderliğini yeniden 
tanımlamaktadır. “Biz sosyalistlerin partisi, Marksist bir partidir ve 
partimizin de eylem kılavuzu Kemalizm değil bilimsel Sosyalizmdir 
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ve bu parti milli cephenin ve halk ordusunun komutanı olduğu an işçi 
sınıfının hegemonyası fiilen gerçekleşmiş olacaktır. İşçi sınıfının 
ideolojik-politik-örgütsel ve askeri …. hegemonyası işte budur. 
(S:162) Burada Mahir Çayan, eylem kılavuzunun bilimsel sosyalizm 
olduğunu, Marksist olduğunu iddia eden bir partinin “milli cephenin 
ve halk ordusunun komutanı” olmasını proletaryanın fiili önderliği 
olarak sunmaktadır. Halbuki bilimsel sosyalizmin eylem kılavuzu 
olarak benimsediğinin ileri sürülmesi, proletarya partisi olunması için 
yeterli olmadığı proletarya partisinin, organik olarak proletarya hare-
ketinin parçası olması gerektiği gibi, proletaryanın önderliği de, an-
cak, kendi örgütlenmesiyle ve bu şekilde kendi hareketiyle hayata 
geçirilen politikasıyla gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla Marksist oldu-
ğunu iddia eden, ama çoğunlukla yoksul köylülerden oluşan partinin 
komutanlığı doğrudan doğruya işçi sınıfının fiili önderliğiyle, ideolo-
jik-politik-örgütsel ve askeri önderliği ile çelişmektedir. Mahir Çayan, 
proletaryanın fiili önderliği yerine ideolojik önderliğini savunan görü-
şünü, daha sonra Türkiye Halk Kurtuluş Partisini “Türkiye işçi sınıfı-
nın savaş örgütü” olarak nitelemesiyle, deyim yerinde ise abese 
kadar vardırmıştır.  

Behçet Toprak yoldaş, Mahir Çayan’ın ‘’Sağ Sapma, Devrimci 
Pratik ve Teorisi” yazısını eleştirmeyi, ulusal çıkarların öne çıkarıldı-
ğını işçi sınıfının önderliğinin emperyalizme karşı tavrıyla açıklandı-
ğını, proletaryanın sınıf çıkarlarının ulusal çıkarlarla çakıştığı gün-
deme getirildiğini söyleyerek sürdürüyor. Burada şöyle bir hatırlatma 
yapılabilir. Proletaryanın çıkarları emperyalizmden bağımsızlıktan 
yanadır; proletarya emperyalizm karşı mücadelede sonuna kadar 
tutarlı tek sınıftır; dolasıyla sosyalizmin ulusal çıkarlara, ulusal mü-
cadelede proletaryanın önderliğine işaret etmesi yanlış korunması-
dır. Mahir Çayan da bunu aynı yazısında şöyle ifade etmektedir: 
“Milli bağımsızlık ve gerçek demokrasi için Amerikan emperyalizm 
ine karşı en sert bir şekilde mücadele verirken, bunu Kemalistler 
devrimciler olarak değil proleter devrimciler olarak yapmaktayız. 
Halkımızın kurtuluşunu bir küçük burjuva yurtseveri olarak değil, 
proleter devrimcileri olarak savunuyoruz. Bu nedenle, II. milli kur-
tuluş savaşımızda esnek bir milli cephe politikası izlerken em-
peryalizme ve müttefiklerine karşı millici güçleri ile birlikte ha-
reket ederken, işçi sınıfının ve sosyalizmin gerçekleşmesinin 
tarihi zorunluluğunu bir nebze bile aklımızdan çıkarmamamız 
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gerekir.” (S:129) Bu anlamda sosyalizm açışından sorun, Mahir 
Çayan’ın milli bağımsızlığı savunmuş olmasından değil, bunu, sö-
zünü ettiği proletaryanın sosyalizm mücadelesine tabi kılmayı başa-
ramamış olmasındadır. Bu nokta ise, “proletaryanın önderliğinin 
karakterinin ideolojik öncülük olması”, “proletarya partisinin çoğun-
luğunun yoksul köylülerden oluşması” görüşleri ve daha sonra ‘’poli-
tikleştirilmiş askeri savaş stratejisi anlayışı belirleyici önem taşımak-
tadır.  

Behçet Toprak yoldaş, daha sonra yine ”Sağ Sapma, Devrimci 
Pratik ve Teori” yazısında, Mahir Çayan’ın ”ünlü iki görev” diye an-
lattığı konuyu ele almaktadır. Mahir Çayan’ın bir yandan proletarya-
ya sosyalist bilinç götürüp onu örgütlemek proletaryayı öz partisine 
kavuşturmak, diğer yandan, millici sınıfların emperyalist mücadele-
sine omuz vererek onları öz örgütlerine kavuşturmak için çalışmak 
sözlerini bu gün tali görevimiz ana olan görevimiz tali duruma dönü-
şecektir, sözleriyle birlikte değerlendirerek, hem işçi sınıfını, hem de 
diğer millici güçleri, hemen herkesi aynı zamanda örgütlemeyi öner-
diği yargısına ulaşmaktadır. Yalnız, burada, bütün sınıfların aynı 
bilinci kazanmasının, aynı örgütte örgütlenmesinin savunulmadığına 
dikkat etmek gerekiyor. İkili görev “bir yandan emperyalizme karşı 
mücadelede bütün millici sınıf ve tabakaların yanında yer almak, 
antiemperyalist cephenim kurulması için azami gayreti göstermek, 
öte yandan da proletaryaya politik bilinç vererek örgütlenmek ve onu 
bütün halkın öncüsü durumuna getirmek biçiminde ifade ediliyor. 
Yani söz konusu olan, bir yanda proletaryanın sosyalist örgütlenme-
si, diğer yanda bağımsızlıktan yana sınıfların milli cephe örgütlen-
mesidir. Hatta sosyalistler açısından, proletaryanın sosyalist örgüt-
lenmesi, komünist partisi yaratıldıktan sonra ittifakın cephe örgüt-
lenmesi görevinin öne çıkması da doğrudur. Ancak önemli olan, bu 
sosyalistlerin, proletaryanın komünist partisinin üyelerinden başkala-
rı olmamaları, sosyalistlikleri kendi iddialarından ibaret olmamaları-
dır. Çünkü sosyalistlerin politika yürütecekleri tek güç işçi sınıfıdır; 
yani sosyalistler açısından milli cephenin gerçekleşmesi için çalışa-
cak güç de proletaryanın siyasi hareketidir, proletaryanın komünist 
partisidir. Bu nedenle proletaryanın komünist partisi yaratılıncaya 
kadar, sosyalistler bütün güç ve olanaklarını bunun için harcamalı-
dırlar. Mahir Çayan ise Lenin’in “bütün görevimiz işçi sınıfı içinde 
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durumumuzu sağlamlaştırmaktır” biçimindeki sözlerini aktarmasına 
rağmen, bu şekilde görevleri sıraya koymayı, “metafizik bir düşün-
cenin ürünü” olarak nitelemek; iki görevin birlikte yürütülmesi gerek-
tiğini, ama birine ağırlık verilmesi gerektiğini söylemektedir. ”Milli 
cephenin kurulabilmesinin ilk adımı proletaryanın siyasi partisinin 
kurulmasıdır, bu nedenle çabaların büyüğünün bu alanda gösteril-
mesi zorunludur.” (S. 114)  

Burada daha da önemli olan yanlış anlayış, Behçet Toprak yol-
daşın da aktardığı gibi, proletaryanın örgütlenmesinde köylülerinde 
sayılmasıdır. Mahir Ç ayan, yukarıda da “ideolojik önderlik” anlayışı 
anlatırken değinilen, daha ileriki yazılarında ise ”işçi sınıfının çok 
zayıf olduğu yarı sömürge ve feodal bir ülkede proletaryanın öz ör-
gütünde yoksul köylülerin çoğunlukta olması ve bu örgütün işçi sınıfı 
adına Milli Demokratik Devrimde hegemonyası kurması” görüşünü 
geliştirmiştir. Halbuki proletarya partisi, organik olarak da, diğer sınıf 
ve tabakalardan bağımsız olmalı, hatta modern proletarya temeli 
üzerinde yükselmeli proletaryanın sınıf bilinçli öncü kesimini kapsa-
malıdır. Buna karşılık, Mahir Çayan gibi yoksul köylülüğün çoğunluk-
ta olduğu örgütün önderlik ettiği köylü devrimini savunmak ise bu 
açıdan köylülüğü savunmaktır.  

Mahir Çayan, daha sonra ‘’politikleştirilmiş askeri savaş stratejisi” 
diye isimlendirdiği anlayışı geliştirmiştir. THKP-C’yi bir siyasi akım 
olarak ayırt edici öneme sahip olan bir anlayışı, ”Kesintisiz Devrim 
I-II-III” diye bilinen yazısında ifade etmiştir. Mahir Çayan bu yazısın-
da sürekli bir milli kriz olduğunu; bunun, silahlı eylemin objektif şart-
larını oluşturduğunu; oligarşiyle halk arasında bir suni denge oldu-
ğunu; suni dengeyi kırarak kitleleri bilinçlendirme ve örgütlenmenin 
yolunun ise, silahlı propaganda olduğunu savunmaktadır. Emperya-
lizmin üçüncü bulanım döneminde klasik Leninist kitle çalışmasının 
geçerli olmadığını ileri süren bu yanlış öncü anlayışı, KSD’de anla-
tıldığı gibi ve Behçet Toprak yoldaşın da işaret ettiği gibi, kitlelerin 
kendi deneyleriyle öğreneceği gerçeğini reddetmektedir. Lenin’in 
dediği gibi “…bu skandal niteliğindeki olaylar o kadar azm idir ki, özel 
‘heyecanlandırıcı ‘araçlar icat etmek gereksin, Öte yandan, Rus-
ya‘daki keyfi yönetimin bile heyecanlandıramadığı ve heyecanlandı-
ramayacağı kimselerin, kollarını kavuşturarak hükümetin bir avuç 
teröristle düellosunu kenardan seyredecekleri besbelli değil midir?” 
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(Ne Yapmalı? S:101) Üzerlerindeki sömürü ve baskı nedeniyle 
ayaklanmayan kitlelerin, “halkın devrimci öncüleri ile oligarşi arasın-
daki düelloyu kenardan seyretmeleri kaçınılmazdır. Silahlı propa-
gandayla ne işçi sınıfının, ne de başka bir sınıfın bilinçlendirilip ör-
gütlendirilmesi mümkün değildir. Kitler ancak onların her günkü mü-
cadeleleri içerisinde yer alıp bu mücadele içerisinde onlara siyasi 
gerçeklerin teşhir edilmesiyle bilinçlenip örgütlenebilirler. Bu anlam-
da Mahir Çayan savunduğu silahlı propaganda anlayışı, belirli bir 
sınıfı örgütleme çabasından çok, küçük burjuva kökenli bir aydın 
kesimin düzene karşı öfkesinin ifadesi olarak görülmelidir.  

KURTULUŞ’UN DEĞERLENDİRMESİ 

Behçet Toprak yoldaş, Mahir Çayanın değerlendirmesinden son-
ra, Kurtuluş hareketinin değerlendirmesine geçmekte ve Mahir Ça-
yan’a egemen teorinin Kurtuluş’ta da egemen olduğunu, Kurtuluş’un 
doğru bir teorik çizgi olmadığını ileri sürmektedir. Bu görüşünü açık-
lamak için ise, Kurtuluş’un sık sık işçi sınıfının öneminden bahsetti-
ği, işçi sınıfını doğrudan ilgilendiren konularda doğru adımlar attığı-
nı, ama işçi sınıfı ile bağları dolaylı konularda Mahir Çayan’ın popü-
list görüşlerine geri döndüğünü söylemekte ve devrimcilerden, kitle-
lerden halktan sözden birkaç örneğe başvurmaktadır. Behçet Top-
rak yoldaşın malzemelere değinmeden önce, bir uyarıda bulunmak 
gerekiyor. ”teorisi ayrı, pratiği ayrı ‘’ diye ifade edilen saptama aslın-
da mutlak değil, nispi bir ayrılığa işaret etmektedir. Yani söz konusu 
çelişki, doğru bir teoriyle, bütünüyle yanlış bir pratik arasında değil-
dir; zaten böyle bir ilişkinin gerçekleşmesi imkânsızdır.  

Söz konusu saptama, pratikte küçük-burjuva sosyalisti bir anlayış 
ağır basarken, yazılı teoride temel tezlerde komünizmin ağır bas-
masıdır. Dolasıyla bu saptamaya göre de küçük-burjuva sosyalizmi, 
Kurtuluş’un yazılı teorisine de yansımıştır; ve bunu Behçet Toprak 
yoldaşın ele aldığından kat kat daha fazla örnekleri bulunabilir. Bu 
anlamda, aslında tartışmayı, küçük-burjuva sosyalizmin Kurtuluş’un 
yazınına yansıyıp yansımadığı değil, yazılı teorisini belirleyenin 
hangisi, küçük-burjuva sosyalizmi –popülizm mi, yoksa komünizmi 
olduğunu temeline oturtmak gerekmektedir.  

Bu noktaya dikkat edilerek Behçet Toprak yoldaşın eline aldığı 
malzemeler değerlendirilirse; öncelikle, proletarya sosyalistleri, ko-
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münistler yerine devrimcileri proletarya yerine kitleleri, halkı temel 
alan, bu anlamda popülist nitelikte yaklaşımların mevcut olduğunu 
söylemek gerekecektir. Ancak hemen arkasından, devrimcilerden. 
halktan söz etmenin popülizmle özdeş olmadığını vurgulamak gere-
kir. Toplum, proletarya ve burjuvaziden ibaret olmadığı gibi, komü-
nistlerin dışında sosyalistler, devrimcilerde bulunmaktadır. Komünist 
siyaset, bütün sınıf ve tabakaların, birbirleriyle ve devletle ilişkilerinin 
teşhir edilmesini ve bu siyasi gerçekleri açıklama kampanyasının 
bütün halka hitaben bir biçime sahip olmasını gerektirir. Ama bu 
siyasi gerçeklerin proletaryanın çıkarları, komünizm açısından açık-
lanması, siyasetin proletaryanın kendi hareketi tarafından yürütül-
mesi şartıyla Lenin de buna, ”pratikte sosyalistlerin her devrimci 
hareketi desteklediklerini ve bundan ötürü sosyalist inançlarımızı bir 
an bile gizlemeksizin bütün halk önünde genel demokratik görevle-
rimizi savunmak zorunda olduğumuzu unutan kimse sosyal demok-
rat olamaz. Pratikte her türlü genel demokratik meselenin ortaya 
atılmasında, öneminin belirtilmesi ve çözüme bağlanmasında her-
kesin önüne geçme yükümlülüğünde olduğunu unutan kimse, sosyal 
demokrat değildir. (Ne Yapmalı, S:108) diyerek işaret etmektedir.  

Bu anlamda, genel olarak halkın ve içindeki sınıfların, tabakala-
rın, koşuşlarını, sorunlarını, mücadelelerini anlatmak, genel olarak 
devrimcilerin, demokratların görevlerini açıklamak, komünizmden 
sapmak demek değildir; yeter ki, proletaryanın çıkarları, bakış açısı 
belirleyiciliğini korusun, arka plana düşmesin. Halkın kitlelerden söz 
edilirken, proletaryanın çıkarlarının belirleyiciliğini koruyup koruya-
madığı bu bakışın eksik olup olmadığı konusunda doğru yargiya 
ulaşabilmek ise, kısmı ifadelerin değil, görüş bütünlükleri içerisinde 
incelenmesiyle mümkün olabilir, ancak bu incelemenin dışında ise 
genel olarak kitlerin mücadelesine ilişkin KSD’lerdeki çözümlemele-
rin doğru olduğu özel olarak proletaryanın bunun içerisindeki yerine 
işaret edilmediği ölçüde de bu eksikliğin proletarya dışındaki pratiğe 
izin verdiği söylenebilir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Behçet Top-
rak yoldaşın ‘’Faşizme karşı mücadele söz konusu olduğunda işçi 
sınıfının yerine kitleleri koymaya çalışmak Kurtuluş hareketinde ta 
baştan beri var olan eğilimdir, saptaması, bu eğilimin Kurtuluş prati-
ğini belirlediği, yazılı teorisinde yansıdığı anlamında doğru teorisini 
belirlediği anlamında ise yanlış gözükmektedir.  
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Behçet Toprak yoldaş, bu saptamasına ilişkin olarak KSD ‘den şu 
ifadeyi aktarmaktadır. ”Henüz işçi sınıfının partisinin olmadığı, dağı-
nıklık ve örgütsüzlüğün belirgin olarak görüldüğü bir ortamda faşizm 
tehlikesini alt etmek besbelli ki çok zor olacaktır. Ama bu zorluğun 
üstesinden gelmek ve kitleri faşizme karşı mücadelenin içerisine 
çekmek görevi de bugün en temel görevlerimizden biridir. (aç-
BT)Her şeyden önce belirtmek gerekir ki faşizme karşı mücadele, 
işçi sınıfının mücadelesine indirgenemez. Faşizmde zarar gören 
bütün sınıf ve tabakaların, çeşitli kesimlerin, siyasi grupların kısaca 
kitlelerin mücadelesi olmalıdır.  

Bu anlamda devrimciler, demokratlar olarak görevimiz, kitleleri 
faşizme karşı mücadeleye çekmektir; ama proletarya sosyalistleri, 
komünistleri olarak görevimiz, işçi sınıfı partisi olmadığı koşulda, 
bütün gücümüzle işçi sınıfı içinde komünizmin proletarya hareketiyle 
çakışması için çalışmak, aynı zamanda bu çalışmanın bir parçası 
olarak da faşizme karşı pratik çalışmamızla proletarya kitlelerini ve 
proletarya içerisindeki pratik faaliyet temeli üzerinde yükselen siyasi 
mücadele aracılığıyla da, dolaylı olarak diğer kitleri mücadeleye 
çekmektir. Bu şekilde anlaşıldığı taktirde, yukarıda KSD ‘den aktarı-
lan sözler yanlış değildir. ayrıca proletaryanın siyasi örgütlenmesinin 
yaratılmasının faşizmin yenilmesinde taşıdığı belirleyici öneme de 
değinilmektedir.  

Aynı doğrultuda KSD‘lerden birkaç örnek daha verilebilir: ”Faşist 
tırmanışa dur diyebilecek tek gerçek güç ise işçi sınıfının gücüdür. 
”(sayı 10, s:10) Antifaşist mücadeleye gerçekten önderlik edebilecek 
işçi sınıfı da bunu ancak kendi örgütüyle gerçekleştirebilir. ”(sayı 18, 
s:24)en kitleler antifaşist mücadeleye sokulmalıdır. Aktif kitle müca-
delesi faşist saldırganlığa gem vuracak güçtedir. ve aktif mücadele 
içinde pişen kitleler kurtuluşlarının kendi güçlü kollarında olduğunu 
da göreceklerdir…. Bütün görevlerin bağlandığı temel görev ise gü-
nümüzde hiç şüphesiz proletaryanın devrimci partisinin oluşturulma-
sına bağlıdır. ” (Sayı:27 s. 6). Kurtuluş’un proletarya dışındaki sınıf 
ve tabakalar arsındaki yaygınlaşma biçimindeki (eylemin muhtevası 
daha çok antifaşizmle sınırlı)pratiğine bu satırlardaki anlayışın yol 
açtığını söylemek mümkün değildir.  
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Öte yandan ‘’Kurtuluş’un faşistler nerede ise orada örgütlendiği‘’ 
de gelişmeyi tam olarak yansıtmamaktadır. Önceki yazıda anlatıldığı 
gibi daha çok tersine, faşistlerin örgütlendiği alanda küçük-burjuvazi 
arasında olunduğu için antifaşist mücadele de o alanda sürdürül-
müştür. ”Bizim proletarya yerine başka kesimler arasına güçlerimizi 
göndermiş olmamızın gerekçesi ile antifaşist mücadele görevlerimiz 
olmamıştır. Bu olsa olsa daha sonra güçlerimizi buralardan çekme-
mizin gerekçesi olarak ileri sürülebilir. Kendilerine karşı ideolojik 
mücadele sürdürülen sol grupları, daha doğrusu esas olarak Dev-
rimci Gençlik’i yenebilmek düşürebilmek için onun bulunduğu her 
yerde güç olmak, buralarda ondan daha fazla güçlenerek, tek tek 
bütün kalelerini düşürerek onu yenmek amaç edinilmiştir. Amaç bu 
olunca da bütün güç, Devrimci Gençlik içerisinde güçlenebilmek için 
burada kitle çalışması yürütülmeye başlanmıştır. 76 Aralığında KSD 
nin çıkışında hemen altı ay sonra İleri dergisi çıkarılmış ve bu dergi-
nin görevi de gençlik arasında proletarya sosyalizminin egemen 
kılınmasına hizmet olarak tespit edilmiştir. İşte ideolojik mücadelenin 
birleştirildiği pratik faaliyet bu şekilde, öğrenci gençlik arasında yürü-
tülen kitle çalışması olmuştur. Bu anlamda gençlik içerisinde çalı-
şılmasının, güçlerin bu alana sevk edilmesinin nedeni antifaşist mü-
cadele görevleri değildir. Tersine bu alanda var olunduğunu, kitle 
çalışması sürdürüldüğü için, antifaşist mücadele de gençlik arasında 
sürdürülmüştür. Hareketin küçük-burjuva tabana oturması ve eyle-
minin muhtevasının devrimci – demokratizme düşmesi de bunun, 
yani ideolojik mücadele adına küçük-burjuva kesimlerinin bir bütün 
olarak hareketin saflarına kazanılmaya çalışmasının sonucudur.” 
(Kurtuluş Örgütünü Bölenlerin ‘’Yeni İdeolojik Silahı: Antifaşizm R. 
Kasım. Mayıs 1984.)   

Behçet Toprak yoldaş, işçi sınıfının yerine kitlelerin, halkın geçi-
rildiği konusundan son olarak Öncü dergisinden bir yazıya başvuru-
yor. Bu yazıdaki ‘’kitle çizgisi” ‘’hareketin yaratıcısı ve diğerlerinin 
yönlendiricisi durumunda bulunan en ileri unsurları göre tespit edil-
mesi” görüşüne dayanarak kitlenin farklı sınıflardan oluşması nede-
niyle, öyle bir anlayışın sonucunda hangi sınıf hareketliyse oraya 
koşulacağını, Kurtuluş’un da buna uygun olarak başından beri hal-
kın tüm kesimlerine birden dayanmaya çalıştığını ileri sürüyor. An-
cak, bunun oldukça zorlama bir yorum olduğu başvurulan yazının ve 
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aynı konuda o dönemde yazılmış diğer yazıların daha dikkatli bir 
değerlendirilmesiyle görülebilir.  

O dönemde, oligarşinin, önderlerle kitlelerin bağlarını kopartmak 
için saldırıldığı tespit ediliyor ve kitleden kopulması, kitle çalışması-
nın terkedilmesi, kadrosal eylemlere yönelinmesi eleştirilerek kitle 
içindeki mevzilerin savunulmasının gerekliğine işaret ediliyordu. 
Burada oligarşinin sözü edilen saldırısının komünistlerle proletarya 
arasındaki bağları kopartmak tan ibaret olduğu (hatta bu bağlar son 
derece zayıf olduğuna göre, esas olarak bile bu olduğu)söylenemez. 
Bu anlamda önderlerle kitleler arasındaki bağlarla kastedilen, dev-
rimcilerle halk arasındaki bağlardır.  

Ama bu, böyle olduğu için de komünistler bu duruma ilgisiz kala-
mazlar. Aksine, genel olarak halkın, muhalefetin çıkarlarına işaret 
etmeli, mücadelesinin yükselebilmesi için doğru yolu göstermeye 
çalışmalıdırlar. Kitle çizgisi üzerine aktarılan ifade de böyle anlaşıl-
malıdır. Burada söz konusu olan, her sınıfın kitleleriyle siyasi önder-
leri arasındaki ilişkinin genellemesidir. Lenin’in özel olarak proleter 
devriminin değil, ama genel olarak bütün devrimlerinin temel yasa-
sından bahsetmesi gibi, genel olarak kitle çizgisini açıklamaya ça-
lışmak da popülizm olarak görülmez.  

Kitle çizgi üzerine olan tartışma, içinde olunulan kitle bağlarının, 
mevzilerinin nasıl korunması gerektiği, bu kitlelerin mücadelesinin 
nasıl ileriye doğru çekilebileceği çözümlenmeye çalışılmaktadır. 
Komünistler için ise, içinde olunulması gereken kitleler, dolasıyla 
bağların, mevzilerinin korunması, mücadelesi ileriye doğru çekilmesi 
gereken kitleler, proleter kitlelerdir. Bunu, doğrudan kitle çizgisi üze-
rine yukarıda aktarılan ifadeden çıkartabilmek mümkün değildir; 
ama aksi de otomatik olarak çıkartılamaz.  

Daha da önemlisi hem yukarıdaki ifadenin alındığı yazıda, hem 
de Öncü’ deki başka yazılarda gerek sosyalizm açısından, gerek 
genel olarak muhalefetin, halkın kitlelerin mücadelesinin ileriye çeki-
lebilmesi açısından, proletaryanın özel yeri vurgulanmaktadır:” top-
lumsal süreci sosyalizm doğrultusunda etkilemek eninde sonunda 
tek bir biçimde, proletaryanın bilinçli eylemiyle mümkün olabilir. 
Başka sınıfların ya da ideolojilerinin etkinliği altında olabilecek olan 
ileriye dönük mücadeleler bir an için toplumu ileriye götürüyor gibi 
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görünse de tarihi gelişim labirentlerini arttırmaktan başka bir anlam 
taşımazlar. Bu labirentler zaman zaman ileriye zaman zaman sağa 
sola ve hatta geriye doğru gidebilir. Küçük-burjuvazinin eylemleri 
genellikle bu türdendir. Ancak proletaryanın bilinçli eylemidir ki bu 
labirentleri en kısa hale indirip gün ışığına ulaşılmasını sağlar…  
Yeni toplumu kuracak olanların, geniş proleter yığınlarının, toplumun 
diğer ezilen sınıflarının sempati ve güvenini kazanmış bilinçli eyle-
minin varlığını gerekli kılar.  

Bu devrimin motor gücü olan devrimci öncüyle sımsıkı bağlar içe-
risindeki kitlelerin yatmak istediklerinin tam bir bilincine sahip olması 
sayesinde olanaklı hale gelir. Yani temel zorunluluk bir an bile kitle-
lerden kopmamak her zaman onlarla birlikte ama onların önünde 
yürümektir. ”(Her şeyi Doğru siyaset ve Yığınlar belirleyecektir. ) 
‘’bu protestoyu dile getirmek amacıyla yola çıkanlar daha başta yan-
lış kesime yönelmişlerdir. Bakkallar, mağaza sahipleri, büfeciler, vs. 
Hayat pahalılığına yönelik bir tepkiyi ortaya koymaya çalışanların 
yönelecekleri ilk hedef değil en son hedeftir bu kesim. Devrimciler 
olarak ortaya çıkanlar unutmaktadırlar toplumun en devrimci sınıfı-
nın hangisi olduğunu. Kaç fabrikada zamları protesto etmek üzere 
yaratmışlardır da sıra zamlı malları satanlara kadar gelebilmiştir… 
Harekete geçirilecek sınıf, kesim şaşırılmıştır. Bir kez sınıf şaşırma 
oldu mu ardından geleceklerin hiç birisinin doğru devrimci eylemler 
olabilmesi olanaklı değildir… Burada şu yanılgı beyinleri kanser gibi 
kemirip kavrayışsız hale getirebilmektir. İşçi sınıfının temsil ediyo-
ruz. Kendimizi kandırmayalım. Saflarımıza göz atalım ve öncü işçile-
ri birer birer sayalım.  

Ve o sınıfı adına otoriteyi temsil edip etmeyeceğimizi bir kez da-
ha düşünelim. Noterlerden alınmış sahte vekaletlerle sınıfın temsil-
cisi olunamaz. Bizzat sınıfın büyük bir çoğunluğunu kazanmış olma-
lıyız ki, oligarşiyle otorite yarışına girelim. Ancak o zaman olanaklı 
olur. bir yandan oligarşinin kofluğunun kitlere kavrattırılması xe diğer 
yandan da onun yerine güvenilecek gücün işçi sınıfının gücü oldu-
ğu. ”(Gene Kitle Çizgisi ve Bakkallar) Proletaryanın siyasi hareke-
tinin yaratılmamış olduğu koşullarda komünizm açısından, bu satır-
lardan, pratik faaliyetin proletaryaya yöneltilmesi gerektiğinden, pro-
letarya kitlelerinin mücadelesinin ileriye çekilmeye çalışması gerek-
tiğinden başka sonuç çıkarılamaz. Bu nedenle Behçet Toprak yol-
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daşın ileri sürdüğü gibi, Kurtuluş’un bu satırlardaki anlayışa uygun 
olarak kim hareketliyse oraya koştuğu da söylenemez. Dolasıyla bu 
pratiğin kaynağı başka yerde aranmamalıdır.  

Behçet Toprak yoldaş da bunun nedenini Kurtuluş‘un geçmiş de-
ğerlendirilmesinde aramakta, “Yol Ayrımı” ve “Öncü Savaşı Üzeri-
ne” yazılarına başvurmaktadır. Behçet Toprak yoldaşın da anlattığı 
gibi, Kurtuluş, silahlı propaganda anlayışının kitlelerden kopuk silahlı 
mücadele anlayışını göstermiş bununla birlikte, THKP-C, THKO ve 
TİKKO’nun kendi silahlı gücünü yaratma doğrultusunda mücadele 
etmiş olduklarını iddia ederek bu üç hareketi proleter devrimci olarak 
isimlendirmiştir. Doğru bir mücadele anlayışına ve proletarya ile or-
ganik bağlara sahip olmadıklarından “niyetleri” (!) dışında proletar-
yanın kendi silahlı gücünü yaratmaları mümkün olmayan bu hare-
ketlerin proleter devrimci olarak isimlendirilmesi ise, yanlış bir değer-
lendirme olmuştur.  

Bu geçmiş değerlendirmesi, esas olarak yanlış öncü savaşı anla-
yışı üzerinde yoğunlaşmakla birlikte, geçmişi proleter devrimci ola-
rak isimlendirmekle kendisini sakatlamış, başarısız kalmıştır. “Yol 
Ayrımı” yazısı, “proletarya partisinin siyasal önderliği altında sıcak 
mücadelenin doğru biçimini bulacak ve kitlelerin kavrayışıyla yenil-
mez bir güç olarak anti-oligarşik devrime kadar yenilgilerden geçe-
rek ilerleyecektir. Bu mücadelede işçi ve köylülerin önderi, modern 
sanayi proletaryası temeli üzerinde yükselecek olan proletarya par-
tisidir” sözleriyle sona ermesine, olumlu anlamda geçmişten çıkardı-
ğı ders bu olmasına rağmen, aynı yazıda yer alan “mevcut kitle bağ-
larından kopmak” ifadesi, 71 öncesinden taşınıp getirilen bir anlayış-
la,  THKP-C’nin kitle bağlarına tekabül eden öğrenci, küçükburjuva, 
vb kitleler arasında çalışmaya izin veren bir ifade olmuştur.  

Ağırlıklı olarak küçük-burjuva nitelikli kitleler arasında ‘”güç” ol-
maya yönelen söz konusu anlayış, önce yukarıda aktarıldığı gibi,  
‘’sosyalist hareketin birliğini sağlamak, mevcut sosyalistleri kazan-
mak ‘’gerekçesi ile bu sosyalistlerin bulunmakta olduğu gençlik içe-
risinde yürütülmesine neden olmuştur. Bu alanda en güçlü olmak 
için faaliyet göstermek, hareketin gövdesinin, eylemlerinin muhteva-
sı küçük-burjuvazinin demokratik mücadelesi ile sınırlı, küçük-
burjuva nitelikli unsurlardan oluşmasına yol açmıştır. Böyle bir faali-
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yetin ürünü olarak gelişen hareketin yeniden ürettiği pratiğin de yine 
küçük-burjuvazinin demokratik mücadelesini aşamaması; bu kesi-
min mücadelesinin esas olarak anti-faşizm eksenine oturmasıyla 
paralel olarak, eylemin muhtevasının da ağırlıklı olarak anti-faşizme 
tekabül etmesi; hatta giderek, Behçet Toprak yoldaşın Cevizli dene-
yiyle somut olarak anlattığı gibi, işçi sınıfına “gittiğinde” ağır basan 
anlayışının sonucunda, komünist örgütlenme değil, anti-faşist örgüt-
lenme yaratması da kaçınılmaz olmuştur.  

Ancak bütün bu gelişmenin, küçük-burjuva pratiğin nedeni olarak 
“Yol Ayrımı” yazısındaki “mevcut kitle bağlarından kopmak” ifadesini 
görmek mümkün değildir. Bu küçük-burjuva pratiğe yol açan anlayı-
şın, küçük-burjuva sosyalizminin kökleri çok daha derinlerdedir. Bu 
anlamda, yukarıdaki ifadenin “Yol Ayrımı” yazısında yer almasını ve 
genel olarak 71 hareketinin proleter devrimci olarak isimlendirilme-
sini, bu yanlış anlayışın bir yansıması olarak görmek daha doğru 
olacaktır.  

Burada küçük-burjuva sosyalizminin hareketimizdeki yeri konu-
sundaki değerlendirmeyi tekrarlamak yararlı olabilir. ‘’Proletarya 
sosyalizmine düşman bu çizgi, teorik hattımızın ortaya koyduğu te-
mel görevimiz olan modern sanayi proletaryası üzerinde yükselecek 
Leninist partinin inşası doğrultusunda atılması gereken adımları, 
gündelik işler uğruna belirsiz bir geleceğe erteleyen anlayıştır, kü-
çük-burjuva sosyalizmidir.  

Bu anlayış “güç olma” teorileriyle proletarya içinde faaliyet göste-
ren dar ve sıkı örgütlenmenin yaratılmasını engellemiş, küçük-
burjuva kitleler içinde yaygın gevşek ve sınırları belirsiz bir örgüt-
lenmeye neden olmuştur… Geçmişteki eksiklerimizin başlıca kay-
nağı olan bu anlayış, yazılı-çizili, açık bir teoriye sahip bir çizgi ola-
rak karşımıza çıkmamış, daha çok önceki dönemden taşınıp getiri-
len örgütlenme ve çalışma tarzı alışkanlıkları şeklinde görülmüştür. 
Bunun kaynağı ise 71’in tam anlamıyla inkâr edilememesinden bul-
maktayız. 71’in eleştirisi, mevcut kitle bağlarından kopulduğu ancak 
proletaryanın özgücüne güven ilişkisinin getirildiği, bu yüzden prole-
ter devrimci olduğu noktasında kalmıştır.  

Halbuki bizzat 71 pratiği proletaryanın özgücü yerine bir avuç 
“öncü savaşçı”nın konduğunun, yani proletaryanın özgücüne güve-
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nilmediğinin ifadesidir. Öte yandan 71‘in kopmuş olduğu mevcut (o 
gün mevcut olan) kitle bağları proletarya dışındaki kitledir, öğrenci 
gençlerdir, köylülerdir, yani Dev-Genç’in kitlesidir. İşte 71 eleştiri-
mizdeki bu eksikler ve yanlışlar, daha sonraki pratiğimizdeki ortaya 
çıkan küçük-burjuva anlayışın teorik hattımızdaki kaynağı oldu. Kit-
leden kopmamak gerektiği, kitle çalışması yapmak gerektiği kav-
ranmıştı, ama mevcut kitle bağları deyimi çalışma yapılacak kitlele-
rin yine proletarya dışındaki kitleler olarak seçilmesine izin veriyor-
du. Bu şekilde 71’in tam anlamıyla inkar edilmemesi, yani Leni-
nizm’in örgütlenme biçimiyle, çalışma tarzıyla, 71’in de 71 öncesinin 
de karşıtı olduğunun açıkça ortaya konamaması, bir anlamda eski 
Dev-Genç benzeri bir pratiğin hayata geçirilmesine imkan verdi. Bu 
proletaryanın Leninist örgütlenmesi yerine proletarya dışındaki kitle-
ler içinde yaygınlaşma diye özetleyeceğimiz pratiğine, proleter sos-
yalist teorik hattımızın değil de, alışkanlıklar biçiminde bir önceki 
dönemden taşınıp getirilen küçük-burjuva sosyalizminin yol göster-
mesinin bir sonucudur. 71’in tam anlamıyla inkâr edilmemesi ise, 
(teorik hattımızın belirleyici yönü, sosyalist hareketle proletarya ha-
reketinin çakıştırılmamasının, modern sanayi proletaryası temeli 
üzerinde partinin inşasını temel görev olarak tespit etmesidir; bu 
yüzden belirlemese de küçük-burjuva sosyalizminin teorik hattımız-
da yansımasıdır… Teorimizle pratiğimiz arasındaki çelişki, özünde 
proletarya sosyalizmi ile küçük-burjuva sosyalizm arasındaki çelişki-
dir. Proleterleşememek sınıf içerisinde mevziler kazanamamak, ör-
gütlenmenin sınırlarının netçe çizilememesi, demokratik merkeziyet-
çi işleyişin egemen kılınamaması ve bunlardan kaynaklanan diğer 
yanlışlar da hareketimizi teorik hattının değil, yazılı-çizili olmayan 
başka bir teorinin, küçük-burjuva sosyalizminin zorunlu sonuçları-
dır.” (12 Eylül’den Bugüne Hareketimizin… : Tasfiyeci Saldırı 
Yenilecektir! KGK, Aralık 1982 )  

Bu yazıda anlatılmış olduğu gibi, Kurtuluş’un popülist pratiğinin 
kaynağı, Kurtuluş’un resmi teorisinde, temel tezlerden değil, esas 
olarak, 71 öncesinden örgütlenme, çalışma tarzı alışkanlıkları biçi-
minde taşınıp getirilen anlayışta görülmelidirler. Bu nokta teori-pratik 
çelişkisi konusundaki tartışmaya geliyoruz 

TEORİ VE PRATİK 
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Behçet Toprak yoldaş, teori ve pratik arasında olduğu, ne Kurtu-
luş hareketi için, hatta ne de “büyük bir haksızlığı göze almadan” 
Türkiye solunun en oportünist bilinen hareketleri için söylenemez 
diyor. Bunu ortada ne düzenbazlık, ne yönetenler-yazanlar ayrılığı, 
ne de bir aptallar sürüsü olmamasına bağlıyor. Genel olarak ise, her 
türlü politik eylemin bir teorik-ideolojik şekillenme tarafından yönlen-
dirildiğini, teoriyle pratik arasında böyle bir birlik olduğunu ekliyor.  

Genel olarak her pratiğin bir teorinin yol gösterdiği elbette doğru. 
Bu bir alamda yukarıda aktarılan satırlarda da, küçük-burjuva prati-
ğe, “hareketimizin teorik hattının değil, yazılı-çizili olmayan başka bir 
teorinin küçük-burjuva sosyalizminin” yol gösterdiği anlatılarak belir-
tiliyor. Öte yandan olağan olarak bir siyasi hareketin teorisi ile pratiği 
arasında esas olarak Kurtuluş hareketinde olağan dışı bir durum 
olarak, böyle bir çelişki ortaya çıkmıştır. Hareketin içerisine girdiği 
bunalım sonucunda, hemen herkes bu çelişkinin varlığını kabul et-
miş; ancak farklılık, bu çelişkinin yorumunda ve çözümünde ortaya 
çıkmıştır. Behçet Toprak yoldaş da bir anlamda, bunu, “görünüşte 
teori ile pratik birbirlerinden kopmuş, Kurtuluş bir şey demiş, başka 
bir şey yapmış kanaati uyanmıştır” sözleriyle kabul etmekte; duru-
mu, söz konusu teorinin popülizm ve sosyalizm karışımı olmasıyla 
izah etmektedir.  

Bu anlamda, Kurtuluş’un yazılı teorisiyle pratiği arasında bir çe-
lişki mevcuttur. …………………….. objektif bir gerçektir. İlk görül-
mesi, kabul edilmesi gereken budur. İkinci olarak, bu olağandışı 
durum açıklanmalıdır. Bu sonucu ortaya çıkaran farklı düzeylerdeki 
birkaç faktör sayılabilir. Bu faktörlerden birincisi Behçet Toprak yol-
daşın işaret ettiği eklektikliktir. Kurtuluş hareketi, içerisinde son tah-
lilde iki anlayış, komünizm ve küçük-burjuva sosyalizmini barındır-
mıştır. Ancak bunların birbirlerine ağır basmaları teoride ve pratikte 
aynı biçimde olmamış; bu da, teori ile pratiğin birbiriyle çelişmesine 
yol açmıştır. Böyle bir çelişkisinin gerçekleşmesi ve ortaya çıktığın-
da, anında çok açık bir tutarsızlığa, patlamaya neden olmadan bir 
süre varlığını sürdürebilmesi ise, iki özellik aracılığıyla mümkün ol-
muştur.  

Bunlardan birisi, yazılı teorinin, küçük burjuva sosyalizminin yan-
sımaları yanında pratiğe doğrudan yol gösterecek kadar, küçük-
burjuva pratiği izin vermeyecek kadar netleşmemiş olmasıydı. Diğer 
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bir deyişle yazılı teori, o küçük-burjuva pratiğin gerçekleştirilmesini 
önermiyordu; ama onu açıkça mahkûm da etmiyordu. Bu özelliği 
istisnai bir olgu olarak bakmayıp dikkat etmek gerekir. İnsanlığın 
gündemine gelen problemleri çözümlemesi anlamında benzer olay-
larla her zaman karşılaşmıştır ve karşılaşacaktır. Aynı mevcut teori-
nin ışığında, gündeme gelen problemler karşısında farklı çözümle-
meler yapılabilecek; bu çözümlemelerden belki birisi mevcut teoriyle 
uyumlu olmakla birlikte, diğerlerini açıkça dıştalayabilecek ve mah-
kum edebilmek, teorinin daha da netleşmesi, gelişmesiyle mümkün 
olabilmektedir. Bu,  aynı zamanda teorinin sürekli gelişmesinin ala-
cağı biçimdir.  

Teorinin küçük-burjuva pratiğe izin vermeyecek ölçüde netleş-
memiş olmamasının yanı sıra, teori-pratik çelişkisinin bir süre varlı-
ğını sürdürebilmesini sağlayan diğer özellik, “hayatı görmek” ifade-
siyle teorinin küçümsenmesiydi. Bu şekilde “hayat teoriye sığmaz”  
denilerek, teoriyle pratiğin çelişmesi aksine haklı gösteriliyor, “teori-
si” yapılıyordu. İşte yazılı olmaya teorilerden birisi budur. Bu teorinin 
ardından ve ‘’açtığı yoldan ise resmi teorinin gerektirdiği pratik adım-
ların genellikle “henüz” bunların uygulanmasının koşullarının mevcut 
olmadığını ileri sürerek geleceğe ertelenmesini, ona uygun olmayan 
pratiği meşrulaştırmaya çalışan sayısız teori geliyordu. “Proletarya-
ya gidebilmek için önce güç olmak gerektiği, “doğal” önderlik “başka 
sınıflar arasında siyasi gerçekleri açıklama malzemeleri toplamak”, 
“bizi başka görevlerimiz de olduğu” vb, bu yazılı olmayan teorilerden 
ilk akla gelenler. Sanırım, güçleri proletarya arasına sevk etmenin 
örgüt olmanın karşısına çıkarılmış, dolasıyla küçük-burjuva tabaka-
lar arasında yaygınlaşmaya yol açmış çok sayıda benzer gerekçe 
hatırlanabilir. Daha çok geçici olduğu illeri sürülerek gündelik uygu-
lamalara ilişkin olarak getirilen bu gerçekler, esas olarak hareketin 
teorik yazınına yansımamış, hatta bölgeden bölgeye farklı olmuşlar-
dır. İşte küçük-burjuva sosyalizminin teorisini, ağırlıklı olarak, bu 
sözlü gerekçeler oluşturulmuştur.  

Toplam olarak ele alındığında, ele alındığında, hareketin teorisiy-
le pratiği arasındaki çelişki, bilmek ve kavramak arasındaki çelişkiye 
tekabül etmektedir. Doğuyu tespit etmekle, onun bir yaşam tarzı, 
alışkanlık biçimde benimsemenin özdeş olmadığı bilinen bir gerçek-
tir. Komünizmin sözde benimsenmesi, Yalnızca tekrarlanan ifadeler 
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olarak kaldığı sürece, en doğru tespitler yapılmış olsa, otomatik ola-
rak, onun hayata geçirilmesini,  dünyanın değiştirilmesini sağlaya-
maz.  

Buna ek olarak, her gün taşınan bir elbise gibi, alışkanlıklar,  ya-
şam tarzı biçiminde,  her günkü komünist faaliyete dönüştürülmeli-
dir. Bu çelişki bir ölçüye kadar,  genel olarak teoriyle pratik arasında 
mevcut olan, teorinin pratikten çıkmamasının ve yeniden pratiğe 
uygulanmasının bir an değil de, bir süreç olmasının doğal ürünü 
olan çelişkiyi de içerir. Bu özellik onun her zaman doğabilmesine 
kolaylık sağladığından, bu ilişki konusunda da, daima dikkatli olmak 
gerekir. Bu anlamda, teorinin hayata geçirilememesi nedeniyle, bir 
yanlış pratik-bizde olduğu gibi küçük-burjuva bir pratik ortaya çık-
mışsa, bu pratiğe yanlış bir teorinin, popülizmin yol göstermiş oldu-
ğunu söylemek, sorunu çözümlemek için yeterli olmayacaktır.  

En genelde, bu doğru olmakla birlikte, yanlışın yerine doğrusunu 
koyabilmek için, yanlışın nerede olduğunu da çözümlemek gerekir. 
Dolasıyla yanlış teorinin hayata geçirilmesi düzeyinde ortaya çıkı-
yorsa, küçük-burjuva sosyalizminin somut olarak bu düzeyde mah-
kum edilmesi, komünizmin egemen kılınması için gerekli bir koşul-
dur. Böyle bir durumda, pratiğin yanlış olduğuna bakarak, buna yol 
göstermiş olması gereken teorinin de yanlış olduğu sonucuna doğ-
rudan doğruya ulaşmak ise, yanlışın doğru olarak tespit edilmesini, 
dolayısıyla yerine komünizm geçirilmesi sağlayamayacaktır.  

Son olarak, gereken bir faktör olgunun, komünizm ve küçük-
burjuva sosyalizminin yanyana daha doğrusu iç içe bulunmasının, 
farklı kişilerde farklı biçimde somutlanmasıdır. Aynı şekilde karşılıklı 
etkileşimle aynılaşmaya hizmet eden, sınırları belirli, demokratik 
merkeziyetçilik aracıyla kollektif iradenin oluştuğu bir örgütlenmenin 
olmamasıyla da birlikte yapanlarla yazanlar, yönetenlerle yönetilen-
ler, bir kesim içinde çalışanlarla başka kesim içinde çalışanlar, bir 
bölgedekilerle başka bölgedekiler arasında bu konuda bulunan nispi 
farklılıklar teoriyle pratiğin kopmasında bir etken olmuştur.  

Sonuç olarak bütün bu faktörler, düzenbazlık, aptallık, vb faktör-
lere başvurmaya gerek kalmadan teoriyle pratiğin kopmasını izah 
etmektedir.  



KURTULUŞ BELGELER - 8. Kitap                      252  

 

Teori –pratik çelişkisini tartıştıktan sonra,  teorinin karakterini tar-
tışmaya geçebiliriz. Behçet Toprak yoldaş göre, popülizm ve sosya-
lizm karışımı olan bu teoride egemen olan popülizmdir. Aynı görüşte 
olan Recep Gökırmak yoldaş da “nasıl oluyor da Marksizm açısın-
dan doğru/doğruca teorik parçalar, siyasi pratiği belirleyememesine 
ve yanlışları geri itememesine rağmen hâlâ “beliryeci” olabiliyorlar? 
(R. Kasım’a Kısa Bir Cevap. Sosyalist Tartışma-2 ) demektir. Her 
şeyden önce hareketin bütünü açısından popülizmin, küçük-burjuva 
sosyalizminin belirleyici olduğu görüşüne katıldığımı belirtmek gere-
kiyor. Örgütün karakterini belirleyen eyleminin muhtevası olduğun-
dan, eyleminin muhtevası ağırlıklı olarak devrimci-demokrat karak-
terli mücadeleler, küçük-burjuvazi içerisinde genişleme faaliyeti olan 
Kurtuluş’un belirleyici çizgisi de dolasıyla küçük-burjuva sosyalizmi-
dir.  

Ancak hemen arkasından eklemek gerekir ki, Kurtuluş’un prati-
ğiyle resmi teorisi arasında uyumsuzluk vardır; bu küçük-burjuva 
pratik, onun yazılı teorisinin doğal kaçınılmaz ürünü değildir. Küçük-
burjuva sosyalizmi Kurtuluş’un edebiyatına yansımakla birlikte, bu 
yansımaların en önemlisi olan 71 değerlendirmesi, yukarıda değini-
len sözlü teorilerin yanında, küçük-burjuva sosyalizminin teorisinin 
oldukça zayıf bir kısmını oluşturmaktadır. Bu anlamda küçük-
burjuva pratiği yol göstermek açısından belirleyicilik taşımamaktadır. 
Geçmişin tam olarak inkâr edilememesi ise, yazılı teorideki 71 de-
ğerlendirmesinden çok daha fazla örgütlenme, çalışma tarzı alışkan-
lıkları biçiminde somutlanmasıyla Kurtuluş’un bir bütün olarak faali-
yetinde ve dolayısıyla küçük-burjuva pratiğinde belirleyici bir rol oy-
namıştır.  

Öte yanda Kurtuluş’un yazılı teorisi kendi içinde ele alındığında 
bunun içerisinde 71 değerlendirmesinin belirli ölçüde bir ağırlık ta-
şımadığı görülecektir. Kurtuluş’un temel tezleri içerisinde, geçmişin 
değerlendirilmesi yanında, devlet-demokrasi - oligarşi-faşizm, de-
mokratik devrim, ulusal sorun, örgütlenme, T’K’P, ’sosyal-
emperyalizmi’ teorisi, vb konularda geliştirdiği görüşler bulunmakta-
dır.  Geçmişin değerlendirilmesi, bu görüşlerden birincisi, bile değil, 
sadece birisidir.  
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Burada yanlışla doğrunun bir arada bulunmayacağı veya bir yan-
lış yapılmışsa her şeyin yanlış olacağı gibi bir görüş tartışmaya ge-
rek görmüyorum. Zaten Behçet Toprak yoldaş, “popülizm ve sosya-
lizm karışımı bir teori ‘’Recep Gökırmak yoldaş, “literatürümüzde 
bazı konularda doğru tezler ileri sürüş olmamız ‘’ifadelerine yer veri-
yorlar. Bu bakımdan tartışma, hangisinin, komünizmin mi, popüliz-
min mi belirleyici olduğu ortak noktasında düğümleniyor. Yukarıda 
açıklamaya çalıştığım gibi, Kurtuluş Hareketi bir bütün olarak ele 
alındığında, küçük-burjuva sosyalizmi, popülizm belirleyici olmakla 
birlikte, Kurtuluşun yazılı teorisi ile pratiğinin çeliştiği 71 değerlen-
dirmesi dışındaki temel tezlerinin (aksi gösterilerek ikna olmadığım 
sürece) proletaryanın çıkarları, komünizm açısından, büyük bir ağır-
lıkla doğru olduğu; dolayısıyla Kurtuluş’un yazılı, resmi teorisinde (iç 
içe girmişlik nedeniyle küçük burjuva sosyalizminin kaçınılmaz ola-
rak değişik ölçülerde de olsa, her alana yansıdığını unutmadan) 
komünizmin beliryici olduğu görüşünü benimsiyorum.  

Bu noktaya kadar olan biçimiyle bu tartışma, daha çok bir isim-
lendirme farklılığına tekabül etmekte. Öte yandan, içeriğin içeriği 
oluşturan bileşenlerin tartışılmasıyla ise daha verimli ve çözüme 
yönelen bir biçime kavuşabilir. Recep Gökırmak yoldaşın ‘’çatışma-
ya başladık ‘’ dediği ‘’çizginin ‘’açılması geçmiş ‘’örgütümüzün belir-
leyici çizgisinin temel direği ‘’olarak nitelediği ‘’resmi sosyalizm 
‘’(yoldaşların bu kavramı mevcut sosyalizmle bugünkü SBKP çizgi-
siyle sınırlı kullanmadıkları anlaşılmaktadır) kavramının tartışılması, 
buna paralel olarak Kurtuluş’un temel görüşleri üzerine karşılıklı 
görüşlerin belirtilmesi, bu doğrultuda etkili olabilir. Bugün somut ola-
rak, Kurtuluş’un teorisinin belirleyici yönüne ilişkin bu tartışma, Sos-
yalist Tartışmanın önceki sayılarında değindiğim, 1. Kongre kararla-
rına ilişkin tartışmayla bağlantılı. “Örgütümüzün ideolojik –politik 
hattının yürürlükten kaldırılması” diye isimlendirdiğim sonuca ‘’Kurtu-
luş’un teorisinin de yanlış olduğu” şeklindeki görüşün etkisini açık-
lamaya çalışmıştım. Yine ifade etmiş olduğum gibi, doğru olan tavır, 
“örgütümüzün değişikleriyle birlikte Kurtuluş’un temel tezlerinin” si-
yasi faaliyete yol gösterici olarak benimsenmesiydi.  

Böyle bir tavrın önemi ise, ideolojik olarak tanımlanmasında, ayırt 
etmesindedir. Bilindiği gibi teorik gelişmemiz, henüz program üret-
meyi başaramamış; bu düzeye ulaşamamıştır. Programa sahip 
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oluncaya kadar da onun doğrultusunda yürütülmesi gereken siyasi 
faaliyetimiz çok önemli bir zaaf taşıyacaktır. Bununla birlikte hareke-
timiz teorik faaliyeti ölçüsünde de, programlaşma doğrultusunda yol 
katetmiştir. Bu teorik faaliyet içerisinde geliştirmiş olduğumuz görüş-
ler, temel tezler, bizi mevcut çeşitli sosyalist akımlardan ayırt etmek-
tedir. Dolasıyla (yukarıda anlattığım biçimde, bu hat komünizm açı-
sından, bence doğru olması nedeniyle) programlaşma doğrultusun-
da alınmış olan yolun yok sayılmaması, çeşitli sosyalist akımlarla 
olan ayrımın belirtilmesi için Kurtuluş’un teorisinde ağır basan hatta, 
temel tezlerine sahip çıkmak, benimsenmek; siyasi faaliyeti, onun 
doğrultusunda yürütmek gerekir. Bu, programa sahip oluncaya ka-
dar tanımlayıcı bir önem taşıyacaktır.  

Öte yandan, teori ile pratiğin nasıl çelişebileceğinin, bu çelişkinin 
hangi düzeylerde ortaya çıkabileceğinin ve ne biçimler alabileceği-
nin doğru bir biçimde anlaşılabilmesi, (ileride benzer sorunların 
önümüze çıkması ihtimalinin her zaman mevcut olması nedeniyle) 
böyle bir durumda doğru çözümlemelere ulaşabilmek açısından 
önemlidir. Önemli çeşitli pratik gerekçeler (yine, “koşulların uygun 
olmadığı” vb ) önümüze koyduğumuz görevlerin gerçekleştirilmesini 
engelleyebilir. Bu durumda da, yanlış pratiğe yol gösteren bir yanlış 
teori vardır. Ama yine bu yanlış teori, tespit edilen görevlerde değil 
de bunların önüne çıkarılan engellerde somutlanabilir. Daha da uç 
olarak, her düzeydeki hatanın nedeninin yazılı teori de, ya da hatta 
evrensel komünist ideolojide aranması biçiminde (yanlışların gerçek 
içerikleriyle tesbit edilememesine, dolasıyla düzeltilememesine ne-
den olacak her yenilgiden sonra yeni yol aramaya, kısır bir daireye 
sürüklenmeye yol açabilecek) kaba bir anlayışın gelişmesine olanak 
vermemek için teori-pratik arasındaki ilişki çok yönlülüğü içinde kav-
ranmalıdır.  

Bitirirken, ”eleştirimin ne kendi sonuçlarından, ne de var olan 
güçlerle düşeceği çelişkiden korkmadan”, yine Kurtuluş’un değer-
lendirilmesi üzerine görüşümü vurguluyorum: 

Kurtuluş hareketi, son tahlil de içerisinde iki anlayış, iki çizgi, iki 
sistem barındırmıştır. Bunlardan küçük burjuva sosyalizmi mahkûm 
edilmeli, komünizm üzerinde birleşmelidir. Kurtuluş’un inkârı, küçük 
burjuva sosyalizminin reddini ve komünizme sahip çıkılmasını içer-
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melidir. Bu nedenle, Behçet Toprak yoldaşın yazısının başlığı olan 
“Reddetmemiz gereken miras” tespitine “Sahip çıkmamız gere-
ken miras” tespiti eklenmelidir.    
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LENİNİST PARTİNİN SİYASAL TEMELLERİ 
 
L. KARADENİZ 

 
Proletaryanın iktidar mücadelesinde parti sorunu, uluslararası 

sosyalizmin diyebiliriz ki, sürekli olarak canlı tartışmalara neden ol-
muş sorunlardan biri. Devrimci partisinin önderliğindeki ilk muzaffer 
proleter devrimi olan Ekim Devrimi’nden sonra ise parti sorunu dai-
ma Lenin’le ya da onun başlıca önderi olduğu Leninizm/Bolşevizm 
ile birlikte tartışılageldi. 

Özellikle yenilgi dönemlerinden sonra tek tek ülkelerdeki Mark-
sistler parti sorununu hep yenidentartışma gündemine almışlar, ol-
maktalar. Bu durum Türkiyeli Marksistler içinde geçerli. Parti sorunu 
Türkiyeli Marksistler arasında da –daha doğrusu geçmiş siyasi dü-
şüncelerin ve pratiğin, sonuçlarından korkmaksızın değerlendirilme-
si yapılmaksızın, yeni dönemin siyasal gündeminin ortaya konula-
mayacağı inancında olanların arasında- bir zamandan beri tartışıl-
makta. Kimi zaman kamuoyuna açık olarak, kimi zaman da –
maalesef- kamuoyuna açık olmayarak. Ve tabii ki, bizde de Leninsiz 
ve Leninizmsiz tartışılması olanaklı değil. Çünkü Geçmişte Marksist-
Leninist’dik. Bugün de Mmarksizt-Leninist’iz, her ne kadar kamuo-
yuna açık olmayan bazı tartışmalarda Lenin eski prestijini ‘yitirmiş’ 
ise de. 

Bize kalırsa geçmişte, Türkiye’de ne leninist bir parti vardı, ne de 
böyle bir parti olmaya doğru evrilen bir Marksist siyasal düşünceler 
sistemi ve eylem planı. Ama Türkiye Proleteryasının, demokrasi ve 
sosyalizm mücadelesinin en tutarlı ve biricik savaşçısının, siyasal 
eylemine yön verecek bir örgüte ihtiyaç duyduğu ortada. En azından 
gerçek Marksistler için. Dolayısıyla bugün, Leninist partiyi tekrar 
tekrar tartışmak, ne olduğunu öğrenmek vazgeçilmez koşullardan 
biri. Bunu beceremediğimiz ölçüde böyle bir örgütlenmeye Türkiye 
proleteryasının hiç sahip olmadığının ortaya çıkması gibi, böyle bir 
parti için genel belirlemeler bağlamında ne yapmak gerektiği de or-
taya çıkacaktır. Genel belirlemeler bağlamında diyoruz, çünkü her 
siyasal sorun, somut-pratik çözümler ister. Her somut partik çözüm 
ise, sorunun konulduğu ülkenin proleteryasının ve Marlsistlerinin 
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andaki durumuna, sınıflar savaşımının andaki durumuna, sınıfsal-
ekonomik ve toplumsal koşulların andaki durumuna bağlıdır. Bu 
nedenle hiçbir marksist, ne Marks’ın kendisinden ne de Lenin’den 
nasıl yapmak gerektiğini öğrenemez. Ama ne yapmak gerektiğini 
öğrenmenin de bu yolda atılacak önemli adım olduğu inancındayız. 
 
PROLETERYA PARTİSİNİN GEREKLİLİĞİ 

 
Marksizmin en temel kavramı sınıf mücadelesi kuramıdır. Nesnel 

Varlıkları toplumun ekonomik yapılanmasından kaynaklanan çeşitli 
toplumsal sınıflar, çıkarları gereği birbi,ri ile sürekli mücadele halin-
dedirler. Hem toplumsal kuruluşu korumak isteyan sınıflar için, hem 
de yeni bir toplumsal kurtuluştan yana olan sınıflar için bu mücade-
leninodak noktası devlet iktidarını kendi ellerinde toplamaktır ve 
bunun için siyasi mücadele sürdürürler. Modern kapitalist toplumun 
iki temel sınıfından biri olan proletaryanın sınıf mücadelesi, kendi 
diktatörlüğü altında toplumun yeniden örgütlenmesine varmalıdır. 
Ancak böylece kendisiyle birlikte insanlığın acılarına da son vere-
cektir. ‘İnsanlığın’, çünkü o uluslararası çıkarları tek ve aynı olan 
tarihteki ilk sınıftır. 

Bu kuram Marksistleri, dünyanın bütün ülkelerinde proletaryanın 
siyasal örgütü sorunu ile yüzyüze getirir. Devrimci marksizmin büyük 
önderleri arasında bu sorunu en büyük tutkunluklla sarılan Lenin’dir. 
Proğramımız adlı makalede Marksizm-sınıflar mücadelesi ve parti 
bağlantısını şöyle özetler: “... Marksizm, bize kökleşmiş aletler, siya-
sal entrikalar, bulanık yasalar ve karmakarışık öğretilerin siyasi örtü-
sü altından, sınıf mücadelesini, bütün çeşitlilikleri içerisindeki mülk 
sahibi sınıflar ile, mülksüzler kitlesi ve bütün mülksüzlerin başındaki 
proletarya arasındaki mücadeleyi çekip çıkarmayı öğretti.Marksizm, 
bir devrimci sosyalist partinin görevinin, kapitalistlere ve onların ça-
nak yalayıcılarına,işçilere düşen payı artırmak için yalvarmak ve 
komplolar düzenlemek değil, fakat proletaryanın, nihai amacı siyasi 
iktidarın proletarya tarafından ele geçirilmesi ve sosyalist bir toplu-
mun kurulması olan, sınıf mücadelesini örgütlemek ve bu mücade-
leye önderlik etmek olduğunu aydınlığa çıkardı, kavuşturdu.”( 43  ) 

‘Devrimci sosyalist parti’ Rusya’da ‘sınıf mücadelesini’ nasıl ör-
gütleyecek ve nasıl önderlik edecektir? Başka bir ifade ile proletar-
yanın sınıf mücadelesi siyasal düzeye nasıl sıçratılacak? İkisi ara-
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sındaki bağ nedir? “Hepimiz, görevimizin proletaryanın sınıf müca-
delelerinin örgütlenmesi olduğunda hem fikiriz. Fakat, bu sınıf mü-
cadelesi nedir? Tek bir fabrikanın ya da, sanayinin tek bir dalının 
işçileri işverenlerine karşı mücadeleye girerlerse bu sınıf mücadelesi 
olur mu? Hayır, bu yalnızca onun cılız bir tohumudur.İşçilerinn mü-
cadelesi ancak, tüm ülkedeki, bütün işçi sınıfının en önde gelen 
temsilcilerinin hepsinin, kendilerinin tek bir işçi sınıf olduklarının bi-
lincine vardıkları ve yalnızca tek tek işverenlere değil, bütün kapita-
listlr sınıfına karşı ve bu sınıfı destekleyenhükümete karşı yönelen 
bir mücadele açtıklarında, bir sınıf mücadelesi haline gelir.... “Her 
sınıf mücadelesi, bir siyasal mücadeledir.” Marks’ın bu ünlü sözleri, 
işçilerin işverenlere karşı her mücadelesinin her zaman bir siyasal 
mücadele olması gerektiği anlamında anlaşılmamalıdır. Bu sözler, 
işçilerin kapitalistlere karşı mücadelesinin bir sınıf mücadelesi haline 
geldiği oranda kaçınılmaz olarak bir siyasal mücadeleye dönüşeceği 
anlamında anlaşılmalıdır” ( 44 ) 

Çalışan yığınların siyaset yapmaları, yani devlet işlerine müdaha-
le etmeye başlamaları ve toplumun siyasal örgütlenmesini bu mü-
cadele içinde kendi çıkarları doğrultusunda zorlamaya belirlemeye 
başlamaları, Lenin’in bütün siyasal taktiklerinin altında yatan en te-
melli düşünce. İşçi sınıfının devrimci partisi bu süreç içinde merkezi 
bir role sahip, çünkü parti sınıfın bütününün çıkarlarını temsil eder, 
sınıfın diğer örgütleri ya kısmi, ya yerel, ya da ulusal çıkarları temsil 
ederler. Daha ilk yazılarından başlayarak, bir yandan örgütlenmenin 
Rusya koşullarında, hangi pratik adımlar atılarak başarılacağını ge-
liştirirken diğer yandan daörgütün vazgeçilmezliğini tekrar tekrar 
vurgular.”...Eğer böyle bir örgüt en aından Rusya’daki en büyük işçi 
sınıfı hareketi. ...merkezlerini birleştirirse, elinin altında devrimci bir 
organ bulundurabilse ve genel olarak Mücadele Birliğinin 
St.Petersburg işçileri arasında sahip olduğu kadar itibara Rus işçileri 
arasında sahip olsa böylesi bir örgütün çağdaş Rusya’da muaazzam 
bir siyasi etken, hükümetin bütün iç ve dış politikasında dikkate al-
ması gereken bir etken olabileceği inkar edilebilir mi?”( 45  ) 
“....Modern Rusya’da bu temel üzerne inşa edilmiş olan, sımsıkı 
örgütlenmiş bir devrimci partinin en büyük siyasal güç olduğunu 
herkes görecektir.”( 46 ) “Sınıf mücadelesinin örgütü ve önderliği ol-
madan yürütülecek olan siyasal çalışmanın ‘sosyal demokratik’ ol-
mayacağında ısrar eder.’Sosyal demokratik’ olmaması demek prole-
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taryanın iktidarı zaptetmesi amacını taşımaması demektir. Lenin’in 
bir Marksit olarak yaşamının fikri ise, proletaryanın devlet işlerine 
müdahale etmesi ve nihayetinde ellerinde toplamasıdır. RSDİP için-
de fraksiyon anlaşmazlıklarının partinin varlığı ve geleceği açısından 
en umutsuz durumlara yol açtığı anlarda bile  örgüt anlayışında 
başkaları ile ayrılıklarının üzerinde yalnız kalmak pahasına bile dire-
nir.”İktidar savaşımında, proletaryanın örgütten başka silahı yoktur. 
Burjuva dünyasındaki anarşik rekabetin egemenliğinden ötürü birbi-
rinden ayrı düşmüş; sermaye köleliğiyle yerine bağlanmış; azami 
yoksulluğunu, vahşetin ve bozulmuşluğun ‘derin çukurlar’na sürekli 
olarak itilmiş olan proletarya, ancak, Marksizmin ilkeleri üzerinde 
ideolojik olarak birleşerek ve bunu, milyoınlarca emekçiyi bir işçi 
sınıfı ordusu halinde kaynaştıran maddi örgüt birliği ile pekiştirerek, 
yenilmez bir güç haline gelebilir ve gelecektir” ( 47 ) 

Proletaryanın sınıf mücadelesini siyasi mücadeleye dönüştür-
mek, ona önderlik etmek; birincisi bütün mücadele sürecinde geçerli 
olacak genel klavuz ilkelerini saptanmasını gerektirir. Bundan da 
daha önemlisi ise genel klavuz ilkelerin nasıl hayat bulacağının so-
mut pratik çözümlerini bulabilmektir. Marksizmi dogma olarak değil-
de dünyayı değiştirmenin aracı olarak kullanabilmek, ikincisini bece-
rebilmekten geçer. Lenin’i çağdaşları içinde öne çıkaran en önemli 
özelliği buradaki üstünlüğüdür. Ancak,burada dikkat edilmesi gere-
ken nokta, altını çizerek söylemek gerekir ki, Lenin’in üstünlüğü ‘ör-
gütçü’ ya da işin tekni,k ve biçime ilişkin yanlarını ortaya koymaktaki 
ustalığı değildir tek başına. Ustalığı, Marksizmi onda içkin olan bö-
lüm zenginliği içinde kavrayışı ve proletaryanın sınıf mücadelesinin 
her anındaki görevlerin Marksist teori ile sıkı, canlı bağını kurabil-
mesidir. Bunun içindir ki, Rus deneyi Marksizmi zenginleştirmiş, iler-
letmiştir. 

 
İLK MÜCADELE POPÜLİZME VE TERÖRİZME KARŞI 

 
Marksizm tüm ülkelerde diğer sol akımlara karşı mücadele içinde 

gelişir. Bir yandan ve herşeyden önce diğeleriyle teorik farklılık çiz-
gisi çizilirken, diğer yandan da bu çizginin ötesinde kalanlarınyürüt-
tüğü pratik-siyasal faaliyetten farklı bir faaliyet yürütür. Birincisi yapı-
lamadığı takdirde ise Marksizm maddi bir güce, toplumu ve dünyayı 
değiştirecek güce ulaşamaz. 
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Rusya’da Marksizm o zamana kadar en etkin devrimci akım olan 
popülizme karşı mücadele içinde doğar ve gelişir. 1884’te kurulmuş 
bulunan ve başında Plekhanov’un bulunduğu Emeğin Kurtuluşu 
Grubu bir yandan, Marksizmin Rus aydınları içinde yapılanmasını 
sağlarken, diğer yandan da Narodnizm ile farklılıklarını çizerler. 
1890’lı yılların ilk yarısına gelindiğinde Marksizm teorik planda ol-
gunlaşmış ve etrafında Rusya’nın en parlak genç önderlerini topla-
mış durumdalar. 

Narodnizme karşı açılan teorik mücadele elbette bu noktada bit-
meyecektir. Akabinde sosyalist devrimciler olarak ortaya çıkacak 
olan ve  Ekim Devrimi’ne kadar güçlü bir siyasal ve düşün akımı 
olarak kalacak olan popülist terörist çizgiye karşı teorik mücadele 
hep sürmüştür. Ancak biz konumuz gereği partinin kuruluş yıllarında 
her iki akımı birbirinden ayıran pratik-siyasal farklılıklar üzerinde 
duracağız. Popülizmin daha geniş bir eleştirisi için okuyucu Sosya-
list Tartışma’nın 1.sayısındaki ‘Reddetmemiz Gereken Miras’ adlı 
makaleyi okumalı. 

 
a) “Tek gerçekten devrimci ilke: Sınıf mücadelesi”  
Lenin’e göre Narodniklerin –ve daha sonra Sosyalist Devrimcile-

rin- ilkelerden tamamen yoksun oluşlarınınnedeni ‘tek gerçek dev-
rimci ilkeyi’, sınıf mücadelesi ilkesini anlamamaları ya da tanımama-
larıdır. Dolayısıyla belirli toplumsal sınıfa dayanmazlar, yada başka 
bir deyişle toplumsal-siyasal sisteme muhalefet eden, ondan eziyet 
gören bütün toplumsal sınıflara birden dayanırlar. Hem aydınlara, 
hem küçük burjuvalara, hem köylülere, hem de işçilere. Halbuki, “. 
.sadece belirli sınıfların bilinçli olarak savunulan, gerçek çıkarlarına 
dayanan savaşçılar güçlüdürler; çağdaş toplumda zaten etkin bir rol 
oynamakta olan bu sınıfın çıkarlarını bulanıklaştırmak için yapılacak 
her girişim, sadece savaşçıları zayıflatır” ( 48 ) 

Sınıf mücadelesi ilkesini kavramak ve bu kavrayışın sonucu ola-
rak işçi sınıfının ücretli köleliğini ortadan kaldıracak dünya- tarihsel 
potansiyele sahip tek sınıf olduğu doğrultusundan hareketle, örgüt-
lenme faaliyetinin alanı, sınıfın günlük yaşam alanı olmalıdır. Bu 
ilkelerde kafa karışıklığı, kaçamaklık ya da tepeden bakan durumlar, 
ister istemez “Rus proletaryasının Rus burjuva demokrasisi tarafın-
dan ideolojik ve politik olarak köleleştirilmesine yol açacaktır. ( 49 ) 
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Lenin’de bir akımla mücadele içine girdiği her durumda şu anla-
yışla karşılaşırız: İlkede ve pratikte çözüm farklı şeylerdir. Çizilen 
her ilke farklılığı arkasından farklı pratik adımları da getirmelidir. 
İlkeler eylemimize yol gösterebiliyorsa, işe yaramayan boş şeylerdir. 
O halde eylemimizi belirlemelidirler. İçinde bulunduğumuz anda 
(1897 sonu) bizim görüşümüzce en acil sorun Sosyal Demokratlar’ın 
pratik faaliyetleri sorunudur. Sosyal Demokrasi’nin pratik yanının 
altını çiziyoruz, çünkü teorik yanda en kritik dönem... şimdi artık 
açıkça arkamızda kalmıştır. Şimdi Sosyal Demokratlar’ın teorik gö-
rüşlerinin ana ve temel hatlarının yeteri kadar açıklığa kavuşturul-
muş bulunuyor. Ama aynı şey Sosyal Demokrasi’nin pratik yanı, 
onun siyasi proğramı yöntemleri, taktikleri hakkında söylenemez.(50) 
Teoride Narodnikler’in görüşlerini reddetmek yetmez. Bunu yapanlar 
olduğu gibi, daha ileri bir adım daha atarak işçiler arasında ajitasyon 
ve propaganda çalışması yapanlarda vardır. Ama bunlarla da Mark-
sistler arasında tam bir kopuş gerekir. Bunun içinde teorik farklılıkla-
rın yanı sıra pratik çalışmaya dair farklılıklar da çizilmelidir. 

Marksistlerin pratik faaliyetlerinin hedefi ise “proletaryanın sınıf 
mücadelesine önderlik etmek ve her iki görünümü içerisinde: Sosya-
list... ve demokratik... bu mücadeleyi örgütlemektir.( 51 ) Bu hedefe 
varmak için “faaliyetimizi işçi sınıfı yaşamının gündelik pratik sorun-
ları ile bağdaştırmak, işçilerin bu sorunları anlamalarına yardımcı 
olmak, işçilerin dikkatlerini en önemli yolsuzluklar üzerine çekmek, 
onların işverenlere karşı taleplerini daha pratik olarak formüle etme-
lerine yardımcı olmak, işçiler arasında dayanışma bi,lincini, uluslara-
rası proletarya ordusunun parçası olan birleşmiş bir işçi sınıfı olarak 
bütün Rus işçilerinin ortak davası ve ortak çıkarlarının bilincini geliş-
tirmektir.”( 52 ) 

b) Terörizm ve komploculuğa karşı 
Rus Marksistleri ve popülistler arasındaki siyasal mücadeleye 

ilişkin taktiklerdeki bu önemli fark, ilerin siyasal mücadeleyi komplo-
lardan ibaret görmeleridir. Bu, elbette onların sosyalizmi işçi sınıfının 
kendi eylemi olarak görmemelerinden ileri gelir. Lenin’e göre Marks-
sistler ‘komplolara inanmazlar, komplolar döneminin çoktan geçmiş 
olduğunu’ düşünürler. 

Hem Narodniklerin hem de onların tütrevi olan örgütlerin teröre 
başvurmadaki gerekçeleri, siyasal özgürlüklerin kazanılmasında ve 
emekçi sınıflara karşı sürdürülen baskı pılştikalarında, terör yolu ile 
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hükümeti geri adımlar attırmaya zorlamak, pazarlık gücüne sahip 
olabilmek ve tavizler koparabilmektir. Siyasi faaliyet budur ve örgüt-
lenme bu faaliyetlerin üstüne yükselir. Lenin ise özgürlüklerin kaza-
nılması, hükümetten tavizler koparılması, her yeni kazanılan mevzi-
nin, kazanılacak mevziler için dayanak noktası haline getirerek işçi 
sınıfının devlet işlerine müdahalesinin bir adım ileriye sıçraması ve 
örgütlenme görevlerini tam tersi bir mantık zinciri üzerine kurar. İşçi 
sınıfı içinde örgütlenme, ülkenin bütün sorunlarına işçi sınıfının mü-
dahale etmesini sağlayacak siyasal önderliği yaratmak içindir. Sınıf 
mücadelesi tek tek kapitalistlere karşı daha iyi yaşam mücadelesi 
için değildir. Onların devletine karşı her alanda sürecek bir mücade-
ledir. İşçiler arasında örgütlenme çalışması demek aynı zamanda 
polis, memur ve jandarma zulmünün bütün görünümlerinin teşhiri ve 
hükümeti uzlaşmalara zorlayan siyasal ajitasyonlar demektir. Eğer 
böyle bir örgüt gücünü, ülke çapında birleşmiş sınıf mücadelesinin 
üzerine oturmuş olmasından alıyorsa, bu örgüt hiçbir komploya baş-
vurmaksızın, hükümeti uzlaşmalar yapmaya zorlayabilir ve zorlaya-
caktır.  

“Proletaryanın sınıf mücadelesine önderlik eden işçiler arasında 
örgütlenme ve disiplini geliştiren onların acil ekonomik gereksinimle-
ri uğruna savaşmalarına ve sermayenin mevzi ardına mevzi kazan-
malarına yardım eden, içileri siyasal olarak eğiten, otokrasiye bıkıp 
usanmaksızın saldıran ve polis hükümetinin ağır pençesinin prole-
taryanın ensesinden çekmeyen her Çarcı başıbozuk için hayatı bir 
cendere hali,ne sokan böyle bir örgüt aynı zamanda hem koşulları-
mıza uyarlanmış bir işçi partisi örgütlenmesi hemde otokrasiye yö-
nelmiş güçlü bir parti olacaktır”( 53 ) 

Popülist akımın bir başka özelliği –sosyalizmi kendi eylemleri ola-
rak görmeleri nedeniyle- siyasal iktidarın nasıl alınacağına dair plan-
lar yapmalarıdır.* Lenin parti faaliyeti üzerine ‘uzun dönemli planlar-
dan’, ‘sistematik ve devamlı hazırlık’tan sürekli bahsetmesine rağ-
men otokrasiye yıkıcı darbenin nasıl ve ne zaman indirileceği üzeri-
ne planlar yapmanın ‘saçma ve doktirinerlik’ olacağını vurgular. “Sü-
rekli olarak sistematik, planlı hazırlıktan bahsettik; fakat niyetimiz 
hiçbir şekilde otokrasinin düzenli bir kuşatma ya da örgütlü saldırı ile 
yıkılabileceğini ima etmek değildir. Böyle bir görüş saçma ve doktiri-
nerdir Tersine çok mümkündür ve tarihsel olarak daha olasıdır ki, 
otokrasi kendisinibütün yönlerden sürekli olarak tehdit eden önce-
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den görülemeyen siuasal karmaşıklıkların yol açtığı kendiliğinden 
patlamaların etkisi altında yok olacaktır.” ( 54 ) Fakat hiçbir ciddi parti 
önceden görülemeyen ve görülemeyecek olan siyasal gelişmeler 
üzerine faaliyetini temellendiremez. Sürekli günlük çalışmayı sür-
dürmek, beklenmeyene güvenmemek ama beklenmeyene hazır 
olmak gerekir. Böylece tarihsel dönüşümler ve sıçramalar bizi ha-
bersiz ve örgütsüz dolayısıyla müdahale etme kabiliyetimiz elimiz-
den alınmış olarak yakalayamayacaktır. 

Leninist parti örgütlenmesinin en inceltilmiş, açık teorik ve pratik 
çözümlere kavuşturulması1900-1905 arasındaki dönemde olur. 
Özelliklle de, İskra’nın yayınlanmasından sonra. Ancak, İskra’da 
ortaya konulan çözümler daha önceden geliştirilmeye başlanmıştır. 
*1960 yılların sonlarındaki MDD kaynaklı popülist akıma göre ‘dev-
rimcilele’ ‘opotünistleri ayrıran çizginin devrimin nasıl olacağını sap-
tamaktan geçtiğini hatırlayalım. ‘Uzun dönemli Halk Savaşı’ ile mi 
yoksa ‘sovyetik ayaklanma’ ile mi siyasi iktidarın alınacağı en önem-
li, ayrım çizgisi idi. Birincisinden yana olanlar devrimcileri’, ikincisin-
den yana olanlar ‘oportünistleri temsil ediyordu. 
 
MERKEZİYETÇİLİK 

 
Yukarıda gördüğümüz gibi Lenin, bütün işçi sınıfı merkezlerindeki 

sınıf mücadelesinin tek bir mücadele haline getirilmesi gerekliliğin-
den kaynaklandığını anlatır. Bu Leninizmin epistomolojik doğruların-
dan biridir. Leninist merkeziyetçiliğin nedenleri, sadece gizlilik koşul-
ları, olanakların dağıtımının en iyi yapılması ya da amatörlüğe karşı 
profesyonelliğin yerleştirilmesi değildir. Kapitalist sınıf mücadelesinin 
koşulları; proteryanın belirli coğrafi merkezlere yoğunlaşması, devle-
tin sınıf mücadelesinin önündeki alabildiğinemerkezileşmiş örgütlü 
bir güç olması politikaların merkezi olarak üretilmesi gibi nedenler-
dir, sınıf mücadelesi örgütünün merkeziyetçiliğinin nedenleri. 

Merkezi parti –Merkeziyetçilik tartışmaları Rus Marksist hareketi 
içinde ilk önce bu bağlamda gündeme geldi. Çünkü Rus işçi hareketi 
çeşitli işçi, sınıfı merkezlerindeki birbirinden kopuk yerel sosyalist 
faaliyetten oluşmaktadır. Bu faaliyetin birleştirilmesi gerekir. Ama 
birbirine eklemlenmek suretiyle birleştirmek değil, yeni bir gövde; bir 
uzvun diğerinin işlemesini sağladığı sağladığı ve tamamladığı ve 



KURTULUŞ BELGELER - 8. Kitap                      264  

 

hepsinin birarada tek bir hedefe yöneldiği yeni bir gövde meydana 
getirmek için birleştirmek gerekir. 

Merkeziyetçilik ilkesine ilk itiralar, iki beli başlı temelde yükselir, 
irincisi merkeziyetçiliğin özgürlük ihtiyacı ile bağdaşmadığı, İkincisi 
ise, yerel faaliyetinin öneminin reddine yol açtığı. “Sosyal demokra-
tik faaliyet için topyekun özgürlük ihtiyacı tek –ve dolayısıyla merke-
ziyetçi- bir partinin kurulması ihtiyacıyla nasıl birleştirilmelidir?  Sos-
yal Demokrasi gücünü kendi muhalif sanayi merkezlerinde farklı 
zamanlarda, farklı biçimlerde açığa vuran kendiliğinden işçi haeret-
lerinden alır; yerel sosyal demokratik  örgütlerin faaliyeti bütün parti 
faaliyetlerinin temelidir. Bununla birlikte, eğer bu, tecrit edilmiş ‘ama-
törler’in faaliyeti ise, o zaman, kesinlikle söylemek gerekir ki, bu faa-
liyete proletaryanın sınıf mücadelesinin örgütlü ve önderliği olmadı-
ğından sosyal demokratik denemez” ( 55 ) Okuyucunun dikatini çe-
keceği üzere Lenin,’merkezi parti özgürlük ihtiyacıyla gelişmez mi’ 
sorusuna başka bir cevap vermektedir. O anda Rusya’da, siyasal 
özgürlükleri kazanmak ve sosyalizme doğru ilerlemek için sınıf mü-
cadelesinin neye ihtiyacı vardır sorusuna cevap aramaktadır. Lenin. 
Ve eğer bu ihtiyaç merkezi bir parti ise, özgürlük ihtiyacı ile çelişme-
yecek, tersine onuda çözecektir. Muhaliflerin sorunu koyuş biçimi 
ise, ‘özgürlük mü yoksa merkezi bir parti mi gereklidir’ biçimindedir. 
Yani iki sorunun birbirleri karşısındaki konumları belli olmadığı gibi, 
neye göre belirledikleri de hiç belli değildir.  

Lenin’in ‘bütün Rusya’yı’ kapsayacak gazete planı mekeziyetçil i-
ğin aracıdır.“ Şuan eminiz ki, bütün bu faaliyet biçimleri (yerel faali-
yet biçimleri-L.K.) partinin faaliyetinin temellerini oluşturmaktadır, 
ama, bunların tüm partinin bir organı aracılığıyla birleştirilmesi ol-
maksızın devrimci mücadelenin bicimleri önemlerinin onda dokuzu-
nu yitirirler.; ortak parti tecrübesinin yaratılmasına, parti gelenekleri-
nin ve sürekliliğinin yaratılmasına götürmezler. Parti organı, böylesi 
faaliyetlerle rekabet etmekten uzak, bu faaliyetlerin yayılmasına, 
bütünleşmesine ve sistemleşmesine muazzam etkide bulunacaktır. 
(56) Gazete, merkeziyetçiliğin aracı olarak bütün parti örgütlerinin 
hem sergilediği, hem de bir üst düzeyde tekrar sentez edilerek bü-
tüne maledildiği, bütün için ortaklaştırıldığı platformdur. Parti tecrü-
besi, geleceği, sürekliliği bu açık açık tartışma ve katılım yoluyla 
gerçekleşebilir. Lenin, bu hayati işlevi yerine getirmek üzere sadece 
gazetenin varlığının yetersiz olduğunun farkındadır. Ama Rus koşul-



KURTULUŞ BELGELER - 8. Kitap                       265 

  

ları bunu kaçınılmaz kılmaktadır. Gazetelerden ayrı olarak, Alman-
ya, fransa vb. işçileri faaliyetlerinin kamuya gösterilmesi, hareketin 
örgütlenmesi için başka bir çok araca sahiptir. –Parlamenter faaliyet, 
seçim ajitasyon, halk toplantıları, yerel (kırsal yada kenntsel) kamu 
idaresine katılma, sendikaların (meslek ya da işkolu) açık yönetimi 
vb., vb., bütün bunların yerine, evet bunların hepsinin yerine, -
özgürlüğü kazanıncaya kadar- kendisi olmaksızın bütün sınıf hare-
ketinin geniş bir örgütlenmesinin olanaksız olduğu, devrimci bir ga-
zetenin bize hizmet etmesi gerekmektedir. ( 57 )  

Fikirler düzeyde gerekliliği böyle ifade edilen sınıf mücadelesinin 
merkeziyetçiliğinin, bu mücadelenin örgütü olan devrimci işçi part i-
sinde hangi pratik ve örgütsel ifadeleri kazanacağı daha sonra şekil-
lenecektir. Merkeziyetçiliğin kaba anlayşının hâkim olduğu bizim 
geçmiş pratiğimiz açısından akıllarda tutulması gereken nokta, bu 
doğrunun idari bir tedbir olmadığıdır. Her siyasal doğru gibi elbette 
somut-pratik tedbirlerde ifadesini bulur. Örgütlenmeye ilişkin olarak-
ta idari tedbirlerde ifadesinini bulur, ama buradan yola çıkarak kav-
ranamaz. 

 
EKONOMİZME KARŞI   

 
1898 yılında Sosyal Demokrat Parti’nin teorik yayın organı Neue 

Zeit’ta Bernstein’ın sosyalizmin problemleri başlığı altında bir dizi 
makalesi yayınlandı. Bu makaleler revizyonizmin, ya da Bernştayn-
cılık denilen akımın başlangıcı oldu. 

 Burjuva toplumundaki işçi hareketi içinde olması kaçınılmaz olan 
bir eğilimin ilk derli toplu teorik açıklanması oldu demek, belki daha 
doğru. 

Bernsten’a göre, Marksizm, hem aşrı derece soyuttu, hem de ta-
rihsel gelişme hakkındaki görüşü bir ‘önyargı’dan ibaretti. Marks’ın 
söyklediği gibi, sermaye birikimi gerçekleşmemiş, küçükler büyükler 
tarafından yutulmamış, krizler azalır olmuştur. Ayrıca, toplumun iki 
zıt sınıfa bölünmesi de öngörüldüğü gibi gerçekleşmemişti. Bir yan-
dan siyasal demokrasi gelişiyor, diğer yandanda işçi hareketlerinin 
baskısıyla sömürü azalıyordu. Bütün bunlar devrimin gereğini orta-
dan kaldırıyordu. O halde, ‘hareket her şeydir, nihai sonuç ise hiçbir 
şey’. 
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Bu düşünceler Rusya’da da yandaşlar buldu endisine. Legal 
Marksistler ve Ekonomistler, Lenin’in Bernştaynizmi temsil edenlere 
karşı şiddetli bir polemik yürüttüğünü biliyoruz. Her iki gruptan asıl 
hedef aldığı, Ekonomistlerdi. Çünkü bunlar işçi hareketinin parçası 
ve RSDİP’in kurucu gruplarından birisi idiler.  

 
KENDİLİĞİNDENCİLİK VE BİLİNÇ  

 
Ekonomistler kendileri ile Iskra ve Zerya arasındaki farkı şöyle ta-

rif ediyorlardı: “ kendiliğinden unsur ile bilinçli, ‘yöntemsel’ unsurun 
göreli öneminin farklı değerlendirilmesi” ya da “gelişmenin nesnel ya 
da kendiliğinden unsurunun önemini küçümseme”.İfadeleri biraz 
daha açacak olursak, Iskra işçi hareketinin kendiliğinden yanına, 
bilinçli ‘yöntemsel’ yanına verdiği kadar önem verememektedir. Ge-
lişmenin kendiliğinden ve nesnel yanının vurgulamak yerine, bilinç 
unsurunu öne çıkarmakta, onu vurgulamaktadır.Lenin’e göre; kendi-
liğinden hareket, yani işçilerin yaşam koşullarını iyileştirmek için 
kapitalistlere karşı mücadeleleri sosyalizmin temelidir ve sosyalizm 
gücünü buradan alır. Rusya’da da 1890’ların ilk yarısından itibaren, 
gerek sayıca gerek kapsadığı güçler bakımından giderek artan grev-
ler yaşanmaktadır. Alınması gereken tutum nedir, hangi soruları 
kendimize sorarrak yolumuzu açacağız. 

Bence Lenin şu soru ile işe başlar: İşçi sınıfının yükselen kendili-
ğinden eylemi Marksistleri hangi teorik, siyasal ve pratik görevlerle 
karşı karşıya bırakmaktadır. Haraketi teorik olarak tarif etmek ve 
bunun sonucunda ortaya çıkan siyasl görevleri yerine getirmeye 
koyulmak yerine, kendiliğinden hareketin önemini tekrarlamak so-
rumsuzluk olduğu gibi, sonuçları açısından tehlikelidir de. “. . . ‘İleri-
ye doğru atılan her adım, her gerçek ilerleme, bir düzine proğram-
dan daha önemlidir.’ Teorik kargaşalık döneminde bu sözcükleri 
yinelemek tıpkı bir cenazede yaşlılara ‘gözün aydın’ demeye ben-
zer.”( 58 ) Atasözündeki gibi bir taraf “olana değil olacağa bak!” der-
ken, diğer taraf “olacağı boşver olana bak!” demektedir. 

Ekonomistlerin Berştayn ile birleştikleri nokta, teorinin önemini 
küçümsemeleridir. Bernstein “amaç hiçbir şeydir” deyip, Marksizmi 
küçümser ve eleştirirken, Ekonomistler, yükselen işçi hareketi içinde 
bilincin, yani teorik ve siyasal müdahalenin rolünü küçümsyerek bu 
müdahalenin sebebini oluşturan nihai amacı gündemde tutma, ken-
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diliğinden hareketi nihai amaca bağlama görevine sırt çevirmektedir-
ler. İşçi hareketinin gündeminden nihai amaç hedefinin kalması de-
mek hareketi sürekli yenilemek ileriye doğru çeken, aynı zamanda 
bütün toplumsal sorunları önüne koyarak el atan ve  böylece hego-
manyasını kurmasını sağlayan dinamiğin yok olması demektir. Bu 
durum, hareketin, varolan burjuva siyasal çözümlerden birinin, en 
uygun olarakta reformist çözümlerden birinin önderliği altına girmesi 
ile sonuçlanır. 

“İşçiler arasında sosyal demokrat bilincin olamayacağını söyledik. 
Bu bilinç onlara dışarıdan getirilmeliydi. Bütün ülkelerin tarihi gös-
termektedir ki, işçi sınıfı, salt kendi çabasıyla sadece sendika bilin-
cini, yani sendikalar içinde birleşmenin, işverenler karşı mücadele 
etmenin ve hükümeti gerekli iş yasalarını çıkarmaya zorlamanın vb. 
gerekli olduğu inancını geliştirebilir.”( 59 ) . . . “ kendiliğinden işçi sını-
fı hareketi, trade-unionculuktur, Nur-Gewerkschaftlerei’dır ve trade-
unionculuk, işçilerin burjuvaziye  ideolojik köleliği demktir.” ( 60 ) Ne 
yapmalı’da söylenen bu sözler 1903’te İkinci Kongre’de tartışmalar 
yol açarlar. Bugün de pek çok sol çevrede açkamtadırlar. Ekono-
mistlerin sözcülerinden Martinov uzun bir konuşma yapar.: 

“Bütün ülkelerin tarihinin bana söylediği, modern sosyalizmin pro-
letaryanın hareketinin ürünü olarak ortaya çıktığı ve ‘işçi sınıfı hare-
ketinkendiliğinden gelişmesinin, onun’ burjuva ideolojisine bağlı de-
ğil, modern bilimsel sosyalizme ‘tabi olmasına yol açacağı’ dır.” ( 61 )  

. . . . . . . . .  
“Böylece tarih bize şunları söylemek hakkını veriyor: Birincisi, her 

ne kadar malzemesi daha önceden burjuva demokratları tarafından 
hazırlandıysa da, bütün modern sosyalizm işçi sınıfının ürünüdür ve 
ikincisi, modern sosyalizmin işlemesinde, işçi sınıfının bilinç seviye-
leri farklı olan kesimleri pratikte, elyordamı ile ayrı görevlere ve çö-
zümlere ulaştılar. İdeologlar bu gövdeleri keşfettiler, sentezini yaptı-
lar ve ideolojik olarak kurdular.”( 62 ) .....” Modern sosyalizm proletar-
yanın sınıf mücadelesinin kendiliğinden eğiliminin en tam ve bilinçli 
eğitimdir derken, bilincin aktif rolünü küçümsemediğimiz gibi, aksine 
onun en yüksek seviyesine çıkarmaktayız. Çünkü, proletaryanın 
teorik prensiplerimizin gerçekleşmesine doğru gelişmesinin doğanın 
kendiliğinden yasaları ile uygunluk halinde ilerleyeceğinden eminiz” 
( 63 ) . . . . . . .” Lenin’in teorisinin pratikte ulaştığı nedir? Şüphesiz 
bahsedilen tattik hatalara ve ihmallere karşı keskin bir silah sağla-
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maktadır. Fakat, aynı zamanda diğer tehlikeli takdik hatalara yol 
açmaktadır. İşçi sınıfı kitleleri ile hareketin önder unsurları arasında 
seçkin partinin eylemi ile işçi sınıfının geniş kapsamlı mücadelesi 
arasında derin bir çatlağa yol açıyor.” ( 64  ) (65 

. . . . . . . 
“Hareketimiz eskiden düzensizlik ve amatörlükten çekerken, bu 

dönemde tersine, özü itibariyle, proletaryanın sınıf partisi için uygun 
olmayan fakat kendisini çeşitli devrimci unsurlar temelinde inşaşa 
eden radikal bir partiye uygun bir suikastçi Jakoben plan önerildi ve 
sempati ile karşılandı.”(23) . . . .”Genel olarak işçi sınıfı hareketi bur-
juva ideolojisine doğru eğilim taşımaz. İçinde büyüdüğü ve geliştiği 
burjuva atmosferden kendisini kurtaramadığı sürece burjuva  izle-
nimler taşır. Yoldaş Lenin, işçi sınıfının kendiliğinden hareketinin 
burjuva ideolojisinden kopmadığının, fakat kendisini burjuva ideolo-
jisine tabi kaldığını iddia ediyor.” (24) 

Martinov, işçi sınıfının kendiliğinden hareketinin, onu, taşımakta 
olduğu burjuva izlenimlerden hızla kurtaracağı ve sosyalizme vardı-
racağını iddia ediyor. Bu sürecin mutlaka böyle olacağı ve teorik ve 
siyasal müdahalenin bunda pekte önemli olmadığını savunuyor. 
Toplumsal hareketi doğa yasalarıyla kıyaslama hatasına düşerek, 
bilinçli insan eylemi faktörünü hesaba katmamak. Gramsci’nin bah-
settiği ‘saf mekanikliğe’ yol açıyor. Tarihte ‘saf mekaniklik’ yoktur. Bu 
sözlerin üzerinden 80 yıldan fazla zaman geçti. O zamandan bu 
yana dünyada büyük kendiliğinden patlamalar, grevler yaşandı. Fa-
kat Kapitalizm hala egemen dünya sistemi olmaya devam ediyor. 
Fakat biz tartışmamıza dönelim. 

Yaşam koşullarını iyileştirme mücadelesine girişen, sermayeye 
karşı kendisini kendiliğinden savunan proletaryanın bu süreçte kar-
şılaştığı sorunlardan en önemlisi, kapitalist toplumsal kuruluşun 
içinde verdiği bu mücadeleyi, onun sınırlarını aşan bir toplum ve 
dünya hedefine başlayabilmesidir. Gerekli olan müdahale, sınıf mü-
cadelesinin onları içine soktuğu ve sosyalizme kazanımlarını hem 
nesnel olarak hem de ruh hali itibariyle olağanüstü kolaylaştırdığı 
koşullarda, taşıyageldikleri düşüncelerle, el yordamıyla içgüdüsel 
olarak farkına varmaya başladıkları doğruları birbirinden ayırtdetme-
lerine, ayıklamalarına ve varlıklarını ve mücadelelerini yeni bir dün-
ya anlayışının içine yerleştirmelerine yardım edecek mücadeleyi 
yanıbaşlarında bulmalarıdır. Devrimci partinin görevi budur ve örgüt-
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lenme takdikleri bu işlevi sürekli kılmasını sağlayarak biçimleri ger-
çekleştirebilmesine yararlar. 

Kendiliğinden hareketin, kendiliğinden sosyalizme varacağı üze-
rine Lenin şunları söylüyor: “. . .Çoğu kez, buna, garanti gözüyle 
bakılır. . . .İşçi sınıfı kendiliğinden sosyalizme doğru çekilir, ne var ki, 
en yaygın(ve sürekli olarakve çeşitli biçimler altında canlandırılan) 
burjuva ideolojisi, kendisini, kendiliğinden işçi sınıfı üzerinde daha 
da büyük ölçüde kabul ettirir”(25) Bütün insanlar gibi işçiler de , va-
rolan, hakim olan, kendilerinin de zaten taşımakta oldukları düşün-
celeri sürdürmeye; tamamen yeni olan, bütün toplumsal ilişkileri 
tersine çeviren bir düşünce sistemini kabul etmeye kıyasla, daha 
yatkındırlar. Sadece yaşam koşullarının iyileştirilmesi için verilen 
mücadele,  toplumu ve dünyayı değiştirmeye yönelik değildir. Ve 
egemen burjuva ideolojisi ile çok kolaylıkla eklemlenebilir. Dolayısıy-
la, eskinin kendisine ve sosyalist, ilerici görünümlü bütün biçimlerine 
ve bunların işçi sınıfı içinde yer edinmesine karşı Marksistlerin uz-
laşmasız bir mücadele sürdürmeleri gerekir. Trade-unionizm yada 
Nur-Gewerkschaftlerei ya da Almanya’daki şampiyonlarının adıyla 
Schulze-Delitsches,Hirsch-Duncher sendikacılığı, ücretli köleliğin 
sürmesinin ‘sosyalist’ çözümden başka bir şey değildir. “. . .Demek 
oluyor ki, görevimiz, sosyal demokrasi görevi, kendiliğindenliğe karşı 
savaşarak, işçi sınıfı hareketini, burjuvazinin kanatları altına sokmak 
yolundaki bu kendiliğinden Trede-unioncu çabadan uzaklaştırmak, 
ve devrimci sosyal demokrasinin kanadı altına sokmaktır.”(26) Bu-
radaki kendiliğidenliğe karşı savaşmak sözleri, zaman zaman yo-
rumlandığı gibi, işçi sınıfının kendiliğinden hareketine karşı savaş-
mak, onun sosyalizmin temeli olan tarihsel insiyatifini öldürmek ve 
yerine ‘planlı’, ‘önceeden hazırlanmış’ eylemleri geçirmek değildir. 
Vurgulanan ve polemiğinin şiddetini de etkisiyle olsa gerek, tek baş-
larına ele alındıklarında yukarıdaki yorumlara yol açabilecek olan bu 
sözler, kendilliğindenci akıma, yani sınıfın kendiliğinden hareketinin 
kendiliğinden sosyalizme yöneleceğini öğütleyen akımın sınıf için-
deki etkilerine karşı savaşmak anlamını taşıyor.  

Ekonomistler ‘bilinçli unsurun rölünün abartılmaması’ iddialarını, 
bilimsel sosyalizme, bir bütün olatrak işçi sınıfının kendisinin kendil i-
ğinden eylemlerinin sonucunda ulaştığı teziyle kanıtlamaya çalışı-
yorlar. Bu teze karşılık Plekhanov Kongre’ de şöyle diyor. “. . . Yol-
daş Martinov Engels’ten alıntı yapıyor: ‘Bilimsel Sosyalizm proletar-
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ya hareketinin teorik ifadesidir.’ Fakat Engels’in sözleri en nihayetin-
de genel bir önermedir. Soru şudur: İlk önce bu ‘teorik ifade’yi kim 
formüle eder; Lenin tarih felsefesi üzerine bir tez değil, işçi sınıfının 
‘devrimci basil’ olmadan (sosyalizmi, -L.K.) yakalamasını bekleme-
yiz diyen Ekonomistlere karşı bir polemik yazıyordu. ‘Demrimci ba-
sil’in işçilere bir şey söylemesi yasaklanmıştı, çünkü, ‘devrimci ba-
sil’di, yani teorik bilince sahipti. Fakat eğer ‘basil’i aradan çıkarırsa-
nız, içine bilincin dışardan enjekte edilmesi gereken yeknesak bi-
linçsiz bir kitle ile başbaşa kalırsınız. ...Sendikal mücadeleden bah-
sederken, kapsamlı sosyalist bilincin, yalnızca, iş gücünün satışına 
hükmeden koşulların iyileştirilmesi için verilen mücadelenin sınırları-
nın dışından tanıtılabileceği fikrini geliştiriyor.” (27) 

Lenin ise, kongre’de bu konuda çok kısa bir konuşma yapar. Da-
ha sonra Bir Adım ileri İki Adım Geri’de, Ekonomistlere karşı daha 
önceden gereken söylenmişti ve Kongre’de aynı şeyleri tekrar söy-
lemeye gerek yotu diyecektir. Konuşmasında, “. . .Lenin’in zıt eilim-
lerden söz etmediği fakat katagorik olarak işçi sınıfı hareketinin dai-
ma burjuva ideolojisine teslim olmaya ‘eğilimli’ olduğunu iddia ettiği 
söyleniyor. Sahi mi? İşçi sınıfı hareketinin Schulze-Delitsches ve 
benzerlerinin hayırsever yardımlarıyla burjuva dünya görüşüne çe-
kildiğini söylemedim mi? Ve kimdir bu ‘benzerleri’? Ekonomistlerden 
başkası değil, burjuva demokrasisinin Rusya’da bir hayal olduğunu 
söylemiş olanlardan başkası değil. Bugün örnekleri herkese gözük-
meye başlayınca, burjuva radikalizminden ve liberalizminden böyle 
ucuzca bahsetmek kolay. Fakat daha önce böyle miydi? . . . . Le-
nin’in işçilerin de ideolojisinin oluşmasına katkıları hiç dikkate alma-
dığı söyleniyor. Sahi öyle mi? O zaman ve daha sonra tam bilinçli 
işçilerin, işçi liderlerin, işçi devrimcilerin  eksikliğinin hareketimizin 
tam da en önemli eksiği olduğunu söylemedim mi? Böyle işçi dev-
rimcilerin yetiştirilmesinin en önemli görevimiz olduğunu orada (Ne 
Yapmalı’da –L.K.) söylemedim mi? . . . .  

Bitireyim. Hepimiz biliyoruz ki, Ekonomistler çubuğu bir tarafa 
büktüler. Düzeltmek için öbür tarafa bükmek gerekiyordu, ben de 
bunu yaptım.” (28)  

Ekonomistlerin kendiliğindencilik teorilerinin sonucunda vardıkları 
siyasal mücadele anlayışı da bu teori ile ister istemez bağlantılıdır. 
İçiler arasındaki ajitasyon ve propaganda iktisadi teşhirler seviye-
sinde kalmalı, talepler ‘gerçekçi’ talepler, yani burjuva demokras,si 
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koşullarında elde edilebilen talepler olmalıdır. Açıktır ki, böyle bir 
mücadele için Markssit olmaya gerek yoktur. Zaten başlamış olan 
büyük kendiliğinden işçi eylemleri, Çarlığa karşı burjuva demokratik 
muhalefetin siyasal önderliği altında (devrim gibi ‘ütobik’, ‘gerçekçi 
olmayan’  hedeflerle vakit geçirmeksizin) pekala kısa zaman içeri-
sinde gerçekleşebilir. Marksistlere göre ise, sosyalizm başka b,r şeyi 
temsil edeer; “Sosyal Demokrasi yalnızca iş gücünün daha uygun 
koşullarla satılması değil, aynı zamanda mülksüzlerin kendilerini 
zenginlere satmaya zorlayan toplumsal düzenin kalkması için de işçi 
sınıfı mücadelesine önderlik eder. Sosyal demokrasi yalnızca belirli 
bir işverenler grubuyla ve örgütlenmiş bir siyasal güç olarak devletle 
de ilişkilerde işçi sınıfını temsil eder.”(29) 

Sendikal mücadelenin günümüzn kapitalist ülkelerinde çok açık-
ça gözüken bir yanı daha var. O da sınıfı bölmesi. Belirli iş kolunda 
mücadeleye girişen işçilerin çoğu zaman  diğer işkollarındaki işçi 
sendikaları tarafından tarafından yalnız bırakıldıklarını görmekteyiz. 
Aktif olarak desteklemedikleri gibi (sempati grevleriyle, kısa süreli 
grevlerle vb.) dolaylı biçimlerde grev kırıcılığı da yapmaktadırlar. 
Örneğin İngiliz maden işçilerinin grevinde kamyoncular, grev gözcü-
sü işçilerin gözü önünde ve polis desteği altında depolardan kömür 
taşımaya devam ettiler. Dok işçileri ithal edlen kömürleri boşalttılar, 
enerji santrallerindeki işçiler fazla mesai yaparak çalıştılar. Sendikal 
mücadelede işçiler toplumun kapitalistler ve  işçiler diye ikiye bö-
lünmüş olduğunu bilirler ve sendikalar işin bu kadarını anlatırlar. 
Ancak, kapitalizmi yok etmek gerektiğinin bilincine varmadıkları sü-
rece, ister istemez grev yapan diğer işkollarındaki işçileri destekle-
mezler. Desteklemenin kendileri için çıkarı nerededir? Bu çıkar 
mevcut toplumsal kuruluşun sınırlarını aşmaktadır. Devrimci Mark-
sist parti sendikal örgütlenmenin sınıfın bütün ülke çapındaki birliğini 
bozucu ve kendisinde içkin olan yanın düzeltilmesi olmak zorunda-
dır. Bu özellik sendikal örgütlenmede içkindir, çünkü sendikalar işko-
lu esasına göre, belirli bir işveren grubuna karşı örgütlenirler. Ve 
zaman zaman bir işkolundaki işçilerin anlık çıkarları, diğer işkolla-
rındaki işçilerin çıkarlarıyla uzlaşma, uzlaşmayabilir ve burjuvazi 
greve çıkanla çıkmak istemeyeni pekâlâ birbirine düşürebilmekte ve 
sendikalar da buna seyirci kalmaktadırlar.  Burada elbette, sendika-
ların bürokratikleşmeleri, işçilere kıyasla pekçok ayrıcalığa sahip 
ömür boyu yerinde kalan yöneticilerin varlığı gibi faktörler de sözko-
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nusudur. Ama bu faktörlerinde hepsi sendikal örgütlenmenin kendi-
sinde içkin olan özellikten kaynaklanmaktadır. Sınıfın bütününün 
değil, kesimlerinin çıkarlarını savunmaları ve ücretli köleliğe değil,  
onu yöneten kuralların iyileştirilmesi için mücadele etmeleri. Rus 
Marksist hareketinin Proletarya içerisinde kısa bir zamanda ciddi 
mevziler ele geçirmesinin belki de ene önemli nedenlerinden biri, bir 
yanda burjuva demokratik alternatifin diğer yanda sendikaların kök 
salmasından önce veya aynı anda ortaya çıkması ve kısa zamanda 
berrak ve zengin bir teorik hat oluşturarak, yükselen kendiliğinden 
işçi hareketine müdahaleye hazır hale gelmesi, tarihsel fırsatı ka-
çırmamış olmasıdır. 
 
ÖRGÜT SORUNUNDA KENDİLİĞİNDENCİLİĞE KARŞI MÜCA-
DELE 

 
Yükselen işçi sınıfı hareketinin getirdiği teorik ve siyasal sorunlar 

karşısındaki kendikliğindencilik, aynı akımın parti örgütlenmesine 
yaklaşımlarına da yansır. Lenin’in dediği gibi “herhangi bir örgütün 
niteliğini doğal ve kaçınılmaz olarak belirleyen şey o örgütün eyle-
minin içeriğidir.”(30) 

Devrimci Marksist teorinin işçi sınıfının kendiliğinden hareketi 
karşısındaki farklılığı ve önemi neyse, sınıf mücadelesi içindeki dev-
rimci marksist unsurlar da örgütlenme sorununda ortalama işçiden 
farklı bir öneme sahiptir. Gene aynı şekilde kendiliğinden hareketin 
sonunda doğan ve taşıdıkları bilinç itibariyle türdeş olmayan işçilerin 
oluşturduğu işçilerin oluşturduğu örgütlerle farklı bilince sahip olan-
ların ve dolayısıyla birincilerden farklı taleplere sahip olanların örgüt-
leri birbirinden ayrılmalıdır. İkinciler sınıf bilinçli sosyalist öncü işç i-
lerdir ve Lenin’in bunları yığından altını dikkatle altını çizerek ayırdı-
ğını görmekteyiz.” . . . Yığının ortalama öğesi olan bu işçiler grevler-
de ve polisle ve askeri birliklerle yapılan sokak çatışmalarında insan 
üstü bir enerji ve özveri gösterebilirler ve tüm hareketlerimizin sonu-
cunu belirleyebilirler (ve belirleyecek olanlar yalnızca onlardır) ama 
siyasal polise karşı mücadele özel nitelikler gerektirir, profesyonel 
devrimciler gereklidir. Ve biz, yığınların sadece somut istemler değil, 
işçi yığınlarının gittikçe artan sayıda profesyonel devrimciler de ‘öne 
sürmesini’ sağlamalıyız.” (31) 
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 Lenin’e göre parti örgütü profesyonel devrimcilerden oluşmalı-
dır.”. . İddia ediyorum ki: 1.Sürekliliği sağlayan istikrarlı bir önderler 
örgütü olmadan hiçbir devrimci hareket varlığını sürdüremez; 
2.Hareketin temelini oluşturan ve ona katılan halk yığınları mücade-
leye kendiliklerinden nekadar büyük sayıda sürüklenirse, böyle bir 
örgüte olan gereksinme o ölçüde ivedileşir ve bu örgüt o ölçüde sağ-
lam olmalıdır. . . . .3.Böyle bir örgüt esas olarak devrimci eylemi 
meslek edinmiş kimselerden oluşmalıdır; 4.Otokratik bir devlette, 
böyle bir örgütün üyelerinin devrimci eylemi meslek edinmiş 
ki,mselerle ve siyasal polisle mücadele sanatında profesyonel ola-
rak eğitilmiş kimselerle ne denli sınırlarsak örgütü açığa çıkarma o 
ölçüde zorlaşacaktır; 5.Harekete katılabilen ve orada etkin olarak 
çalışabilen işçilerin ve öteki toplumsal sınıflardan gelme üyelerin 
sayısı o ölçüde büyük olacaktır.” (32) 

Alıntının uzun olduğunun farkındayım. Ama yukarıdaki satırlarda, 
katı formüllere indirgenmiş gibi gözükselerde, Lenin’in parti anlayı-
şının somut sonuçları itibariyle yapılabilecek en özetini sunduğu 
inancındayım. 

Leninist parti bir bütün olarak, sınıf mücadelesinin önderlerinin 
örgütüdür. Fabrikaların önderlerinden başlayarak, sınıf mücadelesi-
nin içinden süzülüp gelmiş bölgesel ve ülke çapındaki önderlerine 
kadar. Bu insanlar, otoriteyi, kendine güveni ve insiyatifi kendilerini 
tayin eden örgüt merkezinden değil siyasal temsilcisi oldukları ger-
çek işçi kitlelerinden alırlar. ‘Yeknasak ve bilinçsiz’ kitle içinde ‘dev-
rimci basil’ görevini görürler. Hareketin attığı her ileri adımın siyasal 
kazançlarla bağlanmasında ve proletaryanın toplumsal hegomanya-
sını kurmasında uyarıcı, aydınlatıcı, yol gösterici görevleri yerine 
getirirler. Sınıfın ortalama öğrencisinden farklıdırlar ama yaşam bağ-
ları ile sınıfın geniş kitlelerine bağlıdırlar, orada nefes alıp verirler. 
Bu insanları ülke düzeyinde birbirine bağlayan, bir fabrikadaki dene-
yimi diğer fabrikalara, bir bölgedeki deneyimi diğer bölgelere aktara-
rak, bütün deneyimleri bir araya getirip siyasal ve pratik sonuçlar 
üreterek tekrar deney sahiplerine iletecek merkezi bir örgüt gerekir. 
Açıktır ki, daha geniş yığınların mücadeleye atılması ile böylesi un-
surlara ve böylesi unsurları bir araya getirecek olan örgüte gereksi-
nim olacaktır. Çünkü, hareketin büyümesi demek dvrimci Marksizme 
düşen müdahale görevinin büyümesi ve karmaşıklaşması demek-
tir.’Böyle bir örgüt devrimci eylemi meslek edinmiş’ kişilerden yani 
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profesyonel devrimcilrden oluşmalıdır. Profesyonel devrimci kavra-
mı, Lenin’e ‘Blankist’, ‘Jakoben’  eleştirilerinin gelmesine yol açtığı 
kadar, gerçekten ‘Blankist’, ‘Jakoben’ siyaset ve örgüt pratiğine sa-
hip olanlar tarafından da ‘Leninizm’lerinin öğesi olarak benimsenmiş 
bir kavram. Bana kalırsa, Lenin’in profesyonel devrimcisi ve örgütlü 
olarak siyasi faaliyet sürdüren ve bu faaliyeti sürdürdüğü fiziksel 
alandaki diğer insanlardan siyasal olara farklı olan, önder olabilen 
kişidir. Yani ‘önderler örgütü’ ile ‘profesyonel devrimciler örgütü’ aynı 
şeydir. Fakat ‘meslek edinmiş’ olmak, popülist ve terörist bir siyasal 
pratikle birleştiğinde, işçi kitleleinden organik olarak ayrışmış, onla-
rın günlük mücadelesi içinde olmayan ve işçi kitlelerinden farklığını-
nı, onların dışında kurulmuş bir örgütün mensubu olmaından, sınıf 
mücadelesini, koşullarını ve gereksinimlerini dikkate almadan sap-
tanan talepler ve mücadele biçimlerini kitlelere ulaştırmaya çalışan 
(boşuna bir Çaba!) devrimci tipine denk düşer. Bu tür bizim geçmiş 
pratiğimizn devrimci tipinin aynısıdır. Dolayısıyla siyasi baskı ve ge-
ricilik koşullarında örgütler, darbe yediği zaman böyle bir siyasal 
pratiğin yarattığı devrimci tipi çoğunlukla kendini açıkta bulur ve ye-
niden örgütlenebilmek, bu sefer doğru bir zeminde bile olsa olağa-
nüstü zorlaşır. 

Fakat bu anlatılanlardan, Lenin’in partisinde belirli örgütsel görev-
leri yerine getirmek üzere geçimi parti tarafından sağlanan ve bu 
anlamda ‘profesyonel’ olan üyeleri yoktur demek istemiyorum. “Bu 
ağa(Iskra Gazetesinin dağtım ağı-L.K.) doğrudan bağlı olan ve örgüt 
tarafından geçimleri sağlanan devrimci militanların sayısı daima 
küçüktü. Gazete ilk başladığında on civarında; 1901’de bir düzine 
kadar ve 1903’te en fazla otuz kişiydiler. Bu sayılar bile çok sık de-
ğişiyordu, çünkü tutuklananlar Iskra ‘dağtımının’ saflarını imha edi-
yordu. 1902’nin sonunda hala tutuklanmayan dört kişi kalmıştı” (33) 

 
GİZLİ VE DAR AMA SINIF MÜCADELESİNE ÖNDERLİK EDEN 
ÖRGÜT  

 
Lenin’in Ne Yapmalı’da ısrarla yığın örgütü olmaya karşı çıktığını, 

parti üyeliğini profesyonel devrimcilerle, önderlerle sınırlamaya ça-
lıştığını ve buna gerekçe olarak da gizlilik koşullarını öne sürdüğünü 
biliyoruz. fakt bir yandan da bu partinin sınıf mücaelesine, yani mi l-
yonlerın mücadelesine önderlik edeceğini anlatır. Bu iki özelliğin 
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birbiriyle çeliştiği çok sık söylenmekte ve tartışılmaktadır. 1905 dev-
riminin patlamasından sonra yapılan ve RSDİP’in 3.Kongresi diye 
bildiğimiz, ama aslında RSDİP içindeki Bolşevik fraksiyonun delege-
lerinden olan kogrede, Lenin’in partinin kapılarının açılmasını öner-
diğini hatırlatanlar, 1905’ten önce söyledikleri ile çelişmedi mi diye 
sormaktadırlar. 

1900’lü yılların başlarında, otokratik Rusya’da devrimci Marksist 
bir örgütün,sınıf mücadelesine önderlik etmeye hazırlanması ile dar 
olmasının çeliştiğini görmekteyiz. Ne Yapmalı’dan sonra yazılan Bir 
Yoldaşa Mektup’ta,Lenin parti örgütlenmesine dair düşüncelerini 
somutlar. Anlatılan partinin St.Petersburg’daki örgütlenmesinin nasıl 
olması gerektiğidir. Rus proletaryasının merkezi olan bu şehirde 
bütün parti örgütlerini yöneten şehir komitesinin kimlerden oluşması 
gerektiğini anlatırken, iki olgunun nasıl bir arada bulunabileceği kav-
ranabilmektedir.  

“. . . .Mümkün olan enfazla sayıda işçinin tam sınıf bilinçli, profe-
yonel ve devrimci ve komite üyesi olması için gerekeni yapmalıyız.* 
İki değil tek bir komie olacağı için, komite üyelerinin şahsen pek çok 
işçiyi tanımaları özel bir öneme sahiptir. İşçiler arasında olup biten 
her şeye önderlik etmek için, bütün mahallelere girip çıkabilmek, pek 
çok işçiyi tanımak, her çeşit kanallara sahip olmak, vb., vb.gerekidir. 
Bu yüzden, komite, işçilerin kendi aralarından çıkardıkları, işçi hare-
ketinin mümkün olduğunca çok, belli başlı liderlerini içermektedir. (*) 
İşçi kitleleri ile en geniş ilişkiye ve onlar arasında en iyi ‘üne’ sahip 
olan devrimci işçileri komiteye almaya gayret etmeliyiz”(34) 

Parti örgütlerini oluşturan işçiler, alabildiğine çeşitli ve çeşitli ör-
gütlülükteki işçi gruplarının içindeki ve önder olan işçilerdir. Okuma 
grupları, sendika grupları vb. gibi açık, yarı açık gruplar gizli parti 
örgütlerini çevreler. Bir fabrika komitesinin başarısı fabrikadaki ola-
bildiğince çok işçiyi böylesi gruplarda bir araya getirmekte gösterdiği 
başarı ile, parti propagandistlerinin bu gruplarla yüz yüze gelebilme-
si ile, parti edebiyatının sürekli dağıtımının yapılmas, bilgi toplanma-
sı ve mümkün olduğu kadar çok işçinin parti yayın organı ile yazış-
ması ile ölçülür. Önderliğin nasıl elde edileceği üzerine ise Lenin 
şunları söylüyor: “...Bütün hareketin liderliğini elde etemk şüphesiz 
güç sahibi olmakla değil, fakat otorite, enerji, daha fazla deneyim, 
daha fazla beceriklilik, ve daha fazla yetenek sayesinde olur.”(35) 
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Bütün bu özelliklerin en parlak bileşiminin Lenin’in kendisi olduğunu 
sanırım söylemeye gerek yok. 

Böyle örgütlenmiş bir partinin üye sayısının dar olmasına karşılık 
neden yığınları temsil edeceğini kavramak zor değil. Ayrıca ‘dar’ 
kavramı çok göreli bir kavram. Örneğin, 1906’da RSDİP’in Bund ile 
beraber toplam üye sayısı yüz bin idi ve pekala yığın örgütü idi.(36) 
Ama genede sınıfın partisi olarak, sınıf ile kıyaslandığında azınlığı 
oluşturuyordu. Yani ‘kapıların açıldığı’ dönemde de RSDİP dar ol-
maya devam etti. Bu noktada sorunun ‘gizli mi’, ‘açık mı’, ‘dar ve sıkı 
örgütlenmiş çelik disiplinli örgüt mü’ ‘yığın örgütü mü’ vb. gibi teknik 
ve dönemsel kavram ve olgularla açıklığa kavuşturmanın olanaklı 
olmadığını düşünüyorum. Bu açıklamalar oldukça yüzeyseldir ve 
teorik bir açıklama olamaz, dolayısıyla başka ülkeler için de örnek 
olacağını iddia etmek, iddiadan öteye bir anlama taşıyamaz. Açıkla-
yıcı yanın, Leninist partinin daima örgütlü olarak ve  bilfiil siyasal 
faaliyet sürdüren öncülerin partisi olması ilkesinde yattığı inancında-
yım. Siyasi baskı ve gericilik koşullarında böylesi unsurlar doğal 
olarak azalır, buna birde gizlilik koşullarının kuralları eklendiğinde 
azınlık olan parti, iyice azınlığa düşer, iyice daralır. Siyasal özgürlük 
koşullarında aynı unsurların sayısı doğal olarak artar, devrim şartla-
rında ise, yüzlerle, binlerle artaralar ve parti genişler, yığınsallaşır. 
Sonuç olarak, özellikle Türkiye solunda egemen olan anlayışta ol-
duğu gibi, daima aynı darlıkta, başlangıcındaki darlıkta olan bir parti 
değildir. 

 
BOLŞEVİZM - MENŞEVİZM AYRILIĞI 

 
1903’deki İkinci Kongre’de Rus Marksit işçi hareketi Bolşevikler 

ve Menşevikler diye adlandırılan iki kanada bölündü. 1912’ye kadar 
aynı parti içinde kalmalarına rağmen, bir daha gerçekten hiçbir za-
man birleşmediler. 1906’daki Dördüncü (Birleşme) Kongre’de her iki 
fraksiyonun temsilcilerinden oluşan merkez komitesi seçilmesi ve 
ortak parti organının yaynlanmasının karar verilmesine rağmen Bol-
şevikler Kongre’den sonra, bir yandan da kendi bağımsız yayın or-
ganlarını devam ettirdiler. Merkez komitesi hakkında Zinoviev şöyle 
diyor: “. . . Fakat aynı zamanda, Bolşevikler, Kongre sırasında kendi 
iç ve Parti için gizli olan merkez komitelerini oluşturdular.”(37) 
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Ayrılık tüzüğün üyelik ile ilgili birinci maddesi üzerinde olur. Mar-
tov ve Lenin iki ayrı üyelik anlayışına sahiptirler. Lenin’e göre üye 
olmak; proğramı benimsemek, aidat vermek gibi ölçütlerin yanında 
daha önemli bir başka şeyi gerektirir. Partinin bir örgütüne bizzat 
katılmak. Martov ise Kongre’de kabul edilen önerisinde, bizzat ka-
tılmak yerine, parti örgütlerinden birinin yönetimi altında ‘partiye dü-
zenli olarak kişisel yardımda bulunmayı’ yeterli görür.  

Tartışma karşılıklı olarak eleştiri ve suçlamalarla sürer. Merkezi-
yetçilik ilkesinde anlaşmış olmalarına rağmen Ne Yapmalı’ya kong-
rede gelen eleştirileri Lenin’le birlikte karşılamış olmalarına rağmen 
ve Lenin parti örgütlenmesine dair ilkeleri Iskra’da geliştirmiş olma-
sına rağmen farklılık nerede yatıyordu acaba? Veya bir başka deyiş-
le iki ayrı parti üyesi tarifi, hangi teorik ve siyasal farklılıklara tekebül 
ediyordu? 

“. . . Sınıfın öncüsü olarak, Partinin, olabildiği ölçüde örgütlenme-
si, kendi saflarına, hiç değilse asgari ölçüde örgütlenmş öğelerin  
girmesine izin vermesi dileğini ve isteğini açıklıkla ve kesinlikle be-
lirtmiş bulunuyorum.”(38)Muhaliflerin, eğer Lenin’in tüzük önerisi 
kabul edilirse, partinin eski alanının daralacağı, zayıflayacağı iddia-
larına karşılık, “tam tersine parti örgütlerimiz, gerçek sosyaş demok-
ratları bünyesinde toplayarak daha güçlü hale geldikçe, parti içinde 
yalpalama ve istikrarsızlık daha az olacak, partiyi çevreleyen ve 
parti tarafından yönlendirilen işçi sınıfı yığınlarının öğeleri üzerinde 
partinin etkisi daha geniş, daha çeşitli, daha zengin ve daha verimli 
hale gelecektir. İşçi sınıfının öncüsü olarak parti tüm sınıfla karıştı-
rılmamalıdır.”(39). .  . . “. . . Bizim bir sınıf partisi olduğumuz gerçe-
ğinden, partiye bağlı olanlarla kendilerini partiyle işbirliği içinde gö-
renler arasında bir ayrım yapılmasının gereksiz olduğu sonucu nasıl 
ve hangi mantıkla çıkarılabilir? Bunun tam tersi doğrudur.”(40) 

Devrimci Marksist ile yığın arasındaki fark ye da Lenin’in deyimi 
ile ‘gerçek sosyal demokrat’ ile yığın arasındaki farkın somutlandığı 
yer, denenebileceği, gerçekliğinin somutlanabileceği ölçüt siyasal 
faaliyetini kollektif ve merkezi olarak aynı faaliyeti sürdürenlerle bir-
leştirmesidir. Partinin, örgütlerine bizzat katılarak tek tek sorumluluk 
alan insanlardan oluşması ile böyleleri ve partiyi sadece destekle-
yenlerin karşımından oluşmasının arasında büyük fark var. bu du-
rum, işi yapanlarla işi yapanları destekleyenler arasında, genel ola-
rak sınıf mücadelesinin sorunlarına ve partiye karşı farklı tutumlara 
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yol açar. Partiye karşı eşit haklara sahip olmak durumunda olmala-
rına rağmen, parti karşısında eşit sorumluluk ve görevlere sahip 
değildirler; ki bu, bu hakların kullanılmasındaki eşitliği sağlayıcı ze-
mini de bozar. Bizzat görev alarak katılanların kendilerini destekle-
yenlerden daha sorumlu hissedeceklerini açıklamak gerekir. Dolayı-
sıyla partiye karşı sorumluluktaki eşitsiz konum, parti içi demokrasi-
nin temelini bozar. Birazcık örgüt (herhangi bir örgüt) ve siyasal ça-
lışma tecrübesi olan herkes bilir ki, örgütü sürükleyenler sorumlulu-
ğunu omuzlayarak iş yapanlardır. Üstelik sadece destekleyenlerin 
de üye olması  halinde bile,  durum gene değişmez, gene iş yapan-
lar olayı götürürler. Ama örgüt aynıların örgütü olmaktan çıkar, de-
mokrasinin zemini bozulur. Ve bence böyle bir örgütte katı disiplin 
kurallarına olan ihtiyaç daha da artar, çünkü sınıf mücadelesi karşı-
sında farklı sorumluluk sahibi olanları bir arada tutmak gerekir. 

Bu farklı sorumluluk ister istemez farklı anlayışlara yol açar. 
Tamda bu noktada böylesi bir işçi partisinde sınıf politikalarının pu-
sulasını şaşıracağı, bağımsızlığın kaybedileceği gümdeme gelir. 
Çünkü, Martov ve yandaşlarının bizzat katılmayacak ama destekle-
yeceklere verdikleri örnekler, hep profesörleri, yüksek okul öğrenc i-
lerini, kısacası genel olarak aydınları kapsar. Lenin’in anlattığı ise, 
eğer bu aydınlarGerçektenkendi sınıf politikalarını ve dünyaya ba-
kışlarını terketdilerse ‘gerçek bir sosyal demokrat’ oldularsa, bunu, 
partiye bizzat katılarak, proletaryanın sınıf mücadelesinin partisinde 
sorumluluk alarak katılmaları gerektiğidir. Eğer bunu yaparlarsa, 
partinin böylesi unsurlardan kazanacağı vardır. Fakat hem dışında 
kalır hem üye olurlarsa, sınıfın partisi onların değişmelerine katkıda 
bulunmaz, ama onlar üyelik haklarına sahip olacakları için sınıfın 
politikalarını etkileyebilirler. Çünkü ”. . . Parti organları, parti örgütle-
rinden herhangi birine bağlı olmayan parti üyelerini gerçekte yön-
lendirebilir mi?” (41)  

Sorumluluk paylaşmaya, kollektif ve merkezi bir bütünün parçası 
olmaya kendiliğinden eğilim gösterenlerle bunlara zıt eğitimler taşı-
yanlar arasında sınıf farklılığı vardır. Daha doğrusu bu eğilimler fark-
lı sınıfların davranışlarına tekabül ederler. Birinci eğilimi taşıyanlar 
gene nesnel yaşam koşullarından dolayı aydınlardır, Bunun içindir ki 
Lenin ikinci eğilimi taşıyanları küçümsemeye, aşağılanmaya varacak 
şekilde eleştirir. Fakat, eğer Rus Marksist düşüncesinin ve işçi sınıfı 
hareketinin teorik, edebi ve siyasal zenginliğinin ortaya çıkmadığı 
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topraklarda bu eleştirileraynısıyla devralınırsa, aydınlar karşısında 
ikna edici zemine sahip olmadığımızdan dolayı, pek bir işe yarama-
yacakları gibi, sekterizm ve genel olarak aydın düşmanlığı gibi tehli-
keli sonuçlara da yol açarlar. 

Bu ayrılık ortaya çıktığı zaman, gerçek temeli, üçüncü taraflar ta-
rafından anlaşılmaz. Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin önderlerin-
den olan Kautsky ve R.Luksenburg –aralarında önemli teorik an-
laşmazlıklar olmasına rağmen- Menşevikleri desteklerler. Troçki’de 
Menşeviklerin safında yer alır. Ancak, çok değil bir buçuk yıl sonra 
1905 devrimi karşısında, her iki akımın aldığı farklı tutum, parti tak-
tiklerinin ne kadar siyasal eylem ve taktiklerle bağlantılı olduğunu 
gösterir. 
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ÖRGÜTLENME SORUNU ÜZERİNE NOTLAR 

Recep GÖKIRMAK  

1.   

Komünist örgütün bir proleter örgütü olması bugün Türk ve Kürt 
solunun önemli kesimleri için daha hala tartışılır bir sorundur. Kurtu-
luş Örgütü'nün bölünmeden önceki geçmiş yapısı için de aynı şeyi 
söylemek mümkündür.  

Komünist örgütün bir proleter örgütü olmasının temel nedeni ko-
münistlerin nihai amacı ile açıklanmalıdır. Diğer birçok devrimci 
akımdan farklı olarak komünistler sadece ulusal bağımsızlık, işçiler 
ve emekçiler için daha iyi, daha güzel, daha mutlu bir yaşam için, ya 
da sadece siyasal iktidar için savaşmazlar. Bütün bu tür hedefler 
komünistler için nihai hedefe giden yoldaki kilometre taşlarıdır.  

En kısaca özetlenirse komünistler sömürünün bütünüyle ortadan 
kalktığı bir toplum için savaşıyorlar. Sömürünün ortadan kalkabilme-
si için ise üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin ortadan kalkma-
sı gerekir. Özel mülkiyetin ortadan kalkması ise sınıfların ortadan 
kalkmasıdır.  

Kapitalist toplumda üretim araçları üzerinde özel mülkiyete sahip 
olmayan tek sınıf işçi sınıfıdır. Toplumun diğer sınıf ve tabakaları; 
büyük burjuvazi, şehir küçük burjuvazisi, köylüler (bütün ara tabaka-
ları ile) şu ya da bu ölçüde üretim araçlarının özel mülkiyetine sahip-
tirler. Dolayısıyla bu sınıf ve tabakalar özel mülkiyete düşman olan 
komünistlere düşmandırlar.  

Özel mülkiyetin toplumsallaşmasını isteyen komünistlere sadece 
büyük burjuvazi değil, mülk sahibi tüm sınıflar karşı koyarlar.  

Kapitalizmin doğrudan ürünü olan proletarya ise komünizm hede-
finden çıkarı olan tek sınıftır. Tüm özel mülkiyetin toplumsallaştırıl-
ması, sömürünün ortadan kalması ve sınıfsız bir topluma yürüyebi-
lecek tek sınıftır proletarya. Böylelikle diğer sınıflarla birlikte kendisi-
ni de yok etmeye hazır sınıftır.  
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Kapitalizmin gelişmesinin daima doğal ürünü nicel olarak prole-
taryanın büyümesidir. Özel mülkiyetin giderek daha az elde toplan-
masının diğer anlamı açıktır ki küçük mülk sahiplerinin köylünün, 
esnafın, zanaatkârların mülksüzleşmesi ve proletaryanın saflarına 
katılmasıdır.  

Çıkarı özel mülkiyetin devamında ve tekelleşmesinde olan büyük 
burjuvazi ile özel mülkiyetin ortadan kalmasından yana olan prole-
tarya arasında yer alan emekçi sınıf ve tabakalar modern toplumun 
bu iki temel sınıfı arasında sürekli olarak yalpalarlar. Onlar mülk 
sahibi olarak -ki bu onların belirleyici yanıdır,- burjuvaziye yakındır-
lar, kendi üretim araçları üzerinde bizzat çalışan emekçiler olarak 
ise proletaryaya yakındırlar. İki temel sınıfın çatışmasından doğan 
dengelere ve iki temel sınıfın kendisine sunduklarına göre siyasal 
tutumlar alırlar.  

Ancak daima en büyük korkulan kendi küçük üretim araçlarını 
kaybetmektir. Büyük burjuvazinin onları mülksüzleştirmesine karşı 
dirençleri de proletaryanın nihai hedefine düşmanlıkları da buradan 
doğar.  

Ve en önemlisi, tarihi süreci dikkatle izleyip, büyük burjuvazinin 
onları eninde sonunda mülksüzleştirip proletaryanın saflarına itece-
ğini göremezler.  

‘Mülkiyet sözü köylü için bir tılsımdır, sermaye şimdiye kadar bu 
tılsımla köylülüğü büyülemiş ve bunu köylülüğü sanayi proletaryası-
na karşı kışkırtmak için kullanmıştır. ” (Karl Marks, Fransa'da Sınıf 
Mücadeleleri.) 

2.  

Proletarya kapitalist toplumun en dinamik kesimidir. (Öğrenci 
gençliğe bu misyonu yükleyen bazı küçük burjuva akımlara rağmen) 
O, toplumda ki zenginliklerin en önemli kısmını yaratır. Toplumun —
dünya ve tek tek ülkeler ölçeğinde, en ileri üretim araçlarını kullanır. 
Dünyanın çok büyük bir kısmında (Türkiye'de de) büyük sanayi iş-
letmelerinde toplanmıştır. Bu özellikleriyle, proletarya kollektivizme 
de yatkın tek sınıftır.  

Proletaryanın dinamikliğinin, bir başka deyişle toplumun tek dev-
rimci sınıfı olması onun çıkarlarının komünizmin nihai hedefi ile tam 
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anlamı ile çakışmasının yanı sıra, çağımızdaki en önemli toplumsal 
güç olmasındandır. Zenginliklerin en önemli kısmını yaratan sınıf bu 
eyleminden geçici bir süre için vazgeçtiği an toplumun çarklarının en 
önemli kesimi durur.  

Çeşitli ara tabakaları ile köylüler de benzer bir güce, etkinliğe sa-
hip gibi görünürler. Hatta, insanlık için proletaryanın ürettiklerinden 
daha da önemli olan tarımsal ürünleri ürettikleri için daha da güçlü 
gibi görünürler 

Ancak köylülerin üretim tarzları onların sahip olabilecekleri gücü 
yok etmektedir. Küçük işletmelerde çalışan köylüler birbirleri ile tam 
bir rekabet içindedirler. Onlar tam biz ortaklıktan yana değil rekabet-
ten, birlikte üretmekten yana değil, ürettiklerinin diğerlerinin üretti-
ğinden daha iyi olduğunu kanıtlama ve birbirlerinin üretim araçlarına 
el koyma çabası içindedirler.  

Kısacası, toplumsal zenginliklerin, proletarya gibi, önemli bir ke-
simini üreten köylüler, içinde oldukları üretim biçimi nedeniyle birbir-
lerinden soyutlanmış, birbirleriyle geniş, yaygın ilişkileri olmayan bir 
yapıya sahiptirler.  

Ayrıca yeniye, gelişmeye karşıdırlar. Tutuculukları esas olarak 
büyük burjuvazinin tekelci eğilimine karşı durumu, yani, eskiyi sa-
vunmaktan gelir. Üretim araçlarının özel mülkiyetinin tekelleşmesi 
doğrultusunda yürüyen büyük burjuvaziye karşı tutucu olan köylüler, 
üretim araçlarının en geniş, sınırsız tekelleşmesi demek olan üretim 
araçlarının toplumsallaşması doğrultusunda yürüyen komünistlere 
karşı ise daha da tutucudurlar. Ekim devriminden sonra, iç savaş 
yıllarında Rus köylülerinin çeşitli tabakaları ürünlerini gizleyerek, 
imha ederek büyük burjuvaziye karşı direnişinden -tutuculuğundan- 
çok farklı bir direniş gösterdi. Ama yukarıda değindiğimiz, birbirlerin-
den soyutlanmış, kolektif davranma yeteneğinden yoksun oluşları 
gibi nedenlerle bu son direnişleri dahi etkisiz kaldı.  

3.  

Bu noktada hemen hatırlamamız gereken olgu, proletaryanın da 
rekabete dayalı içsel çelişkilere sahip olmasıdır. Çeşitli işkollarının 
işçileri arasında, aynı işkolunda ve hatta aynı fabrikada çalışan işçi-
ler arasında rekabet, çelişki vardır. Burjuvazi işçileri bölmek, için 
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çeşitli yöntemlerle prim, parça başına çalıştırma vs., bu rekabeti, 
çelişkiyi körükler. Sınıfın birliğinin karşısındaki en önemli engeller-
den birisidir bu. Ne var ki son tahlilde proletaryanın bu çelişkileri 
onun uzlaşmaz çelişkiye sahip olduğu, fabrika ölçeğinde burjuvaya, 
ülke ölçeğinde burjuvaziye ve dünya ölçeğinde tüm burjuvaziye kar-
şı birleşebilme yeteneği karşısında ikincildir.  

4. 

Proletarya ve kapitalist sınıf modern toplumun en örgütlü iki sını-
fıdır. Diğer sınıflar, tabakalar içinde oldukları üretim biçimi nedeniyle 
örgütlenebilme yeteneğinden yoksundurlar.  

Ancak kapitalistler ile proletaryanın örgütlenme yetenekleri ve du-
rumları arasında yapısal bir fark vardır. Proletaryanın iç çelişkileri 
tali olmasına rağmen kapitalistlerin kendi aralarındaki çelişkiler ya-
pısaldır ve zaman zaman belirleyicidir. Fabrika, ülke ve dünya ölçek-
lerinde kapitalistler arası çelişkiler bilindiği gibi sık sık hâkim çelişki 
haline gelebilmekte; emperyalistler arası mücadele ya da bir fabri-
kanın iki patronu arasındaki kapışma gibi.  

Kapitalistlerin örgütlenme yeteneği bir temel olguya dayanır: or-
tak düşmanları proletaryanın yarattığı tehlikeye karşı bilinçli davra-
nabilme yeteneği. Siyasi iktidarı, devlet aygıtını ellerinde tutuyor 
olmaları ise onları temel düşman proletaryaya karşı olağanüstü öl-
çülerde örgütlü kılarken küçük mülk sahiplerini bir yandan ezip 
mülksüzleştirmelerinde, öte yandan ise proletaryaya karşı peşlerine 
takmakta da önemli bir silahtır.  

Bütün bunlara rağmen, kapitalistler için örgütlülük suni bir olgudur 
ve her an parçalanabilir bir öze sahiptir.  

Proletarya için ise durum temelden farklıdır. Onun örgütlülüğü, 
kolektivizmi üretim sürecinden, fabrikadan başlar. Birlikte davrana-
bilme yeteneğini fabrikadaki iş sürecinin kolektivizminden, disiplinin-
den alır. Ve proleterler aralarındaki yukarıda değindiğimiz tüm çeliş-
kilere rağmen birleşebilme ve mücadele edebilme yeteneğine sahip-
tirler.  

5.  
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Türkiye solunda rastlanan yanlış bir inancın tersine, işçi sınıfının 
kapitalistlere karşı mücadelesinde komünistlerin varlığı olmazsa 
olmaz bir koşul değildir. Emekle sermaye, kapitalistlerle proleterler 
arasındaki mücadele, bu iki sınıfın ortaya çıktığı anda başladı. En 
basit ifadesiyle, işçilerin ücret artışı, daha iyi çalışma koşulları için 
makinaları kırmaktan vazgeçip örgütlenmeye başladıkları gün emek-
le sermaye arasındaki uzlaşmaz çatışma örgütlü bir mücadele biç i-
minde başladı ve daha henüz Marksizm ortada yoktu  

Hemen her ülkenin proletarya hareketi aynı kalın yolu izledi. 
Marksizm'in bir düşünce tarzı olarak ülkeye girmesinden, ortada 
Marksist bir örgütlenme yokken de proletarya nicel ve nitel durumu-
na uygun olarak mücadele etmektedir.  

Kaldı ki, proletarya hareketi karşı karşıya bulunduğu çeşitli siya-
sal akımlardan kazandığı bilinç ögeleri ve objektif duruma göre za-
man zaman gene Marksistler olmadan da siyasal eylemlere de gire-
bilmekte. Bunun en çarpıcı ve iyi bilinen iki örneği Paris Komünü ve 
1905 Rus Devrimi'dir. Ülkemizdeki benzer bir olay ise 15-16 Haziran 
1970 eylemidir.  

6.  

"Her yerde kurulu sosyal ve politik düzene karşı, her türlü dev-
rimci hareketi destekleyen, bütün bu hareketlerde, o andaki gelişme 
derecesi ne olursa olsun, mülkiyet sorununu hareketin temel sorunu 
olarak ön plana çıkaran komünistler, tarihi gelişimin tek ilerletici sını-
fı olan proletaryaya dayanan, onun tam anlamı ile organik bir parça-
sı olan, onun günlük ve uzun dönemli çıkarlarından başka ve bu 
çıkarların dışında hiçbir çıkarı olmayan bir örgütlenmeden başka bir 
yapıya dayanamazlar.  

Komünist örgütün karakteri tam anlamıyla proleterdir. Komünist 
örgüt, özer mülkiyetin ortadan kaldırılmasının ilk adımı olarak prole-
taryanın iktidarını, proleter diktatörlüğünü ön görür. Ancak bu şart 
altında özel mülkiyet toplumsallaştırılabilir, üretici güçlerin miktarı 
çoğaltılabilir.  

Proletaryanın nihai çıkarlarının tüm toplumun, tüm insanlığın çı-
karlarına denk düşüyor olması, komünist örgütün diğer emekçi sınıf 
ve tabakaların da örgütü olması anlamına gelebilir. Ancak bu ideolo-
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jik bir tutumdur. Proletarya dışındaki sınıf ve tabakaların tek tek un-
surları kendi sınıfsal çıkarlarına karşı çıkıp komünistlerin örgütlen-
mesine katılabilirler. Aynı şekilde, komünist örgüt burjuvaziye karşı 
proletaryanın siyasal mücadelesini formüle ederken diğer emekçi 
sınıf ve tabakaları da proletaryanın komünist siyasal bayrağının altı-
na çağırır. Ancak, bütün bunlara rağmen, komünist örgüt yapısal 
olarak, teorik olarak ve ideolojik olarak bir proleter örgütlenmesidir 

Komünist partisinin yapısının tartışılmasında kafaları karıştıran iki 
temel olgu var: Bunlardan birincisi komünist teorinin aydınlar tara-
fından geliştiriliyor olması, ikincisi ise, proletaryanın ittifakları soru-
nudur. Bu iki soruna dayanarak çokları komünist örgütün proleter 
niteliğini göremeyerek onu bir emekçi sınıflar cephesi olarak tanım-
larlar.  

 Teorinin aydınlar tarafından geliştiriliyor olması kuşkusuz son 
derece doğrudur.  Teorinin kurucuları Marks, Engels aydın oldukları 
gibi hemen her ülkenin komünist hareketinin tarihinin gösterdiği gibi 
Marksizm ülke özelinde önce aydınlarca kavranılıyor ve geliştiriliyor. 
Teori, açık ki esas olarak kitaplardan öğreniliyor. Bu olanak ise ön-
celikle aydınlara ait.  

Ancak bu, hareketin başlangıç aşaması için doğru. Teorinin bir 
kez kazanılması ile birlikte - ki dünya ölçeğinde teori kesinlikle ka-
zanılmış durumdadır, Marksizm- Leninizm tarihi gelişmenin perspek-
tiflerini göstermiştir, artık görev teorinin pratiğe ışık tutmasıdır.  

Komünistler için teori Marksizm-Leninizm ise pratikte proletarya 
hareketidir. Soruna bu açıdan bakıldığında bütün küçük burjuva 
bireyciliğine rağmen proletarya hareketi var olduğu için Marksist 
Leninist teori vardır, onun yol göstericiliği proletarya hareketini ileri 
itecektir.  

Küçük burjuva devrimcisi aydınlar ise soruna tersinden bakarak 
proletarya hareketini değil, kendi ideolojik tutumlarını öne çıkarırlar. 
Ve proletaryayı sadece bilincin taşınacağı bir yığın olarak görürler.  

Burada çarpıtılan Lenin'in "bilinç proletaryaya dışarıdan taşınır" 
tanımıdır. Bu kısa ifade kuşkusuz doğrudur. * Proletaryaya bilinç 
dışarıdan, onun toplumsal ilişkilerinin dışından gelir. Ancak bu, pro-
letaryanın dışından, proleterin yaşamının dışında duran bir avuç —
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veya ' 'büyük bir güç” de olabilir (!), teorik bilgiye sahip aydının bilinci 
proletaryaya doğru küreklemesi değildir. Sorunu böyle görenler için 
komünist örgütün proleter karakteri öne çıkamaz, onun yerine aydın-
lar, yaşlı aydınlar komünizme pek yüz vermedikleri için de genç ay-
dınlar, öğrenciler örgütü geçer.  

Genç aydınların devrimci örgütü sosyal bir güç olmaktan uzak, 
marjinal bir olgu olduğu için en kısa zamanda marjinallikten kurtul-
manın yolu olarak tüm emekçi sınıfların örgütlenmesi olmaya doğru 
bükülmeye başlar. Yığınsal bir devrimci öğrenci hareketi proletarya-
ya onun dışında olarak bilinç taşıyamayınca bu kez içinde yaşadığı, 
yüz yüze olduğu küçük burjuva katmanlara seslenmeye başlar. Tür-
kiye devrimci solunun başına gelenlerin kaba açıklaması budur.  

9.  

Komünist örgütü bir emekçiler partisi haline getiren ikinci olgu itt i-
faklar sorunu ile komünist örgütün yapısının iç içe sokulmasıdır. 
Komünistler devrimin temel gücü olarak proletaryayı önerirlerken 
bunu bir ideolojik olgu olarak değil, tam tersine tarihsel hareketin, 
sınıflar mücadelesinin içindeki gerçek ilişkilerin açıklanması sonucu 
olarak benimserler.  

Çağımızda proletarya tek devrimci sınıf olmasına karşın komünist 
topluma doğru mücadelesinde bir dizi ittifaklara girer. Bu ittifaklar, 
ülkedeki devrimin karakterine paralel olarak çeşitli emekçi sınıf ve 
tabakaları içerecektir.  

İttifaklar sorunu açısından, Türkiye ve Kürdistan gibi ülkelerde 
köylülükle proletarya arasındaki ilişkiler önem kazanır. Türkiye'de 
köylülük nüfusun yüzde 50'sinin biraz altındadır, bu oran Kuzey 
Kürdistan'da ise köylülük lehine daha da yüksektir. Dolayısıyla pro-
letarya attığı her adımda çeşitli tabakaları ile köylülüğü burjuvazi ile 
kendisi arasındaki en önemli sosyal güç olarak hesaba katmak zo-
rundadır. Kuzey Kürdistan'da devrimin anti feodal, anti sömürgeci 
karakterleri nedeniyle köylülüğün önemi daha da öne çıkmaktadır.  

 

----------------------------- 

*İleriki notlarda bu soruna başka açılardan gene döneceğiz.  
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Proletarya sadece kendi ilişkilerini, kendi mücadelesini değil, top-
lumun bütün sınıf ve tabakalarının birbirleri ile olan ilişkilerini, özel-
likle de köylülüğün kendisiyle ve tekelci burjuvaziyle ve kendi içinde-
ki ilişkilerini bilmek, öğrenmek zorundadır. Proletaryanın bilinç öge-
sinin gelişmesinde bu son derece önemli bir noktadır. Aynı şekilde, 
proletarya toplumun bütün emekçi sınıf ve tabakalarına kendi mü-
cadelesinin hedeflerini, nedenlerini anlatmak ve onları kendi bayrağı 
altında toplamakla yükümlüdür.  

Ancak bütün bunlar proletaryanın komünist örgütünün bütün di-
ğer sınıf ve tabakalardan bağımsız olduğu gerçeğini ortadan kaldır-
maz.  

Komünist örgüt tüm özel mülkiyete düşman bir siyasi hareket ola-
rak proletaryadan başka hiçbir sınıfa dayanamaz. Diğer tüm sınıf ve 
tabakalar komünistlerin. , proletaryanın nihai hedeflerine düşmandır-
lar. Onlar, ancak kendi sınıf çıkarlarını tersine davranan tek tek bi-
reyleri ile proletaryanın komünist örgütüne girebilirler ya da proletar-
yanın arkasından onun müttefiki olarak yürürler.  

10.  

Bu noktada Lenin'in çarpıtılan bir başka ifadesi ile 'karşılaşıyoruz.  

'Ne Yapmalı? 'da Lenin Rus Sosyal Demokratlarının toplumun bütün 
emekçilerine gitmelerini öneriyor. Bizim devrimci sol ise Lenin'in bu 
önermesinden yola çıkarak komünist örgütü tüm emekçilerin örgütü 
düzeyine indirgemektedir.  

 Her şeyden önce Lenin Rus Sosyal Demokratlarına toplumun 
bütün emekçilerine gitme görevini önerirken bunu Rus Sosyal De-
mokrat hareketinin Rus proletaryası arasındaki muazzam kazanım-
larının üzerine söylemektedir: ' 'İlk dönemde, gerçekten çok az gü-
cümüz vardı ve o sıra kendimizi yalnız işçiler arasındaki eyleme 
adamamız ve bu yoldan sapmalara karşı çıkmamız çok doğal ve 
yerindeydi. O sıra bütün görevimiz işçi sınıfı içinde durumumuzu 
pekiştirmekti. Ama şimdi harekete dev gibi güçler kazanılmış bu-
lunmaktadır. ” (Lenin, Ne Yapmalı?) 

Önce hareketin ilk aşamasını anlatan Lenin, bu dönemde Rus 
Sosyal Demokratlarının kendilerini sadece proletarya ile ve hatta 
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proletaryanın dahi belirli kesimleri ile sınırladıklarını anlatmaktadır. 
Rus Sosyal Demokratları —bir küçük aydın grubu olarak başlayan 
Emeğin Kurtuluş'undan Rus Sosyal Demokrat işçi Partisi'nin oluşu-
muna kadar, teksif edilmiş faaliyetleri ile aktık proletarya arasında 
önemli bir etkinliğe, güce sahiptirler. * Tam da bu noktada proletar-
yanın siyasi görevlerini inkâr eden, proletaryayı salt ekonomik mü-
cadele ile sınırlayan ' 'Ekonomistler” denen akım ortaya çıkmıştır.  

Lenin, yukarıda Ne Yapmalı' dan yaptığımız alıntının hemen üze-
rinde” Bütün toplumsal sınıflar arasında propaganda ve ajitasyon 
gücümüz var mı diye soruyor ve 'elbette var” diye cevaplıyor. Hare-
ketin ilk dönemini ise yukarıdaki alıntıda olduğu gibi tanımladıktan 
sonra Ekonomistlerin daha hala 'çoktan tarihe karışmış olan hareke-
tin başlangıçtaki aşamalarında yaşamayı sürdürdüklerini" söylüyor.  

 Fakat daha önemlisi; 'taşranın her yerinde, orada yaşamak zo-
runda olan, harekete geçmişte katılmış bulunan, ya da şimdi katıl-
mak isteyen ve sosyal demokrasiye eğilim gösteren kimseler var, ) 
bu güçlerin büyük çoğunluğu 'işçiler arasına gitme' olanaklarından 
tamamıyla yoksundur, öyle ki, güçleri esas işimizden başka tarafa 
çekmek tehlikesi söz konusu olamaz. " (Lenin, Ne Yapmalı?)  

Kısacası, harekete ‘dev gibi proleter güçler katıldığında dahi "işç i-
ler arasına gitme” olanağından: yoksun olan bu ‘güçler bizi esas 
işimizden (işçiler arasına gitmekten) başka tarafa çekmemelidir.  

11.  

Komünist Manifesto, komünistlerin ayır edici özelliklerinden biri-
sini de onların ' 'büyük proletarya yığını üstünde, proletarya hareke-
tinin yürüyüş çizgisini, koşullarını ve en sonunda ulaşacağı genel 
sonuçları, teorik olarak anlamada üstünlüğe sahip" olmaları, diye 
tanımlamaktadır.  

 Bu tanımın kısa anlamı komünist örgütün proleter sınıfın en ileri, 
öncü unsurlarının örgütü olmasıdır.  

Burada komünist örgütün proleter niteliğinin yanı sıra ikinci bir 
özelliği ortaya çıkmaktadır. Varlığının bütün kökleri ile proletaryaya 
sıkı sıkıya bağlı olan komünist örgüt, proletaryanın günlük mücade-
lesinde öne çıkmış, çevresindeki proleterlerin desteğini, inancını 
kazanmış vb. , nitelikleri ile öncü sıfatını almış, fakat daha da öteye 
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proletaryanın uzun dönemli siyasi hedeflerini kavramış, kısacası 
‘sınıf bilinçli’ işçilerin örgütüdür 

-------------------------------------------- 

1905 ‘de Bolşeviklerin St. Petersburg örgütünün 99'u fabrikalar-
da, 15’i küçük atölyelerde örgütlü olan 114 komitesi vardı.  

12.  

Kimileri bu öncü unsurları büyük ölçüde "devrimci ruh", "fedakâr-
lık" vb. özelliklerle tanımlamaktadırlar. Aynı şekilde, en ağır gizlilik 
koşullarının altında örgütlenen RSDÎP için son derece geçerli olan 
polisle mücadele yeteneği vb. özelliklerde öncünün tanımlamasına 
girmektedir.  

Bütün bu tür az çok 'ruhani" olan tanımlar içinde bulunulan objek-
tif koşullara göre bir anlam içermektedir ve ruhaniliklerinden temiz-
lendikleri takdirde öncü işçinin tanımlanmasında yardımcı olabilirler. 
Ama ancak yardımcı olabilirler.  

Öncü işçinin tanımlanmasının ilk özelliği kuşkusuz sınıf bilincine 
sahip olmak olmalıdır. Bu, bilimsel sosyalizmi kavramış olmakla eş 
anlamlıdır. Diğer nitelikler hep kendiliğinden var olan, ya da (polise 
karşı mücadele yeteneği gibi) mücadele içinde kazanılacak, geliştiri-
lecek olan özelliklerdir.  

13.  

Küçük burjuva devrimcisi teoriden de farklı şeyler anlar. Teori 
denince akıllarına gelen güzel, tumturaklı sözler dizisidir. Oysa pro-
leter devrimcisi için teorik bilgi daha farklıdır. Onun için önemli olan 
Marksizm'in teorisinin canlı, yani güncel pratiğe yol gösterebilir bir 
biçimde işçilere anlatılabilmesidir.  

Örneğin iki aydının Türkiye Solu Onun güncel teorik tartışmala-
rından biri olan faşizm üzerine j 'teorik" tartışmaları sosyalist bit işçi 
için fazla bir anlam ifade etmemektedir. Onun sorunu, öyleyse ne 
yapılması gerekmekte olduğudur. Eğer teori, bütün güzel lafızların-
dan sıyrıldığında bu soruya cevap verebiliyorsa ve sosyal pratik 
verilen cevabın doğruluğunu kanıtlıyorsa, işte o vakit sosyalist işçi 
için bir anlama sahiptir.  
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Komünistler için teori, var olan hareketin yasalarım bilmektir, kü-
çük burjuva aydını için ise, teori son tahlilde ucu idealizm olan, var 
olan hareketin yasalarının kavranması yerine icat edilmiş olan güzel, 
tumturaklı görüşlerin birbirleriyle tokuşturulmasıdır. Böyle olunca da 
proleterin ilgisini çekmekten uzak olduğu gibi kavrayabilmesi de 
olası değildir.  

"Önderlerin ödevi, özellikle, bütün teorik sorunlar üzerine gitgide 
daha çok bilgi edinmek, günü geçmiş dünya görüşlerinin geleneksel 
lakırdılarının etkisinden kendilerini gitgide daha çok kurtarmak ve 
sosyalizmin bir bilim durumuna geldiğinden bu yana, bir bilim olarak 
yürütülmek, yani irdelenmek istediğini hiç mi hiç unutmamak olacak-
tır. Buna göre, böylece kazanılan gitgide daha açık görüşleri, işçi 
yığınları arasında, artan bir çabayla yaymak, parti ve sendikalar 
örgütünü gitgide daha güçlü bir biçimde sağlamlaştırmak önem ka-
zanacaktır. ” (F. Engels, Almanya' da Burjuva Demokratik Devrim'in 
önsözünden) 

14.  

Komünist örgütün öncüler örgütü olması onun kendiliğinden ha-
reketin kuyrukçusu olmaması anlamına da gelir. Lenin, örgütlenme 
Üzerine yazdığı tüm yazılarında "sistemli ve planlı bir hazırlıktan” 
bahsediyor.  

"Sonuç olarak, bir yanlış anlama olasılığını önlemek için, birkaç 
söz daha (edelim. Sürekli olarak, sistemli ve planlı hazırlıktan söz 
ettik; Hiçbir şekilde, otokrasinin, sadece düzenli kuşatma ile veya 
örgütlü saldırı ile yıkılacağını önermeye niyetimiz yok. Böyle bir gö-
rüş, saçma ve doktriner olur. Tersine, otokrasinin, bütün yönlerden 
kendini tehdit eden kendiliğinden patlamalar veya önceden görüle-
meyen siyasi karışıklıklardan birisiyle, çatışma sonucunda çökmesi 
mümkündür ve bu olasılık tarihsel olarak çok daha fazladır. Ancak 
maceracı kumarlardan kaçınan hiçbir siyasi parti, ta baştan çalışma-
larını bu tür patlamalara ve karışıklıklara dayandıramaz. Biz, kendi 
yolumuzdan yürümeliyiz ve düzenli çalışmamızı da bir değişiklik 
yapmadan sürdürmek zorundayız. Ve ani sürprizlere karşı güveni-
miz zayıf olduğu ölçüde.  'tarihi an' a habersiz yakalanma şansımız-
da azdır. ” ' '(Lenin, Nereden Başlamalı?) 
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Lenin'in burada söylediklerine çok dikkat etmek gerekir. Lenin 
1905 ve 1917 'yi bu paragrafta (1901 'de yazılmıştır) görebiliyor. Her 
iki devrimde ' 'önceden görülemeyen karışıklıklar' 'la başlamıştır. 
Ancak her ikisinde de varlığım ve faaliyetini ' 'bu tür patlamalara ve 
karışıklıklara dayandırmamış” olan Bolşevikler yığınlara önderlik 
edebilme yeteneğine sahiptir.  

Teoriyi dogma olarak kavramamış olan Lenin, özellikle 1917 'de 
Bolşevik Merkez Komitesi'ne ve Pravda (merkez yayın organı) Yazı 
Kurulu’na rağmen geleceği gene görebilmiş ve ' 'Nisan Tezleri” diye 
bilinen tezleri ile Partiyi "tüm iktidar Sovyetlere” şiarı etrafında birleş-
tirmiştir.  

Burada partinin öncülüğünün iki düzeyi ile karşılaşıyoruz; Birincisi 
partinin teorik önderliği, yani bilimsel sosyalizmi eylem kılavuzu ya-
pabilmesi, ikincisi ise, Bolşeviklerin sınıfın kopmaz bir parçası olarak 
öncülükleri. Onların bu iki niteliği de tarih önünde kanıtlandı 

15.  

Sınıfın siyasal öncüsü olarak Parti, sınıfın hafızası ve beynidir. 
Ancak bu beyin sürekli olarak yenilenmez, güncelleştirilmezse, bir 
başka deyişle, öncü, işçi yığınlarını eğitirken aynı zamanda onlardan 
öğrenmesini de bilmezse, bu takdirde partinin öncülüğünden bah-
setmek mümkün olmaz. Olacak olan bu kez kuyrukçuluğun tam tersi 
olarak proletaryadan kopukluktur. Yığınsal bir proletarya partisi yeri-
ne 'sekt” örgütlenmesi burada başlar. Proletaryanın çıkarlarının ye-
rini partinin, parti önderliğinin kendi özel, sekter ilkeleri alır. Tam da 
Komünist Manifesto'nun değindiği gibi bu sekter, özel ilkelerle prole-
tarya hareketi biçimlendirilmeye çalışılır.  

16.  

Teori ile pratik arasındaki ilişkiye yeniden değinirsek; bilinen en 
yaygın tanım Engels'in ' 'devrimci teori olmadan devrimci pratik ol-
maz” sözleridir. Bir tekerleme haline gelmiş bu tez dogmatiklerin 
elinde anlamsız bir noktaya ulaşıyor.  

Gerçekten de hareketin gelişmesinin devrimci yönelimleri dev-
rimci teori olmadan olası değil. Ama teorinin oluşabilmesi için de 
mutlak olarak hareket, yani pratik gerekli.  
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Eğer proletarya hareketi ve onun öne sürdüğü öncüller olmasay-
dı Marksizm'in doğması da mümkün değildi. Devrimci teori ve pratik 
arasındaki ilişkiyi böyle ele aldığımızda, öncünün /partinin öğretirken 
öğrenmesinin önemi daha da açıklığa kavuşmaktadır.  

Bilimsel sosyalizm bize proletarya hareketinin, (var olan pratik) 
kavranmasının yöntemini veriyor. Bu yöntemle hareketi kavrayabi-
len, gelişmesinin yönünü görebilen öncü hareketi devrimci bir biçim-
de yönlendirme olanağına sahip.  

Burada bir kere daha vurgulamak gerekir ki, hareketin gelişmesi-
nin yönünü kavrayabilmek sadece teori silahı ile mümkün değil. 
(Genel anlamda, evrensel ölçülerden değil, bir parçanın hareketin-
den bahsediyorum. ) öncü bu yeteneğe sahip olabilmek için doğru 
devrimci teori ile silahlanmış olmanın yanı sıra sınıfın organik bir 
parçası da olmak zorundadır. Aynı şekilde hareketin devrimci bir 
biçimde yönlendirilebilmesi de sınıfın organik bir parçası olmayı zo-
runlu kılar.  

17.  

Komünist örgütün proletaryanın öncülerinin örgütlenmesi olduğu-
nu vurgularken iki başka noktayı daha öne çıkarmak gerekir: 1) Par-
tinin bağımsızlığı, 2) Sınıf birliğinin korunması.  

Partinin bağımsızlığı ilk olarak teorik bağımsızlıktır. Marksizm’in-
Leninizm’in kabul edilmesidir. Ancak burada kalınamaz. Siyasal 
bağımsızlıkta gereklidir. Siyasal bağımsızlığın temel göstergesi 
program ve kongre ve konferansların kabul ettiği siyasal tezlerdir. 
Bunlar nihai hedefi bir an olsun göz ardı etmeksizin proletarya hare-
ketinin içinde bulunduğu evrenin sorunlarını çözmeye ve hareketi 
ileriye, nihai hedefe, sınıfsız topluma çekmeye yöneliktir. Her evrede 
parti en büyük titizlikle proletaryanın çıkarlarını korumak, geliştirmek 
durumundadır.  

Teorik ve siyasal bağımsızlığı tamamlayan olgu ise örgütün yapı-
sal bağımsızlığıdır. Lenin, ' 'Sosyal 'Demokratlar Sosyalist Devrimci-
lere Karşı Neden Kararlı ve Uzlaşmaz Bir Savaş İlan Etmelidir?' 
başlıklı makalesinde bir popülist hareket olan ‘Sosyalist Devrimciler" 
için şunları söylüyor: ve aynı zamanda ve eşit ölçüde hem aydınlara 
hem proletaryaya hem de köylülüğe dayanmaya uğraşan Sosyalist 
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Devrimci Parti kaçınılmaz olarak Rus proletaryasının Rus burjuvazi-
si tarafından ideolojik ve politik olarak köleleştirilmesine yol açacak-
tır. ” ve ‘işçi sınıfı hareketine karşı yarım gönüllü bir tuttum kaçını l-
maz olarak ondan kopuşa götürür ve bu kopuş nedeniyledir ki, Sos-
yalist Devrimci Parti'nin herhangi bir toplumsal tabanı falan yoktur. ” 

Lenin, Sosyalist Devrimciler için bu söyledikleri ile Parti’nin yapı-
sal olarak çeşitli sınıflara dayanmasının, yani bağımsız bir proleter 
partisi olmamasının aynı zamanda proletaryayı burjuva siyasetine 
ve ideolojisine terk etmek olduğunu anlatıyor.  

18.  

Komünist işçi partisi için sınıfın önderliği bir 'hak’ değil mücadele 
sonucu kazanılacak bir olgudur. ' Marksizm’i-Leninizm’i savunduğu-
nu iddia etmek yeterli değil. Böyle bir iddia, Marksizm’in sayısız yo-
rumlarına bir yenisinin daha eklenmesinden başka bir şey değildir.  

Proletaryanın siyasal önderliği başlangıçta bize ait, bizden baş-
kasını ilgilendirmeyen, bizden başkası için inandırıcı olmayan bir 
iddiadır. Ancak her düzeyde mücadele ile; fabrika, işkolu, bölge, 
ülke ve uluslararası ölçeklerde; bu iddia sınıf savaşının her aşama-
sında proleter yığınlar tarafından kabul edilmelidir. Bu ise, bizim 
iddiamızın kabul edilmesinin yanı sıra örgütümüzün bu mücadele 
içinde, sadece teorik ve siyasal olarak değil, yapısal olarak da bir 
proleter örgütü olarak gelişmesidir.  

Aksi, "tanrının tekliği fikrinden ödünç alınmış, Marksizm’in-
Leninizm’in bir tane olması teorisi’dir. Mistik bir biçimde, kendi 
inançlarınla, ama gerçekle ilgisi olmayan bir biçimde Marksist oldu-
ğunu savunur durursun.  

 19.  

Mademki komünistlerin proletaryanın çıkarlarından başka bir çı-
karları yoktur ve mademki proletaryanın gücü tarihsel misyonu için-
de kolektif davranabilme ve birleşebilme yeteneğinden gelir, o hal-
de, komünistler için sınıfın birliği en önde gelen bir ilkedir. Komünist-
ler proletaryanın bilinçlenmesine dönük her adımın önüne çıkmak 
zorundadırlar. Daima öne çıkaracakları; en geniş birlik olmalıdır. 
Ancak bu ilkenin doğru kavranılması, komünistlerin bir diğer ilkesi 
olan hareketi ileri çekmekle birlikte ele alınarak mümkündür.  
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En geniş birliğin somut ifadelerinden en önemlisi sendikalardır. 
Komünist işçi partisi sendikaların kurulması, gelişmesi ve güçlen-
mesi için durmaksızın mücadele etmek zorundadır. Sendikanın en 
temel ilkesi, onun, hiçbir ayırım gözetmeksizin tüm işçileri kucakla-
masıdır.  

Bu nedenle, yönetimi ne denli gerici olursa olsun, yüzbinlerce, 
milyonlarca işçinin toplanmış olduğu en gerici sendikalarda da ça-
lışmak, bu sendikaları ileri çekmek, komünistlerin genel hedeflerine 
hizmet eder hale getirmek gerekir. Türkiye pratiğinin 80 öncesini 
hatırlarsak, Türkiye işçi sınıfının iki önemli sendikal örgütü vardı: 
DİSK ve Türk-İş. Komünistler için faaliyetin daha elverişli koşulları 
DİSK içindeydi. Ancak ondan daha geniş işçi yığınlarını kapsayan 
Türk-İş' de de faaliyet sürdürmek tam anlamı ile zorunluydu. Görev, 
sendikal hareketin birliği idi. Birliğin odağı ise, göreceli olarak daha 
ileri durumdaki DİSK idi.  

Böyle olmasına rağmen, hatırlanacağı gibi revizyonist akımlar 
DİSK'i bölmenin planları içindeydi. Öte yandan DİSK'in reformist 
önderliği de onların bu tutumuna çanak tutuyordu. Sınıfın yığınsal 
birliği DİSK içinde de önemli bir tehdit altındaydı.  

20.  

Yukarıda öncülüğün mücadele içinde, sınav vererek, savaşarak 
kazanılacağını söyledik. Sınıfın birliği konusunda da komünistler 
savaşmak ve sınav vermek zorundadır.  

Bugün sendikal mücadelenin alanı Türk-İş’in gerici yöneticilerine 
ve az sayıda, genellikle cılız, göreceli olarak Türk-İş’e oranla daha 
olumlu yönetimlere sahip bağımsız sendikalara kaldı. Şimdi, sayısız 
siyasi akım bir an önce devrimci sendikalar kurma arzusu, planları 
içinde. Böylesi deneyler sonları kötü biterek, yaşandı da.  

Öncülüğün mücadele içinde kazanılacağı bir kez daha ortaya çı-
kıyor. Komünistler gerici sendika yönetimine uzun süreli bir mücade-
le, yaşamın her alanında onunla çatışarak, ona karşı en doğru öne-
rileri bıkmadan ileri sürerek ve böylelikle ve sadece böylelikle işçi 
yığınlarının önce ilgisini, sonra desteğini kazanmadıkça ve bunu bir 
iki istisnai olayda değil, genel olarak sağlamadıkça var olandan ko-
pup yenisini 0luşturmak, genel hareketten kopup sekti mezhep hali-
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ne gelmektir. Sekt daima bütünü değil, küçük bir parçayı kapsar. 
Böylesi bir tutum kendi özel, sekter ilkelerimiz nedeniyle, hareketin 
genel çıkarına zarar vermemiz ve sınıfın birliğini bozmamızdır.  

Geçmişin sayısız devrimci bağımsız sendika girişimleri ya da ' 'e-
le geçirilmiş” sendikaların durumu hatırlanırsa açıkça görülür ki so-
nuç sadece hareketin genel çıkarlarına zarar vermekle kalmamış 
fakat devrimci örgütlenmelerin teorik ve örgütsel yapılarında da 
önemli tahribatlar yapmıştır. Soruna diğer yandan baktığımızda da 
devrimci-demokrat küs çük burjuva solu, aynı anda tüm emekçilere 
dayanmaya çalışan bir hareketin ancak böylesi adımlar atabileceği 
ortaya çıkar. Sonunda sendika, işçilerin direniş örgütü olmaktan 
çıkar "parasal kaynak”, "gösteriş kriteri", ya da "dernek” haline gelir. 
İşçi sınıfına karşı yarım gönüllü tutumların sonuçlarıdır bunlar.  

21.  

Partinin öncü niteliği ile birlikte vurgulanan bir başka özelliği de 
onun savaş örgütü olmasıdır. Biz yukarıda savaş örgütü olmanın 
bazı özelliklerine değindik. Türkiye solunun bir kısmı ise - birleşik 
Kurtuluş Hareketi 'de dahil - savaş örgütünden 'ordulu parti’ anlayı-
şını çıkarır. Bizim literatürümüze de girmiş olan bu terim ne dediği 
açıklanmamış da olsa, her halde partinin içinde ya da yanı sıra as-
keri bir yapılanma önermektedir.  

Küçük burjuva hareketlerinin bir kısmı buna bir de "cephe''yi ek-
lemektedir: Parti-cephe-ordu.  

Kuşkusuz proletarya örgütünün savaş örgütü olmasıyla onun as-
keri bir kanada sahip olması arasında hiçbir ilişki yoktur. Önemli 
olan partinin askeri bir kanada sahip olması değil tam tersine objek-
tif koşullara uygun olarak sadece kendisinin bir parçasını değil, ken-
disini ve geniş proleter yığınları silahlandırmaya ve burjuvazinin şid-
detine karşı proletaryanın şiddetiyle cevap vermeye hazır olmasıdır.  

Partinin "savaş örgütü” olması onun barışçı yöntemleri benimse-
memesi' dir. Kendilerine parlamenter çalışmayı tek yöntem olarak 
benimsemiş II. Enternasyonal partilerinin tutumuna karşı öne çıkarı-
lan bu anlayışı gene partinin yapısında aramak gerekir. II. Enternas-
yonal partileş rinde parti esas olarak parlamento grubudur, onun 
aktivitesidir, partinin geri kalan tümü bu parlamento grubunu destek-
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lemekle yükümlüdür. Fonksiyonları ona göre belirlenmektedir. Leni-
nist partide ise seçimlere katılmak bir faaliyet tarzıdır. Parlamento 
grubu partinin bir organıdır ve esas olarak partinin geri kalan tümü-
ne hizmet eder.  

Her bir parti organı, her bir fabrika, bölge komitesi sınıfın her 
günkü yaşamı-mücadelesi içinde yer alır. Onu ileriye çekmeye çalı-
şır. Bu, nihai hedefe ulaşıncaya kadar bitmeyecek olan bir savaştır. 
Sınıflar var oldukça proletarya ile diğer sınıflar arsında çatışmada 
var olacak ve parti bu sınıf sıvaşınd3 proletaryaya yol göstermeye 
çalışacaktır.  

Partinin savaş örgütü olmasının anlamı bunlardır.  

22.  

1905 Rusya'sında Bolşeviklere ait bir istatistik silahlı faaliyet ile 
propaganda-ajitasyon arasındaki ilişkiler konusunda bize oldukça 
öğretici bilgiler veriyor.  

TABLO: HARCAMALAR (% olarak) 

 

 

 

Bu tablo toplam olarak 50. 000 Rublelik bir geliri kapsamaktadır 
ve günün şartları içinde oldukça küçük bir miktardır. Tablo'nun en 
önemli göstergesi "silahlanma ve milisler” için yapılan harcamanın 
devrimin en şiddetli günlerinde dahi bütçenin ancak %57 'sini oluştu-

AYLAR Silahlanma 
ve milisler 

için 

Basın 
için 

Personel 
örgütleri için 

Komitesi 
için 

Şubat-
Mart 

16.3 51.1 15.9 16.7 - 

Nisan-
Mayıs  

11.8 20.4 14.0 20.1 33.7 

Haziran 14.1 25.8 28.2 17.5 14.4 

Ekim 7.4 7.5 17.3 15. 5 2.3 

Kasım 57.4 14.0 5.9 15. 7 7.0 

Aralık 3.0 25. 8 13.6 48. 6 9.0 
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ruyor olmasıdır. Bütün bir yıl boyunca ise Bolşeviklerin toplam har-
camalarının %39, 2'si silahlanmaya harcanmıştır.  

Öte yandan personel-örgütlenme için harcanan, toplam harcama-
ların %13, 6'sını oluşturmaktadır. Gelirin %10 ‘u üst örgütlere, %20 
'si alt örgütlere giderken yayın harcaması %17, 8'dir. Devrimin dur-
gunlaştığı günlerde ise yayın harcamaları gene yükselmeye başla-
mış, buna karşılık silahlanmaya harcanan ise %3'e düşmüştür.  

Türkiye solunun çeşitli gruplarının 1980 öncesine ait harcamaları 
ile Bolşeviklerin Moskova örgütünün bu raporundaki sayılarını karşı-
laştırmakta büyük yarar var.  

23.  

Leninist örgüte ait kesin çizgileri olan bir model yok. Mücadelenin 
her değişik evresine göre parti de kendisini yeniden yapılandırmalı-
dır. Ancak Leninist örgütü diğer devrimci örgütlerden ayıran, onun 
proleter karakterine ve öncüler örgütü olmasına bağlı olan yapısal 
bir özelliği var: komünist örgüt fabrikalar temelinde yükselmelidir. 
Sadece "modern sanayi proletaryası üzerinde” değil, fabrikalar te-
meli üzerinde.  

Fabrikaların temel örgütlenme alanı olarak seçilmesi Leninist ör-
gütü parlamentarist işçi örgütlerinden ve popülist devrimci akımlar-
dan tam anlamı ile ayırır.  

Gerek parlamentaristler, gerekse popülistler için örgütlenme esas 
olarak coğrafidir, yerleşim birimlerini esas alır. Özellikle de proletar-
yanın nüfus içinde çoğunluğu oluşturmadığı orta derecede gelişmiş 
ya da az gelişmiş kapitalist ülkelerde yerleşim birimleri esasına da-
yalı bir örgütlenme anlayışının ulaşacağı sonuç kaçınılmaz olarak 
partinin bir halk partisi haline gelmesidir.  

Yerleşim biriminde proleterler diğer emekçilerle birlikte, fabrikanın 
dışında bir oluşum içinde yaşarlar. Fabrikada kolektif faaliyet, üretim 
süreci birliği içinde yaşayan proleter, mahallesinde küçük burjuva 
emekçilerle çevrilidir. Fakat, asıl önemlisi, proleterler mahalle temeli 
üzerindeki örgütlenmede etkisiz, silahsızdırlar. Birleşebilme ve mü-
cadele edebilme yetenekleri olağanüstü ölçülerde düşer.  
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Eğer proletaryanın gücü birleşebilme ve üretimin en önemli kesi-
mini elinde tutuyor olmaktan gelen mücadele edebilme yeteneği ise 
bunun zemini fabrikadır.  

Örgütün farklı aşamalarında bu temel yapısal ilkenin genişleye-
ceğine de işaret edelim. Tüm emekçi sınıflara da sesini duyurmak, 
mücadelesinin hedeflerini açıklamak zorunda olan proletarya, fabri-
kalar (hiç değilse büyük fabrikalar) temelindeki örgütlenmesini güçlü 
bir hale getirdiğinde daha küçük işletmelerin işçilerine yönelecektir. 
İşletmelerin çapı küçüldükçe de ya fabrika örgütü aydı zamanda 
mahalli, yerleşim birimine de dönük, bir örgütlenme de haline gele-
cektir ya da çeşitli küçük işletmelerin birleşik örgütlenmeleri inşa 
edilmeye başlanacaktır.  

Burada kast edilen fabrika örgütünün ortadan kaldırılarak yerine 
mahalle örgütünün geçirilmesi değildir. Tam tersine, fabrika örgütü-
nün çevresindeki daha küçük çaplı işletmelerin işçilerini de örgütle-
meye başlaması ve faaliyet alanını genişletmesidir. Bu genişlemenin 
sonucu, bazı şartlarda fabrika örgütünün aynı zamanda yerel örgüt 
haline de gelmesidir.  

Örneğin Karabük'te ki örgütlenme Karabük Demir Çelik Fabrikası 
temelinde başlamak zorundadır. Fabrika örgütü belirli güce, etkinliğe 
ulaştığında bu kendisini derhal tüm şehirde gösterecektir. Örgüt için 
artık daha tali olmasına rağmen Karabük Demir Çelik'in dışında da 
örgütlenme hedefleri, olanakları vardır. Bu durumda fabrika örgütü 
Karabük'ün daha küçük çaplı işletmelerinin işçilerinin örgütlenmesini 
de üstlenmek zorundadır.  

Aynı örneği bir başka açıdan daha ele alırsak; Parti Karabük'te ki 
örgütlenmesini önce Karabük şehir örgütlenmesini hedefleyerek 
değil, Karabük Demir Çelik Fabrikası örgütlenmesini hedefleyerek 
başlatmalıdır. Bu, sadece teknik bir sorun değil, hareketin gelişme-
sinin yasalarının doğru olarak kavranması ile ilişkilidir. Önce Demir 
Çelik Fabrikası örgütlenmeli, buradan elde edilen ilk temel güç de-
rinlemesine ve yaygın bir güç haline getirilmeli, yani hala fabrikanın 
sınırları içindeyiz, ardından Karabük şehrinin diğer işletmeleri, 
emekçi mahalleleri ve ardından kasabalar, köyler hedeflenmelidir.  

Marjinal bir güç olarak kalmamayı ve aynı zamanda da bir prole-
ter hareketi olarak gelişmeyi hedefleyen komünistler için hareketin 
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gelişmesinin yasasıdır bu. Bütün Karabük ve çevresini etkileyecek 
olan büyük proleter eylemi Karabük lisesinden doğmayacağı gibi, 
mahalle kahvesinden veya Karabük'te ki 40 50 kişi çalıştıran bir iş-
letmeden de doğmayacaktır. Tüm şehri ve çevresini etkileyecek 
olan eylemin odağı büyük ölçekli sanayi işletmeleridir.  

Bir lisede, mahallede veya küçük çaplı bir işletmede de devrimci 
atılımlar olabilir ve bunlar büyük ölçekli fabrikadaki atılımdan daha 
önce de olabilir. Birçok zaman böyle olmaktadır da. Komünistler 
bütün bu atılımları değerlendirmek, hepsine yetişmekle elbette ki 
yükümlüdürler. Ancak perspektif bütün bu eylemleri, örgütlenmeyi 
marjinallikten çıkaracak olan büyük fabrikanın örgütlenmesine kana-
lize etmek olmalıdır. Lisede, mahallede ya da küçük işletmede olan 
haksızlığı, zulmü derhal büyük fabrika işçilerine teşhir etmek gerekir. 
Onları haksızlığa, zulme karşı uyarmak, eyleme çağırmak gerekir. 
Proletaryanın siyasal bilincinin gelişmesinin yolu da zaten budur. 
Küçük işletmelerdeki eylemlerin her biri büyük fabrika örgütlenmesi-
nin tuğlaları görevini görecektir. Ve ne vakit ki büyük fabrikanın işçi-
leri mücadeleye başlayacaklar, işte o vakit bu mücadele etkisini yüz-
lerce kere fazlasıyla tüm şehre 've çevresine yayacaktır. Komünist-
lerin programını benimsemiş onlarca, yüzler- ce işçi bu programın 
doğrultusunda binlerce, on binlerce işçi ve emekçiye hitap edecek-
lerdir. Marjinal değil, yığınsal' bir güç olmanın yolu budur. Tabii, bü-
tün bu söylediklerimiz yığınsal bir proleter gücünü hedefleyenler 
içindir.  

24.  

Fabrika temelindeki örgütlenme esasını tamamlayan bir başka 
yapısal özellik ise örgütlenmenin alabildiğine basit olmasıdır.  

Partinin tüm faaliyetini koordine eden merkez komitesi ile temel 
örgüt, fabrika komitesi arasında ne denli az örgüt birimi olabilirse bu 
parti işlerliğinin ve parti yapısının sağlıklığını getirecektir. Partinin 
aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya işlerliğinin en temel pren-
sibi olmalıdır sade bir örgütlenme özelliklede küçük, yeni oluşan bir 
örgütlenme için örgütsel yapının sadeliği daha da önemlidir.  

Bu noktada Komünist Enternasyonal'in Örgütlenme Bürosu’nun 
komünist örgütler için hazırladığı taslak tüzüğe değinmek gerekiyor. 
Türkiye solunun birçok grubu ve özellikle de ' 'Kurtuluş Sosyalist 
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Dergi' 'de yayınlanmış olması nedeniyle* Kurtuluş Hareketi safların-
da da bu taslak tüzük adeta örgüt tüzüğü olarak benimsendi. Diğer 
bazı tartışılması gereken yanlarının yanı sıra bu tüzük taslağının en 
önemli —bizim için bugün tam anlamı ile geçersiz olan-- yanı muaz-
zam bir bürokratik yapıya sahip olmasıdır.  

Üye sayısı on binleri, yüzbinleri belki milyonları bulan komünist 
partileri için böylesi bir örgütlenme kaçınılmaz hale gelebilir. Ancak, 
oluşum halindeki bir örgütlenmede böylesi bir hiyerarşik yapılanma 
olağan üstü bir bürokrasiden başka bir şey yaratmaz.  

Öte yandan bir de Lenin'in RSDİP 'nin kuruluşundan önce anlat-
tıkları var. Olabildiğince basit, kuralları az bir örgüt önerir Lenin; fab-
rika örgütü, yerel örgüt, merkez. Fabrika örgütü çok zaman doğru-
dan merkezle muhataptır. Bir kural olarak daima merkezle doğrudan 
ilişki hakkına sahiptir. Ve üstelik Lenin bu bürokrasiden uzak, sade 
örgütlenmeyi dünyanın coğrafi olarak en büyük ülkesi, Rusya için 
öneriyor.  

----------------------------------- 

"Kurtuluş Sosyalist Dergi'nin 31. sayısında yayınlanan bu tüzük 
taslağına ek olarak yayınladığımız Lenin'in uyarı yazısı ne yazık ki 
aynı ilgiyi çekmedi. Lenin bu uyarısında taslağın çok Rusça olduğu-
nu vurguluyor ve Rus olmayanlar için anlaşılmaz olduğunu söylüyor. 
Ve yabancıların "bir put gibi onu köşeye asıp dua ederken tatmin 
olmayacaklarını” anlatıyor. Bu tüzük taslağının çizdiği yapıya göre 
partinin temel örgütü ' 'hücre’ dir. Onun üstünde 1) yerel örgüt, 2) 
mahalle örgütü, 3) alt bölge örgütü, 4) bölge örgütü ve 5) merkez 
komitesi vardır. Bu arada alt bölge ve bölge örgütlerinden bahsedi-
lirken bir de ne olduğu belli olmayan şehir örgütlenmesinden bahse-
dilir.  

Fabrika ile merkez arasındaki örgütlenmenin sadeliği aynı za-
manda örgüt içi yaşamın, demokratik merkeziyetçiliğin üzerinde de 
önemli bir etkisi var. Küçük, yeni bir örgütlenme için gelişkin bir hiye-
rarşik yapı, ardarda dizilmiş sayısız karar organı örgüt yaşamı için-
deki tartışmayı, canlılığı öldürür ve yerine, ağır, hareket kabiliyeti az 
olan bir örgütlenme oluşturur. Ancak madalyonun öbür tarafı da 
benzer bir sonuç yaratacaktır. Gerekli olduğu ölçülerde karar organ-
larına sahip olmayan örgüt bu kez de kendisini bitmek tükenmek 
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bilmeyen ' 'tartışmaların” ortasında bulacak ve gene ağır, hareket 
kabiliyeti olmayan bir örgütlenme olacaktır.  

25.  

Komünistlerin örgüt içi yaşamının ilkesi demokratik merkeziyetç i-
liktir. Bugün dünya sosyalist hareketinin en yoğun tartışma sorunla-
rından birisidir demokratik merkeziyetçilik. Karşılıklı çok sık tekrarla-
nan bazı en temel ilkeler bile bu tartışma içinde çok zaman yeni 
anlamlar, içerikler kazanmakta.  

Türkiye devrimci hareketi için komünist örgütün bir proleter örgü-
tü olduğunu kanıtlama, bu tartışmayı sürdürmek birinci halka ise, 
ikinci halka da harekete egemen olan çarpık demokratik merkezi-
yetçilikle veya daha doğrusu salt merkeziyetçilikle mücadele etmek-
tir.  

12 Eylül askeri diktatörlüğünden bu yana bazı gruplar 'demokrasi 
adına laçkalık geliştiriliyor” şiarı altında artık yavaş yavaş demokra-
tik merkeziyetçilik teriminin yerine sadece 'Leninist merkeziyetçilik” 
terimini geçirmeye başladılar. Bir diğer grup ise 'gizlilik koşullarında 
merkeziyetçilik öne geçer” şiarının altında —ki, birinci grup da bu 
şiarın arkasına gizlenmektedir— demokratik merkeziyetçiliği ortadan 
kaldırıp Yerine sadece merkeziyetçiliği geçirmektedir. Üçüncü bir 
grup ise en bilinen yöntemle -eskiden beri ve dünya çapında geçer-
lidir— Leninizm’in demokratik merkeziyetçilik üzerine söylediklerini 
zaman ve koşullardan ve bağlantılı olduğu diğer görüşlerden, tez-
lerden kopararak merkeziyetçiliği öne sürmektedir.  

 Burada hemen belirtmek gerekir ki, Türkiye devrimci hareketi 
açısından demokratik merkeziyetçiliği laçkalık haline getiren hiçbir 
ciddi tehlike Yoktur. Bu nedenle, bu yazının notları içinde böylesi bir 
tehlikeye, akıma karşı teorik öncüller ileri sürülmeyecektir. Var ol-
mayanla mücadele etmek, kanımca, gerçeğe aykırı bir tutumdur ve 
saçmalıkla uğraşmaktır.  Bugün hareketin önündeki tehlike komü-
nizmi, onun örgüt, disiplin anlayışını burjuva ordusunun örgütlenme-
si, disiplini düzeyine indiren merkeziyetçilikle mücadele etmektir. 
Laçkalığı geliştirecek liberalizm ortaya çıktığında onunla mücadele 
etmekte boynumuzun borcudur.  

 26.  
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Demokratik merkeziyetçilik üzerine olan tartışma sadece komü-
nist örgütün iç işlerliğinin tartışılması değildir, daha da öteye iktidar 

sonrası sorunların da tartışılmasıdır.  

Leninist demokratik merkeziyetçiliği kaba bir merkeziyetçilik dü-
zeyine indiren güçler aynı zamanda sosyalizmin bir başka temel 
sorunu olan ikameciliği de dolaylı ya da açık bir biçimde savunurlar. 
Sekterizm, ikamecilik ve merkeziyetçi parti anlayışı birbirlerini ta-
mamlayan ve birbirlerini üreten anlayışlardır. Birinin ileri sürülmesi 
ve savunulmaya başlana maşı, mutlak olarak diğerlerini de ortaya 
çıkarmaktadır.  

Bugün bu her üç görüş de "resmi sosyalizmini' temel taşlarını 
oluşturmaktadırlar. Dolayısıyla 'resmi sosyalizmin” ideolojik etkinliği 
altındaki Türkiye solu esas olarak bu üç anlayıştan birini alıp diğerle-
rini üretmemekte, tersine üçünü birden sosyalizm anlayışı olarak 
benimsemektedir. Buna rağmen anlayışın gelişip şekillenmesinde -
—buna Türkiye sol hareketinin çeşitli gruplarının/partilerinin kendi 
grupsal/partisel şekillenmeleri, grupsal/partisel gelenekleşmeleri de 
diyebiliriz— örgüt içi yaşama ait merkeziyetçi anlayış yakalanan ilk 
halka olmakta ve sekterizmi ve ikameciliği o örgütün bağımsız ya-
şamı içinde de üretmekte, gelenekleştirmekte veya ' 'resmi sosya-
lizm ’den alınanı sağlamlaştırmaktadır.  

Bu nedenle, ‘resmi sosyalizm' le Türkiye ve Kuzey Kürdistan öze-
linde mücadele etmenin ilk halkası merkeziyetçi parti anlayışı ile 
mücadele etmektir. Ya da bir başka deyişle, demokratik merkeziyet-
çiliği kaba bir merkeziyetçilik olarak kavrayan anlayışlarla mücadele 
etmektir.  

Örgütlenmemiz pratik anlamda da böyle bir mücadele deneyini 
Kurtuluş Hareketi (birleşik Kurtuluş örgütü) içinde de yaşadı.  

Merkez Hizip diye adlandırdığımız, bugün kendisine TKKKÖ adı-
nı alan tasfiyeci akım örgüt içi mücadelede demokratik merkeziyetç i-
liğin, Kurtuluş Sosyalist Dergiler de ki az çok doğru teorik temellerini 
de pratik tutumu ve teorik yazınıyla ortadan kaldırırken aynı zaman-
da sekterizmin ve ikameciliğin en güzel örneklerini verdi. Bizler Kur-
tuluş Hareketi içinde bu deneyi yaşarken, Türkiye ve Kuzey Kürdis-
tan solunun çok sayıdaki örgütlenmesinde de benzer deneyler ya-
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şandı. Genellikle merkeze hâkim olan ve bu nedenle de çoğunluğu 
arkasına toplayabilen gruplar örgütsel tartışma/mücadele içinde 
merkeze karşı çıkan akımları, grupları diğer birçok suçlamanın yanı 
sıra ' 'davadan dönmek", "teslimiyetçilik' ve benzeri biçimlerde suç-
lamasına rağmen bölünmelerden doğan yeni örgütlenmeler en az 
suçlamada bulunan, merkeze hâkim örgüt kadar devrimci faaliyete 
devam ettiler.  

Ancak, örgüt içi mücadelede merkeze hâkim olan kliğe, sekte 
karşı ör. güt içi tartışma/mücadele günlerinde demokrasi talep eden-
ler, bir süre sonra merkez hizipten bağımsız bir örgütlenme oluşturur 
oluşturmaz önceki birleşik yapıya tıpa tıp benzer bir 'yeni’ örgütlen-
me haline geldiler. Demokrasi isteyenler en keskin merkeziyetçiler 
halini aldılar, alıyorlar. Bu durumun başlıca nedeni, kuşku yok ki 
'remi sosyalizm' 'in Türkiye ve Kuzey Kürdistan solu üzerindeki kesin 
egemenliğidir.  

Kurtuluş örgütü, örgütlenmemiz, bugüne kadar esas olarak bu 
eğilimin dışında kalmayı başarabildi. Ancak, sekterizmden, ikameci-
likten tam anlamı ile kopabilmemiz için önümüzde daha uzun bir 
mücadele var. Gerek pratik olarak, teorik olarak, maddi koşulların en 
zorlu olduğu günümüz şartlarında teorik olarak Türkiye solunu ideo-
lojik egemenliği altında tutan ' 'resmi sosyalizm' 'le mücadele ettikçe 
ve bu mücadelenin ortaya çıkardığı sonuçları pratiğimize egemen 
kıldıkça yolumuzu daha kesin çizgilerle ayırt edeceğiz.  

27.  

Leninist demokratik merkeziyetçiliği çarpıtan tüm anlayışların or-
tak olduğu nokta bu terimin iki ögesini; demokrasi ve merkeziyetçilik, 
birbirlerinden ayrı ayrı olarak ele almaları ve dolayısıyla demokrasi 
için bir tanım, merkeziyetçilik için bir başka tanım yapıp sonra bu iki 
tanımı üst üste koyup yeni bir tanım; '’demokratik merkeziyetçilik" 
tanımı yapmalarıdır. Böylelikle ortaya eklektik bir anlayış çıkmakta-
dır. Ve bu eklektik tanımın ağır basan ögesi merkeziyetçiliktir.  

Oysa, komünistler için demokratik merkeziyetçilik tek bir tanıma 
sahiptir. O, birbiriyle çelişen bu iki kavramı eşit ölçüde önemlerle 
birleştiren ve tek bir kavram haline sokan bir anlayıştır.  
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Örgüt içi yaşamın merkezi bir yapılanmaya olan ihtiyacı üzerine 
sayfalar dolusu yazmak mümkün ve zaten bu gereğinden fazla ya-
pılmaktadır. En kısaca, merkezi bir örgütlenmeye sahip olan kapita-
listler karşısında ortak, toplu hareket edebilme isteğidir merkezi bir 
yapıya sahip olmak. Böyle bir yapı olmadan açıktır ki bir grup insan 
ortak bir hedef için birlikte hareket edemezler. Onların hareketini 
koordine edecek, aynı anda aynı davranışı göstermelerini sağlaya-
cak bir yapıya ihtiyaçları vardır.  

Dünya ve ülke düzeyinde, bölge, alt bölge düzeyinde bir dizi oto-
rite olmadan dünya düzeyinde bütün ülkelerde, bölgelerde ve alt 
bölgelerde tak eylem, birbirlerini tamamlayan ve birbirlerinden farklı-
lıklarına rağmen bir otoritenin koordinasyonu altında bir araya get i-
rildiğinde tek bir eylem sürecini oluşturmak mümkün değildir.  

A, B ve C fabrikalarındaki her birim kendi fabrikasının özel koşul-
larına uygun eylemleri yerine getirecektir. A, B ve C fabrikalarının 
oluşturduğu X bölgesinin eylemi bir yanıyla A, B ve C fabrikalarının 
özgün ey. Zemlerinden oluşacaktır. Ancak eylemde birlik bu düzey-
de kaldığında ortaya çıkacak örgütsel yapı federatif bir yapı olacaktır 
ki, böylesi bir yapı demokratik merkeziyetçilikten son derece ayrı bir 
anlayışın ürünüdür.  

Bizim örgütlenmemizde X bölge komitesi A, B ve- C fabrikalarının 
öz. gün eylemlerini bir araya getirip koordine ederken, aynı zaman-
da ve daha önemli olarak üç fabrika komitesinin de aynı anda X 
bölge komitesinden aldıkları perspektifler doğrultusunda eylem 
yapmalarını sağlamaktır. X bölge örgütü ise Y ve Z bölge örgütleri 
ile birlikte ülke çapındaki merkezin, merkez komitesinin eylemini 
oluştururlar. Bu defa merkez komitesi X bölge kom itesinin fonksiyo-
nunu ülke çapında yerine getirir.  

X bölge komitesi (ya da ülke çapında merkez komitesi) A, B ve C 
fabrikalarının eylem birliğini oluşturan perspektifleri saptar derken iki 
noktanın altını çizmek gerekir.  

1. X bölge örgütü A, B ve C fabrika örgütlerinin temsilcilerinin 
oluşturduğu bir örgüttür ve X bölge komitesi bu fabrikaların örgütle-
rinin temsilcileri tarafından ve onların arasından seçilir. Merkezi ya-
pılanmanın bir parçası da budur. . .  
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1. X bölge örgütünün görevi A, B ve C fabrikalarının tüm eyle-
mini yönlendirmek değildir. Bu fabrikaların örgütleri kendi eylem 
alanlarında kendi özgün eylemlerine kendileri karar vereceklerdir. 
Üst organa düşen, genel perspektifler vermenin yanı sıra bu özgün 
eylemleri birleştirmek, aralarındaki ilişkileri sağlamak, malzeme, 
olanak aktarmak vb. dir.  

Böylesi bir örgütlenme komünistlerin eylem birliğini sağlar. Bura-
da hemen belirtilmesi gereken nokta eylem birliğinin temelinin altı 
çizilerek gösterilmeye çalışıldığı gibi merkezi bir yapıya sahip olma-
mız olmadığıdır. Merkezi yapılanma sadece bir araçtır. Eylem birli-
ğini sağlayan temel öge teorik ve siyasal birliktir. Ancak, teorik ve 
siyasal birliğin varlığı merkezi' bir yapının varlığını rasyonel ve fonk-
siyonel kılar. Yoksa, teorik ve siyasal farklılıkların varlığı halinde 
istediği kadar merkezi bir yapı olsun, eylem birliği olası değildir.  

Örgüt içinde teorik ya da siyasal bir tartışma, kutuplaşma çıktı-
ğında eylem birliğinin zemini kayganlaşır ve tartışmanın şiddetine 
bağlı olarak zemin ya yeniden sağlamlaşır ya da sarsılıp hepten 
eylem birliğini olanaksız hale getirir. Bunun tek nedeni, komünistle-
rin birliğinin gönüllü bir birlik olmasıdır. Hiçbir kural gönüllü olması 
gereken bu birliği suni bir biçimde ayakta tutamaz.  

Teorik ve siyasal birlik daima tartışma, anlaşmazlık nedeni ile de 
bozulamaz. Birçok zaman yetersiz teorik ve siyasal birlikle yola çıkı-
lır ve örgütün değişik birimleri, parçaları farklı türden eylemler içinde 
olurlar. Birbirleri ile dirsek temasına sahip oldukları ve bu durumu 
kabul ettikleri ölçüde bir arada yürürler ve dirsek temasını kaybettik-
leri ya da bu durumu kabul etmek istemedikleri an ayrılığın objektif 
temelleri hazırdır.  

Madem ki merkezi yapının temeli kurallar değil teorik ve siyasal 
anlaşmadır, o takdirde, yeni bir ögeye, siyasal olarak anlaşmamızı 
sağlayacak olan tartışma olanaklarına, demokrasiye ihtiyacımız var-
dır. Demokrasi, yani teorik ve siyasal sorunlar üzerinde tartışabilme, 
kolektifi iradeyi etkileyebilme, biçimlendirebilme olanağı olmadan 
komünistçe bir merkezi yapı oluşamaz.  

Tartışmada, yani teorik ve siyasal hattın oluşturulmasında, tam 
bir özgürlük olmadan, yani gönüllü birliği sağlayan biricik olanak 
olmadan eylemde birlik mümkün müdür? Elbette hayır. Tartışmada 
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özgürlük olmadan, görüşlerin birbirleriyle çarpışması olmadan birlik 
elbette söz konusu olabilir. Böylesi birlikler var. Ancak bu tür birlikle-
rin en güzel örnekleri burjuva devleti, burjuva ordusu vb.  dir.  

Komünistler için tartışmada sınırsız bir özgürlük olmadan, kolektif 
iradeyi belirlemede en geniş, en yetkin olanaklar olmadan oluşacak 
bir merkezi yapı sadece birlikte yürüyormuş havasını verecek ve 
ayrılığın objektif koşulları daima hazır olacaktır, ya da birlikte yürü-
düklerini sananlar gerçekte farklı yollardan ilerlemeye devam ede-
ceklerdir.  

Tartışmada özgürlük yani demokrasi, merkezi yapılanmadan, ya-
ni merkeziyetçilikten bir an bile ayrı düşünülemez. Yukarıda anlattık-
larımızın tam tersinden de olaya baktığımızda, nasıl ki tartışma ol-
madan sağlam bir gönüllü birlik, eylem birliği, yani merkezi bir yapı-
lanma olmazsa, tartışmanın sonucu da merkezi yapıyı korumak, 
ilerletmek, yani eylemde birlik içindir. Eylemde birliği hedeflemeyen 
bir tartışma örgütü siyasal bir olgu olmaktan çıkarır. Dünyayı değiş-
tirme kararlılığının yerini sohbet birliği alır.  

Kolektif iradeyi kolektifçe belirleme, demokrasi, mutlak olarak ey-
lem birliğini merkeziyetçiliği hedeflemeli, eylem birliğinin garantisi 
olarak merkeziyetçilik ise mutlak olarak demokrasiyi hedeflemelidir. 
Bunların birbirinden ayrı olarak ele alınması, düşünülmesi, ya da 
birinden birinin şu veya bu nedenle —genellikle baskılar artınca 
merkeziyetçilik de artar denir— ağırlık kazanması bir bütün olan 
demokratik merkeziyetçiliği işlemez hale getirir.  

Tartışmada özgürlük eylemde birliği hedeflemelidir ancak bir an 
dahi unutmamak gerekir ki tartışma, farklı görüşlerin çatışması dai-
ma potansiyel olarak gönüllü birliğin bozulmasını, ayrılığı da bağrın-
da taşır. Bu, sağlıklı bir olgudur. Teorik ve siyasal sorunlar üzerine 
tartışma, anlaşamama ve anlaşmazlığı gönüllü birliğin devamının 
önünde engel olarak görme, yani, ayrılık sağlıklılıktır. Anlaşamadığı 
halde anlaşıyormuş görünen, dolayısıyla birlikte yürüyormuş gibi 
yapan ama aslında farklı yollarda ilerleyenlerin ayrışması merkezi-
yetçiliğinde sağlıklı olmasını sağlar.  
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28.  

Burada üzerinde çokça spekülasyon yapılan bir noktaya değin-
mek gerekiyor. Eğer tartışma özgürlüğünden söz ediyorsak bu örgüt 
içinde fark11 görüşlerin varlığı demektir. Ortada farklı görüşler, farklı 
teorik ve siyasal çözümlemeler yoksa, o takdirde tartışmanın anlamı 
ne? 

Örgüt içinde farklı görüşlerin olamayacağını söyleyenleri ikiye 
ayırmak mümkün. Birinci grup, farklı görüşlerin olamayacağını söy-
lerken aynı zamanda da örgüt içi tartışmaya da tam anlamı ile kar-
şıdır. Bu grupla ilgilenmenin gereği yok. İkinci grup ise daha masu-
mane bir görüntüye sahiptir. Tartışmanın olabileceğini kabul ederler 
- ya da etmek zorunda kalırlar! - fakat 'örgüt hiziplerin varlığı ile 
bağdaşmaz’ diyerek farklı görüşlerin aynı örgüt içinde olamayacağı-
nı gene savunurlar.  

Bu anlayışı oluşturan fikirleri tek tek ele alırsak:  

1) Tartışmadan yanadır, öyleyse her tartışmada olduğu gibi en az 
iki görüşün, iki tutumun varlığını kabul etmelidir.  

2) En azdan hareket edersek, iki görüşün varlığı bu iki görüşten 
birini veya diğerini savunan üyelerin varlığını da kabul etmektir. Bir 
başka deyişle, tartışma sorunu veya sorunları etrafında iki grupta 
toplanmış üyelerin varlığını kabul etmelidir.  

3) Fakat, bütün bunlara rağmen 'örgüt hiziplerin varlığı ile bağ-
daşmaz' klişesinin arkasına sığınarak farklı görüşleri reddeder. İşte 
bu iki tutum birbirleriyle çelişir.  

Eğer tartışmayı demokratik merkeziyetçiliğin kopmaz bir ögesi 
olarak görüyorsak o takdirde üyelerin farklı gruplar etrafındaki saf-
laşmalarını, gruplaşmalarını da kabul etmek zorundayız. Yukarıda 
da değindiğim gibi her tartışma potansiyel olarak ayrılığı da bağrın-
da taşır fakat tartışma ve ayrılık zorunlu olarak birbirlerini izleyen 
süreçler değildir.  

Tartışma eylemde birlik, merkezi yapının devamlılığı için yapılı-
yorsa o takdirde bazı kuralları olmalıdır. Başlamasını, sürmesini ve 
bitmesini garanti altına alan kurallardır bunlar. Kurallar tartışmanın 
hem başlamasını hem de bir Süreç izleyerek bitmesini de garanti 
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altına almalıdır. Tartışmanın bitmesi, sürecin sonuna gelinmesi, söy-
lenebileceklerin tamamının söylenmesi ve artık kolektif iradenin şu 
ya da bu biçimde belirlenmesidir, bu karar noktasıdır.  

Karar noktasının fiziki görünümü oylamadır. Bu noktada bir azın-
lık ve bir çoğunluk oluşuyorsa, eylemde birliğin devamlılığı azınlığın 
çoğunluğun iradesini kabul etmesi ile mümkündür. Tartışılan sorun 
can alıcı olarak görülmüyorsa, ileride yeniden tartışmanın olanakları 
varsa, azınlık çoğunluktan hala umutluysa, bu takdirde azınlık ço-
ğunluğun iradesine uyacaktır. Ancak azınlık çoğunluktan umutsuz-
sa, gelecekte tartışmanın koşulları örgüt yapısı içinde yoksa ya da 
sorun can alıcı bir öneme sahipse, bu takdirde azınlık bağımsızca 
örgütlenecek, ya da bir başka deyişle kendi eylem birliğini, merkezi 
örgütlenmesini oluşturacaktır.  

Burada 'ayrılma hakkı’ azınlığa aittir. Çoğunluk, azınlık ortak ira-
deye uydukça, eylem birliğini aksatmadıkça azınlığın kendisini izle-
mesinden sadece sevinç duyar. Çoğunluğun azınlığı kendisinden 
uzaklaştırmasının tek nedeni azınlığın eylem birliğini zedeliyor ol-
masıdır.  

Hizip, bir teorik ya da siyasal sorunda örgütün geri kalanlarından 
farklı bir biçimde ortak düşünen üyeler topluluğu değil, buna ek ola-
rak örgütün geri kalanından ayrı bir merkezi yapılanmaya ve bunun 
bir sonucu olarak ayrı eyleme sahip olan üyeler topluluğudur. Böyle-
si yapılara sahip bir örgütün eylem birliğini sürdürebilmesi olası de-
ğildir.  

Bu noktada ‘resmi sosyalizmi 'in son derece zararın bir anlayışına 
da değinmek gerekir. Bu anlayış hizip kurma hakkına şiddetle saldı-
rırken “oportünizme karşı mücadelenin bir biçimi olarak” kendisine 
hizip kurma hakkını tanır. Bu anlayış sahiplerinin başlıca dayanağı 
Bolşeviklerin 1912 de Menşeviklerden tam anlamı ile kopup kurma-
larına kadar RSDİP içindeki durumlarıdır. Oysa en kör göz dahi, en 
basit mantık dahi, kurulmasına kadar ki süreçte Bolşevikler ne kadar 
hizip idiyseler Menşeviklerin de o kadar hizip olduklarını ve Menşe-
vikler Bolşeviklere ne kadar tahammül ettilerse Bolşeviklerin de 
Menşevik hizbe o kadar tahammül ettiğini görebilmelidir.  

Hiziplerin lânetlenmesi, fakat, bu arada  “biz kurarsak, bu oportü-
nizme karşı doğru bir mücadele taktiği olabilir” düşüncesi bir yanıyla 
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yaygın olan demokrasi anlayışının ifadesidir. Demokratik merkezi-
yetçilik denince ilk akla gelen azınlığın çoğunluğa uymasıdır. Bu, 
elbette ki kesin olarak gereklidir. Yukarıda da belirtildiği gibi, karar 
anından, oylamadan sonra, azınlık çoğunluğun iradesine uymuyor-
sa, bu takdirde birlikte olmanın anlamı kalkar. Ancak, mütemadiyen 
azınlığın çoğunluğun iradesine uyması gerektiğinden bahsetmek, 
fakat bu arada çoğunluğun görevlerinden, sorumluluklarından bah-
setmemek örgüt içi demokrasiyi yok eden bir anlayışı ortaya çıkarı-
yor.  

Nasıl ki azınlık çoğunluğa uymalıdır, aynı şekilde çoğunlukta 
azınlığın haklarını gözetmelidir. Bu haklar her şeyden önce tartışa-
bilme hakkıdır. Örgüt tartışmanın kurallarına sahip olmalıdır, ancak, 
bu yetmez. Eğer çoğunluk azınlığın bu olanakları kullanmasına izin 
vermiyorsa örgütsel kurallar anlamsız hale gelir. (Gerek dünya ge-
rek Türkiye gerekse de örgütümüzün geçmişinde bunun sayısız 
örneklerini yaşadık.) İkinci olarak çoğunluk azınlığı kazanmayı görev 
olarak bilmelidir. Eğer çoğunluk bu doğrultuda bir siyasi faaliyet için-
de değilse öne çıkan 'itaat’ olacaktır. Oysa, kazanma eylemi itaati 
(beğenmediği, anlaşmadığı halde kabul etmeyi), değil, iknaı (gönüllü 
kabulü, anlaşmayı) gerektirir. Anlaşma ise gene tartışma ile müm-
kündür.  

Demek ki, pratik bir gerçeklik olarak bilmek zorundayız ki tartış-
ma karar anından sonra da devam etmek zorundadır. Burada kar-
şımıza hemen ‘öyleyse eylem birliği ne olacak? '’ sorusu çıkarılacak-
tır. İşte bu noktada gönüllü birliğin mutlak zorunluluğu bir kez daha 
karşımıza çıkıyor.  

Eğer eylem birliğini 'ayrışarak’ 'arınarak’ sağlamayacaksak, o tak-
dirde birbirimizi kazanmak için mücadele edeceğiz. Kazanmanın 
yolu ise tartışmadır. İlk bakışta fasit bir daireye mahkûm gibi görü-
nüyoruz. Hem eylem birliğini sağlamak zorundayız, karar almak ve 
uygulamak zorundayız, hem de birbirimizi kazanmak, ikna etmek 
zorundayız. Sağlıklı bir örgüt daima bu iki tutumu birden yerine geti-
rebilir.  

 Öte yandan, siyasal tutumlar açıktır ki belirleyicidir. Çoğunluk si-
yasal bir tutumla azınlığı kendisinden koparabilir. Bir tartışma süre-
cinin sonunda, programatik bir ayrılıkta bu olasıdır. Bu noktada za-
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ten azınlıkta ayrılmayı kesin olarak kararlaştırmıştır. Artık yolların 
ayrılması kaçınılmazdır. Ancak pratikte rastladığımız örnekler, özel-
likle de Türkiye solunun örnekleri tamamen farklıdır.  

Bolşevikler için Menşeviklerden ayrışma uzun bir sürecin, yoğun 
bir tartışmanın ve mücadelenin sonucu yaklaşık 10 yılda gerçekleşti. 
Türkiye solunun pratiğinde ise ayrışmaların süreci aylarla ifade edi-
lebilir.  

Bir örnek olarak, (en iyi bildiğimiz) Kurtuluş Hareketi'nin ayrışma-
sını ele alalım. Bilindiği gibi ayrışmanın sonucu doğan iki örgütlen-
meden TKKKÖ birleşik Kurtuluş Hareketi'nin merkez çoğunluğuna 
sahipti. Onların tutumu örgütsel mücadele günlerinde Kurtuluş Geç i-
ci Örgütü/ Komite' si adını kullanan örgütlenmemizi oluşturan yol-
daşlara karşı sekterizm oldu. Tartışmaya izin vermediler. Örgütsel 
yapı, kurallar ve gelenekler tartışmaya izin vermediği gibi, olabilen 
kadarı çoğunluğun çıkarları doğrultusunda tamamen kapatıldı. Ço-
ğunluğun çıkarları azınlığın sesini boğmaktı. Azınlığın tezlerinin, 
azınlığın geçmişe ilişkin eleştirisinin örgütün geri kalan kesimlerince 
duyulmaması idi. Var olan örgüt anlayışları, 'azınlık çoğunluğa itaat 
eder’ vb. örgütün geri kalan kısmının da merkez çoğunluğunu des-
teklemesini sağladı. Öyle ki bazı yoldaşlar merkez çoğunluğunu 
oluşturan Tasfiyeci Hizibin unsurlarından çok daha sekter tutumlar 
aldılar: 'Tartışma istemelerinin özeleştirisini yapmazlarsa, yazılarını 
kabul dahi etmeyin’ diye merkeze önerilerde bulundular. Merkez ise, 
zaten böyle bir anlayışı üreten organ olarak bu tür bir tutum aldı.  

Sonuç, Kurtuluş Hareketi azınlığının çoğunluktan ayrışması oldu, 
iki yeni örgütlenme, birbirleriyle tartışmadan, bu olanağa hiçbir şe-
kilde sahip olamadan oluştu. Hemen denecektir ki, ama siz eylem 
birliğini bozuyordunuz. Bu doğru bir iddiadır. Gerçekten de Geçici 
Komite Kurtuluş Hareketi merkezinin otoritesi dışında ki ayrı bir ör-
gütlenmeydi. Kendi siyasal faaliyeti, kendi örgütsel yapısı, kuralları 
vardı. Ama bütün bunlar neden olmuştu. Sorunun can alıcı yeri bu-
dur.  

Tartışmaya izin vermez, tartışma isteyenleri ' 'tartışma özgürlüğü 
istiyorlar, hatta bunu eleştiri özgürlüğüne kadar götürüyorlar” diyerek 
saflarından uzaklaştırırsan bunun sonucu, saflarından uzaklaştırdık-
larının ayrı örgütlenmesidir. Sonra, ' 'haydi gelin, sizi gene saflarımı-
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za alacağız” dediğinde ise, bu kez, sosyal bir olgu ile karşılaşırsın: 
yeni bir örgüt.  

Kurtuluş Hareketi saflarında bizler bunları yaşadık. (Önemsiz ay-
rıntılarla hemen her örgüt benzer sorunlar yaşadı, yaşıyor.) Çoğun-
luk siyasal bir kararla azınlığı saflarından uzaklaştırdı.  

Bu siyasal tutum, yukarıda değindiğim türden bir siyasal tutum 
değildir. Ayrılık programatik, teorik sorunların örgüt içinde tartışılma-
sı, kamplaşılması ve bunun sonundaki ayrışmanın ürünü değildir. 
Böylesi doğal olandır. Bizim ayrılığımız ise sunidir. Tartışma olma-
dan ve zaten tartışma olmaması için ayrışıldı veya daha doğrusu 
çoğunluğa egemen merkez; azınlığı çoğunluktan uzaklaştırdı. Azın-
lığın çoğunluk haline gelebilmesinin yollarını kapattı.  

Tartışma olsaydı bizler mutlaka çoğunluk olurduk demek istemi-
yorum. Bu gereksiz bir spekülasyon olur. Söylemek istediğim, bir 
olasılık olarak azınlığın görüşlerini tartışma içinde örgüte, örgütün 
büyük çoğunluğuna mâl etmesidir. Aynı şekilde çoğunluğunda azın-
lığın tamamını kendi görüşlerine gene tartışma içinde kazanmasıdır.  

Böylelikle sarsılan, yıkılan sadece örgüt içi demokrasi değildir. 
Yıkılan aynı zamanda merkezi yapıdır. Niceliği ne kadarsa, örgüt o 
kadar unsurunu onlarla tartışmadan, onları ikna etmek için hiçbir 
çaba harcamadan kaybetmiştir. Azınlık çoğunluk olma şansını kay-
bederken, çoğunlukta mutlak çoğunluk olma şansını 'kaybetmiştir. ’* 

Bütün bu gelişmedeki egemen anlayış ‘azınlığın çoğunluğa itaati’ 
anlayışıdır. Beklenen ikna değil, itaat olunca, birlik bozuldu.  

Bazıları sadece bize dönüp, ‘şimdi azınlıksınız, onun için bunları 
anlatıyorsunuz’ diyecektir. Türkiye soluna egemen olan anlayışlar 
içinde bu haklı bir iddiadır. Kurtuluş örgütü pratiği ile bu iddianın 
bizim için haksızlığını kanıtlamak zorundadır.  

Bugüne kadar ki yazınımız, oluşturduğumuz anlayışlar, birçok 
pratik adımımız, I. Kongre kararlarımız olumlu ileri adımlardır. An-
cak, daha öncede değindiğim gibi, önümüzde daha uzun bir yol var.  

Türkiye soluna hâkim olan anlayışları göz önüne aldığımızda, 
bugün vurgulanması gerekenin ‘azınlığın çoğunluğa uyması’ ilkesi 
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değil, çoğunluğun azınlığı kazanması, bunun gereklerinin yerine 
getirilmesinin yöntemleridir.  

------------------------------------------------------------------ 

*Azınlık ve çoğunluk terimlerinin sekterler açısından çok büyük 
bir önemi vardır. Onların birliklerini sağlamadaki önemli motiflerin-
den birisidir ‘çoğunluk’ olma. Sayıca az da olsalar, çok da olsalar 
hep çoğunlukturlar. Bu durumları pek inandırıcı olmayınca da ‘Bol-
şevik’ olurlar.  

Kurtuluş Hareketi içinde de benzer bir deney yaşandı. Tasfiyeci-
ler - ki, onlar kesinlikle çoğunlukturlar - tüm güçleriyle saflarından 
uzaklaştırdıklarının azınlık, hem de 3-5 kişilik bir azınlık olduğunu 
anlattılar. Birçok yoldaş bu propagandaya inandı. ‘Ayrılan zaten 3-5 
kişiymiş” diyerek, pek de aldırmadılar. Bugün kimin kaç kişi olduğu 
daha belirgin ama sorun, bu değil. Sorun, tasfiyeci hizibin bu arada 
bir kere daha niteliği niceliğe, demokrasiye kurban etmesi ve kafala-
ra sakat bir mantığı bir kez daha çakmasıdır.  

30.  

Oportünizme karşı mücadelede bir yöntem olarak" hizip kurma 
hakkına gelince, bu anlayış ta azınlığın itaat etmesini bekleyen sek-
terizmden farklı değildir. Azınlıkta olduğu vakit kendisine hizip kurma 
hakkını tanır, ama kendisi çoğunlukta olunca, bir başkalarının tar-
tışma hakkını tanımaz. Çünkü, bu kez azınlık oportünisttir ve opor-
tünizmin elbette ki hakkı yoktur! 

Buradan ulaşacağımız yer, merkezin mutlak doğruluğudur. Mark-
sizm tektir ve onun tek temsilcisi merkezdir. Aynen, Allah’ın tekliği 
ve Muhammed’in onun tek temsilcisi olması gibi. Başka bir yoruma 
izin yok. Başka bir yorumun tartışılma hakkına izin yok. O kadar ki, 
azınlıkta kalınca dahi kendi hizbimizi kuracağız ve bu kez de kendi 
hizbimizin disiplini ile tartışmayı kendi saflarımızda engelleyeceğiz, 
çoğunluk bizi etkileyemeyecek.  

31.  

Sık sık birbirlerine karşı ileri sürülen iki tez var: demokrasinin te-
minatı seçim midir, yoksa yoldaşça güven midir? Bu iki tezi birbirle-
rinin karşıtı olarak koymak kadar budalaca bir şey olamaz 
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Komünist örgüt içinde yoldaşça güven esas olmak zorundadır. 
Böylesi bir güven olmadan demokratik merkeziyetçilikten bahsedi-
lemez. Ancak yoldaşça güven nasıl doğacaktır? Sorun budur.  

Güven üzerine sayısız sübjektif faktör sayılabilir. Bunların hiçbiri 
tek başlarına güveni yaratacak olgular olamazlar. Güven tek bir te-
mele sahiptir. Bireyler kolektif iradeyi belirleyebilme olanağına sa-
hipseler, örgüt bunun kurallarına ve koşullarına sahipse, o takdirde 
yoldaşça güvenin sağlam, sarsılması zor temelleri vardır.  

İki tezi karşı karşıya getirenler Lenin'in 'Ne Yapmalı?’sına da-
yanmaya çalışırlar. Lenin, 'Ne Yapmalı?’ da gizlilik koşullarında ör-
gütlenecek profesyonel devrimcilerin belkemiğini oluşturacağı bir 
parti tanımlamaktadır. Ama ‘Ne Yapmalı?' Lenin’in tüm parti anlayı-
şını anlatmaz. Belli bir koşulda, belli ihtiyaçlar için ve belli sapmalara 
karşı yazılmıştır. Nitekim koşulların ve ihtiyaçların değişmesi ile bir-
likte Lenin'in örgütlenme üzerine söyledikleri de değişmiştir. *  

------------------------------------------------------------- 

Bakınız bu sayıda yayınlanan ‘On İki Yıl’ Derlemesine Önsöz 

‘Ne Yapmalı’nın Türkiye solu tarafından tek yorumu onun merke-
ziyetçi bir parti savunmasıdır. ' 'Ne Yapmalı ve Lenin'in merkeziyetçi 
bir parti savunduğunu ileri sürmek Lenin'in o dönemdeki karşıtları ile 
aynı yere düşmektir. Hatırlanacağı gibi Menşeviklerden Ekonomist-
lere, Rosa Luxemburg'dan Troçki'ye, Partinin inşaası dönemindeki 
karşıtları Lenin'i “aşırı merkeziyetçilik” le, “diktatörlük”le suçlamak-
taydılar. Lenin'in Rosa'ya karşı yazdığı yazı* bütün bu tür iddialara 
en iyi cevaptır.  

RSDİP' nin kuruluş dönemini iyi kavramak gerekir. Lenin'in deyi-
miyle "amatörlük” temelinde inşa olmuş, özerk, birbirlerinden kopuk 
sayısız sosyal demokrat çevre dönemin başlıca karakteristiğidir. 
Buna ek olarak Iskra ve Ekonomistler karşı karşıyadır. Iskra iki ka-
nada sahiptir. Yahudi örgütü Bun4'un yanı sıra Polonyalıların örgütü 
vardır. Bu dağınıklık, parçalanmışlık içinde Lenin en kısaca ' 'a-
matörlüğe” karşı profesyonelliği, federalizme karşı merkezi yapılan-
mayı siyasal ve yapısal sınırları belirsiz bir örgüte karşı sınırları be-
lirli bir örgüt savunmaktadır.  
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Türkiye solunun örgütlenmelerine baktığımızda durum tamamen 
farklıdır. Hiçbir grubun/partinin organik birleşimi, örgütsel yapısı Rus 
sosyal demokratlarına benzememektedir. Türkiye solunun sorunu 
dağınık, özerk çalışma içindeki grupların bir araya getirilmesi, mer-
kezi bir otorite altında toplanması değil, var olan merkezi yapıların 
yeteneklerinin geliştirilmesidir. Kısacası bizim koşullarımız ’Ne 
Yapmalı’ yazıldığı Rusya koşullarından oldukça farklıdır.  

Gizliliğin zorunluluğu en önemli benzeşikliğimizdir. Ve zaten Le-
nin'de "geniş demokratik ilkelerin” gizlilik koşullarından dolayı hayata 
geçemeyeceğini söylemiyor mu? 'Geniş demokratik ilke’ ancak ' 
'tam bir açıklıkla’ sağlanabilir. Lenin'in önermeleri doğrudur. ' 'Ne 
Yapmalı?” da anlattığı gibi tüm üyeler tüm üyelerin tüm faaliyetlerini 
açıklık içinde gözleyemedikçe seçim ilkesinin önemi azalmaya baş-
lar. Fakat buradan seçim ilkesinin gereksizliği sonucuna varmak 
gene Lenin’i hiç anlamamak ve onu ' 'aşırı merkeziyetçi bir diktatör” 
olarak görmektir. Bolşeviklerin hemen hemen 1 2 yılda bir kongre 
yaptıklarını, merkezlerini, delegelerini, komitelerini seçtiklerini hatır-
larsak, ya Lenin Bolşeviklerle, Bolşevik pratikle ters düşmektedir, ya 
da Lenin'in örgüt anlayışını merkeziyetçilik olarak saptayanlar, se-
çim ilkesini unutanlar, neredeyse anti Leninist olarak görenler Le-
nin'le ters düşmektedirler.  

---------------------------------------------------------------- 

Bakınız 'Kurtuluş Geçici Örgütü Yayınları’ndan çıkan broşür: 
'Rosa Luxemburg - Lenin Tartışması Üzerine', L.Karadeniz; 'Rus 
Sosyal Demokrasisinin örgütsel Sorunları', Rosa Luxemburg ve 'Bir 
Adım İleri, İki Adım Geri, N. Lenin'in R. Luxemburg'a Cevabı', V. I. 
Lenin.  

 

32.  

Açılmasının gerekli olduğuna inandığım bir nokta da demokratik 
merkeziyetçiliğin ancak proletarya temelinde yükselebileceği öner-
mesidir. Tamamen katıldığım bu önermeyi, nasıl kavramak gerekir? 

Eğer komünistlerin proletaryanın çıkarlarından başka bir çıkarları 
yok. sa; ve eğer komünistler proletarya hareketinin kopmaz bir par-
çası iseler; o taktirde proletaryayı ilgilendiren her sorun komünistle-
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rin de sorunudur. Ya da komünistleri ilgilendiren her sorun proletar-
yayı da ilgilendirmelidir. (Birincisi mutlak olarak geçerli olmasına 
rağmen, ikincisi her zaman geçerli olmayabilir. Bu durumda komü-
nistler yanlış sorunlarla ilgileniyorlar demektir. ) 

Öyleyse, komünist yapı içindeki her gelişme, tartışma proleter 
saflara iletilmelidir. Yukarıda belirttiğim kayıt saklı kalmak şartıyla, 
örgütün içindeki her gelişme, tartışma proleter saflardan yankı gör-
melidir. Böylelikle proleter yığınlar örgütün kolektif iradesinin belir-
lenmesine katılmalıdır. Bu proleter demokrasisidir.  

33.  

Kendi başına bağımsız bir sorun olmasına rağmen demokratik 
merkeziyetçilikle birlikte ele alınmasında yarar olan sorunlardan biri 
de legalite illegalite sorunudur.  

Önce bir noktayı açıklığa kavuşturmak gerekir: legalite ve illegali-
te ile gizlilik ve açıklık bir ve aynı kavramlar değildir. Esas olarak 
legalite (yasallık) açıklığı, illegalite (yasadışılık) gizliliği doğurmasına 
rağmen yasallık altında da gizli faaliyet ve yasadışılık şartlarında da 
açık faaliyet komünist örgüt için kesin olarak zorunludur.  

Proletarya diktatörlüğünü ve kendi diktatörlüğünü korumak için 
zor kullanmakta olan burjuvaziye karşı zor kullanmayı yöntem olarak 
benimsemek komünist örgütü bir bütün olarak yasadışı bir örgüt 
haline sokar.  

Proletarya hareketinin güçlü bir geçmişe ve kesintisiz denebile-
cek bir ilerleyişe sahip olduğu bazı ülkeler dışında, bırakalım prole-
tarya diktatörlüğünü hedeflemeyi, zorun kullanımını benimsemeyi, 
sınıf esasına dayalı siyasal Örgütlenmeler dahi yasaktır. Birçok ül-
kede ise sadece siyasal de. ğil, işçi sınıfının ekonomik örgütlenmesi 
dahi ya yasaktır ya azgın bir baskı ile kontrol altındadır ya da zaman 
zaman yasaklanmakta sonra kontrol altında” serbest” bırakılmakta-
dır. Bütün bu şartlar altında komünist örgüt için illegaliteden başka 
bir seçenek yoktur.  

Proletarya hareketinin kazanımlara sahip olduğu bul kapitalist ül-
keler de ise komünist programın hedefleri gerçekte yasadışı olması-
na rağmen komünist örgütler bu ülkelerde yasaların saldırısına uğ-
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ramadan faaliyet sürdürebilmektedirler. Hiç değilse belirli süreler 
için.  

Kısacası, tüm kapitalist dünyada komünist örgüt daima burjuva 
yasalarının ve uygulayıcılarının ve koruyucularının saldırısı ile yüz 
yüzedir. Hiçbir zaman tam bir yasallığa, tam bir açıklığa sahip değil-
dir.  

Açık faaliyet sadece yasallığın sınırları içindeki faaliyet değildir. 
Yasal bir zemine sahip olmadan da açık faaliyet söz konusudur Bu-
nun Türkiye ve Kuzey Kürdistan için en iyi örneği 1980 öncesinin 
faaliyetleridir. Bu dönemde solun faaliyetlerinin çok önemli bir kısmı 
açık faaliyetti fakat ülkede buna paralel bir yasal yapı yoktu. Ancak 
proletaryanın ve diğer emekçi katmanların mücadelesinin ulaştığı 
boyutlar ve daha birçok başka faktör sola, açık faaliyetin olanaklarını 
vermekteydi.  

Diyebiliriz ki, yasal yapı, mücadelenin oluşturduğu içtihatlarla, yo-
rumlarla yeniden şekillendirilmişti. 12 Eylül sonrasında 'içtihatlar” 
ortadan kaldırıldı. Önce var olan yasal yapıya dönüldü, dolayısıyla 
tüm açık faaliyet yasadışı olarak altı çizilerek tanımlandı ve gizliliğe 
itildi, ardından da var olan yasal yapı önemli ölçülerde oligarşinin 
lehine budandı. Yeni oluşan yasal yapı eski ‘içtihatlara” hiçbir şekil-
de izin vermediği gibi yenilerinin oluşması da artık yeni bir mücade-
lenin ürünü olacak.  

Gizli faaliyet bir komünist örgüt iğin daima vazgeçilmezdir. Yasal 
yapı ne olursa olsun, açık faaliyetin olanakları ne denli geniş olursa 
olsun, parti faaliyetinin hiç değilse bir kısmı daima gizli olmak zorun-
dadır. Bu, komünist örgütün 'her şarta uygun bir örgüt olması' nın ön 
koşuludur. Eyleminin bir kısmını daima burjuvaziden gizleyen bir 
örgüt, burjuvazinin ani ve amansız saldırısına karşı dayanıklı bir 
örgüttür. Aksi takdirde çözülüp dağılmaya mahkûmdur.  

Türkiye solunun 80 öncesinin pratiği açık faaliyete mahkûm olu-
şun pratiğidir. Örgüt yapıları ve özelliklede askeri yapılar gizli (!) ol-
masına rağmen, faaliyetin hemen tümü (askeri faaliyet hariç olmak 
üzere) açık olduğu için sol, cunta karşısında çok büyük ölçüde koru-
naksızdı.  
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Gizli faaliyet kuşkusuz (burjuvazinin baskısının bir ürünü olarak) 
örgüt içi demokrasinin araçlarını zayıflatmaktadır. Birçok araç baskı 
ve ona uygun faaliyet gizlilik nedeniyle tahrip olmaktadır.  

En önemli olarak gizlilik üyelerin birbirlerini tanımaları ve denet-
lemeleri olanağını ortadan kaldırmakta ve ‘yoldaşça güveni’ öne 
çıkarmakta, zorunlu kılmaktadır. Yukarıda da değinildiği gibi bu şart-
larda seçim aracıda zayıflamaktadır.  

Ancak, demokratik merkeziyetçilik üzerine olan tartışma, esas 
olarak, örgütün olağan koşulları için değil, olağanüstü, tartışma/iç 
mücadele, koşulları, için yapılmaktadır. Örgüt içinde ciddi sorunlar 
yoksa Yoldaşça güveni' her şeyden önce gelir. Ama bunu mutlaklaş-
tırmak mümkün değildir. Olağan koşullarda liderlik süreklilik kaza-
nabilir. Bunun maddi koşulları tam anlamı ile vardır. Parti kongreleri 
seçim yapmaktan çok örgütün yeni yönelimlerini saptamak ve se-
çilmiş ve büyük olasılıkla yeniden seçilecek olanlara bu yönelimleri 
hayata geçirmesi için görev vermek üzere toplanır. Ne var ki, dana-
nın kuyruğu da burada kopar.  

Örgütün yeni yönelimlerini saptamak, kolektifi iradeyi oluşturmak 
tartışmadır. Tartışma ise daima potansiyel olarak çatışmayı, müca-
deleyi, saflaşmayı ve ayrılığı içinde taşır. İşte, seçim ilkesi ve örgüt 
içi demokratik mekanizmalar tam da burada anlam kazanır öne çı-
kar.  

Rapor alışverişi, alt organların tüm yaşam ve eylemleri hakkında 
merkezi bilgilendirmeleri, bir anlamda en iyi demokrasidir Aynen, 
'yoldaşça güven’ gibi. Aynen, kongrenin seçimden çok gelecek dö-
nemin faaliyetine ışık tutacak kararları alması gibi 

Gene, iyi bildiğimiz bir örnek olarak Kurtuluş Hareketini ve şimdiki 
örgütlenmemiz Kurtuluş Örgütü’nü ele alırsak; seçim isteyen muha-
lefete (Geçici Komiteye) karşı ' 'yoldaşça güven" diyen, seçim ilkesi-
ni ikinci plana iten Tasfiyeci Merkez Hizip gerçekten seçim ilkesini 
bir ilke olarak ikinci planda görüyordu. Ortada bir örgütsel kriz var-
ken, merkezin değişmesi gerektiğini iddia edenler, örgütün geçmişini 
eleştirenler varken' 'yoldaşça güven" diyen, seçimlerden kaçınan 
anlayış; ' 'bana güvenmek zorundasınız. Beni liderlik olarak tanımak 
zorundasınız, yoksa benimle birlikte yürüyemezsiniz” demektedir. 
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Örgüt içi tartışmaya, kolektifi iradenin tartışma ile oluşmasına izin 
vermeyen anlayıştır. Ve nitekim pratik gelişmeler böyle olmuştur.  

 Öte yandan, muhalefetten (hiç değilse önemli bir kısmından) kur-
tuldukları an seçim yapmakta hiçbir sakınca görmemişlerdir. Çünkü 
geriye kalanla m çok önemli bir kısmı "yoldaşça güven" e sahiptir. 
Bu yoldaşlar daha hala birlikte olmayı bir ‘güven' sorunu olarak göm-
lektedirler. Birlikteliğin tek koşulunun anlaşma, teorik ve siyasal an-
laşma olduğunu ka ayamamaktadırlar.  

 Oysa, bizim pratiğimiz ise tamamen farklı gelişti. Biz tartış-
ma/mücadele döneminde seçim istedik. Ayrıştığımız noktada, yeni-
den örgütlenmemiz de gerek Geçici Komite’nin kuruluşunda gerekse 
Kurtuluş Örgütü I. Kongresinde gene seçimi öne çıkardık. Liderlik 
için hiçbir yarışın olmadığı bir ortamda da seçimi öne çıkardık. Tam 
bir ' 'yoldaşça güven" in üzerine inşa edilmiş seçimler yaptık ve bu 
arada kıyasıya tartıştık, tartışıyoruz.  

Tartışma olduğuna göre farklı görüşler ve bu görüşlerin savunu-
cuları var. Tartışmanın gelecekte alacağı biçim, boyut bugünden 
kestirilemez. Ancak bizi bir arada tutan temel teorik sorunlardaki 
anlaşmamı ve örgütsel yapımız ve onun kurallarıdır. Bizim kolektif 
irademizin oluşumu bugüne kadar her aşamada daima oyla, seçimle 
gerçekleşti. Oy, seçim daima tartışmanın 'yoldaşça güven' in garan-
tisi oldu. Böylesi bir güvene sahip olmadan birlik söz konusu değil-
dir.  

Rapor, merkezi bilgilendirme, alt organın üst organa, azınlığın 
çoğunluğa uyması, yoldaşça güven gibi temel kavramların hepsi 
ancak kolektif iradenin oyla ve seçimle oluşturulması garantisi ile 
anlam kazanır.  

Gizliliğin koşulları ne denli ağır olursa olsun komünist hareketin 
tartışabilme yeteneği ortadan kalkmaz. Örgüt tartışamaz hale geli-
yorsa, bu onun siyasal varlığının bitmesi ile eş anlamlıdır. Tartışa-
bilmenin daima, ama daima, her koşulda olanağı vardır. Gizlilik, 
sadece tartışmanın sınırlarını daraltır. Açık faaliyet sürdürebilen 
örgüt tartışmasını da açık olarak yürütür. Açık olarak çıkardığı ya-
yınlar ile daha geniş çevrelere tartışma ulaşır. Örgütün boyutları ile 
paralel olarak sınıfın geniş kesimlerine tartışmalarını ulaştırır. Gizli 
faaliyetin ağırlıklı olduğu koşullarda ise (aynı örnekten yürürsek) 
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tartışma gizli yayının ulaştığı işçi çevrelerine kadar yayılır. Açık faa-
liyetin olanaklarına sahip örgüt açık toplantılarda tartışabilir, gizlilik 
koşullarındaki örgüt ise çok dar çevrelerin içinde tartışabilir. Kısaca-
sı, sorun tartışmanın sınırlarının boyutlarıdır.  

 Tartışmanın varlığı ise seçimi mümkün kılar. Burada artık Le-
nin'in belirttiği 'tam açıklığın’ gereği ortadan kalkar. Seçilecek olan, 
oy verilecek olan tartışma içinde ortaya çıkan görüşler ve onları ifa-
de edenler, savunanlardır. Kimin ne yaptığı, kimin ne dediği bellidir. 
Seçimin olanağı değil, zorunluluğu vardır.  

Tartışmayı merkezi yapısını, eylem birliğini korumak için zorunlu 
gören her örgüt, yani Leninist örgüt, bunun sonucu kutuplaşmayı ve 
seçimi de zorunlu olarak benimsemek zorundadır. Gerisi, Leninizm'i 
basit bir merkeziyetçilik düzeyine indiren burjuva dünya görüşüdür.  

34.  

Profesyonel devrimcilik kuşkusuz komünist örgütlenme üzerine 
olan tartışmaların son derece önemli bir parçasını oluşturur.  

Lenin, RSDİP’nin kuruluş yıllarında profesyonel devrimcilerin bel-
kemiğini oluşturdukları bir örgüt tanımlar. Bizim koşullarımız göz 
önüne alındığında Lenin'in bu önermesi son derece gereklidir. Bizim 
koşullarımızda da profesyonel devrimcilerden oluşan bir örgütlenme 
hareketin belkemiğini oluşturmalıdır. Türkiye’nin Rusya'ya benzer bir 
koşulu ağır gizlilik işe ikinci benzerlik amatörlüktür. Bu nedenle ama-
törlükten kurtulmak, başlıca görevlerden birisidir.  

Ancak, burada iki noktayı açıklığa kavuşturmak gerekli 1) Profes-
yonel devrimcilikten ne anlaşılması gerektiği, 2) Bunun tek ve son 
örgüt anlayışı olmadığı. Türkiye soluna egemen olan kavramlar açı-
sından bu iki nokta son derece önemli.  

35.  

Türkiye solunun saflarında profesyonel devrimcilik daha çok üre-
timden kopuk, kendi geçimini sağlamak derdinde olmayan insan 
türü olarak kavrandı. Bu nedenle de her örgütün saflarında yüzlerce, 
binlerce ' 'profesyonel devrimci" türedi. Biraz ağır bir terimle ifade 
edersek; gerçekte türeyen asalaklar ordusu idi. '24 saatini devrime 
ayırmak’, başka iş yapmadan devrimci görevlere hazır beklemek 



KURTULUŞ BELGELER - 8. Kitap                      320  

 

olarak kavrandı. Günde en az 8 saat çalışan insanların örgütlenme-
sini amaçlayan bir örgütte yüzlerce ‘profesyonel’ kendileri üretimin 
dışında kalarak çalışan insanları örgütlemeye kalkışırsa olacak olan 
asalaklıktır. Çalışan insanı örgütlemenin yolu ya onun çalıştığı yerde 
olmakla, esas olan da budur, ya da onunla iş saatinin dışında karşı-
laşmakla olur. Dolayısıyla örgütçü (buna profesyonel devrimci diye-
lim) kendisi de 8 saat çalışarak (böylece çalıştığı işletmede de dev-
rimci faaliyetini sürdürerek) iş saatleri dışında da kendi işletmesinde 
olmayan işçileri örgütleyebilir.  

Profesyonel devrimcinin çalışması sadece ' 'ekmek parasını ka-
zanmak” için değildir. Bu, her insanın yapmak zorunda olduğu en 
doğal faaliyettir. Profesyonel devrimcinin çalışması gene devrimci 
faaliyet içindir. O ajitasyon, propaganda ve örgütlenme için fabrika-
ya, işyerine girer, bu anda kendi ekmeğini kazanır. Eğer işçi sınıfının 
mücadelesi, örgütlülüğü fabrikadan, işyerinden başlıyorsa, profes-
yonel devrimcinin bulunması zorunlu olan yer de gene fabrika ve 
işyeridir.  

Örgütün üye yapısı içinde bazı işlerin yapılması o işi yapan üye-
nin ekmek parasını kazanmasına müsade etmeyebilir. Bu tür görev-
leri yerine getirenler parti İşçileridir ve ücretlerini örgütten alırlar. 
Aynen sendikaların profesyonelleri gibi. Ancak, böylesi tek tük un-
surların tanımı profesyonel devrimciliğin tanımı haline getirilemez.  

Profesyonel devrimci esas olarak komünist faaliyette uzmanlaş-
mış kişidir. Polise karşı mücadelede yetkindir. Onun ayır edici özel-
liği budur. Partinin kuruluş, inşa döneminde bu tür unsurlara gerek-
sinim fazladır.  

Böyle unsurlardan oluşan, bel kemiğini onların oluşturduğu bir 
yapı olmadan partinin amatörlükten kurtulması, oligarşinin saldırıla-
rına karşı dayanaklı hale gelmesi mümkün değildir.  

Ancak, bu demek değildir ki, parti sadece profesyonel devrimcile-
rin örgülüdür. Oluşumunun ilk döneminde parti dar bir örgüttür. Bu 
doğal (Çünkü partinin karşısında üstesinden gelinmesi gereken dev 
gibi görevler ve bu görevleri yerine getirmek ve bu arada kendisini 
burjuvaziye karşı koruması gereken yapı cılızdır. ) Dolayısıyla, yapı 
profesyonel devrimcilerden ve profesyonel devrimcinin niteliklerine 
asgari ölçüde sahip olanlardan oluşur. Burada hemen belirtmek ge-
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rekir ki profesyonel devrimcilik için öne sürülen kriterler oldukça süb-
jektiftir. Tümünden anlaşılması gereken, bir işi başlatırken sahip 
olunması gereken yeteneklere ve kararlılığa azami ölçüde sahip 
olmak olmalıdır. Ancak devrimci dalganın gelişmeye, parti faaliyeti-
nin yaygınlaşması ve etkinlik kazanmaya başlamasıyla baştan ara-
nan bu nitelikler giderek önemsiz hale gelir. Artık partinin safları 
büyümektedir ve bir işi yapmak için bir değil birden çok unsur vardır. 
Kriterler değişmiştir. Devrimci dalganın kabardığı noktada safları 
genişletmek, olabildiğince çok işçiyi örgütlemek, göreve çağırmak, 
sorumlu kılmak başlıca görevdir, bu aşamada gerekli olan, işçilere 

'biraz politik deney verilmesi'dir .  

Temellerini profesyonel devrimcilerin oluşturduğu bir yapıdan yı-
ğınsallaşmaya geçen bir örgüt bazı sorunlarla karşılaşabilir. Profes-
yoneller ("komite adamları”) RSDİP'nde, Bolşevik kanatta da tutucu 
bir rol oynadılar. Lenin örgüte komitelere işçilerin alınmasını anlat-
maya çalışıyordu.  'Komite adamları’ ise komitelere işçi bulamıyordu. 
Lenin bunun üzerine ' 'komite adamları' 'm suçlamaya başladı; ‘'işçi-
ler arasından uygun insanların nasıl seçileceğini, bilmiyorsunuz!’ 

Çelişki işte burada ortaya çıkıyor. Madem ki profesyonel devrimci 
komünist faaliyette uzmanlaşmış, insandır, öyleyse ‘işçiler arasın-
dan uygun insanların nasıl seçileceğini' 'de bilmelidir. Oysa, yukarı-
da belirttiğim gibi, profesyonelliğin ölçüleri sadece verili koşullarda 
objektif, onun dışında sübjektiftir. "Komite adamı” ise bu sübjektif 
şartların bir ürünü olarak onu mutlaklaştırır. (RSDİP ‘de olan budur.) 

'Komite Adam'ının, profesyonel devrimcinin durumu iktidar son-
rasının sayısız sorunlarında da önemli bir yer tutar. Burjuvaziye kar-
şı mücadelenin objektivitesi içinde yetenekli olan unsurlar sınıfın en 
geniş katılımının gerçekleştiği devrim ve devrim sonrası koşullarda 
aynı somut üstünlüğe sahip olmayabilirler, Yeni objektif koşullar yeni 
yetenekleri, yeni özellikleri gerektirir. Yeni özellik yığınsal katılımı 
daha da yığınsallaştırmaktır. Yeni yetenek bunun başarılabilmesidir. 
Bu şartlarda bir önceki dönemin şartlarını aramak tek kelime ile ge-
riciliktir.  

37.  

Komünistler için hareket proletaryanın hareketidir. Örgütlenmeler 
ve bu arada parti bu hareketin araçlarıdır. Her araç hareketin belli 
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bir evresine tekabül eden koşullarda kullanılabilir özelliklere sahiptir, 
yeni bir evrede artık yeni türden araçlara ihtiyaç vardır. Tek tek araç-
lar için bu geçerli olduğu gibi her aracın kullanımında da bu geçerl i-
dir. Örgütün bir dönemdeki yapısı, özellikleri bir başka dönem için 
geçersizdir. Eskiyi savunmaya çalışmak bu noktada tutuculuktur.  

Her hareket kendi kurallarım ve yapısını oluşturur. Hareketin ge-
lişmesi sürecinde kurallar ve yapılanma şekillenir. Yapılanmanın en 
mükemmel olduğu noktada onu koruyan kurallarda en mükemmel 
boyutuna ulaşır. Bu hareketin dalgasının en yüksek noktaya erişme-
sidir. Eğer hareket bu aşamada sıçrayabilirse bu takdirde 'mükem-
mel' olan yapı ve kurallar artık bu özelliklerini kaybederler. Çünkü 
hareketin yeni bir gelişme, dolayısıyla, yeniden şekillenme, yapı-
lanma ve yeniden bu yapıyı koruyacak kuralları oluşturma dönemi 
başlamıştır. Önceki yapı, önceki kurallar ne denli mükemmel olurlar-
sa olsunlar artık ' 'eskimiş" olurlar. Değişmeleri, yenilenmeleri gere-
kir. Yeni ile eskinin çatışması burada devrimci örgüt içinde de baş-
lar. Tutuculuk ve devrimcilik karşı karşıya gelir.  

Hareket gelişmesi içinde kendisini ilerletecek, ilerlemesini garanti 
altına alacak (ilerleme hızını koruyacak) sıçramasını sağlayacak 
yapılan ve kuralları, bu sübjektif faktörü oluşturamazsa, bu takdirde 
devrimcinin görevi eskiyi aşmak için mücadeleye devam etmektir. 
Bu kez de tutuculuk ve devrimcilik gene karşı karşıya gelecektir. 
Hareketin dalgasının ortaya çıkardığı yapıya, kurallara bu kez sım-
sıkı bağlanmak gerekir. Onların korunabilmesi, canlı tutulması hare-
ketin en üst ürünlerinin korunmasıdır. Devrimci tutum budur. Gerici 
tutum ise; hareketin dalgası geri çekiliyor diyerek ortaya çıkan yapı-
nın da gerilemesini, geriye çekilmesini talep eder.  

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Hareketin 
geri çekilişi doğal olarak bazı yapıları, bazı örgüt biçimlerini ortadan 
kaldırır. Grevin bitimiyle, grev komitesi ortadan kalkar. Devrimin 
mağlup olmasıyla Sovyetler ortadan kalkar. Mücadelenin ortaya 
çıkardığı bu son derece somut örgütsel biçimlerin, geri çekilmenin 
başlamasıyla birlikte kalıcı örgütler olarak tutulmaya çalışılması dev-
rimci tutum değildir. Sol sekterliktir... Partinin görevi bu durumda 
sınıfın hafızası olarak bu örgüt biçimlerini belleklerde canlı tutmak, 
yeni koşullarda, yeni gelişme dönemlerinde ortaya sürmektir.  
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Gerici akım ise, partinin kendi yapısının ulaştığı noktayı geri 
çekmeye çalışır. Gericilikle çatışma burada, parti yapısında olur. 
Aynen muzaffer proletaryanın siyasal örgütünün yapısını, kurallarım 
hala zafer öncesinin koşullarında tutmak isteyenler gibi.  

Proletaryanın hareketinden ayrı bir komünist örgüt düşünülemez. 
Komünist örgüt her anlamda proletarya hareketinin bir ürünüdür. 
Onun kopmaz parçasıdır. Ne onun gerisinde ne de onun önünde 
fakat tam üstündedir. * Partinin, sınıfın öncüsü olması, ondan ayrı, 
onun önünde koşması değildir. Partinin görevi, hareketin gelişme-
sinde ya da gerilemesinde hareketin kazandığı yeni yapıların ve 
kuralların biçimlenmesini hızlandırmak, geri çekiliş boyunca en ileri 
kazanımları belleklerde yeni hamleler için korumaktır.  

Komünist örgüt bütün benliğiyle "işçi sınıfının kurtuluşunun kendi 
eseri olacağı'na inanır. Gerisi burjuva düşüncesidir.  

Leninist partinin "yukarıdan aşağıya” örgütlenmesi de çarpıtılan 
önemli sorunlardan birisidir. Yukarıdan aşağı örgütlenme denince 
akıllara ilk gelen (Türkiye solunun da somut koşulları nedeniyle) 
merkezin kendi altına atamalar yoluyla, yeni örgütler kurmasıdır. 
Kısmi olarak doğru olan bu tutum, mutlaklaştırıldığında ve bağlı ol-
duğu diğer koşullardan soyutlandığında, ortaya çarpık yapılar çı-
karmaktadır.  

Komünist örgütün sınıfın bir parçası, onun hareketinin ürünü ol-
duğu unutulmamalıdır. Soruna böyle bakıldığında gelişme, her dü-
zeydeki merkezin ortalarda dolaşıp kendi altına yeni birimler oluş-
turması olarak değil, her düzeydeki merkezin, hareketin ortaya çı-
kardığı yapılan ileri çekmesi ve kendine bağlaması olarak kavran-
malıdır.  

Hareketin, eylemin ürünü olan yapıların ihtiyacı 'biraz politik de-
ney sahibi olmak ’tır. Parti bunu yerine getirmeye çalışır ve başarılı 
olduğu durumda, o yapıyı kendi parçası haline getirir.  

"Bir Adım İleri İki Adım Geri' 'de Lenin; işçi gruplarının üyeliğini 
vurguluyor. Daha önceki yazılarında da aynı sorunu dikkatle irdeli-
yor. Parti, tek tek üyeler kazanmanın peşinde değildir, onun çalışma 
tarzı hareketin, eylemliliğin ürünlerini geliştirmek, kazanmaktır. Ge-
nişlemenin, yığınsallaşmanın yolu budur.  
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Burada bilinç ögesinden bahsetmiyorum. Parti işçi sınıfının öncü-
lerinin örgütlenmesi olarak daima, bilinç açısından sınıfın önündedir. 
Burada kastettiğim, partinin (kendi başına bir hareket olarak) sınıfın 
hareketinin üstünde olmasıdır. Onunla birlikte ileriye hamle eder, 
gene onunla birlikte geri çekilir.  

Yukarıdan aşağıya örgütlenme, merkeziyetçi parti anlayışının si-
lahlarından biridir. Örgütsel işleyişi sadece merkeziyetçilik olarak 
görenler, yukarıdan aşağıya örgütlenme ilkesi adına, merkezi, alt 
organların karşısında kadir-i mutlak olarak görürler. Merkez, üst or-
ganlar, alt organların tüm iç işlerine karışır, yapısını değiştirir. İstedi-
ğini istediği yere atar, istediği organı dağıtır, yeniden oluşturur.  

Merkezi organların mutlak olarak alt organlar üzerinde bir yetkisi 
olmalıdır. Bu, kaçınılmaz bir gerekliliktir. Ancak, özgür iradesi ile 
örgüte katılmış alt organın da merkezin eylemine karşı yetkileri ol-
malıdır. “Yoldaşça güven”in egemen olduğu koşullarda, merkezin, 
üst organın eylemi, tayinleri, genel çıkarların en iyi temsilcisi, genel 
çıkarların en üst uygulayıcısı olarak itiraza uğramadan kabul edilebi-
lir. Tartışma iç mücadele koşullarında ise bu tür uygulamalar açıktır 
ki, kuşku ile karşılanır. Zaman zaman gene de genel çıkarı yansıtır 
ama, zaman zaman da genel çıkarı değil, merkezin egemenliğinin 
çıkarlarını savunur. İşte bu nedenle, alt organların üst organların 
uygulamalarına olağan ve olağanüstü koşullarda da karşı koyabilme 
yetenekleri, olanakları olmalıdır.  

40.  

Hareketin gelişmesinin kurallarının örgütsel yapı içindeki biçimle-
nişi tüzüktür. Herkesi bağlayan koşullar, tüzük olmadan örgütsel 
birlik mümkün değil. Her üyenin, her organın yetkileri ve örgütün 
iradesini belirleyebilme olanaklarının yazılı ifadesidir tüzük.  

Ancak hiçbir tüzük mutlak değildir. Aynı şekilde, tüzük tek başına 
örgütsel sorunların çözücüsü de değildir. Tüzük, birliği koruyan ay-
gıttır fakat, onu sağlayan aygıt değildir. Her hareket kendi kurallarını, 
yapılanmasını yaratır dedik. Genel olarak sınıfın hareketi için geçerli 
Olan bu tez, örgüt yaşamı için de geçerlidir. Komünist örgütün ken-
disi de sınıf hareketinin bir parçası olarak başlı başına bir harekettir. 
Bu hareketin her aşaması —genel harekete bağlılığı kadar, kendi iç 
çatışmalarını da göz önünde tutmak gerekir— yeni kuralları öne 



KURTULUŞ BELGELER - 8. Kitap                       325 

  

çıkarır. Yeni kuralların vurgulanmasını gerektirir. Bu nedenle, her 
yeni koşulda, temel ilkeleri sabit kalsa da örgüt tüzüğü yenilenmek 
zorunda kalabilir. Tüzüğe bağnazca bağlılık ta sanırım gerici bir tu-
tumdur. Sorunlarımızı çözdüğü ölçüde tüzüğe sımsıkı bağlanırız. 
Önümüze engel olarak çıktığı an ise, onu aşar ve yenileriz.  

Eylem birliğini teorik ve siyasal anlaşma sağlar. Ancak bunun te-
melinde, kuralların, tüzüğün bir anlamı vardır. Tüzük oportünizme 
karşı mücadelenin silahı değildir.  'Oportünizmi 'i parti saflarından 
sürmenin ir aracı olabilir. Tartışma sürecinin sonucunda azınlığın 
çoğunluk karşısında ayrı bir eylem birliği oluşturması halinde, tüzük 
kuralların koruyucusu olarak oportünizme karşı işe yarar bir silah 
olur. Ama tartışma süreci yaşanmadan işlediğinde (veya böyle bir 
sürece izin vermiyorsa) sadece sekterizmin silahı haline gelir. Var 
olan eylem birliğini korumaz, aksine onu parçalar.  

Sonuç olarak, her türlü kural, her türlü örgütsel yapı gibi ancak 
verili koşullarda somuttur. Koşullar değiştiği an soyut hale gelir. Ge-
liştirilmesi, derinleştirilmesi gerekir. Kırk kere söylense de kırk bir 
kere söylemekte yarar vardır: İşçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri ola-
caktır. Onun hareketini bir ve değişmez kurallara hapsetmek müm-
kün değildir.  

41.  

Proletaryanın hareketi ulusal sınırlara sahip değildir. Dünya ölçe-
ğinde kapitalizme karşı tek ve birleşik bir harekettir proletarya hare-
keti. Proletarya uluslararası bir sınıf olduğu gibi sosyalist devrim de 
uluslararası bir gelişmedir. Uluslararası mücadelesini yönlendirecek 
tek bir dünya partisine sahip olmadan proletarya için en önemli süb-
jektif etken eksik. 

İşçi sınıfının dünya partisinin, enternasyonalin oluşturulması bü-
tün ülkelerin komünistleri için vazgeçilmez önemdeki bir sorundur. 
Ancak bugün böyle bir adımın oluşmasının hiçbir maddi koşulu yok-
tur. 3. Enternasyonal, Komünist Enternasyonal muzaffer Sovyet 
Devrimi’nin ardından oluştu. Kanımca, yeni bir enternasyonalin 
doğması böyle bir süreci izleyecektir. Ama komünistlerin bugünden 
de yapmaları gereken çeşitli enternasyonaliz görevler vardır.  
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Öncelikle uluslararası ilişkiler, görüş alışverişi, teorik ve siyasal 
yakınlaşma, dayanışma bu görevlerin ilk halkasını oluşturuyor. İkinci 
halka ise ülke sorunlarına enternasyonalist bir gözle yaklaşılmasıdır. 
Örgütün ve sınıfın enternasyonalizm ile yetişmesidir.  

Bu, basitçe dünyanın sorunlarını bilmek, öğrenmek değildir. Böy-
le bir adım sadece ilkel ilk adımdır. Daha önemlisi faaliyet sürdürü-
len ülkenin sorunlarını dünya perspektifi içinde ele almak ve ülke 
devrimini, dünya devriminin bir parçası olarak görmek gerekir. Bu 
halkanın kaçırılmasının sonu koyu bir milliyetçiliktir.  

------------------------------- 

*Buraya kadar parti için söylenenlerin hepsini birleşik dünya par-
tisi için de düşünmek gerekir.  

42.  

Başlığından da anlaşılabileceği gibi, bu yazı komünist örgüt teori-
si üzerine, özellikle Türkiye solunda çok tartışılan ya da kamınca 
son derece yanlış kavranan bazı temel sorunlar üzerine kısa notlar-
dır.  

Umarım bazı tartışmaların açılmasında, şekillenmesinde katkılı 
olur. O taktirde “örgütlenme üzerine” yeniden yazma gereği doğar.  
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SORUN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ’NÜN SORUNUDUR  

R. KASIM. 

  

TARTIŞMALARA TEPKİLER ÜZERİNE  

Şimdiye kadar dört iç bültende yer alan ve aylardır (bence aslın-
da yıllardır) tartışılmakta olan sorun karşısında bıkkınlık, sıkıntı tü-
ründen tepkiler gösteriliyor. Bu sıkıntının nedenine değinmeden ön-
ce gelen tepkileri topluca değerlendirmeye çalışayım. 

Önce, Behçet Toprak'ın “R. Kasım, harekette yer almayacağını 
söylemesine rağmen bunu uygulamadı” şeklindeki iddiasından baş-
layalım. Anlaşılmaz bir tavır, psikolojik bir sorun gibi sunulan bu be-
lirsizlik durumunda aslında hiç de anlaşılmayacak bir şey yoktur. 
Benim açımdan, tavrımın izahı, daha önceki bütün yazılarımda var-
dır. O da şudur: Aynı zamanda benim de tasfiye edilmeme tekabül 
eden, Yazı Kurulu’nun, “Yazı Kurulu çoğunluğunun görüşlerini örgü-
tün görüşleri, benimkileri de farklı görüşler olarak kabul eden” tavrı, 
yani Behçet Toprak'ın ifadesiyle "Stalinizm’i savunan yazıların Sos-
yalist İşçi'de" (ve başka yerlerde) “yer almaması kararı”, örgütün 
kendisine ilişkin bir değişikliği gündeme getirmiştir. Böyle bir yeniden 
tanımı kabul etmeyeceğimi, yani karşı olduğum görüşlerin resmi 
görüş olduğu örgütte bulunmayacağımı açıklamamdan sonra, Yazı 
Kurulu “Sosyalizmin Bunalımı Üzerine" başlıklı yazımı Sosyalist İş-
çi'de yayınlamayarak söz konusu tavrı uygulamaya koymuş ve dola-
yısıyla beni de "hareketten dıştalamıştır”. Ben ise, Yazı Kurulu’nun 
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böyle bir yetkisi olamayacağını, örgütün bütününe ilişkin böyle bir 
değişikliğe ancak kollektif iradenin bütününün karar verebileceğini 
söyleyerek bütün yoldaşları Yazı Kurulu’nun bu tavrına müdahale 
etmeye çağırdım. Sonuç olarak bu “acayip" durum, bütün yoldaşla-
rın tavırlarını belirtmelerini beklemekten başka bir şey değildir.  

Alınan tavırlara gelecek olursak, kollektif iradeyi oluşturan yoldaş-
ların çoğu, görüşlerini yazılı olarak iletmedi. Ancak bu da bir tavıra 
tekabül ediyordu. Başka sorunların tartışılan sorundan daha önemli 
olduğu ileri sürülüyordu. Sözlü olarak herhangi bir görüşün yasak-
lanmasına karşı çıkılmakla birlikte, Yazı Kurulu’nun uygulamasına 
müdahale edilmediği için, sonuçta bu tavır da olumsuz oldu. Yazılı 
cevaplar ise esas olarak iki tavırda toplanıyor. Birincisi, R. Kasım'ın 
Sosyalist Işçi'de “tartışmayıp” Sosyalist Tartışma, v.b.de tartışmasını 
savunmak. İkincisi ise bu birinciyi uzlaşmacılık olarak görüp örgütün 
hiçbir yayınında R. Kasım'la tartışmamak. Birinci tavır, örneğin Yazı 
Kurulu çoğunluğunun tartışmaları Sosyalist İşçi'ye yansıtmasına 
karşı çıksa da, Yazı Kurulu’nun pratikteki eşitsiz uygulamasına, yani 
çoğunluğun görüşlerine Sosyalist İşçi'de yer verip R. Kasım'ınkileri 
engellemesine müdahale etmediği, bu da fiilen çoğunluğun görüşle-
rinin “resmi görüş", R. Kasım'ınkilerin "farklı görüş” olarak kabul 
edilmesine tekabül ettiği için olumsuz. İkincisi ise, artık hiçbir biçim-
de, "çokseslilik" iddiasının arkasına gizlenmek ihtiyacı hissetmediği, 
R. Kasım'ınki gibi karşı görüşlere örgüt içinde hiçbir biçimde yer 
vermemek istediği için daha da açık bir tavır. Bu tavır, bir örgütte bu 
ölçüde görüş ayrılıklarının olamayacağına dayandırılıyor. Tabii bu-
rada unutulan, benim aynı şeyi savunmuş olduğum için, 1. Kong-
re'de yenilmiş, "tek sesçi" olarak mahkûm edilmiş olduğum! 

Bu yüzden K. Sarıçam'ın "Yazı Kurulu’nda R. Kasım yoldaş ço-
ğunlukta olsaydı; o da bugünkü çoğunluk yoldaşların gazete sayfa-
larında propaganda yapmasına izin vermeyecekti, ya da karşı çıka-
caktı” şeklindeki sözleri sorunu çarpıtıyor. Sorun, benim savundu-
ğum, örgütün üzerinde kurulduğu anlayışın benimsenmesi önerisinin 
1. Kongrede kabul edilmemesi ve karşıt görüşe de izin verilmemesi-
dir. Bugün ise bu karşıt görüşün resmileşmesinin gündeme gelme-
sidir. Ama o zaman, yine K. Sarıçam'ın dediği gibi, “bu kongre yeni 
bir örgütün kuruluş kongresi” olur. Genel olarak komünist partileri-
nin, proletarya diktatörlüklerinin nasıl bozulduğuna, dönüştüğüne 
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kafa yoranların da dönüp kendi örgütlerinin dönüşümüne bakarak 
ders çıkarmaları, herhalde yararlı olur. 

Yine bir tarih çarpıtmacılığıyla 1. Kongre kararlarının bu ikinci tav-
ra dayanak yapılmak istenmesine değinmek gerekiyor. Ali İnce, ya-
zısında, 1. Kongre kararlarının “R. Kasım'ın savunduğu KSD’nin 
Stalinist anlayışını küçük-burjuva ve tam olarak kopulması gereken 
bir çizgi olarak mahkûm ettiğini" iddia etmektedir. Buna bağlı olarak 
örgütün yayınlarında R. Kasım'la tartışılmamasını, ayni yapı içinde 
bulunmanın gerekmediğini savunmaktadır. Ancak 1. Kongre kararla-
rına ilişkin iddiaları tahrifat niteliğindedir. 1. Kongre kararlarındaki 
ifadeler, hep iki anlama da gelebilecek ifadelerdir. "Sahip oldukları 
ideolojik temeller ve öteki nedenlerle işçi sınıfından kopuklukları" 
ifadesi genel olarak bütün sosyalist hareketler için kullanılmıştır ve 
Kurtuluş hareketinin işçi sınıfından kopukluğunu öteki nedenlerle 
açıklamaya açık olduğu gibi, ideolojik temeller terimi, Kurtuluşun 
pratiğini yazılı teorisinin değil, sözlü teorinin belirlediği tezine de 
uygundur. Kongre kararlarının hiçbir yerinde KSD çizgisinin küçük-
burjuva olarak nitelenmesi biçiminde bir ifade yoktur. Kurtuluş hare-
ketinin küçük-burjuva olarak nitelenmesi, örgütün karakterini eyle-
minin belirlemesi nedeniyle pratiğinin küçük-burjuva olarak isimlen-
dirilmesine uygundur. “Kopulacak küçük-burjuva sosyalizminin” ne 
olduğunu saptayan bir ifade de bulunmamaktadır. “Küçük-burjuva 
sosyalizminden teorik olarak tam bir kopamayış" ifadesi ise, “hare-
ketin iki anlayış, (küçük-burjuva sosyalizmi ve proletarya sosyalizmi) 
barındırdığı” teziyle çelişmez. 

Burada bir kere daha vurgulamak istediğim, “gri”nin (“çokseslilik” 
adı altında) “ak'tan kara”ya geçişin bir yöntemi olarak görüldüğü. 
Bence bütün sıkıntılara, bıkkınlığa, çözümsüzlüğe neden olan bu 
"aşamacı" yöntem. 

Birçok yazıda, "anlayışların hukuktan önemli olduğuna" değinil-
mesine de uygun olarak, anlayış farklılıklarını ele alalım. Bu açıdan 
kongre karar taslaklarının değerlendirilmesinin çok yararı var. Tas-
laklarda birçok noktada bu anlayışlar belirgin olarak ortaya çıkıyor.  

KONGRE KARAR TASLAKLARI ÜZERİNE 

En çok göze çarpan ayrılık (somut pratikle de doğrudan bağlantılı 
olduğu için) bilinç-önderlik-parti-sınıf ilişkisinde düğümleniyor. Teori-
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ye, örgüte, görevlere, faaliyete, politikaya yaklaşımda aynı eğilimler 
görülüyor. Çok imzalı taslaklar, “Sosyalizm işçi sınıfının kendi eyle-
midir." cümlesiyle başlıyor ve “Bir teori olarak bugünkü haliyle, işçi 
sınıfının geçmiş mücadelelerinin evrenselleştirilmiş fikirler düzeyin-
deki halidir." diye devam ediyor. Burada, sosyalist teorinin işçi sınıfı-
nın geçmiş mücadelelerinin evrenselleştirilmesiyle sınırlandırı larak 
tanımlandığına, işçi sınıfının var olan mücadelesinin koşullarından 
kalkarak geleceğe yönelmesini çözümlemeyi içermediğine dikkat 
edelim. Buradaki eğilim, yüzünü geleceğe değil, geçmişe dönmektir. 
Taslaklara hemen başlarken kullanılan, sosyalist teoriye yaklaşımı 
tanımlayan bu ifade, anahtar bir role sahiptir ve eğilimi bütünüyle 
yakalamakta da önemlidir. Çünkü teori, olmuş olanın evrenselleşt i-
rilmesine indirgenirse, olmuş olandan, olabilecek olanların bilimsel 
olarak çözümlenmeye çalışılması reddedilirse, buradan öneri olarak 
sınıfa zaten yapmakta olduğunu tekrarlayan, onu bir adım ileri çeke-
cek hedef göstermeyi reddeden politikaya ulaşmaya bir adım kalır. 
Yukarıdaki ifadeyi benim Temel prensiplerin 3. bölümünde kullandı-
ğım şu ifadeyle karşılaştıralım: "Proletaryanın sosyalizm doğrultu-
sundaki hareketinin başarısı, andan geleceğe bunun koşullarını çö-
zümleyen bilimsel bir dünya görüşünün bu harekete yol göstermesi-
ne bağlıdır. Bilimsel bir çalışmanın ürünü olan komünizmin proletar-
yanın hareketine yol göstermesiyle, gündelik mücadelelerin genel ve 
uzun vadeli mücadelenin gelişmesine hizmet etmesi, başarıların 
kalıcı kılınması, devrim durumunda sosyalizmin kurulmaya başlan-
ması sağlanabilir.” Burada komünizm, andan geleceğe proletaryanın 
sosyalizm doğrultusundaki hareketinin koşullarını çözümleyen bilim-
sel bir dünya görüşü olarak tanımlanıyor ve bilimsel bir çalışmanın 
ürünü olduğu vurgulanıyor. Çok imzalı taslaklarda ise, proletaryanın 
dünya görüşünün gündelik hareketinden kendiliğinden doğmadığı, 
bilimsel bir faaliyeti gerektirdiği belirtilmemektedir.  

Sosyalistlere ve örgütlenmeye yaklaşımda da aynı eğilim beliri-
yor. Bu konuda çok imzalı taslaklarda kullanılan ifade, “işçi sınıfının 
yaptığını kendisine anlatan kesimi". Burada da işçi sınıfına anlatıla-
caklar, sınıfın zaten yaptığı. Yapabileceklerini anlatmak ise söz ko-
nusu değil. Ama böyle bir yaklaşımla hareketi peşinden takip etmek-
ten ötesi, yani hareketin gelişmesine, daha ileri hedeflere yönelme-
sine katkıda bulunmak mümkün olmaz. Bugünkü görev için de aynı 
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ifade kullanılıyor: "Bugün Türkiye ve Türkiye Kürdistan'ndaki temel 
görevimiz, bütün diğer görevlerimizin kendisine tabi olduğu görev, 
işçi sınıfına kendi yaptığını anlatan ve böylece onun hareketini sos-
yalizme doğru çeken parçasının oluşması doğrultusunda çalışmak-
tır.” İşçi sınıfına kendi yaptığını anlatmanın onun hareketini sosya-
lizme doğru çekmeyi sağlamadığının yanı sıra, görev, yalnızca anla-
tan bir parçanın oluşması da değildir. Sosyalist siyasi faaliyet, aj i-
tasyon, propaganda, örgütlenme faaliyetlerinin birlikteliğini gerektirir 
ve görev de sınıfın parçası olan, onun öncülerinden oluşan, sınıfın 
hareketine önderlik eden örgütün yaratılması doğrultusunda çaba 
harcanmasıdır. Bir de sosyalistlerin görevlerine ilişken benim kul-
landığım ifadeye bakalım: “Hareketin nihai hedefleri doğrultusunda 
ileri çekilmesi, komünizmin gündelik harekete öncülüğüyle müm-
kündür. Komünizmle gündelik hareketin bileşimi ise, komünizmi be-
nimseyenlerin bütün güçleriyle proletarya arasında çalışmalarından 
geçer. Komünizm doğrultusunda ajitasyon, propaganda, örgütlen-
me, ancak gündelik mücadele içerisinde, bu mücadelen kalkarak 
gerçekleştirilebilir.''  

Burada, görevin yalnızca anlatan bir parçanın oluşması olarak 
görülmediği açık. Daha da önemlisi ise, sınıf hareketinin komüniz-
min önderlik ettiği düzeye ulaşmasının, komünizmle sınıfın gündelik 
hareketinin bileşiminin yaratılmasının vurgulanmasıdır. Bence bu, 
kendiliğindencilikle ayrımın ölçütüdür. Çünkü, hareketin peşinden 
sürüklenmekle, kendiliğinden hareketi övmekle kalmamak için, ko-
münizmin işçi hareketine önderlik edebileceğini ve kalıcı başarılara 
ulaşabilmesi için de bu önderliğin zorunlu bir koşul olduğunu kabul 
etmek gerekir. 

Proletarya partisinin aşağıdan yukarıya inşası tezi de, kendiliğin-
denci eğilimle bağlantılıdır. Bu tez, pratikte, her taraftarın kendisini 
parti üyesi ilan edebilme hakkının tanınmasından başka bir anlam 
taşıyamaz ve işçi hareketinin daima kendiliğinden olduğu ve bu ha-
reketin sınıf bilincini - komünist dünya görüşünü kendiliğinden yarat-
tığı tezleriyle sıkı sıkıya bağlıdır. Oysa, Temel prensiplerde kullandı-
ğım ifadeyle, “Proletarya, sınıfsal çıkarlarının en genel ifadesi oldu-
ğundan, bilimsel komünizmi benimsemeye içgüdüsel bir yatkınlık 
taşısa da, burjuvazi, proletarya arasında ideolojik egemenliğini yay-
makta toplumdaki egemenliğinden yararlanır. Proletaryanın gündelik 
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hareketinin kendiliğinden komünizmi yaratamaması, komünist part i-
sinin, sınıfın bilinçli azınlığından oluşmasının bir nedenidir.” Bu yüz-
den, parti kendisini sınıfın bilinçli azınlığıyla sınırlamalı, kendisini 
yine kendi iradesiyle genişletmeli, kimlerin kendi parçası, üyesi ol-
duğunu, iradesinin sınırlarının nereden geçtiğini belirleme hakkını 
kendisine tanımalı, yani yukardan aşağıya örgütlenmelidir. Çok im-
zalı taslaklarda ise, bunun karşıtı, aşağıdan yukarıya örgütlenme 
savunulmaktadır: “Parti o zamana kadarki uluslararası işçi sınıfı mü-
cadelelerinin sonucunda ulaşılmış fikirlerin toplamı olan teorinin yu-
kardan aşağıya doğru müdahalesi ile bu teorinin rehberliğinde yürü-
yen faaliyetin sonucunda ve aşağıdan yukarıya doğru inşa edilebile-
cek örgütlenmenin diyalektik bileşimidir.” Burada kendiliğindenci 
eğilimle uyumlu aşağıdan yukarıya örgütlenme anlayışının yanı sıra, 
bütün “tabancı” üsluba aykırı düşen "elitist" bir ifade dikkati çekiyor: 
"teorinin yukardan aşağıya doğru müdahalesi". "Teorinin yukardan 
aşağı doğru müdahalesi" şöyle somutlanabilir: küçük bir grup (örne-
ğin yayin aracılığıyla) görüşlerinin propagandasını yapar, sesini top-
luma/sınıfa duyurur; bu sesi duyanlar da kendi kendilerine örgütle-
nirler. Böyle bir yaklaşımda, teorik ve pratik faaliyet biçiminde, küçük 
grupla geniş kesim arasındaki işbölümü mutlaklaşırken, örgütlenme 
de, yine kendiliğindenci bir karakterdedir. Halbuki, komünist teori ile 
işçi hareketinin bileşimini, partinin inşasını amaçlayan çalışma, an-
cak teorik ve pratik faaliyetin, tek bir örgütün kollektif faaliyeti olarak, 
bütünlük içinde sürdürülmesiyle başarılı olabilir. Böyle bir örgüt, faa-
liyetiyle, komünizmi sınıfa iletirken aynı zamanda da giderek sınıfın 
daha büyük bir kesimine dönüşebilir, ama bu genişlemesini kendi 
iradesiyle, yani yukardan aşağıya doğru gerçekleştirmelidir.  

Örgütlenme anlayışındaki ayrılık, örgütün kendisine ilişkin öneri-
lere de yansımaktadır. Dünya'da ve Türkiye'de Durum başlıklı tas-
lakta: 

“Kongre: 

1 - Hareketin her türlü işçi örgütlenmesinin teşvik edilmesine, 
bunların politik örgütlenmelere dönüşmesinin hızlandırılması yönün-
de faaliyet sürdürülmesine, 

2 - Bu politik örgütlenmeden esas anlaşılması gereken nihai ola-
rak proletaryanın partisinin kurulması ise de, kısa vadede bu yolda 
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hızla adım atılabilmesi için fabrika komitelerinin güçlenmesine, sayı-
larının artmasına ve örgütlenmelerinin derinleştirilmesine,  

3 - Yerel örgütlerin kendi kendilerine yeterli birimler haline gelme-
sinin gerekliliğine inanır.” denilmektedir. Burada, "her türlü isci örgüt-
lenmesinin politik örgütlenmelere dönüşmeleri" düşüncesi, komü-
nizmi kendiliğinden hareketin yaratması düşüncesiyle bağlantılıdır. 
"Fabrika komitelerinin güçlenmesi, sayılarının artması” ve yerel ör-
gütlerin kendi kendilerine yeterli birimler haline gelmesi” ise, gerçek-
liği yansıtmayıp yalnızca aşağıdan yukarıya örgütlenme teorisi açı-
sından ileri sürülen önerilerdir. Buna karşılık kendi kendine yeterli 
hiçbir birimin olmadığı bu koşullarda benim önerim: "Dağınık ve 
kendi kendine yetersiz grupların kendine yeterli bir birim oluşturmak 
üzere birleştirilmeleri'dir. Daha da somut olarak, çoğunluğun yerel 
örgüt ve gruplar ile YK ve MK görevlerini yerine getirecek bir Koor-
dinasyon Komitesinden oluşan örgütsel yapı önerisine karşılık, be-
nim önerim, tek bir örgüt (ismi isterse fabrika örgütü ya da yerel ör-
güt de olabilir) ve bu örgütün yönetici komitesinin de, örgütün (Kur-
tuluş Örgütü’nün) tek yönetici organı olmasıdır. 

Burjuva partilerine, sosyaldemokrasiye karşı tavır üzerine olan 
taslakta ise, kendiliğindenci eğilimin kuyrukçu politikayla çakış-. ma-
sı örneklenmektedir. Bu ilişki, "sosyaldemokrasi gibi düzen partileri-
ne karşı tavrın saptanması"nın "burjuva hegemonyasının sınif mü-
cadelesiyle kırılmasına" bağlanmasında açığa çıkmaktadır. "Burjuva 
partilerine karşi tavır genel olarak bir katılmama ve reddetme" olarak 
saptanmakla birlikte, bunun konjonktürel olarak değişebileceği söy-
lenmektedir. Bu konjonktürel değişikliğin, yani desteğin saptanması 
için ise, “Burjuva hegemonyasının Kırılmasında siyasi örgütlerin bir 
etkisi varsa da, esas etken sınıfların maddi hareketi ve sınıf müca-
delesinin bilinçlerde yarattığı sarsıntıdır." biçimindeki yaklaşıma sa-
rılmak gerektiği ileri sürülmektedir. Bu çerçevede, işçi sınıfı destek-
lediği sürece bu partileri desteklemek gerektiği ve işçi sınıfının des-
teğinin ise ancak kendiliğinden kırılabileceği sonucundan başka bir 
sonuç çıkarmak mümkün değildir. Dolayısıyla sınıfın hareketinin 
gelişimi karşısındaki kendiliğindencilik, burjuva partilerinin destek-
lenmesiyle, kuyrukçu politikayla birleşmektedir. Ama hareket kendi-
liğinden komünizmi yaratamayacağından burjuva partilerinin kuyru-
ğuna takılmaktan kurtulamaz ve bu kapalı daireyi kıramaz. Halbuki 
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sınıf mücadelesinin keskinleştiği anlarda bilinç sıçramasının komü-
nizm doğrultusunda olabilmesinin ön şartı, komünizm doğrultusunda 
düzenli siyasi faaliyettir; bunun siyasi tercih düzeyinde somutlanma-
sı ise, sınıfı burjuva partilerinin kuyruğundan ayrılıp kendi siyasi ha-
reketini yaratmaya çağırmaktır. Bu yaklaşımın kendiliğindenci eği-
limden ayrılığı, nesnel boyutun zorunluluğunu, üstelik belirleyiciliğini 
unutmadan, ama onun kendiliğinden onun öznel boyutu yaratmasını 
değil, aksine öznel boyutun zorunluluğunu da gözönüne alması, 
yani hareketin ileriye çekilebilmesine, burjuvazinin kuyruğundan 
kopup bağımsız siyasi hareketine sahip olmasına katkıda bulunabi-
lecek öneriyi saptamaya çalışmasıdır. Kuyrukçuluk ise, ehven-i şer 
politikasını, “reel politikçiliği", "elde edilebilecek kazanımlar için mü-
cadeleyi” getirir. Söz konusu taslakta da sosyaldemokrasinin ne 
kısa, ne uzun dönemde çözüm olamayacağını anlatır" denilmesine 
rağmen, “aynı kazanımları bugün için sağlama yeteneğine sahip 
olmayan komünistler işçi hareketinin ileriye doğru çekilebilmesi için 
onun andaki eğilimini destekler" ifadesi, söz konusu desteğin bu 
kazanımlar için verildiği anlamını taşımaktadır. 

Çalışma Tarzı Üzerine başlıklı taslakta yer alan “Proletaryanın 
tüm taleplerini koşulsuz olarak destekler." ifadesi de yukardakilerle 
birarada değerlendirilince kendiliğindenci eğilime işaret ediyor. Bu 
ifade sınıfın geneliyle uyumlu taleplerden öteye, sınıf içinde dile get i-
rilen her türlü talebi de kapsayacak bir biçimde anlaşılırsa, kendi 
kendisiyle çelişik bir ifade olmaması için, sınıf içindeki her türlü tale-
bin sınıfın genel çıkarlarıyla uyumlu olduğu, bunların kendiliğinden 
sınıfın kurtuluşuna ait taleplerle birleşeceği, bunlara dönüşeceği 
varsayımının da kabul edilmesi gerekir. Halbuki bu varsayım geçerli 
değildir, sınıf içinde birbirleriyle çelişen - çatışan, grupsal - kesimsel 
taleplerin, uzun vadeli genel çıkarlarla çelişen dar taleplerin, hatta 
burjuvazinin ideolojik etkinliği sonucu, milliyetçi, şoven, dinci, vb 
taleplerin ileri sürülmesi pekala mümkündür. Böyle bir durumda çeli-
şen - çatışan taleplerin hepsinin ayni anda (kaba bir örnekle, hem 
grevcilerin, hem grev kırıcıların) desteklenmesi fiilen mümkün değil-
dir. Zaten sorun da sınıf mücadelesinin gelişmesini sağlayan talep-
lerin desteklenmesi, bunlarla genel, uzun vadeli çıkarlar arasında 
bağlantının kurulmaya çalışılmasıdır. Bu anlamda da "tüm taleplerin 
koşulsuz olarak desteklenmesi" doğru bir saptama değildir.  
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Taslaklarda diğer ayrılıklar, belki bilinç önderlik-parti-sınıf ilişki-
sinde olduğu kadar göze batmıyor. Ama söylenenler kadar söylen-
meyenler de dikkate alınırsa çeşitli noktaları yakalamak mümkün. 
Örneğin “tek ülkede sosyalizmin imkânsızlığı" teorisi, taslaklarda 
doğrudan yer almıyor. Ama bu tartışmanın belirli bileşenleri mevcut. 
Çok imzalı taslaklarda sosyalizm şöyle tanımlanıyor: “Sosyalizm  işçi 
sınıfının ücretli emeğin tahakkümünden kurtulduğu tek siyasal bi-
çimdir ve işçi sınıfının kendisini devlet olarak örgütlemesi demektir." 
Bu tanıma göre sosyalizm, siyasal biçimin, devletin adıdır, yani pro-
letarya diktatörlüğüyle özdeştir. Halbuki sosyalist toplum, komüniz-
min, "herkesten yeteneğine göre, herkese emeğine göre" ilkesinin 
geçerli olduğu alt aşaması olarak tanımlanmalıdır. O zaman, prole-
tarya diktatörlüğü sosyalizmle özdeş değildir; proletarya diktatörlüğü 
kurulduğu andan itibaren, komünist toplumun alt aşaması olarak 
sosyalizm mevcut değildir. Kurulmaya başlansa da, sosyalist toplum 
mevcut oluncaya kadar bir geçiş dönemi söz konusudur. Bu geçiş 
dönemi, sosyalist toplumun kendisinin de komünizmin üst aşaması-
na geçiş toplumu olmasından ayırt edilmelidir. Sosyalizm dönemin-
de de proletarya diktatörlüğünün, devletin varlığını koruması, bu 
ayrımı ortadan kaldırmaz. Bu ayrılık, son günlerin yaygınlaşan pazar 
sosyalizmi teorileri karşısında önem kazanacaktır.  

Sosyalizmin komünist toplumun alt aşaması olarak saptanmayıp, 
proletarya diktatörlüğüne, bu anlamdaki bir geçiş dönemine indir-
genmesi, sosyalizmin meta ilişkilerini, pazarı içerebileceği teorilerine 
açıktır. Oysa sosyalizm, meta ilişkilerine, pazara dayanamaz; bunla-
rı tasfiye ederek kurulmak durumundadır. Benim önerdiğim taslakta 
ise sosyalizmin kuruluşunun, komünizmin alt ve üst aşamalarının 
ayırt edildiği görülebilir: "bu devlet aracılığıyla proletarya, bütün ezi-
lenleri peşinde birleştirerek burjuvazinin direnişini kırıp kapitalizmi 
tasfiye edebilir, sanayide ve tarımda sosyalist üretimin örgütlenme-
sini ve buna dayanarak sosyalist toplumun inşasını sağlayabilir. 
Kent ve kır, kafa ve kol çelişkilerinin yok olmasıyla birlikte, sınıflar 
ulusal ölçekte olduğu gibi, uluslararası ölçekte de yok olduğunda, 
yani komünist toplumun üst aşamasına ulaşıldığında, proletarya 
diktatörlüğü - ve genel olarak devlet- de ortadan kalkmış olacaktır.”  

Diğer bir ayrılık konusu da demokratik ittifakların, demokratik 
devrimin olanaklılığı üzerinedir. Çok imzalı taslakta “Proletarya dev-
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riminden, proletaryanın önder ve temel gücü olduğu, müttefiklerinin 
proletaryanın yakın ve uzak dönemli çıkarları etrafında proletarya ile 
ittifak yaptıkları bir devrimi anlıyoruz. Devrimci Marksistler dünyanın 
her yerinde böyle bir devrim için mücadele ettikleri gibi, Türkiye ve 
Türkiye Kürdistan'ında da böyle bir devrim için mücadele ederler.” 
denilmektedir. Biraz dikkat edilirse, burada proletaryanın demokratik 
devrim ittifaklarını reddeden yaklaşım yakalanabilir. “Proletaryanın 
önder ve temel gücü olduğu”, başka sınıf ya da tabakalarla yalnızca 
kendisinin desteklenmesi biçiminde ittifak yaptığı devrim, sosyalist 
devrimdir. Elbette sosyalistler “böyle bir devrim için mücadele eder-
ler". Ama sorun, sosyalist devrimin koşullarının oluşmadığı, prole-
taryanın güç, örgütlenme, hazırlık, yoksul köylülükle birleşme dere-
cesinin yeterli olmadığı belirli koşullarda, bizzat bu koşulları en hızlı 
bir biçimde geliştirebilmek, sosyalist devrime ilerleyebilmek için, pro-
letaryanın demokratik devrimde yer alıp almayacağıdır. Türkiye'nin 
koşullarının tartışılması bir yana, “dünyanın her yeri için" aynı öneri 
savunulmaktadır. Oysa dünyanın her yerinde sosyalist devrimin 
koşullarının oluştuğu söylenemez. Böyle bir durumda, koşulların 
çözümlenmesine bağlı olarak, proletaryanın sosyalist devrime en 
hızlı bir biçimde ilerleyebilmesi için, demokratik ittifaka girmesi, de-
mokratik devrimde yer alması savunulmalıdır. Bunun yanı sıra ittifak 
içerisinde proletaryanın önderliği için mücadele etmekle, ittifakın 
önkoşulu olarak bu önderliği dayatmak birbirlerinden ayırt edilmeli-
dir. İttifak için proletaryanın önderliğini önkoşul olarak dayatmak, 
genelde bu ittifakları imkânsızlaştıracak bir tavırdır. Halbuki eylemle-
ri aynı doğrultuda olduğu sürece farklı güçlerle ittifaktan kaçınma-
mak, aynı zamanda da proletaryanın önderliği için ittifak içerisinde 
mücadele etmek gerekir. Çok imzalı taslağın aksine, benim önerdi-
ğim taslakta demokratik devrimin olanaklılığına yer verilmektedir: 
"Proletarya, kapitalizmin gelişmesinin önündeki engelleri temizle-
mek, demokrasiyi elde etmek için, demokratik devrimde, demokratik 
iktidarda yer almak; gücü, örgütlenmesi, hazırlığı uygun olduğu öl-
çüde de, kapitalizmi yıkıp sosyalizmi kurmak için sosyalist devrime 
geçmek durumundadır. Demokratik devrimde, proletaryanın burju-
vayı tecrit etmesi, devrimci demokratik diktatörlük kurmak üzere 
küçük üretici köylülükle ittifak yapması ve bu ittifak içerisinde önder-
liği kazanması ve koruması, kesintisiz olarak sosyalist devrime ge-
çilmesini mümkün kılar.’’ 
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Farklı karar taslaklarının buraya kadarki karşılaştırması, ayrılığın 
temellerini yetenince ortaya koymaktadır. Belirli bir Stalinizm’in eleş-
tirisinde odaklaşan eğilim, çok imzalı taslaklarda somutlanmakta ve 
komünizmden, kendiliğindencilik, sosyalizmi komünizmin alt aşama-
sı olan toplum olarak (dolayısıyla sosyalist toplumun kurulabilirliğini 
de kabul etmeme, demokratik devrimi ve ittifakları reddetme doğrul-
tusunda sapmalar içinde gözükmektedir. Bu temellerle daha dolaylı 
bir biçimde bağlantılı konulardan bir-ikisine değinelim. 

Temel İlkeler başlıklı taslakta, "herhangi bir sosyalist ülke görmü-
yoruz" diye başlayan paragrafta, Ekim devriminin, Rus proletaryası-
nın büyük köylü yığınları ile çevrili olması ve Batı Avrupa'nın güçlü 
proleter merkezlerinden yardım gelmemesi nedeniyle kesintiye uğ-
radığı anlatılmaktadır. Bu yaklaşımda bürokratikleşmenin kendi iç 
dinamiklerinin hesaba katılmadığı, adeta bunun kaçınılmaz olarak 
alındığı dikkati çekiyor. Dünya'da ve Türkiye'de Durum başlıklı tas-
lakta ise yine bürokrasiden, karakterinden söz edilmemekte ama 
“Sovyet egemen sınıfı" ifadesi kullanılmaktadır. Bu ifadenin belirli 
(diğer tezleri dıştalayan) bir teze, yani bürokrasinin proletaryanın bir 
parçası, ya da bir tabaka olmayıp ayrı bir sınıf, egemen sınıf olduğu 
tezine dayandığı söylenebilir. 

Ele almayı gerektiren diğer bir nokta da, kadın platformu õnerisi: 
“örgüt üyesi kadınların konferansı”, “örgütün kadınlar arasındaki ve 
kadınlar için faaliyetini değerlendirmeli ve bu konuda kararlar alma-
lıdır. Aynca, örgüt içindeki, kadınlara karşı uygulanabilecek ayrımcı-
lığın bütün çeşitlerine karşı denetleme ve gözetleme organı olmalı-
dır." Her şeyden önce, kadın çalışmasını yönetme (“değerlendirme, 
karar alma") görevinin bütün kadın üyelere verilmesi doğru gözük-
memektedir, bu görev doğrudan doğruya bu çalışmayı yürütecek 
olan organlara aittir. Bu anlamda platformun işlevini tanımlamada bir 
gereksizlik ortaya çıkmaktadır. Ek olarak belirtilen ayrımcılığa karşı 
tedbir ise, bence, aksine söz konusu çelişkiyi ve ayrımcılığı kışkırt-
ma potansiyelindedir. Ayrımcılığa karşı mücadele, örgütün bütünü-
nün görevi olmalıdır. Tutarlı demokrat olunmadan, (bu arada her 
türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmeden) komünist olunabileceği 
düşünülemez. 

Burada, bana ait olan taslağın, Temel prensiplerden önceki kıs-
mının kongreye sunulan önergeden çok, bu önergelerin anahatlarını 
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içeren ve güncel duruma ilişkin tespitlere de yer veren bir biçimde 
olduğunu da açıklamalıyım.  

AYRILIKLARIN ÖZETLENMESİ ÜZERİNE 

Karar taslaklarında gözlemlediğimiz ayrılıkları, bir de Behçet Top-
rak'ın özetlemeleriyle karşılaştıralım. 

Behçet Toprak, "ayrılıkları özetlemeye" geçmişin değerlendiril-
mesi konusundan başlıyor. Bu tartışmanın bence önemi, komüniz-
me, Leninizm’e uygun anlayışın benimsenmesiydi. Belirli bir anlayı-
şa sahip çıkmamak ise "yeni yol arayıcılığına" kapıyı açıyordu. Bu-
gün varılan nokta, Leninizm’e uygun olmadığını düşündüğüm bir 
eğilimin ortaya çıkması, bana bu konuya önem vermekte haklı oldu-
ğumu gösteriyor. 

B. Toprak ikamecilik anlayışı başlığı altında sınıf-parti ilişkilerin-
den söz ediyor. Bana göre, işçi sınıfının politikası, sınıfın kendi ha-
reketi tarafından gerçekleştirilebilir. Partinin, yani sınıfın bilinçli ke-
siminin, sınıfın gündelik hareketinin öncülerinden oluşması, bu ha-
reketin birliğini ve komünist önderliğine sahip olmasını sağlar. Parti-
nin önerilerinin kabul görmemesi gibi özel bir durumda, parti bunları 
sınıfa rağmen başka güçlerle hayata geçirmeye kalkmaz, hala aynı 
önerileri doğru buluyorsa, bu önerilerini sınıfa kabul ettirmek için 
savunmaya devam eder. Diğerlerine göre ise, parti sınıfa onun za-
ten yapmakta olduğunu önerir. Çünkü hareket daima kendiliğinden-
dir ve bilincini de kendiliğinden yaratır. Böyle bir kendiliğindenci yak-
laşımla partinin, bilincin, teorinin hiç bir önemi kalmamaktadır. Ko-
münizmin yol göstericiliği bir kenara atılınca da, proletarya hareketi-
nin bir üst düzeye sıçraması mümkün olmaz.  

B. Toprak, örgüt içi demokrasi deyip benim yukardan aşağıya ör-
güt kurma anlayışımdan söz etmektedir. Ancak bu kısımda, benim 
görüşüm olarak anlatılanlar tamamen benim anlayışıma aykırıdır. 
Yukardan aşağıya örgütlenme anlayışının örgüt içi demokrasiyle 
ilgili olmadığını önceki yazılarımda belirtmiştim. Behçet Toprak, be-
nim hiyerarşi, emir kumanda zinciri savunmuş olduğumu göstere-
mez. Bana göre, örgüt içi demokrasi, örneğin politikaların, aşağıdan 
yukarıya doğru oluşması, yukardan aşağıya doğru iletilmesi şeklinde 
işlemelidir. Kendileri ise örneğin “teorinin yukardan aşağı müdahale-
sini", buna bağlı olarak politikaların yukarıdan aşağıya doğru sap-
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tanmasını savunmaktadırlar. Yukarıdan aşağıya örgütlenme konu-
sunda ise, daha önce birçok kere anlattığım gibi, benim için yukarısı 
MK değildir, örgütün bütünüdür. Aşağısı ise örneğin yerel örgütler, 
ya da fabrika örgütleri değil, örgütün dışıdır. Yukarıdan aşağıya ör-
gütlenme, örgütün, örgüte üye kabul etme hakkını kendisine sakla-
ması, örgütün genişlemesinin, kendi örgütlenme faaliyetinin, bilinçli 
bir çabanın ürünü olmasıdır. Aşağıdan yukarıya örgütlenme ise, her 
taraftara, "her grevciye" kendisini örgüt üyesi ilan etme hakkının 
tanınmasından başka bir anlama gelemez. Bu anlamda kendileri, 
örgütlenmenin de kendiliğindenliğini savunmaktadırlar.  

Işçi sınıfının teorik ve politik olarak merkeze konulması konusun-
da da kendileri, bu ifadenin tekrarlanmasını, işçi sınıfının teorik ve 
politik olarak merkeze konulması için yeterli görmektedirler. Oysa 
sorun, hangi önerilerin, politikaların, anlayışların işçi sınıfını merke-
ze koymaya tekabül ettiğinin çözümlenmesidir. Bu tür sorunlar kar-
şısında farklı yaklaşımları incelemek yerine işçi sınıfını merkeze 
koymanın yalnızca sözünü etmek eğilimindedirler. Sovyetler Birliği 
konusunda ise, diğer birçok durum değerlendirmesi konusunda ol-
duğu gibi, Behçet Toprak'ın iddiasının aksine, belirli bir tahlili ileri 
sürmekten kaçınmaktayım. Bence, tahlilin hangi açıdan yapıldığının, 
yaklaşımların, anlayışların tartışılması, farklı tahlillerin tartışılmasın-
dan önce gelmelidir. 

Devrim anlayışı üzerine de, tahlillerden önce yaklaşımlardaki ay-
rılıklar önemlidir. Kendileri dünyanın hiçbir yerinde demokratik dev-
rimi, köylülüğün devrimciliğini, devrimci-demokratik işçi köylü dikta-
törlüğünü mümkün görmemektedir. Ben ise, Türkiye'nin koşullarının 
tartışılmasından önce, genel olarak demokratik devrimin mümkün 
olduğunu savunuyorum. Diğer yandan devrimi de kendiliğinden bir 
olay olarak değerlendirmektedirler. Oysa hem devrim nesnel bir 
olaydır, yani koşullan yokken iradi olarak yaratılamaz, hem de dev-
rime önderlik edilmesi mümkündür, parti de devrimin kalıcı başarılar 
elde edebilmesi için bunu sağlamaya, devrime önderlik etmeye ça-
lışmalıdır. Örneğin Ekim devrimi, partinin, devrimin nesnel koşulları-
nın bulunduğuna karar vermesi, tam zamanını, biçimini kararlaştır-
ması ve planlayıp örgütlemesiyle gerçekleştirilmiştir. 

B. Toprak'ın proletarya diktatörlüğü konusunda, parti diktatörlü-
ğüne inandığım iddiası da doğru değildir. Bence proletarya diktatör-
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lüğü, kongre karar taslağında kullandığım ifadeyle, proletaryanın 
"sömürücü azınlığın baskı aracı anlamında devlet olmayan, çoğun-
luğun iktidarı olarak toplumdan kopmaya, bürokratikleşmeye karşı 
önlemler taşıyan, kurulduğunda yok olmaya başlayan, yığınları dev-
let yönetimine katarak toplumun kendi kendisini yönetimini devletin 
yerine geçirmeye girişen", "demokrasiyi daha önce görülmemiş bir 
ölçekte gerçekleştiren Sovyet Cumhuriyeti biçimindeki” devletidir. 
Parti ise diktatörlükle değil, önerilerini, politikalarını benimseterek bu 
devlete önderlik etmelidir. Bu anlamda devlet ve parti birbirlerinin 
alternatifi değildirler, aynı düzeyleri ifade ederler. Buna karşılık 
B.Toprak, kendilerine göre, “Parti bu diktatörlüğün araçlarından sa-
dece biridir. En önemlisi bile değildir. Çünkü en önemlisi proletarya-
nın doğrudan iktidar organları olan Sovyetlerdir." demektedir. Bu 
yaklaşımla farklı düzeyler, parti ve Sovyetler, birbirlerinin karşısına, 
birbirlerine alternatif olarak konmaktadır. Böylece partinin Sovyetler 
içinde önderlik için çalışmasının gereği yok sayılmaktadır. Yine 
SSCB'deki bozulma konusunda "çözümü parti içindeki düzelmelere 
bağladığım" iddiası da doğru değildir. Bence bu partinin iktidarının 
yıkıldığı bir devrim gereklidir, bu yüzden parti içinde düzelme de 
beklenemez. 

Demokrasi ve demokrasi mücadelesi konusunda ise, B. Toprak 
beni, demokrasiyi sınıfsal karakterinden kopartmakla ve liberalizmin 
teorisini yapmakla suçlamaktadır. Bunu dayandırmak için, proletarya 
için demokrasinin, yani hak ve özgürlüklerin, iktidarın, başka sınıfla-
rın, burjuvazinin hak ve özgürlükleriyle, iktidarıyla çeliştiğine işaret 
etmekte, benim salt demokrasiyi, hangi sınıfa ait olduğu belli olma-
yan bir demokrasiyi savunduğumu ileri sürmektedir. Her şeyden 
önce, "proletarya açısından kendi hak ve özgürlükleri için mücadele 
etmesinin aynı zamanda kapitalizme karşı mücadelesi olduğu, de-
mokrasi için proletaryanın kapitalizme ve bütün burjuva sınıfına kar-
şı mücadele ettiği" doğrudur. Ancak sorun, proletaryanın kendi de-
mokrasisi için mücadeleye atılabilmek için, nesnel olarak karakteri 
burjuva olan ve "herkes için eşitlik, özgürlük, demokrasi" biçiminde 
ileri sürülen demokrasi mücadelesi içinde maddi ve manevi gelişim i-
ni, hazırlığını tamamlamasının gerekmesidir. Proletarya, bu müca-
dele içinde, bu demokrasinin sınıfsal karakterini, bütün sınıflar için 
demokrasi olmayıp kendisi için diktatörlük olduğunu, dolayısıyla 
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kendi demokrasisini kurması gerektiğini kavradığı gibi, kendi içeri-
sinde eşitlik, özgürlük düşüncesini, demokrasi anlayışını yerleştire-
rek sosyalizmi kurabilmek için ihtiyaç duyduğu, devletinin olağanüs-
tü demokratikliği önkoşulunu sağlayabilecektir. Dolayısıyla sorun, 
proletarya henüz kendi demokrasisini kurabilecek gelişimini tamam-
lamamışsa çıkmaktadır. bu koşullarda, burjuva karakterde olduğu 
için demokrasi mücadelesine karşı ilgisiz, tarafsız mi kalacaktır, 
yoksa katılacak mıdır? Bence katılmalıdır, üstelik bu mücadele için-
de önderliği de ele geçirmeye çalışmalıdır. Benim için proletaryanın 
bu mücadeleye katılmasının gereği, salt demokrasiden, hangi sınıfa 
ait olduğu belli olmayan herkes için demokrasiden değil, doğrudan 
doğruya proletaryanın kendi sınıfsal çıkarlarından kaynaklanmakta-
dır. Demokrasi mücadelesi, demokratik devrim, demokrasinin sonu-
na kadar gerçekleşmesi, maddi ve manevi gelişimi için proletaryanın 
çıkarınadır. 

Kapitalizmin gelişmesinin önündeki engellerin kaldırılması için de 
aynı şey geçerlidir. Örneğin kapitalizm-öncesi üretim ilişkilerinin tas-
fiye edilmesi, proletaryanın çıkarınadır, proletaryanın gelişmesine, 
en büyük hızla sosyalist devrime ilerlemesine yarayacaktır. Burjuva-
zinin temelini geliştireceği nedeniyle, proletarya bu tedbire kayıtsız 
kalamaz. Tabii buradaki tartışmanın, sosyalist devrimin koşullarının 
bulunmadığı bir duruma ait olduğu unutulmamalıdır. Yoksa güç, 
örgütlenme, yoksul köylülükle birleşme derecesinin uygun olduğu 
koşullarda, proletaryanın sosyalist devrime geçerken burjuva de-
mokratik görevleri de yerine getirmesi, burada tartıştığımız sorunu 
ortadan kaldırır. Yani sorun "proletaryanın sömürülmek için devrim 
yapması" değil, aksine sömürüyü ortadan kaldıracak sosyalist dev-
rime henüz hazır olmadığı bir durumda, buna giden yolu en fazla 
kısaltabilmek için demokratik devrime katılmasıdır. 

Proletaryanın demokratik iktidara katılmasında da anlaşılmaya-
cak bir şey yok bana göre. Proletarya partisinin parlamentoya katı l-
masını karıştırmaya ya da mucizevi iktidar aygıtı keşfetmeye de hiç 
gerek yok. İşçilerin köylülerin devrimci-demokratik diktatörlüğü, işçi 
asker köylü Sovyetleri cumhuriyetinin belirli bir biçimini alabilir. Öte 
yandan çelişen sınıf çıkarlar, bu ittifakı anlamsız kılmaz. Uzun vadeli 
çıkarların farklılığı, yakın vadeli çıkarların ortaklığını ortadan kaldır-
maz. Demokratik devrimin, demokratik diktatörlüğün içeriği, kapita-
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lizmin gelişmesinin önündeki engelleri kaldırmakla, burjuva demok-
ratik görevlerle sınırlıdır. Proletarya ise, bunlar kendi çıkarına olduğu 
için bu ittifakta yer almaktadır. Bu ittifakın ömrü önceden belli değil-
dir, ama ileride dağılabilirliği, ittifakın olamayacağı anlamına gelmez, 
ileride burjuvazinin egemenliğiyle de sonuçlansa, demokratik devrim 
ne kadar ileri gitmişse o kadar proletaryanın yararınadır. Dolayısıyla, 
proletarya, burjuvazinin iktidarı ihtimali nedeniyle demokratik ittifaka 
girmekten kaçınmamalıdır. Diğer yandan proletaryanın, görevleri 
demokratik dönüşümlerle sınırlı ittifakta yer alması, artık bundan 
sonra kendisini burjuva demokratik çerçeveyle sınırlaması ve önüne 
sosyalist devrim görevini koymaması demek de değildir. Aksine pro-
letarya, sosyalist devrime ilerleyebilmek için demokratik devrime 
katılmaktadır. Gücü, hazırlığı geliştiği ölçüde de sosyalist devrime 
geçmelidir. Gerek demokrasi mücadelesinin sonuna kadar götürüle-
bilmesi, gerek de sosyalizm mücadelesinin çıkarları, ittifak içerisinde 
proletaryanın önderlik için mücadelesinin önemini öne çıkarır. De-
mokratik devrimden kesintisiz olarak sosyalist devrime geçebilmek 
için proletarya burjuvaziyi tecrit etmeli, ittifak içerisinde önderliği ka-
zanmalı ve korumalıdır. 

Kısacası, bu konuda da ayrılık, demokratik devrimin, devrimci 
demokratik işçi köylü diktatörlüğünün, demokratik ittifakın olanaklılı-
ğı üzerinedir. Bence demokratik devrim, demokratik iktidar müm-
kündür ve proletaryanın bu ittifaka katılmasının gereği, sınıfsal ka-
rakteri belirsiz bir demokrasiden değil, doğrudan doğruya sınıfsal 
çıkarlarından kaynaklanır. Liberalizm suçlamasına gelince, bence 
bu ifade, bakışının merkezine sınıfsal karakteri belirsiz özgürlükleri 
koyup buna tekabül eden pazar ilişkilerinin gelişmesini bunun arka-
sına gizlemeye çalışanlara (dikkati bu egemen sapmadan başka 
yönlere çekenlere de bu ölçüde) denk düşmektedir.  

“Stalinist olduğum” iddiasına karşı da, Stalinist olmadığımı, soru-
nun Stalin'i, Stalin dönemi politikaların hangi açıdan eleştirmek so-
runu olduğunu daha önce söylemiştim. Bu anlamda bence sorun, 
benim Stalinist olduğumu ileri sürenlerin Stalinizm eleştirilerinin Le-
ninizm açısından olmamasıdır. Stalinizm’in ikameci olduğunu ileri 
sürerken kendiliğindenciliğe düşmek, kendiliğinden bilinçlenmeyi, 
kendiliğinden örgütlenmeyi (aşağıdan yukarı örgütlenme) önermek; 
sosyalizmin önüne çıkan engeller, sorunlar, bozulma, vb karşısında, 
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sosyalist üretimin, sosyalist toplumun zaten inşa edilemeyeceğini 
savunmak; ittifaklar politikasına, bu politikadaki sapmalara, demok-
ratik devrimin, demokratik ittifakın imkânsızlığı varsayımıyla yaklaş-
mak Leninizm’le taban tabana çelişir. 

B. Toprak, "emperyalizm, dünya ekonomisi, ulusal devrimler, ba-
ğımsızlık gibi konularda aşılmaz köprüler" olduğunu söylerken hak-
lıdır. Ayrılıklar daha önceki yazılarda, tartışmalarda, karar taslakları-
nın da ötesinde, çok daha keskin boyutlarda ortaya çıkmıştır. Tas-
laklarda yer almamakla birlikte, Örneğin, “Türkiye'nin de emperyalist 
olduğu", ya da "proletaryanın bağımsızlık için mücadele etmeyece-
ği" gibi tezler, anti-Leninist sapmanın bileşenlerini oluşturmaktadır. 

Behçet Toprak, 1920'lerden kalma ilkel teorik tezler savunduğu-
mu söylüyor. Evet, 1920'lerde Komünist Enternasyonal'in üzerinde 
kurulduğu Leninist tezleri savunuyorum. Gorbaçov'ların, Deng Hsiao 
Ping'lerin "modern" piyasa sosyalizmleri ve destekçileri karşısında 
da, ‘’ilkel’’liğimden hiç şikayetçi değilim! 

Sonuç olarak, "sorun"un kaynaklandığı ayrılıklar, uzlaşmaz bo-
yutlardadır. Kongre karar taslakları, ayrılıkları yakalamak için en 
elverişli düzeydir. Çok imzalı taslaklarda anti-Leninist eğilim somut-
lanmaktadır. Bu taslakların belirli noktalarını törpülemek gibi, 1. 
Kongredekine benzer uzlaşmacı bir yaklaşım da kesinlikle çözüm 
değildir. Benim açımdan, içinde bulunulabilecek örgüt, asgari olarak, 
önerdiğim Temel prensipleri benimseyen, diğer kararlar da bu pren-
siplere uygun olan örgüttür. Yoksa, çok imzalı taslaklar benimseyen 
örgüt, Kurtuluş Örgütünün üzerinde kurulduğu temelleri terk edip 
başka bir örgüte dönüşme sürecini de esas olarak noktalamış olur.  

Bu yüzden çok imzalı taslaklardaki isim değişikliği (SIB) Önerisi, 
bu dönüşüm sürecine son derece uygundur.  

Bu anlamda sorun "R. Kasım sorunu" değil, Kurtuluş Örgü-
tü’nün sorunudur. Benim de yoldaşlara bir kere daha çağrım, Kurtu-
luş Örgütü’ne, onun üzerinde kurulduğu Leninist anlayışa sahip 
çıkmalarıdır. 
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TÜM YOLDAŞLARA AÇIK MEKTUP 

(Sosyalist İşçi - İç Bülten. Sayı 5. Aralık 1988.) 

 

Yoldaşlar,  

Örgütümüzün 2. Kongresinin toplanması gerektiği günlerde, 10 
imzalı ortak mektupta da belirtildiği gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya 
kalındı. Anlaşılıyor ki, bu sorunların ortaya çıkışı Kongre günlerinden 
epey eskiye dayanmaktadır. 10 imzalı mektupta da belirtildiği gibi, 
bu sorunlar iki ayrı düzeyde yaşanmaktadır. Bunlardan birincisini, 
sosyalist literatüre ait olmayan dedikodular oluşturmaktadır. Diğer 
düzeyi ise, örgütlenme anlayışına ilişkin olan sorunlar kapsamakta-
dır. Bunların ortaya döküldükleri Kongre günlerinden bugüne kadar 
geçen süredeki gelişmeler bu açık mektubun yazılmasını gerekli 
kıldı. Sorunları teker teker ele alalım. 

 

DEDİKODULAR 

Yoldaşlar, 

İçinde yaşanılan toplumun bir dizi özelliği kaçınılmaz olarak tek 
tek bireylerin ve sosyalistlerin de üzerine bulaşmaktadır. Bu duru-
mun kaçınılmazlığı, aynı zamanda tek tek sosyalist bireylerin ve 
örgütlü olarak sosyalistlerin de buna karşı mücadelesini gerekli kı l-
makladır. Yani her sosyalist birey bu olumsuz özellikleri olumlu bir 
yönde aşmayı hedeflemelidir. 
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Türkiye sosyalist hareketinin en küçük birimlerinden en büyük bi-
rimlerine kadar tüm hücrelerine nüfuz etmiş olan bir yaklaşım vardır. 
Bu yaklaşımın yarattığı sorunlar on yıllardır nice sosyalistin başına 
bela olmuştur. Bu yaklaşımın temel özelliği, insanların ve bu insan-
ların faaliyet sürdürdükleri organların yıpratılması ve karalanmasıdır. 
Bunun yöntemi ise, dedikodu, yani kaynağı belli olmayan söylentiler 
çıkarmaktır. Böylelikle kişilerin teorik-politik görüşlerinin tartışılması-
nın yerine dedikodular geçirilir. 

Toplumumuzda var olan düşünme, öğrenme ve kendini geliştirme 
tembelliği bu tutumun zeminini oluşturur. Elbette ki fikirleri tartışmak, 
her zaman için, karalamaktan daha zordur. Zor olanı yapmaya ça-
lışmak ise özel bir çabayı gerekli kılar. Ancak kaynağı belirsiz söy-
lentileri çıkarmak ve yaymak, kimi zaman kişileri istedikleri hedefe 
daha çabuk ulaştırır. Bu çark bir kere dönmeye başladı mı artık söy-
lentilerin nasıl ürediği bile anlaşılmaz olur. Pislik pisliği üretir ve bu 
böylece devam eder. 

Ancak, sosyalizm bilinçli mücadele ve müdahaledir. O nedenle 
her sosyalist herhangi bir dedikodu ile karşılaştığında, ilk olarak bu-
nu lanetlemekle ve sonra da sorun var ise bunu teorik-politik zemin-
de tartışmakla yükümlüdür. Aksi bir davranış bilgisizliğin bir fazilet 
haline gelmesine, yaygınlaşmasına ve yanlışlığın kökleşmesine yol 
açar. Bu gelişmenin ise, sosyalizme prestij ve güç kazandıracağını 
herhalde hiçbir aklı başında kişi iddia edemez. 

Ne yazık ki, yıllar sonra bizim aramızda da bu dedikoduculuk illeti 
yeniden hortlamıştır. Böylelikle örgütümüzün kuruluşundan ve şekil-
lenmeye başlamasından bu yana geliştirmeye çabaladığımız politik 
tartışma geleneğimiz ciddi ve büyük yaralar almış ve tahrip edilmeye 
başlanmıştır.  

Bu tahribat dedikoduların yayılması ile başlamıştır. 'Kurtuluş Ör-
gütü X Yerel Komitesi' imzalı yazıyı kaleme alanların Ağustos top-
lantısına göndermiş oldukları kişinin, bu dedikoduları 10 yoldaşımı-
zın gözü ve kulağı önünde masanın üstüne dökmesi ile sürmüştür. 
Ne gariptir ki bu yazıyı kaleme alanlar bunları "ilk kez duyduklarını" 
yazmışlardır. Ya gönderilen temsilcide ya da yazıyı yazanlarda bir 
tutarsızlık vardır. Ve bu tahribat, "Koca koca adamlar dört gün bo-
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yunca bunları mı gündemde tuttunuz?" ifadesi ile abese vardırılmak-
tadır. 

Yoldaşlar, 

İğneyle kuyu kazar gibi bir çabayla oluşturduğumuz ve geliştir-
meye çalıştığımız tartışma geleneğini tahrip eden bu tutumun, ciddi 
ve köklü bir özeleştirisi yapılmadığı sürece birlikte yürümek ve politik 
tartışma geleneğini sürdürmek mümkün değildir. Her bilinçli sosya-
listin ve her bilinçli yoldaşımızın da bizler gibi düşündüğünden ve 
davranacağından şüphemiz yoktur. 

 

KONGRE 

Yoldaşlar, 

Kongre her örgütün en yetkili organıdır. Her tür örgüt kongresinde 
ortak irade ve merkezi irade oluşturulur. Bu durum fabrika örgütünün 
kongresi için de, tüm bir örgütün kongresi için de geçerlidir. Genel 
örgüt kongresinde, örgütün teorik-politik gelişimine ve pratik faaliye-
tine ilişkin kararlar alınır ve örgütün merkezî organları seçilir.  

Kurtuluş Örgütü 1. Kongresinde de merkezî organlar olarak Mer-
kez Komitesi ve Yazı Kurulu seçilmiş ve çeşitli kararlar alınmıştır. 1. 
Kongre, ortak irade tarafından seçilmiş olan yönetici organlardan biri 
olan Yazı Kurulunu, örgütün teorik-politik hattını oluşturmakla görev-
lendirmiştir. Bir örgütün birliği teorik-politik hat üzerinde yükselir. 
Komünistlerin yanyana durmasının esas nedeni bu teorik-politik hat 
olan temel ilkeler ve bundan çıkan gündelik politik önermelerdir. 1. 
Kongre Yazı Kuruluna geçmişin eleştirilmesi, küçük-burjuva sosya-
lizminin aşılması görevlerini de vermiştir. Birliğimizi oluşturan ve 
geliştiren organ bu anlamı ile Yazı Kuruludur. Yazı Kurulunun güç-
lendirilmesi, geliştirilmesi ve savunulması aynı zamanda teorik-
politik birliğimizin de sağlamlaşması anlamına gelir. O nedenle Yazı 
Kurulunun görevi teknik olmaktan çok içeriğe ilişkindir.  

İşte, kongrelerin önemi bu iki özellikten kaynaklanır. Ortak irade-
nin yansıtılması ve yönetici organların seçilmesi. Tam da bu nokta-
da işin içine seçim mekanizması girer. Tüzüğümüz, en alttan en 
üste kadar tüm yönetici organların seçilmesini öngörür. Örneğin 
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“Fabrika örgütü genel toplantısı, fabrika örgütünün en yüksek orga-
nıdır, fabrika komitesini ve yerel örgüt kongresi delegelerini seçer.” 
(bkz. Tüzük. Madde 2.) Keza, “Yerel örgüt kongresi, yerel örgütün 
en yüksek organıdır… Yerel örgüt kongresi, yerel komite üyelerini, 
Kurtuluş Örgütü kongre ve konferans delegelerini seçer.” (bkz. Tü-
zük Madde 3.)  

Yoldaşlar, 

Seçilmemiş temsilciliğin başladığı yerde ikamecilik de başlar. 
Çünkü örgüt üyeleri seçim sayesinde iradelerini yansıtırlar, görüşle-
rinin dile getirilmesi için temsilcilerini görevlendirirler, temsilcilerin 
veya yöneticilerin görevlerini layıkıyla yerine getiremedikleri durum-
larda yine seçim mekanizması ile bu görev bir başkasına devredilir. 
İkameci anlayış ise ya bu seçim mekanizmasından çekinir, ya da bu 
mekanizmayı manipüle etmeye çalışır. İkameci anlayış tek doğru 
olarak kendisini gördüğünden, seçilmemeyi kabullenemez. 

Yoldaşlar, 

4'lü, bir öneri mektubu yazmıştır ve bunu yazanların temsilcisi 
olan kişi, 10 yoldaşımızın önünde bu mektubun diğer üyelerin de 
iradesini yansıttığını defalarca dile getirmiştir. İşte ikamecilik burada 
başlar yoldaşlar. 

Birincisi, diğer üyelerin bu mektuptan ve bu seçilmemiş temsilc i-
den haberleri yoktur. Bu mektubu yazanlar ve temsilcileri tüm üyeleri 
birer kapıkulu yerine koyarak, onların her söylenene kafa sallayıp 
kabulleneceklerini varsaymışlardır. O nedenle kendilerine itaat et-
mekle yükümlü gördükleri bu insanların fikirlerine danışmayı dahi 
gerekli görmemişlerdir. İşte bürokratik, anti-demokratik ve ikameci 
anlayış burada başlar. Diğer üyelerin iradeleri ve görüşleri yerine 4 
kişinin iradesi ikame edilmiştir.  

Yoldaşlar, 

Hiç şüphemiz yok ki, yıllardır her türlü yazı ve pratiğimizle oluş-
turmaya çalıştığımız geleneğimiz içinde ikamecilik ve otoriter-
despotik anlayışlara ve uygulamalara karşı çıkılacaktır. Üyeler, ken-
di iradelerini yansıtacakları temsilcilerini ve yöneticilerini ikameci 
tutumlara karşı çıkarak ve bunları aşarak seçeceklerdir. Tüm yol-
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daşlarımız ikameci ve otoriter-despotik yaklaşımların özeleştirisini 
isteyeceklerdir, bundan şüphemiz yoktur. 

Yoldaşlar. 

Örgütümüzün 2. Kongresi acil bir ihtiyaçtı. Kongre tarihi bir yıl ön-
cesinden biliniyordu. Kongremiz son dakikada yapılamaz oldu. Ar-
dından dedikodular ve öneri mektubu ortaya çıktı. Adeta sabote 
edilen bu kongrenin ardından Yazı Kurulu yerine başkalarının kong-
re toplaması gerektiği ifadeleri yayıldı. Yazı Kurulu ile birlikte kongre 
hazırlanmak ona yardımcı olmak istenmedi. Tüm bunlar birer tesa-
düf mü yoldaşlar? 

Yazılmış olan "Yaşanan Örgütsel Bunalım ve Çözümleri Üzerine" 
başlıklı yazının altında 'Kurtuluş Örgütü X Yerel Komitesi' imzası 
vardır. Bu imza ne anlama gelmektedir? Tüm yoldaşlarımız bunu 
bilmek zorundadırlar. Eğer bu imza bir il komitesi anlamına geliyor-
sa, böyle bir örgüt birimi yoktur. Tüm bu olanların üstüne böyle bir 
imzanın kullanılması bir tesadüf müdür? Bir kez daha seçilmemiş 
temsilcilik ve ikamecilik kendini tüm hatları ile ortaya sermektedir.  

Yoldaşlar, 

Bugüne kadar oluşturduğumuz geleneklere sahip çıkmalıyız. Ör-
gütsel sorunlar var ise, bunlar tartışma platformlarımızda ele alına-
rak ve komünistçe tartışarak çözülebilirler. Bugüne kadar böyle dav-
ranmaya çabaladık. Şimdi bu tartışma platformlarının sağlıklı bir 
biçimde işleyebilmesi için ilk olarak, kim veya kimlerce yapılıyorsa 
dedikoduculuğa karşı çıkılmalı, bunu yapan veya yapmış olan kişi 
veya kişilerin özeleştirileri istenmelidir; ikinci olarak, ikameciliğin her 
ortaya çıkışına karşı mücadele edilmelidir. Ancak bu sayede tartış-
ma platformları sağlıklı olarak işletilebilir. Yoksa bu örgütün bütünü 
dedikoducularla ve ikamecilerle birlikte yürüyemez. Örgüt birliğini 
bozucu ve geliştirilmiş olan her şeyi tahrip edici davranışlara karşı 
çıkmak, mücadele etmek ve çiğnenmiş olan iradelerine sahip çık-
mak her yoldaşımızın görevidir. 

  

Seyfi CENGİZ ( 66 ), Eyüp CANSEVER, Yaşar ARAS,  

Recep GÖKIRMAK, L.KARADENİZ, Cevdet HARMAN, R.KASIM 
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R. Kasım'ın notu:  

"Yazının, Yazı Kurulunu teorik-politik hatta bağlı olarak savunan 
bölümüne katılmıyorum. Yazı Kurulu’nun oluşturuluşundaki çelişik 
yapısı ve eleştirdiğim teorik-politik hat üzerine değerlendirmelerim, 
bu iç bültendeki ve önceki yazılarımda yer almaktadır."  
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KURTULUŞ’DA İLK AYRILIK 

(Seyfi Cengiz - Tekoşin) 

ÜZERİNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Seyfi Cengiz: Esas olarak Necmettin Gökçe’nin arkadaşı. Ama 
Raif, Necmi ve İrfan’la birlikte bir grup olarak davranıyorlardı. Der-
simli, Zaza bir yoldaşımızdı. Ogünün koşullarına göre oldukça ileri, 
gelecek vaadeden bir arkadaştı. Ben onunla daha yakın ve hatta yer 
yer birlikte kalmaya başladım. KSD’nin 2. Sayısındaki yazıyı benim-
le birlikte iken o yazdı. Daha sonar bizden ayrılıp “Tekoşin” örgütünü 

kurdu. 12 Eylül darbesinden sonra yurt dışına çıktı.”  

 

İsmet ÖZTÜRK. THKP-C’den Kurtuluş’a Mücadele Hayatım.  

Dipnot Yayınları. 1992.   
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Sunuş  

 

KURTULUŞ Hareketinin kuruluş aşamasında Kurtuluş saflarına 

katılan yoldaşımız Seyfi Cengiz, kısa bir süre Kurtuluş saflarında 
çalıştıktan sonra Kurtuluş hareketinden ayrıldı.  

Kurtuluş’un henüz ilk adımlarını attığı bir dönemde gerçekleşen 
bu kısa süreli birliktelik ve ayrılık, doğal olarak saflarda bir şaşkınlık 
yaratmıştı. Ne yazık ki, saflarımızda bu ayrılışa ilişkin sağlıklı bir 
tartışma sürdürülemedi. Başlangıçta özellikle, örgütün maddi ola-
naklarının, neredeyse hiçbir maddi olanağa sahip olmayan Kürdis-
tan örgütlenmemizle daha adil paylaşılmasına yönelik istemi, birçok 
arkadaş tarafından haklı bir istem olarak değerlendirilirken, kısa 
süre sonar, sorunun düşüncelerden kaynaklandığı ileri sürülmeye 
başladı. S.Cengiz’in Kurtuluş’tan ayrılışından çok kısa bir zaman 
sonra bu tartışmanın taraflarının birbirlerini milliyetçilikle itham etme-
leri ise, o dönemde de birçok arkadaşın tepkisini çekmişti.  

S.Cengiz, bir süre Sosyalist İşçi’den Doğan Tarkan arkadaşla bir-
likte yürümeyi denedi. Bir süre sonra ise bu birliktelik de bozularak 
Tekoşin adıyla bilinen bir çevreyle birlikte oldu. Bu yapıda da kısa 
süre sonra bölünme türü gelişmeler ortaya çıkınca, Seyfi Cengiz 
Zaza sorunu üzerine özel olarak eğilerek, kısa sürede bu düşünce 
içerisinde yoğunlaşmaya başladı.  

KURTULUŞ Belgeleri’ni hazırlarken, bu yapılanmanın başlangı-
cında ve çok kısa sayılacak bir süre içinde Kurtuluşçu olarak yer 
almış, ve sonrasında ise, daha kuruluşundan itibaren Kürt sorununa 
özel bir önem veren bu hareketten, tam da bu sorun üzerinden ilk 
ayrılık, bu arkadaşımızla gerçekleşmiştir. O günlerde, yeterince tar-
tışılmadığı ve ayrılığın temellerine yönelik tatmin edici açıklanmalar 
iki taraf tarafından da yapılamadığı için, bu ayrılık bir oldu bittiye 
geldi. Örgütsel yaşamımızda geleceğimizi aydınlatabilecek ders 
çıkarmaya yönelik bir üretkenliğe dönüşmeden bir vardı bir yoktu 
tarzıyla geçiştirildi. Oysa Seyfi Cengiz’in ayrılık nedenlerinin bilin-
mesi, o güne kadar “Kürt” komünistleriyle birlikte örgütlenme düşün-
cesine yabancı olan “Türk” solunun bu Alana ilişkin düşünsel ve 
eylemsel planda gelişmesine büyük katkı sunabilirdi. Ayrılışının dü-
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şünsel temellerini “içimizde” enine boyuna tartışarak büyük kaza-
nımlar elde edebilirdik.  

Geçmişte bunu yapmamış olmakla birlikte, sonraki tarihimizi bir-
likte yaşadığımız yoldaşlarımıza bu tarihin ilk tartışmalarına ışık tu-
tacak belgelere ne yazık ki sahip değiliz. Ama o süreci yaşamış olan 
yoldaşlarımızın ona ilişkin düşüncelerini aktararak bir adım atmak 
istedik. Ve hemen söyleyelim ki buraya !Kurtuluş Kendini Anlatıyor” 
sözlü tarih çalışmasından aktardığımız düşünceler, sonuç itibarıyla 
10 yıllar sonrası, ve ayrılığın bir kutbunda kalmış olan yoldaşların 

düşünceleridir.  

Burada, tartışmalara ve ayrılık sürecine ilişkin yazılı belgelere 
sahip olmadığımız için, “Belgesel” yaklaşımımıza bir istisna ekleye-
rek, onu, hakkında yazılan yazılardan aktararak kısa da olsa tanıta-
cağız. Ama yine de o tarihte “Kurtuluş” saflarında yer almış olan 
arkadaşların yıllar sonra yayınlanan anılarına dayanan bilgiler oldu-
ğu bilinciyle, üçüncü-dördüncü dereceden bilgiler olarak değerlendi-
rilmesi gerektiğini hatırlatarak okumanızı rica ediyoruz. Biliyoruz ki, 
“Hafıza-î beşer, nisyan ile maluldür!” Öncelikle, ulusal soruna büyük 
bir önem veren Kurtuluş’un daha başından Kürt yoldaşlarımızı tem-
sil edecek bir yoldaşımızla ayrılığa gitmesi kaçınılmaz olarak sorgu-

lanması gereken bir olguydu.  
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İ.M.AYÇİÇEK tarafından Seyfi CENGİZ’e iletilen mektup:  

25-03-2021  

 

Değerli Seyfi Arkadaş, Merhaba,  

Sanırım beni tanımazsınız. Kurtuluş hareketinin ilklerinden sayılı-
rım: İsmail Metin Ayçiçek. SBF’de idim. Kasım’ı çok iyi tanırım, çok 
değerli, çok iyi bir dosttu.  

1967 yıllarından itibaren SBF’de idim. 1970 döneminde (Ceva-
hir’den sonra) SBF Öğrenci Derneği Başkanı idim ve doğal olarak 
12 Mart dönemi Mamak cezaevinde ve Ankara’nın değişik yerlerin-
deki işkencehanelerde geçirdim. Ecevit ile birlikte malum afla çıktım 
ve devam eden iki davam da düştü. Baştan itibaren Mahirlerle (Ça-
yan) birlikte hareket ediyordum.  

KURTULUŞ’un ilk aylarında (Ankara Şeh-Der toplantısına ben de 
katılmıştım) sezin de Kurtuluş saflarında yer alacağınızı duyunca 
şahsım adına sevindim. İsmet abi de yeni gelmişti. Ne yazık ki bir 
süre sonra “bölgede satılan gazete gelirlerinin bölgede kalması” 
talebinin gündeme geldiği, ve bu talep kabul edilmeyince ayrılık ol-
duğu” bilgisi dışında bilgi yoktu. Taraflar (en azından kamu oyunda 
tartıştırabilecek belirginlikte) bir tartışma yaşamadan; ayrılık, düşün-
sel bazda bir şeyler yaratmadan tartışması kapandı/kapatıldı. (Elbet-
te ben, bize yansıyanlarla sınırlı konuşuyorum.) Belki duymuşsu-
nuzdur, Kurtuluş eğitim çalışmalarını ben sürdürüyordum…  Bu ka-
dar tanıtım yeterli.  

Bu mektubu size yazmamın nedenini anlatarak konuya girmek is-
tiyorum.  

Değerli arkadaş, ben 92-93’lere kadar KURTULUŞ içerisinde (bir 
ara GMK üyeliği de yaparak) yer aldım. Ayrılıklarda ne İsmet abi ile 
ne de Doğan Tarkan ile ilişkimi kesmedim, dostluk çerçevesinde 
sürdürmeye özen gösterdim. Uzun süre Avrupa düzeyinde yönetici 
olarak yer almıştım. Bu sıra elime geçen belgeleri (tarihe olan sev-
dam ve mücadeleme olan saygımdan dolayı) özenle sakladım.  Ve 
bölünmelerin peş peşe geldiği dönemlerde, elimdeki arşivi, iç çatış-
malarda ötekini yıkmak amacıyla kullanılmasına izin vermeden ko-
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rudum. Ve şimdi, bu tartışmalara ve belgelere aynı mantıkla bakan 
bir çalışma grubu ile, elimizdeki arşiv belgelerinin bütününü pdf ola-
rak yayınlamaya başladık.  

İlgi düşündüğümüzden ve beklediğimizden büyük oldu. Tabii ki, 
aynı zamanda, eski tartışmalarda yaşanan eksik parçalar göze bat-
maya başladı. Puzzly’in bazı parçaları kayıptı ya da o parçaların 
üzerindeki resim karartılmıştı. Bu nedenle çalışmayı daha da geniş-
leterek sürdürmeye yöneldik. Derdim, resmî tarihlerin bütününü çö-
pe atıp, (Kurtuluş içinde de şimdiden birkaç resmî tarih yayınlandı) 
tarihimizin doğru tanımlanmasına olanak sağlayacak bir belgesel 
ortam yaratmaktır.  

Sizin de bu tarihte kısa da olsa bir yeriniz var. Çıkışını Kürt soru-
nu gibi önemli bir sorunla başlatan, bir örgütün henüz ilk adımların-
da bir grup Kürt – Zaza halklarına mensup arkadaşların örgütü terk 
etmelerinin sorumluluğu, benim açımdan, (büyük olasılıkla) bu yol-
daşların zaafı değil, bizim zaafımızdı. Kemalizm sorununda gittikçe 
gerileyen adımlar ve pratikte, kuruluşun başında yapılan tahlilden 
adım adım geriye dönmek ancak egemen ulusun zaaflarına daya-
nabilirdi. Ali Demir’in Merkez’de kalması elbette beni ve benim gibi 
düşünen yoldaşları biraz rahatlatmış ve ayrılığın tartışmasını unut-
turmuştu.  Sanırım bu operasyonda, sizi İsmet Öztürk’ün MK’ya 
önermesi ciddi rol oynadı. Çünkü bu durumda GMK içinde “önderlik” 
olarak adlandırılan ilk üç arkadaşın ağırlığı azalabilirdi. Bence, baş-
tan itibaren güçler dengesinde ağırlığını korumak isteyen mantığın 
hassasiyetlerinden biri buydu.  

Doğan Tarkan ile sonraki aşamalarda bir dönem sürdürdüğünüz 
birlik ilişkisini de elbette takip etmiştim. Orada gerçekleşen birliğin 
ve ayrılığın nedenlerini de fazla ayrıntıda bilmiyorum.  

Bu açıklamalardan sonra, artık derdimi anlatabilirim:  

1- Size yayınladığımız KURTULUŞ BELGELERİ kitaplarını gön-
dermek istiyorum. (bir e-mail adresi gerekiyor.)  

2- Kurtuluş’tan ayrılış nedenlerinizi ve olayları o zamanki düşün-
celeriniz içerisinden aktarabilir misiniz? Elbette isterseniz bugünkü 
görüşlerinizi de aktarabilirsiniz. Ama derdimiz nasıl bir tarih yaşadı-
ğımızı o tarihin gerçekliği içerisinden anlamaya çalışmaktır.  Ve eğer 
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elinizde o döneme ilişkin “ortak” belgelerden varsa, fotokopi ile kop-
yalayıp bize gönderebilir misiniz? 

3- Benim elimde, sayfanızdan aldığım, yeni düşüncelerinize iliş-
kin 3 yazı var.    

- Ulusal Sorun ve Komünistler 29 Ekim 2017- 6 Nisan 2018.  

- Geçmişe Dair. 18-23 Mayıs 2016. 

- Tekoşin-Desmala Sure Hareketi (Program Taslağı) - 26 Eylül 
2020. 

- Bunlara ek olarak özellikle o günkü ve bugünkü Türkiye solu ile 
ayrılık noktalarınızı içeren bir yazınız varsa ekleyebilir misiniz?.  

- Siz, bir röportajınızda, “KURTULUŞ’un ilk üç dört sayısında Kürt 
sorununa ilişkin yazıları ben yazdım demiştiniz. Bir arkadaş bu cüm-
lenizi Mahir Sayın’a aktarıyor ve Sayın “böyle bir şey olmadığını” 
kesinlikle iddia ediyor. Bu konuda ne diyorsunuz. (Yanıt vermek 
zorunda değilsiniz. Çünkü derdimiz sivilceleri kaşıyarak yara yap-
mak değildir. Ama neyi nasıl dinledik, gerçekte nasıl yaşandı” bilgile-
rine bedel ödeyen devrimciler olarak bilmek isteğidir.  

Bana kısa bir zaman içerisinde yazarsanız sevinirim.  

Sizinle yaptığımız bu çabanın yanı sıra, yine ilk dönem Kurtuluş-
çularından ayrılan İsmet Öztürk ve Doğan Tarkan’ın ayrılık düşünce-
leri ya da ortaklıklar; eleştirileri vb. gibi konuları da bu kitap dizisinde 
aktaracağız. Birliklerin oluştuğu zeminlerle ayrılıkların değil ama 
ayrılık sonrası süreçlerin düşüncede yarattığı değişimi de görmek 
istiyoruz.  

Son olarak, sağlığınıza dikkat edin, daha lazımsınız. Yapmamız 
gereken çok işler var. 

Kasım (dilim varmadan soruyorum) yaşıyorsa ve ilişkiniz varsa, 
lütfen özel selamlarımı iletiniz kendisine.  

Sevgiyle kalın. Saygılar.  

İsmail Metin AYÇİÇEK  
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Seyfi CENGİZ’den İ.M.Ayçiçek’e iletilen mektup:  

26. Mart 2021.  

 

Merhaba Sayın Ayçiçek, 

Dünkü mektubunuzda bana yönelttiğiniz soruları yanıtlamaya ça-
lışacağım. 

Sizin de işaret ettiğiniz gibi, benim birkaç yıllık kısa (ama yoğun) 
bir Kurtuluşçu geçmişim var. 

1978 ortalarında Kurtuluş’la yollarımız ayrıldı. 

Mektubunuzda bu ayrılığın nedenlerini soruyorsunuz. 

Bu soruyu yanıtlamadan evvel kısa bir hatırlatma yerinde olur.  

Kurtuluş, bu ayrılık döneminde henüz çevre aşamasından çıkmış 
değildi. Kendini merkeze koyan 3-4 kişilik hayli sorunlu bir arkadaş 
grubu tarafından yönlendiriliyordu. Ortada ne bir program, ne de 
merkezi bir yapı vardı. Koşullar dayattığı halde, örgütlenme konusu 
hak ettiği ilgiyi görmüyor, ağırdan alınıyordu. Grubun (Kurtuluş) lafzı 
ile pratiği arasında tutarlılık yoktu. Teoride sanayi proleteryası için-
deki faaliyete öncelik tanıdığı halde, pratikte bunun yerini daha çok 
meslek odaları ve öğrenci gençlik içindeki faaliyet alıyordu. Onu 
aynı gelenekten gelen başkalarından (Devrimci Yol vd gibi) ayırt 
etmesi beklenen geçmiş eleştirisi (THKP-C eleştirisi) pratikte hemen 
hemen yok hükmündeydi.  

Tüm bunlar, eleştirdiğim noktalardı. 

Bu genel eleştirilerim çok değer verdiğim bir devrimci olan İsmet 
Öztürk’ün eleştirileriyle büyük ölçüde örtüşüyordu.  

Kurtuluş’un ulusal sorun konusunda başkalarından daha iddialı 
görünmesinin de pratikte somut bir karşılığı yoktu bence. Bu neden-
ledir ki ben, yukarıda işaret ettiğim genel eleştirilere ek olarak Kür-
distan için otonom bir örgütlenme öneriyordum. Lenin’in savunduğu 
merkezi parti de, otonom örgütlerin bir toplamıdır. Lenin’de örgütsel 
birlik “otonomi ilkesi” ile birlikte gider. Leninist parti fikri, tek bir birle-
şik parti içinde kendi merkezleri, yayın organları, kendi ek program-
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ları, tüzükleri, kongre ve konferansları ile birlikte otonom (özerk) 
birimlerin varlığını tanır. Elbette ki ortak programın ve tüzüğün ilkele-
rine uyumlu olmak koşuluyla. Benim düşündüğüm işte bu türden 
otonom bir örgütlenmeydi.  

Ama bazı endişelere yol açmasın diye bu düşüncemi ilk etapta 
tamıtamına bu şekliyle değil, Kürdistan’dan batıya kadro transferine 
son verilmesi, Kürdistan için ayrı bir yayın organı çıkarılması vesair 
gibi daha mütevazi önermeler biçiminde sunmuştum.  

Bu sınırlı istemler bile kabul görmediğindendir ki, bir zaman sonra 
ayrılık (ayrı örgütlenme) zorunlu hale geldi.  

Fakat biz Tekoşinciler, Kürt milliyetçileri gibi bu ayrılığı ayrı örgüt-
lenme ilkesini savunmaya vardırmadık. Fiilen ayrı örgütlenmiş ol-
mamıza rağmen ilke olarak birlikte/ortak örgütlenmeyi savunmaya 
devam ettik. Kürt milliyetçileriyle aramızdaki ilke ayrılıklarından biri 
budur.  

Ne ki, Kurtuluş’un resmi tarih yazıcıları ayrılığımızın nedenlerini 
farklı yansıtmış, çarpıtmışlardır.  

Bu ikiliyle Kızıltepe’de de karşılaşınca, bu ilginç zamanlamadan 
dolayı ister istemez izlendiğimi düşündüm. Nitekim Kızıltepe’de iken 
bir PKK timinin suikast girişiminden tesadüfen kurtuldum. Bu giri-
şimde adı geçen Kurtuluşçuların rolü olduğuna inanmak istemesem 
de, Kurtuluş-PKK ilişkilerini, Kurtuluş merkezinin Öcalan ve ekibiyle 
adeta kader birliği yapmış olmasını düşündükçe kendimi ikna et-
mekte zorlanmışımdır.  

Ayrılık günlerinde bu konuları ortak toplantılarda tartışabilseydik, 
bu çarpıtmalar önlenebilirdi belki. Biz de bunu önermiştik zaten. Tar-
tışmayı önleyen, Kurtuluş’un troykası olmuştu. Konunun tartışılma-
sına yanaşmadıkları gibi, Ankara’da bizim düzenlediğimiz toplantıya 
katılımı bile engellemeye kalkışmışlardı. Ben Diyarbakır‘da iken, 
Mahir Sayın ve Ali Demir de ordaydılar. Burada da tartışmayı engel-
lediler.  

Sizin, “Kurtuluş’tan ayrılış nedenlerinizi ve olayları o zamanki dü-
şünceleriniz içinde aktarabilir misiniz?“ şeklindeki sorunuza yanıt 
olarak diyeceklerim bunlar. 
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Kurtuluş sayılarındaki yazılarımla ilgili sorunuza gelince. 

Herhangi bir röportajda, “Kurtuluş’un ilk 3-4 sayısında Kürt soru-
nuna ilişkin yazıları ben yazdım“ şeklinde bir ifade sarfettiğimi hatır-
lamıyorum. Aklıma Yılmaz Kerşan’ın benimle yaptığı bir söyleşi gel-
di. 5 Mayıs 2012 tarihinde yayımlanan bu söyleşide bir soru üzerine 
şöyle demişim:  

“Ankara grubunun denetimindeki Kurtuluş dergisinde (1976-1978 
yılları arasındaki sayılarında) ulusal soruna ilişkin yazılar yazdım. 
Bütün yazıların Kurtuluş kolektif imzasıyla yayımlandığı bir dönemdi 
bu. Ama kendi yazılarımı tanıyorum.“ Buradaki ifadelerden Kürt so-
runuyla ilgili bütün yazıları ben yazdım gibi bir anlam çıkarılamaz. 
Hatırladığım kadarıyla benim Kurtuluş dergisinde ulusal sorunla ilgili 
sadece iki yazım çıkmıştır. Elimin altında Kurtuluş sayıları olsaydı, 
bu yazıların hangileri olduğunu söylerdim. Uzun süre biraz konargö-
çer yaşadığım için yanımda fazla miktarda kitap, dergi, vs taşımıyo-
rum. 

Sırası gelmişken Kurtuluş’un ulusal sorun konusundaki karnesi-
nin  abartıldığını belirtmek isterim. Kurtuluş cenahında zaman za-
man sömürge tezi Kurtuluş’un teorik katkıları arasında sayılmış olsa 
da, bu doğru değildir. Devletin Dersim ve Kürt raporları benzer belir-
lemelerle doludur. 

Örneğin III. Ordu Komutanı Halis Paşa’nın 1930 tarihli raporunda 
şunları okuyoruz: “Dersim ucuz işgücü, maden ve asker deposu 
olarak kullanılmalı. Dersim’in madenleri yine Dersim’in ucuz işgücü 
ile işletilip değerlendirilmelidir.“  

Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak’ın 1931 tarihli bir raporunda 
ise, “Dersim’e koloni olarak bakılmalı, Dersim’de bir koloni idaresi 
kurulmalıdır“ gibi ifadelere rastlıyoruz. Kemalist devletin kendisinin 
Dersim (Kırmanciye) ve Kürdistan’daki sömürgeci konumunu bura-
daki gibi açık açık itiraf ettiği yığınla rapor vardır.  

Ayrıca Dr. Hikmet Kıvılcımlı daha 1930’larda yazdığı “İhtiyat Kuv-
vet-Milliyet-Şark“ adlı kitabında aynen şöyle demektedir:  

“1-Kemalizm şark vilayetlerine…sömürü için zaruri olan yol yap-
ma hususunda bile geri bir sömürge muamelesi yapıyor. 2-Bu siya-
set Kemalizmin tarihi ile beraber başlar….Kürdistan Türk finans-
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kapitali gibi piç bir kapitalizmin sömürgesidir….Orada Kemalizmin 
tatbik ettiği iktisadi usuller,.. normal bir sömürgecilik bile değilde, 
..en aşağı sömürgeciliktir.“ 

Yeni düşüncelerimize gelince: Bizim yeni düşüncelerimizle ilgili 
bazı yazıları (Ulusal Sorun ve Komünistler, Geçmişe Dair, Tekoşin-
Desmala Sure Program Taslağı gibi) kendiniz tespit etmişsiniz. Bun-
lara parti konusunu işleyen "Bir Partileşme Tecrübesi" başlıklı yazı 
ile Kırmanc-Zaza kimliği ve Dersim sorunu hakkındaki bir seri yazı 
da eklenebilir. Bu yazıların bir bölümünü şu linkte bulabilirsi-
niz: http://www.seyficengiz.academia.edu 

Tekoşin Hareketi, 1980’lerin ikinci yarısında sürgünde (Avru-
pa’da) bir geçmiş muhasebesi başlattı. O tarihe kadarki sosyalizm 
anlayışını sorguladı ve görüşlerimiz üzerinde Kürt milliyetçiliğinin 
etkilerine de işaret etti. Örneğin Kürt hareketinin genelinde “Bağım-
sız ve Birleşik Kürdistan” sloganında somutlaşan milliyetçi bir prog-
ram anlayışı egemendir. Bu, birleşik bir Kürt ulus devleti programı-
dır. Başka deyişle ayrılma (ayrı devlet) talebini koşullar ne olursa 
olsun bağlayıcı program talebi haline getiren bir anlayıştır bu. Teko-
şin, bu anlayışı bıraktı. Yeni bir program (Tekoşin-Desmala Sure 
program taslağı başlığıyla yayımlanan) benimsedi. Bütün Kürt hare-
ketlerinden farklı bir program ve stratejimiz var bugün. Taktik sorun-
lara ve örgütlenmeye yaklaşımda da diğer Kürt hareketleriyle ara-
mızda ilkesel ayrılıklar vardır. Sosyalizm ile milliyetçilik arasındaki 
farklardır bunlar. 

Son olarak “Çalışma Grubu”nuzun resmi tarihleri “çöpe atma” ça-
basını yürekten destekliyor ve başarılar diliyorum. 

Dostça selam, sevgi ve saygılarımla. Seyfi Cengiz 

26 Mart 2021, Berlin. 

  

 

  

https://deref-gmx.net/mail/client/xcZ-BMRRq6c/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.seyficengiz.academia.edu%2F
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Seyfi Cengiz, Kendini Şöyle Tanıtır   

 “1949 yılında Tunceli’nin Xeçe (Hıç) köyünde doğmuşum. Tun-
celi Yapı Sanat Enstitüsü’nü bitirdim. İstanbul Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisi mezunuyum. İnşaat Mühendisi olarak Tunceli 
YSE Müdürlüğü‘nde bir süre çalıştım. 

1968 yılı, tüm dünyada iz bırakan önemli bir tarih; Fransa ‘da 
Mayıs-Haziran olayları, Prag Baharı, Vietnam Savaşı, Siyah Ameri-
ka‘nın isyanı, Türkiye‘de öğrenci, aydın ve işçi hareketleri, ‘Doğu 
Mitingleri ve somutlaşan ulusal uyanış bu döneme rastlar. 1967 
Tunceli mitinginde bulundum. Pir Sultan Abdal oyunuyla patlak ve-
ren olayları yaşadım. İstanbul’da ise kendimi, Dev-Genç etkinlikleri, 
Kanlı Pazar ve 15-16 Haziran (1970) olaylarının içinde buldum. 

1974 sonrasında devrimci ‘Kurtuluş’ grubunun oluşumuna katkı-
da bulundum. Bu derginin çeşitli sayılarında Kürt sorununu tartıştım. 
Yazarlığa bu dergide başladım. Kürt sorunu etrafında beliren görüş 
ayrılıkları nedeniyle 1978 yılında Kurtuluş’tan ayrıldım ve Tekoşin 
adlı bir hareket kurdum. Tekoşin dergisini çıkardım. Kendini sosya-
list olarak tanımlayan bir Kürt hareketiydi bu. Esas üssü, kurucuları 
Tunceliliydi. Dersim, Zaza ve Alevi muhalefetinin beşiği. Tekoşin‘le 
diğer Kürt hareketleri arasında bir gelenek farkı vardı. Tekoşin’in 
Kürtlüğü, Dersim Sorunu’nu, Kürt Sorunu’nun bir parçası olarak 
koymuş olmasından kaynaklanıyordu gerçekten.  
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  Dersim, efsaneler yatağı, bu destanlarda rivayet, öykü, türküler-
de yüzyılların insan ve bilgi birikimi var. Bu birikimi algıladıkça Der-
sim konusunda o güne değin okuduklarımdan kuşkulanmaya, bildik-
lerimi sorgulamaya başladım. 

  Yurt dışına gittiğimde ilk durağım Suriye oldu. İkinci durağım, 
İsveç’ti. 12 Eylül sonrasında Suriye’ye sığınan Kürt grupları (Ala 
Rızgari, KUK, TKSP ve KİP) kendi aralarında ‘Güç ve Eylem Birliği’ 
platformu kurmuşlardı. Kürt hareketiyle ilişkilerim, taktiklerine dönük 
eleştirilerim ve özellikle de Dersim ve Zaza Sorunu’nu gündeme 
getirişim nedeniyle koptu. Sürgünde son durağım Londra oldu. 
1985’ten beri bu kentte yaşıyorum. 1986’da Tekoşin saflarında çat-
laklar belirdi ve sonunda bir bölünme yaşadık. Bu gelişmeler Teko-
şin dergisinin yayınını kesintiye uğrattı. Bu kesinti döneminde (1987-
88) ‘Sosyalist İşçi Hareketleri’  başlıklı kitabım özel olarak bu konuya 
hasredilmiş bir araştırmaydı. Bu çalışmam, ‘Dynamies Of The Kür-
dish And Kırmanc Problems in Anatolli’ başlığı altında İngilizce ola-
rak yayınlandı.”  

Seyfi Cengiz, son olarak Desmala Sure adlı derginin çıkmasında 
görev aldı. Bu dergide yayınlanan yazılarını toplayarak “Dersim ve 
Dersimli” adı altında bir kitap olarak yayınladı. “Dış Kaynaklarda 
Kırmanclar, Kızılbaşlar ve Zazalar” adlı kitabı ise Desmala Sure 
dergisinde yayınlanmış çevirilerden oluşuyor. 

Seyfi Cengiz’in de aralarında bulunduğu Desmala Sure dergisini 
çıkaranlar, daha sonra (1997 Nisan ayında) Partiya Sosyalista Der-
simi (PSD) adlı bir parti kurdular ve bir de bildirge yayınladılar.  

 

Hüseyin AKAR. Dersim Civarik  
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SEYFİ CENGİZ’LE SÖYLEŞİ  

Söyleşiyi yapan: Yılmaz KERSAN   

 

1-SEYFİ CENGİZ KİMDİR? 

Bu sorunuzun (kendimle ilgili) mücadele hayatımdan bağımsız bir 
cevabı yoktur. Kaçınılmaz olarak düşünce ve pratiğimin kısa bir ta-
rihçesini anlatacağım. 1949 Dersim doğumluyum. Dünyada ve Tür-
kiye’de 1968’in anlam ve önemini anlatmam gerekmez sanıyorum. 
1967-1968, benim İstanbul’da Yıldız Teknik Üniveritesi’nde okuma-
ya başladığım tarihidir. Sosyalist düşünceyi kendimi devrimci öğren-
ci ve işçi eylemleri ve antiemperyalist protestolar içinde bulduğum 
bu üniversite yıllarında benimsedim. Türkiye’de sol, 60’a kadar 
TKP’nin, 60’larda TİP’in, 68 sonrasında ise başını Mihri Belli’nin 
çektiği MDD’ciliğin mührünü taşıdı. MDD hareketi ve bu hareketin 
etkinlik kurduğu öğrenci gençlik örgütü Dev-Genç içinde 1969 yılı 
sonlarında başlayan ayrışmalardan çeşitli çevreler şekillendi ve bun-
lar 12 Mart 1971 müdahalesini takiben sırasıyla THKO, THKP/C ve 
TKP/ML gibi radikal silahlı örgütlere dönüştüler.  

Ben bunlardan THKP/C’ye yakındım. Beni bu hareketle ilişkilen-
diren aralarında Çarşambalı Çörtük İsmet (yaklaşık bir ay kadar ön-
ce, 19 Kasım 2011 günü, 75 yaşında yaşama veda etti) ve Alaçamlı 
İsmail Yeşilyurt gibi işçi-köylü hareketlerinden gelen erken 
THKP/C’lilerin de bulunduğu Karadenizli bir çevreydi. Mahir Ça-
yan’ın kendisi de Karadeniz kökenliydi. Kızıldere (30 Mart 1972) 
olayından sonra bu çevreyle bağlantılı olarak propaganda gezileri 
(Dersim, Gölbaşı ve Mutki’yi de kapsayan) yaptığım oldu. Bu çevre-
de THKP/C’nin Kemalizm ve Ulusal Sorun konularındaki yaklaşımla-
rına itirazı olanlardan biriydim. Bu eleştirilerimi özgürce ifade edebi l-
diğim bir çevreydi bu. 12 Mart döneminden (1971-1973/1974) çıkıl-
dığında, özellikle 74 Affı sonrasında, THKP/C hareketinde ayrışma-
lar yaşandı. Görünüşte odağında geçmiş değerlendirmesinin bulun-
duğu ayrılıklardı bunlar. Bu dönemde bahsini ettiğim Karadenizli 
çevreyle birlikte, geçmişe eleştirel yaklaştığını söyleyen (Kemalizm 
ve Ulusal Sorun da dahil) Kurtuluş Sosyalist Dergi/KSD çevresinde 
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yeraldım. Beni bu dergi çevresiyle tanıştıran Çörtük İsmet (İsmet 
Öztürk) olmuştu.  

Resmi Kurtuluş tarihi ne derse desin, bu derginin adıyla tanınan 
Kurtuluş hareketinin gerçek başlatıcısı/öncüsü, sonraları Ankara 
grubu (Mahir Sayın, İlhami Aras, Şaban İba ve Mustafa Kaçaroğlu) 
tarafından tecride çalışılan İsmet Öztürk’tür. Benim Kurtuluş döne-
mindeki faaliyetim de daha çok İsmet Öztürk ve çevresiyle ilişki için-
de yürütülmüştür. Kurtuluş’u çıkıştaki amacından uzaklaştırıp sıra-
dan bir küçük-burjuva harekete ve PKK/KCK bileşenlerinden birine 
dönüştürenler Ankara’da üstlenen az evvel adlarını saydığım bürok-
rat kafalı efendiler olmuştur. 

(…)  
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KÜRT SOSYALİSTLERİ İÇİNDE KIRMANC AYRIŞMASI 

(Seyfi Cengiz'in Bir Portresi.) 

Hüseyin Aygün. 16 Kasım 2020. 

 

1970’li yıllar Türkiye’de radikal sosyalist hareketin geliştiği yıllar-
dır; buna “71 Devrimci Kopuşu” diyenler var. O tarihte aynı zamanda 
Türkiye’ye egemen “yasal sosyalizm” artık hegemonyasını yitirme 
eşiğindedir.  

Radikalizm yönündeki bu sonuç, bir ucuyla 12 Mart darbesinin 
yasal tüm hareketleri ezmesiyle, öte taraftan ise devlet destekli ko-
mando kamplarının gençlik hareketlerine ölümcül saldırılar gerçek-
leştirmesiyle bağlantılıdır. Dev-Genç, FKF ve TİP’ten koparak bu 
radikal hareketleri kuran ve dağların yolunu tutan ve sonradan irili 
ufaklı pek çok dallara ayrılan bu grupları, üç gençlik lideri temsil 
eder: Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve İbrahim Kaypakkaya. Üçünün, 
12 Mart sonrası yasal ya da yasadışı şekilde yok edilmesi tesadüf 

olmasa gerekir.  

Bu kopuş, ülkede yaşayan Türk olmayan uluslar ve ulusal azınlık-
lar açısından belki daha da geçerlidir. Türkiye’deki en büyük ulusal 
azınlık olan Kürtler’in politizasyonu başlı başına bir araştırma konu-
sudur. Kürt nüfus içindeki azınlıklar da tıpkı Kürtler’e benzer süreçle-
ri yaşamışlar ve 21. yüzyıl başında öğretici dersler çıkarmışlardır. 
Azınlık sözcüğünü burada kelimenin ilk ve gerçek anlamında, sayıca 

az olmak manasında kullandığımı belirtmek istiyorum.  

( … )  

Seyfi Cengiz hayatına henüz bir üniversite öğrencisi iken THKP-
C'de gençlik örgütünde başlamış, daha sonra Kurtuluş olarak yoluna 
devam eden örgütte devam etmiştir. Bu örgütten 1978 yılında kopan 
ve kendisini Tekoşin olarak adlandırılan Kürt sosyalist örgütünde 
karar kılmıştır. Bu örgütün diğer Kürt örgütleri gibi 12 Eylül’de belli 
başlı kadrolarının yakalanması ve yenilmesinin ardından kaçınılmaz 

olarak Avrupa’ya çıkmıştır.  

20-40 yaşlar arası gençlik dönemine böylesine yoğun bir siyasal 
süreç sıkıştırmak Seyfi Cengiz’e özgü değildir. Tüm gençlik hareketi 
ve tek tek önde gelen kadrolar benzer bir süreci yaşamıştır. Bir ör-
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gütte başlayıp, oradan kopan başka bir örgütte karar kılmak ve ora-
dan da ayrılıp yepyeni bir örgütle yolunu sürdürmek, çok sayıda 
kadro için, o iki on yıl arasında “kader” gibidir. Cengiz’i farklı kılan bu 
tabloya eklenen Dersim kökeni ve Avrupa’da geliştireceği özgün 

görüşleridir.  

Birbirininden doğan bu örgütler, hem bu örgütlerin, hem de onla-
rın içinde yer alan tek tek militanların “kendi kimlikleriyle yüzleşmesi” 
deneyimi olarak görülebilir. THKP-C, 1971 hareketinin üç ana örgü-
tünden biridir. Mahir Çayan’ın liderliğindeki örgüt, Kızıldere’de yeni-
lir. Başta Dev-yol ve Dev-sol olmak üzere kitlesel örgütler bu gele-
nekten doğar. 12 Mart sonrası Kurtuluş da, THKP-C’den ayrılan 
yapılardandır ve Kürt sorunu bu kopuşun ana sebebidir. Kurtuluş’un 
Kürt sorunundan kaynaklı kopuşu gibi, Tekoşin de aynı sorundan 
ötürü, bu defa “Kürtlerin bağımsız örgütlenmesi” temelinde ayrılır 

(Neden ayrı hareket, Tekoşin Sosyalist dergi, 4. sayı, Eylül 1979).  

Esasen Türk sosyalistleri nasıl ki sınıf mücadelesi temelinde Tür-
kiye’deki ulusal azınlık ve sorunları görmüyor ya da gündemlerine 
almıyorlarsa, Kürt sosyalistleri de sosyal meseleleri ya da sınıf me-
seleleriyle pek ilgilenmemişlerdir. Kürtler’in ayrı örgütlenmesine yö-
nelen tüm sosyalist örgütler, sadece “milli mesele”ye odaklanmıştır. 
İlkinin bariz biçimde bu meseleyi ihmali, ikincilerde bu şekilde bir 

tepkiye de yol açmış olabilir.  

Tek tek militanların hikayeleri de öğreticidir. Bu üç ayrı örgüt de-
neyine, Seyfi Cengiz’in 12 Eylül sonrası Tekoşin’in yenilgisiyle baş-
layan fikri kopuşu da eklenir ki, bu artık dördüncü yol ayrımı ve 
“Dersim kimliği” eksenindedir. THKP-C’ye itirazları Kemalizm ve 
Kürt ulusal sorunu konusundadır 

 (https://zazaki.webnode.com.tr/.../seyfi-cengizle-soyle.../).  

Bu yıllar, kendisini “Kürdistanlı bir Marksist” olarak tanımlar. Kürt 
sorunu kaynaklı bu itiraz, bir on yıl içinde yerini Dersim sorunu kay-
naklı başka bir itiraza bırakacaktır. Bu itirazın mayalanacağı yer ise 

Dersim dağlarıdır.  

(…) 

Cengiz görüşlerindeki değişim ve dönüşümü, salt Dersim pratiği 
ile açıklamaz: “Tekoşin’in savunduğu Kürt ulusal devleti burjuva 
devlettir, bu monarşi sonrası bir devlettir ve miadını doldurmuştur; 

https://zazaki.webnode.com.tr/news/seyfi-cengizle-soyle%C5%9Fi/?fbclid=IwAR3J6XnBPnukr8noJoHRB5Dq5sQbIdhV_T1zHN7dwsD3spuala7FCAHqiQk
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bizim ihtiyacımız olan şey burjuva bir devlet olamaz” itirazlarıyla 
ayrıldığını söylemektedir. O, “ta Kurtuluş’ta iken otonomiyi savundu-

ğunu” eklemektedir (1 Eylül 2019, Seyfi Cengiz ile görüşme notları).  

Ancak Cengiz bu görüşlere rağmen bu defaki ayrılışını, bir “ko-
puş” olarak görmez; ona göre “devamlılık” vardır; “Tekoşin ana akım 
olarak sürgün periyodunda Desmala Sure’ye dönüşmüştür”; bu der-
gi Avrupa’da yayınlanan ve onun da yazarı olduğu ve Dersim eksen-

li meseleleri etraflı olarak ele alan ilk ve en önemli çıkıştır. 

O bu çıkışa, “ana akım devamlılık” dese de, Cengiz’in özgün gö-
rüşlerini benimseyen “kitlesel” ya da “örgütsel” bir varlık aslında gö-
rülmez. Desmala Sure, “94 Bildirisi”ne rağmen ancak 16 sayı çıkabi-
lir. Bu bildiri, 40 aydının biraraya gelerek Desmala Sure dergisi etra-
fında çalışacaklarını ilan ettikleri bir metindir. İmzacılar, Ware ve Tija 
Sodıri gibi dergilerden farklı olarak sadece Dersim merkezli bir ça-
baya gireceklerini ilan ederler. . Ancak şartlar 1970’lerdeki gibi de-
ğildir; sosyalizm yenilmiştir, bu dergiden bir örgüt çıkmaz, imzacıla-
rın hepsi Tekoşin kökenli de değildir; Dersim’de tabanı daha geniş 
olan İbrahim Kaypakkaya geleneğinden kopan aydınlar daha yo-

ğundur. 

Örgütsel tasfiyenin belki en hayırlı sonucu bu büyük aydının çe-
şitli sorunlar üzerine kapsamlı düşünmeye ve yazmaya başlaması-
dır. Seyfi Cengiz bundan sonra, Türk ve Kürt sosyalist hareketlerinin 
adeta ortak bir ittifakla görmezden geldiği, hatta küçümsediği Der-
sim kimliği (Kırmanciye), Zaza ulusal sorunu, Dersim ocakları gibi 

alanlar üzerinde yoğunlaşır.  

( … )  

Seyfi Cengiz, Avrupa’da yaşadığı yıllar içinde sistemleştirdiğini 
söylediği görüşleri, “Tekoşin’in devamı” olarak nitelese de, bu görüş 
epeyce tartışmalıdır. Zira bizzat kendisi, 1987’de Almanya’da yaptık-
ları bir toplantıda, “tamam mı, devam mı” kararına varmak için tartış-
tıklarını, sonuçta bu toplantıdan sonra bir daha biraraya gelmedikle-
rini, Tekoşin adına yapılan son toplantının bu olduğunu söylemekte-
dir (1 Eylül 2019 tarihli Görüşme Notları).  

Öte yandan 1978 yılında yayımlanan aynı adlı derginin söz konu-
su görüşlere en küçük bir yakınlığı yoktur. Yalnızca 4 sayı yayınla-
nan bu derginin ana başlıkları şunlardır: “Ulusal sorun ve örgütlen-
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me sorunu üzerine görüş ve eleştirilerimiz” (1. sayı), “Neden ayrı 
hareket” (2. sayı), “Kürdistan devrimi üzerine toplu görüşlerimiz”, 
“Kürdistan devrimi üzerine” (4. sayı, Eylül 1979).  

Örgütün yayın organında yer alan “ulusal sorun” ile kastedilenin 
Kürtler olduğu açıktır. Dergi, “Bir Kürt sosyalistinin esas ve birincil 
görevi, Kürt halkının ulusal kurtuluş mücadelesidir” görüşündedir 
(Emir Ali Türkmen, Abdürrahim Özmen, Kürdistan Sosyalist Solu 
Kitabı, Dipnot Yayınları, s. 355, Ankara, 2014). Yazarları içinde 
Cengiz’in de bulunduğu bu derginin hiçbir sayısında Dersim, Kır-
manc, Kızılbaş ve Zaza gibi halk gruplarına, bu kesimlerin varlık ve 
kimlik sorunlarına, bu grupların kurtuluşları yönünde taktik ve strate-

jik düşüncelere rastlanmaz.  

Dolayısıyla Cengiz’in görüşleri, ziyadesiyle onun kişisel görüşleri 
olarak görünür. Tekoşin kökenli olması, bu örgütün kuruluş sürecin-
de Kürt hareketlerinden ve özellikle PKK’den geldiğini söylediği sal-
dırılarda bazı militanların ölmesi, Cengiz’i bir sorgulamaya sevket-
miş olabilir. 

( … )  

Cengiz yönünden dönüşümün başlıca durakları, önce -tüm Der-
sim kökenli sosyalistler gibi- genel sosyalist olmak, tüm ulusal kim-
liklerden uzak “proletarya sosyalisti” olmak, sonra TİP ve MDD çizgi-
lerinin birikiminden de yararlanarak ihmal edilmiş en kalabalık toplu-
luk olan Kürt kimliğini ve sorununu kavramak, üniversitede, kantin-
lerde, forumlarda farkına vardığı bu halkın kurtuluşu için daha fazla 
yoğunlaşmak (Tekoşin’e geçiş evresi), “Kürdistanlı bir Marksist” ol-
mak, ve daha sonra Dersim dağlarında köylülerle yoğun iletişime 
geçtiği yıllarda Dersim ya da Kırmanclık olgusunu kavramak ve ka-
bul etmek. Bu son edinilen kimliğe, “Dersim sosyalisti”, “Kırmanc bir 
sosyalist” demek yanlış değildir.  

 

Hüseyin Aygün. 16 Kasım 2020.  
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GEÇMİŞE DAİR.  

 

Seyfi CENGİZ. 18-23 Mayıs 2016.  

 

 (I)  

15-16 Haziran (1970) direnişi kendiliğinden işçi hareketinin o tari-
he kadarki doruk noktasıydı.  

Bu direnişin yenilgisi bir devrimci öncüye (proletarya partisine) 
duyulan ihtiyacı daha bir görünür kılıyordu.  

Sosyalistlerden beklenen bu eksikliği gidermek için kendiliğinden 
işçi hareketiyle birleşmekti. 

12 Mart faşizmine karşı direnişin de en etkili yolu bu olurdu. 
Böyle bir vasatta dönemin devrimci hareketinin, bu hareketin 

içinden çıkan THKO, THKP-C ve TKP/ML‘nin yaptığı tercih neydi? 
“Halk savaşı“ stratejileri ve bu stratejilerin öngördüğü “gerilla sa-

vaşı“ veya “silahlı propaganda“ gibi taktiklerle kırsal alanlara yönel-
mek. Çin ve Küba devrimlerini taklit etmek. Üstelik Türkiye’de 
1920’lerin ikinci yarısında Çin’de tanık olunan türden kendiliğinden 
köylü isyanları ya da 1930’ların Çin’inde olduğu gibi doğrudan bir 
askeri işgal de yoktu. 

70’lerin başında benimsenen ve günümüze kadar taşınan bu 
strateji ve taktiklerin Marksist bakış açısından savunulabilecek bir 
tarafı yoktur. 

Bence buradan başlayıp ilerlemeli. “71 devrimciliği“nin tabiatı 
hakkında daha objektif bir fikir verir bu. Kurulu düzene karşı sava-
şan Deniz’lere, Mahir’lere ve İbrahim’lere sempati duymamız, onla-
rın demokratik devrimci yanını ve boyun eğmezliklerini sahiplenme-
miz ne kadar doğal ise, işçi sınıfı sosyalizmini savunmadıkları, bu 
nedenle işçi sınıfı hareketiyle birleşmeyi başaramadıkları ve politik 
mücadeleyi silahlı mücadeleye indirgedikleri için onların görüşlerini 
eleştirmemiz de eşit ölçüde doğaldır.  

(II) 

Bu yazının ilk bölümüde 71 hareketlerinin sosyalizm ve politik 
mücadele anlayışlarına, strateji ve taktiklerine değindim. 
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Temel yanılgılar bu noktalarda toplanıyor. 
Bunlarla bağlantılı birkaç diğer konuya değinmem gerek. 
Mahir Çayan da, İbrahim Kaypakkaya da, yazılarında proletarya 

partisinin yokluğuna işaret ediyorlar.  
Ortada parti yoksa sosyalistlerin ilk görevi partinin inşaası olmalı-

dır. 
Büyük sanayi merkezlerinde, işçi sınıfı içinde bir faaliyeti zorunlu 

kılar bu. 
Proletaryanın önderliğinin sınıfsal (hem ideolojik, hem de politik 

ve örgütsel) olması gerektiğini söylediği halde, Kaypakkaya, sonuç-
ta, bu görüşüyle bağdaşmayan aykırı bir yol öneriyor. 

Proletarya partisinin köylülüğe yaslanan ya da köylülüğün yürüte-
ceği bir gerilla savaşı içinde oluşacağını söylüyor. 

Bildiğim kadarıyla dünyada bir örneği yok bunun. 
Kaypakkaya’nın model aldığı Çin’de de proletarya partisi (ÇKP) 

bu şekilde oluşmadı. 
Dahası kırsala çekilip “halk savaşı” stratejisini benimsedikten 

sonra ÇKP işçi karakterini yitirdi. 
Kaypakkaya, proletarya partisinin kırları üs edinen bir gerilla sa-

vaşı içinde oluşacağını söylemekle, gerçekte salt “ideolojik önderlik” 
fikrini benimsemiş oluyordu. 

Mahir Çayan, “Kesintisiz Devrim” başlıklı broşürünün ilk bölü-
münde bu fikri (“ideolojik önderlik”) daha açık biçimde ifade ediyor; 
“(Kesintisiz Devrim’in) MDD aşamasında işçi sınıfının ideolojik ön-
derliği esastır” diyordu. 

Çayan’ın bu görüşü ile kendi broşürünün başlığı (“Kesintisiz Dev-
rim”) arasında bile bir uyum yok. 

Çünkü Lenin’e ait olan “kesintisiz devrim” konsepti, burjuvazinin 
kendi devrimine yüz çevirdiği Rusya’da, demokratik devrimde prole-
taryanın fiili/pratik öncülüğünü (sadece ideolojik değil) savunuyordu.  

Marks’ın Almanya için önerdiği “Sürekli Devrim” ise, burjuva dev-
rimine öncülükten söz etmez, proletaryanın bu devrime kendi ba-
ğımsız sınıf partisiyle, kendi programı ve stratejisiyle en aktif biçim-
de katılmasını savunur sadece. 

Mahir’in yaklaşımı, Marks, Lenin ve Troçki’nin bu konudaki (ke-
sintisiz veya sürekli devrim) yaklaşımlarıyla örtüşmüyor.  

Kesintisiz I’de Mahir, Türkiye için Çin modelinde bir demokratik 
devrimi savunur ve MDD kavramını kullanır. Çin modelinin sadece 
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Türkiye için değil, emperyalist işgal altındaki tüm sömürge ve yarı-
sömürge ülkeler için geçerli olduğunu ileri sürer. Hikmet Kıvılcımlı ve 
Mihri Belli ile farklılıklarını, bu ikilinin demokratik devrimin Rus mo-
delini (Lenin’in “İki Taktik” adlı kitabında formüle edildiği şekliyle), 
kendisinin ise Çin modelini savunması ile ve bu tercihlerden ileri 
gelen başka farklılıklarla açıklar. Emperyalist bir ülke olmasından 
hareketle Rus modeli demokratik devrimi Türkiye için geçerli say-
maz. 

Kesintisiz II-III’de Mahir, Çin modelini eskitir. Yalnızca Çin mode-
linin değil, Vietnam ve Cezayir modellerinin de geçersizleştiğini dü-
şünür. Bu tecrübelerin I. ve II. bunalım dönemlerine özgü olduklarını 
söyler. “Empeyalizmin III. Bunalım Dönemi” dediği aşamanın ayırt 
edici özelliklerini yansıttığına inandığı Küba modelini savunmaya 
başlar. Mahir’in “Üçüncü Bunalım Dönemi” dediği, II. Dünya Sava-
şı’ndan sonraki “yeni sömürgecilik” dönemidir. Alışılagelen deyişle 
“Soğuk Savaş Dönemi”. 

Kesintisiz II-III’te bu dönemin özelliklerini sıralıyor Mahir. 
Bunu yaparken “oligarşi”, “gizli işgal”, “gizli faşizm”, ”suni denge” 

gibi bazı kavramlar kullanıyor. 
Bu kavramların bir bölümü (öncü savaşı, suni denge gibi) Che 

Guevara’nın yazılarında mevcuttur.  
Mahir’in Kesintisiz I’deki esas referansı Çin devrimi, Kesintisiz II-

III’teki ise Küba modelidir. 
Bu bölümlerin farklı dönemlerde kaleme alındığı açıktır. 
İlk bölümde Mahir, kendi görüşlerini kısmen Hikmet Kıvılcımlı, 

ama daha çok Mihri Belli eleştirisi içinde ortaya koyduğuna göre, bu 
bölümün Mihri Belli ile ayrılıktan (yaklaşık Mart 1970) sonra, II. ve 
III. bölümlerin ise THKP-C içindeki ayrılığı takiben, Mayıs 1971 son-
rasındaki bir zaman diliminde kaleme alındığı tahmin edilebilir.  

“Kesintisiz Devrim” başlıklı broşürün I. bölümündeki görüşler ile 
II-III. bölümlerindeki görüşler arasında çok farklılıklar olmakla birlik-
te, yukarıda değindiğim “ideolojik önderlik“ noktasında bir değişiklik 
görülmez.  

(III) 

İbrahim Kaypakkaya’ya göre, Türkiye “yarı-sömürge yarı-feodal” 
bir ülke, Mao’nun görüşleri de “Marksist-Leninist kesintisiz ve aşa-
malı devrim teorisinin yarı-sömürge yarı-feodal ülkelerin şartlarına 
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uygulanması” idi; yani Çin devrim deneyi Türkiye için de geçerliydi.  
Özgünlükleri silip süpüren çok genelleyici bir yaklaşım bu.  
Önceki bölümde açıkça telaffuz etmese de İbrahim Kaypakka-

ya’nın da “ideolojik önderlik” fikrini savunduğunu söylemiştim.  
Burada İbrahim’in bu fikrinin Mao’nun “kesintisiz devrim” yorumu 

ile bağlantısını görüyoruz.  
Mahir Çayan da işçi sınıfının fiili öncülüğünü dışlayan, dolayısıyla 

kesintilere yol açması kaçınılmaz olan “kesintisiz devrim”in bu Mao-
cu yorumunu benimsemiştir. 

Biz Leninist kesintisiz devrim anlayışını benimsemek durumun-
dayız. 

Sosyalist hareketin tarihinde çok farklı politik mücadele (siyaset) 
anlayışları ile karşılaşıyoruz. 

Politik mücadeleyi reddeden akımlara (ütopik sosyalizm, anar-
şizm), politik mücadeleden sadece reformlar için veya sendikal hak-
lar için mücadeleyi anlayanlara (reformizm, sendikalizm), siyaseti 
terör yöntemleriyle yürütenlere (terörizm) veya silahli mücadelenin 
şu ya da bu biçimine indirgeyenlere ve başkalarına rastlıyoruz.  

Sosyalist siyaset sınıf siyasetidir. 
Sınıfa dayanılarak yürütülür. 
Sınıf savaşı, bir icat değil, işçi ve emekçilerin kendilerinin baskı 

ve sömürüye karşı neredeyse asırlardır başvurduğu bir varoluş kav-
gasının adıdır.  

Marksizm, ezilen sınıfın ve insanlığın baskı ve sömürüden kurtu-
luş davasının, bir büyük sosyal davanın bayrağıdır. Bu ideolojinin 
katkısı sayesindedir ki, işçiler ve emekçiler baskı ve sömürüye karşı 
bugüne kadar direnebilmiş, politik ve sosyal kazanımlar edinmişler-
dir. Marksizm, dünyanının her yerindeki işçi ve emekçilerin ortak 
mirasıdır. Yaşanmış ve yaşanmakta olan tecrübelerin ışığında, bu 
mirası eleştirel bir yaklaşımla sahipleniyor, kendimizi de bu düşün-
cenin mirasçıları olarak görüyoruz. 

İşçi sınıfı, iktisadi ve sosyal kurtuluşu için ilkin politik kurtuluşunu 
sağlamak, yani yönetici sınıf haline gelmek, devlet olarak, ama par-
lamenter değil soveyetik tipte bir devlet olarak, örgütlenmek zorun-
dadır. Bir politik devrimle (ayaklanma stratejisiyle) mümkündür bu. 
Bu devrimin aracı işçilerin sınıf mücadelesine yaslanan bir partidir. 
Sınıfın henüz partileşmediği aşamalarda sosyalistlerin görevi işçile-
rin partileşme çabalarına katkı yapmak, işçi sınıfının başka sınıflar-
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dan ve devletten ideolojik ve politik bağımsızlık kazanması ve ayrı 
bir parti olarak örgütlenmesi için çabalamaktır. Böyle bir parti olmak-
sızın işçilerin mücadelesi gerçek manada bir sınıf mücadelesine 
dönüşemez.  

Sınıf mücadelesi partili mücadeledir. Partinin olmadığı dönemler-
de sosyalistler politik mücadelenin silahlı biçimlerini öne çıkaramaz-
lar. Silahlı mücadele içinde parti inşaa edilemez. Parti yoksa esas 
alınması gereken politik propaganda ve ajitasyon faaliyetidir.  

Hem Mahir, hem İbrahim strateji olarak “halk savaşı”nı, temel 
mücadele biçimi olarak da silahlı mücadeleyi (gerilla savaşını) sa-
vundular. 

Mahir, bu mücadele biçimini daha çok “silahlı propaganda” olarak 
adlandırıyor. 

1960’larda ve 70’lerde Amerika’da bazı devrimci hareketler aynı 
adla ve Mahir’inkine çok benzer argümanlarla bu propaganda biç i-
mini (“Armed propaganda”) savunmuşlardır. 

1969’da radikal bir öğrenci grubu tarafından kurulmuş olan “Black 
Panther Party” bunlardan biri. 

Bu aynı metodu 19. yüzyıl kadar gerilerden itibaren “Propaganda 
by deed” (Eylemli Propaganda) adı altında uygulayan devrimciler 
olmuştur.  

Başka örnekler de verilebilir. 
Ne ki sınıf mücadelesinde temel alınacak bir mücadele biçimi de-

ğildir bu. 
Sosyalist taktikler, sınıf mücadelesinin taktikleridir.  
Rusya’da 1905 devrimi sırasında Bolşeviklerin gerilla taktiklerine 

(cephanelik basma, muhbirleri cezalandırma, vs tarzında) başvur-
dukları olmuştur; ama Petersburg’da ve Moskova’da silahlı ayak-
lanmaya yardımcı bir biçim olarak, yani sınıf mücadelesinin bir biç i-
mi veya taktiği olarak. 

Sınıf mücadelesinin kritik anlarıdır bunlar.  
Tarihte zorun “devrimci rol” oynadığı anlardır.  
Propaganda ve ajitasyon, politik mücadelenin bir biçimidir. 
Her dönemde gerekli ve geçerli olan devamlı bir biçimidir. 
Amacı, siyasal gerçekleri sergileyerek kurulu düzeni her yönüyle 

deşifre etmek, sınıfın/kitlelerin bilinç, eylem ve örgütlenme düzeyini 
ileri çekmektir. 

Bu faaliyet silahla yapıldığında, hele ki bu süreklilik kazandığın-
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da, amacından kopar, “silahlı propaganda” olmaktan çıkıp sila-
hın/şiddetin propagandasına dönüşür. 

Türkiye pratiğinde onlarca yıldır aşina olduğumuz bir gerçeklik 
bu.  

Bu pratikten doğru dersler çıkarmak zorundayız. 
71 devrimci hareketlerinin Kemalizm konusundaki görüşlerine de 

kısaca değinmek istiyorum. 
Mahir, Kesintisiz II-III’te Kemalizmi doğru anlamanın ve tanımla-

manın önemine değinirse de, bu konuda çok hatalı tanımlamalar 
yapar. 

Mahir’in Kemalizm hakkındaki görüşlerinin özeti şudur: 
"Kemalizm küçük burjuvazinin en sol, en radikal kesiminin milli-

yetçilik tabanında antiemperyalist bir tavır alışıdır..Kemalizm emper-
yalizmin işgali altındaki bir ülkenin devrimci-milliyetçilerinin bir milli 
kurtuluş bayrağıdır....Kemalizmin özü, emperyalizme karşı tavır alış-
tır. Kemalizmi bir burjuva ideolojisi... saymak kesin olarak yanlış-
tır...Kemalizm küçük burjuvazinin en sol, en radikal kesiminin' ideo-
lojisidir....Kemalizm soldur, milli kurtuluşçuluktur...Kemalizm, Birinci 
Milli Kurtuluş Savaşı döneminde...dünya emperyalizmine karşı Ku-
vay-ı Milliyeciler'in ilk muzaffer halk savaşıdır.'' 

Mahir, bu görüşlerinden hareketle 1923-1946/50 arasındaki Ke-
malist diktatörlüğü küçük burjuvazinin diktatörlüğü olarak değerlen-
dirir. THKP-C’nin Kemalistlerle “asgari müşterekleri” olduğunu, onla-
rı “dost/müttefik”, “dolaysız ihtiyat” olarak gördüğünü, küçük-
burjuvazinin sağ kanadı ile ittifak siyasetini bırakmaları koşuluyla 
kendileriyle “ortak cephe” kurulabileceğini, ama bu cephede onların 
darbeciliğiyle mücadele edilmesi gerektiğini de ekler.  

Mahir'in Kemalizm hakkındaki görüşlerinin özeti budur.  
Ama dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı var:  
Kemalizmi tanımlarken kullandığı “küçük-burjuvazi” kavramı ile 

Mahir’in kime referans verdiği doğru anlaşılmazsa, Kemalizm hak-
kındaki görüşleri tam olarak anlaşılmaz.  

Mahir, burda “küçük-burjuvazi“ derken devlet sınıfını (asker-sivil 
bürokrasiyi) kast ediyor ve bu sınıfın “darbeci-devrimci gelenek” de-
diği geleneğe sahip belirli bir kanadını işaret ediyor.  

Bu görüşler, THKO gibi THKP-C’nin de “Birinci Milli Kurtuluş Sa-
vaşı”nın devamı imiş gibi algılanmasına yol açmıyor değil.  

Bu tespitler, Doğan Avcıoğlu-Mihri Belli çizgisinin, 27 Mayısçı ve 
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9 Martçı çevrelerin THKO ve THKP-C gibi hareketler üzerindeki etki-
lerini açığa vuruyor.  

Kaypakkaya farkı işte burada yatıyor.  
Yani Kemalizm, devlet, ordu, darbeci odaklar bahislerindeki gö-

rüş ve duruşlarda, bağlı olarak ulusal soruna yaklaşımda.  
Kaypakkaya, TKP’nin kuruluşundan beri Türkiye sosyalist hare-

ketinde etkili olmuş İttihatçı-Kemalist geleneğin bu etkilerinden bir 
kopuş çabasını temsil ediyor.  

Fakat, altını çizerek söylüyorum, Kaypakkaya ile Kaypakkayacı 
geleneği karıştırmamak gerekir.  

Bahsini ettiğim fark Kaypakkayacı hareketlerin/eğilimlerin değil, 
Kaypakkaya’nın farkıdır. 

Kaypakkayacı eğilimler hakkında kısa bir değerlendirmeyle bağ-
lamak istiyorum: 

Kaypakkaya, benmsediği “halk savaşı” stratejisi gereği üslendiği 
coğrafyada (Türkiye Kürdistanı ve Dersim’de), hedefi ulus devlet 
olan milliyetçi Kürt hareketine alternatif, “anti-feodal” bir halk/sınıf 
(köylü) hareketi yaratmayı amaçlıyordu. Kendisinin “baş çelişki” tes-
bitiyle de uyumluydu bu. Siverek seçimi bununla ilgili olmalıydı. Her 
nasılsa sonuçta “baş çelişki” saptamasıyla pek uyuşmayan Der-
sim’de üstlendi. Yaşasaydı, gelişmelerin seyrini değiştirebilirdi belki. 
Ne yazık ki uzun yaşamadı. Kendisinin yokluğunda başlatmış oldu-
ğu hareket bulunduğu alanda amacından koptu, istikametini yitirdi, 
burjuva milliyetçiliğinin bir eklentisine dönüştü. Yazılarından anladı-
ğım kadarıyla İbrahim’in tasarladığı bir köylü devrimiydi, köylü hare-
ketiydi. Kaypakkayacı hareket ise gelinen noktada belli başlı kanat-
ları (MKP, ESP, TKP/ML) itibariyle, PKK’ya eklemlenmiş dini-etnik 
(Alevi/Dersimli) bir burjuva azınlık hareketini andırıyor.  

70'li yılların başlarında işçi hareketiyle birleşmek yerine kırsala 
çekilme kararı veren başka hareketlerde de açık ya da örtülü kimi 
etnik ve/veya bölgesel özellikler fark edilebiliyor.  
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ULUSAL SORUN VE KOMÜNİSTLER  

 
Seyfi CENGİZ. Nisan 2018 

 
 

1- Ulus ve Ulus Devlet 

Yazılı tarih, kent merkezli bir tarihtir. 
Tarihin akışı başka türlü izlenemez zaten. 
“Ulus”un ve “ulus-devlet”in başlangıçları da kentlerde, ama 

ortaçağ sonlarında oluşan kentler kuşağında, bu dönemin komün 
olarak da adlandırılan kent devletlerinde aranmalıdır. 

Burjuvazi öncülüğünde monarşilere karşı özgürlük (özerklik ve 
bağımsızlık) mücadelesi yürüten bu kentler, zamanla büyüdüler, yer 
yer ulus devletlere veya daha geniş siyasal birimlere dönüştüler. 

Rönesans, Reformasyon ve Aydınlanma dediğimiz hareketler 
bahsini ettiğim ortaçağ kentlerinde doğup gelişen hareketlerdi.  

Burjuva ideolojisi (ve burjuva milliyetçiliği) de, bu süreçte, bur-
juvazinin feodalizme, dine ve kiliseye karşı sınıf savaşımı içinde 
gelişip olgunlaştı. 

Batı Roma İmparatorluğu’nun ortaçağ versiyonu olan Kutsal Ro-
ma İmparatorluğu’nda (962-1806) Protestanlığın doğuşu (Refor-
masyon) ile birlikte kıta çapında patlak veren ve 1648 Westfalya 
Barışı’na kadar devam eden savaşlar, resmi tarihlerin ileri sürdüğü 
gibi “din savaşları” değil, din kamuflajı altında yürütülen sınıf 
savaşlarıydı. 

Kıta Avrupası’nda uluslaşma süreçleri de bu imparatorluk içinde 
yaşandı. 

Örneğin 1648 Westfalya Barışı, uluslaşmanın ve ulus devletlere 
dönüşümün önünü açan bir adımdı. 

Marks’ta ve Engels’te müstakil bir başlık altında ‘ulus’un ne 
olduğunun bir açıklaması yoksa da, onu ortaya çıkaran maddi zem i-
nin, yani Avrupa’nın iktisadi tarihinin doyurucu bir açıklaması vardır.  

Örneğin daha Alman İdeolojisi’nde Avrupa’da üretimin, ticaretin, 
sanayinin, sınıfların, ortaçağ kentlerinin doğuşu ve evrim inin, 15. ve 
16. yüzyıllardan itibaren bir dünya pazarının ortaya çıkışının, 18. ve 

https://www.facebook.com/SeyCen
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19. asırlarda ‘Sanayi Devrimi’ ile birlikte tarihin bir dünya tarihine 
dönüşümünün özet bir sunumu mevcuttur. 

‘Ulus’un ne olduğu bu anlatımlarda içkindir. 
Bu anlatımlardan hareketle Avrupa’da ulusların ve ulus devletle-

rin 15./16. yüzyıldan itibaren şekillenmeye başladıkları söylenebilir.  
‘Ulus’un tarihi, ortaçağda oluşan yeni kuşak kentlerin, ticaretin, 

sanayinin, pazarın, kısaca burjuva sınıfın ve burjuva toplu-
mun/uygarlığın tarihidir. 

Uluslaşmanın veya ulus-devletlere dönüşümün en erken örnekle-
rinden kimine kısaca göz atacak olursak: 

Ulus devletin en ilk örneklerinden biri İspanyol İmparatorluğuna 
karşı bağımsızlık savaşı içinde oluşan Hollanda Cumhuriyeti’dir 
(1581 ve 1795).  

Bu savaşın içinde yaşamını yitirmiş olan William I, Hollanda ulu-
sunun babası olarak kabul görüyor. 

Ulus devlete doğru dönüşümün erken örneklerinden biri de İngiliz 
Devrimi (İç Savaşları) içinde oluşan kısa ömürlü bir ”Cumhuriyet”tir 
(1653-1658). 

Fransa’da ulus devlete geçiş 1789 Fransız Devrimi ile birlikte 
gerçekleşmiştir. 

Kuzey Amerika’da bu sürecin “13 Koloni”nin Britanya yönetimine 
karşı 1775 yılındaki isyanı ile başladığı söylenebilir.  

Bağımsızlığın deklere edildiği 4 Temmuz 1776, Amerikan ulu-
sunun doğuşu olarak kutlanıyor olsa da, Amerikan İç Savaşı ile de-
vam eden ve ancak 1776-1865 tarihleri arasında tamamlanabilen bir 
süreçtir bu. 

Güney Amerika’da ulus devletlere geçiş kabaca Napolyon 
Savaşları dönemi (1799’dan 1815’e kadarki süreç) ile örtüşür.  

Latin Amerika devrimleri (bağımsızlık savaşları) sömürgeci Avru-
pa’da cereyan eden bu iç savaşlardan yararlanarak başarıya ulaşır-
lar.  

İspanyol sömürge yönetimine karşı patlak veren Latin Amerika 
ulusal kurtuluş savaşlarının kıta çapında en önde gelen sembol 
isimlerinden biri Simon Bolivar, diğeri Jose de San Martin idi. 

İtalya’da ulus devlete dönüşüm “Risorgimento” adı verilen bir-
leşme sürecinde yaşandı.  

Kimi kaynaklara göre bu dönüşüm 1861’de tamamlanmıştır. 
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İtalyan birlik hareketinin en önde gelen iki figürü, ulusal kahram-
anlar olarak görülen Giuseppe Mazzini ve Giuseppe Garibaldi idiler.  

Almanya’da bu aynı süreç Bismark döneminde, 1871-1918 tarih-
leri arasında yaşandı. 

Bugün Avrupa’da AB gibi ulus-üstü oluşumlara doğru bir eğilim 
ile ayrılma eğilimlerini birarada görüyoruz. 

Birbiriyle çatışan eğilimler bunlar. 
İkisi de bugünkü kapitalizmin özellikleri ve kapitalizmin bugünkü 

krizi ile ilişkili. 
Az yukarda uluslaşma sürecinin başlangıçları ortaçağların son-

larında oluşan kentlerin ve kent devletlerinin tarihinde aranmalıdır 
demiştim. 

Giderek yayılma eğilimi gösteren ayrılma hareketleri yeni bir şehir 
devletleri döneminin işareti olabilir mi? 

Öyle bile olsa yeni kuşak şehir devletleri yaklaşık beş asır önce-
kilerle kıyaslanamaz. 

2- Ulusal Hareket ve İşçi Hareketi 

Burada ele aldığımız konu, tabiatları ve amaçları farklı iki ayrı ha-
reketin, burjuva kurtuluş hareketleri (ulusal hareketler) ile komünist 
işçi hareketlerinin ilişkisidir.  

Bir tarihi var bu ilişkilerin.  
Önce bu ilişkilerin başlangıç dönemine kısaca bir göz gezdirip öy-

le ilerlesek diyorum. 
Modern sosyalizm, sanayi devriminin ve işçi hareketinin erken bir 

aşamasında, 1830’larda ve 40’larda doğdu.  
1845/1846’da komünizm içinde yeni bir eğilim olarak Marksizm 

göründü.  
Ama daha çözülmemiş ulusal sorunlar ve hemen her tarafta bun-

larla bağlantılı monarşi karşıtı politik gruplar, ulusal hareketler vardı. 
İtalyan ulusal hareketinin lideri Mazzini’nin 1831 yılında Fran-

sa’da kurduğu Genç İtalya bunlardan biriydi.  
Bu hareketin amacı Avusturya İmparatorluğu’nun işgali ve gerici 

İtalyan devletlerinin yönetimi altındaki topraklarda genel bir isyan 
örgütleyerek birleşik bir İtalyan cumhuriyeti yaratmaktı.  

1833 ve 1834’lerde birkaç isyan girişimi başarısızlığa uğrayan bu 
hareket, 1835’te “Genç Avrupa” adında uluslararası bir ittifaka katı l-
dıktan sonra, 1838’de İngiltere’de yeniden göründü.  
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1841-1845 tarihleri arasında Sicilya, Tuscani, Lombardi ve Bo-
logna’da yeni ayaklanma girişimlerinde bulundu.  

Kıta çapındaki 1848 Devrimleri döneminde İtalya’da oluşan “Ro-
ma Cumhuriyeti” uzun yaşamadı.  

Mazzini hareketinin demokratik bir İtalya için 1853’te örgütlediği 
son isyanı da başarılı olamadı ve İtalyan birliği bu tarihten kısa bir 
süre sonra gerici monarşi tarafından yukardan aşağıya gerçekleşti-
rildi. 

Öteki ulusal hareketlerin de pek çoğu Genç İtalya (veya Genç 
Hegelciler) adından esinlenerek benzer şekilde isimlendirilmiştir. 

Genç İrlanda, 1830’ların sonlarında kurulan milliyetçi bir İrlanda 
hareketiydi. 

Genç Amerika, 1830’ların Genç Hegelci ve Genç İtalyan hareket-
lerinin etkisinde şekillenmiş politik ve kültürel bir Amerikan akımıydı. 

Genç Polonya, Çarlık Rusyası’na karşı Polonya’da ve komşu top-
raklarda patlak vermiş olan 1863-1864 silahlı ayaklanması bastırıl-
dıktan sonra ortaya çıkmıştı. 

Bir tutucu politikacılar çevresi olan Genç İngiltere (1841-1845), 
Komünist Manifesto’nun “feodal sosyalizm” için örnek gösterdiği 
gruptu.  

Burjuvaziye karşı toprak aristokrasisinin muhalefetini temsil eden 
bu grup, kendi taleplerine destek toplamak için işçilerin koşullarının 
düzeltilmesini savundu. 

Başka ülkelerde de benzer adlar taşıyan milliyetçi hareketler 
vardı. 

Hemen hepsi Genç Avrupa ittifakına dahillerdi. 
Bunlardan Genç Almanya, bir grup Alman yazarın girişimiyle 

1830’da başlatılan ilerici bir politik gruptu.  
Mutlak monarşiye ve dine karşı rasyonalizm, demokrasi ve so-

syalizm ilkelerini, devlet ve kilisenin ayrılmasını, Yahudi kurtuluşunu, 
kadınların politik ve sosyal haklarını savunuyordu.  

Dine (Hıristiyanlık) ve ahlaka saldırdığı gerekçesiyle 1835’te 
yayınları yasaklanmış, buna rağmen 1850’ye kadar varlığını koru-
muştu. 

1806’da Kutsal Roma İmparatorluğu dağıldığında ortaya 26 ka-
dar Alman devleti çıkmıştı.  

Yani Almanya’nın da bir birlik sorunu vardı.  
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Bu örneklerle anlatmaya çalıştığım Marksizmin ve ilk Komünist 
Partisi’nin ortaya çıktığı sıralarda Avrupa’da burjuva devrimlerin 
henüz tamamlanmadığı, bağlı olarak hala çözüm bekleyen ulusal 
sorunların bulunduğudur. 

Nitekim ilk Komünist Partisi’nin programı olarak kaleme alınan 
Komünist Manifesto’da ulusal sorunların bir bölümüne (Almanya’nın 
birlik sorunu ile Polonya sorununa) işaret edilmiştir. 

Komünist Manifesto’da çeşitli muhalefet hareketlerine karşı tutu-
mun açıklandığı bölümde, Polonya’da ulusal kurtuluşun ön koşulu 
olarak toprak devriminde ısrar eden ve 1846 ayaklanmasını örgüt-
leyen hareketin komünistler tarafından desteklendiği belirtilmiştir. 

Manifesto’nun burada referans verdiği Polonya Demokratik Birli-
ği’dir (Polish Democratic Society). 

Almanya’nın birliği de Komünist Partisi’nin ulusal talepleri arasın-
daydı. 

 3- Marksizmin Ulusal Hareketler Konusundaki Tutumu 

Marks ve Engels’in, ilk Komünist Partisi (1847-1852) ve Birinci 
Enternasyonal’in (1864-1876) ulusal hareketlere yaklaşımı dönemin 
en aktüel ulusal sorunları etrafında somutlaşır.  

İtalyan, Alman, Macar, Polonya ve İrlanda sorunlarıdır bunlar. 
Yahudi Sorunu’ndaki ve Amerikan İç Savaşı’ndaki tutumları da 

bu konuyla ilişkilidir. 
Farklı tipte sorunlardı bunlar. 
İtalya ve Almanya’nın birlik sorunları vardı. 
Marks ve Engels, bu iki ülkedeki ulusal birlik talebini destekledi-

ler. 
1848’den itibaren Polonya’nın, 1869’dan sonra İrlanda’nın da ba-

ğımsızlık taleplerini desteklediler. 
Ancak Slav ulusal hareketlerini desteklemediler. 
Köleliği savunan Amerikan eyaletlerinin ayrılma hareketine de 

şiddetle karşı çıktılar. 
Ama Macar Devrimi’nin (Macar bağımsızlık savaşı, 15 Mart 

1848-Ağustos 1849) en ateşli savunucuları Marks ve Engels’ti. 
Çelişkili gibi görünen tüm bu tavırların ardında bir ve aynı bakış 

açısı, bir devrim stratejisi vardı. 
Komünistler, ulusal sorun politikalarını kendi nihai amaçlarını gö-

zardı ederek oluşturamazlar. 



KURTULUŞ BELGELER - 8. Kitap                      380  

 

Bu nihai amacı uzaklaştıran değil, yakınlaştıracak türden devrim-
ci bir çözüm yolu önermek zorundadırlar. 

Marks ve Engels, ulusal sorunların devrimler yoluyla, aşağıdan 
yukarıya, ezilen sınıfların kurtuluş mücadeleleri lehinde çözülmesin-
den yanaydılar. 

Örneğin Almanya’nın birleşme sorununu “Sürekli Devrim” strate-
jisi ile bağlantıya soktular. 

Bu yaklaşım burjuva demokratik devrimlerini tamamlamakta ge-
cikmiş başka ülkeler için de yol göstericiydi.  

Nitekim Lenin, Parvus ve Troçki, 1848-49 Alman Devrimi’nin ye-
nilgisinden sonra ilk Komünist Partisi’nin Mart Genelgesi’nde (1850) 
formüle edilen bu anlayışı özenle incelemiş ve Rusya’ya uyarlamaya 
çalışmışlardır. 

Geçerken not etmekte yarar var sanırım: 
Burjuva devrimleri yabancı egemenliği altındaki ülkelerde ulusal 

kurtuluş savaşları (bağımsızlık savaşları), bölünmüş ülkelerde birlik 
mücadeleleri şekline bürünmüşlerdir. 

Birer örnek olarak Hollanda ve İtalya verilebilir.  
Hollanda’da burjuva kurtuluş savaşı İspanya’ya karşı bağımsızlık 

savaşı şeklinde, İtalyan burjuva devrimi ise birlik ve bağımsızlık sa-
vaşı biçimi altında yaşanmıştır. 

Ulusal sorunların hangi yöntemle, hangi sınıf (lar) tarafından, ki-
min çıkarları lehinde çözüleceği çok önemlidir. 

Marks ve Engels’in çeşitli ulusal hareketlere karşı tutumunu belir-
leyen Avrupa (ve dünya) ölçeğinde demokratik mücadelenin ve pro-
letarya devriminin çıkarlarıydı. 

Bu çıkarlardan hareketle yalnızca kurulu düzene muhalefet eden, 
bu düzene karşı mücadele yürüten hareketleri desteklediler.  

Bunun anlamı dönemin ulusal hareketlerinin Rusya, Avusturya ve 
Prusya gericiliği karşısında nerede durduklarıydı. 

Çünkü bahsi geçen tarihsel konjonktürde gericiliğin kıta çapındaki 
kaleleri başta Çarlık olmak üzere bu üç monarşiydi.  

Kıtada eskimiş kurulu düzeni ayakta tutanlar, bu amaçla 1789 
Büyük Fransız Devrimi’nden beri nerede olursa olsun her devrimci 
kalkışmayı ezmeye koşanlar, Avrupa’nın bu en köklü ve en yaygın 
hanedan evleriydi (Habsburg, Hohenzollern, vd). 

1848 Avrupa Devrimleri başladıktan sonra Prag’da Slav halkları-
nın temsilcilerinden oluşan bir kongre toplanmış (2-12 haziran 
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1848), bütün Slavlar için bağımsızlık talep eden bir Manifesto ya-
yımlamıştı. 

Bakunin’in de katıldığı bir kongre bu.  
Marks ve Engels, Polonya hariç, Slav halkların bağımsızlık tale-

bini desteklemediler. 
Çünkü, Engels’in ifadesiyle söylersek, “Slavların 1848 devrimle-

rindeki duruşu karşı-devrimciydi.” 
Engels, konu Slavlar olduğunda, bu karşı-devrimci duruşun ge-

leneksel/tarihsel bir duruş olduğuna işaret etmekte ve devrimci öf-
kesini şu ifadelerle açığa vurmaktadır: 

“Tekrarlıyoruz: Polonyalılar, Ruslar, bilemediniz Türkiye Slavları 
hariç, hiçbir Slav halkın geleceği yoktur....Dil ve tarih bakımından 
farklı olsalar da, hiçbir zaman kendilerine ait tarihleri olmadı...Pan-
Slavizm, pan-Germanizm gibi gerici ve çocukçadır....Pan-Slavcılar 
milliyeti devrimden üstün tutuyor. Çünkü devrime katılmak için istis-
nasız tüm Slavları tek bir ulus gibi görmemizi ve tek bir bağımsız 
Slav devleti olmalarını desteklememizi koşul olarak öne sürüyor-
lar....Ama devrim kendisine herhangi bir koşul empoze edilmesine 
izin vermez. Bir insan ya devrimcidir ve devrimin sonuçlarını kabul 
eder ya da karşı-devrimin kollarına sürüklenir. Bakunin diyor ki, Al-
manlar ve Macarlar, Avusturya Slavlarına bağımsızlıklarını garanti 
etsinler. Avrupa’nın devrimci uluslarına bunu dayatmak, kapımızda 
karşı-devrime engelsiz varolma ve devrimi ezme serbestisi tanımak-
tır...Biz Almanlar, Polonyalılar ve Macarlarla beraber devrimi 
güvenceye almak için Rusya ile ittifak edecek olan bu Slav 
halklarına karşı en kararlı teröre başvuracağız....”. 

(Bkz. Engels, Democratic pan-Slavism, Şubat 1849). 
Bu satırlar Avrupa’nın devrim ve karşı-devrim şeklinde iki düş-

man kampa bölündüğü koşullarda ve cephede kaleme alınmıştır.  
Yani bağlamından koparılmadan değerlendirilmek zorundadır. 
Amerikan örneğinde ise günün yakıcı sorunu kölelikti. 
Rusya’da serflik vardı, Amerika’da kölelik. 
Amerikan birliğinden (The Union) ayrılmak isteyen güney eyalet-

leri köleliği savunuyordu. 
Afrika kökenli yüzbinlerce Amerikalı 19. yüzyılda bile köle 

statüsünde tutuluyordu. 
Amerikan İç Savaşı (1861-1865) bu kölelik konusu üzerinde pat-

lak vermişti. 
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Marx ve Engels, köleliği savunan güney eyaletlerinin ayrılma 
(bağımsızlık) hareketini desteklemediler. 

Bunların oluşturduğu ‘Konfederasyon’un tanınmasına karşı 
çıktılar. 

“Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı”, yani bağımsızlık/ayrılma 
hakkı ilkesinin ne denli kötüye kullanılabildiğinin çarpıcı bir örneğini 
buluyoruz bu örnekte. 

Bu tutumları Marks ve Engels’i Prodhon (1809-1865), Bakunin 
(1814-1876), Ferdinand Lasalle (1825-1864), Karl Vogt (1817-1895) 
ve başkalarıyla karşı karşıya getirdi. 

Prodhon ve izleyicileri ulusal sorunları (dolayısıyla bu sorunlarla 
sıkıca bağlantılı köylü sorunlarını) görmezden geliyor, her sorunda 
herkese Fransa’da devrimi beklemelerini öğütlüyorlardı. 

Marks’ın Engels’e mektuplarından birinde şu satırları okuyoruz:  
“Paris’te öğrenciler arasındaki Prodhoncu klik (Courrier français), 

barış vaaz ediyor. Savaşı modası geçmiş bir şey ve milliyetleri saf-
sata/saçmalık olarak ilan ediyor, Bismark’a, Garibaldi’ye vs 
saldırıyor. Onların bu etkinlikleri şövenizme karşı polemik olarak 
yararlı ve anlaşılırdır. Ama Fransızlar yoksulluğu ve cehaleti ortadan 
kaldırana kadar Avrupa’nın tamamı kıçı üzerinde sessizce oturmak 
zorunda kalacaktır inancındaki Prodhon’un sadık takipçileri olarak 
gülünç bir duruma düşüyorlar...”. 

(Bkz. Marx To Engels in Manchester, June 7, 1866). 
Marks ve Engels’in Bakunin’le polemikleri ise Slav ulusal 

meselesi yüzünden başladı. 
(Bkz. Mikhail Bakunin, Appeal to the Slavs, 1848; Engels, De-

mocratic Pan-Slavism, Yeni Ren Gazetesi, Köln, 1849). 
İtalya konusunda önce Lasalle ile anlaşmazlığa düştüler, daha 

sonra da Karl Vogt ile kapıştılar. 
Konu Avusturya ve Fransa arasında İtalya’da patlak veren 

savaştı. 
İtalyan birliği süreci üzerinde kritik bir rol oynayan bu savaş, 

“İkinci İtalyan Bağımsızlık Savaşı” (1859) olarak da adlandırılmakt-
adır. 

Bu savaş konusunda Marks ve Lasalle arasında anlaşmazlıklar 
ve polemikler yaşandı. 
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Napolyon III tarafından kullanıldığı açığa çıkan Prof. Karl Vogt’un 
saldırısına Karl Marx’ın verdiği cevap, müthiş bir polemik örneği ola-
rak oldukça ünlüdür.  

(Bkz. Karl Marx, Herr Vogt, 1860). 
1859’da İtalya üzerinde cereyan eden Avusturya-Fransa 

Savaşı’nda Marks ve Engels’in benimsedikleri tutum ile Lenin’in 
Birinci Empeyalist Paylaşım Savaşı’ndaki tutumu arasında bir paral-
ellik kurulabilir. 

Unutulmaması gereken bir diğer nokta, Marks’ın ve Engels’in u-
lusal hareketlere desteğinin hep eleştirel bir destek olduğudur.  

Destekledikleri hareketleri yeri geldiğinde eleştirmekten geri dur-
madılar. 

Örneğin Fenian (İrlanda) hareketinin bireysel terörizmi karşısında 
susmadılar. 

(Bkz. Engels’in Marks’a 29 Kasım ve 19 Aralık 1867 ve 9 Aralık 
1869 tarihli mektupları; Engels To Marx, November 29, 1867; En-
gels To Marx, December 19, 1867; Engels To Marx, December 9, 
1869). 

Polonya’da ve İrlanda’da sosyal sorunun (toprak/köylü sorunu) 
önemini, bu hareketlerin Avrupa işçi hareketiyle ve komünistlerle 
dayanışma içine girmelerini sürekli vurguladılar. 

Marks ve Engels’in Polonya konusundaki tutumunu tasvip etme-
yen Polonyalı Marksistler de vardı.  

Polonya’nın Rusya’dan ayrılmasına (bağımsızlık talebine) karşı 
çıkıyordu bunlar. 

Bu itiraz sonraları özellikle Rosa Lüxemburg tarafından seslendi-
rildi. 

Polonya sosyalist hareketi İkinci Enternasyonal’de iki rakip parti 
tarafından temsil ediliyordu. 

Biri (PSP) Polonyanın bağımsızlığı talebini ileri sürerken, Roza 
Lüxemburg’un partisi karşı çıkıyordu buna. 

II. Enternasyonal’in 1896 Londra Kongresi’nde alınmış olan kara-
rın acil nedeni bu anlaşmazlığı çözmekti. 

Fakat bu çabalar sonunda ulusal sorun konusunda genel bir ka-
rarın ortaya çıkmasını sağladı. 

“Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı” konseptine yer veren 
bu kararın tam metni şöyledir: 
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“Bu kongre bütün ulusların tam self-determinasyon hakkını des-
teklediğini ve şu anda militarist, ulusal ve diğer otokratik yönetim 
biçimleri altında acı çeken bütün ülkelerin işçilerine sempatisini ilan 
eder. Kongre, uluslararası kapitalizmi yenilgiye uğratmak ve ulusla-
rarası sosyalizmin amaçlarını başarmak için, tüm bu ülkelerin işçile-
rini bütün dünyanın sınıf bilinçli işçilerinin ortak kavgasına katılmaya 
çağırır.” 

(Aktaran Vladimir İlyiç Lenin, Ulusların Self-Determinasyon Hak-
kı, Şubat-Mayıs 1914). 

Ama İkinci Enternasyonal partilerinin hepsi bu karara bağlı kal-
madılar. 

Rusya Sosyal-Demokrat İşçi Partisi kuruluş kongresi (1898) bu 
kararı kendi ulusal sorun programı olarak aynen benimserken, 
Avusturya partisi bu kararla bağdaşmayan farklı bir program benim-
semiştir. 

Avusturya programının fikir babaları Karl Renner (Rudolf Sprin-
ger) ve Otto Bauer ikilisiydi. 

Bu ikili, özellikle Bauer, bir ulus teorisi geliştirdiler.  
Bu teori ve program Rusya’da Yahudi burjuva partileri ve Yahudi 

işçi hareketi Bund tarafından da benimsendi. 
Bu gelişmeler RSDİP ile Bund arasında anlaşmazlıklara ve 

ayrılığa yolaçtı.  
Bolşeviklerin ulus teorisi işte bu tartışmalar ve ulusal sorunlar et-

rafında beliren farklı tipte milliyetçi eğilimlerle mücadele içinde alter-
natif bir teori olarak şekillendi. 

4- Engels’te ‘Ulus’ Konsepti 

Bu seri yazının birinci bölümünde şöyle demiştim: 
“Marks’ta ve Engels’te müstakil bir başlık altında ‘ulus’un ne 

olduğunun bir açıklaması yoksa da, onu ortaya çıkaran maddi zem i-
nin, yani Avrupa’nın iktisadi tarihinin doyurucu bir açıklaması vardır.“  

Bu açıklamalar için Alman İdeolojisi’ni referans göstermiştim. 
Kuşkusuz ki bu noktada daha sonraları kaleme alınan eserler, 

özellikle Kapital de anılmalıdır. 
Şimdi buna bir ek daha yapacağım: 
Engels’in daha 1848-49 devrimleri sırasında Yeni Ren Gazete-

si’nde (Die Neue Rheinische Zeitung, 1 Haziran 1848-19 Mayıs 
1849) yayımlanan yazılarında, özellikle Slavlar’la ilgili olanlarında ve 
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bu devrimlerin yenilgisinden sonra kaleme aldığı Almanya’da De-
vrim ve Karşıdevrim (1851-1852) kitabında ‘ulus’ kavramı hakkında 
henüz rafine edilmemiş bir tanım mevcuttur. 

Bu yazılarında Engels, Avrupa kıtasındaki ulusları daha çok 1848 
Avrupa devrimlerindeki duruşlarından hareketle büyük-küçük, tarihi-
tarihsiz, ilerici-gerici veya devrimci-karşıdevrimci uluslar şeklinde bir 
tasnife tabi tutuyor.  

Tarihi (büyük, ilerici) uluslar arasında İngiliz, Fransız, Alman, İta-
lyan, İspanyol, Macar, Polonya ve İskandinav uluslarını sayıyor.  

Tarihsiz (tarihi olmayan, küçük, gerici) olarak tanımladıkları ise, o 
dönemde Osmanlı, Rus, Avusturya-Macaristan ve Prusya impara-
torluklarının hakimiyeti altında yaşayan küçük Slav halkları (Çek, 
Hırvat, Slovak, Sırp, vd), ayrıca Basklar (İspanya), Bretonlar (Fran-
sa), Galler halkı ve İskoçlar (Britanya)’dır.  

Birincileri (tarihi uluslar), bağımsızlıklarını elde etmeye yetenekli 
bulurken, ikincileri ulusal kurtuluşlarını kazanma yeteneğinden 
yoksun, daha güçlü komşuları (yani birinciler) tarafından boyun 
eğdirilmiş, onlar tarafından eritilmeye ve giderek ölmeye (tarihsel 
eğilimin işaret ettiği kadarıyla) mahkum olarak tanımlıyor.  

Buradan hareketle tarihsiz dediklerine “ulus” ünvanı 
yakıştırmanın doğru olmadığını belirterek, “halk kalıntıları” veya “öl-
mekte olan milliyetler” diyor onlara. 

İşte burada henüz tam rafine edilmemiş bir “ulus” tarifi görüyorum 
ben. 

Uygarlıkla geç tanışmış, sosyal gelişmede geriye düşmüş, tarihin 
dışına veya kenarına itilmiş, tarihte bağımsız bir özne olarak rol oy-
namayı başaramamış olanları “ulus” olarak görmemek gibi bir eğilim 
var Engels’te.  

Yer yer onlardan ‘ulus’ (bazen tırnaklı, bazen tırnaksız bir yazım-
la) olarak söz etse bile, kafasındaki ‘ulus’ nosyonu ile pek 
bağdaştıramadığı açık. 

Engels’in Yeni Ren Gazetesi’nde yayımlanmış olan yazılarında, 
örneğin Democratic Pan-Slavism (14 Şubat 1849) başlıklı olanında 
ve aynı gazetenin 16 Şubat 1849 tarihli 223’üncü sayısındaki bir 
diğer yazısında da bir “ulus” konsepti fark edilebiliyor. 

Demokratik Pan-Slavcıları ve onların manifestosunda ileri sürülen 
tüm Slavların birlik ve bağımsızlık talebini değerlendirirken şöyle 
diyor: 
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“Polonyalılar, Ruslar, bilemediniz Türkiye Slavları haricinde hiçbir 
Slav halkın geleceği yoktur, çünkü tüm diğer Slavlar bağımsızlık ve 
kalıcılık için gerekli tarihi, coğrafi, politik ve sınai koşullardan 
yoksundurlar.” 

Burda bağımsızlık (ulusal kurtuluş) için öngörülen tarihi, coğrafi, 
iktisadi ve politik koşulların Engels’in kafasındaki ulus nosyonu ile 
örtüştüğünü düşünüyorum. 

Engels’in aşağıdaki ifadeleri de bu yorumumu pekiştiriyor: 
“Hiçbir zaman kendi öz tarihlerine sahip olmamış halklar, 

uygarlığın ilk aşamasına girer girmez yabancı boyunduruğu altına 
girenler veya medeniyetin ilk aşamasına ancak bir yabancı egemen-
liği aracılığıyla girmek zorunda kalan halklar diri (viable) değiller ve 
hiçbir zaman herhangi türden bir bağımsızlık kazanamazlar. İşte bu, 
Avusturya Slavlarının kaderi oldu. Çekler (Moravyalılar ve Slovaklar 
da dahil), dil ve tarih bakımından farklı olsalar bile, hiçbir zaman 
kendilerine ait bir tarihe sahip olmadılar. Büyük Charles zamanından 
beri Bohemya Almanya’ya zincirlendi. Çek ulusu bir ara kendini 
özgürleştirdi, Büyük Morevya devletini kurdular, ama hemen sonra 
tekrar boyun eğdirildiler ve 500 yıl Almanya, Macaristan ve Polonya 
tarafından birbirine fırlatılan bir faturaya dönüştüler. Daha sonra 
Bohemya ve Morevya Almanya’ya geçti, Slovak bölgeler ise 
Macaristan’da kaldılar. İşte tarihsel olarak kesinlikle varolmayan bu 
‘ulus’, bağımsızlık talep ediyor. Asıl Güney Slavları için de aynı şey 
geçerli. İliryalıların, Slovenlerin, Dalmatyanların, Hırvatların ve 
Shokazyanların tarihi nerededir? Onlar 11. yüzyıldan itibaren 
görünüşten ibaret politik bağımsızlığı da yitirdiler, kısmen Alman, 
kısmen Venedik, kısmen Macar yönetimi altında yaşadılar. Bu yırtık 
pırtık (bölük pörçük) eski kalıntıları birleştirerek bağımsız, 
sağlıklı/enerjik, diri, güçlü bir ulus oluşturulacak öyle mi? Dahası var. 
Eğer Avusturya Slavları 12-20 milyonluk bir nüfus olarak Polonya-
lılar, Macarlar ve İtalyanlar gibi bir devlet kurmak için sıkı bir küt-
le/birlik oluşturabilecek konumda olsalardı, onların bağımsızlık talep-
leri kesinlikle daha ciddiye alınırdı, ama durumları bu değil, tam ter-
sidir. Almanlarla Macarlar kendilerini onların arasına ta Karpatların 
ucuna kadar geniş bir takoz gibi soktular... ve Çekleri, Morevyalıları 
ve Slovakları Güney Slavlarından ayırdılar. Bu bandın kuzeyinde 
beş buçuk milyon Slav, güneyinde beş bucuk milyon Slav, 10-11 
milyonluk bir Alman ve Macar kütlesi tarafından birbirinden ko-
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parıldılar, tarih ve zorunluluk ile ittifak yaptılar. Peki neden beş 
buçuk milyon Çek, Morevyan ve Slovak bir devlet, beş buçuk Güney 
Slav ile Türkiye Slavları da birlikte bir diğer devlet kuramasınlar? 

(...) 
Bohemya’nın üçte biri Almanca konuşur...Morevyalılar da Alman-

larla karışmışlar, Slovaklar Almanlar ve Macarlar arasına serpiştiri l-
mişler ve ulusal anlamda tamamen demoralize edilmişler...Alman 
şehir burjuvazisinin egemen olacağı bir Slav devleti neye benzerdi? 
Aynı şey Güney Slavları için de geçerli...” 

(Bkz. Engels, Democratic Pan-Slavizm, 14 Şubat 1849). 
Bolşeviklerin ortak bir tarih, dil, toprak, iktisadi yaşam ve kültür 

birliği öngören ulus tariflerinde Engels’in bu anlatımlarının önemli bir 
etkisi bulunduğunu düşünüyorum. 

 
Not: Slav halkları üç grup halinde tasnif ediliyor:  
Batı Slavları: Çekler, Slovaklar, Polonyalılar.  
Doğu Slavları: Ruslar, Ukranyalılar (Rutenler), Belaruslar.  
Güney Slavları: Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Bosna-

Hersek, Montenegro ve Makedonya’da yerleşik Boşnak, Pomak, 
Sırp, Hırvat ve Goraniler diye bilinenlerdir bunlar.  

Kaynaklarda “Gorani” adıyla Güney Slavları arasında sayılan top-
luluk, Makedonya, Kosova ve Arnavutluk üçgenindeki “Gora” bölge-
sinde yaşıyor. Bunların köken olarak Dersimliler ve Zazalar’la akra-
balığı iyi bilinen Batı İran’daki Goranların bir kolu olup Balkanlar’da 
Slavlaştıkları kesin gibidir. Arnavutların dilinde Dımılki/Kırmancki ile 
çok sayıda ortak sözcük bulunmasının bir nedeni bu topluluğun var-
lığıdır. 

5- Marks’ın İrlanda Bağımsızlığı Lehindeki Argümanları 

Marks, 1840’larda ve 50’lerde İrlanda’nın ulusal kurtuluşunun 
(veya bağımsızlığının) ancak İngilltere’de işçi devriminin zaferiyle 
olanaklı olduğunu düşünüyordu. 

1860’ların sonlarında bu görüşünü değiştirdi. 
İngiltere’de işçi devrimini hızlandırmak için İrlanda’nın bağımsız-

lığını savunmaya başladı. 
Ve Birinci Enternasyonal’i de bu çizgiye çekmeye çabaladı. 
Çünkü İngiltere’de proleterya ulusal eksende bölünmüş ve İngiliz 

proleteryası iyi örgütlü olmakla birlikte politik olarak geriydi.  
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Bu durum onu iktidarsız hale getirmişti. 
İngiliz işçisinin politik geriliğini ve işçi sınıfının bölünmüşlüğünü İr-

landa ulusal sorunu üzerinden aşmak/çözmek mümkündü. 
Yani bu tutum değişikliğinin gerisinde de Marks’ın stratejisinde ki-

lit bir öneme sahip olan İngiliz işçi devriminin, dolayısıyla Avrupa 
genelinde sınıf hareketinin ve sosyalist devrimin çıkarlarına öncelik 
tanıyan bir perspektif vardı. 

Marks, İrlanda sorunundaki bu tutum değişikliğini bir mektubunda 
özetlemiştir. 

(Bkz. Marx to Sigfrid Meyer and August Vogt ın New York, April 
9, 1870, Marx and Engels, Selected Correspondence). 

Az sonra çok öğretici bulduğum bu mektuptan bazı pasajları ak-
taracağım. 

Burda çok net şekilde Marks’ın İrlanda bağımsızlığını neden des-
teklediğini buluyoruz. 

Daha sonra (bir sonraki bölümde) Engels’in daha geç tarihlerde 
(1882) Kautsky’e yazdığı bir mektubundan da kimi pasajları aktara-
cağım. 

(Bkz. Nationalism, İnternationalism, and Polish Question, Febru-
ary 7, 1882). 

Bu mektupta ise Engels’in Polonya’da sosyalist bir hareketin 
doğduğu ve ulusal sorun politikası üzerinde iç kavgaların ve bölün-
melerin yaşandığı bir aşamada bile Polonya bağımsızlığını savun-
maktaki ısrarının gerekçelerini buluyoruz. 

Marks’ın İrlanda’nın bağımsızlığını desteklerken dayandığı argü-
manlar ile Engels’in Polonya bağımsızlığı lehinde öne sürdüğü ar-
gümanlar arasında dikkate değer farklılıklar var. 

Marks’ın ve Engels’in bu argümanları üzerinde düşünmenin, on-
ları karşılaştırmanın yararlı olacağını düşündüğüm içindir ki pek ta-
raf olmadığım halde uzunca denebilecek bazı aktarılara yer verdim. 

 
Marks’ın İrlanda sorunundaki tutum değişikliğinin nedenleri  
“İrlanda sorununu yıllarca çalıştıktan sonra şu sonuca vardım: 
İngiliz yönetici sınıflarına kesin darbe İngiltere’de değil, ancak İr-

landa’da vurulabilir ve bu tüm dünyada işçi hareketinin de lehinde 
olur. 1 Aralık 1869’da Enternasyonal Genel Konsey’i Fransız gaze-
teleri için benim hazırladığım gizli bir Genelge yayınladı. Bu Genel-
ge İrlanda ulusal kurtuluş mücadelesinin işçi sınıfının kurtuluşu ile 
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ilişkisi, dolayısıyla Enternasyonal’in İrlanda sorunundaki tutumunun 
ne olması gerektiği hakkındadır. Burda bu Genelge’deki yalnızca en 
önemli noktalara oldukça kısa değineceğim.  

İrlanda İngiliz toprak aristokrasisinin kalesidir. İrlanda’nın sömür-
üsü onların maddi servetinin ana kaynaklarından biridir...İrlanda 
üzerindeki İngiliz egemenliğini onlar temsil ediyor gerçekte. İngiliz 
aristokrasisinin İngiltere’nin kendisinde egemenliğini sürdürebilme-
sinin esas aracı İrlanda’dır. İngiliz ordusu ve polisi yarın İrlanda’dan 
çekilecek olsa, İrlanda’da hemen bir tarım devrimi gerçekleşir. İrlan-
da’da İngiliz aristokrasisinin devrilmesi, kaçınılmaz olarak İngilte-
re’de de onun devrilmesi sonucunu doğurur ve bu İngiltere’de prole-
terya devrimi için ilk koşulları beraberinde getirir. İrlanda’da İngiliz 
toprak sahipleri sınıfının tasfiyesi bunu İngiltere’nin kendisinde yap-
maktan çok daha kolay bir operasyon olacaktır, çünkü toprak sorunu 
bugüne kadar İrlanda’da sosyal sorunun önde gelen biçimi, halkının 
ezici çoğunluğu için ulusal sorundan ayrılamaz bir varoluş, ölüm 
kalım sorunu olmuştur. Kaldı ki İrlanda karakteri İngiliz karakterin-
den daha tutkulu, daha devrimcidir. 

İngiliz burjuvazisine gelince: 
Her şeyden önce İngiliz burjuvazisi İngiliz aristokrasisi ile İrlan-

da’yı İngiliz pazarına mümkün en ucuz fiyatla et ve yün sağlayacak 
bir otlağa çevirmek noktasında ortak bir çıkara sahiptir. İrlanda’da 
kiralık toprağa yatırılan İngiliz sermayesinin güvenliği için, İngiliz 
burjuvazisi de İrlanda nüfusunu boşaltmak, zoraki göçle mümkün en 
aşağı seviyeye düşürmekle ilgilidir....Kiralanmış toprakların giderek 
artmasından ve yoğunlaşmasından dolayı İrlanda’nın bugünkü eko-
nomisinde İngiliz burjuvazisi daha önemli çıkarlara sahiptir. 

İrlanda kendi öz artısını sürekli olarak İngiliz işçi pazarına 
gönderiyor ve bu İngiliz işçi sınıfının ücretlerini, maddi ve manevi 
konumunu aşağı çekiyor. 

Ve hepsinden en önemlisi şimdi İngiltere’de her sınai ve ticari 
merkezde işçi sınıfının İngiliz ve İrlandalı şeklinde iki düşman kampa 
bölünmüş olmasıdır. Sade İngiliz işçisi kendi yaşam standartlarını 
düşüren bir rakip olarak gördüğü için İrlandalı işçiden nefret ediyor, 
İrlandalı işçi karşısında kendisini hakim/yönetici ulusun bir mensubu 
olarak görüyor, yani İrlanda’ya karşı İngiliz aristokratları ve kapita-
listlerinin bir maşasına dönüşerek bu sınıfların kendisi üzerindeki 
egemenliğini güçlendiriyor. İrlandalı işçiye karşı dini, ulusal ve so-
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syal önyargıları bulunan İngiliz işçisinin İrlandalı işçiye bakışı, 
ABD’nin eski köleci devletlerindeki yoksul beyazların siyahlara 
bakışına çok benziyor...İrlandalı işçi ise ona İngiliz yöneticilerin aptal 
bir aleti ve suç ortağı olarak bakıyor....Bu uzlaşmazlık, örgütlü ol-
masına rağmen iktidarsız bir sınıf olan İngiliz işçi sınıfının bu ik-
tidarsızlığının sırrı ve kapitalist sınıfın iktidarını sürdürebilmesinin 
şifresidir. Ve kapitalist sınıf bu durumun oldukça bilincindedir. 
Kötülük burada durmuyor, okyanus ötesine geçiyor. İngiliz ve İrlan-
dalı arasındaki bu karşıtlık....ABD ve İngiltere işçi sınıfları arasında 
ciddi ve onurlu bir işbirliğini de imkansız kılıyor, iki ülkenin yöneticile-
rine gerekli gördüklerinde karşılıklı zorbalıkla, ihtiyaç olduğunda iki 
ülke arasında savaşla sosyal çatışmaların önünü kesme imkanı 
veriyor. 

İngiltere sermayenin başkentidir. Bugüne kadar dünya pazarını 
yöneten güçtür. Şu anda işçi devrimi için en önemli ülkedir. Dahası 
işçi devrimi için maddi koşulların belirli derecede olgunlaştığı tek 
ülkedir. Sonuç olarak, Enternasyonal’in sosyal devrimi hızlandırmak 
için hedef seçtiği sahadır. İngiltere’de sosyal devrimi hızlandırmanın 
tek aracı İrlanda’yı bağımsız yapmaktır. Dolayısıyla her yerde İngi l-
tere ile İrlanda arasındaki çatışmayı öne çıkarmak ve her yerde 
açıkça İrlanda’nın yanında durmak Enternasyonal’in görevidir. 
Londra’daki Merkez Konsey’in özel görevi, İngiliz işçisine İrlanda’nın 
kurtuluşunun soyut bir adalet veya insani duygu sorunu değil, fakat 
kendi öz sosyal kurtuluşunun ilk koşulu olduğunu kavratmaktır. 

Bunlar kabaca Genelge’nin ana noktalarıdır. 
(....) 
Siz de Amerika’da bu aynı çizgide faaliyet yürütmek için geniş bir 

alana sahipsiniz. 
Alman işçilerinin İrlandalı işçilerle ve tabii ki İngiliz ve Amerikan 

işçileriyle de bir koalisyonu sizin için en büyük başarı olur...” 
(Bkz. Marx to Sigfrid Meyer and August Vogt ın New York, April 

9, 1870, Marx and Engels, Selected Correspondence). 

6- Engels’in Polonya Bağımsızlığı Lehinde Öne Sürdüğü 
Argümanlar 

Engels, Kautsky’e yazdığı 7 Şubat 1882 tarihli bir mektubunda 
Polonya ulusal hareketinin bağımsızlık talebini neden desteklediğini 
açıklıyor. 
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Kautsky, bir kitabında (Aus der Frühzeit des Marxismus, 1935), 
bu mektup hakkında şu açıklamayı yapıyor: 

“Uzun bir zaman boyunca Polonya’nın yeniden inşaası, en 
azından bir Polonya ulus devletinin kurulması her eğilimden Polonya 
devrimcilerinin programının ilk ve en önemli maddesiydi. Fakat 
1877’de Polonyalılar arasında sosyalist bir hareket doğdu ve bu 
hareket çok geçmeden ikiye bölündü. Biri eski milliyetçi devrimci 
programa bağlı kalırken, daha enternasyonalist bir karakter kazanan 
diğeri, özel bir Polonya ulusal programından hiç söz etmiyor, her 
şeyden önce bir uluslararası sosyal devrim talep ediyor, köleleştiri l-
miş ulusların da bu devrimin başarısı ile özgürleşeceğini sa-
vunuyordu. Bu sosyalist fraksiyon Ekim 1879’da Cenevre’de çıkan 
Rownosc (Eşitlik) adlı dergiyi devraldı. Polonya sosyalistlerinin milli-
yetçi ve enternasyonalist kanatları arasındaki bu mücadele devam 
etti. Sonunda o sırada Zürih’te sürgünde yayın yapan Alman Sosyal 
Demokrat Partisi’nin organı Sozialdemokrat bu tartışmada bir pozi-
syon belirlemek zorunda kaldı. Ben, Engels’ten onun Polonya 
sorununda o sıradaki görüşünü sordum. Engels’in cevabı işte 7 
Şubat 1882 tarihli bu mektuptu”  

(Bkz. Karl Kautsky, Marksizmin Erken Günlerinden) 
Engels’in ilk kez 1930’larda yayımlandığı anlaşılan bu mektubu 

hayli uzun olduğundan yalnızca en önemli bulduğum kısımlarını 
aktaracağım. 

Mektubun girişinde Engels, 1848 devrimlerinin ana talepleri a-
rasında bulunan İtalyan, Alman ve Macar ulusal sorunlarının, bu 
devrimler ezildikten sonra Bonapart, Cavour ve Bismark yönetimleri 
tarafından yukarıdan aşağıya çözüldüğünü, “çözülmemiş olarak 
geride İrlanda ve Polonya’nın kaldığını” belirttikten sonra şöyle de-
vam ediyor:  

“Burda İrlanda’yı değerlendirme dışında bırakabiliriz, çünkü onun 
Avrupa kıtasındaki durum üzerinde etkisi çok dolaylıdır. Fakat Polo-
nya kıtanın merkezindedir ve onun bölünmüşlüğünün sürdürülmesi 
Kutsal İtttifakı tekrar tekrar birarada tutan düğümdür. Biz bu nedenle 
Polonya ile çok yakından ilgileniyoruz. 

Ulusal bağımsızlıktan yoksun olduğu sürece büyük bir halkın 
herhangi bir iç sorununu ciddi olarak tartışması bile tarihsel olarak 
imkansızdır.  
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1859’dan önce İtalya’da sosyalizm sorunu yoktu. İtalya’da en ak-
tif unsur oldukları halde cumhuriyetçilerin sayısı bile küçüktü. 
Yalnızca 1861’den sonradır ki cumhuriyetçilerin nüfuzu arttı ve daha 
sonraları bu cumhuriyetçilerin en iyi öğeleri sosyalistlere dönüştüler. 
Aynı şey Almanya’da da yaşandı. Lasalle öldürüldüğünde 
başarısızlık nedeniyle faaliyetini bırakma noktasına gelmişti. Ancak 
1866 yılında, yani küçük Almanya’nın büyük Prusya birliği karar-
laştırıldığında, Lasalleciler ve Eisenach partileri denenler biraz önem 
kazanabildiler. Ve yalnızca 1870’ten sonra, yani Bonapartist müda-
hale iştahı kesin olarak kalktığında işler yoluna girebildi. Eğer biz 
hala eski Federal Meclis’e (Bundestag) sahip olsaydık, partimiz 
nerede olurdu? Aynı şey Macaristan’da oldu. Yalnızca 1860’tan son-
ra modern bir harekete (tepesi hilebaz, tabanı sosyalist) dönüşebildi. 

Proleteryanın uluslararası bir hareketi yalnızca bağımsız uluslar 
arasında mümkündür. 

(....) 
Polonya boyunduruk altında ve parçalanmış kaldığı sürece, ne 

bu ülkenin kendisinde güçlü bir sosyalist parti gelişebilir, ne de 
göçmen Polonyalılar ile ilişki dışında Almanya ve diğer ülkelerdeki 
proleterya partileri ile gerçek uluslararası ilişkiler oluşabilir.  

Uyanan ve ortak mücadeleye katılan her Polonyalı köylü veya 
işçi en önce ulusal boyunduruk olgusuyla karşılaşır. Bu olgu her 
yerde onun önündeki ilk barikattır. Bu bariyeri kaldırmak, her sağlıklı 
ve özgür gelişme için esas koşuldur.  

Kendi ülkelerinin kurtuluşunu kendi programlarının başına 
koymayan Polonyalı sosyalistler, bana, en önce sosyalistlere konan 
yasağı (Anti Sosyalist Yasa’yı) kaldırmayı, basın, toplanma ve örgüt-
lenme özgürlüğü talep etmeyi reddeden Alman sosyalistleri gibi 
görünüyorlar. Mücadele edebilmek için, kişi önce üstünde duracak 
bir toprağa, havaya, ışığa, mekana ihtiyaç duyar. Başka türlüsü 
tembelce bir gevezelik olur.  

Gelecek devrimden önce Polonyanın yeniden inşaası (birlik ve 
bağımsızlığı, SC) mümkün müdür sorusu önemsiz bir şeydir burada.  

Bizim hiçbir zaman Polonyalıları gelecekteki gelişmelerinin hayati 
koşulları için savaşmaktan caydırmak veya onları ulusal 
bağımsızlığın enternasyonal bakış açısından çok ikincil bir konu 
olduğuna ikna etmek gibi bir görevimiz olamaz.  
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Tam tersine, bağımsızlık herhangi bir ortak uluslararası eylemin 
koşuludur.  

Dahası, 1873’te Almanya ve Rusya arasında bir savaş kopmak 
üzereydi ve ilerde gerçek bir devletin çekirdeği olabilecek bir çeşit 
Polonya devleti kurmak da pekala olanak dahilindeydi. 

Eğer Ruslar Bosna-Hersek’teki pan-Slavcı planlarını ve ajitasyon-
larını hemen durdurmasalar, bu onları utanılacak hale sokacak bir 
savaşa yol açabilir. Avusturya’nın ve Bismark’ın en kötü korkusuydu 
bu.  

Bosna-Hersek’te durumun ciddileşmesinde sadece Panslavcı 
Rus partisinin ve Çar’ın bir çıkarı olabilir... 

Böylece devrim olmaksızın bile, sadece bir Avrupa savaşı ara-
cılığıyla bağımsız bir Polonya’nın kurulması o kadar uzak bir ihtimal 
değil, tıpkı burjuvazi tarafından icad edilen asıl Prusya Almanyasının 
bir devrim yoluyla veya onların rüyası olan parlamenter yoldan değil 
fakat bir savaş sonucunda oluşması gibi. 

Dolayısıyla benim görüşüm şudur: 
Avrupa’da iki ulus, İrlandalılar ve Polonyalılar, enternasyonalist 

olmadan evvel millici/milliyetçi olma hakkına sahiptir, hatta bunu 
görev bilmelidir.  

Onlar çok milliyetçi olduklarında en iyi cinsten enternasyonalist 
oluyorlar. Polonyalılar bütün krizlerde bunu anladılar ve bunu tüm 
devrimlerin muharebe meydanlarında kanıtladılar.  

Onları Polonyanın yeniden inşaası beklentisinden koparmak veya 
çok yakında kendiliğinden kendi eteklerinde yeni bir Polonya bu-
lacaklarına inandırmak, onların Avrupa Devrimi’ne ilgisini bitirmek 
demektir. 

Özellikle bizim, Polonyalıların bağımsızlık için inkar edilemez ça-
balarını bloke etmek için hiçbir nedenimiz yoktur. Her şeyden önce 
Rusların bugün öylesine başarılı şekilde taklit ettikleri kavga metot-
larını icad eden ve 1863’te pratiğe geçirenler Polonyalılardı (bkz. 
Berlin ve Petersburg, ek 2). İkincisi, Paris Komünü’nde yegane 
güvenilir ve yetenekli subaylar onlardı. Kaldı ki kimdir Polonyalıların 
millici çabalarına karşı savaşacak olan şu insanlar? İlkin Avrupa 
burjuvazisi, çünkü 1846 ayaklanmasından bu yana ve bu ayaklan-
manın sosyalist eğilimlerinden dolayı Polonyalılar burjuvazi nezdin-
de tüm kredilerini yitirdiler; ikincisi Rus Pan-Slavcıları ve bunların 
etkisinde olanlardır, tıpkı Herzen’in renkli gözlükleriyle bakan Prou-
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dhon gibi. Bugün Ruslar arasında, en iyileri arasında bile, Panslavcı 
eğilimlerden ve hatıralardan özgür çok az kimse vardır. Fransa’nın 
doğuştan devrimci yeteneğine inanmış Fransızlar gibi, onlar da sıkı 
sıkı Rusya’nın Pan-Slavcı misyonuna inanmışlar. Fakat Pan-
Slavizm gerçekte varolmayan Slav ulusunun dünya egemenliği 
özleminin içinde gizlendiği bir yapay sistir ve bundan dolayı bizim ve 
Rus halkının da en kötü düşmanıdır. Bu yapay sis ince havada gün 
içinde yükselir, fakat bu arada bizim için tatsız hale gelebilir de. Şu 
belirli anda Rus Çarlığının ve Rus gericiliğinin son kurtuluş ümidi 
olarak bir Pan-Slavcı savaş hazırlığı gürülüyor. Çıkıp çıkmayacağı 
şu an çok kuşkulu ama savaş koparsa bir şey kesindir: Almanya, 
Avusturya, hatta Rusya’da devrimci doğrultudaki görkemli ilerleme 
tamamen çığırından çıkabilir, öngörülemez bir mecraya girebi-
lir….En olası sonuç Alman egemenliği altında küçük bir Polonya 
devletinin kurulması, Fransa ile bir öç alma savaşı, ulusal anlaşma-
zlıkların dirilmesi ve son olarak yeni bir Kutsal İttifak’ın kurulması 
olarak görünüyor. Yani Pan-Slavizm şimdi can çekişiyor olsa bile, 
daha doğrusu tamda bundan ötürü her zamankinden daha ölümcül 
bir düşmanımızdır. 

(…) 
Polonyalılar Pan-Slavcı olmayan tek Slav halkıdır. Bu yüzden 

(Pan-Slavcılara göre, SC) kutsal Slavlık davasına ihanet etmişlerdir 
ve gelecekte başkenti İstanbul (Tsarigrad) olacak olan Çar’ın Büyük 
Slav dünyasına zorla monte edilmek zorundadırlar. 

(…) 
İsviçre’deki Polonyalılar arasındaki farklılıklara gelince: Bunlar 

sürgünler arasındaki ağız kavgalarıdır ve nadiren önemlidir.  
(…) 
Buraya kadar dediklerimden açıktır ki, biz Rownosc ile ilişkili in-

sanların görüşlerini paylaşmıyoruz ve 29 Kasım 1830’un ellinci yı l-
dönümü vesilesiyle yapılan Cenevre toplantısında okunan bir mek-
tupta bunu onlara söyledik....”  

(Bkz. Engels’in Kautsky’e Mektubu, Nationalism, İnternationa-
lism, and Polish Question, February 7, 1882) 

 

7- İlk Polonyalı Sosyalistlerin ve Rosa Lüxemburg ve Yoldaşla-
rının Marks’ın ve Engels’in Polonya Sorunundaki Görüşlerine 
Muhalefeti 
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Engels’in Polonya’nın bağımsızlığı lehinde ileri sürdüğü argü-
manlara bir önceki bölümde yer vermiştim. 

(Bkz. Engels’in Kautsky’e Mektubu, 7 Şubat 1882) 
Bu mektupta ifade edilen görüşler Marks’ın da paylaştığı 

görüşlerdir. 
Engels’in kendisi de yer yer “biz” diyerek bunu belli etmektedir. 
Bu mektupta ve Kautsky’nin bu mektuba ilişkin açıklamasında adı 

geçen “Rownose” (Eşitlik) grubu, Ludwig Warynski, Stanislav Men-
delson, Szyman Dicksten ve yoldaşları tarafından kurulmuş olan ilk 
Polonya sosyalist hareketidir. 

Bu hareketin 1877’de ortaya çıktığını Kautsky’nin açıklamasından 
öğreniyoruz. 

Bu grup (Rownose), 1830 Polonya ulusal ayaklanmasının 50’inci 
yıldönümünde, yani 29 Kasım 1880’de Cenevre’de uluslararsı bir 
toplantı düzenlemiş, Polonya sorunundaki anti-milliyetçi tutumunu, 
başka deyişle “Bağımsız Polonya!” veya “Yaşasın Polonya!” slo-
ganına katılmadığını bu sırada ilan etmiştir. 

Bu toplantıya gelen muhtelif mesajlardan biri de Marks ve En-
gels’e ait bir mektuptur. 

Onların Polonya konusunda iyi bilinen görüşlerini yansıtan bir 
mektup bu. 

Marks ve Engels burada bu grubun görüşlerini paylaşmadıklarını 
da ifade etmiş görünüyorlar. 

Bunun kanıtı Engels’in Kautsky’e mektubunun sonlarında geçen 
şu satırlardır: 

“Buraya kadar dediklerimden açıktır ki, biz Rownose ile ilişkili 
insanların görüşlerini paylaşmıyoruz ve 29 Kasım 1830’un ellinci 
yıldönümü vesilesiyle yapılan Cenevre toplantısında okunan bir 
mektupta bunu onlara söylemiştik.” 

(Bkz. Engels’in Kautsky’e Mektubu, 7 Şubat 1882) 
Rownose grubunun lideri Ludwig Warynski, Cenevre toplantısın-

da Marks’ın ve Engels’in bu mektubuna cevap içeren bir konuşma 
yapmıştır. 

Bu konuşmasında Warynski’nin ileri sürdüğü görüşler şöyle to-
parlanabilir: 

“Tüm çalışan halkı” dünya devrimi bayrağı altında toplanmaya 
çağıran Birinci Enternasyonal’in kendisini Kutsal İttifak’a meydan 
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okuyacak güçte görmediği için Polonya sorununu proletaryanın 
kurtuluşu genel programı içine almadığı.  

Polonya’nın rolünü uzun bir dönem boyunca Çarlık gericiliğinin 
Avrupa’ya müdahalesini engellemeye indirgediği. 

Rus imparatorluğunda Polonya milliyetçileri dışında örgütlü bir 
güç görmemekle yanıldığı. (Warnynski’nin burada görmezlikten ge-
lindiğini söylediği Narodnaya Volya olmalı, SC).  

Komünist Manifesto’nun yazarlarının kendilerinin ölümsüz slo-
ganı olan “Bütün Ülkelerin Proleterleri Birleşiniz!” şiarını imtiyazlı 
sınıflar ve burjuvazi için bile çekiciliği olan “Yaşasın Polonya!” slo-
ganı ile kombine etmekle politik faydacılığa prim verdikleri.  

Ve bu yaklaşımın tez zamanda bırakılmasını ummak istedikleri. 
(Ludwig Warynski’nin bu konuşması için bkz. Rosa Lüxemburg, 

The Polish Question and the Socialist Movement, 1905) 
Warynski’nin grubu Rownose, 1882’de “Proletariat” (Proletarya 

Partisi) adını almış, 1883’te birçok büyük grev örgütlemiş, ama son-
raları Blankizmin ve Narodnaya Volya’nın etkisi altına girmiştir. 

(Bu konularda geniş bilgi için Bkz. Rosa Lüxemburg, Dem An-
denken des Proletariat/In Memory of the Proletariat Party, Ocak-
Şubat 1903, Selected Political Writings). 

1892 sonlarında Londra’da Polonya Sosyalist Partisi (PPS), bun-
dan birkaç ay kadar sonra (Temmuz 1893) ise, Paris’te Adolf Wars-
zawski, Leo Jogiches (Jan Tyszka), Rosa Lüxemburg ve Julian 
Marchlewski tarafından Polonya Sosyal-Demokrat Partisi kuruldu. 

Polonya Sosyal Demokrat Partisi, 1899’da Litvanyalı bir grubun 
katılımının ardından adını Polonya ve Litvanya Sosyal Demokrat 
Partisi olarak değişti. 

Rosa Lüxemburg ve yoldaşları kendi hareketlerini eleştirel bir 
yaklaşımla Ludwig Warynski ve yoldaşlarının kurduğu Rownose ve 
Proletarya Partisi geleneğiyle ilişkilendirerek bu geleneğin Polonya 
ulusal sorunundaki duruşunu neredeyse olduğu gibi devralıp sür-
dürdüler. 

Milliyetçi Polonya soyluluğunun eski Polonya’nın restorasyonu 
sloganı ise küçük burjuva Polonya Sosyalist Partisi (PSP) tarafından 
devralınmıştı.  

Kendi milliyetçiliğini sosyalist bir görüntüyle perdelemeye çalışan 
bu parti, Polonya’nın restorasyonu (Polonya bağımsızlığı ve birliği) 
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talebini uluslararsı işçi hareketinin ortak talebine dönüştürmek için 
1895 ve 1896 yıllarında yoğun bir kampanya yürüttü. 

İkinci Enternasyonal’in 1896’da Londra’da yapılacak olan kong-
resine hazırlıktı bu. 

Bu kongreye sunulmak üzere bir karar taslağı hazırlamış, kongre 
öncesinde başta Kautsky olmak üzere dönemin otorite olarak kabul 
edilen birçok isminin desteğini de arkasına almıştı. 

PSP’nin bu kampanyası Rosa Lüxemburg’un partisini de hareke-
te geçirmiş, iki parti arasında giderek keskinleşen anlaşmazlık ulus-
lararası sosyalist harekete taşınmıştı. 

Ulusal sorun konusunda en canlı ve kapsamlı tartışmalardan biri 
işte bu dönemde (1893-1896), II. Enternasyonal’in Londra kongresi 
öncesinde, sırasında ve sonrasında, özellikle Alman Sosyal Demok-
rat Partisi’nin yayın organları Neue Zeit’da ve Vorwäts’da yaşandı. 

Polonya’nın bağımsızlığı talebine karşı çıkan Rosa Lüxemburg, 
bu konudaki en önemli argümanlarını Polonya’da kapitalizmin ge-
lişmesini anlattığı çalışmasında öne sürdü.  

(Bkz. Rosa Lüxemburg, The Industrial Development of Poland, 
1898). 

Bu çalışmasında Rosa Lüxemburg, Rusya’nın Polonya’da geç-
mişteki ulusal isyanlara öncülük eden soyluluktan bir burjuva sınıfı 
yaratarak ve Rusya’nın kendisinde de bu burjuvaziye sürekli büyü-
yen bir pazar açarak onu Rusya’ya zincirlediğini, bu yolla ayrılıkçı 
eğilimini bitirdiğini anlatır. 1863-64 sonrasında ulusal isyanların gö-
rünmez olmasını Polonya’nın Rus imparatorluğunun en önemli sınai 
bölgelerinden birine, kapitalist bir ülkeye dönüşmesine bağlar. Po-
lonya’da bu dönüşümle birlikte ortaya çıkan sanayi proletaryasının 
muhalefetinin de ulusal bir karakter taşımadığını, bu koşulların ba-
ğımsız Polonya sloganını bir ütopyaya dönüştürdüğünü ileri sürer.  

(Bkz. Rosa Lüxemburg, The Industrial Development of Poland, 
1898) 

Bir başka yazısında Rosa Lüxemburg koşullar değiştiği için 
Marks ve Engels’in Polonya konusundaki görüşlerinin geçerliğini 
çoktan yitirdiğini, hatta bu geleneksel görüşlerin daha önce de doğru 
olmadığını ima eder.  

(Bkz. Rosa Lüxemburg, The Polish Question and the Socialist 
Movement, 1905). 

Geri Londra Kongresi’ne dönersek: 
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Londra Kongresi’nde PSP delegeleri, Polonya’nın bağımsızlık ta-
lebinin desteklenmesini, Polonya ve Litvanya Sosyal Demokrat Par-
tisi delegesi Rosa Lüxemburg ise PSP teklifinin red edilmesini sa-
vundular. 

Sonunda iki tarafın talebini de reddeden bir karar çıktı ortaya.  
Kararda Polonya adı bile anılmıyordu. 
Özel olarak Polonya hakkında bir karar olmaktan çok uluslararası 

sosyalist hareketin ulusal sorun konusundaki ilkelerini formüle 
ediyordu.  

Bu ilkelerden biri ulusların kendi kaderini tayin hakkının tanın-
ması, diğeri bütün milliyetlerden işçilerin birliğinin savunulmasıydı.  

Bu iki ilke birarada, birlikte anlamlıydı. 
Karar oybirliği ile alınmıştı. 
Fakat daha önce de işaret ettiğim gibi, İkinci Enternasyonal part i-

lerinin hepsi bu karara bağlı kalmadı. 
Bu kararın alındığı tarihte burdaki ilkeleri savunan Rosa Lüxem-

burg ve yoldaşları da, bir zaman sonra ulusların self-determinasyon 
hakkının tanınmasına karşı çıkmış, Rusya Sosyal Demokrat İşçi 
Partisi’nin İkinci Kongresi’nde (1903), bu partinin kendi pro-
gramından bu talebi çıkarması yönündeki istekleri red edildiğinde 
kongreyi terk etmişlerdir. 

(Bu konunun ayrıntıları için bkz. Lenin, Bir Adım İleri İki Adım Ge-
ri; ayrıca bkz. J. P. Nettl, Rosa Lüxemburg, 1969). 

 
Not: Polonya ve Litvanya Krallığı (1569-1791/1795), Prusya, A-

vusturya ve Rusya imparatorlukları tarafından ilki 1772, ikincisi 
1793, üçüncüsü 1795’te olmak üzere üç kez bölünerek üç parçalı 
hale getirildi. Üçüncü bölünmeden sonra krallık sona erdi. İkinci 
bölünmenin ardından Rusya’ya karşı (1794), üçüncü bölünmenin 
ardından Avusturya’ya karşı (1797) isyanlar göründü. Bu isyanlar 
devrimci Fransa ile Polonya’yı pay eden monarşiler arasında 
savaşların sürdüğü bir dönemde yer aldılar. Engels’in Polonya’nın 
birkaç kez Fransız devrimini kurtardığından sözetmesi bundandır. 
1830-31, 1846, 1848 ve 1863-64’te yeni ulusal ayaklanmalar patlak 
verdi Polonya’da. Birinci Enternasyonal’in kuruluşu ile sonuçlanan 
Londra’daki toplantı 1863-64 Polonya ayaklanmasının bastırılmasını 
protesto ederek başlatılmıştır. 
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8- Karl Renner ve Otto Bauer’in Ulus Teorisi  
 

Karl Renner ve Otto Bauer, Avusturya Sosyal-Demokrat İşçi Par-
tisi’nin, “Avusturya Marksizmi” olarak bilinen ekolün ve İkinci Enter-
nasyonal’in bölünmesinden sonra oluşturulan Viyana Enternasyona-
li’nin önde gelenleri arasındaydılar. 

Birinci Savaş’ın sonlarında (1918/1919) hem Almanya’da hem 
Avusturya’da monarşiler son bulmuş, sosyal demokrat hükümetler 
altında birer cumhuriyet, Weimar ve Avusturya cumhuriyetleri ilan 
edilmişti. 

Proletarya devrimi Almanya’da ve Avusturya’da ihanete uğramış, 
Sovyet rejimi yalnız kalmıştı. 

Bu sıralarda Avusturya’da Karl Renner Başbakan, Otto Bauer ise 
Dışişleri Bakanı’ydı. 

19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında uluslararası sosyalist 
harekette ulusal sorun konusunda yeni bir tartışma ve ayrışma baş-
latan isimlerdi bunlar. 

Bu ikili “Avusturya Marksizmi” denen okulun da temsilcileriydi. 
Onları ünlendiren öncelikle ulus ve ulusçuluk konularındaki teori-

leri oldu. 
Kalkış noktası Habsburg Devleti’nin birliği ve bekası olan teoriler-

ini Marksizm ile uzlaştırma girişiminde bulundular. 
Victor Adler (1852-1918), Rudolf Hilferding (1877-1914), Max Ad-

ler (1873-1937) ve Friedrich Adler (1879-1960) de bahsini ettiğim 
Marksizm okulunun temsilcileriydi. 

Trotsky, “Kautsky Okulu” olarak tanımlıyor bu ekibi.  
Kautsky’i bir baba ve öğretmen gibi gördüklerine işaret ediyor. 
Trotsky’e göre Karl Renner (1870-1950), Marksist terminoloji 

kullanan bir saray memuru, ekonomist Rudolf Hilferding “kavga 
vermeden teslim olmaya hazır” bir tip, Otto Bauer (1881-1938) ise, 
politik irade ve cesaretten yoksun ama kitap okuma kapasitesi 
yüksek, olgu toplayıp pratik politika için sonuçlar çıkartan daha 
eğitimli ve bilgili biriydi. 

(Bkz. Leon Trotsky, Terrorism and Communism: An Answer to 
Karl Kautsky, 1920). 

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SDAP), Victor Adler’in çeşitli 
milliyetlerin sosyalist örgütlerini Hainfeld Kongresi’nde (1888) bira-
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raya getirmesi ve tek bir ortak partide (Gesamtpartei) birliğe ikna 
etmesiyle kurulmuş.  

Viyana veya Wimberg Kongresi’nde (1897), ayrılmaları önlemek 
için, Alman, İtalyan, Polonyalı, Ruthen (Ukranyalı), Çek ve Güney 
Slav sosyalist partilerinin federal birliğine dönüşmüş. 

Brünn Kongresi’nde (1899), birleşik partinin ulusal sorun progra-
mı, demokratik bir federal devlet içinde ulusal otonomi olarak formü-
le edilmiş. 

Bu sırada “ulusal otonomi”den anlaşılan hep olduğu gibi toprağa 
dayalı bir özerklik, yani bölgesel özerkliktir. 

Fakat kongre sırasında farklı fikirler de dolaşımdadır. 
Özellikle iki isim, Karl Renner ve Otto Bauer, bu kongrede ko-

nunun otoriteleri olarak öne çıkarlar. 
Çok geçmeden Rudolf Springer kalem adını kullanan Karl Ren-

ner’in ilkin “Staat und Nation” (Devlet ve Ulus, 1899), birkaç yıl son-
ra ise “Der Kampf der österreichischen Nationen um den Staat” (A-
vusturya Uluslarının Devlet İçin Mücadelesi, 1902) ve “Das Nationa-
le Problem” (Ulusal Sorun, 1902) başlıklı çalışmaları yayınlanır. 

Böylece Avusturya’da ulusal sorunlara ilk teorik çözüm önerileri 
Renner’den gelir. 

Renner, toprak ilkesine, yani toprağa dayalı otonomi (bölgesel 
özerklik) talebine karşı çıkar; ulusal sorunun meşru olduğu tek alan-
la, kültür (ve iletişim) alanıyla sınırlandırılmasını savunur.  

Bu çözüm önerisini “Bireysel Özerklik” (Personal Autonomy) ola-
rak adlandırır ve “Bir modern devlet içinde çeşitli dini cemaatlerin 
birlikte varolma tecrübesi”ne dayandırır. 

Bu önerinin açılımı kısaca şöyledir: 
Çok uluslu bir devlet içinde, bu devletin her vatandaşı, ikamet et-

tiği yerden tamamen bağımsız olarak (nerede oturursa otursun), 
kendi milliyeti veya ulusundan bireylerle birlikte otonom bir bir-
lik/kuruluş şeklinde örgütlenecek, hangi azınlığın/birliğin üyesi o-
lacağını gönüllü olarak bizzat kendisi kararlaştıracak, ulusal işlerden 
devlet değil, yasal olarak tanınan güvencelere dayanarak bu ulusal 
birimler sorumlu olcaktır. 

Renner’in bu formülü daha çok “Ulusal Kültürel Özerklik” diye bi-
linir oldu. 

Ulusu bir “Bireyler Topluluğu” olarak tanımlayan, toprakla ve dev-
letle bağını koparan bir yaklaşımdı bu. 
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Ulusları dinlere benzetiyor, kiliselerin (dini cemaatlerin) örgütlen-
me modelinden esinleniyordu. 

Renner, bu görüşünü 1908’de şöyle ifade etmiştir: 
“Devletin faaliyetlerini ikiye bölelim. Ulusal ve politik konuları 

ayıralım. Nüfusu hem vatandaşlar olarak (devletle ilişkisine göre), 
hem de milliyetler çizgisinde örgütleyelim.” 

(Karl Renner’den aktaran Arthur G. Kogan, The Social Democ-
rats in the Habsburg Monarchy, 1949). 

Bu görüşlerin kısmen revize edilmiş bir versiyonunun asıl kaynağı 
gizlenerek Türkiye’de de piyasaya sürüldüğünü biliyoruz.  

Renner’in bu görüşlerini benimseyen Otto Bauer, 1905 Rus Dev-
rimi’nin bütün hızıyla devam ettiği koşullarda, bu devrimin Avustur-
ya’da ve başka yerlerde başta Slavlar olmak üzere “tarihsel-
olmayan ulusları” da harekete geçirdiği bir vasatta, 1906 yılında, 
“Milliyetler Sorunu ve Sosyal Demokrasi” (The Question of Nationali-
ties and Social Democracy) adında hayli kapsamlı bir kitap kaleme 
almaya başladı. 

1907’de yayımlanan bu kitapta Renner’in tezlerini geliştirip bir 
ulus teorisine dönüştürdü. 

Bauer, bu kitabının son bölümünde Avusturya Sosyal Demokrat 
Partisi’nin Brünn ulusal programını eksik ve muğlak bulduğunu, bu-
nun yerine Renner’in çözüm önerisinin ikame edilmesini savundu. 

(Bkz. Otto Bauer, The Question of Nationalities and Social De-
mocracy, 1907). 

9- Otto Bauer’in Ulus Teorisi 

“Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı“ şeklindeki formülasyo-
nun (bu ifade biçiminin) uluslararası sosyalist harekette Polonya 
tartışmaları ardından benimsendiğine değinmiştim. 

Renner ve Bauer, ne bu ilkeyi savundular, ne de bölgesel özer-
kliği. 

Bu ikiliye göre işçi sınıfının ve sosyalistlerin ulusal sorundaki 
talebi “Kültürel Özerklik“ olmalıydı.  

Otto Bauer‘in bu kitabını tüm partiye (Gesamt Partei) bu çözüm 
yolunu benimsetmek amacıyla kaleme aldığı, kültürü eksene oturtan 
ulus tanımından ve kitabın son bölümünde parti programına kültürel 
özerkliğin konmasını önermesinden de bellidir.  
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Kültürel özerklik talebi ile Bauer’in ulus tanımı arasında direkt bir 
bağlantı vardı ve bu ulus teorisi Avusturya ile sınırlı da değildi. 

Böylece ulusal sorun Polonya tartışmasının ardından bir kere da-
ha uluslararası sosyalist hareketin gündemine oturdu.  

Kautsky‘nin, Lenin‘in, BUND’cu ideologların, Stalin ve 
başkalarının da katıldığı tartışmalar uzunca bir zaman dilimine 
yayıldı. 

Böylece Marksist gelenek 20. yüzyıl başlarında kendi içinden iki 
ulus teorisi çıkardı. 

Bunlardan biri Avusturya Marksizmi adı verilen burjuva sosyaliz-
mine, diğeri ise Bolşevizm olarak bilinen Rus Marksizmine aittir. 

Bolşevizm, Marks ve Engels’in çalışmalarından, bence özellikle 
Slavlar ve Panslavizmle ilişkili yazılarından ve kısmen de Kaut-
sky’nin Bauer eleştirilerinden yararlanarak bu tartışmalar içinde me-
tafizik ulus teorilerine karşı materyalist bir ulus teorisinin temelini 
atmıştır. 

Bu teorinin eksiksiz, tamamlanmış bir şey olduğunu söylemiyo-
rum. 

Geliştirilmeye muhtaç olduğu açıktır. 
Ama bir temel atılmıştır. 
Hal bu iken Marksizmin bir ulus teorisi olmadığını ileri sürenlerin 

bu cesareti ya bu konudaki cehaletleriyle ilişkilidir ya da Marksizm 
maskesi altında Marksizme savaş açmış olmak gibi bir özel misyon-
la. Böylelerinin bütün yaptığı gerçekte çok eskilerde ulus ve din 
konularında öne sürülmüş ne varsa toplayıp kendilerinin icadı 
brand-new (yepyeni) bir şey gibi pazarlamanın ötesine geçmiş de 
değildir. 

Aşağıda ilkin Avusturya Marksizminin Bauer’in adıyla birlikte 
anılan ulus teorisinin elden geldiğince kısa bir özetini vermeyi 
deneyeceğim. 

Bauer’in kitabının (The Questıon of Nationalities and Social De-
mocracy, 1907) esas bölümleri Ulus, Ulus Devlet ve Çokuluslu Dev-
let başlıklı olanlarıdır. 

Bauer, ulus devletin eski tip çok uluslu devlete kıyasla hâlâ ileri 
bir adımı temsil ettiği bir çağda, ulus devlete karşı Avusturya gibi 
eski tipte bir çokuluslu devleti savunur. 
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Teorisinin en zayıf noktalarından biri budur ve bu yaklaşımının 
Avusturya monarşisinin birlik ve bütünlüğünü korumakla bağlantısı 
vardır. 

Bauer, büyük ulusal mücadelelerin yeraldığı kendi zamanında bu 
mücadelelere ragmen doyurucu bir “ulus teorisi”nin yokluğuna işaret 
ederek başlar kitabına.  

Kitabını bu ihtiyacı karşılamak için düşündüğünü söyler.  
“Ulusun özü”nün, yani insanları bir ulus olarak birleştiren bağın 

veya onu kendi benzerlerinden ayırt eden şeyin ne olduğunu sorar.  
Soruyu doğru sorar. 
Sorunlu olan cevaplarıdır. 
Ona göre insanları bir ulus olarak birleştiren ne ortak köken, ne 

ortak dil, ne ortak bilinç, ne ortak toprak, ne de başka bir şeydir. 
Peki nedir? 
Bauer’in buna cevabı “ortak karakter”dir. 
Yani “ulusal karakter”dir, “karakter birliği”dir. 
Sonra “Ulusal karakter”den ne anladığını izah eder.  
Ona göre “ulusal karakter”, bir ulusu bir diğerinden ayırt eden “u-

lusal özellikler”dir. 
Bu özelliklerin kimi fiziksel (beden, saç ve göz rengi gibi), kimi de 

entelektüeldir, başka deyişle düşünceler, adetler, gelenekler, hisler, 
tercihler, ahlak ve adalet anlayışı, dini inançlar ve eğilimlerle 
ilişkilidir; kısaca kültüreldir. 

Burda ulusun özünün, yani ayırıcı yönünün onun karakteri 
olduğunu söylerken, daha ilerde ulusun kültürünü (Bauer’de kültür 
terimi dili de içeriyor), bir başka yerde ise kaderini öne çıkardığı olur. 

Bauer’in çözüm önerisi de (okulları ve eğitimi milliyetlere göre 
bölen Ulusal Kültürel Otonomi önerisi) kültüre tanıdığı öncelikle ala-
kalıdır. 

Kültürel otonomiyi “kültürel self-determinasyon” olarak tanımlar. 
Kısaca Bauer’in tanımı hayli karmaşıktır. 
Kitabın bütününden Bauer’in ulusal karakteri ulusun ayırıcı yanı 

olarak gördüğü, bu karakterin ulusun kültürü tarafından, kültürünün 
ise kaderi tarafından belirlendiğini düşündüğü sonucu çıkarılabilir. 

Bauer’deki “kader” sözcüğü tarih (veya ortak tecrübe) olarak 
okunabilir. 

 
Böylece Bauer’de şu gibi tanımlarla karşılaşıyoruz: 
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“Ulus, bir karakter topluluğudur.” 
“Ulus, hiçbir zaman sadece bir karakter topluluğu değildir; ayrıca 

bir kültür topluluğudur.” 
“Bir ulusun özü bir kültür topluluğu olmasıdır.” 
“Ulus, bir kader topluluğundan başka bir şey değildir; daima böy-

ledir.” 
“Ulus, kader birliğinden doğan bir karakter birliği olarak tarif edi-

lebilir.” 
 
Bauer, ulusu tarihsel bir fenomen olarak, tarihin bir ürünü olarak 

görür. 
“Ulusun tarihi üretim ve mülkiyet biçimlerinin tarihini yansıtır” der. 
Fakat ulusun “klan komünizmi” çağından beri varolduğunu ileri 

sürer.  
Örneğin “klan komünizmi” dönemindeki Almanları, yani ortak kö-

kene dayanan kan topluluğunu (kan birliğini) ulus olarak tanımlar.  
Her çağda, ilkel komünal, köleci, feodal, kapitalist dönemlerin 

hepsinde ve sosyalist gelecekte de ulustan sözeder. 
Ulus ile aşiretleri veya aşiret gruplarını ayırt etmez.  
“Feodal ulus”, “Kapitalist ulus” gibi kavramlar kullanır. 
Böylece Bauer’de toplum ve ulus terimleri birbirine karışır, öz-

deşleşirler. 

10- Kautsky–Bauer Polemiği  

Karl Kautsky (1854-1938), Avusturya’nın “milliyetler sorunu” üze-
rine çok sayıda makale yazmış biri. 

Editörü olduğu haftalık Neue Zeit gazetesinde Bauer’in kitabı 
çıktıktan hemen sonra bu kitapta öne sürülen görüşler üzerine de bir 
yazı yayımlamıştır. 

(Bkz. Karl Kautsky, Nationalität und Internationalität/Milliyet ve 
Enternasyonalizm, Neue Zeit, 18 Ocak 1908) 

Bahsini ettiğim Kautsky-Bauer polemiği işte bu sırada ve Alman 
Sosyal Demokrat Partisi’nin yayınlarından Neue Zeit’ta yaşanıyor. 

Kautsky, bu polemikte kendi ekibinden biri olan Bauer’in ulus teo-
risine katılmaz. 

Bauer, ulusu bir “kültür (ve karakter) cemaati” olarak tarif 
ediyordu. 
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Bu tanımın kültürü çok fazla öne çıkardığını ve dile yeterince ö-
nem vermediğini düşünen Karl Kautsky ise, örnekler vererek uzun 
uzun dilin önemini anlatır ve ulusu bir “dil birliği” veya “dil topluluğu” 
(language community) olarak tarif eder. 

Ama ekler: 
“The nation cannot exist without a territory.” 
Yani:  
“Ulus bir toprak olmadan varolamaz.” 
(Bkz. Karl Kautsky, Nationality and İnternationality, s. 154, trans-

latıon by Ben Lewis). 
Kautsky’e göre bir ulusun ne kadar üyesinin diğer milliyetler ara-

sında yaşadığının bir önemi yoktur; ama bir koşulla:  
Bu ulusun çekirdeği (veya gövdesi) sınırları belli bir toprak üze-

rinde tutunmak zorundadır. 
Çünkü “dilsel kültürün” (linguistic culture) hayatı bu belli toprak 

üzerinde yoğunlaşır. 
Bu eksikse, yani dilsel kültür devamlılık gösteren bir toprak üs-

sünden dışarıya doğru yayılışını ve etkisini sürdüremezse, o ulusun 
dağılmış üyeleri çok geçmeden dillerini ve kimliklerini/milliyetlerini 
yitirirler. 

Kautsky, ek olarak, belli bir toprağı/coğrafyayı tek birim halinde 
sürekli birbirine bağlamakta ticaretin (yani iktisadın) önemine deği-
nir. 

Bauer’in “çokuluslu devlet” sempatisine ve bunun tamamen 
Avusturya’daki çokuluslu devletin geleceğiyle ilişkisine işaret eden 
Kautsky, ulus devlet ve çokuluslu devlet konularındaki görüşünü 
şöyle ifade eder: 

“Ulus devlet modern ilişkilere tekabül eden devlet biçimidir. 
(...) 
Çokuluslu devletler, iç şekillenmeleri şu ya da bu nedenle geri 

veya anormal kalan devletlerdir.  
Bu açık şekilde ancak Türkiye ve Rusya örneklerinde görülebi-

lir...” 
(Bkz. Karl Kautsky, Nationality and İnternationality). 
Kautsky, Bauer’in ulus teorisinde ulus devlet kurma veya ayrılma 

eğilimlerinin ardındaki iticilerin (dil dahil) de küçümsendiğini düşü-
nür. 
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Birinci Savaş’ın sonlarına doğru kaleme aldığı “Die Befreiung der 
Nationen” (Ulusların Kurtuluşu, 1917) başlıklı bir yazısında, Kautsky, 
bir kere daha Bauer’in ulus teorisine döner.  

Burda, özetle: 
“Bauer, bizim en önemli Marksistlerimizden biridir. Onun kitabı 

yazdığı her şey gibi mükemmeldir. Ulusal sorunda kendini eğitmek 
isteyen hiç kimse onu atlayamaz. Ama ben onun başlangış nok-
tasını paylaşmıyorum. Bauer’in çıkış noktası benimkinden tamamen 
farklıdır” diyor ve kendi fikrini tekrarlıyor: 

“Bana göre milliyet bir dil topluluğudur.” 
(Bkz. Die Befreiung der Nationen, Bölüm 6, Otto Bauers Theorie 

der Nationalität) 
Daha sonra Bauer’in teorisini birkaç noktada daha eleştirir.  
Örneğin, Bauer’in sosyalist gelecekte ulus ve ulusal kültür hak-

kında dedikleri, ulusların zamanla kendilerini birbirlerinden daha 
kalın çizgilerle ayrıştıracakları şeklindeki fikirleri deşilecek olursa, 
burdan Bauer’in kendisinin de katılamayacağı çok sonuç çıkabile-
ceğini belirtir. 

Bauer’de ulus ile toplumun aynılaştığına dikkat çeker.  
Bauer’in “karakter cemaati” dediği şeyin ancak içinde yaşanılan 

koşulların bütün topluluk (veya ulus) için aynı olması durumunda 
olanaklı olabileceğine, karakter benzerliklerinin sadece koşulların 
benzerliğinden doğabileceğine işaret eder.  

Kautsky’e göre kültüre ulaşmanın köprüsü dildir, yani kültürle 
ilişkide de ulus/milliyet bir “dil cemaatine” denk düşer. 

Bauer’in kültür ve karaktere düştüğü vurguya karşı, Kautsky, bir 
devlet içinde uluslar ya da milliyetler arasındaki anlaşmazlıkların 
ulusal karakterler ya da ulusal kültürler arasındaki çatışmadan değil, 
fakat pazar için ve devlet iktidarı için (belli bir dilin iktidarını da bera-
berinde getirecek olan) mücadelelerden ileri geldiğinin ve bu 
mücadelelere ancak sosyalizmin son verebileceğinin altını çizer  

(Bkz. Karl Kautsky, Die Befreiung der Nationen, Bölüm 8, Der 
Kampf der Nationalitäten und der Sozialismus/Milliyetlerin Kavgası 
ve Sosyalizm) 

Bu eleştiriler Bauer’in ulus teorisinde kayda değer bir değişikliğe 
yol açmış değil. 

Bunu Bauer’in kendi kitabının ikinci basımına 1924 yılında 
yazdığı “önsöz”den biliyoruz. 
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11- Bolşeviklerin Ulus Teorisi  
 
Marks ve Engels’te henüz rafine edilmemiş şekliyle bir ulus teori-

sinin varlığına işaret etmiştim.  
Daha çok Engels’in yazılarında işlenmiş olmakla birlikte, Marks’ın 

da görüşleridir bunlar.  
Bundan kuşku duyulamaz. 
Engels’in tarihi ve tarihi olmayan “uluslar” ayrımı, bugüne kadar 

fark edilmemiş olsa bile, bir ulus tanımı içermektedir. 
Bu tanımın ayrıntılarını Engels’in Democratic Pan-Slavism 

(1849), Germany and Pan-Slavism (1855), Po and Rhine (1859, bir 
broşür) ve Marks’ın isteği üzerine Ocak-Nisan 1856 tarihleri arasın-
da New York Daily Tribune için kaleme alınmış olan Panslavizmle 
polemik yazılarında bulmak mümkündür. 

Engels’in New York Daily Tribune tarafından yayımlanmamış 
olan Panslavizmle polemik yazılarının bir bölümü kayıptır. 

Yukarda bahsini ettiğim yazılarında Engels, Slavların neden tek 
bir ulus oluşturmadıklarını izah ederken, başka şeylerin yanında, dil, 
toprak, iktisadi yaşam ve kültür birliği gibi faktörlerin eksikliğine işa-
ret etmektedir. 

Örneğin: 
“Slav diyalektleri arasındaki fark o kadar büyüktür ki, birkaç istis-

na dışında birbirlerini anlamıyorlar. Bu gerçek 1848 Prag Slav Kong-
resi’nde eğlenceli bir şekilde açığa çıktı. Tüm delegeler tarafından 
anlaşılabilir bir dil bulmak için bu kongrede çeşitli girişimler oldu, 
hepsi başarısız kaldı. Sonunda en çok nefret ettikleri Almanca ko-
nuşmak zorunda kaldılar...Dolayısıyla Avusturya Panslavizminde 
başarı için eksik olan en hayati elementlerin şunlar olduğunu görü-
yoruz: Kitlesellik (mass) ve birlik (unity)...Birlik eksik, çünkü.....onu 
gerçekleştirme girişimi daha ilk etapta dil çeşitliliği yüzünden çök-
müştür...” 

(Bkz. Germany and Pan-Slavism, 21 Nisan 1855) 
Aynı makalesinde Engels, “farklı eyaletlere dağılmış haldeler” 

dediği Avusturya Slavları arasında toprak birliğinin de bulunmadığı-
na işaret etmekte ve eklemektedir: 

“Bu nedenle bu milliyetler ağırlıkla Avusturya topraklarında yaşa-
salar da ayrı bir ulus oluşturmazlar, böyle tanınmazlar.” 
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Engels, bu yazılarında Slav topluluklarını bölen din-kültür farklılık-
larına da değinmektedir. 

Engels’te “self-determinasyon (right to dispose itself)” kavramına 
da rastlıyoruz. 

Lenin aktarıyor bunu. 
“Ryazanov, Grunberg’ Archives of History of Socialism’de (1916, 

I), Engels’in Polonya sorunu üzerine 1866’da yazdığı çok enteresan 
bir makalesini yayınladı. Burda Engels, proletaryanın Avrupa’nın 
büyük/ana uluslarının politik bağımsızlığını ve ‘self-
determinasyon’unu (right to dispose itself)’ tanımak zorunda oldu-
ğunu vurguluyor. Bu sözcükler (self-determinaton, right to dispose 
itself) orijinal metinde İngilizce’dir. Engels ‘milliyetler ilkesinin’, özel-
likle bu ilkenin Bonapartist uygulamasının, yani küçük ulusların bü-
yük uluslarla aynıı seviyeye konmasının saçmalığına..., hem Bona-
partizmin, hem Çartizmin kendi öz çıkarları için küçük ulus hareket-
lerini Avrupa demokrasisine karşı kullandığına dikkat çekiyor.” 

(Bkz. Lenin, The Discussion on Self-Determination Summed Up, 
7. Bölüm, Dipnot 10, Temmuz 1916) 

Marks’ın “Başka bir ulusu ezen bir ulus özgür olamaz!” sözü de 
içerik olarak self-determinasyon konseptinden pek farklı değildir. 

Otto Bauer kendi ulus teorisini formüle ederken Engels’in yukar-
da bahsini ettiğim görüşlerini (ulus tanımı ve diğer) farketmez ya da 
görmezden gelir. 

Fakat Kautsky ve Bolşevikler, referans vermemiş olsalar bile, 
Engels’in bu yazılarını değerlendirmiş olmalıdırlar. 

Kautsky’nin ve Bolşeviklerin ulus teorileri arasında ortak noktala-
rın yanısıra farklılıklar da vardır.  

Dolayısıyla, Renner-Bauer’in, Kautsky’nin ve Bolşeviklerin olmak 
üzere Marksist gelenekten çıkma üç ulus teorisinden bile söz etmek 
mümkündür.  

İlk ikisini önceki bölümlerde özetlemiştim. 
Bu ve sonraki bölümlerde ise Bolşeviklerin ulusal sorun teorisinin 

bir özetini vermeye çalışacağım. 
Lenin, 1913 yılı sonundaki bir makalesinde şöyle diyor:  
“Sosyalist hareket için bir ulusal programın esasları Marksist teo-

rik literatürde son zamanlarda ortaya kondu. Bu literatürde en önde 
glen yeri Stalin’in makalesi alıyor.” 
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(Bkz. Lenin, The National Programme of R.S.D.L.P, 15/28 Aralık 
1913) 

Lenin’in burda referans verdiği Stalin’in “Marksizm ve Milli Mese-
le” (Mart-Mayıs 1913) başlıklı broşürüdür. 

Stalin’in bu eseri başından sonuna kadar Avusturya Marksizm i-
nin, yani Springer (Renner) ve Bauer’in ulus teorisi ile uğraşır ve 
alternatif görüşler geliştirir. 

Bir ezilen ulus Marksistinin (Stalin’in) imzasıyla yayımlanmış olsa 
da, dönemin sosyalist hareketinin önde gelen figürlerinin pek çoğu-
nun ortak kanaati, bu eserin Lenin’in yönlendirmesi altında ve onun 
katkılarıyla ortaya çıktığı yönündedir. 

Bolşeviklerin ulusal sorun teorisinin belli başlı metinlerinden biri 
işte budur. 

Bu teoriyi çeşitli yönleriyle açan, açıklayan ve tartışan da daha 
çok Lenin’dir. 

Lenin’in ve Stalin’in bu konudaki yazılarının hemen hepsi birer 
polemiktir. 

Bu polemikler esas olarak iki tarafa karşı yürütülmüştür. 
(1)Bauerizme ve Bundizme karşı. 
(2) Başta Rosa Lüxemburg olmak üzere Polonyalı Marksistlere 

karşı. 
1903, 1913, 1914-1916 (Birinci Savaş yılları) ve sonrası, bu po-

lemiklerin yoğunluk kazandığı tarihlerdir. 
 

12- Ulusal Sorun Programı ve Ulusal Örgütlenme Anlayışı 
Üzerinde İlke Ayrılıkları 
 

Bolşeviklerin ortak görüşlerini yansıtan Stalin’in broşürüne daha 
sonra geleceğim. 

İlkin ona öngelen sürece değinmem gerek.  
Springer (Renner) ve Bauer’in “kültürel ulusal otonomi” olarak bi-

linen ulusal sorun programı Avusturya’da doğdu, fakat Rusya’da 
tutundu. 

Lenin’in deyişiyle Rusya’da bir “salgına” dönüştü. 
Rusya’da bu program ilkin ve özellikle Yahudi azınlığın örgütleri 

arasında taraftar bulmuştu. 
Tesadüf değildi bu. 
Dağılmış bir azınlıktı Yahudiler. 
Çoğunluk oldukları belli bir toprak parçası yoktu. 
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Avusturya Marksizminin toprak-dışı (topraktan bağımsız) ulus 
tanımı ve çözüm önerisinin şampiyonluğunu üslenmelerinde bu ob-
jektif konumlarının payı büyüktü. 

Yalnızca Yahudi burjuva partileri değil, Yahudi işçi örgütü Bund 
da Bauer’in fikirlerini benimsemişti. 

Bund’un bu eğilimleri Rusya işçi ve sosyalist hareketinde ulusal 
sorun programı ve ulusal örgütlenme anlayışı üzerinde ilke 
ayrılıklarına, bağlı olarak tartışmalara ve ayrışmalara yolaçtı. 

Bund, uzun adıyla Rusya, Polonya ve Litvanya Genel Yahudi İşçi 
Birliği, 1897’de Yahudi sosyalistlerinin bir kongresinde kurulmuş, 
Rusya Sosyal-Demokrat İşçi Partisi (RSDİP)’nin 1898’deki ilk kon-
gresinde “otonom bir örgüt” olarak bu partiye katılmıştı.  

Fakat 1901’de toplanan 4. Kongresinde R.S.D.İ.P’i Rusya’daki 
“ulusal örgütlenmelerin bir federasyonu”, kendisini de “federal bir 
üye” olarak tarif eden bir karar alarak, R.S.D.İ.P ile örgütsel ilişkileri-
ni değiştirmeye karar verdi.  

Böylece Bund, ulusal programdan sonra ulusal örgütlenme konu-
sunda da Avusturya modelini benimsedi ve R.S.D.İ.P’in 2. Kon-
gresi’nde (1903) bunlara ek olarak, Rusya’da “Yahudi proletarya-
sının tek temsilcisi” olarak tanınmasını talep etti, yani “temsil tekeli” 
istedi. 

RSDİP 2. Kongresi örgütlenme konusunun yanısıra dört konuda 
daha ilke ayrılıklarına sahne olmuştu: 

(1)Demokratik ilkelere yaklaşım konusunda. Bu konudaki tar-
tışma Ekim Devrimi’nden sonra yeniden güncelleşmiştir.  

(2)Köylü sorununda, yani RSDİP’in tarım programı üzerinde.  
(3)Başta liberal burjuvazi ve köylülük olmak üzere Çarlığa muhalif 

diğer sınıf hareketlerine karşı tutum meselesinde. Başka deyişle 
hangi muhalif hareketlerle uzlaşmalar, anlaşmalar veya ittifaklar 
yapılabileceği veya hangilerinin desteklenebileceği konusunda. Bu 
konudaki duruşu Lenin’i yalnızca Menşevikler’den değil, Plekha-
nov’dan da ayırıyordu. 

(4)Ulusal sorun programı ve ulusal örgütlenme anlayışı üzerinde.  
Programa ve stratejiye ilişkindi bunlar genelde. 
Örgüt meselesinde Iskracılar arasındaki bölünmenin geri plana 

ittiği bu farklılıkların 1905 Devrimi ve sonrasında yeni ayrışmalara 
neden olduğu bilinen bir şeydir. 
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RSDİP 2. Kongresi’nde ulusal sorun programı ve ulusal örgüt-
lenme anlayışı konusundaki ilke ayrılıkları Yahudi Marksistleri 
(Bund) ve Polonyalı Marksistler ile yaşanmış ve bu tarihten sonra da 
ulusal sorun tartışmaları esas olarak bu iki hat üzerinden ilerlemiştir. 

Polonyalı Marksistlerin bu kongrede Rosa Lüxemburg’un kendisi 
tarafından değil, Adolf Warski (Warszawski) ve Hanecki tarafından 
temsil edildiğini Lenin’in yazılarından biliyoruz.  

(Bkz. Lenin, The Right of Nations to Self-Determination; 9. Bö-
lüm, The 1903 Programme and İts Liquidators, Şubat-Mayıs 1914; 
ayrıca bkz. Lenin, Theses for a Lecture on the National Question, 3. 
Bölüm, Two Theories of Marxism on the National Question, Ocak-
Şubat 1914) 

Adolf Warski (1868-1937), herhangi biri değil. 
Polonya partisinin en önde gelen kurucusu, hatta kimi kaynaklara 

göre Rosa Lüxemburg’un birçok fikrinin de gerçek mimarıdır. Ör-
neğin 1969’da yayımlanmış olan ”Rosa Lüxemburg” başlıklı kitabın 
yazarı J.P.Nettle’a göre, Polonya’daki Marksist hareketin fikir babası 
da, Rosa Lüxemburg’u perde gerisinden yönlendiren isim de, geri 
planda durmayı tercih eden Adolf Warski idi. 

Lenin, RSDİP 2. Kongresi’nde Polonyalı delegeler Warski ve Ha-
necki ile tartışmaların kongre genel kurulunda değil, Program Komi-
syonu’nda cereyan ettiğini, burda Warski ve Hanecki’nin self-
determinasyon hakkını tanımadıklarını açıklayarak, birlik için bu 
maddenin RSDİP programından çıkarılmasını önerdiklerini anlatır. 

Bu önerilerinin kesin bir dille red edilmesi üzerine Warski ve Ha-
necki kongreyi terk ederler; ama geride taslak programdaki self-
determinasyon hakkı yerine konmasını istedikleri şu metni bıraka-
rak: 

“Devlete entegre edilen tüm uluslara kültürel gelişmelerinde tam 
özgürlüğü garanti eden kurumlar” 

(Aktaran Lenin, The Right of Nations to to Self-Determination, 7. 
Bölüm, “The Resolution of the London International Congress, 
1896”, Şubat-Mayıs 1914) 

Polonyalı Marksistlerin bu önerisi Bund’un yalnız olmadığını, Kül-
türel Ulusal Otonomi fikrinin sadece Yahudi Marksistleri değil, Po-
lonyali Marksistleri de peşinden sürüklediğine işaret ediyor.  
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Lenin, Program Komisyonu’ndaki tartışmalarda daha çok Plek-
hanov’un konuştuğunu ve Rosa Lüxemburg’un yoldaşlarını acıma-
sız şekilde gülünç bir konuma düşürdüğünü belirtiyor. 

Bund’cular ise bu kongrede partinin ulusal programına şu ifade-
nin eklenmesini önerirler: 

“Ulusların kültürel gelişmesinin tam özgürlüğünü garanti eden ku-
rumların kurulması.” 

Polonyalı Marksistlerin teklifinden bir farkı yoktu bunun.  
“Kültürel ulusal otonomi” fikrinin farklı ifade biçimleriydi bunlar. 
Program ve federal örgütlenme teklifleri red edildikten sonra 

Bundcular da kongreyi terk etmişlerdir. 
Lenin’in Doğu Avrupa ve Asya’da burjuva devrimleri çağının 

başlangıcı olarak tanımladığı 1905 Devrimi ile birlikte Rusya’daki 
milliyetlerin uyanışında belirgin bir yükseliş gözlenir. Bu devrimin 
yenilgisini izleyen karşı-devrim döneminde (1907-1912) ise, Kültürel 
Ulusal Otonomi fikri başka milliyetler arasında (Kafkasya’da vd) ve 
parti saflarında ortaya çıkan tasfiyeci eğilimler arasında (örneğin 
1912 Ağustos Bloku girişimi sırasında) yeni yandaşlar bulur kendisi-
ne. Stalin’in broşürü bu milliyetçi dalgaya karşı sosyalizmi ve enter-
nasyonalizmi savunmak için kaleme alınmıştır. 
 

13- Sorunun Örgütlenme Boyutu: Sosyalistlerin Ulusal 
Örgütlenme İlkesi Olarak Otonomi 
 

Rusya sosyalist hareketinde azınlık işçileri ve sosyalistlerinin par-
ti veya örgütleriyle ilişkiler, örgütlenme ilkeleriyle ilgili sorunlar, daha 
çok Bund’un şahsında tartışılmıştır. 

Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin (RSDİP) 1898’deki ilk 
kongresinde kabul edilen tüzük, partinin tüm yerel örgütleri için oto-
nomi öngörüyordu.  

Ezilen ulus ve azınlıkların yaşadığı ulusal bölgeler için de bu ör-
gütlenme ilkesi, yani otonomi geçerliydi.  

Bu noktada değişen tek şey otonominin sınırlarıydı.  
Bir “ulusal” örgütün otonomisi herhangi bir yerel örgütte olduğun-

dan bir şekilde daha geniş olacaktı.  
(Bkz. Lenin, The Jewish Question) 
Yahudi Marksistleri (Bund) bir yeniden kuruluş kongresi olan ünlü 

2. kongreye farklı bir örgütlenme ilkesiyle gelmişlerdi: Birleşik part i-
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nin (RSDİP’in) kendisini federal bir örgütlenmeye dönüştürmesi ta-
lebiyle.  

Aslında fiili durum tamda böyleydi. 
Dahası, Bolşeviklerin kendilerini ayrı bir partiye dönüştürdüğü 

1912 yılına kadar da fiili planda RSDİP’in tüm bileşenlerinin parti ile 
ilişkilerinde hakim olan ilişki biçimi federalizm olmuştur.  

Bund’un yaptığı bu fiili durumdan bir örgüt ilkesi çıkarmak, onu 
resmileştirmekti. 

Bu konuda Bund gibi düşünen başkaları da vardı aslında; eski 
Ekonomistler, hatta Rosa Lüxemburg’un partisi gibi.  

Kongre gündeminin ilk maddesi kongrede temsil edilen tüm grup-
ların tek bir parti halinde kaynaşmak üzere kendilerini dağıtmalarıy-
dı.  

Bund’un federal örgütlenme anlayışı ve parti içindeki yeri mese-
lesi de bu başlık altında tartışıldı ve red edildi.  

Çoğunluk otonomi (özerklik) ilkesinde diretince Bundcular kon-
greyi terketti.  

Aşağıdaki satırları Lenin’in Bund ile polemiklerinden aktarıyorum: 
“Biz federasyonu ilkede red ediyoruz. Federasyon; ayrı, tamamen 

bağımsız birimler arasında bir anlaşmayı öngörür.” 
“Federalizm, teorik olarak ancak ulusçu fikirler temelinde haklı 

gösterilebilir...(Örgütlenmede) federalizm ilkesi ile Yahudilerin bir 
ulus olduğunun Bund’un şu aynı 4. Kongresinde ilan edilmiş olması 
tesadüf değildi.” 

“(Bund), siyonist akımın Yahudi ulusu tezinin, Yahudi milliyetçil i-
ğinin etkisi altındaydı.” 

“Biz partimizin yapısında federasyona karşıyız” 
(Bkz. Lenin, The Jewish Question, 1903; Bund’cu Milliyetçilikte 

En Son Söz, 1903; RSDİP İçinde Bund’un Yeri Üzerine Konuşma, 
1903; Litvanya Sosyal-Demokratları 4. Kongresinin Taslak Progra-
mı, 1913) 

Lenin’e göre, sosyalistlerin örgüt ilkesi, birleşik/merkezi bir parti 
içinde otonomi olmalıdır. Federasyon tecrit demektir. Federal ilişki-
lerde parti üyesi parti yaşamına doğrudan katılamaz. Örgütsel birlik 
durumu ancak otonomi halinde mümkündür.  

Birleşik parti; sektör, bölge, ırk, milliyet, cins farklarına bakmaksı-
zın tüm proletarya için ortak olan temel talepleri öne sürmeli; ortak 
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programın genel ve temel fikirlerini kendi somut/özel koşullarına 
uygulama görevi otonom parti örgütlerine bırakılmalıdır. 

 

14- Stalin’in Bolşevizmin Ulus Teorisine Katkısı ( I. ) 
 

Bu ve bir sonraki bölümde Stalin’in “Marxism and the National 
Question” (Marksizm ve Milli Mesele, 1913) isimli broşüründeki gö-
rüşlerini toparlamak istiyorum. 

 
ULUS 
Stalin’e göre ulus; feodalizmden kapitalizme geçiş sürecinde, dil, 

toprak, iktisadi hayat ve kültür birliği etrafında oluşmuş tarihsel ve 
istikrarlı bir insan topluluğudur. 

Ulusun ayırıcı özellikleri, ortak bir toprak, dil, ekonomik yaşam ve 
kültürdür (ruhi şekillenme, ulusal karakter). 

Bu dört unsur, yani toprak, dil, ekonomik bütünlük ve kültür birlik-
te varolmalıdırlar.  

Bunlardan bir tekinin bile yokluğu halinde ulustan sözedilemez. 
Ulus, bu özelliklerin kombinasyonudur. 
Tarihsel bir fenomendir. 
Feodal aşamadan kapitalist aşamaya geçiş sürecinin ürünüdür. 
Ulus, tek bir ırktan veya akraba aşiretlerden oluşmaz. 
Köken birliğine, kan ve akrabalık bağlarına dayanmaz.  
Farklı ırkların ve aşiretlerin bir süreç içinde karışıp kaynaşmasın-

dan oluşur. 
“İstikrarlı” bir topluluktur ulus. 
Çünkü birbirine şu yada bu yoldan tesadüfen ve geçici olarak iliş-

tirilmiş gevşek, gelişigüzel bir yığın, sıradan bir insan koleksiyonu 
değil, fakat uzun süreli, düzenli, sistemli, belirli bir insan topluluğu-
dur. 

Ulusal karakter, ulusu oluşturan karakteristiklerden (ayırıcı özel-
liklerden) yalnızca biridir. Onu maddi yaşam koşullarından kopara-
rak ulusun biricik özelliğine, geri kalanları ise olsa olsa gerekli koşul-
lara dönüştüren Springer ve Bauer’in teorileri elle tutulmaz, görün-
mez, dokunulmaz, mistik bir karakter taşırlar. 

Ulusu ayırt eden sadece tek bir element değil, genellikle belirli 
sayıdaki özelliklerdir.  

Farklı uluslar kıyaslandığında kimi zaman bu özelliklerden biri, 
kimi zaman bir diğeri en ayırt edici unsur olarak öne çıkmaktadır. 
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“Bauer, açık ki, tarihsel bir kategori olan ulusu etnografik bir ka-
tegori olan aşiret ile karıştırmaktadır.” 

(Bkz. Stalin, a.g.e.) 
Bauer, kendi kitabında Çekler ve Yahudiler ile ilgili olarak yer yer 

adeta kazaren toprağın ve dilin önemine işaret etmekledir: Hiçbir 
ulus ortak bir dil olmadan varolamaz, toprağı olmadığından Yahudi-
ler ulus olarak varlığını devam ettiremez gibi.  

Böylece Bauer, “idealist ipliklerle birbirine bağlanan kendi öz ulus 
teorisini” bizzat kendisi çürütüyor. 

Sosyalizm kendi ulusal programını Springer ve Bauer’in kağıttan 
uluslarına göre değil, gerçek, hareket eden, canlı, eylemli uluslara 
göre belirler. 

 
ULUSAL HAREKET 
Ulus, belli bir çağa aittir. 
Uluslaşma süreci, yani insanların uluslar haline geldiği süreç, fe-

odalizmin tasfiyesi ve kapitalizmin gelişmesi sürecidir. 
Bu gelişmeler bir ve aynı süreçte yeralır, örtüşürler. 
Batı Avrupa’da (İrlanda hariç), yani bu süreçlerin en erken ya-

şandığı yerlerde, durum budur. 
İngilizler, Fransızlar, Almanlar, İtalyanlar ve kimi diğerleri işte bu 

süreçte, yani feodalizmin tasfiye edildiği ve kapitalizmin yükselişe 
geçtiği dönemde, birer ulus ve ulus devlet olarak ortaya çıktılar. 

Ulusların oluşması ile bağımsız ulus devletlerin kurulmasının eş-
zamanlı olarak gerçekleştiği örneklerdir bunlar. 

Fakat feodalizmin henüz tasfiye edilmediği, kapitalizmin az geliş-
tiği Doğu Avrupa’da, Avusturya-Macaristan ve Rusya örneklerinde, 
uluslaşma ve ulus devletleşme eşzamanlı bir şekilde yaşanmadı.  

İçinde birden çok ulusu barındıran çokuluslu devletler çıktı orta-
ya. 

Bu ülkelerde farklı ulusları bir devlet halinde birleştirenler, devlet-
leşmeye en yatkın olan nisbeten daha gelişmiş uluslar oldu: 

Böylece Avusturya’da Almanlar, Macaristan’da Macarlar, Rus-
ya’da Büyük-Ruslar hakim uluslar konumuna yükselerek arta kalan-
ları geri plana ittiler. 

Bu arta kalanlara örnek olarak Avusturya’da Çekleri ve Polonyalı-
ları; Macaristan’da Hırvatları; Rusya’da Ukranyalıları, Letonyalıları, 
Litvanyalıları, Gürcüleri, Ermenileri vs sayabiliriz. 
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Bunlarda uluslaşma süreci bu koşullar altında yaşandı. 
Batı Avrupa’da bir istisna olan İrlanda’nın pozisyonu, Doğu Avru-

pa’da kuraldı.  
Kapitalist gelişmenin etkisiyle bu milliyetler de zamanla uyandılar 

ve kendilerini bağımsız ulus devletlere dönüştürmek için çabaladılar. 
Fakat çok geç kalmışlardı. 
Uzun zamandır devletin kontrolünü eline geçirmiş bulunan A l-

man, Macar ve Büyük Rus hakim sınıflarının ulusal baskı ve engel-
lemeleri ile karşı karşıya buldular kendilerini.  

Ulusal hareket (ve ezilen ulus milliyetçiliği) işte bu baskıla-
ra/koşullara yanıt olarak ortaya çıkar.  

Bu ulusal hareketlerin başında sık sık şehir küçük burjuvazisi 
(Çek örneği) veya milli burjuvazi (Polonya, Litvanya ve Ukranya ör-
nekleri) ile karşılaşıyoruz.  

Yani ulusal harekette baş rolü burjuvazi oynuyor.  
Burjuvazinin milliyetçiliği öğrendiği ilk okul ise pazardır.  
Çokuluslu devletler içinde geç kalmış bu genç burjuvazinin baş 

sorunu pazar sorunudur. 
Amacı yabancı burjuvaziye karşı rekabette kendi ülkesinin paza-

rını güvenceye almaktır. 
Bu mücadelenin bir aşamasında devletin açık müdahalesi başlar. 
Ezilen ulusun politik hak ve özgürlüklerine sınırlamalar gelir, dili 

ve inancı baskılanır. 
Bu baskılar ezilen ulus içinde devlete karşı genel bir hoşnutsuz-

luğa yolaçar. 
Ve ezilen ulus burjuvazisine kendi sınıf davasını vatanseverlik 

söylemi altında gizleme, kendi meselesini tüm ulusun/ülkenin mese-
lesi imiş gibi pazarlama, halkı kendi bayrağı altında toplama fırsatı 
verir bu.  

Böylece pazar üzerindeki ekonomik mücadele politik alana taşı-
nır. 

Ulusal hareket böyle başlar. 
Ulusal hareketin gücünü, ulusun büyük çoğunluğunu oluşturan 

işçi ve köylülerin bu harekete katılma derecesi belirler. 
Bir ulusal mücadele çeşitli faktörlere bağlı olarak İrlanda ve Ga-

liçya’daki gibi yığınsal bir karakter kazanabilir veya Bohemya’nın 
kimi küçük kentlerindeki gibi bir seri küçük çatışma içinde tabela 
kavgasına dönüşerek dejenere olabilir. 
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Ulusal baskı toprak meselesini etkilerse (İrlanda örneği) köylülük 
kitlesel halde burjuvazinin bayrağı altına girebilir.  

Peki ezilen ulusun işçi sınıfı burjuvazinin bayrağı altına girer mi? 
Sınıf çelişkilerinin gelişme derecesine, işçi sınıfının bilinç ve ör-

gütlülük düzeyine bağlıdır bu. 
Sınıf bilinçli işçiler burjuvazinin bayrağı altında saf tutamaz. 
Kendi öz bayrağına sahip olmalıdır sınıf bilinçli işçiler.  
Ulusal hareketin biçimleri veya karakteri (özü, tabiatı) her yerde 

aynı olmaz. 
Bunu ulusal mücadelelerin taleplerine bakarak anlamak 

mümkündür. 
Mesela İrlanda’da ulusal hareket esas olarak tarımsal bir özellik 

taşırken, Bohemya’da bir dil sorununa dönüşmüştür.  
Kimi yerde eşit vatandaşlık, kimi yerde dini özgürlük, kimi yerde 

kendinden memurlar veya kendisi için bir yerel meclis gibi taleplerin 
öne çıktığı görülür. 

Ulusal hareketlerin taleplerindeki çeşitlilik, genelde ulusu o-
luşturan özelliklerle, yani dil, toprak, iktisadi yaşam ve kültürle 
ilişkilidirler. 

Gerçek şu ki, hiçbir ulusal mücadelede Bauer’in ulus tarifinde öne 
çıkarılan “ulusal karakter”e dayalı bir talebe rastlanmıyor.  

Çünkü bir başına soyut, kavranamaz bir şeydir bu.  
J. Strasser’in dikkat çektiği gibi, “Bir politika(cı) ulusal karakter ile 

hiçbir iş göremez!” 
Ulusal hareket özünde daima burjuva bir mücadeledir. 
Esas olarak burjuvazinin çıkarınadır. 
Ne ki bundan, proletaryanın ulusal baskı politikasına karşı müca-

dele etmemesi sonucu çıkarılamaz. 
Ulusal baskı, politik hakların sınırlanması, kuşkusuz ki işçileri de 

etkiler. 
Bu baskı dikkatleri sınıf mücadelesinin sorunlarından (sosyal so-

runlardan) burjuvaların ve işçilerin ortak ulusal sorunlarına çektiği, 
ezilen ulus burjuvazisine “çıkar birliği” yalanını yayma fırsatı verdiği 
ve tüm milliyetlerden işçilerin birliği davasına engeller çıkardığı için 
de tehlikelidir,  

Bu nedenle işçiler bütün biçimleri altında ulusal baskı politikasına 
karşı mücadele etmelidirler. 
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Yine bu nedenledir ki sosyalist hareket ulusların self-
determinasyon hakkını ilan ediyor ve savunuyor.  

“Ulusal hareket öz olarak bir burjuva harekettir ve kaderi de doğal 
olarak burjuvazinin kaderine bağlıdır. Ulusal hareketin nihai olarak 
tarihe karışması ve tam ulusal barış ancak burjuvazinin devrilmesiy-
le, yani sosyalizmin yönetimi altında mümkündür. Fakat kapitalizm 
altında bile İsviçre ve Amerika’daki gibi ulusal gerginlikleri ve bunun 
zararlarını asgariye indirmek olanaklıdır; bu da ancak ilgili ülkenin 
demokratikleşmesi, uluslara özgür gelişme fırsatı tanınmasıyla ola-
naklıdır.” (Bkz. Stalin, a.g.e) 

 
15- Stalin’in Bolşevizmin Ulus Teorisine Katkısı ( II. ) 

 
Bir önceki bölümde Stalin’in ulus, uluslaşma süreci ve ulusal ha-

reket konularındaki görüşlerini özetlemiştim. 
Bunlar, Stalin’in broşürünün (Marksizm ve Milli Mesele, 1913) ilk 

iki bölümünde işlenen temel konulardır. 
Stalin’in bu broşürünün sonraki bölümlerinde ifade edilen fikirlere 

gelince. 
Bunların toplu bir özeti iki başlık altında verilebilir.  
Aşağıda Stalin’in anlatımına bağlı kalarak özetliyorum. 
 

AVUSTURYA SOSYALİZMİNİN MİLLİYETÇİ ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE 
RUSYA’DAKİ TAKLİTÇİLERİ 

Avusturyalı Marksistlerin ulusal programı “Kültürel Ulusal Otono-
mi”dir. 

Toprağı değil, nerede yaşıyor olursa olsun bireyi esas alan bir 
program bu. 

Bundan ötürüdür ki “ulusal” sıfatı yakıştırılıyor ona. 
Bölgesel (territorial) olmadığını ifade ediyor bu. 
Çünkü Avusturya, otonom bölgelerin değil, otonom milliyetlerin 

birliği olsun isteniyordu. 
Peki neden kültürel? 
Çünkü politik otonomi değil bu. 
Milliyetler yeniden organize edilerek başlarına meclis (kültürel 

meclisler) benzeri ulusal kurumlar konuyor. 
Apolitik kurumlar bunlar. 
Yetki alanları sadece kültürel konular/çıkarlar ile sınırlı. 
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Politik sorunlara karışmayacaklar. 
Böylece ulusal olan ile politik olan birbirinden ayırılmış olacaktı. 
Brünn Kongresi’nde (1899) benimsenen “Kültürel Ulusal Otono-

mi”nin özü budur. 
(Not: Okuyucunun bu plan ile Osmanlının “Millet sistemi” a-

rasındaki benzerliği fark edebileceğini sanıyorum. Bu planın asıl fikir 
babası olan Springer’in kendisi de işaret ediyordu zaten buna. Ama 
kendi tasarısının demokratik olacağına vurgu düşerek. Bugün Tür-
kiye’de Springer’in politik olanla ulusal olanın birbirinden ayrılmasını 
öngören görüşünü kendisine maleden sözde “Marksist” tiplerle 
karşılaştığımızı da not edelim. Seyfi Cengiz). 

Bu program ulusu “bireylerin birliği” olarak tarif eden bir ulus kon-
septine dayanıyor. 

Örneğin Springer’e göre, “uluslar, kişilerin otonom birlikleridir.” 
Bauer de kimi zaman ulusu “bireylerden bileşen bir cemaat” ola-

rak tarif etmektedir. 
Springer’in ve Bauer’in “kültürel ulusal otonomi” projesi, mevcut 

ulusları yeniden kalıba dökmeye kalkışan bir ulus inşaa projesidir. 
Açık ki sosyalistlere düşen bir görev olamaz bu.  
Bir ülkenin nüfusunu milliyetlere göre ayrıştırmak sosyalistlerin işi 

olamaz. 
İşçi sınıfı adına ileri sürülmüş olsa da, her milliyetin burjuva ve 

işçi sınıfları arasında birlik oluşturmaya hizmet eden bu proje, “sınıf 
mücadelesi sosyalist prensibi” yerine burjuva “milliyetler prensibi”nin 
ve sınıf işbirliğinin ikame edilmesidir.  

Kültürel ulusal otonomi, milliyetçiliğin sosyalist söylemle mas-
kelenmiş “ince” bir biçimidir; “maskeli milliyetçilik”tir. 

Kolay fark edilebildiği için “açık milliyetçilik”le mücadele o kadar 
zor değildir. 

Oysa “sosyalizm zırhıyla” korunduğu için açık seçik görülemeyen 
maskeli milliyetçilikle mücadele daha zordur. 

Dahası Bauer’e göre bu proje sadece Avusturya için değil, A-
vusturya’ya benzer çokuluslu başka devletler için de geçerli bir mo-
deldir. 

Kültürel ulusal otonomi fikri, işçi partilerini, sendikaları ve diğer 
işçi örgütlerini “ulusal çizgilerde” bölen, sınıfın birliğini tehdit eden 
zararlı bir fikirdir. 

İlk sonuçları Avusturya’da görüldü bunun. 
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Birleşik bir enternasyonal parti olan Avusturya Sosyal-Demokrat 
Partisi içinde 1897 Wimberg Parti Kongresi’nde başlayan ayrı ayrı 
partilere bölünme eğilimi, ulusal kültürel otonominin benimsendiği 
Brünn Kongresi (1899) sonrasında daha belirgin hale gelerek altı 
“ulusal parti” üretti. 

Hiçbir ayrım yapmadan “halkın ulusal özelliklerini korumak ve ge-
liştirmekten” sözetmek de sosyalistlere düşmez. 

Bunu görev edinenler burjuva milliyetçileridir. 
Bauer, sosyalist toplumda insanlığın “ulusal sınırları belli ulusal 

cemaatlere” bölünmüş olacağını, Springer’le birlikte tasarladıkları 
“sınıflararası ulusal birliklerin” gelecek toplumun prototipini o-
luşturacağını düşünüyor. 

Onun sosyalist toplumun “kişilerin ulusal birliklerinden ve toprak-
sal korperasyonlardan” oluşacağı şeklindeki bu görüşü, Marks’ın 
sosyalizm konseptinin revize edilmesi, Bakunin’in sosyalizm kon-
septinin benimsenmesidir. 

Erken aşamalarında ulusal birliğin kurulmasını sağlayan kapita-
lizm, yüksek aşamalarında bu birliği dağıtan bir rol oynar.  

Ekonomik nedenli göçlerle ulusların belirli bölümlerinin başka 
bölgelerde göçmen kolonilerine dönüşmeleri, bulundukları bu yerl-
erde eski bağlantılarını ve dillerini yitirerek yeni kimlikler edinmeleri 
bir örnektir.  

Marks, daha 1840’larda halklar arasındaki ulusal farkların ve 
çelişkilerin gün be gün eridiğini, proletarya iktidarı altında bu sürecin 
daha da hızlanacağını ilan etmiştir. 

Daha geniş topraklarda daha büyük birlikler oluşacaktır. 
Kapitalizmin erken aşamalarında bir “ulusal kültür”den sözetmek 

mümkünse de, sınıflara bölünme derinleştikçe kültür de sınıfsal ek-
sende bölünür. 

Springer ve Bauer’in kapitalist gelişme sonucunda dağılmakta ve 
kaynaşmakta olan ulusları geri birleştirme çabası, gelişmenin 
doğrultusuna aykırı yapay ve ütopik bir girişimdir. 

Baltık eyaletlerindeki Almanlar ile Transkafkasya Almanlarını “tek 
bir ulus” halinde nasıl birleştirecek Bauer? 

Olanaksız bir şey bu. 
Bauer, ulusların self-determinasyon hakkı yerine kültürel ulusal 

otonomiyi ikame ediyor, üstelik bunu tüm uluslardan sınıf bilinçli 
proletaryanın ulusal programı olarak ileri sürüyor. 
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Kültürel ulusal özerklik teorisyenleri Springer ve Bauer için en 
önde gelen şey, Avusturya’nın birliği ve bütünlüğüdür.  

Şöyle diyor Bauer: 
“Biz Avusturya uluslarının aynı devlet içinde birlikte kalacakları 

varsayımından yola çıkıyoruz ve bu devlet içinde bu ulusların birbir-
leriyle ve devletle ilişkilerini nasıl düzenleyeceklerini araştırıyoruz.”  

(Bauer’den aktaran Stalin, a.g.e., Presentation of the Questıon 
başlıklı 3. Bölüm) 

Springer ve Bauer’in çözüm olarak savundukları kültürel ulusal 
otonomi formülünün “çıkış noktası” budur. 

Oysa Rusya Marksistlerinin başlangıç noktası bu değildir. 
Bauer kapitalist toplumun Yahudilerin bir ulus olarak devamını 

imkansız kıldığını, “Yahudi ulusu”nun asimiliasyon sonucunda bitme 
noktasına geldiğini ifade etti. 

“Yahudi ulusu”nun kaderi hakkındaki bu görüş yeni değildi.  
1840’larda Marks bu görüşü Alman Yahudilerine referansla dile 

getirmişti. 
Aynı görüş 1903’te Kautsky tarafından Rusya Yahudileri için tek-

rar edildi. 
Şimdi de Avusturya Yahudileri için Bauer söylüyor bunu.  
Fakat şimdi için değil, gelecek için. 
Yahudilerin bir “toprak üssü”nden yoksunluğuna dayandırıyor bu 

öngörüsünü. 
Doğru bir tahmin bu. 
Çünkü toprak, hem bir çerçeve, hem de “ulusal pazar olarak ö-

nemli. 
Bauer, Yahudi işçi sınıfının Yahudi halkı için kültürel ulusal oto-

nomi talep edemeyeceğini de savundu. 
Bund buna rağmen kültürel ulusal otonomiyi benimsedi. 
Avusturya sosyalizminin böyle bir programı olmasaydı Yahudile-

rin başka çoğunluklar tarafından eritilmesine tepki olarak onu Bund 
icad ederdi. 

Yahudiler için “topraksal politik otonomi” olanaksızdı. 
Bund, kültürel ulusal otonomiye sarılarak milliyetçiliğe ve ayrılık-

çılığa yöneldi. 
Bund bu formülü “kültürel gelişmede tam özgürlük garanti eden 

kurumlar” (Springer ve Bauer’in kültürel işler için önerdiği bir tür 
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meclis gibi) gerekçesiyle “ulusal azınlıklar problemiyle” alakalı olarak 
savundu. 

Ama bu kurumlar “kültürel gelişme özgürlüğünü” garanti eder mi, 
ulusal baskı ve cezalandırmalara karşı korur mu? 

Bund buna inansa da, tarihsel tecrübe (Polonya, Finlandiya) tek-
zip ediyor bunu. 

Bu gibi meclisler azınlıkları Rusya’daki “Asyatik rejim”in saldırıla-
rına karşı korumakta başarısız kalmıştır. 

Azınlık haklarının güvencesi İsviçre örneğindeki gibi demokratik 
bir rejim olabilir ancak. 

Bir burjuva demokrasisidir İsviçre. 
Ama gelişkin demokrasisi nedeniyle milliyetler özgürdür.  
Kısaca, kendi başına bazı kurumların varlığı tam kültürel geliş-

meyi garanti etmiyor. 
Belirleyici olan “Rusya’daki genel rejimdir.” 
Azınlık haklarının garantisi için “Rusya’da demokrasinin kurulma-

sı” şarttır. 
Bund’un 8. Konferans Raporu düşündüğü kurumların Rusya’nın 

bugünkü rejimi altında bile kazanılabileceğine inanıyor. 
“Rusya’nın demokratikleşmesi” için mücadeleden geri durmaktır 

bu. 
Demokratik İsviçre yerine Avusturya’yı model alıyor Bund.  
İsviçre’de Springer ve Bauer’in önerdiği türden “ulusal meclisler” 

yoktur. 
Ama ordaki milliyetlerin kültürel çıkarları İsviçre demokrasisinin 

güvencesi altındadır. 
Bund, varlığı ve geleceği tehdit altında olan Yahudilerin kendi 

ayırıcı ulusal özelliklerini korumasını kültürel ulusal otonomide 
buluyor. 

Tek amacı “ulusu”, ne türden olursa olsun, ister iyi ister kötü, “u-
lusal özellikleri” kurtarmaktır. 

Bund, “tüm ulusların genel hakları” için ortak bir mücadeleden 
söz etmiyor. 

Yahudi haklarıdır her şeyin önünde tuttuğu. 
Plekhanov, Bund’un sosyalizmi milliyetçiliğe adapte ettiğini 

söylediğinde bin defa haklıydı. 
Bund, “örgütsel federalizmi” savunuyor. 
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En başından beri Rusya sosyalist hareketinin federal temelde 
yeniden örgütlenmesini istiyor. 

Toprak-dışı bir örgüt olarak varlığı ayrılıkçılığa sürüklüyor onu.  
1906’da tabanının baskısıyla RSDİP’e katıldığında bile, amacı 

ortak eylem değil, parti içinde federasyon lehinde mücadele yürüt-
mekti. 

Bund’un lideri Medem, 1906’da “Biz barış için değil, kavga etmek 
için katılıyoruz” demişti açıkça. 

Samimi değildi birlik konusunda. 
Avusturya partisinde federalizm en çirkin ayrılıkçılığı üretmiş, işçi 

hareketinde birliği imha etmişti. 
Avusturya’da Çek ayrılıkçıların yaptığını Rusya’da Bund yapıyor.  
Kültürel ulusal otonomi fikri Rusya’da Avusturya’da olduğundan 

daha zararlı sonuçlar doğurdu. 
Bund’u takiben Kafkas sosyalistlerinin bir bölümü de “milliyetçilik 

salgınına” direnemeyerek kültürel ulusal otonomiyi benimsedi.  
Kafkasya’nın bütünü için bölgesel otonomi (RSDİP 2. Kon-

gresi’nde kabul edilen bir öneriydi bu) formülüne, Kafkas ulusları için 
de kültürel ulusal otonomi talebini ekledi bunlar. 

Bu Kafkas Lididatörlerinin (Tasfiyeciler) gelecekte örgütlenme 
konusunda da Bund’u izlemeleri mümkün. 

Avusturya’da Çekler, Rusya’da ise Bundcular, otonomi ile 
başladılar, federasyona geçtiler, ayrılıkçılıkla kapattılar. 

Kültürel ulusal otonominin rolü var bunda. 
Kültürel ulusal otonomi sınırsız federalizme elverişli bir ortam ya-

ratıyor, ayrılıkçılığı kışkırtıyor. 
Sosyalist hareketin tarihinde “örgütlenmede federalizm” şu ana 

kadar daima “programda ulusal otonomi”den önce gelmiştir. 
Avusturya sosyalistleri “örgütsel federalizmi” 1897’de, kültürel u-

lusal otonomiyi ise 1899’da benimsemişlerdi. 
Bundcular da 1897’den beri örgütsel federalizmi uyguladılar.  
Kültürel ulusal otonomi fikrini ise açık şekilde ilk kez 1901’de dil-

lendirdiler. 
Kafkas Likidatörleri sondan, yani programda otonomiden 

başladılar 
Likidatörlerin Tüm Rusya Konferansı’nda parti programında her 

milliyete self-determinasyon hakkı tanıyan maddenin ulusal kültürel 
otonomi olarak yorumlanabileceği ifade edildi.  
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Oysa partinin ilgili maddesi ulusların sadece otonomiye değil, 
ayrılmaya da hakları vardır diyerek, politik self-determinasyondan ve 
politik otonomiden söz ediyor. 

Kültürel ulusal otonomi olarak yorumlanamaz bunlar.  
Konu “ulusların hakları” olduğunda, kendi kaderi hakkındaki ka-

rarı elbette ki her ulusun kendisi verecektir. 
Bu anlamda ne ulusal kültürel otonomi, ne de başka gerici tal-

epler ulusların haklarıyla çatışmaz. 
Buna göre ulusların geriye, eski düzene dönme, isterse despo-

tizmi benimsemeye bile hakları vardır. 
Benzer biçimde kültürel ulusal otonomide de karar kılabilirler. 
Hakları vardır buna. 
Fakat sosyalistlerin bu tür gerici talepleri (eski düzene dönme gi-

rişimlerini, despotizm tercihini, kültürel ulusal otonomiyi, vs) 
desteklemesi düşünülemez. 

Örneğin sosyalistlerin programında “din özgürlüğü” maddesi 
vardır. 

Buna göre herkesin herhangi bir dine inanma hakkı vardır. 
Sosyalistler bu hakkı tanır, ama aynı zamanda dinlere karşı ajit-

asyon yürütmeyi, sosyalist dünya görüşünü hakim kılmak için 
mücadele etmeyi de ihmal etmezler. 

Self-determinasyon hakkında da aynı şey geçerli. 
Uluslar kendi yaşamlarını istedikleri gibi düzenleme hakkına sa-

hiptirler. 
Örneğin, yararlı ya da zararlı istedikleri kurumları ve adetleri kor-

uma hakkına sahiptirler. 
Kimse zorla müdahale etmemelidir buna. 
Ne ki, sosyalistler yanlış ve zararlı buldukları adet ve kurumlara 

karşı mücadele yürütmekten geri durmazlar. 
Ulusların haklarına karışmayız, ama çalışan yığınların çıkarına 

olmayan seçenekleri desteklemediğimiz gibi, onlara karşı propa-
ganda ve ajitasyon yürütürüz. 

Ulusların hakları çeşitli sınıfların, hangisi daha etkili ise onun 
çıkarına olabilir. 

Çünkü ulusun her talebi proletaryanın çıkarlarıyla uyumlu olma-
yabilir. 

Yani ulusların hakları varsa, Marksistlerin de görevleri vardır.  
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Kısaca Likidatörlerin Konferansı, ulusal sorunda bir adım atmış 
değildir. 

Bütün yaptığı Bund’un ve Kafkasyalı milliyetçi Likidatörlerin teklifi 
önünde kıvırmak, açık ve net bir tutum almaktan kaçınmak olmuştur. 

 

16- Stalin’in Bolşevizmin Ulus Teorisine Katkısı ( III. ) 
 

ULUSAL SORUNUN ÇÖZÜMÜNE DİYALEKTİK YAKLAŞIM 
(Çözümü Somut Tarihsel Koşullarla Bağlantılı Olarak Karar-

laştırmak) 
Otonomi mi, ayrı devlet mi, federasyon mu? 
Buna ulusun kendisi karar verir. 
Aldığı her kararın doğru olacağı, çalışan sınıfların, çoğunluğun 

çıkarına uygun düşeceği anlamına gelmez bu. 
Tarihsel koşullara bakmak gerekir. 
Çözümün anahtarı burdadır. 
19. yüzyılın ortalarında Marks, Polonya’nın ayrılmasından yan-

aydı. 
O somut tarihi koşullarda doğruydu bu. 
19. yüzyıl sonunda Polonyalı Marksistler Polonya’nın ayrılmasına 

karşı olduklarını ilan ettiler. 
Onlar da haklıydı. 
Çünkü aradan geçen elli yıl zarfında hem Rusya genelinde, hem 

de Polonya özelinde koşullar değişmiş, ayrılma sorunu pratik öne-
mini yitirmişti. 

Bu diyalektik bakış açımızdır ki ulusal sorunun çözümünde Bund 
ile karşı karşıya getirdi bizi. 

Çünkü Bund, Yahudi sorununun çözüm yolu olarak Avusturyalı 
sosyalistlerin önerisini ödünç almış, Avusturya için doğru olduğunu 
düşündüğü her şeyin Rusya için de geçerli olacağına inanmıştı. 

Rusya’nın ve Rusya Yahudilerinin içinde bulunduğu somut 
koşullara aldırış ettiği yoktu. 

Biz ise çözümün Rusya’nın andaki koşullarından bağımsız olarak 
düşünülemeyeciğini söylüyorduk. 

Avusturya’da parlamenter bir rejim vardı. 
Ve ulusal sorun hayati bir sorundu orda. 
Politik yaşamın en merkezi, en baş sorunuydu. 
“Acil görev” sık sık kronik politik krizlere neden olan ve sistemi ki-

litleyen bu sorunu çözmekti. 
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Bu sorun çözülmeden hiçbir gelişme yaşanamazdı. 
Rusya’ya gelince. 
Rusya’da bir parlamento bile yoktur. 
Ayrıca Rusya’da politik yaşamın merkezindeki baş sorun ulusal 

sorun değil, feodal kalıntıların tasfiyesi, ülkenin demokratikleştiri l-
mesidir. 

Rusya’da ulusal sorunun çözümü bu genel ve daha acil görevin 
bir parçası olarak ele alınmalıydı. 

Avusturyalı sosyalistler ulusal sorunları cesur bir hareketle, bir 
devrim yoluyla değil, yukarıdan aşağıya kısmi reformlar yoluyla, 
yavaş yavaş çözme yolunu benimsemişti. 

Radikal bir değişimi hesaba katmıyorlardı. 
Rusya’da ulusal sorun bu metotlarla çözülemezdi.  
Avusturyalı sosyalistlerin çıkış noktası Avusturya’nın birliğini kor-

umaktı. 
Bu da bizim çıkış noktamız ile karşıttı. 
Kısaca Avusturya ve Rusya’nın koşulları da, Avusturyalı 

Marksistler ile Rusya Marksistlerinin perspektifleri ve metotları da 
tamamen farklıydı. 

Bund’un anlamadığı bir şeydi bu. 
Tekrarlarsak: 
Ulusal sorunun çözümünde çıkış noktamız somut tarihi koşullar 

olmak zorundadır. 
Geriye ulusal sorunda pozitif bir çözüm önermek kalıyor. 
Ulusların self-determinasyon hakkını savunuyoruz biz. 
Şu ya da bu nedenle ayrılmayı değil de birliği tercih edecek ulus-

lara gelince: 
Biz bu durumda kültürel ulusal otonomiyi değil, bölgesel otono-

miyi savunuyoruz. 
Otonom bölgelerin hiçbirinin ulusal kompozisyonu bakımından 

homojen olmayacağı açıktır. 
Bu bölgelerin herbirinde belirli azınlıklar kalacaktır. 
Bu azınlıkları ulusal çoğunlukların baskısından korumanın doğru 

yolu da onları tek bir ulusal birlikte birbirine bağlamak, yani kültürel 
ulusal otonomi değil, ama tam demokrasidir.  

Gerçek çözüm budur. 
(Bir sonraki bölümde Lenin’in Bolşevizmin ulusal sorun teorisine 

katkılarını ele alacağım) 
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17- Lenin’in Bolşevizmin Ulusal Sorun Teorisine Katkıları 
( I. ) 

 
Bolşevizmin ulusal sorun teorisi 1903-1913 arasındaki on yılda, 

yani emperyalist Birinci Dünya Savaşı öncesinde formüle edildi ve 
bu savaş içinde özellikle Lenin tarafından geliştirildi.  

Rejimin ve rejimle işbirliği yapan çevrelerin politikalarına karşı ka-
leme alınmış yazıları hariç tutulursa, Lenin’in ulusal sorun yazıları-
nın büyük bölümü polemik türünde yazılardır. 

Bu polemikler Birinci Savaş öncesinde ağırlıkla Bauer’in Ulusal 
Kültürel Otonomi olarak bilinen ve Rusya’da hayli taraftar toplayan 
görüşlerini, Birinci Savaş içinde ise daha çok Polonyalı Marksistlerin 
ve onlarla benzer bir duruşa sahip olanların “ulusların kendi kaderle-
rini (geleceklerini) belirleme hakkı” konusundaki itirazlarını hedef 
almışlardır. 

Bu yazıları topluca incelendiğinde ve bütünlüklü bir şekilde de-
ğerlendirildiğinde ulusal sorunda Lenin’in çok özgün bir duruşunun 
olduğu görülür. 

Marksizmi bir sosyolojiye indirgeyerek bir kurtuluş veya sınıf mü-
cadelesi öğretisi olduğunu unutanların anlamakta zorlandığı bir du-
ruştur bu. 

Ulusal program, örgütlenme ve kurtuluş stratejisi gibi ulusal sorun 
alanına giren belli başlı konuların tamamını kapsayan, bunları bir 
çağ (emperyalizm) analizi, sömürgeler sorunu, ezen ve ezilen ulus-
lar ayrımı, savaşa karşı tutum ve dünya devrimi konsepti ile ilişki-
lendiren bir duruş. 

Lenin’in bu özgün duruşunu aşağıda kendi seçtiğim ara başlıklar 
altında toparlamaya çalışacağım.  

 
ULUSAL KÜLTÜR SLOGANINA KARŞI 
Otto Bauer’in ulus tanımı da, “ulusal kültürel özerklik” olarak bili-

nen çözüm önerisi de “kültür” eksenlidir. 
Sloganı “ulusal kültür”dür. 
Ekseninde okulların/eğitimin milliyetlere veya dillere göre bölün-

mesi vardır. 
Lenin, sadece 1913 yılı içinde bu görüşleri eleştiren yaklaşık bir 

düzine makale yazmıştır. 



KURTULUŞ BELGELER - 8. Kitap                      428  

 

O’nun bu makalelerinde ifade edilen görüşler, uzunca alıntılardan 
mümkün olduğunca kaçınarak aşağıdaki gibi özetlenebilirler: 

Bauer’in “ulusal kültür” sloganı, “burjuva kültür” sloganıdır. 
Bauer’in esas yanlışı, işlenerek veya temizlenerek cazip hale ge-

tirilmiş “ince bir milliyetçilik”tir. 
Proudhon (1809-1865), kapitalizmi temizlemeye, dekore edip 

renklendirmeye, idealize ederek kabul edilebilir kılmaya çalışırdı; 
Otto Bauer aynı şeyi milliyetçilik için yapmıştır. 

(Bkz. Lenin, Theses for a Lecture on the National Question, 
Ocak-Şubat 1914) 

“Kültürel-ulusal otonomi adı verilen programın tümü ulusal kültür 
sloganına dayanıyor; onu savunanların ulusal sorundaki tüm propa-
ganda ve ajitasyonunun ideolojik içeriğini ulusal kültür sloganı belir-
liyor...Bu fikrin ulusal soruna uygulanması, Proudhon’un fikirlerinin 
kapitalizme uygulanmasına benziyor. Kapitalizmi ve onun temeli 
olan meta üretimini tasfiye etmek yerine, bu temeli temizliyorsun; 
değişimi ve değişim değerini kaldırmak yerine, onu genel ve anaya-
sal kılıyorsun...” 

(Bkz. Lenin, Critical Remarks on the National Question, Ekim-
Aralık 1913) 

“Biz tüm milliyetçi-sosyalistlere şunu diyoruz: Her modern ulus 
içinde iki ulus vardır. Her ulusal kültürde iki ulusal kültür vardır. 
Pruşkeviç’lerin, Guçkov’ların ve Struve’lerin Büyük Rus kültürü var-
dır, ama bir de Çernişevski ve Plekhanov adlarında temsil edilen bir 
Büyük-Rus kültürü vardır. Ukranya, Almanya, Fransa, İngiltere’de 
de, Yahudiler arasında ve diğerlerinde de aynı şekilde iki kültür var-
dır...” 

(Bkz. Lenin, Critical Remarks on the National Question, Ekim-
Aralık 1913) 

“Ulusal kültür sloganını belirleyen belli bir ülkedeki tüm sınıfların 
objektif konumudur. Dünyanın tüm ülkelerinde böyledir. Burjuva 
kültürü bir olgudur. Tekrarlıyorum: Her ülkede burjuvazi, toprak sa-
hipleri ve din adamları sınıfı ile anlaşmalara girer. İşçilerin zihnini 
uyuşturan saldırgan burjuva milliyetçiliği işçileri böler, onları burju-
vazinin liderliği altına sokar. Proleteryaya hizmet etmek isteyenler, 
tüm ulusların işçilerini birleştirmek, içte ve dışta burjuva milliyetçiliği 
ile savaşmak zorunda. Ulusal kültür sloganını savunanların yeri mi l-
liyetçi küçük-burjuvazinin yeridir, Marksistlerin yanı değil. Bir Büyük-
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Rus Marksisti Büyük-Rus ulusal kültürü sloganını kabul edebilir mi? 
Hayır! Bunu kabul edenin yeri milliyetçilerin saflarıdır, Marksistlerin 
değil. Bizim görevimiz Büyük-Rus burjuva kültürü ile savaşmak, di-
ğer ülkelerin işçileriyle en sıkı ittifak içinde bizim demokratik müca-
dele ve işçi sınıfı hareketi tarihimizde de mevcut olan enternasyona-
list ruhu geliştirmektir. Kendi öz Büyük-Rus toprak sahiplerinle ve 
burjuvazinle, onların ulusal kültürüne karşı enternasyonalizm adına 
savaş...Ulusal kültür sloganına prim verme, bu sloganı savunma. 
Aynı şey çok baskı gören ve cezalandırılan Yahudiler için de geçer-
lidir. Yahudi ulusal kültürü, Yahudi din adamlarının, Rabbiler’in, Ha-
hamlar’ın ve Yahudi burjuvazisinin kültürüdür; bu sınıfların, yani 
bizim düşmanlarımızın sloganıdır. Ama Yahudi kültüründe ve Yahu-
di tarihinde başka unsurlar da vardır....Bund’un ayrılıkçılığına rağ-
men, ulusal kültür sloganına karşı savaşanlar, Yahudilerin en iyi 
geleneklerini yukarda tutanlar vardır. Burjuva milliyetçiliği ve prole-
terya enternasyonalizmi, ulusal sorunda iki uzlaşmaz, yani düşman 
sloganlardır. Bu iki slogan tüm kapitalist dünyada iki zıt dünya görü-
şüne, iki zıt politikaya, iki büyük düşman kampa karşılık düşerler...”  

(Bkz. Lenin, Critical Remarks on the National Question, Ekim-
Aralık 1913) 

“Bizim sloganımız demokrasinin ve dünya işçi sınıfı hareketinin 
uluslararası kültürüdür....Demokratik ve sosyalist bir kültürün unsur-
ları her ulusal kültürde gelişmemiş bir biçim altında mevcuttur; çün-
kü her ulusta çalışan ve sömürülen yığınlar vardır ve bunların koşul-
ları kaçınılmaz olarak demokratik ve sosyalist bir ideoloji doğurmak-
tadır. Ama her ulusta burjuva (çoğunda ek olarak gerici ve dinci) bir 
kültür de vardır ki, bu sadece o ulusun kültürünün bir parçası olarak 
kalmaz, ama egemen kültür biçimini alır. Dolayısıyla genel olarak 
ulusal kültür toprak sahiplerinin, din adamları sınıfının ve burjuvazi-
nin kültürüdür.” 

(Bkz. Lenin, Critical Remarks on the National Question, Ekim-
Aralık 1913) 

Biz, demokrasinin ve dünya işçi sınıfı hareketinin uluslararası kül-
türü sloganını ileri sürmekle, her ulusun burjuva kültürüne ve burju-
va milliyetçiliğine karşı o ulusların kültüründe ona muhalif demokra-
tik ve sosyalist ne varsa sadece onu alıyoruz.  

(Bkz. Lenin, Critical Remarks on the National Question, Ekim-
Aralık 1913) 
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Kapitalizm altında hayat giderek uluslararasılaşıyor.  
Daha şimdiden tüm ülkelerin proleteryası bir “enternasyonal kül-

tür” yaratıyor ki, bu enternasyonal kültür ulusal kültürün tamamını 
içine almaz, sadece her ulusal kültürde “tutarlı demokratik ve sosya-
list” ne varsa onu içine alır. 

(Bkz. Lenin, Theses on the National Question, Haziran 1913) 
“Kültürel-ulusal otonomi”, okulları (eğitimi) devletin elinden alıp 

her milliyetin kendisine vermekle bir ve aynı şeydir. Yahudi burjuva 
partilerinin ve Bund’un savunduğu “Yahudi okulların millileştirilmesi” 
bu projenin kendisidir.  

Biz sosyalistler “her milliyet/ulus için ayrı okullar” projesine karşı, 
“gerçekten demokratik ortak okulları” savunuyoruz. 

(Bkz. Lenin, Nationalisation of Jewish Schools, 18 Ağustos 1913) 
Okulları milliyetlere göre ayırmaktan yana olanlar “demokrat” 

olamazlar. 
İşçileri de milliyetlere göre bölmeye hizmet eder bu. 
Avusturyalı “oportünist aydınlar”ın icadı olan bu fikir, Batı Avru-

pa’nın karışık nüfuslu demokratik ülkelerinin hiçbirinde yoktur. 
Bu küçük-burjuva, milliyetçi, gerici, anti-demokratik ve aptalca 

fikir, “diller sorunu” üzerinden felce uğramış, geri, feodal, dini ve 
bürokratik bir ülke olan Avusturya filistenlerinin buluşudur.  

Avusturya “çokuluslu devletlerin” en geri olanıdır. 
Neden en gelişmiş ülkeler değil de, Avusturya model olsun? 
(Bkz. Lenin, Cultural-National Autonomy, 28 Kasım 1913) 
Gerçek demokrasiler altında yerel dilde, yerel tarihte eğitim 

mümkündür. 
(Lenin, Nationality of Pupils in Russian Schools, 14 Aralık 1913) 
Sosyalistlerin görevi ulusları ayırmak değil, birleştirmektir.  
“Biz Marksistler ulusları birbirine yaklaştırmak ve kaynaştırmak 

için çabalıyoruz. Bizim amacımız ulusları ayırmak değil, onlar için 
İsviçre’deki gibi tam demokrasi ve eşitlik aracılığıyla görece barışçıl 
birarada varolmayı güvence altına almaktır.” 

Bizim bayrağımızda “ulusal kültür” sloganı yoktur; tüm ulusları 
daha yüksek bir uluslararası kültürde (sosyalist kültürde), daha yük-
sek bir birlikte (sosyalist) birleştirmek vardır.  

(Lenin, Once More on the Segregation of the Schools According 
to Nationality, 17 Aralık 1913) 
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18- Lenin’in Bolşevizmin Ulusal Sorun Teorisine Katkıları  
( II. ) 

 
EMPERYALİZM AŞAMASINDA ULUSAL SORUN 
(KAPİTALİZMİN İKİ DÖNEMİ) 
Lenin, ulusal sorun bakış açısından kapitalizmin iki dönemini ayırt 

eder. 
Birincisi, kabaca 1789’dan 1871’e kadarki dönemi kapsar.  
Batı Avrupa’da burjuva-demokratik devrimler dönemidir bu. 
Tabii daha erken tarihlerde (16. ve 17. yüzyıllarda) gerçekleşmiş 

bulunan Hollanda ve İngiliz burjuva devrimleri hariç tutulursa.  
1789’dan önce aşiretler, monarşiler/imparatorluklar ve şehir dev-

letleri vardı. 
Ulusal hareketler ve ulus devletler ilk kez 1789-1871 arasında 

göründüler. 
Ulus-devletin Avrupa’da “ilerici” bir rol oynadığı aşamadır bu. 
Batı Avrupa’da gerçek ulusal kurtuluş savaşları (vatan savunma-

ları), işte bu dönemde, yani büyük Fransız Devrimi ile başlayıp Paris 
Komünü ile noktalanan aşamada verildiler. 

Böylece Batı Avrupa’da ulusal sorunlar bu süreçte esas olarak 
çözüldüler. 

İkincisi, 1871 sonrasıdır. 
Bu dönemde öne çıkan eğilimlerden biri uluslar arasında ilişkile-

rin artışıdır. 
Bir geçiş dönemi bu. 
Rekabetçi kapitalizmden tekelci kapitalizme (emperyalizme) ge-

çiş. 
Burjuvazi devrimci barutunu tüketmiştir artık. 
Bu dönemin Avrupa’sında ulusal sorun Doğu Avrupa’nın çok-

uluslu monarşileriyle, yani Avusturya-Macaristan, Rusya ve Osmanlı 
egemenliğindeki topraklarla sınırlı hale gelmişti. 

Birinci Emperyalist Savaşı tetikleyen bahaneler bu coğrafyadaki 
ulusal sorunlardı. 

Bu “eski tip” çok-uluslu devletlerde burjuva-demokratik ulusal ha-
reketler özellikle 20. yüzyılda, 1905 ve 1917 Rus devrimleri sonra-
sında yoğunluk kazandılar ve Avusturya-Macaristan, Rusya ve Os-
manlı gibi üç büyük imparatorluğun parçalanmasında ve yeni yeni 
ulus-devletlerin ortaya çıkmasında belli bir rol oynadılar. 
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Ne ki özel mülkiyet gibi, ulus-devletin de üretici güçlerin gelişmesi 
önünde engele dönüşmeye başladığı bir aşamaydı bu.  

Batı Avrupa’nın güçlü ulus devletlerinin 1871’den 1914’e kadarki 
zaman diliminde dünyanın geri kalanını kendi aralarında pay etmiş 
olmaları, “yeni tipte” çok-uluslu devletler ve beraberinde yeni ulusal 
sorunlar (sömürgeler sorunu) üretti. 

Böylece ulusal sorun bir dünya sorununa dönüştü. 
Sömürgelerin yeniden paylaşılması girişimi Birinci Savaş’a (1914-

1918) yolaçtı. 
İkinci Enternasyonal’in Stuttgart Kongresi’nden (18-24 Ağustos 

1907) itibaren, bir emperyalist savaşın yaklaşmakta olduğu düşün-
cesinden hareketle, böyle bir savaşta sosyalistlerin tutumu konusu 
gündeme getirildi. 

Bu kongrede Lenin ve Rosa Lüxemburg tarafından önerilen “Sa-
vaşın yaratacağı bir krizde sosyalistlerin kapitalizmi devirmek için 
yığınları ayaklandırmakla yükümlü olduğu” şeklindeki karar taslağı 
kabul edildi. 

Kopenhag Kongresi’nde (28 Ağustos-3 Eylül 1910), “Militarizme 
ve Savaşa Karşı Mücadele” üstüne bir karar alındı; “genel silahsız-
lanma”, “gizli diplomasinin tasfiyesi”, “tüm ulusların otonomisi ve 
askeri saldırılara ve baskılara karşı korunması” gibi konular İkinci 
Enternasyonal partileri tarafından parlamentolara taşınacaktı. 

1871 sonrası dönemin bir özelliği de devrimlerin yokluğuydu.  
Bu dönemde legal ve parlamenter faaliyet oldukça öne çıkmış, 

uluslararası sosyalist harekette sömürge talanından kendisine küçük 
bir pay ayrılan işçi aristokrasisi tabanı üzerinde refor-
mizm/oportünizm uç vermişti.  

Ekim 1912’de Birinci Balkan Savaşı patlak verdikten sonra ola-
ğanüstü toplanan Basel Kongresi’nde (24-25 Kasım 1912) bir Mani-
festo benimsendi.  

Bu Manifesto’da, “yaklaşan dünya savaşının emperyalist karakte-
rine vurgu düşülerek, tüm ülkelerin sosyalistlerine savaşa karşı ka-
rarlı bir mücadele çağrısı” yapıldı. 

Fakat “savaşa karşı” bu mücadelede taktik ve strateji ne olacaktı 
konusunda, Lenin dışında açık ve net önerileri olan pek yoktu. 

Birinci Savaş başladıktan (28 Temmuz 1914) kısa bir süre sonra, 
İkinci Enternasyonal liderleri ve en büyük partileri, sosyalist enter-
nasyonalizmi bıraktılar. 
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O tarihe kadar alınmış kongre kararları ve çağrılarını unutarak, 
kendi emperyalist burjuvazilerinin “Vatan Savunması” argümanına 
sarıldılar. 

Yani saf değiştiler.  
İkinci Enternasyonal fiilen çökmüştü. 
Bolşevik Partisi’nin Bern Konferansı (İsviçre, 19 Şubat/4 Mart 

1915), emperyalist/gerici bir savaşta “vatan savunması” sloganına 
şiddetle karşı çıkıyor, esas düşmanın içerde olduğundan hareketle, 
Lenin’in 1912 Basel Kongresi’nden beri ısrarla dile getirdiği görüşü, 
yani bu savaşa katılan tüm ülkelerde, “savaşı iç savaşa çevirmeyi” 
ve bir üçüncü enternasyonal oluşturmayı savunuyordu.  

Lenin, vatan savunması argümanının sadece emperyalizme karşı 
savaşan ezilen ve sömürge uluslar için geçerli olduğunu, gerici ve 
emperyalist savaşlara uygulanamayacağını söylüyordu. 

İkinci Enternasyonal (1889-1914), savaşa karşı ortak bir tutum 
geliştiremediği için çökmüş, ama bir yenisini inşa etmek için de ortak 
bir ideolojik ve örgütsel zemin henüz oluşmamıştı. 

Bu konuda kayda değer tek girişim Ağustos/Eylül 1915’ten sonra 
şekillenen Zimmerwald Solu’ydu.  

Ama Bolşeviklerin ve Polonyalı Marksistlerin de dahil olduğu 
Zimmerwald Hareketi’nde de savaşa karşı tutumda, ulus ve sömür-
ge sorunlarına yaklaşımda ciddi farklılıklar ve tartışmalar vardı. 

Sonuçta yeni bir enternasyonal fikri ancak Ekim Devrimi’nden 
sonra Bolşeviklerin öncülüğünde fiiliyata dökülebildi.  

Mart 1919’da Moskova’da 19 ülkeden 35 delegenin katıldığı bir 
konferansta Üçüncü Enternasyonal’in (Komüntern) kuruluşu ilan 
edildi. 

Daha sonra İkinci Enternasyonal içinden birkaç enternasyonal 
daha çıktı. 

1921’de Viyana Enternasyonali, daha sonra şimdiki Sosyalist En-
ternasyonal’in önceli olan İşçi ve Sosyalist Enternasyonal (LSİ, 
1923-1940) ve Londra Enternasyonali gibi. 

 

19- Lenin’in Bolşevizmin Ulusal Sorun Teorisine Katkıları  
(III.) 

 
Marks ve Engels’in ulusal sorun görüşleri kapitalizmin birinci dö-

nemine aitlerdi. 
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Fakat Kautsky tarafından formüle edilmiş olan İkinci Enternasyo-
nal’in 1896 Londra Kongresi kararı da dahil, Marksist gelenekten 
neşet eden bütün diğer ulusal sorun teorileri (Bauer’in, Kautsky’nin 
ve Bolşevikler’in teorileri), kapitalizmin ikinci dönemine, yani “em-
peryalizm” olarak tanımlanan çağa aittirler ve bu teorileri öne süren-
lerin emperyalizm çağı hakkındaki görüşleriyle ayrılamaz bir ilişki 
içindedirler.  

Rosa Lüxemburg ve Polonyalı Marksistler, bir ulus teorisi gelişt i-
remediler.  

Onların görüşleri daha çok iç tutarlılığı olmayan bir itirazlar man-
zumesinden ibaret kaldılar.  

Fakat bu ve bütün diğer itirazlar da hep belli bir çağ anlayışıyla 
(emperyalizm görüşüyle) ilişkili oldular. 

Kısaca, çağ tanımları ile ulus ve sömürge sorunlarındaki görüş-
ler, Birinci Savaş’ın tabiatı ve bu savaşa karşı tutum konusundaki 
ayrılıklar arasında sıkı bir bağlantı vardı.  

Burda, Bauer, Kautsky ve Lüxemburg’un emperyalizm görüşleri-
ne girmeyecek, Lenin’in görüşlerine değinmekle yetineceğim. 
 
LENİN’İN EMPERYALİZM ANALİZİ VE BU ANALİZDEN ÇIKARDIĞI 
SONUÇLAR 

 
Lenin, Birinci Savaş içinde (1916) kaleme aldığı ve sansür yü-

zünden daha çok iktisadi bir tahlille yetinmek zorunda kaldığı “Em-
peryalizm” adlı broşüründe, emperyalizmin iktisadi özü kavranma-
dıkça, “şimdiki savaşı ve şimdiki siyaseti” anlamanın mümkün olma-
dığına işaret eder.  

Bu broşüründe emperyalizmin en önemli özelliklerini şöyle 
sıralar:  

Üretimde ve sermayede aşırı derecede yoğunlaşmanın iktisadi 
yaşamda belirleyici rol oynayan tekelleri yaratması, banka serma-
yesi ile sınai sermayenin kaynaşarak bir mali oligarşi oluşturması, 
meta ihracının yanında sermaye ihracının özel bir önem kazanması, 
dünyayı aralarında bölüşen çok-uluslu tekelci kapitalist birliklerin 
kurulması, dünyanın en büyük kapitalist güçler tarafından toprak 
bakımından bölüşülmesinin tamamlanmış olması. 

Lenin’göre emperyalizmin (yeni kapitalizmin) ayırt edici beş ö-
zelliği bunlardır.  
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Fakat onu en kısa şekliyle “kapitalizmin en yüksek aşaması” veya 
“kapitalizmin tekelci aşaması” olarak tanımlamak mümkündür.  

(Not: Karl Kautsky, Eylül 1914’te yayımlanan “Ultra-İmperialism” 
başlıklı yazısında emperyalizmin sanıldığı gibi kapitalizmin en son 
aşaması olmadığını ileri sürüyor, “başka bir biçim olasıdır; kapital i-
zmin gelecek aşaması ultra-emperyalizm aşamasıdır” diyordu) 

Bu yeni kapitalizm eskisinin (serbest rekabetçi kapitalizm) yerini 
20. yüzyılın başında almıştır. 

1898 (İspanyol-Amerikan Savaşı) ve 1914, emperyalizm çağının 
en belirgin momentleridir. 

Birinci Savaş içindeki bir seri başka yazısında Lenin, emperya-
lizm adı verilen bu aşamanın kimi siyasal belirtilerini ve sonuçlarını 
da sıralar: 

Sınıf çelişkilerinin keskinleşmesi, daha azgın gericilik, militarizmin 
yaygınlaşması ve savaşların daha sık patlak vermesi, dünyanın e-
zen ve ezilen uluslar şeklinde bölünmesi, oportünizmin sosyal-
şövenizme dönüşmesi ve ezen/emperyalist ulusların işçi ve sosya-
list hareketinin biri sosyal-şöven, diğeri enternasyonalist olmak üze-
re iki karşıt kampa ayrışması. 

Emperyalizm, bir avuç büyük gücün, sayıca beş altı kadar em-
peryalist devletin, dünya ulusları üzerinde sürekli artan baskısıdır. 

Bu büyük güçlerin, dünyanın geri kalan ulusları üzerindeki ege-
menliğini genişletmek için bir savaş dönemidir. 

Emperyalizm, sermayenin ulus-devlet sınırlarını aşmasıdır; ama 
bu, ulusal baskının yeni bir alana taşınması, uluslararasılaşması 
demektir. 

Emperyalist baskı, ulusal baskıdır. 
Ulusal baskının yoğunlaşmasıdır. 
Emperyalist savaş bu ulusal baskıyı yaymak, genişletmek, pe-

kiştirmek, dolayısıyla ulusal sorunu küresel bir soruna dönüştürmek 
demektir. 

Ulusal baskı artık küresel bir fenomendir. 
Britanya, Fransa, İtalya ve Almanya gibi ülkelerde ulusal hareket 

geçmişe karışmıştır. 
Ama Doğu’da (Asya ve Afrika’da), Hindistan, Çin, İran ve Mısır 

gibi ülkelerde burjuva-demokratik ulusal hareketler bugüne ve gele-
ceğe aittir. 

Marksistlerin ulusal programı bunu hesaba katmalıdır. 
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Bu koşullarda sosyalistlerin ulusal programının özünü ege-
men/emperyalist ulusların şövenizmine ve sosyal-şövenizmine karşı 
mücadele oluşturmalıdır. 

Büyük ölçekli kapitalizm dev teknolojisi ile sosyalist inşa için nes-
nel/objektif koşulları hazırlamıştır.  

Tekelci kapitalizm (emperyalizm), sosyalizme geçiş için olgun-
laşmış bir kapitalizm demektir 

Ve savaş (Birinci Savaş) bütün Avrupa’da bir devrimci durum ya-
ratmıştır. 

Rusya’da demokratik, Batı Avrupa’da ve Amerika’da sosyalist 
devrimler günün acil görevidir. 

Çağ, proletarya devrimleri çağıdır. 
Bugünkü savaş sosyalist devrimi günün sloganı haline getirmiştir. 
Bu savaş, sosyalizm için iç-savaşa dönüştürülmelidir. 
Sosyalizm için devrimci mücadele ile ulusal sorunda ve tüm de-

mokratik sorunlarda devrimci bir program birbirine bağlanmalı, kom-
bine edilmelidir. 

Lenin’in emperyalizm analizi ve bu analizden çıkardığı sonuçlar, 
uzun alıntılarla okuyucunun başını ağrıtmak yerine, yukardaki gibi 
toparlanabilir. 

 
EZEN VE EZİLEN ULUS SOSYALİSTLERİNİN GÖREVLERİ 
Lenin, emperyalizm çağına özgü iki uluslararası bölünmeden 

bahsediyor:  
Biri dünya uluslarının ezen ve ezilen uluslar şeklinde iki kampa 

bölünmesidir.  
Lenin’e göre bu bölünme emperyalizmin özüdür.  
Diğeri, bu bölünmeden dolayı dünya proletaryasının da bölünmüş 

olmasıdır. 
Bu da emperyalizm çağının en önemli fenomenlerinden biridir.  
Bu bölünmelerden ötürüdür ki, ezen ve ezilen ulus sosyalistlerinin 

enternasyonalist görevleri farklıdır. Lenin, Birinci Savaş içinde kale-
me aldığı yazılarında bu konuya tekrar tekrar değindi. 

Bahsini ettiğimiz bölünmeler Lenin’in emperyalizme karşı de-
vrimci mücadele stratejisinde önemli bir yer işgal ediyordu.  

Emperyalist burjuvaziler, ezilen ulusların ve sömürgelerin 
yağması sayesinde nisbi bir refah sağladıkları kendi ülkelerinin işçi 



KURTULUŞ BELGELER - 8. Kitap                       437 

  

sınıflarının belirli kesimlerini (bürokrat/aristokrat) yanlarına 
almışlardı. 

Bu cepheye karşı Lenin’in önerdiği, köylülüğün yanısıra, devrimci 
proletaryanın sömürgeler de dahil ezilen ulusların kurtuluş hareket-
lerini kendi tarafına kazanmasıydı. 

Bunun için de ezilen ulusların ve sömürgelerin kurtuluşunu (self-
determinasyon hakkını) savunmak ve sosyal-şövenizme karşı ka-
rarlı bir mücadele yürütmek zorunluydu. 

Ezen ve ezilen ulus sosyalistlerinin enternasyonalist görevlerinin 
açık ve net bir şekilde tanımlanması bu bakımdan önemliydi. 

Birinci Savaş’ta uluslararası sosyalist hareketin reformist kana-
dının emperyalist burjuvazinin kendi gerici savaşlarını haklı çıkar-
mak ve kitleleri aldatmak için başvurduğu “vatan savunması” slo-
ganını benimsemesi, yani kendi ulusal burjuvazisiyle birlik yapması, 
sosyalizme ihanetti.  

Ezen ve ezilen ulus sosyalistleri kendi enternasyonalist görevleri-
ni doğru kavramaz ve yerine getirmezlerse, benzer bir konuma 
düşecek, kendi ulusal burjuvazilerinin müttefiklerine dönüşeceklerdi. 

Ezen/emperyalist ulusların sosyalistleri ve proletaryası, “sömür-
gelerin derhal kurtuluşunu”, kendi ulusu tarafından ezilen ulusların 
“politik ayrılma hakkını” talep etmeliydi; bağımlı, sömürge ve yarı-
sömürge ulusların sosyalistleri ise önceliği kendi uluslarının işçileri 
ile ezen ulusların işçilerinin birliğine vermeliydi. 

Çünkü, çelişkili gibi görünse de, birbirini tamamalayan bu görev-
ler yerine getirilmezse işçi sınıfının uluslararası dayanışması 
kurulamazdı. 

Tecrübeler ezilen ulus burjuvazisinin işçileri aldatmak için ulusal 
kurtuluş sloganını bir araç olarak kullandığını, bunu yaparken ezen 
ulus burjuvazisi ile el altından kendi yararına anlaşmalar kotardığını 
göstermiştir.  

Öte yandan, bir emperyalist gücün, şu yada bu ulusal kurtuluş 
hareketini, rakip bir emperyalist güce karşı kendi emperyalist çıkar-
ları için kullandığının örnekleri az değildir.  

Ne ki, bu böyledir diye, ezen ulus sosyalistleri ezilen ulusların 
self-determinasyon hakkını savunmaktan geri duramazlar.  

Sadece self-determinasyon hakkının değil, cumhuriyet dahil, de-
mokrasinin diğer talepleri ve sloganlarının da benzer biçimde ma-
nipüle edildiği ve edilebileceği akılda tutulmalıdır. 
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Ezen ülkelerin işçilerinin enternasyonalist eğitiminde vurgu zorun-
lu olarak ezilen ülkelerin “ayrılma özgürlüğünü” savunmaya 
düşülmelidir. 

Bunsuz enternasyonalizm olmaz.  
Ezilen ulusların sosyalistleri ise propaganda ve ajitasyonlarında 

örgütsel birlik de dahil, “ulusların gönüllü birliğine” vurgu düşmelidir.  
 
NOT 
Bir önceki bölümde ve bu bölümde yararlandığım Lenin 

yazılarının bazıları şunlardır: 
Critical Remarks on the National Question, Ekim-Aralık 1913 
Theses for a Lecture on the National Question, Ocak-Şubat 1914 
The Right of Nations to Self-Determination, Şubat-Mayıs 1914 
On the Slogan to Transform the İmperialist War İnto a Civil War, 

Eylül 1914 
The War and the Russian Social-Democracy, 28 Eylül/11 Ekim 

1914 
The Conference of the R.S.D.L.P Groups Abroad, 19 Şubat/4 

Mart 1915 
The Question of the Unity of İnternationalists, 1 Mayıs 1915 
The Defeat of One’s Own Government in the İmperialist War, 26 

Temmuz 1915 
The First International Socialist Conference at Zimmerwald, 3-8 

Eylül 1915. 
The Revolutionary Proletariat and the Right of Nations to Self-

Determination, 16/29 Ekim 1915 
The Socialist Revolution and the Right of Nations to Self-

Determination (Theses), Ocak-Şubat 1916 
Theses for a Report at a Meeting of Left Wing Social-Democrats, 

29 Şubat 1916 
The Second International Socialist Conference at Kienthal, 11-17 

Nisan 1916 
Imperialism as the Highest Stage of Capitalism, 1916 
The Discussion on Self-Determination Summed Up, Temmuz 

1916. 
 

20- Lenin’in Bolşevizmin Ulusal Sorun Teorisine Katkıları  
( IV. ) 
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ULUSAL SORUNDA PROUDHONCULUK VE EKONOMİZM  
(EMPERYALİST EKONOMİZM)  
 
Ulusal sorunda Proudhonculuk, bu sorunu yok saymak veya çö-

zümü sosyal(ist) devrim sonrasına ertelemektir.  
Lenin, Polonyalı Marksistlerin ulusal sorunun önemini kavrama-

dıklarını, bu sorunda Marksist değil, Prodoncu bir tutum benimsedik-
lerini düşünüyordu. 

Ekonomizm ise, Rusya işçi hareketinde “işçiler arasına gidilmeli-
dir” sloganının savunulduğu 1894-1901 döneminde ortaya çıkan bir 
eğilimdi. 

Marksizmin iktisat ve politika arasındaki ilişkiye bakışını kendili-
ğindenci bir tarzda yorumlayan Ekonomistler, işçi sınıfının kendi 
iktisadi ve sosyal kurtuluşu için önce politik egemenliği ele geçirme-
si, yani kendisini devlet olarak örgütlemesi gerektiğini anlamıyordu. 

Bağlı olarak sosyalistlerin politik görevlerine sınırlar koyuyor, 
ekonomik/sendikal mücadelenin esas alınmasını öneriyorlardı. 

Ekonomist denenler, demokratik mücadelenin önemini ve bu mü-
cadeleye sosyalistlerin öncülük etmesini de önemsemiyordu. 

“Yeni Ekonomizm” veya “Emperyalist Ekonomizm”e gelince. 
Bu isimlendirme, ekonomiye referansla emperyalizm çağında u-

lusların kendi geleceklerini belirleme hakkının gerçekleşebilir bir 
talep olmadığını ileri sürenlerin (önce Rosa Lüxemburg ve 
yoldaşları, sonraları Buharin, Pyatakov ve Bosh) bu görüşleri için, 
bunların Eski Ekonomizm ile benzerliğine dikkat çeken Lenin taraf-
ından kullanılmıştır. 

Kısaca, “Emperyalist Ekonomizm”, Rusya sosyalist hareketindeki 
eski Ekonomizmin başta ulusal sorun olmak üzere genel olarak 
siyasal demokrasi alanına uygulanmasıdır. 

Lenin, Ulusların Self-Determinasyon Hakkı (UKKTH) konusunda-
ki tezlerini ulusal sorunda oportünizm, milliyetçilik, Proudhonculuk 
ve Emperyalist Ekonomizm olarak tarif ettiği bu görüşlerle pole-
miklerinde geliştirmiştir. 

 
SELF-DETERMİNASYON HAKKI ÜSTÜNE EN ÖNEMLİ TAR-
TIŞMA YAZILARI 
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Bu polemiklerin en önemlileri 1914, 1915 ve 1916 yıllarında 
yayımlanmış olan aşağıdaki yazılarda yürütülmüştür:  

(1)The Right of Nations to Self-Determination 
(Ulusların Self-Determinasyon Hakkı, Nisan-Haziran 1914) 
Lenin’in bu yazısı Critical Remarks on the National Question (U-

lusal Sorun Üzerine Eleştirel Notlar, Ekim-Aralık 1913) başlıklı daha 
önceki makalesinin devamı gibidir. 

Bu yazısında Lenin, özellikle Rosa Lüxemburg’un The National 
Question and Autonomy (Ulusal Sorun ve Otonomi, 1908/1909) 
başlıklı yazısındaki görüşleri eleştirir. RSDİP’in ulusal sorun pro-
gramındaki self-determinasyon hakkı ilkesine karşı çıkan sosyalist-
lerin hemen hepsi Lüxemburg’un bu yazısındaki argümanları tekrar-
lamışlardır. 

(2)The Revolutionary Proletariat and the Right of Nations to 
Self-Determination 

(Devrimci Proleterya ve Ulusların Self-Determinasyon Hakkı, 
16/29 Ekim 1915) 

Bu yazı Litvanyalı Marksistlerden Karl Radek’in (kalem adıyla: 
Parabellum) görüşlerinin bir eleştirisidir. 

(3)The Socialist Revolution and the Right of Nations to Self-
Determination (Theses). 

(Sosyalist Devrim ve Ulusların Self-Determinasyon Hakkı-Tezler, 
Ocak-Şubat 1916) 

Genelde sosyal-şövenizmin, özelde Polonyalı Marksistlerin bir 
eleştirisi. 

(4)The Discussion on Self-Determination Summed Up 
(Self-Determinasyon Tartışmasının Özeti, Temmuz 1916) 
Lenin, bu yazısında Polonyalı Marksistlerle RSDİP arasında 

Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı üzerinde bu tarihe kadar 
yaşanmış olan tartışmanın bir özetini çıkartır. 

(5)The Nascent Trend of İmperialist Economism 
(Emperyalist Ekonomizm Eğiliminin Doğuşu, Ağustos-Eylül 1916) 
Lenin, bu yazısında N. I. Bukharin, Y. L. Pyatakov (P. Kievski) ve 

Y. B. Bosh üçlüsünün Bern Konferansı (1915) sırasında açığa çıkan 
ve Zimmerwald Solu’nda da savunulan görüşlerini eleştirir. “Komü-
nist” adında bir dergide Lenin’in The Socialist Revolution and the 
Right of Nations to Self-Determination (Theses) yazısındaki görüşle-
re karşı çıkan Buharin, emperyalist çağda demokrasi için mücadele-
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nin gereğini ve önemini red ederek, RSDİP’in kendi programından 
ulusların self-determinasyon hakkını çıkarmasını istiyor ve bunda 
ısrar ediyordu. Gerçekte RSDİP programının demokratik parçasının 
(asgari programın) bütününe yönelik olan bu itirazlara sempatik ba-
kan başkaları da (Zinovyev, vd) vardı. Lenin’in Emperyalist Ekono-
mizm (Yeni Ekonomizm) olarak tanımladığı bir eğilimdi bu. Bu eğili-
min self-determinasyon hakkına karşı öne sürdüğü başlıca argüman 
emperyalizm altında bu talebin “ekonomik olarak başarılamaz” ol-
masıydı. Oysa bu hak ekonomik bağımsızlıkla değil, sadece politik 
bağımsızlık hakkı ile ilgiliydi. 

Lenin, Kievski’ye karşı kaleme aldığı A Caricature of Marxism 
and İmperialist Economism (Marksizmin Bir Karikatürü ve Emper-
yalist Ekonomizm, Ağustos-Ekim 1916) başlıklı yazısında da bu aynı 
eğilimi eleştiriyordu. 

 
TARTIŞMANIN KRONOLOJİSİ 

Lenin’in Ulusların Self-Determinasyon Hakkı (Ulusların Kendi 
Kaderlerini Tayin Hakkı-UKKTH) konusundaki görüşlerini etraflıca 
açtığı ve tartıştığı belli başlı yazıları bunlardır. 

Ama bu tartışma bu yazılarla başlamış değildir.  
1914, 1915 ve 1916 yıllarındaki bu tartışmalar, RSDİP İkinci 

Kongresi’nde (1903) ve sonrasında (özellikle 1913’te) Polonyalı 
Marksistler’le yaşanan tartışmanın bir devamıdır. 

Bu tartışmanın kronolojisi kısaca şöyle toparlanabilir: 
Polonyalı Marksistler ile ulusların self-determinasyon hakkı konu-

sundaki farklılık, ilk olarak RSDİP programının kabul edildiği 
1903’teki İkinci Kongre’de, Program Komisyonu’nda cereyan eden 
tartışmalarda açığa çıkar.  

Polonyalı Marksistler (onları temsilen Adolf Warski ve Hanecki) 
partiye katılmak için self-determinasyon hakkının programdan silin-
mesini şart koşarlar.  

Bu sırada öne sürdükleri en ilk ve en önemli gerekçe, konuyla 
bağlantısı olmayan ekonomik bağımsızlığa referansla, bu talebin 
kapitalizm/emperyalizm altında elde edilemez olduğudur.  

Lenin, bu tartışmada daha çok Plehanov’un söz aldığını ve adı 
geçen Polonyalı delegeleri oldukça acımasız bir tarzda kendilerini 
savunamaz, argümanlarını tekrarlayamaz hale getirdiğini yazmakta-
dır. 
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Önerileri red edilen Polonyalı delegeler kongreyi terk eder ve bu 
tarihten sonra Polonyalı Marksistler uzunca bir zaman bu öneriyi bir 
daha tekrar etmedikleri gibi, 1906’da Stockholm’de sessiz sedasız 
RSDİP’e katılırlar; fakat belli belirsiz şekilde RSDİP’le federal karak-
terde bir ilişkiden yana olduklarını ifade ederek, partide tarafsızlık 
adı altında Bolşevikler’le Menşevikler, parti ile Tasfiyeciler (Likidatör-
ler) arasında orta yolcu bir politika izleyerek. 

Birkaç yıl sonra, Rosa Lüxemburg’un 1909’daki yazısı (The Nati-
onal Question) ile birlikte, self-determinasyon hakkı noktasında he-
men hemen eski pozisyonlarına geri dönerler.  

Bütün bunlar, Polonyalı ve Litvanyalı Marksistler arasında bu ta-
vırlardan sorumlu tutulan Jan Tyszka (Lev Jogiches) ve Rosa 
Lüxemburg ikilisine karşı, Lenin’i ve Bolşevikleri destekleyen muhalif 
bir kanadın ortaya çıkmasına yol açar (1911). 

Radek ve Hanecki gibi önde gelen figürlerin de içinde bulunduğu 
bir muhalefettir bu.  

1912 yılı başlangıcında, Bolşevikler, Menşevikler’le bağlarını ko-
pararak RSDİP’i yeniden inşa ettiklerinde, Lenin ile Tyszka (Jo-
giches) ve Lüxemburg arasındaki ilişkiler hayli sorunludur.  

Sert tartışmalar oluyordu aralarında. 
Lenin, Lüxemburg-Tyszka kanadını Martov’un, yani Menşevikle-

rin izinden giden “partisiz bir komite” olarak tanımlıyor, Tyszka-
Lüxemburg ikilisi ise, kendi partilerindeki muhalefeti “ajan”, Lenin’i 
ise kendi partilerinde bölünmeyi kışkırtan bir “bölücü” olarak 
suçluyorlardı. 

RSDİP içindeki Bolşevik-Menşevik ayrışmasına benzer bir 
ayrışma şimdi Polonya partisi içinde yaşanıyor gibiydi. 

Birinci Savaş’ın patlak verdiği tarihe kadar devam eder bu.  
Bu konunun ayrıntıları için J. P. Nettl’ın Rosa Lüxemburg başlıklı 

kitabına (1969), ayrıca Lenin’in şu yazılarına bakılabilir: 
The Split Among the Polish Social-Democrats, 12 Ocak 1913 
Draft Platform for the Fourth Congress of Social-Democrats of 

the Latvian Area, 25 Haziran 1913 
The Polish Social-Democratic Opposition at the Parting of the 

Ways, 7/20 Temmuz 1914. 
Sonuçta, Zimmerwald Konferansı ile birlikte yeniden yakınlaşırlar.  
Lenin’e göre Polonyalı Marksistlerin bu konferans sırasında 

açıklanan Deklerasyon’larında (27 Eylül 1915) yer verilen ulusal 
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sorunla ilgili en son fikirlerinin self-determinasyon hakkını tanımak-
tan bir farkı yoktu; tek sorun politik formülasyondaki muğlaklıktı. 

Zimmerwald Solu’nun dergisi Herald’da (Sayı 2, Nisan 1916) self-
determinasyon hakkından yana ve karşı olan tezlerin yayımlanması 
(özellikle Bolşeviklerin ve Polonyalı Marksistlerin tezlerinin), ulus-
lararası sosyalist harekette ulusal sorun konusunda yeni bir tar-
tışmayı tetikler. 

Lenin’in Polonyalı Marksistler’le bu tarihe kadarki tartışmalarının 
bir dökümünü çıkardığı The Discussion on Self-Determination 
Summed Up (Self-Determinasyon Tartışmasının Özeti, Temmuz 
1916) başlıklı yazısı, işte bu gelişmeler üzerine kaleme alınmıştır. 

 
POLONYALI MARKSİSTLERİN DİĞER ARGÜMANLARI 

Rosa Lüxemburg’un elde edilemezlik haricindeki argümanla-
rından biri, daha eskiden öne sürdüğü (bkz. Industrial Development 
of Polond, 1898) Polonya’daki kapitalist gelişmenin Polonya ve 
Rusya’yı birbirine bağladığı, Lodz fabrikalarının Rus pazarı için üret-
tiği, bunun ayrılma eğilimlerini frenlediği idi.  

Rosa Lüxemburg’un bu analizine katılmakla birlikte, kapitalist ge-
lişmenin yarattığı yeni sınıfların (burjuvazi ve proletarya) çıkarlarının 
ulus devlete karşıtlığının yetmediğine işaret eden Otto Bauer, Rosa 
Lüxemburg’un daha önemli bir noktayı atladığını düşünür:  

“Bir sınıfın politikasını sadece sınıf çıkarları belirlemez, sınıf ideo-
lojisi de belirler; bu sınıf ideolojisi her sınıfın sosyal varlık koşulları 
tarafından belirlense bile.” 

(Bkz. Otto Bauer, a.g.e.) 
Bauer’in anlatmak istediği, ideolojinin çok yavaş değiştiği, Polon-

ya’da soyluluk ortadan silinmiş bile olsa, ideolojisinin henüz canlı 
olduğu, bu kapitalist gelişmenin Polonya aydınları ve yığınlarının 
düşüncelerini henüz pek etkilememiş bulunduğudur.  

Buna kanıt olarak Polonya sosyalizmi içindeki iki eğilimden Polo-
nya Sosyalist Partisi’nin (PPS), yani “ayrılıkçı/milliyetçi” olanının 
daha güçlü olmasını gösterir. 

Lenin ise, Rosa Lüxemburg’un az yukarda değindiğim ar-
gümanını farklı bir açıdan sorgular.  

Lenin’in karşı argümanı özetle şöyledir: 
Rusya’da burjuva-demokratik devrim tamamlanmamıştır. 
Esas sorun budur. 
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Rus devleti, “modern kapitalist” değil, pre-kapitalist karakterde bir 
devlettir. 

Bir “Asyatik despotizm”dir. 
Böyle bir devlette Polonya gibi ulusal bakımdan farklı ve kapitalist 

gelişmede ileri bir bölge varsa, Rosa Lüxemburg ekonomik faktörle-
rin birleşmeden yana olduğunu söylese de, bu bölge Rusya’daki 
kapitalizm öncesi devlet sistemi ile çatışacak, yani “burjuva Polon-
ya”da kapitalizm ilerledikçe ayrılma eğilimi güçlenecektir.  

Dolayısıyla Rosa Lüxemburg’un bu argümanından self-determi-
nasyon hakkı sorunuyla ilgili bir sonuç çıkarılamazdı. 

(Bkz. Lenin, The Right of Nations to Self-Determination) 
 

21- Bir Tartışmanın Özeti 
 

Polonyalı Marksistlerin ve onlarla benzer düşünceleri savunan 
diğer milliyetlerden Marksistlerin, self-determinasyon hakkına karşı 
ileri sürdüğü arta kalan argümanlar, toplu şekilde aşağıdaki gibi su-
nulabilir: 

Kapitalizm/emperyalizm koşullarında “ekonomik bağımsızlık” im-
kansızlıktır. Emperyalizm altında ulusal self-determinasyon (hatta 
genelde demokratik program da) gerçekleşemez bir şeydir. Sosya-
lizm altında ise gereksizdir. Self-determinasyon hakkı sosyalizme 
uygulanamaz. Çünkü, ulusal baskıya neden olan şey sınıflar ve sınıf 
çıkarlarıdır. Sosyalizm sınıfları ve sınıf çıkarlarını tasfiye edeceği 
için, ulusal baskıyı da (her türlüsünü) ortadan kaldırmış olacaktır. 
Ulus, sosyalist toplumda sadece dilsel ve kültürel bir birim olarak, 
sosyalist bir kültür bölgesi olarak varolabilir; ekonomik ve politik bir 
birim olarak varolamaz. Bir sosyalist kültür bölgesi ise, toprak olarak 
sadece üretimin ihtiyaçları zorunlu kılarsa bölünebilir. Böyle bir 
topraksal bölünmenin kararı da sosyalist toplumda tek tek uluslar 
tarafından değil, ancak ilgili tüm vatandaşlar tarafından ortaklaşa 
verilebilir. Oysa self-determinasyon ilkesi bu kararı ulusa bırakıyor, 
ulusun tam egemenliğini öngörüyor.  

Self-determinasyon hakkı için mücadele proletaryayı sosyalist 
devrim (sosyalizm) için mücadeleden uzaklaştırmaktadır.  

Avrupa sosyalist partilerinin programında böyle bir talep yoktur.  
Self-determinasyon hakkı, pratik bir çözüm getirmiyor, proletary-

anın gündelik politikasına yol göstermiyor.  
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Bu talebi savunmak, ezilen ulusun burjuva milliyetçiliğini 
desteklemek, sosyalistleri bütün ulusal talepleri/özlemleri destekle-
me yükümlülüğü altına sokmaktır.  

Kaldı ki, emperyalizm çağında ulusal savaşlar/isyanlar im-
kansızdır.  

Sermaye çok büyüdü, ulus devlet çerçevesini aştı, ulus-devletler 
çağı kapandı; tarihi geriye doğru çevirmek imkansızdır.  

Bugünkü koşullara en uygun devlet Kautsky’nin ileri sürdüğü gibi 
“ulus devlet” değil, “yağmacı/yırtıcı devlettir.”  

Biz ilhaklara (her türlü ilhaka) karşıyız, uluslara karşı tüm şiddete 
karşıyız. Ama bir kötülüğü protesto etmek, o kötülüğü önleyecek 
pozitif bir konsepti tanımak zorunluluğu getirmez.  

Her türlü vatan savunmasına karşıyız.  
RSDİP’in ulusal programı reformisttir. 
Rosa Lüxemburg, Karl Radek, Buharin, Pyatakov, Bosh ve ben-

zer düşüncedeki başkaları tarafından self-determinasayon hakkına 
karşı çeşitli tarihlerde, özellikle Birinci savaş içinde öne sürülmüş 
olan tezler yukardaki gibi toparlanabilir.  

 
LENİN’İN YANITLARI:  

ULUSLARIN KENDİ GELECEKLERİNİ BELİRLEME HAKKI 
NEDİR, NE DEĞİLDİR? 

Rosa Lüxemburg’un ve onunla benzer düşüncedekilerin bu tezle-
rine karşı Lenin’in yanıtlarını da toparlamak istiyorum. 

Lenin’e göre (Lenin okumalarımdan anladığım şekliyle kendim 
özetliyorum. SC):  

(  I. ) 
Bütün burjuva-demokratik talepler, burjuvazinin öncülük ettiği 

halk kitlelerinin feodalizme karşı mücadelelerinin tarihsel ifadeleridir. 
Sadece self-determinasyon hakkı (UKKTH) değil, biz Marksistlerin 
demokratik asgari programının bütün talepleri, bizden çok önce, 17. 
ve 18. yüzyıl kadar gerilerde, burjuvazi ve küçük-burjuvazi taraf-
ından ileri sürülmüşlerdir. Uluslararası demokratik hareket, bütün 
tarihi boyunca ulusların self-determinasyon hakkını savunmuş, özel-
likle 1848’den bu yana da bundan ekonomik veya kültürel self-
determinasyonu veya başka bir şeyi değil, sadece politik self-
determinasyon hakkını, yani ulus-devlet kurma hakkını (ayrılma 
hakkını) anlamıştır. Ulusal sorundaki bu demokratik ilke, Enternasy-



KURTULUŞ BELGELER - 8. Kitap                      446  

 

onal’in (İkinci Enternasyonal) 1896 Londra Kongresi tarafından da 
bu politik anlamıyla benimsenmiştir.  

Tartışılan konu, evrensel ölçekte yerleşmiş demokratik bir ilkedir.  
Özgürlük için savaşırken, yani devrimci olduğu dönemde, bur-

juvazi de uluslar için özgürlük ve eşitlik talep etmiş, ama işçi devrimi 
korkusu belirir belirmez bu tutumunu terk etmiş, demokrasiye ihanet 
ederek işçi sınıfına karşı gericilikle ittifaka girmiştir. Böylece demo-
kratik ilkeleri, demokratik hak ve özgürlükleri savunma görevi pro-
letarya tarafından devralınmıştır.  

Fakat bu demokratik hakların hiçbiri mutlak değildir, self-
determinasyon hakkı da dahil istisnasız hepsi burjuvaziye karşı pro-
letaryanın sosyalizm için sınıf mücadelesinin çıkarlarına tabidir.  

Milliyetler Prensibi burjuva toplumunda tarihsel olarak kaçınılma-
zdır.  

Marksistler, ulusal hareketin tarihsel meşruiyetini tanımalı, başka 
deyişle bu hareketlerde yabancı egemenliğine (ulusal baskıya) ve 
feodal baskı ve parçalanmışlığa karşı ilerici/demokratik olan ne var-
sa onu desteklemeli; ama bu desteğin bu sınırın ötesine geçerek 
burjuva milliyetçiliğine yardıma dönüşmesine izin vermemelidir.  

Burda “ince bir sınır” vardır ki, bu sınırın geçilmesi proletarya da-
vasına ihanettir. 

Marks ve Engels’in döneminde Avrupa çapında baş/esas 
düşman Çarlık’tı. 

Bugün dünya ölçeğinde ele alınmalı. 
Bugün dünyada baş düşman, dünya siyasetini domine eden bir 

avuç emperyalist ülkedir. 
Marks ve Engels’in döneminde ulusal sorun mutlak bir şey değil, 

genel demokratik hareketin küçük bir parçasıydı.  
Bugün ulusal soruna dünya sosyalist hareketinin çıkarları 

açısından yaklaşmalıyız. 
Parçanın çıkarını bütüne tabi kılmalıyız. 
Bütün (genel olan), uluslararası sosyalist harekettir. 
Tüm ulusal hareketleri sosyalist devrim amacı için değerlendir-

meliyiz. 
Emperyalizm çağında hem ezen/emperyalist ülkeler proletaryası 

için, hem de ezilen uluslar için “baş düşman” ortaklaşmıştır.  
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Ortak ve baş/esas düşman emperyalist ülkelerin burjuvazisidir, 
yani öncelikle içinde bulunduğumuz savaşın iki tarafında yeralan 
büyük güçlerdir. 

Bu büyük güçlerin proletaryası bu savaşı kendi emperyalist bur-
juvazisine karşı sınıf savaşına (iç savaşa) çevirmeli ve bu büyük 
güçlere karşı olan ulusal isyanları (gerici bir sınıfın isyanı değillerse 
eğer) mutlaka desteklemelidir. 

Çünkü bu ulusal isyanlar emperyalist burjuvaziyi zayıflatacak, 
böylece proletarya tarafından yıkılmasını kolaylaştıracaktır. 

Emperyalist genelkurmaylar bu savaşta (Birinci Savaş) üstünlük 
kurmak için rakiplerine karşı bütün “ulusal ve devrimci hareketleri” 
kullanmak için her fırsatı ve olanağı değerlendirirken, biz sosyalistle-
rin sosyalizm için mücadelede emperyalizmin krizini derinleştirmek 
ve burjuvaziyi devirmek için her ulusal ve/veya halk hareketini 
değerlendirmek yerine, bu hareketleri küçümsememiz af edilemez 
bir şeydir. 

 
(  II. ) 

Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkının anlamı genel hukuk 
konseptlerinden çıkarılamaz. Şimdi (Birinci Savaş içinde) bu hakkı 
sadece ikiyüzlüce savunan Kautsky’nin henüz bir Marksist iken bu 
konuda ortaya koyduğu tarihi-iktisadi bakış açısı doğrudur. Ulusal 
hareketlerin tarihi-iktisadi bir analizi zorunludur. Ulusların kendi ka-
derlerini tayin hakkının anlamı ulusal hareketleri doğuran tarihi-
iktisadi koşullardan ve ulusal hareketlerin (tarihi) tecrübesinden 
çıkarılmalıdır. Bu koşullar ve tecrübe Rosa Lüxemburg’un self-
determinasyon hakkına karşı ileri sürdüğü argümanların hemen 
tamamını çürütüyor.  

Nedir ulusal hareketleri doğuran tarihi ve iktisadi koşullar?  
Ulusal hareketler belli bir tarih döneminde, feodalizmden kapitali-

zme geçiş sürecinde doğdular.  
Ulusal sorunu ve ulusal hareketi doğuran işte bu geçiş dönemidir, 

bu dönemin iktisadi koşullarıdır.  
Gelişme eşitsizdir.  
Her ülke veya coğrafya bu geçiş sürecini bir ve aynı çağda değil, 

başka başka çağlarda yaşar. Örneğin Batı Avrupa bu süreci 1789-
1871 arasında yaşadı; ama Doğu Avrupa, Asya ve Afrika 20. 
yüzyılda, yani emperyalizm çağında girdi bu döneme.  
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Feodalizmden kapitalizme geçiş süreci dediğimiz bu dönem, he-
men her yerde ulusal haklar da dahil genel olarak politik hak ve 
özgürlükler için mücadelelere, başka deyişle burjuva-demokratik 
dönüşümlere/devrimlere sahne olmaktadır.  

Çok yerde bu burjuva-demokratik mücadelelerin ve devrimlerin 
bir bileşeni de ulusal hareketlerdir.  

Peki bu ulusal hareketlerin iktisadi koşulları veya iktisadi temeli 
(iktisadi iticisi) nedir? Kuşku yok ki, meta üretimi ve kapitalizmin ge-
lişmesidir. 

Feodal parçalanmışlığa ve yabancı egemenliğine karşı bir ve 
aynı dili konuşan toprakların tek bir ulus devlet şeklinde politik ola-
rak birleştirilmesi ihtiyacı, işte bu sırada dayatır kendisini. 

Pazarın (ticaretin) ve dilin birliğini ve ulus devleti ihtiyaç haline 
getiren şey, kapitalist gelişmenin çıkarları, dolayısıyla bu gelişmenin 
ürünü ve taşıyıcısı olan burjuvazinin çıkarlarıdır.  

Meta üretimi ve kapitalizmin gelişmesi için en elverişli koşulları 
sağlayan devlet tipi ulus devlettir.  

Ulus devlet kurma eğiliminin ardındaki itici iktisadi faktör meta ü-
retimi ve kapitalizmin gelişmesidir. 

Ulus-devletçi eğilimi doğuran kapitalizmdir. 
Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı ilkesinin anlamı işte bu ta-

rihi ve iktisadi analizdedir. 
Bu analizden çıkan sonuç, self-determinasyonun yabancı ulusal 

yapılardan politik olarak ayrılma, ayrı bir ulus devlet kurma girişimi 
anlamına geldiğidir. 

Ulusların kendi kaderini tayin hakkı, tarihsel-ekonomik bakış 
açısından politik bağımsızlık (devlet bağımsızlığı) hakkı demektir; 
bunun dışında bir anlamı yoktur. 

Bunun içindir ki hemen her ulusal hareketin örtülü veya açık 
amacı ulus devlet kurmaktır. 

Marksizm tecrübenin özetidir. 
Ulusal hareketlerin tarihinin ve tecrübesinin öğrettiği budur.  
Rosa Lüxemburg’un sık sık sözünü ettiği, fakat bir türlü uygula-

madığı bu somut analiz, Lüxemburg’un self-determinasyon konu-
sundaki itirazlarının “onda dokuzunu” imha ediyor. 

 
( III. ) 
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Tarihi-iktisadi bakış açısından self-determinasyon hakkı bağımsız 
bir ulus devlet kurma hakkıdır.  

Ulus-devlet, bir burjuva sınıf devletidir.  
Burjuva ilişkilere dayanır.  
Sadece kapitalist gelişmeye en elverişli koşulları yaratır.  
Bu nedenle de ulusal baskı ve sömürüye son veremez.  
Peki biz Marksistler burjuva-demokratik bir talep olan ulus-devlet 

talebini (ayrılma talebini) destekler miyiz?  
Konu belli bir ayrılma hareketi olduğunda, o ülkenin ve/veya ulu-

sun kapitalizmin iki döneminden hangisinden geçtiğine (yani hangi 
devrim aşamasında bulunduğuna), burjuva-demokratik devrimini 
yapıp yapmadığına, bu belli ulusal sorunun ve ulusal hareketin ayırt 
edici özelliklerine, kısaca tarihi-ve somut koşullara bakmak zorun-
dayız. 

Marksist olmak, sorunlara proletaryanın sınıf bakış açısından, 
başka deyişle işçilerin sınıf mücadelesinin çıkarları açısından bak-
maktır.  

Her ayrılma/bağımsızlık hareketi bu çıkarlarla uyuşamaz; ulusal 
barışı, eşit hakları, sınıf mücadelesi için elverişli koşulları getirmez.  

Bu demektir ki, biz Marksistler her ulus devlet kurma (ayrılma) gi-
rişimini destekleyemeyiz.  

Ayrılma hareketlerine desteğimiz sadece koşullara bağlı olabilir.  
Her ayrılma sorununu kendi özel şartları içinde değerlendirir, evet 

veya hayır diyerek önceden herhangi bir yükümlülük altına girmeyiz.  
Bizim koşulsuz desteklediğimiz ayrılma (bağımsızlık) hareketi 

değil, ayrılma hakkıdır. Ayrılma ve ayrılma hakkı ayrı ayrı şeylerdir.  
Bu tavrımız, yani kendimizi ayrılma hakkını savunmakla sınırla-

mamız, milliyetçiler tarafından elbette ki pratik bulunmaz. 
 

( IV. ) 
Biz Marksistler milliyetçiliğin her türlüsüne karşıyız.  
Ezen ulus milliyetçiliği hakim ve baskıcı bir karakter taşır.  
Ezilen ulus hareketinde bu baskıya karşı olan demokratik bir yan 

vardır.  
Bizim koşulsuz desteklediğimiz işte bu demokratik yandır.  
Bunun ezilen ulus milliyetçiliğine destek olarak yorumlanması 

yanlıştır. 
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Ulusal harekette milliyetçilik onun baskıya karşı olan bu demokra-
tik yanında değil, başka özelliklerinde aranmalıdır.  

Marks, ezen ulus sosyalistlerinin en zayıf noktasının (ortak kusu-
runun) kendi devletleri tarafından ezilen ulusların sorunlarına 
yaklaşımda açığa çıktığını, önyargıları nedeniyle bu konuda sosya-
list görevlerini ihmal ettiklerini söylerken çok isabetli bir gözlemde 
bulunmuştur.  

Ulusal olarak karışık bir devlette sosyalistler ulusların kendi ka-
derlerini tayin hakkını savunmalıdır.  

Polonyalı Marksistlerin bizden istediği bundan vazgeçmemizdir.  
Fakat 1902 yılı kadar erken bir tarihte Plekhanov ayrılma hakkını 

savunmamak Büyük-Rus milliyetçiliğiyle uzlaşmak anlamına gelir, 
çünkü bu Büyük-Ruslar’dan ayrılma hakkıdır diyerek hepimizi uya-
rmıştı.  

Plekhanov haklıydı.  
Başka ulusların bir devletin sınırları içinde zorla tutulmasına taraf 

olamazsınız. 
Demokratik ilkelerden yana isek, devlet sınırlarının halk 

yığınlarının sempatileri doğrultusunda, yani demokratik şekilde belir-
lenmesine karşı çıkamayız.  

Bu hak savunulmadan farklı milliyetlerden işçilerin sınıf 
mücadelesinde birliği de kurulamaz.  

Ulusal baskı üzerinde bina edilmiş bir devlette ayrılma hakkını 
savunmayan ezen ulus sosyalistleri enternasyonalist değil, olsa olsa 
sosyal-şövendir. 

Ezilen uluslarda proletarya bağımsız bir parti olarak ortaya 
çıktığında yerel milliyetçiliğe karşı mücadele çok keskin bir hal  
alıyor. 

O kadarki perspektif bozuluyor, ezen ulus milliyetçiliği unutuluyor.  
Polonyalı Marksistler’in durumu bunun bir örneğidir.  
Polonya milliyetçiliğiyle mücadelede self-determinasyon hakkını 

red etmek yanlışına düştüler. 
Rosa Lüxemburg’un hemen her soruna bakışını Polonyalı milli-

yetçiler, Fracy olarak bilinen PPS’nin sağ fraksiyonu belirliyor.  
Onların duruşuna bakarak tavırlar alıyor.  
Onlar neye hayır dese, Rosa Lüxemburg ona evet diyecek kadar 

PPS-Fraksiyon’a (Fracy) bağımlı hale gelmiştir.  



KURTULUŞ BELGELER - 8. Kitap                       451 

  

Oysa belirli bir devletin (Rusya) alanı/zemini üzerinde mücadele 
ediyoruz.  

Politik sorunları Karakov’un bakış açısıyla değil, tüm Rusya bakış 
açısından formüle etmek zorundayız. 

Polonyalı ve Hollandalı Marksistlerin düşünce ve tavırları üzerin-
de bu iki ülkenin geçmişteki parlak dönemleriyle bugünleri arasında-
ki uçurumun etkisi de vardır. 

Self-determinasyon konusunda dedikleri, asıl demek istedikleri 
değilmiş gibi bir izlenim bırakıyorlar. 

Asıl itirazları ulusların self-determinasyon hakkı’nın lafzı ise, 
özünü korumak şartıyla başka bir ifade biçimi seçilebilir.  

Biz sözcükler üzerinde ısrar etmeyiz. 
Radek’in “İlhaklara karşıyız” veya “Her türlü ilhaka 

karşıyız”sloganı, self-determinasyon hakkını tanımak anlamına gelir. 
İlhaklara niye karşıyız? 
İlhak ulusal baskının bir biçimi olduğu için. 
Devlet sınırlarını halkın sempatilerine karşı çizdiği için. 
Başka bir ulusun self-determinasyon hakkını ihlal ettiği için. 
İlhaklara karşı olmanın veya sömürgelerin kurtuluşunu istemenin 

içerik olarak self-determinasyon hakkını tanımaktan farkı yoktur. 
Bu içerik üzerinde hemfikirsek ilke ayrılığı kalkmış olmalıdır. 
Fakat bu ifade (ilhaklara karşıyız) self-determinasyon hakkının 

yerini dolduramaz. 
İlhakları sadece “protesto” etmek pasifist bir slogandır. 
Bugünkü savaş (Birinci Savaş) içinde biz bunu dediğimizde, ver-

dikleri cevap ilginçtir: 
“Bir kötülüğü”, örneğin ilhakları protesto etmek, onu önleyecek 

“pozitif bir konsepti” tanımak anlamına gelmez diyorlar.  
Bu temelsiz bir argümandır, bir kaçıştır. 
Polonyalı Marksistler, “her türlü ilhaka karşıyız” ve “her türlü vat-

an savunmasına karşıyız” sloganlarını aynı anda, birlikte savunuyor-
lar.  

Nasıl olur bu? 
Örneğin Rosa Lüxemburg’un Junius Broşürü (1916) her türlü 

vatan savunmasına karşıdır. 
Çünkü savaşları ve isyanları doğru değerlendirmez. 
Bu noktada bakması gereken yere, bir savaşın veya isyanın “so-

syal içeriğine” bakmaz. 
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Hem ilhaklara karşı olmak, hem de bu ilhaklara karşı patlak veren 
vatan savunmalarını tanımamak birarada savunulacak şeyler değil-
dir. 

“Vatan savunması sorununu” yanlış koymaktır. 
Doğru tutum vatan savunmasına emperyalist/gerici savaşlarda 

karşı çıkmaktır; ulusal savaşlarda değil. 
İlhak edilen bir ülkenin veya bölgenin ilhakçı ülkeye karşı isyanını 

tanımamak, ilhakçılığı savunacak kadar ileri gitmektir.  
Fakat Polonyalı Marksistler emperyalizm çağında ulusal 

savaşları/ayaklanmaları imkansız görüyorlar.  
Örneğin Karl Radek, “Sosyal devrim”in nasıl bir şey olduğunu an-

lamış değildir. 
1905 Devrimi “sosyal devrim”in neye benzediği noktasında 

oldukça öğreticidir. 
Sosyal devrim herhangi bir bahaneyle kopabilir. 
Bir büyük grev, sadece bir sokak gösterisi, orduda isyan, bir 

sömürge isyanı, bir ezilen ulusun ayrılma referandumu, Dreyfus 
Davası benzeri bir bir politik kriz sosyal devrimi başlatabilir.  

Sosyalist devrim başarı kazandığında ezilen ulusların self-
determinasyon hakkını derhal tanımalıdır. 

Karl Radek’in bu savaş içinde patlak veren 9 Mayıs 1916 İrlanda 
ayaklanmasını bir “darbe” olarak tanımlayarak küçümsemesi em-
peryalist burjuvazinin dilidir. 

Polonyalı Marksistler self-determinasyon hakkını gerçekleşmesi 
imkansız bir şey olarak görüyorlar. 

Oysa bu noktada “imkansızlık” görüşü, “savaşlar ve devrimler 
olmadan imkansızdır” anlamında doğru olabilir ancak.  

Norveç’in İsveç’ten ayrılması (1905) bu iddiayı çürüten bir ör-
nektir. 

Ve bu savaş içinde başka örneklere tanık oluyoruz. 
Emperyalist savaş ulusal isyanları daha da çoğaltacaktır. 
“İmkansızlık” dedikleri “teorik yanlışları” Polonyalı Marksistleri 

“Emperyalizmin tekerleri geçtiği yerde kapitalist dünyanın politik ve 
ekonomik bakımdan merkezileşmesini sağlayarak sosyalizmin yo-
lunu açıyor” veya “Emperyalizmin ilhakları ekonomik olarak ilericidir, 
emperyalizm altında ilhaklar merkezileşme demektir, ilericidir” 
şeklindeki ilhakçı görüşleri benimseme noktasına, “emperyalistlerin 
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ilhaklarını” haklı çıkartma, “sosyal-emperyalizmi” savunma nok-
tasına kadar getirmiş bulunuyor. 

Marksizmi çarpıtmaktır bu. 
Bu yanlış fikirleri savunan Hollandalı ve başka milliyetlerden 

Marksistler de var. 
“Self-determinasyonun ekonomik imkansızlığı” bağlam dışıdır. 
Konu politik self-determinasyondur. 
Polonyalı Marksistlerin kapitalizm/emperyalizm ile genel olarak 

siyasal demokrasi arasındaki ilişki hakkındaki teorik görüşleri yan-
lıştır. 

Saf kapitalizm için normal üstyapı teorik olarak genelde siyasal 
demokrasidir, ama fiiliyatta gördüğümüz şey, siyasal demokrasinin 
kapitalist üretim temeline oturan üstyapı biçimlerinden sadece biri 
olduğudur.  

Bunun anlamı, kapitalizmin de, emperyalizmin de herhangi bir 
devlet (üstyapı) biçimi altında gelişebildiği ve bütün bu biçimleri 
kendisine bağımlı kılabildiğidir. 

Bundan çıkarılacak sonuç, demokrasinin taleplerinden biri olan 
self-determinasyon hakkının emperyalizm altında elde edilemez 
olduğunu düşünmenin yanlışlığıdır. 

Finans-kapital, en bağımsız ve en demokratik sanılan cumhu-
riyetleri bile rüşvet vs gibi yöntemlerle satın alabiliyor 

Bu demektir ki, siyasal bağımsızlığın ve siyasal demokrasinin ka-
zanılması sermaye egemenliğini engellemiyor. 

Polonyalı Marksistler red etseler de, bugünkü savaş (Birinci 
Savaş) içinde Polonyanın restorasyonu da pekala mümkündür. 

Polonyalı Marksistlerin bakış açısı Polonya ve İrlanda 
bağımsızlığını savunmuş olan Marks’ı ve Engels’i de ütopyacılar 
arasında konumlandırmayı beraberinde getirir ki, bu onların tutu-
mundan hiçbir şey anlamadıklarına işarettir. 

“Elde edilemezlik” teorisi doğruysa, bunun bizim demokratik pro-
gramamızın tamamı için de geçerli olması gerekmez mi? 

O vakit, sivil görevlilerin halk tarafından seçilmesi, monarşi yerine 
cumhuriyet, düzenli ordu yerine halk milisi (silahlı halk) gibi talepleri 
ne demeye ileri sürmüştük biz? 

Sermaye (finans kapital) her şeye kadir değildir. 



KURTULUŞ BELGELER - 8. Kitap                      454  

 

Self-determinasyon ve sömürgelerin kurtuluşu dahil, bu taleplerin 
hepsi de elde edilebilir, ama kapitalizm altında ancak “bir seri de-
vrim” aracılığıyla mümkündür bu. 

Sorun bu şekilde konulmalıdır. 
Önemli olan bu demokratik talepleri reformcu değil, devrimci 

tarzda formüle etmektir. 
Self-determinasyon hakkının elde edilmesi ile ücretli işçiliğin, kriz-

lerin, işsizliğin, yoksulluğun kaldırılması, ekonomik bağımsızlığın 
kazanılması gibi talepler kıyaslanamazlar. 

Elbette ki kapitalizm altında demokratik taleplerin hepsi ancak 
istisnai, eksik, yarım, çarpıtılmış şekilde gerçekleşebilirler.  

Tam demokratik dönüşüm için kapitalizmin devrilmesi şarttır. 
Yoksulluk ve işsizlik de kapitalizm devrilmeden ortadan kalkmaz. 
Kapitalizm altında ulusal barış ve eşitlik de mümkün değildir.  
Biz de bütün bunları başarmak içindir ki kapitalizmi devirmek, so-

syalizmi inşa etmek istiyoruz. 
“Sosyal devrim” görevini gerekçe göstererek self-determinasyon 

hakkı için mücadeleyi red etmek, Marksist değil, Proudhoncu bir 
tutumdu ve Marks’ın işaret ettiği gibi Fransız şövenizmiyle ilişkiliydi. 

 
( V. ) 

Self-determinasyon hakkı (ayrılma hakkı) devlet sınırlarıyla ilgili 
bir konudur.  

Emperyalizm dönemi kendisinin yerini alacak olan sosyalizm dö-
nemine bir seri ilhakları, demokratik olmayan devlet sınırlarını miras 
bırakacaktır.  

Sosyalizm zafer kazandığında Avrupa dahil dünyanın pek çok ye-
rinde sınır meseleleri ile karşılaşacaktır.  

Yani ulusal sorunlar, dolayısyla self-determinasyon meselesi 
varlığını sürdürecektir.  

Bu sorunları sosyalizm çözmek zorunda kalacaktır.  
Sosyalizm, devlet sınırlarının nüfusun/halkın sempatilerine uygun 

şekilde, demokratik olarak belirlenmesinde ısrarlı olmak zorundadır.  
Yani proletarya diktatörlüğü dönemi boyunca da ulusal sorun ve 

self-determinasyon meselesi gündemde olacaktır.  
Sosyalizm bu sorunlara ancak “tam demokrasi” uygulayarak 

çözüm bulabilir. 
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Bu tam demokrasi, tam ayrılma özgürlüğünü, sınırların halkın 
sempatisine göre belirlenmesini kapsamak zorundadır. 

Ulusların birleşip kaynaşması ancak sınıflar ve devlet ortadan 
kalktığında, yani tam komünizm aşamasında mümkündür.  

Politik baskıların hiçbiri kapitalizm devrilmeden, sınıflar tasfiye 
edilmeden tam anlamıyla ortadan kaldırılamaz.  

Politik baskının bir biçimi olan ulusal baskı da ancak o koşullarda 
tasfiye edilebilir. 

Ulusal baskıyı tam anlamıyla tasfiye etmenin iktisadi önkoşulu 
sınıfların ve sınıf çıkarlarının kaldırılmasıdır.  

Tartışılmaz bir doğrudur bu. 
Fakat Polonyalı Marksistler, self-determinasyon hakkı sosyalist 

topluma uygulanamaz şeklindeki görüşleriyle, kapitalizmden sosya-
lizme ve tam komünizme geçiş döneminde devlet olmayacakmış 
gibi fikir yürütüyor, devlet sorununu kenara itip onun yerine “sosya-
list kültür alanı” diye belirsiz bir ifade ikame ediyorlar. 

Devlet olmayınca sınır ve ayrılma gibi sorunlardan da kurtulmuş 
oluyorlar. 

Bu tezler Marksizmin devlet konusundaki tezleriyle de 
bağdaşmıyor. 

Çünkü devlet, Marksizme göre (bkz. Gotha Programı Eleştirisi), 
kapitalist toplumdan sosyalist topluma geçiş döneminde proleterya 
diktatörlüğü (sosyalist devlet) biçimi altında varolacak, ancak sosya-
lizm tam komünizme (sınıfsız topluma) dönüştüğü zaman, 
kendiliğinden ortadan kalkacaktır. 

Fakat tam komünizme (sınıfsız topluma) geçilinceye kadar so-
syalizmde devlet varolacaktır. 

Devlet hakkında konuşmak, sınırlar hakkında konuşmaktır. 
Kısaca, devlet varoldukça devlet sınırları ve bu sınırlarla alakalı 

bir konu olan self-determinasyon hakkı gündemde olacaktır. 
 

( VI. ) 
 
Self-Determinasyon Hakkı, Otonomi ve Federasyon 
Polonyalı Marksistler, RSDİP’in ulusal programını “reformist” ola-

rak tanımladılar. 
O halde iki programı, Polonyalı Marksistlerin ve RSDİP’in ulusal 

programlarını karşılaştıralım. 
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Polonyalı Marksistlerin ulusal programı “otonomi”dir, RSDİP’inki 
ise “ayrılma hakkı”dır. 

Hangisi reformist? 
Reformizmin özü, bir kötülüğü yok etmek değil, hafifletmektir. 
Reformizm, yönetici sınıfın iktidarına zarar vermeyen tavizlerle 

yetinmektir. 
Reformist bir değişim, yönetici sınıfı devirmez, onun iktidarını, bu 

iktidarın temelini yerinde bırakır.  
Otonomi, tamda bu türden bir taviz talebidir. 
Reformist olan “otonomi” talebidir. 
Çünkü bu talebin karşılanması ezen ulusun tüm imtiyazlarını 

ortadan kaldırmaz, tam ulusal eşitliği getirmez, ulusal baskının her 
biçimini tasfiye etmez. 

Otonom bir ulus, yönetici/ezen ulus ile eşit ulusal haklara sahip 
olmaz. 

Bir programın devrimci karakteri, bir kötülüğü hafifletmesinde 
değil, onu hepten ortadan kaldırmasında yatar.  

Self-determinasyon hakkı (ayrılma hakkı), ezen/yönetici ulus ik-
tidarının temelini zayıflatan devrimci bir değişim talebidir.  

Otonomi bir reform talebidir, ayrılma hakkı ise devrimci bir talep-
tir. 

Özetle, “reformist” olan Polonyalı Marksistlerin ulusal programı, 
yani otonom bir ulus talebidir. 

Ama bir “reform” sık sık devrime doğru pratik bir adımdır da. 
Otonomi de böyledir. 
Çünkü, bir devletin sınırları içinde zorla tutulan bir bölgenin veya 

ulusun, bir bölge ya da ulus olarak belirginleşmesini, güçlerini top-
lamasını, örgütlenmesini ve zamanı geldiğinde tıpkı 1905 Norveç 
örneğinde görüldüğü gibi, kendi otonom meclisinden bağımsız-
lık/ayrılma kararı çıkartmasının kapısını aralar.  

Belki Polonyalı Marksistler de böyle düşünmüştür.  
Ne var ki, ulusal sorunlar, ayrılma sorunları, genelde ilanlar veya 

deklerasyonlar yayınlamakla çözülmüyor, sonucu “savaşlar ve de-
vrimler” belirliyor. 

Bir diğer nokta, Rosa Lüxemburg’un “The National Question and 
Autonomy” (1909) başlıklı yazısında, otonomiyi yalnızca Polonya 
için “pratik”, yani “uygulanabilir” bulması, buradan hareketle, örneğin 
Litvanya için otonomi önermemesidir. 
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Fakat bu yanlışa düşmesinin nedeni, milliyetçiliği değil, otonom i-
nin sınırlarını tespitte Rusya’nın ortaçağdan kalma “eski bürokratik 
ve idari bölünümünü” esas almasıdır. 

Lüxemburg’un hem kapitalizmin hızlı gelişme ihtiyacından söz 
etmesi, hem de otonominin sınırlarını Rusya’nın bu ihtiyaçla 
uyuşmayan bugünkü “feodal idari bölünümünü” veri alarak tar-
tışmasında bir tutarlılık yoktur.  

Hızlı ve yaygın bir kapitalist gelişme için merkeziyetçilik de, oto-
nomi de gereklidirler. 

Bu ikisi birlikte gider. 
Modern ve gerçekten demokratik bir devlet (demokratik merke-

ziyetçilik), otonom bölgelerden bileşen merkezi ve demokratik bir 
cumhuriyet olmalıdır.  

Otonomi, sadece farklı ulusal bileşimi olan bölgeler için değil, 
bütün bölgeler için gerekli bir şeydir. 

Bu otonom bölgelerin sınırları, toprak sahiplerinin, klerjinin, büro-
krasinin ve hazinenin ihtiyaçlarına göre saptanmış olan eskiden 
kalma bugünkü feodal-merkezi idari/yönetsel bölünüm esas alınarak 
değil, bu eski idari/yönetsel yapının tasfiyesi üzerine oturmalıdır. 

Otonom bölgelerin sınırları, (1)Nüfusun ulusal/dilsel bileşimi (mil-
liyet ve dil kimliği), (2)Ekonomik/ticari ilişkiler ve sosyal özellikler, 
(3)Yerel halkın/nüfusun sempatileri gibi faktörlerin hepsi (sadece biri 
değil hepsi) birlikte hesaba katılarak demokratik bir tarzda belirlen-
melidir. 

Küçük bile olsa nüfusun ulusal bileşimi bakımından homojen olan 
otonom bölgeler oluşturulmalıdır. 

O vakit, bu bölgenin devlet sathına, hatta bütün dünyaya 
dağılmış nüfusunun ilgisi bu bölgeye çekilebilir.  

Nüfusun ulusal bileşiminde homojenlik, ekonomik bir faktördür, 
ama ekonomik faktörlerden sadece biridir ve en önemlisi de değildir.  

Örneğin kapitalizm altında her yerde çok önemli bir ekonomik rol 
oynayan kasabaların belirgin özelliği karışık nüfuslu olmalarıdır.  

Bu gibi kasabalar için sadece “ulusal faktör” (nüfusun ulusal 
bileşimi) veri alınamaz, çünkü bunları ticari/ekonomik ilişki içinde 
oldukları bölgelerden veya köylerden koparmak hem gülünç, hem 
de imkansız bir şey olur. 

Bu sebeple ticari/ekonomik ilişkiler, ulusal faktörden daha önem-
lidir. 
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Kapitalist gelişmenin ihtiyaçları esas alındığı taktirde otonominin 
sınırları meselesinde öne çıkan ölçütler bu saydıklarımızdır. 

Bu nedenledir ki, Bolşevik Partisi’nin 1913 yılı sonundaki MK 
Konferansı’nda sadece “ulusal topraksal prensibe” dayanmanın ye-
tersiz olacağına işaret edilerek, şu öneri yapılmıştır: 

Rusya’nın bütün bölgelerine geniş bir bölgesel otonomi tanınmalı 
ve bunlar tam demokratik yerel öz yönetimler olmalıdır. Kendini yö-
neten bu otonom bölgelerin sınırları bugünkü idari taksimata göre 
değil, mevcut idari taksimatın tasfiyesini takiben ekonomik ve sosyal 
koşullara, nüfusun ulusal bileşimine ve yerel halkın sempatilerine 
göre, yani modern kapitalizmin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
yeniden belirlenmelidir. 

Otonomi ve federasyon sık sık ulusların kendi kaderlerini tayin 
hakkı başlığı/kategorisi altına sokulursa da, bu doğru değildir.  

Sosyalist bakış açısından self-determinasyon hakkı (kendi kader-
ini tayin hakkı) otonomi veya federasyon hakkı anlamına gelmez.  

“Federasyon hakkı” kavramı tek kelimeyle saçmadır. 
Neden? 
Çünkü federasyon, iki tarafı olan bir kontrattır, iki taraflı bir an-

laşmadır. 
Ve Marksistler kendi programlarında ilke olarak federalizmi sa-

vunmazlar. 
Otonomiye gelince: 
Bu noktada Marksistler, “otonomi hakkı”nı değil, “otonominin 

kendisini” savunurlar ve bunu karışık nüfuslu, coğrafi ve başka özel 
koşulları olan ülkelerde demokratik bir devletin genel/evrensel bir 
ilkesi olarak savunurlar. 

Bu nedenlerle ulusların federasyon hakkının veya ulusların oto-
nomi hakkının tanınması ifadeleri saçma, mantıksız, gülünç 
sözlerdir. 

 

( VII. ) 
 

Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı:  
 
LENİN’DEN SEÇMELER 
Bizim amacımız ulusları ayırmak değil, tam demokrasi ve eşitlik 

aracılığıyla birarada tutmak, birleştirmektir.  
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İsviçre örneği, kapitalizm altında bile ulusların nisbi bir ulusal 
barış içinde birarada yaşamasının mümkün olduğunun kanıtıdır.  

Bunun tek yolu tam demokrasidir.  
Ayrılma sorunlarında ezen ulus işe karıştırılmaz.  
Kararı başkaları değil, ayrılmak isteyen azınlığın kendisi verir. 
Norveç’in İsveç’ten ayrılması (1905) örnek verilebilir.  
Bu konu iki şekilde karara bağlanır: 
Ya ilgili azınlığın kendi parlamentosunda veya bu azınlığın kendi 

içindeki demokratik bir oylama ile, yani bir referandumla. 
(Bkz. Lenin, Once More on the Segregation of the Schools Ac-

cording to Nationality, 17 Aralık 1913) 
“Eğer demokratik bir oylama gericilere çoğunluk verirse” ne olur? 
“Demokratik bir oylama gericilere çoğunluk verirse, genellikle iki 

şey olur:  
Ya gericilerin kararı uygulanır ve onun zararlı sonuçları yığınları 

giderek (az çok hızla) demokrasinin safına iter ve gericilerin 
karşısına diker; ya da demokrasi ile gericilik arasındaki çatışma bir 
iç savaşla veya başka bir savaşla kararlaştırılır ki, bir demokrasi 
altında bu da pekala olasıdır.” 

“Boşanma hakkı, boşanma lehinde oy vermeyi gerektirmez” 
“Self-determinasyon hakkının tanınması, ayrılmaya karşı propa-

ganda ve ajitasyon yürütmeyi veya burjuva milliyetçiliğini teşhir et-
meyi dışlamaz.” 

Plekhanov, 1902’de Zarya’da ve daha sonra da program 
taslağının görüşüldüğü RSDİP 2. Kongresinde self-determinasyon 
hakkını şöyle savunmuştu: 

“Bu talep (self-determinasyon hakkı) burjuva demokratları için te-
oride bile zorunlu değil, ama biz sosyalistler için zorunludur. Eğer 
bunu unutursak veya Büyük-Rus orijinli vatandaşlarımızın ulusal 
önyargılarından çekinerek onu ileri sürmezsek, dünya sosyalizminin 
savaş sloganı olan ‘Bütün ülkelerin işçileri, birleşin!’ çağrısı du-
daklarımızda utanç verici bir yalana dönüşür.” 

Plehanov’un Zarya günlerindeki (1901-1902) temel argümanları 
Bolşevik Partisi’nin 1913 yılı sonunda yapılan MK Konferansı Ka-
rarı’nda ayrıntılı olarak geliştirildi. 

“Bir Marksist için tüm öteki koşullar eşit olmak şartıyla büyük dev-
letler elbette ki daima küçük devletlere tercih edilir.” 
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(Lenin, The National Programme of the R.S.D.L.P, 15/28 Aralık 
1913) 

“Çarlığın ezdiği ulusların self-determinasyon hakkına gelince: 
Bağımsız devletler kurma hakkıdır bu.  
Sosyalistler hiç tereddütsüz bu hakkın şampiyonluğunu yapmak 

zorundadır.  
Bunu dayatan genelde uluslararası demokrasinin temel prensip-

leri, özellikle de Çarlık monarşisinin acımasız ulusal baskısıdır.  
Büyük-Rus nüfusun kendi özgürlüğü için mücadelesi de bu hakkı 

savunmayı dayatır. Çünkü eğer Büyük-Ruslar, bildiğimiz bir seri 
tecrübeden, ulusal hareketlerin kanla bastırılması geleneklerinden 
beslenen Kara-Yüz milliyetçiliğine karşı mücadele etmezlerse, ken-
dileri için bir demokratik devlet inşa edemezler.” 

“Ayrılma sorununun özgür ve demokratik bir metotla kararlaştı-
rılmasının anayasal güvencesi olan ulusların self-determinasyon 
hakkı, hiçbir koşulda belirli bir ulusun ayrılmasının doğru olacağı ile 
karıştırılmamalıdır.  

Partimiz bir bütün olarak sosyal gelişmenin çıkarları ve proletar-
yanın sosyalizm için sınıf mücadelesinin çıkarları bakımından ayrı l-
mayı doğru bulup bulmadığını her tekil durumda ele alıp değerlen-
dirmek zorundadır.  

Dahası, sosyalistler, ezilen ulusların toprak sahipleri, din adamla-
rı sınıfı ve burjuvazisinin sık sık işçileri bölmek için ulusal sloganlara 
başvurduğunu ve el altından ezen ulusun burjuva ve toprak sahiple-
riyle anlaşmalar yaparak işçileri aldattığını akılda tutmalıdırlar.  

Bu Konferans gelecek parti kongresinin gündemine ulusal prog-
ram sorununu koyuyor ve Merkez Komitesi’ni, Parti basınını, yerel 
örgütleri bu sorunu.... en ayrıntılı şekilde tartışmaya çağırıyor.”  

(Bkz. Resolutions of the Summer 1913 Joint Conference of the 
Central Committee of the R.S.D.L.P and Party Officials, Eylül 1913) 

“Marksistler elbette federasyona ve ademi merkeziyetçiliğe 
karşıdır.  

Nedeni basit, çünkü kapitalizm kendi gelişmesi için mümkün en 
geniş ve en merkezi devletlere ihtiyaç duyar. Diğer koşullar eşit 
olmak şartıyla, sınıf bilinçli proletarya her zaman daha büyük devlet-
ten yana olacaktır.  
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Sınıf-bilinçli proletarya, daima ortaçağ partikülarizmine karşı 
savaşacak ve daima geniş toprakların mümkün en sıkı entegrasyo-
nuna taraf olacaktır.  

Çünkü proletaryanın burjuvaziye karşı mücadelesi bu koşullarda 
geniş bir temel üzerinde gelişecektir.... 

Çünkü sadece bu ortamda burjuva sınıfı kendi kaçınılmaz ve 
doğrudan karşıtı proletarya sınıfı ile birlikte tüm eski, ortaçağa ait, 
kastlara ait, küçük-ulusal, dini dar görüşlülüğü silip süpürebile-
cektir...  

Farklı uluslar tek bir devlet oluşturduğu sürece, Marksistler hiçbir 
zaman, hiçbir koşul altında federal prensibi veya ademi merke-
ziyetçiliği savunmazlar.  

Büyük merkezi devlet, dünyanın ortaçağ kaynaklı bölünmesinden 
geleceğin sosyalist birliğine doğru muazzam bir tarihsel adım o-
lacaktır ve yalnızca kapitalizmle ayrılmazcasına bağlantılı olan böyle 
büyük bir merkezi devlet aracılığıyla sosyalizme doğru yol alınabilir.  

Ama merkezciliği savunmakla bizim tamamen demokratik mer-
kezciliği savunduğumuzu unutmak affedilemez bir şey olur.... 

Bizim savunduğumuz demokratik merkeziyetçilik, özel ekonomik 
ve sosyal koşulları olan, nüfusu farklı bir ulusal kompozisyona sahip 
vb bölgelerde yerel öz-yönetimleri (istisnasız tüm bölgelerde genel, 
direkt, eşit, gizli oyla belirlenmiş) asla dışlamaz; tam tersine yerel 
öz-yönetime zorunlu olarak ihtiyaç duyar... 

Rusya’da merkeziyetçilik sık sık tiranlık ve bürokrasi ile birbirine 
karıştırılır. 

Bu karışıklık Rusya’nın tarihinden gelme bir şeydir.  
Ama öyle bile olsa, bu tür itirazlar bir Marksist’e yöneltilemez.” 
(Lenin, Critical Remarks on the National Question, Ekim-Aralık 

1913). 
“Biz ezilen uluslar için self-determinasyon özgürlüğü, yani bağım-

sızlık hakkı, ayrılma hakkı talep ediyoruz; ama ülkeyi ekonomik ola-
rak veya ideal küçük devletlere bölmek istediğimiz için değil. 

Tam tersine, biz büyük/geniş devletlerden yanayız, ulusların da-
ha yakınlaşmalarından, hatta birleşmelerinden yanayız, ama ger-
çekten demokratik, gerçekten enternasyonalist temelde; bu ise ay-
rılma özgürlüğü/hakkı olmadan mümkün olamaz.  

Tıpkı Marks’ın 1869’da İrlanda’nın ayrılmasını, İrlanda ile Britan-
ya arasında bir bölünmeden yana olduğu için değil, fakat aralarında 



KURTULUŞ BELGELER - 8. Kitap                      462  

 

bunu izleyecek özgür bir birlikten yana olduğu için istemesi gibi, 
İrlanda için adaletin garantisinden dolayı değil, Britanya proletarya-
sının devrimci mücadelesinin çıkarları için istemesi gibi. 

Biz de Marks’la aynı nedenle Rusya sosyalistlerinin ulusların self-
determinasyon hakkını talep etmesini istiyoruz. 

Bu hakkı talep etmeyenler demokrasiye, enternasyonalizme, 
sosyalizme doğrudan ihanet ederler” 

(Bkz. Lenin, The Revolutionary Proletariat and the Right of Nati-
ons to Self-Determination, 16/29 Ekim 1915) 

“Ulusların self-determinasyon hakkı politik anlamda bağımsızlık 
hakkıdır.  

Ezen ulustan özgürce ayrılma hakkıdır.  
Bu politik demokratik hak/talep, somut olarak, ayrılma lehinde aji-

tasyon yürütmekte tam özgürlük, ayrılma sorununu ayrılmak isteyen 
ulusun referandumu aracılığıyla çözmek demektir.  

Sonuç olarak bu talep hiçbir şekilde ayrılmak, bölünmek, küçük 
devletler inşa etmek talebiyle aynı şey değildir.  

Ulusal baskının her biçimine karşı mücadelenin mantıki bir ifade-
sidir sadece. Demokratik devlet sistemi tam ayrılma hakkı-
na/özgürlüğüne ne kadar yakınsa, pratikte ayrılma girişimi o kadar 
zayıf ve seyrek olur.  

Çünkü büyük devletlerin hem ekonomik gelişme bakımından, 
hem de yığınların çıkarları bakımından kuşku götürmez avantajları 
vardır ve bunlar kapitalizm büyüdükçe çoğalır.  

Self-determinasyon hakkının tanınmak federasyonu prensip ola-
rak benimsemekle aynı değildir.  

Fakat demokratik merkeziyetçiliğin bir partizanı ve federasyon 
prensibinin kararlı bir muhalifi olduğu halde demokratik merkeziyet-
çiliğe doğru gidişin tek yolu olarak insan federasyonu ulusal eşitsiz-
liğe tercih edebilir.  

Marks, tamda bu bakış açısıyladır ki, bir merkezci olduğu halde 
İrlanda’nın İngiltere ile bir federasyonunu bile, İrlanda’nın zorla İngi l-
tere’ye tabi kılınmasına tercih etti.”  

“Sosyalizmin amacı insanlığın küçük devletlere bölünmüşlüğüne, 
tüm ulusal tecride son vermek ve ulusları birbirine daha çok yaklaş-
tırmaktır, ama sadece bu değil, ulusları birleştirmektir de. Bunu ba-
şarmak için, bir yandan Renner ve Otto Bauer’in kültürel ulusal oto-
nomi denen fikirlerinin gerici tabiatını yığınlara açıklamalı, diğer 
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yandan ezilen ulusların kurtuluşunu talep etmeli ve bunu sadece 
belli belirsiz genel ifadelerle, boş konuşmalarla değil, sorunu sosya-
lizm inşa edilene kadar ertelemekle değil, özellikle iki yüzlü ve kor-
kak ezen ulus sosyalistlerinin bu tutumunu da hesaba katarak açık 
ve net şekilde formüle edilmiş bir politik programla yapmalıyız.  

İnsanlık sınıfları ancak ezilen sınıfın diktatörlüğüne karşılık düşen 
bir geçiş döneminden geçerek tasfiye edebilir; tıpkı bunun gibi in-
sanlık ulusların kaçınılmaz olan birleşmesine de ancak bütün ezilen 
ulusların tam kurtuluşuna denk gelen bir geçiş peryodundan, yani 
ulusların ayrılma özgürlüğünden geçerek varabilir.”  

“Proletarya kolonilerin ve kendi öz-ulusunun ezdiği ulusların poli-
tik ayrılma hakkını talep etmek zorundadır. Bunu yapmazsa prole-
tarya enternasyonalizmi anlamsız bir ifade olarak kalacak; ezen ve 
ezilen ulusların işçileri arasında karşılıklı güven ve dayanışma im-
kansız olacaktır. Reformistler ve Kautsky’ciler kendi uluslarının ez-
diği ve kendi devletinin sınırları içinde tuttuğu uluslar konusunda 
suskundurlar; self-determinasyonu iki yüzlüce savunur bunlar.” 

Siyasal demokrasinin tüm diğer talepleri gibi ulusların kendi ka-
derlerini tayin hakkı da sınırlı bir tabiata sahiptir ve tüm diğer de-
mokratik talepler gibi “bir sınıf tabiatı/karakteri” taşır. 

“Politik demokrasinin tüm diğer temel talepleri gibi, ulusların self-
determinasyon hakkı talebi için mücadeleyi de burjuva yönetimleri 
devirme ve sosyalizmi başarmak için devrimci kitle mücadelesine 
tabi/bağımlı kılmak zorunludur.” 

(The Socialist Revolution and the Right of Nations to Self-
Determination-Theses, Ocak-Şubat 1916) 

 “Marksizmin genel ve te-
mel ilkeleri şüphesiz ki kişiye kendi ulusu tarafından ezilen ulusların 
ayrılma özgürlüğü için mücadele etme görevi yüklüyor...” 

(The Discussion on Self-Determination Summed Up, Temmuz 
1916) 

“Bütün diğer sorunlarda olduğu gibi, ulusların self-
determinasyonu sorununda da bizi her şeyden önce belli bir ulus 
içinde proletaryanın self-determinasyonu ilgilendirir.” 

(The Right of Nations to Self-Determination, Şubat-Mayıs 1914) 
 

25- Son Söz Yerine  
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Hemen önceki bölümlerde kaynakları ve kronolojisiyle birlikte 
ulusların kendi geleceklerini belirleme hakkı konusundaki önemli bir 
tartışmanın özetini çıkarmıştım. 

Yaklaşık yüz yıl önceki bu tartışma, kimilerine zamanı geçmiş, 
günümüzle alakasız gibi görünebilir.  

Bence güncelliğini koruyor.  
Çünkü koşullar hayli değişmiş olmakla birlikte hâlâ emperyalizm 

çağındayız.  
Dahası, yeni bir paylaşım savaşının eşiğinde, hatta yıllardır için-

deyiz. 
Ortadoğu’da yüz yıl öncekine çok benzer emperyalist müdahale-

lere, istila, işgal ve ilhaklara tanıklık ediyoruz.  
Bütün bunların vatan savunması, demokrasi, özgürlük ve kurtarı-

cılık adına, yani Birinci Savaş’takine benzer söylemler eşliğinde yü-
rütüldüğünü de biliyoruz. 

Lenin’in emperyalizm analizi önemini koruyor.  
Emperyalizm çağında self-determinasyon hakkının elde edilemez 

olduğunu savunan görüşler tecrübe tarafından çoktan çürütülmüş 
bulunuyor. 

Daha Birinci Savaş’ın sonunda üç büyük imparatorluk (Osmanlı, 
Avusturya-Macaristan ve Rusya) tarihe karışmış, Polonya dahil çok 
sayıda yeni “ulus-devlet” ortaya çıkmıştı. 

İkinci Savaş sonrasında ise, “dekolonizasyon” olarak adlandırılan 
1940’lardan 1970’lere kadarki süreçte, Asya ve Afrika’da çok sayıda 
eski koloni siyasal bağımsızlığını kazanmıştı. 

Tamda Lenin’in öngördüğü gibi “bir dizi savaşlar ve devrimler” 
aracılığıyla. 

Lüxemburg, Radek, Buharin, Kievski ve ötekilerinin görüşlerini 
tekzip eden bu sömürge devrimleri, burjuva devrimlerinin Asya ve 
Afrika’da büründüğü biçimlerdi. 

Bu devrimler, Lenin’in 20. yüzyılın başında başladığına işaret et-
tiği Doğu’da burjuva devrimleri sürecinin birer parçasıydı. 

Henüz tamamlanmamış bir süreç bu. 
Sözgelimi Ortadoğu’da burjuva-demokratik devrimlerin tamam-

landığı söylenemez. 
Bu coğrafyadaki devlet sınırlarının halkların sempatilerine aldırış 

etmeden büyük güçler tarafından dışarıdan ve yukarıdan belirlendiği 
bilinen bir şey. 



KURTULUŞ BELGELER - 8. Kitap                       465 

  

Bu yapay sınırları, bu sınırlar dahilindeki ortaçağ kalıntısı yığınla 
şeyhliği ve emirliği, binlerce aşireti ve dini cemaati günümüze kadar 
ayakta tutan dünya emperyalizmi ve bölge gericiliğidir. 

Kürtler’in bugünkü statüsü de, onları bölen suni sınırlar da bu bü-
yük güçlerin mirasıdır. 

Kürtlerin kurtuluşunu gerici savaşlara ve dünya emperyalizmine 
taraf olmakta arayan milliyetçi Kürt hareketleri kınanmalı ve teşhir 
edilmelidir. 

Feodalizmden kapitalizme geçiş sürecindeki Kürtler ve Kırmanc-
Zaza’lar, bu geçiş sürecinin sorunlarıyla (ulusal sorun, aşiretçi yapı 
ve feodal kalıntılar gibi), yani burjuva-demokratik (ulusal-demokratik) 
devrimin çözmesi gereken sorunlarla karşı karşıyadırlar.  

Yabancı egemenliği altındaki topraklarda burjuva-demokratik 
devrim, milliyetçi politik programlarda sık sık ulus-devlet talebine 
tercüme edilmiş; ulus-devlet hedefine indirgenmiştir. 

Kürdistan ve Kırmanciye’de de bu ulus-devletçi perspektif ege-
mendir. 

Fakat biz Marksistler için ulus-devlet (bir burjuva sınıf devleti) 
zorunlu veya kaçınılmaz bir aşama olamaz.  

Ulusal-demokratik kurtuluşa sosyalistler, sınıf-bilinçli işçiler 
öncülük edebilir. 

Bu seçeneği güçlendirmek, Kırmanciye ve Kürdistan’da kendi öz 
bayrağı altında, kendi programı, strateji ve taktikleriyle dövüşen 
bağımsız bir ezilen sınıf hareketi yaratmak için çabalamalıyız. 

Başka deyişle Kürdistan ve Kırmanciye’de Kesintisiz Devrim’i sa-
vunmalıyız. 

Bu alternatifi güçlendirmenin tek yolu ulusal sorunda çözüm ola-
rak eşit haklara dayalı gönüllü bir birliği savunmak, bütün milliyetler-
den sınıf bilinçli işçilerin ve sosyalistlerin birlikte örgütlenmesinden 
ve ortak mücadelesinden yana olmaktır. 

Birlikte örgütlenmenin anlamını önceki bölümlerde açıklamıştım. 
Ortak örgütlenmeden anlaşılması gereken, sosyalist azınlık hare-

ketlerinin kendi otonom örgütleri/partileri ile katıldığı merkezi bir 
yapılanmadır. 

Sosyalistlerin ortak programının demokratik parçası, demokratik 
bir cumhuriyet, tüm görevlilerin halk tarafından seçilmesi ve düzenli 
ordu yerine silahlı halk gibi taleplerin yanısıra ayrılma hakkına da 
mutlaka yer vermelidir. 
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Bolşeviklerin programında merkezi ve demokratik bir cumhuriye-
tin zorunlu ilkesi olarak savunulmuş olan eski idari/yönetsel 
bölünümün tasfiyesi, ülke genelinde nüfusun ulusal bileşimine, ikt i-
sadi ve sosyal ilişkilere ve halkın sempatilerine dayalı, kendini yöne-
ten tam demokratik otonom bölgeler yaratılması talebinin Türkiye 
için de doğru ve geçerli olacağını düşünüyorum. 
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TEKOŞİN GERÇEĞİ:   

SEYFİ CENGİZ İLE  

RÖPORTAJ   

Piro ZARȆK 

 

(HznN: RASTİ. Kovara Teori u Poli-
tika Payiz’ 2001 / Hejmar / Amor 1.  

Derginin 37-79. sayfaları arasında yer 
alan röportajdan, KURTULUŞ Belgeler-8 
için gerekli olan bölümler aktarılmıştır. 
Derginin bütününe internet üzerinden 
ulaşmak mümkündür. )   

http://www.arsivakurd.org/images/arsiva_kurd/kovar/rasti/ra
sti_1.pdf   

  

Piro Zarêk: (…) Siz ilk olarak hangi örgütle çalıştınız ve nasıl 
bir ideolojik çizgiye sahiptiniz? (s.37.) 

Seyfi CENGİZ: (…) 12 Mart darbesiyle birlikte devrimci mücadele 
kesintiye uğradı. Hareketin önemli kadroları, bu arada THKP-C ön-
der kadroları da ya katledildiler ya da tutuklandılar. Ancak kesinti 
uzun sürmedi. 1974-75 yıllarından itibaren devrimci hareket tekrar 
canlanmaya başladı. Bu yeni süreçle birlikte, 12 Mart öncesinde 
oluşan örgütler bölünmeye başladılar. THKP-C’de bölündü. Bölün-
meden Dev-Yol ve Kurtuluş adlarıyla bilinen gruplar oluştu. Ben 
Kurtuluş’tan yana tavır aldım. 1976 yılında Kurtuluş dergisi (KSD 
olarak bilinir) yayına başladı. Ben 2. Ya da 3. sayısından itibaren bu 
dergide, ağırlıklı olarak Kürdistan meselesi üzerine yazılar yazmaya 
başladım. Bunlar benim ilk siyasal yazılarımdı. Bir anlamda yazarlık 
hayatım Kurtuluş Dergisi’nde başladı.  

Kurtuluş örgütlülüğü de bu dergi etrafından gelişti. 1976 yılında 
dergi çıkmadan önce bir grup çalışması ve buna bağlı olarak çeşitli 
teksir yazıları yayınlanmıştı. Ancak kısmen örgütlü sayılabilecek bir 

http://www.arsivakurd.org/images/arsiva_kurd/kovar/rasti/rasti_1.pdf
http://www.arsivakurd.org/images/arsiva_kurd/kovar/rasti/rasti_1.pdf
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yapı Kurtuluş dergisinin çıkmasından sonra oluştu. Zaten bu yapı 
derginin ismiyle anıldı. (…) 

1978’de. Kurtuluş hareketinden ayrıldığım sürece kadar hareket 
içinde bir kongre ya da tüzük olmadı. Bu belirsiz örgütlülük yönetimi 
birkaç insanın keyfi yönetimine bırakıyordu. Dahası, yönetimi denet-
leyecek sağlıklı mekanizmalar da yoktu. Kurtuluş’tan ayrılırken ge-
tirdiğim eleştirilerden biri de bu örgütsüz çalışma noktasındadır.  

Piro Zarêk: İlk tanıştığınız bilinen THKP-C ya da Kurtuluş 
kadroları kimlerdi? (s.38.)  

Seyfi CENGİZ: Kurtuluş’un kuruluşuna önayak olan kadrolarla 
(Mahir Sayın, İlhami Aras, M.Kaçaroğlu gibi simaları sayabiliriz) beni 
İsmet Öztürk (Çörtük İsmet) tanıştırdı. İsmet Karadeniz kökenliydi ve 
Mahir Çayan’la çalışmış tecrübeli bir kadroydu. Kendisine büyük 
saygı duydum ve uzun süredir ilişkimiz kesik olmasına rağmen hâlâ 
saygı duyuyorum. Kurtuluş içinde hemen hemen her konuda ortak 
bir duruş gösterdik. Yalnız, 78’deki ayrılığımı doğru bulmadı. Fakat 
kendisi de bir süre sonra Kurtuluş’tan ayrıldı. 

Piro Zarêk: Kurtuluş grubunu seçmenizin nedenleri nelerdi? 
Ya da, neden Dev-Yol’u değil de Kurtuluş’u tercih ettiniz? 
(s.38.) 

Seyfi CENGİZ: THKP-C geleneğindeki ayrışma esas olarak geç-
mişin değerlendirmesi meselesine dayanıyordu. Dev-Yol kanadı 
eski çizgiyi olduğu gibi devam ettirme perspektifine sahipti. En azın-
dan, öyle söylüyorlardı. Kurtuluş ise geçmişe eleştirel yaklaşıyordu. 
Ben bu eleştirel bakışı tasvip ettim. Kurtuluş’un oluşumuna da en8 
başından katıldım ve oluşuma katkıda bulundum.  

Piro Zarêk: Sanırım Kurtuluş’un eleştirileri daha çok THKP-
C’nin silahlı mücadele anlayışına yönelikti? (s.38.) 

 Seyfi CENGİZ: Hayır, sadece silahlı mücadele anlayışına değil, 
daha genel eleştiriler vardı. Kurtuluş, THKP-C’yi proletaryadan ko-
puk olarak değerlendiriyordu ve işçi sınıfına gitmek, bu sınıfa da-
yanmak gerektiğini söylüyordu. Bu anlayış, benim Kurtuluş’ta yer 
almamı sağlayan temel etken oldu. Ancak benim Kurtuluş’u tercih 
etmemi sağlayan bir başka önemli neden daha vardı. THKP-C gele-
neğinde Kemalizm’in açık etkileri görülüyordu. Kurtuluş bu etkilere 
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karşı da tavır geliştirme yöneliminde oldu. Buna bağlı olarak başlan-
gıçta henüz net ve bütünlüklü bir yaklaşım olmamakla birlikte, Kurtu-
luş, Kürdistan meselesine daha esnek yaklaşıyordu. Bu yönelim 
kuşkusuz beni etkiledi. Kurtuluş’un Kürdistan sorunu ile ilgili görüşle-
rinin oluşmasında benim de önemli katkılarım oldu. Ben çok önce-
den Kürdistan’ın sömürge olduğunu kabul ediyordum. Kurtuluş der-
gisinde bu konuda da yazılarım çıktı. Ali Demir de başlangıcından 
itibaren sömürge tezini savunuyordu. Mahir Sayın sonradan bu konu 
ile ilgili yazılar yazdı. Tabii, bu tartışmalar ve tavır alışlar dönemleri 
için büyük önem taşımakla birlikte, henüz ideolojik-teorik çerçevede 
kalıyordu. Sonraki süreçte Kurtuluş, savunduğu bu görüşler doğrul-
tusunda tutarlı bir örgütsel ve politik konumlanış gerçekleştiremedi. 
(…)  

Piro Zarêk: 1978 yılında Kurtuluş’tan ayrılmadan önce, örgüt 
içinde Kürdistan Sorunu’nu da kapsayan bir tartışma yürüttü-
nüz. Têkoşin bu tartışmanın sonuçlanması ile ortaya çıktı. Kur-
tuluş içinde nasıl bir tartışma yürüttünüz? Bağımsız örgütlen-
me anlayışına neden yöneldiniz? Kurtuluş yönetiminin Kürdis-
tan sorunu ve size karşı tutumu nasıldı? (s.42.) 

 Seyfi CENGİZ: Kurtuluş çizgisine yönelik eleştirilerimiz genel 
hattı kapsıyordu. Bu eleştiriler kadrolar içinde daha çok ben ve İs-
met Öztürk tarafından dile getirilmekle birlikte, pek çok arkadaşın da 
bu yönde eleştirileri vardı. Kurtuluş geçmişi değerlendirirken sosya-
list hareketin proletaryadan kopuk olduğunu söylüyordu. Bundan 
hareketle önüne işçi sınıfı hareketinin birliğini sağlama görevini 
koymuştu. Ne var ki süreç içinde Kurtuluş bu tespitlerine uygun bir 
pratik sergileyemedi. Proletarya içinde örgütlenmekten bahseder-
ken, bir küçük burjuva gençlik ve memur hareketine dönüştü. Bu 
noktada aslında Kurtuluş’un Dev-Yol’dan ayrı durmasının pratik ola-
rak çok fazla bir anlamı kalmamıştı. Zaten Dev-Yol’la bir taban kap-
ma yarışına girmesi somut olarak başta saptadığı hedeften koptu-
ğunu göstermektedir.  

Ben ve İsmet bu duruma müdahale etmek istedik ve bu yönde 
sürekli bir tartışma yürüttük. O dönemde bizi rahatsız eden başka bir 
gelişme de Dev-Yol’la yaşanan çatışmaydı. İki grup arasında, der-
nek baskınları yer yer öldürme ve yaralama olayları yaşandı.  
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Bu tehlikeli bir gidişti. O zamanki Kurtuluş kadrolarının bu çatış-
maları önleme gibi bir mantığı yoktu.   (… )  

Diğer Kurtuluş kadrolarıyla yürüttüğümüz tartışmanın bir boyutu-
nu da Kürdistan Sorunu oluşturuyordu. O dönemlerde solu ayrıştı-
ran temel konulardan biriydi bu sorun. Kurtuluş dergisinde Kürdis-
tan’la ilgili yazılan yazılar genel olarak olumluydu. Ancak işçi sınıfına 
yaklaşımda görülen pratik kırılma bu soruna yaklaşımda da görülü-
yordu. Kısaca teori ile pratik arasında giderek büyüyen bir açıklık 
oluşuyordu. Örneğin Gençlik Komitesine verilen önem ayrı bir ülke 
kabul edilen Kürdistan’a verilmiyordu. Bir bölge komitesine aktarılan 
olanaklar Kürdistan’a aktarılmıyordu. +Tersine, Kürdistan’daki kadro 
ve olanaklar Batıya aktarılıyordu. Ben bunu eleştirdim. Eleştirilerimi 
de çeşitli platformlarda dile getirdim. Kürdistan’a daha çok kadro 
aktarılmasını, bu alana yönelik ayrı bir yayın organının çıkarılmasını, 
kendi Merkez Komitesi ve özgün bir programı olan otonom bir Kür-
distan örgütünün oluşturulmasını önerdim. Düşünün: Örgütün, genç-
liğe yönelik ayrı bir yayını ve örgütlülüğü vardı. Ancak, Kürdistan’a 
yönelik özgün bir yayın ve örgütlülük yoktu, Örgütün olanakları ol-
masına rağmen bunların gerçekleştirilmemesi gerçekte, örgütün 
Kürdistan’a gereken önemi vermediğini gösteriyordu. Tabii ben o 
zaman hâlâ ortak örgütlenmeden yanaydım. Daha doğrusu, Kürdis-
tan’ın özgünlüğünü gören, ama ortak bir devrimi öngören bir pers-
pektife sahiptim. 

Bu tartışmalar, o zamanki yapılanma nedeniyle çok geniş kadro-
lara ve tabana yansımadı, sadece ileri kadrolar arasında bir tartışma 
olarak kaldı. Doğrusunu söylemek gerekirse tartışmanın ayrılıkla 
sonuçlanacağını pek düşünmedim. Tartışmanın kadrolar arasında 
sonuçlandırılacağına inanıyordum. Çünkü kadrolar, görüşlerime 
tümüyle katılmamakla birlikte, pek karşıt şeyler söylemiyorlardı.  
Örneğin çıkıp “otonom örgüt yanlıştır” demiyorlardı. Daha çok “ola-
nağımız yok” ya da “zaman meselesi” gibi gerekçeler ileri sürüyor-
lardı.  

1978 başına kadar ben Hareketin bahsettiğim eksikliklerini gide-
recek önlemleri alacağı beklentisi içinde oldum. 78 yılı başında İs-
tanbul’da kadrolarla yaptığımız bir toplantının sonucunda, Kurtu-
luş’un kendi ideolojik çizgisini hayata geçirme konusunda tutarlı ol-
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madığını, buna bağlı olarak Kürdistan meselesine de samimi yakla-
şım göstermediğini, oyalayıcı bir tutum içinde olduğu sonucuna var-
dım.  

Kuşkusuz öngörülen her hedefe bir anda ulaşılmaz. Bu bir süreç 
meselesidir. Ancak, süreci başlattığınız andan itibaren, öngördüğü-
nüz amaca giden güncel adımları atmak zorundasınız. Bu adımlar 
bugünden sizin nereye gideceğinizin işaretleridir. Ben8daha fazla 
Kurtuluş içinde kalmak daha fazla Kurtuluş’ta bu işaretleri göreme-
dim. Dolayısıyla teorik olarak neyi öngörürse görsün, pratik olarak 
Kurtuluş, Türk Solu’nun sosyal-şoven çizgisini zorlamış ama aşa-
mamıştı. Bunu gördüğüm anda da, daha fazla Kurtuluş içinde kal-
mak benim için anlamsızlaşmıştı. Kurtuluş’tan ayrıldım ve öteden  
beri Kurtuluş içinde tartıştığım görevleri yerine getirmek için çalış-
maya başladım. Ayrılırken Kurtuluş kadrolarına bu sorunu bir salon-
da kitlenin önünde tartışma önerisi yapmıştım ancak kabul etmedi-
ler.  

Piro Zarêk: Ayrılıp Têkoşin’i kurmadan önce diğer hareket-
lerle ya da tek tek bireylerle birlik arayışlarınız oldu mu? ( s.43.) 

Seyfi CENGİZ: Hayır, böyle bir girişimimiz olmadı. Çünkü belli 
başlı Kürt gruplarını tanıyorduk. Bizim düşündüğümüz tarzda sınıfla 
sosyalist hareketin birliğini öngören militan bir sosyalist hareketin 
yokluğunu çok önceden görmüştük. (… )  

Piro Zarêk: M.Sayın, A.Öcalan’la yaptığı röportajları içeren 
“Erkeği Öldürmek” adlı bir kitap yayınladı. Bu kitapta da A. 
Öcalan sizden bahsetmeden edemiyor. Bu konuya sonra deği-
neceğiz. Ben M.Sayın’ın bir iddiasına açıklık getirmek istiyo-
rum. M.Sayın, Öcalan’ın sizinle ilgili iddialarından sonra söze 
giriyor ve soru ile yorum arası bir ifadeyle Têkoşin’in Dersim’de 
Apoculara karşı kurulduğunu söylüyor. Kendisi sizinle uzun 
yıllar aynı örgütte çalışmış olmasına rağmen Öcalan’ın iddiala-
rına karşılık bir görüş belirtmiyor, aksine sessiz kalarak onu 
olumlayan hatta yol gösteren bir tutum alıyor. Şimdi gerçeği 
sizden öğrenmek istiyoruz. Têkoşin’i nasıl ve kiminle, kime 
karşı kurdunuz? (s.45.) ( 67 )  

Seyfi CENGİZ: Size daha önce, son toplantıdan ayrılık bekleme-
diğimi söylemiştim. Dolayısıyla ben ayrıldığım zaman tek başıma 
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ayrıldım. Benimle birlikte hemen ayrılan bir grup falan yoktu. Ancak, 
Kurtuluş’un içinde pek fazla olmasa da, Kürdistan meselesine du-
yarlı Kürdistan ve Dersimli arkadaşlar vardı. Ben ayrılırken kafamda 
nasıl bir örgüt ve nasıl bir hat istediğimi de az çok netleştirmiştim. 
Kopuşmadan sonra bu hattı derinleştirip sistematize ettim ve en 
başta Kurtuluş içindeki Kürt-Dersimli kadro ve taraftarlara ulaşmaya 
çalıştım. Kurtuluşçular da benim hemen kolları sıvayıp bu insanlarla 
ilişki kuracağımı tahmin ederek bu insanları sıkı bir markaja almış-
lardı. Aynı süreçte ayrılığın nedenlerini açıklamak için Têkoşin der-
gisinin ilk sayısını hazırlamaya giriştim.  

( … )  

Daha sonra Mardin’e ve Kızıltepe’ye gittim. Orada M.Sayın ve 
A.Demir’le karşılaştım. A.Demir Kızıltepeli olduğu için sanırım özel-
likle getirilmişti. Kızıltepe’de diğer Kürt gruplarıyla da görüşmelerim 
oldu. DDKD ve KUK’tan arkadaşlarla görüştüm. Bu arkadaşlar bizi 
desteklediler. Özellikle Kurtuluşçuların saldırgan girişimlerine karşı 
tavır aldılar. Buradan en son Dersim’e geçtim. Benden önce yine 
M.Sayın ve diğerleri buraya uğramışlar, kendilerince ayrılığı izah 
etmişlerdi. Üstelik benim baştan beri savunup da kendilerinin sav-
sakladığı Kürdistan örgütünün şemalarını çizmişler ve görevlendir-
meler yapmışlardı. Bu tutum Kurtuluş’un Kürdistan meselesine ne 
kadar ciddiyetsiz ve samimiyetsiz yaklaştığının somut bir gösterge-
siydi. Tavrımın doğruluğunu bu olayla bir kez daha görmüş oldum.  
(s.47.)  

( … )  

Şu gerçeği de vurgulamak zorundayım. Her ne kadar ayrılığımızı 
boşa çıkarmak için Kurtuluş merkezi bazı ayak oyunları yapmışsa 
da, aramızda, sonradan Kürt ve Türk Solu’nda gelenekselleşen 
tarzda bir çatışma yaşanmamıştır. Bu durum her iki kesim açısından 
bir olumluluk olarak kaydedilmelidir.  

( … )  

Sorunuza dönersek: M.Sayın’ın A.Öcalan’ın sözlerine tepkisiz 
kalması, dahası onaylar bir pozisyon alması, sadece onun kişiliğinin 
bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Kendisiyle uzun sayılabile-
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cek bir yol arkadaşlığımız oldu. Benimle ilgili bir düşüncesi varsa 
mertçe kendi ağzından söylemesini beklerdim.  

Apoculara karşı kurulduğumuz iddiasını ise paranoyak bir zihni-
yetin ürünü olarak görüyorum. M.Sayın’ın kendisi Têkoşin’i nasıl 
kurduğumuzu çok iyi bilir. Çünkü, her herhalde bizim ilerlememizi 
durdurmak için çevirdiği oyunları iyi hatırlıyor. Hafıza kaybı varsa 
ona bir şey demiyorum.  
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ERKEĞİ ÖLDÜRMEK 

Abdullah Öcalan Ne Diyor?  

Mahir SAYIN. Nisan 1997. ( 
68

 ) 

(…)  

A.Öcalan: Aile ve Pilot sayesinde arkadaşları 
biraz idare ediyorduk. Kuşkular bana ama 
ürünlerini grupla paylaştık. Aslında işin psiko-
lojik boyutlarını bir tarafa bırakalım. Biz Pi-
lot’un 1977 Haziran’ında tam bir ajan olduğunu 
gördük. Onun Namık Kemal Ersun darbesinin 
olacağı akşam grubumuzun tasfiyesini sağla-
ma gibi bir girişimi vardı.  

M.Sayın: Ama hakkında başka türlü bir yargıyı 
verdiniz. 

A.Öcalan:Kuşku şöyle gelişti: O sizinle birlikte uzun süre hareket 
eden o Tekoşinciler, Seyfi diye bazı öğeler vardı, sanırım bilgisi ol-
du. Ben o adamdan kuşkuluyum, açıkça söylemeliyim. Dediler: 
“Kuşkulu bir adamla yürüyor, ajan olduğu ortaya çıktığı halde neden 
onunla birlikte yürüyor” diye töhmet geliştirdiler hakkımızda. Bu Te-
koşin’in önemli bir gıdasıydı. Zaten bu örgüt de bu yıllarda ortaya 
çıktı.  

M.Sayın: Size karşı Dersim’de. 

A.Öcalan: Tabii. “Bu adam kuşkulu bir bayanla ve kuşkulu bir er-
kekle neden hareket ediyor?” diye habire yayıyorlar. Ben hissen 
kendimi mecbur hissediyorum, yürümem gerekir diyorum. Zaten 
başka da Ankara’dan çıkış yapılamayacağını biliyorum. (Sh. 84-85.)  

(…)  

A.Ö: Düşünüyorum; yaşayabilecek miyiz, yaşayamayacak mıyız? 
İşleri belli ölçüde ilerletmişiz. Örgüt kuruldu, ilan edilecek, eylemler-
de hızlanma var. Halkın bağlılığında yükselme var. Ama düzen de 
yavaş yavaş “ben geliyorum” diyor.  

M.S: Bu KUK çatışması bundan biraz önce değil miydi? 
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A.Ö: Hemen bu döneme denk gelecek. 

M.S: Hemen bu döneme denk geliyor değil mi? 

A.Ö: Tekoşin çıkarması, Beş Parçacılar çıkarması bu süreçlerle 
bağlantılı. Haki katledildi, beş parçacılar tarafından. O Alattin Kap-
lan’dı (biliyorsunuz. 1 Mayıs provokasyonunda da rol oynamıştı.) 
bayağı, kontrgerilla devreye girmişti. Türkiye ortamında biliyorsunuz. 
77 çok hareketliydi. 78 Tekoşin’in gelişiydi. İçimizde ciddi parçalan-
ma deneyimidir o. (…) Bir de bir haber geldi: Şahin dönmez Ela-
zığ’da yakalanmış. Çözülmüş ve komisere şunu demiş: “Sen emret, 
Apo’yu olduğu yerde tutup alalım” diye. Bu haber bana geldikten 
sonra, artık ben dedim…  

M.S: Bela iyice yakınlaştı.  (Sh. 87.)    
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KURTULUŞ KENDİNİ ANLATIYOR’DA 

Seyfi CENGİZ Ayrılığına İlişkin Düşünceler  

  

İlhami ARAS.  

- “İsmet de daha sonra Seyfi'yi (Seyfi Cengiz'i, yani Tekoşin1 Sey-
fi, onun evinde toplandık zaten) önerdi Merkez Komitesi'ne. Oysa 
biz Seyfi'yi geçmişten pek tanımayız. ''Olmaz" deyince İsmet, "Ya, 
senin getireceğin adam, gitmiş, başka takımdan olmuş, siz olmaz 
diyorsunuz" dedi. Böyle bir durum yaşadık yani orada.  

Bu olayın bir hikâyesi var, ben dümdüz giden bir insanım, çok si-
nirlendim İsmet’in bu davranışına, Şaban, Kaçar ve Mahir o gece 
benim uyumamı beklemişler. "Şimdi bozar bu işi. İsmet’le ayrılmak 
makul bir şey değil” demişler: Hani bölünmek, etkisi şudur budur 
diye. " ‘Böyle numara mı olur’ der, bozar bu işi" demişler... Beni 
uyuttuktan sonra karar vermişler! Sabah kalktık, bana geldiler, dek-
lare ettiler. Bence doğru yaptılar, ben böyle bir yanlış yapardım bü-
yük bir olasılıkla. Karadeniz’de böyle olmayabilirdi. Numara gibi de 
düşünmemek lazım bunu... "Tartışır, konuşuruz, burada bitirmeyelim 
bu işi, sonuçlandırmayalım" dediler. Seyfi Cengiz'in evindeydik, Te-

                                               
1 (Tekoşin, 1978’de Seyfi Cengiz’in liderliğinde Kurtuluş’tan ayrı-

lan Kürt örgütü.) 
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koşin işi çok sonra oldu, o nedenle onu kayıtlara geçelim. ‘Tekoşin 
Seyfi’ dememek lazım.  

Seyfi Cengiz, yedek subay, askerliğini yapıyor İstanbul'da. Unut-
tum şimdi hangi semtte olduğunu, bir kış günü, evi falan dağılmadan 
oradan ayrıldık. Böyle bir ara olay var. Bunu eminim diğer arkadaş-
lar zenginleştirecekler. Mesela, bunları İsmet'e sormak lazımdı. Bu-
nu duysa İsmet hemen hatırlar ve başka şeyler anlatabilir; benim 
olmadığım, göremediğim başka şeyler anlatır.” (Kurtuluş Kendini 
Anlatıyor. Cilt.1 – Kurucular 1. - Dipnot yayınları. Sh: 102.) 

- “Bir hikâye anlatayım ben yahu; ayrıntıları bilmiyorum da İstan-
bul’a gelmiştim herhalde, 78 veya 77 içinde olabilir. Seyfi Cengiz’le 
mühendisler bazında mı ne bir toplantı oldu, ben tartışmaya gittim. 
Yani böyle bir durum doğdu nedense, ben hatırlamıyorum neydi. 
Toplandık, Seyfi’nin de mühendis olması nedeniyle, orada etkisi 
vardı, o nedenle çıkmış olabilir böyle bir toplantı. İstanbul Komite-
si’nden İrfan’la {İrfan Cüre – HznN.} gittim diye hatırlıyorum o toplan-
tıya. Seyfi biraz yukarıdan bakardı meselelere, konuştu, ben de ko-
nuştum, sonra tekrar konuştu ve ‘Ya ne anlattı İlhami Aras? Zaten 
40 dakika konuştu, yarım saat benim anlattıklarımı tekrar tekrar an-
lattı. Anlattığı bunlar’ dedi. İhtimaldir öyle yapmışımdı, belki de aklı-
mın ermediği için öyle yapmışımdır ama o mühendislerden Seyfi ile 
birlikte giden pek olmadı.  

Böyle bir tartışma oldu. Bu bağlamda Seyfi’nin yolu bile kesilme-
diğine göre –hani daha önce tartışıyorduk ya ‘Başkalarının farklı 
görüşlerini dile getirmesi mümkün olur muydu?’ diye- böyle özgürce 
bir toplantı oldu ama ben, bu tür derin politik görüşlerden çok, örgüt-
sel meselelerden çıktığını düşünüyorum ayrılıkların. Anlattıklarımı 
tekrarlamayayım, hani geldik, İstanbul’da toplantı yaptık, ilk beş meş 
işleri o zamandı, yapı kuramadık. Anlattım size, Saim’i getirecektim 
hani, o hadise mesela, orada İsmet Seyfi için ısrarla ‘Merkez komi-
tesinde olmalıdır’ dediği için yapamadık o işi mesela. O beş kişinin 
içine tam uymuyor yani, anlatabiliyor muyum? Fakat arkadaşlar 
uzak görüşlülükle orada bölünmeyi engellediler. Bu yediyi oluşturur-
ken de İsmet’in Seyfi dayatması kalktı ortadan, yürüyebildik… 
(y.a.g.e. Sh: 115.)  
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Ali DEMİR.   

“Seyfi (Cengiz) arkadaşımdır, Tunceli’ye gittim, onun evinde de 
kaldım, yani kişisel ilişkilerim iyiydi, diyaloğum da iyiydi.” (y.a.g.e. 
Sh: 218.)  

“Lenin, ‘İyi bir lider’ demiş Atatürk için o zaman. ‘Bir milli burjuva 
hareketini yönetiyor’ demiş. Onun dışında derin tespitleri yok. Zan-
nediyorum Seyfi (Cengiz) –içe dönük bir ayrılıkta değil, bu konular-
daki tartışmalarda- aklımda yanlış kalmadıysa bir yazısında Çin’deki 
Sun-Yat-sen hareketiyle kıyaslıyor onu. Kemalizm’in daha geri oldu-
ğunu anlatıyor. Sun-Yat-sen hareketinin belirgin bir takım özelliği 
olduğunu, işçi ve köylülerle ittifakı savunduğunu anlatıyor. Sosyalist-
lerle ittifakı savunuyor. Yani o da, o dönemde bir milli burjuvaziyi 
temsil ediyor ama bir farklılığı var. Oysa bizim Kemalist hareket fark-
lıdır. Böyle tespitler… Bunlar bizim yazılarımızda var.” y.a.g.e. Sh: 
236.)  

 

Şaban İBA 

Seyfi Cengiz'le tanışma ve tartışma 

“İsmet, bu görüşmelerin akabinde, ‘Benim, Dersimli bir Kürt arka-
daşım var, Karadeniz KTÜ'den, şimdi askerlik yapıyor. Bu arkada-
şımızın Kürdistan konusunda çok ciddi görüşleri var. Kürdistan ko-
nusunda hem ciddi hem de bilgili, ben bu arkadaşla sizin görüşme-
nizi istiyorum’ dedi. O arada Kürdistan meselesine ilişkin açılım ça-
bamız var, böyle birinin önemli olduğum düşünerek görüşmeyi kabul 
ettik. O sırada ilişki halinde olduğumuz Kızıltepeli bir Kürt olan Ali 
Demir var. Aramızda, yani merkezi düzeyde görev alacak bir Kürt 
devrimcinin olmasını istiyorduk.  

O sıralar şöyle bir şey olmuştu: İsmail Beşikçi ile görüşmeye git-
miştik, Rızgari Dergisi’nin bürosunda sohbet etmiştik. Orada herkes 
Kürtlerden falan söz ediyor ama bizi Kürt gibi değerlendirmiyordu. 
Daha doğrusu Kürt olmadığımız için bize farklı bakıyorlardı. Mahir 
buna tepki gösterdi, ‘Ben de Lazım, Türk değilim’ filan, dedi. Onlar 
da ‘Yok, o anlamda kast etmedik, ama Kürtler kendi sorunlarına 
sahip çıkmalılar. Kürtler kendi sorunlarını daha iyi bilirler’ gibi açık-
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lama yaptılar. Görüşmeden çıktıktan sonra aramızda ‘Bize bir Kürt 
lazım’ esprisi yaptık. Diğer arkadaşlarla görüştükten sonra ‘Madem 
Kürt sorununu irdeleyeceğiz, o zaman aramızda bir Kürt olmalı’ an-
layışı gelişti, Ali’yi de bu sırada devreye sokmaya başlamıştık. İs-
met'in önerisiyle Seyfi ile görüşmeye gittik. Seyfi, Mecidiyeköy'den 
aşağıya doğru, Dutluk denilen yerde bir evde oturuyordu. Evin gali-
ba İsmet’te anahtarı vardı, İsmet’le gittik, Seyfi'yi bekliyoruz. Akşam 
üzeri Seyfi asteğmen subay elbisesiyle geldi. Çok komik bir durum-
du, adam askerlik yapıyor yani, yedek subay, asker. Neyse, iki gün 
boyunca -hafta sonuydu- orada konuştuk. Bu tartışma için Ali De-
mir'i de yanımızda götürmüştük.  

Bunu kim önerdi bilmiyorum, ama Mahir'in cinliği olabilir. Ali'nin 
bulunması İsmet'in hoşuna gitmemişti. Bizim tavrımız, ‘O da Kürt, 
bizde de biraz Kürt var’ havasındaydı. Ali Demir, iki gün boyunca 
pek konuşmadı, daha çok dinledi. Seyfi ile uzun uzun tartıştık. Seyfi 
bize bir perspektif sunuyordu. Özetle anlattığı Stalin’in ulusal sorun 
tezleriydi. Biz bunları ilkesel olarak kabul ediyorduk. Ama tartışmayı 
öyle bir noktaya getirdi ki, her şeyi kendine bağlamaya başladı. Ör-
gütlenme modeli olarak seksiyon gibi otonom tarzı bir şey öneriyor, 
bunu da kendi konumuyla özdeşleştiriyordu.  

Bu tartışmaların sonucunda şöyle bir noktaya geldik: İsmet hep 
dinliyor, aralarında önceden ilkesel bir mutabakat olduğu için bizi 
Seyfi ile uzlaştırmaya çalışıyordu. Bu tutumundan İsmet'in Seyfi ile 
hemen her konuda anlaştığı ve onu bize kabul ettirmeye çalıştığı 
ortaya çıkmıştı. İsmet ‘Ben Karadeniz adına varım. Siz dört, ben 
beş... bir de Seyfi'yi dahil ederek’ bir Merkez Komite düşündüğünü 
açıktan olmasa bile bir şekilde ima ediyordu.  

Neyse, sonuçta Seyfi, ‘Bu işi bana bırakın, bu konuda ben çok 
araştırma, inceleme ve çalışma yaptım, şimdi bir örgütlenmemiz söz 
konusu olacaksa, bu Kürt meselesini bana bırakın, ben götüreyim’ 
yani ‘beni yetkilendirin’ dedi. İsmet’in itiraz etmediği ve sessiz kılarak 
desteklediği Seyfi'nin bu tutumu aynı zamanda İsmet'le aralarındaki 
mutabakatı da gösteriyordu. Seyfi'yi örgütlenmenin ve ilişkilerin böy-
le olmayacağını, öyle olsa bile bir süreç içerisinde birlikte kaynaş-
mak gerekliliğini filan söyledik.  
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Seyfi, ‘Benim Dersim'de şöyle ilişkilerim, böyle ilişkilerim var’ di-
yerek, kendisinin de bir şekilde örgütlenme içinde olduğunu belirtti. 
Hacettepe'de okuyan kardeşinden, Mustafa Kurukafa'dan ve Trab-
zon’daki bazı öğrenci ilişkilerinden falan söz etti. Kendisine ‘Ben 
onların şefiyim’ gibi bir havalar verdi... Tabii, bu tutumları bizde ra-
hatsızlık yaratmıştı. 

Biz Ankara'ya dönüp bir toplantı yaptık. Bu toplantıda İsmet, ‘Bir 
olduğumuz yere kadar bir olalım, artık örgüt kuralım’ diyerek yeni bir 
öneri yaptı. ‘İleride konuşuruz, tartışırız, nelerde anlaşıyorsak onlar 
üzerinden gidelim. Siz, dört, bir de ben beş, bir de Seyfi’ dedi. ‘Seyfi 
olmaz’ dedik. Her şeye karşın İsmet’in bu tavrı / dayatması bizi ör-
gütlenme için harekete geçiren nedenlerden biridir.  

Seyfi bize güven vermemişti. Kariyerist bir tipti. Çokbilmişlik taslı-
yordu ama çok bilen biri değildi... İsmet, bu konuda bize tavır aldı, 
kızdı, sinirlendi, ilişkilerini koparmakla filan tehdit etti. Daha sonra, ‘o 
zaman ben onunla ilişkimi özel götürürüm’ dedi. Biz de ‘Götür, bizim 
için bu sorun değil’ dedik. ‘Ben ona söz verdim’ gibi bir şeye getirdi 
ama gene de ‘Olmaz’ dedik. ‘Bir de askerliğini bitirsin’ falan dedik. 
Kafamızda Kürdistan’a gitsin, orada çalışsın gibi şeyler de vardı. 
Çünkü Kürdistan’da bir potansiyel gelişiyordu, bölgeye bazı gidiş 
gelişiler oluyordu ama biz ortalıkta yoktuk... Seyfi sonraki süreç içe-
risinde bizden uzaklaştı ve sanırım 1978'de Tekoşin adıyla ayrı bir 
örgütlenmeye gitti.  

Seyfi Cengiz ile tanışma ve tartışmadan Ankara'ya döndük. De-
min anlattığım gibi Ali Demir'in de oraya götürülmüş olmasından 
sonra ve Mahir'in de teşvikleriyle Ali Demir, Kürt sorunu konusunda 
yazı yazmaya başladı. Hatta ilk yazdığı yazı da sanırım gene Ma-
hir'in bir taslağıydı, onun üzerinde birlikte çalışma yaptılar. Ali artık 
aramızda bir Kürt temsilci gibi mütalaa ediliyordu.  

Kurtuluş Sosyalist Dergi'nin ikinci sayısındaki yazı onun kalemin-
den çıkmıştı. Kurtuluş Sosyalist Dergi ancak 1976 Haziran'ında çık-
maya başladı. Bu önemli bir gecikmeydi aslında. Devrimci Gençlik-
ten yaklaşık sekiz ay sonra çıkabilmişti. Devrimci-Gençlik zaten hızlı 
bir şekilde devrimci gençlik içinde örgütlenmişti. Devrimci Gençlik, 
‘devrimci gençliğin eyleminin birliği’ derken ve tabii bununla birlikte, 
devrimci gençlik hareketinin dinamizmini ve potansiyelini içeren stra-
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tejik bir yönelim ortaya koyarken, dikkat çekici bir şekilde biz hâlâ 
‘sosyalist hareketin birliğini’ savunmaya devam ediyorduk.”  (y.a.g.e. 
Sh: 306…)  

“Kurtuluş’un üç sayısında peş peşe Kürt sorununa ilişkin görüş ve 
tezlerimizin yazılıyor olması, ister istemez bir örgütlenmeyi de gün-
deme getirmişti…  

Bu arada Seyfi Cengiz bu görüşleri kendisi açısından pek önemli 
görmüyordu ama daha sonra çıkardığı Tekoşin dergisinde çok farklı 
şeyler de anlatmadı, çünkü o da bu temel tezleri savunuyordu.” 
(y.a.g.e. Sh: 324.)  

 

İsmet ÖZTÜRK 

“Tabii en ağırlıklı yer burasıydı (İstanbul), çünkü ben {-
hapishaneden- HznN} çıktığım zaman Raif, İrfan, Necmi, Seyfi Cen-
giz –biliyorsunuz Seyfi Cengiz’i; Seyfi’yi hiç tanımazdım, tabii o za-
man- bu dört arkadaş, İstanbul’da Karaköy semtinde bir yerde yaşı-
yordu. Bir grup gibi yaşıyorlar ama ne talebelik yapıyorlar ne dev-
rimcilik; işte, böyle günlerini geçiriyorlardı.” (Kurtuluş Kendini Anlatı-
yor. Cilt 2. – Kurucular 2 - Dipnot Yayınları. Sh: 180.)  

  “Biz beşli ekip olduktan sonra arkadaşlar Ali Demir’i Merkez’e 
almayı önerdiler. Ben ise Ali Demir’e itiraz etmedim, tanımıyordum 
da zaten, Seyfi Cengiz’in de alınması gerektiğini söyledim. Çünkü 
derginin birinci ve ikinci sayısında çıkan yazılardan birisi Ali De-
mir’in, birisi de Seyfi’nindi.  

Çok uzun tartışmalar oldu aramızda o yazılar yüzünden. Seyfi ile 
biz o dönemde aynı evde kalıyorduk, o yazıyı benimle beraber yaz-
mıştı. Seyfi benimle beraber kalan, benimle beraber yaşayan bir 
insandı. Seyfi’yi merkeze almak istemiyorlar, kendilerine daha yakın 
insan arıyorlardı. Seyfi bunu hazmedemedi. Seyfi’ye ayrılmakla yan-
lış yaptığını söyledim, bu konuda ısrar da ettim ama Seyfi hazme-
demedi ve ayrıldı. Seyfi’yi özel olarak almadılar Merkez’e arkadaş-
lar. Seyfi böyle gitti. Sonra Ali Demir ve Doğan Tarkan’ı aldık mer-
keze, böylece yedi kişi olduk.”  (y.a.g.e. Sh: 204.) 
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Mahir SAYIN 

“Ulusal Sorun”, “Yol Ayrımı”, “Ulusal Sorun Üzerine” ve “Sovyet-
Çin Çatışması Üzerine: Sosyal-Emperyalizm mi, Büyük Han Şove-
nizmi mi?” yazıları…?  

“ ‘Ulusal Sorun’u Ali Demir yazdı. ‘Yol Ayrımı’ ve ‘Büyük Han Şo-
venizmi’ yazılarını ben yazdım ama kolektiftir bunlar. Tartışılıp ortak 
imza altına alınmıştır hepsi… (y.a.g.e. Sh: 288.)  

“Zaman zaman İsmet’le bir araya gelip tartışmalarımız oluyordu. 
Tabii, İsmet’le tartışırken onunla birlikte olan İsmet vesilesiyle Seyfi 
Cengiz’le tanıştık. Ama onun gruba eklenmesi söz konusu olmadı. 
Seyfi Cengiz’i bize tanıştıran İrfan Cüre’ydi; askere yolcu etmek üze-
re, İsmet’in önem verdiği bir insan olduğunu söyleyerek bizim eve 
getirmişti. Yerine getirilmesi gereken bir yığın görev ortada dururken 
askere giden birinin neden önemli olduğunu bizim anlamamız ola-
naklı değildi. Askere gitmekle bizim sürdürdüğümüz devrimci yaşam 
tarzına uymadığı çok açıktı ve haliyle pek önemsenmemesine de 
gerek yoktu! (y.a.g.e. Sh: 289.) 

(M.Sayın Ali Demir’i kastederek devam ediyor) “İlk toplantıda 
yoktu galiba ama kafamızda olması gereken insanlardan biri diye o 
duruyordu. İsmet’in kafasında da Tekoşin’i oluşturmuş olan Seyfi 
Cengiz vardı. Seyfi Cengiz’i biz düşünmüyorduk, çünkü Seyfi Cen-
giz’le aramızda ciddi farklılıklar söz konusuydu. Ama Ali Demir ta 
1970 öncesinden bildiğimiz, hapishanede birlikte yattığımız, çıktık-
tan sonra da kararlılıkla birlikte davrandığımız bir arkadaşımızdı. 
Dolayısıyla hep birlikte ilk tüzüğümüzü hazırladık. (y.a.g.e. Sh: 313.)   

““Bu arada değinilmesi gereken bir Tekoşin meselesi var, bu 
kopuş nasıl gelişti? 

Kürdistan'ın çeşitli şehirlerine yayılmış bir sempatizan ağı 
vardı. En yoğun Mardin'de, bir grubumuz da Dersim'de vardı. 
Seyfi Cengiz, Dersim'e gittiği zaman bir canlılık yarattı tabii. 
Askerliği bitirdikten sonra Dersim'e gitti ve o canlılığın içerisin-
de, kısa zamanda bizi PKK ile düşman edecekti, olmadı.  

Seyfi oraya gittikten epey bir zaman sonra, PKK'den ayrılan 
20 civarında insan daha sonra bize geçtiler ve PKK'liler bun-
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lardan silahlarını geri istediler. Biz de ‘Tamam göndeririz’ de-
dik. İnsan örgüt malı değildir ama silah örgüt malıdır. O za-
manki bu anlayışımız aslında yanlış değil bence, doğru; dola-
yısıyla böyle uygulanan bir kuraldı. Birilerinin bir örgütten diğe-
rine giderken örgütün malını, mülkünü alıp öbür tarafa götür-
mesi etik olarak kabul görmezdi. Biz de ‘Tamam’ dedik, ben 
Diyarbakır'dayken Seyfi ile konuştum, silahları vermesini iste-
dim, Seyfi bunu kabul etmedi, ‘Silahlar o insanların, vermeyiz’ 
dedi.  

Bu, Seyfi ile ipleri koparmaya sebep olacak kendi başına bir 
mesele oldu. Ben o zaman Seyfi'ye, ‘Bunları ya verirsin ya da 
biz seninle ilişkiyi keseriz’ dedim. ‘Sen kim oluyorsun, kendi 
kendine karar veriyorsun’ demişti, ‘Ben kendi kendime karar 
vermiyorum, prensiplerin gereği böyle olduğunu düşünüyoruz, 
birkaç tane kalaşnikof için bir başka örgütle çarpışmaya gir-
meyiz, böyle bir şeyi doğru bulmayız. Sen bunu dayatırsan biz 
bu çatışmada olmayız, seni onlarla yüz yüze bırakırız. Ya bun-
ları gönder ya bu ilişki biter, ben sana söyleyeyim’ dedim. O da 
‘Göndermiyorum’ dedi. 

Geldiğimde, arkadaşlarla konuştum, ‘Arkadaş böyle böyle 
diyor, PKK'ye bu arkadaşla ilişkimiz olmadığını söyleyelim. 
Madem teşkilatın kararını dinlemiyor, biz bu arkadaş yüzünden 
niye PKK'lilerle çatışacağız?’ Bir de PKK'lilerle arkadaşız biz o 
zaman. Birçoğu bizim Cepheci takımdan çıkmış gitmiş oraya. 

Böyle bir çatışmayı kabul etmemiz mümkün değil. Şimdi di-
yorlar ya PKK herkese saldırıyor diye; o zaman da PKK’ye 
herkes saldırıyordu; bir de öyle bir gerçeklik vardı. Biz bunu 
kabul etmiyorduk tabii ki. Bir kere de İstanbul'da bir görüşme 
oldu Seyfi'yle ve koptu bu ilişki. Silah meselesi, işi bu hale ge-
tirdi. Seyfi, kendisi tutup bize ‘Kürdistan'ın tek sorumlusu ben 
olayım. Siz beni destekleyin, ben orada ayrı bir örgüt geliştire-
yim’ dedi. Biz de ‘Böyle bir şey düşünmüyoruz. Sen bildiğini 
yapabilirsin’ dedik, üstüne bu iş de gelince bitti. Zaten konuş-
maya fırsat kalmadı, PKK ile çatışmaya girdi ve bizim artık onu 
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sahiplenmemiz mümkün değildi. Dediğimizi yapmış olsa sahip-
lenirdik, ayrı örgütleneyim dese de sahiplenirdik.” (y.a.g.e. Sh: 

329.)    

 

İsmail Metin AYÇİÇEK 

Bir süre sonra Kurtuluş kendi tezlerini geliştiremez, yeni düşünce-
ler üretemez hale geldi.  

Neden üretemiyorduk? Bizi diğer birçok gruptan ayrıştıran ve ne-
redeyse kimlik edindiğimiz en önemli tezlerimiz, pratik yaşamda kar-
şılık üretemedi. Örneğin, Kürt sorununda daha ilk adımımızda bir 
bölünme yaşadık: Tekoşin bölünmesi.  

İlk tartışma Seyfi Cengiz’in ‘Bölgeye gönderilen gazete gelirinin 
bölgede kalması’ talebiyle başladı. ‘Hayır, merkezîdir’ denildi. Bu 
ayrışma ile tartışma çıktı, ilişkiler gerildi ve 1978 ortalarında koptu. 
Sonrasında bu kopuşu açıklamaya yönelik, iki tarafın da birbiri ile 
ilgili iddiaları oldu. Tekoşin adıyla bir dergi çıkarmaya başladılar ama 
derginin ömrü kısa oldu. Onlar da Kurtuluş gibi Kuzey Kürdistan’ın 
Türkiye’nin sömürgesi olduğu tezini savunuyordu. Ama Kurtuluş, 
Kürdistan seksiyonu olan ortak örgütleme tezini savunurken Tekoşin 
ayrı örgütlenmekten yanaydı. Seyfi Cengiz bizi küçük burjuva mill i-
yetçiliği, egemen ulus milliyetçiliği ile, biz de onu Kürt milliyetçiliğiyle 
vb. tavırlarla suçladık. Oysa aynı kişi az öncesinde MK üyeliğine 
önerilmişti. MK üyeliği gerçekleşmedi. Olsa ne olurdu? Mevcut kom i-
tenin düzeyini düşürmezdi. Birikimli bir arkadaştı. Sorun güven so-
runuydu.  

Seyfi Cengizlerle ayrışma önemli bir tartışmaydı kendi içimizde, 
üstelik ilk ve son olmadı.  

(Kurtuluş Kendini Anlatıyor. Cilt 3. - Fırtınalı Bir Denizdir İçimiz. Dip-
not Yayınları. Sh: 65.)  

  

Mustafa ÖZTÜRK 

“Çok ilginçtir, çok başa dönüyoruz ama Kurtuluş Sosyalist Der-
gi’nin üçüncü ve dördüncü sayılarında –üç ve beş de olabilir, tam 
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hatırlamıyorum- iki tane yazı vardır Kürt sorunu üzerine. Bunlarda 
‘ayrı örgütlenme olabilir’ yazısını yazan Ali Demir’dir. ‘Birlikte örgüt-
lenmek gereklidir’ yazısını yazan Seyfi Cengiz’dir. Sonra Seyfi Cen-
giz ayrılmış, Ali Demir Kurtuluş içerisinde kalmıştı. Yani tam tersi bir 
durum ortaya çıkmıştı. Kurtuluş içerisinde, ikisini de savunan görüş-
ler Kurtuluş Sosyalist Dergisi’nde yayınlandı. (y.a.g.e. Sh: 174.)  

 

Saim KOÇ 

- “Kürt sorununa bakışımızdan söz ettin. Tekoşin ayrılığı hakkında 

ne söyleyebilirsin? 

Daha çok kişisel kariyer çatışmaları olduğu aklımda kalmış bana 
aktarıldığı kadarıyla. Ben o tartışmaların içinde olmadım ama özel-
likle Seyfi Cengiz’in daha kişisel nedenlerle böyle bir ayrılığı zorladı-
ğına dair bilgiler var hafızamda. Çok detaylı bir bilgiye sahip değilim. 
O gittikten sonra öğrendik, dinledik, zaten ondan sonra bizim yapa-
bileceğimiz bir şey de yoktu. Demokratik bir tartışma zemininde ya-
pılabilseydi, daha geniş kadroların içinde olduğu bir tartışmayla iler-
leseydi, belki sağlıklı sonuçlar da alınabilir. Ama bu, merkezin kendi 
içinde yaptığı bir tartışma oldu.” (y.a.g.e. Sh: 225.)  

 

Ziya SÜMER   

“Seyfi Cengiz tartışması da o süreçlerde çıktı. İsmet Abi, Seyfi’nin 
MK’ye alınmasında ısrarcı olmuş, Seyfi Cengiz de herhalde Ali De-
mir’in olmasından rahatsız olarak ‘Bu işin tümden bana verilmesi 
gerekir’ şeklinde bir dayatmada bulunmuş. Bu kabul görmeyince de 
Seyfi Cengiz ayrıldı teşkilattan, İsmet Abi, sonradan ısrarcı olmuş 
demek ki. Ama böyle tartışmalar oldu. Tek tartışma budur, onun 
dışında başka tartışma hatırlamıyorum.” (y.a.g.e. Sh:379.) 

 

Haşim BARIŞ  

Seyfi’nin kardeşi Kasım Cengiz Hacettepeliydi. Çok da iyi arka-
daşım ve dostumdu. Seyfi ile beraber o da ayrıldı, biz çok üzüldük. 
Seyranbağları Mahallesi’nde gençlerimiz bir toplantı yaptı; Kasım 
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onlara ayrılığı anlatmaya gitmişti. Tesadüfen ben de oraya gittim. 
Sömürgeciliği ve ayrılığı anlatacağız. Hiçbir şey konuşamadan da-
ğıldık oradan. Kasım’ı biz çok seviyoruz, Kasım da bizi çok seviyor, 
hiçbir problemimiz yok. Ayrıca Tekoşin ayrılığına bugünden baktı-
ğımda çok net söylüyorum: Eğer Seyfi Cengiz Merkez Komitesi’ne 
alınsaydı böyle bir ayrılık olmazdı. Çünkü bizden farklı söylediği 
hiçbir şey yoktu. Bütün hadise ondan ibarettir. Biz de biliyorduk bu-
nu, anlatılıyordu bize. Tabii, Seyfi’nin ayrılığı hoş olmadı, birbirimize 
karşı ne kadar tahammülsüz olduğumuzu gördük, birbirimizi öteki-
leştirdik, tavır alan arkadaşlarımız oldu, sıkıntılı süreçler yaşadık. 
Kendimizi bir biçimde test etmiş de olduk. (Kurtuluş Kendini Anlatı-
yor. Cilt 4 - Daha Dinmiş Değil Fırtına. Dipnot Yayınları. Sh: 310.) 

 

Adnan GÜLLÜOĞLU 

- Tekoşin ayrışması olmadan önce Kurtuluş seksiyonu sa-
vunuyor muydu? 

“ Evet, savunuyordu. Teoride, yani önce sözlü savunuldu, sonra 
broşürlerde, sonunda da dergide son hali ortaya kondu. Seksiyon 
örgütlenmesi, iki ulus açısından mükemmel bir örgütlenme anlayı-
şıydı. Bir merkez var, bir de o merkez ile birlikte hareket eden seksi-
yon merkezi. İki merkez arasında alt-üst ilişkisi olmadığı gibi ilkesel 
ayrılık olduğunda ya da seksiyon örgütlenmesi –kendi bölgesinde 
verdiği mücadele ile öne çıktığında, merkezle ilişkisini istediği anda 
koparabilir, ayrı örgütlenme ile yoluna devam eder. Ben daha Diyar-
bakır’a gitmeden önce bunları savunuyorduk. Biz bu nedenle o dö-
nem Merkezle olan ilişkiye ‘pamuk ipliği ile bağlı’ diyorduk. İstendiği 
anda, şartlar gerektiğinde ayrılmaya engel olabilecek iç içe geçmiş 
bir örgüt anlayışı yazık ki hep teoride kaldı, hayata uygulamayı be-
ceremedik.”  

- 77’de Diyarbakır’a gittiğinde Dersim'le ilişkiler nasıldı? Sey-
fi Cengiz, Dersim’de bir örgütlenme gerçekleştiriyor, diğer böl-
gelere de zaman zaman gidip geliyor. Sen Diyarbakır'dayken 
Seyfi Cengiz geldi mi? 

“Ankara’da aldığım bilgiler arasında Diyarbakır'dan bağlantı kura-
cağım iller ve kişi olarak da Seyfi Cengiz ve Ali Tunç vardı. Dersim'e 
iki defa gittim, saatlerce tartıştık. Seyfi ideolojik olarak donanımlı bir 
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arkadaş ve aynı zamanda Kasım'ın da abisi olduğu için, görüşmele-
rimizde çok rahattım. Merkez ile olan ilişkilerde Seyfi'nin sorunları 
olduğunu hissetmiştim. Aralarında seksiyon ile ilgili yetki karmaşası 
vardı. Dergi için yazdığı yazıların yayınlanması konusunda sıkıntı-
lıydı. Bazı konularda Seyfi'ye hak verdiğimi hatırlıyorum. Bir süre 
sonra Seyfi, Diyarbakır'a geldi, birlikte Kızıltepe'ye gittik. O zaman 
ayrılmak istediğini, ilişkinin bu şekilde devam etmeyeceğini daha net 
anladım. Kendisine özellikle aramızda kalmasını belirttiğim, iki kişiyi 
kişisel olarak ilgilendiren özel bir konudan söz etmiştim; ancak bunu 
sonra deşifre etmişti. Bu nedenle aramıza soğukluk girmişti. 

“Tekoşin ile ayrışma döneminde kafamda oluşan soru işaretlerine 
rağmen, Kurtuluş içinde kaldım. Nedeni başta Ali Abi olmak üzere 
Ankara ve Kızıltepe'de ki Halim, Selahattin, Hasan Hoca, Şeyhmus 
ve Bilal kardeşler, İbrahim, diğer İbrahim, Necat, Kemal ve diğer 
arkadaşlarla kurduğumuz ilişkiler, bağlarımızın sıkılığı ve güven 
ilişkisiydi. Ayrışma o dönemde bizim için büyük kayıp oldu. Seyfi ve 
çevresindeki arkadaşlar da sıradan kişiler değildi. "Ayrışmanın bir 
yararı oldu mu, nedir?" derseniz, sadece bölgeye merkezden gidip 
gelmeleri sıklaştırdı, seksiyonu oluşturma sürecini hızlandırdı di-
yebilirim. 

Bana göre Tekoşin ayrılığıyla sadece telafisi olmayan acı olaylar 
yaşandı. İdeolojik temele oturmadığına, kişisel sorunların da etkili 
olduğuna inanıyorum. Kurtuluş'un yaşadığı olumsuzluklardan biridir. 
PKK saldırdığında Tekoşin'i bir başına bıraktık. Müdahale edebilir-
dik, en azından araya girebilirdik, PKK bu kadar rahat saldıramazdı.”   

(Kurtuluş Kendini Anlatıyor. Cilt 5. - Seksiyon. Dipnot Yayınları. 
Sh: 39.) 
 

Ali DEMİR  

“Bölgeye birden fazla kez ve ihtiyaç oldukça gittim. Gittiğim yer-
lerden biri Dersim’di. Seyfi Cengiz’in evinde kalmıştım, çocuklarını 
tanıdım. Bir de ayrılıktan sonra Mahir Sayın’la birlikte gittik. Bu ayrı-
lığı, Kurtuluş’un görüşlerini, örgüt anlayışını, seksiyona yönelik gö-
rüşlerimizi anlatmak için gittik.” (y.a.g.e. Sh: 49.)     

“Seyfi Cengiz ayrıldığı zaman ne yaptık? Seyfi, Tekoşin adlı ba-
ğımsız bir örgüt kurdu ve ayrı örgütlenmeyi savundu. Biz ayrılık son-
rası bölgeye gidip, kendi arkadaşlarımıza bu ayrılığı anlattık. Sey-
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fi’nin ilişkilerimiz içerisinden insan koparmasını engellemeye çaba 
gösterdik. Seyfi Cengiz ve arkadaşlarına onun dışında özel bir tavır 
almadık. Biliyorsunuz, Tekoşin örgütlenmesi özellikle PKK’yi çok 
rahatsız etti. “Ajan örgütlenme” olarak suçlandı. Onlara yönelik öl-
dürme dahil, şiddet uygulandı. Bizim böyle bir pratiğimiz oldu mu?”  

- Tekoşin’in PKK tarafından “ajan örgütlenme” olarak nite-
lendirilip özellikle Antep’te öldürmelere kadar varan olayları 
önlemeye yönelik merkezi bir çaba sarfedildi mi? 

 “Merkezi olarak böyle bir tartışma yaptığımızı hatırlamıyorum. 
Ama biz PKK’nin bölgede diğer gruplara karşı tavrı konusunda şid-
detli biçimde rahatsızdık. Biz bu grupların ve önder kadroların PKK 
tarafından hedef alındığını, kendi içindeki muhalefet için bile öldür-
me kararları aldıklarını biliyorduk. PKK’li tanıdıklarımızla karşılaştı-
ğımızda bunları konuşuyorduk. En son KUK’la olan çatışmalarda 
devreye girdiğimizde, ben kendim gittim toplantıya.  

“Seyfi Cengiz bizim arkadaşımızdı, görüş ayrılığı oldu ve ayrıldı. 
Ayrı bir örgüt kurdu. Burada doğru tavır ideolojik mücadele sürdür-
mekti. Biz de onu yaptık.” (y.a.g.e. Sh: 53.)  

“Ulusal Sorun’la ilgili yazıların büyük bir çoğunluğunu ben yaz-
dım. Seyfi Cengiz’in bir yazısı var, onun dışındakilerin hepsini ben 
yazdım. Bu yazıları toplayıp kitap haline getirecektik. 12 Eylül geldi 
yapamadık.  

“1990’lardan sonra "Ulusal Sorun" başlıklı yayınlanmış bir kitap 
gördüm. Bu kitap şu anda yaşamayan bir arkadaşımızın imzasıyla 
çıktı. Orada bizim Kurtuluş dergilerinde yayınlanmış yazılarımızdan 
bölümler var. Ama bu bölümler tırnak içine alınmamış, alıntılar için 
dipnot kullanılmamış, doğrudan yazara ait görüşlermiş gibi yayın-
lanmış. Ben bunu ahlaki bulmadım… Kitapta “Bölgede örgütlenmek 
PKK'ya güvensizlik olur, bu örgütün bazı yanlışları olsa da, devrimci 
bir örgüttür" deniliyordu. Kurtuluş'un bu soruna ilişkin temel tezi 
açıkça reddediliyordu. O tarihte PKK henüz Marksizm'den vazgeç-
memişti.  

- Sekreterlik görevinin sana verilmesi Tekoşin ayrılığından 
sonra mıydı? Tekoşin ayrılığı nasıl başladı?  

“Tekoşin ayrılığından sonraydı. Kişi olarak komitelere önerilen 
arkadaşlara itirazlarım olmadı. Seyfi Cengiz'i zaten pek tanımıyor-
dum. Bizim Merkez Komite’de üç arkadaşın birbirine oldukça yakın 
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pozisyonu vardı. Bunu aslında ille de olumsuz bir şey diye yorum-
lamak gerekmez. Üç kişinin daha 

İyi anlaşıyor olması, geçmişteki pratiklerinin getirdiği bir şeydi so-
nuçta ve ortak davranma iradesi ortaya koymaları belki de bizim 
aramızdaki kompozisyon açısından olumluydu. O dönemde, o arka-
daşların itirazları oldu Seyfi’nin Merkez Komitesi'ne girmesine. Ör-
neğin, İstanbul Komitesi'ne Doğan'la birlikte davranın arkadaşlar 
önerildi, buna kimse itiraz ermedi. Seyfi ile ilgili, onun şahsına yöne-
lik, onun bilgi birikimine yönelik olumsuz düşüncem yoktu. Seyfi’nin 
Merkez'e önerilmesi konusundaki oyumu hatırlayamıyorum. Çekim-
ser mi kaldım, yoksa bu arkadaşları mı destekledim, o kısmı tam 
hatırlayamıyorum. Tanıdığım biri olsaydı, Merkez'e katkısı olur diye 
düşünseydim desteklerdim ama muhtemeldir ki pasif kaldım. Kaldı 
ki o tarihe kadar uzlaşma anlayışıyla davranıyorduk. Deyim yerin-
deyse oy birliği zemini üzerinde yürüyen bir pratiğimiz vardı. Ayrılık-
tan sonra Seyfi ile görüşmedim. Bizim içimizde de Seyfi'ye yönelik 
bir karalama olmadı, olsaydı tavır alırdım. İsmet'in, Seyfi'nin Merkez 
Komite'ye alınmamasına bozulduğunu ama bir süre sonra sinirinin 
geçtiğini hatırlıyorum.  

“Tekoşin ayrılığı, bizim Şorej diye bir yayın çıkarmamızı hızlan-
dırmış olabilir. Ulusal sorunda ne yapmamız gerektiğini tartışıyor-
duk, somut durumu daha iyi değerlendirebiliyorduk. Sonuçta birçok 
Kürt grup ortaya çıkmıştı, onlar bir şeyler söylüyor, ulusal sorun tar-
tışması yapıyorlardı. Onların aralarındaki tartışma aynı zamanda 
sosyalizm cephesinde bir farklılaşmaya tekabül ediyordu. Kimisi 
Sovyet yanlısıydı, kimisi Çin. Barzani ya da Talabani hareketiyle 
bağları olan ve Güney'in çizgisinde davrananlar da vardı. Bu tar-
tışmalardan etkileniyor ve öğreniyorduk. Dolayısıyla bu tartışmalar 
teorik vurgularımıza taşınıyordu. ‘Kürdistan'da bir seksiyon örgüt-
lenmesi gerekiyor, bu örgütlenme şartlara göre orada bağımsız bir 
parti gibi davranabilecek bir iradeye sahip olmalı’ diye söylüyorduk. 

Tekoşin ayrılığı bizim tarihimizde ciddi bir olaydır.” (y.a.g.e. Sh: 
69.)  

 

Ali TUNÇ 

- “Dersim’de Kurtuluş örgütlenmesi nasıl başladı?” 
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“Kesintisiz Devrim I, II, III’ü teksirden okumuştum. Dolayısıyla 
THKP-C’ye sempati duyuyordum. O sırada Seyfi Cengiz ile tanıştım. 
THKP-C’liydi. Bize göre çok bilgiliydi. Onunla konuşmalarımdan 
sonra daha çok THKP-C’yi savunur oldum. Seyfi Cengiz teorik do-
nanımı yüksek, okumayı seven bir arkadaştı (….)  

“Yıl 1974’te Seyfi askere gitmeye karar verdi. İstanbul Tuzla Pi-
yade Okulu’nda askerliğe başladı. Bütün askerliği İstanbul’da geçti. 
Seyfi askerdeyken biz Dersim’deki arkadaşlar, eğitim çalışması 
yapmaya karar verdik.  (…)  

“Seyfi Cengiz’in askerden dönüşünde, askere gitmeden önce ya-
kinen ilişki kurduğu, hep ortak davranacağını umduğu arkadaşlarla 
birebir görüştü, konuştu; ama hiçbirini Kurtuluşçu olmaya ikna ede-
medi (…) Eğer Seyfi Cengiz askere gitmeseydi, bu arkadaşlar bi-
zimle birlikte olacaklardı. Dolayısıyla biz Kurtuluş’u Dersim’de sıfır-
dan başlattık.” (y.a.g.e. Sh: 81.)  

- Kamer Özkan olayı nedir?  
“Kamer Özkan ve bir grup arkadaşı, PKK‘den ayrılırken kendile-

rinde bulunan silahlara da el koymuşlar. PKK silahları alabilmek için 
Kamer’in kardeşi Zülfü’yü kaçırmıştı. İki taraf da çatışmaya girmeyi 
göze almış, olay çok vahim bir noktaya gelmişti. Biz devreye girdik. 
İki tarafla da görüştük. Bu görüşmeye PKK’dan Ali Haydar Kaytan 
gelmişti. Bir çatışma yaşanmadan silahlar verilip, rehine serbest 
bırakıldı. Olay böylece çözüldü. Olayın çözülmesinde Seyfi Cengiz 
ve ben Kurtuluş adına görüşmelere katıldık. Kamer Özkan ve arka-
daşları bir süre sonra Kurtuluş’a geçti. (y.a.g.e. Sh: 86.) 

- Tekoşin ayrılığı Dersim'de nasıl yaşandı? 
“1978 baharında Seyfi Cengiz ayrılık konusundaki görüşlerini be-

nimle paylaştı. Ayrı bir hareketin yaratılmasına ihtiyaç olduğunu, 
söyledi. Kürdistan hareketlerinin bir bölümü, yalnızca siyasi müca-
deleyi öngörüyor; diğer bir bölümü ise sadece silahlı mücadeleyi 
esas alıyordu. Yani bir grup "Sadece siyaset, asla silahlı mücadele 
olmaz", diğerleri de "Siyasi mücadele yetersiz, silahlı mücadeleyi ön 
plana çıkararak Kürdistan'da bir devrim yapılabilir" diyordu. Seyfi 
Cengiz bu iki anlayışı da eksik görüyor hem siyasi hem silahlı mü-
cadeleyi sürdürmeye ihtiyaç olduğunu söylüyordu. 

Seyfi, Türkiye ve Kürdistan'daki hareketleri tahlil ederek şöyle bir 
sonuca varmıştı: Türkiye solunda birçok grup sosyal şovendi. Kür-
distan'daki grupların bir kısmı işin teorik boyutuyla ilgili yazıyor çizi-
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yor, kültürel çalışmalar yapıyor, ancak silahlı mücadelenin gereklili-
ğini reddediyordu. Silahlı mücadeleye anarşizm, goşizm diyorlardı. 
Diğer bir kısmı da sadece silahlı mücadeleyi savunuyor ve siyaseti 
bilmiyorlardı. Dolayısıyla bu ülkede hem siyasi hem silahlı mücade-
leyi doğru bir şekilde uygulayan bir harekete ihtiyaç vardı. Biz bu 
ihtiyacın cevabı olacak, bu zemin üzerinde yükseleceğiz ve inanıyo-
rum ki, kısa bir sürede Kürdistan'ı toparlayacağız, diye düşünüyor-
du. Bunları anlattığında ben de bu tespitlere katılmıştım. Ancak ayrı-
lıp başka bir hareket kurmayı doğru bulmamıştım. Kurtuluş'un seksi-
yon modeli, Kürdistan örgütlenmesini özerk kılarak bu ihtiyaca ce-
vap veriyordu. Kürdistan örgütlenmesi bizim inisiyatifimize bırakıla-
cak, gerektiğinde ayrılma hakkına sahip olacaktık.  

Seyfi’nin ayrılığından PKK'nin haberi olmuştu. Onlar Seyfi'nin 
kendilerine katılacağını düşünüyordu. Çok da istiyorlardı ancak öyle 
olmadı. Seyfi ayrılıp Tekoşin dergisini çıkarınca çok kızdılar ve he-
men ardından "ajan ve ihanet örgütlenmesi” tanımını yaptılar. Seyfi 
bu düşündüklerini Kurtuluş'un seksiyon örgütlenmesi içerisinde ha-
yata geçirmeye çalışsaydı, daha başarılı olurdu. Ben başarılı olaca-
ğımıza inanıyordum. Çünkü seksiyon örgütlenmesini biz yapacaktık, 
inisiyatif bizde olacaktı. Böyle bir imkânımız varken ayrılıp bağımsız 
bir hareket yaratmak doğru değildi. Seyfi İstanbul'a gitmişti, arkasın-
dan ben de gittim. Çok uzun konuştuk. Kesinlikle kararını vermişti. 
Seyfi'yle çok iyi iki yoldaştık. Aramızda çok derin sevgi ve dostluk 
oluşmuştu. Onunla ayrı yerlerde olmak beni çok üzmüştü. Ama ay-
rılmaktan başka çare kalmamıştı. Seyfi’yle dostluk ve arkadaşlığımız 
devam edecekti ve öyle de oldu. Ayrılıktan sonra Seyfi’nin diğer 
arkadaşlarla da dostluğu devam etmişti. O günün koşullarında hare-
ket ayrılık / bölünmelerindeki tavır ve kavgalar hatırlanırsa, bu say-
gın ve seviyeli ayrılık çok anlamlıydı. Böylesine siyasi düşmanlıkla-
rın egemen olduğu bir süreçte herhangi bir çatışma veya kavgaya 
mahal vermeden başarabilmiştik. Seyfi'yle birlikte Ankara'ya gittik. 
Mahir Sayın'la görüştükten sonra, Seyfi İstanbul'a ben de Sivas'taki 
sorunlara müdahil olmak için Sivas’a gittim. Seyfi İstanbul'da ayrılık 
ilan etti. 

Ayrılık sonrası ben, Sivas'tan Dersim'e döndüm, Seyfi de İstan-
bul'dan Dersim’e geldi. Derneğimiz tamamen kendisine açıktı. Bütün 
arkadaşlarla konuştu. Arkadaşlar özgür iradeleriyle karar alarak yer-
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lerini belirledi. Böylece ülkenin siyasal yaşamına Tekoşin de girmiş 
oldu. 

Seyfi’yle son görüşmemiz, 12 Eylül'den sonra oldu. Benim bulun-
duğum köye geldi. İki gün birlikte kaldık. Uzun uzun sohbetler yap-
tık. Silahlı mücadele kararından söz etti. Eğer silahlı mücadeleye 
başlanırsa kısa zamanda diğer Kürdistani grupların da buna katıla-
cağını, ciddi bir güç olacaklarını, Kürdistan devrim mücadelesinde 
önemli yol alacaklarına inanıyordu. Çok yanlış bulmuştum. Ben de 
çok net konuştum. Böyle bir kalkışmanın kendisinin ve arkadaşları-
nın imhası anlamına geleceğini ve bu koşullarda başarı şanslarının 
olmadığın söyledim. Mümkünse kendisi ve arkadaşlarının ülke dışı-
na çıkmaları gerektiğini belirttim. Sonradan üç dört silahlı baskın ve 
eylem yapıp mücadeleyi sürdürme koşullarını bulamadıklarından, 
yurtdışına çıktıklarını duydum. Seyfi bir daha ülkeye dönmedi ve 
halen yurtdışında yaşıyor. (y.a.g.e. Sh. 86.)  

 
Halil YILDIRIM (BOZO) 
- Seyfi Cengiz nereye gittiyse bizim Merkez de oraya... Bu 

süreç Tekoşin ayrılığı sırasında mı oldu? 
“Seyfi Cengiz'in ayrılmasında Ankara beni çağırdı, ‘Bu arkadaşı-

mız ayrı örgütlenmenin doğru olduğunu savunuyor’ dediler. ‘Olabilir, 
herkes kendi fikrini savunmakta özgürdür. Ancak nedenlerini öğren-
sek iyi olur’ dedik. ‘Yıl 72, biz yedi kişi bir araya gelmişiz, kadrolara, 
insanlara ihtiyacımız var: bu arkadaş da bizim arkadaşımızdı, bizim 
içimizdeydi. Askerliği gelmiş, kalkıp askere gidecek. Gitme dedik 
ona, kendisi askere gitti. Askerliğini bitirdi geldi, biz o arkadaşın Kur-
tuluş'ta yazdığı yazıların altına imza atıyoruz. Yazı kurulunda bir 
arkadaşımız. Kendisi 'Ben niye merkezde değilim?' diyor. Bunun için 
ideolojik kılıf da bulmuş, 'Ayrı örgütlenme haklıdır. Ayrı örgütlenmeyi 
savunmayan sosyalist değildir' diyerek ayrılıyor" diye anlatıldı bize. 
Biz de ‘Ayrı örgütlenmeyi savunan bir sürü arkadaş var. Ayrı örgüt-
lenmeyi savunmayan sosyalist değildir demiyoruz, fakat ayrı örgüt-
lenmeyi savunuyorsa artık diğerleri gibi Kurtuluşçu değildir’ dedik. 
Seyfi Cengiz Kızıltepe’ye geldi. Hemen arkasından Mahir Sayın, Ali 
Demir de geldi. Oturduk beraber, yanılmıyorsam bir kahvede, bizim 
dışımızdan diğer gruplardan arkadaşlarda oturmuştu; o ortamda, 
çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Mahir, Ali Abiye ‘kalkalım’ dedi. Kalk-
tılar. Ben de kalkmak istedim, Seyfi Cengiz elimi tuttu, ‘seninle işimiz 
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var" dedi. Şehmus'un abisi Bilal Tekin de kaldı benimle. Seyfi ‘Arka-
daşları derneğe toplasan, onlarla bir görüşsek’ dedi. ‘Yok, mümkün 
değil’ dedik. Biz onlara yetiştik. Seyfi Cengiz nereye gittiyse bizim 
Merkez de oraya gitti. Bir baktık, başkaları Seyfi Cengiz'in ajan ol-
duğunu söylüyor. Seyfi Cengiz düne kadar bizimleydi, bizden ayrıldı 
ajan oldu. Böyle bir şey olamaz. (y.a.g.e. Sh. 138.)  

- Kim diyordu Seyfi Cengiz'in ajan olduğunu? 
“Bizden diyen yoktu. Ben duymadım. Biz karşı koyuyorduk. Sey-

fi’nin güven verici bir yapısı vardı, sempatikti. Kendisine güveni var-
dı. Bizden kimse Seyfi ile tavır almadı fakat biz Seyfi'yi sever sayar-
dık. Diyarbakır’da da Seyfi ile görüştüm. Dayısının evi vardı, bir ge-
ce orada onunla görüştüm. Necmettin Büyükkaya'yı tanımıyorum, 
‘büyük cezaevi direnişi’nin önderi, ilk devrimci oydu. Seyfi, Necmet-
tin'in Güney'le ilişkisi olduğunu, özellikle KYB ile falan, yine onun 
‘Siz farklısınız, size Güney’de yer ayırabilirim isterseniz. Bakıyorum 
siz diğer gruplardan da biraz farklısınız. Biraz ihtilalci, biraz devrim 
yapma niyetiniz var. Bu işte ciddi iseniz ben oradan size yer ayırı-
rım. Kadrolarınızı getirin oraya eğitim için, yardımcı olurum’ dediğini 
söyledi. ‘Valla Seyfi, ben merkezsiz bir şey yapmıyorum, biliyorsun. 
Ben merkezciyim’ dedim. ‘Darbe gelecek, böyle bir hava var. Geri 
adım atma kararı var’ dedi.” (y.a.g.e. Sh. 139.) 

 

Hasan SEKİZKARDEŞ  

 - 78’DE Tekoşin ayrışması vardı. Kızıltepe’ye nasıl yansıdı?  
Diyarbakır’da Tekoşinle ilgili yapılan toplantıya ben de gittim ar-

kadaşlarla birlikte. Mahir Sayın, Ali Demir, Tekoşinci Seyfi Cengiz 
vardı. Epey tartışıldı. Bizim algıladığımız kadarıyla tartışılan konu 
örgütlenme üzerineydi: Birlikte ya da ayrı örgütlenme. Tekoşin ayrı 
örgütlenmeyi savunuyordu. Kurtuluş o dönemde bile birlikte örgüt-
lenmenin doğru olduğunu savunuyordu. Bunun karşısında farklı 
düşünen bir arkadaşımız olmadı. Yani Seyfi’nin görüşlerini tutan ya 
da haklılığını savunan bir düşünce oluşmadı o dönemde. (y.a.g.e. 
Sh. 159.)   

 

Kamer KONCA   

- Kürdistan’da öne çıkmış yerel kadroların gelişiminde mer-
kezin geliştirici müdahalesi var mıydı? 
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“Kürdistan’ın çeşitli yerlerinde çoğu kez birbirinden kopuk ve ha-
bersiz, genellikle dergi marifetiyle görüşlerin benimsenmesi temelin-
de, bizde ve benzer birimlerde sınırlı irade müdahalelerle gevşek de 
olsa örgütlenme çabalarına girilirken, merkezin müdahalesi ve ilgisi 
ya ısrarlı talepler üzerine ya da gelişmeler görmezden gelinemez bir 
düzeye erişince oluyordu. Aslında gerçek anlamda çanlar Tekoşin 
ayrılığından sonra çaldı, ama artık çok geç kalınmıştı. Kaldı ki bu 
aşamada bile müdahale biçimine ilişkin net bir bakışa kadro aktarı-
mına ya da bölgede kadro düzeyine çıkmış insanların istihdamına 
ilişkin somutlaşmış bir plana sahip olunduğunu söylemek mümkün 
değil. Bunun inandırıcı, güven veren pratik karşılığını da görmedik. 
…  

“Bizde en eksik olan şeylerden birisi buydu bence. Doğal önder-
lerimiz olarak bilinen arkadaşların hemen hiçbirini Kürdistan’da gör-
medim/görmedik diyebilirim. Ama birçoğunu İMO’da defaatle gör-
müşümdür. Seyfi Cengiz ayrıldıktan sonra Ali Demir ve Mahir Sayın 
Diyarbakır’daki tartışma toplantısına katılmak üzere geldiler. Tartış-
ma ve ayrışmadan sonra Ali Demir’in uğradığı yerlerden birisi de 
Varto oldu.” (Kurtuluş Kendini Anlatıyor. Cilt 5. - Seksiyon. Dipnot 
Yayınları. Sh: 221.) 

- Seksiyonun pratikte vücut bulması Tekoşin ayrılığından 
önce miydi, yoksa ayrılık sonrası geliştirilen bir örgütlenme 
miydi? 

Yok, Kurtuluş Sosyalist Dergi’nin ikinci sayısında bakış olarak 
vardı. Hem bu güne hem muhtemel gelişmelere cevap verebilen bir 
bakış, seksiyon örgütlenmesini doğal ve zorunlu olarak içermek ve 
öngörmek zorundadır. Güven sorunu çok tekrarlanıyordu çevremiz-
de sözlü ve yazılı olarak. Bence de gereği yapılması koşuluyla çok 
önemli ve işlevsel olurdu. Bizim örgütsel ilişkilerimize ve görüşleri-
mize dönük ciddi eleştiriler vardı bu konuda. Nitekim Seyfi Cengiz’in 
de eleştirilerinin toplandığı ana noktalardan biri “Siz savunularınıza 
uygun davranmıyor ve gereğini yapmıyorsunuz ve net değilsiniz. 
‘Biz hem bugünü hem geleceğin muhtemel gelişmelerini dikkate 
alarak örgütleniyoruz’ diyorsunuz ama pratiğiniz bunu doğrulamıyor” 
dediği noktaydı… (y.a.g.e. Sh: 232.)    

“Bu bağlamda yapılan eleştiriler bize dışarıdan yapılmış eleştiriler 
olmanın ötesinde, bizlerin de içerden her vesileyle yaptığımız eleşt i-
rilerdi. Şimdi çok net hatırlamıyorum ama Seyfi’nin ayrılmasından 
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sonra oluşturulduğu söylenen Seksiyon’un varlığını, 1. Sayı ŞOREŞ 
dergisini saymazsak (ki onun da hem biçim hem içerik bakımından 
ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı tartışma konusudur),siyasi ve ör-
gütsel varlığımızda bir başka etki ve farklılık olarak görmedik ve his-
setmedik. Hasılı bunun pratik tezahürlerini görmedik.” (y.a.g.e. Sh: 
232.)  

- TEKOŞİN ayrılığı ve Seyfi Cengiz hakkında bize neler söy-
leyebilirsin ?  

Özetle, Seyfi Cengiz'in ayrılışının bilinçli, planlanmış, gerçekten 
siyasal ve örgütsel gerekçeleri önceden karar verilerek oluşturulmuş 
teorik zemine tekabül eden bir ayrılık olduğunu düşünmüyorum şah-
sen. Siyasi ve teorik gerekçeler sonradan üretildi. Bir yanıyla bunlar 
ayrılık gerekçesi yapılmadan eleştiri düzeyinde zaten konuşulan 
konulardı. Bu ayrılık, ders çıkarılması gereken önemli bir uyaran 
olarak alınması gerekirken, işler yine ağırdan alındı ve öze dair bir 
siyasi ve örgütsel değişim olmadı. Mehmet Ali kadar tanımıyorum 
ama tanıdığım kadarıyla Seyfi kişi olarak reaksiyoner bir insandı. 
Gerçekten teorik kapasitesinin ve söz söyleme gücünün farkındaydı. 
Kürdistan'da mücadele sürdüren örgütlerin önder durumunda olanla-
rına göre Seyfi arkadaş kendisini daha yetenekli ve teorik donanımlı 
olarak görüyordu. Bu konuda abartılı bir özgüvene sahipti. Çok oku-
yor ve araştırıyordu ama ilişkilerde bir biçim tutturulamamıştı. Bence 
Kurtuluş içinde yazı kurulu gibi bir yerde, konumuna uygun onore 
edilerek görevlendirile bilinirdi.   

Seyfi’nin kaybı bizim için önemli bir kayıptı, bence yanlış oldu. 
Süreç doğru yönetilmediği gibi, adeta ayrılmasına yol verildi. Seyfi 
arkadaşın eleştirileri yerinde ve haklıydı, yeteneklerine göre istih-
dam edilmiş olsaydı örgütsel ilişkiye azami katkısı olurdu. Fakat 
eleştirilerini ayrılık gerekçesi yapması kesinlikle yanlış oldu. Bilebi l-
diğim kadarıyla, dinlenmek üzere kısa bir süreliğine, örgütün bilgisi 
dâhilinde İstanbul'a gitmek istediğini belirmiş, arkadaşlar da Dev-
Yol’la ilgili bir eleştiri yazısı yazmasını istemiş, o da onaylamıştı. 
Ama o arada, sonradan öğrendiğimiz, merkeze alınıp alınmama 
konusunda tartışma çıkmış, o gün de bugün de bence gereksiz ve 
çözülebilir bir sorunken, ayrılmasına adeta yol verilmiştir. Merkezde 
gerekli olan bir 'Kürt' bulunmuş ikincisi sorun üretir, fazla gelir man-
tığı da belirleyici olmuş olabilir. Sonuçta ergin gelişmeler olmuştu ve 
Seyfi bize ayrılık manifestosuyla çıkıp geldi. Seyfi’nin çıkışı Kürdis-
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tan'daki bütün hareketleri az çok tedirgin etti, konuşulup tartışılır 
oldu. Dışa vurmamış olsa da Kurtuluş hareketinde de bir tedirginliğe 
neden oldu. Farklılığını ifade eden ve güçlü olduğunu sandığı Kür-
distan tezleri konusunda ayrılık yaşamıştı; yapılan eleştiriler de 
görmezden gelinecek gibi değildi, dahası önemli ve dikkate alınması 
gereken, sarsıcı ve ciddi eleştirilerdi. Mahir Sayın'ın ve Ali Demir'in 
ikili olarak Diyarbakır toplantısına gelip Seyfi ile öne çıkması, Kurtu-
luşçuların bulunduğu bir toplantıda tartışma gereği duymaları da 
bunun kanıtı sayılır. Seyfi'nin ayrılmasının yarattığı tedirginliği gi-
dermek üzere, dışımızdaki Kürdistan yapılarının bir kısmının, bizim 
de suskunlukla geçiştirdiğimiz, kendisiyle ilgili ortaya sürülen “ajan-
dır”, “MİT’in kurdurduğu bir harekettir” vb. şeklindeki sözleri yakış-
tırmadır. Aslı astarı yoktur. 

Bizi etkilemesi çok yönlü oldu. Mesela çok adam götüreceğinden 
tedirgin olundu. Eğer önceden sayılan zaafları üzerinden geliştirilen 
propagandalar olmasaydı, yani örgütü kayıran bir yerden, “Seyfi 
kariyeristtir, sübjektiftir. İyi konuşur ama örgütçü değildir. Yazıp söy-
lediklerinin hiçbir önemi yok. Arkadaş İstanbul'a yazı yazacağım 
diye gitti, orada merkeze alınmadığı için ayrıldı” denerek kitlelerde 
bir ön yargı oluşturulmasaydı sonuç farklı olabilir, bir kısım insan 
onunla tavır alabilirdi. Bunun için hareketin var olan duyarsızlığı ye-
terli gerekçe sunuyordu zaten. Diyarbakır'da 40-50 kişilik bir toplantı 
oldu, o toplantıda bir kişiyle çıkabildi, ama özellikle Dersim'de ve 
kimi bölgelerde kısmen örgütlü hale gelebildi. 

Anlaşılan şu ki, İsmet Ağabey Seyfi Cengiz'i merkeze öneriyor, 
bunun için görüşmeler yapılıyor ve sonuçta merkeze alınmıyor, çün-
kü ortada bir güven sorunu var. Biliyorsunuz bu hareket dengeler 
üzerinden yürüyen bir hareketti. Kaçaroğlu, İhami ve Mahir sürecin 
tüm aşamalarında ortak hareket eden bir ekip olarak anlatılır. Bir 
döneme kadar Doğan Tarkan, Şaban İba, Ali Demir ve İsmet Ağa-
beyse duruma göre bu ekibe yakın ya da mesafeli olmuşlar. İsmet 
Ağabey, Karadeniz üzerinden kendisini ifade eden ve oradaki ilişki-
lere dayanarak örgüt içerisinde güç olmaya çalışan tutumuyla anlatı-
lırdı. Ali Demir ise yetenek ve yeterliliğinin ötesinde bir ihtiyaca bi-
naen oradaydı. Seyfi Cengiz'e karşı çıkışın nedenlerinden birisi de 
bu temsiliyetin karşılanmış olmasıydı. Yoksa merkezi dengeler de-
ğişmiş ve kurulmuş olan uyum bozulmuş olabilirdi. Ali Demir, Kurtu-
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luş'u ayrıcalıklı ve saygın kılan Kürdistan sorununu temsilen vardı ve 
bence bu hak edilmiş bir temsiliyeti.  

Seyfi Cengiz'e yapılan eleştirilerden birisi de onun askere gitmiş 
olmasına yönelikti. Seyfi Cengiz'e yapılan eleştirileri sınırlamak la-
zım. Seyfi Cengiz’in ayrılık haberleri gelince birkaç görüşmemiz ol-
du. Seyfi'yi bu görüşmelerden sonra daha iyi tanıdım ve anladım. 
Seyfi'nin örgüte dönük eleştirilerinin önemli bir kısmı çok haklı eleşt i-
rilerdi ve o eleştiriler şahsen benim ve iş yapan, öne çıkmış birçok 
Kürdistanlı Kurtuluşçunun da eleştirileriydi. “Seyfi Cengiz'in bölgeye 
gelen gazetelerin parası bölgede kalsın” diye öneri yaptığı, bu öne-
rinin demokratik merkeziyetçiliğe aykırı olduğu gerekçesiyle redde-
dildiği söyleniyor. Bugünden konuştuğumuzda, demokratik merkezi-
yetçilik böyle anlaşılırsa, o zaman seksiyonun da bizde olduğu gibi 
lafzından başka geride bir şeyi kalmaz. Nitekim de öyle oldu. Bizim, 
danışılıp tartışılmaksızın, İstanbul'a alınışımız, oradaki keyfi istih-
damımız da demokratik merkeziyetçilik adına yapılıyordu. Bizim bu 
antidemokratik ve seksiyon gerçeğiyle bağdaşmayan tutuma karşı 
durmayışımız da bizim yetersizliğimiz ve yetmezliğimiz olarak kay-
dedilmeli. 

Seyfi Cengiz'in söyledikleri sonuçta doğrulandı. Kurtuluş, görüleri 
bakımından başta ortaya koyduğu ve heyecan yaratan, doğru olan 
ve hepimizi kucaklayan ortak örgütlenme tezlerine uygun davran-
madı. 27. Sayıdan sonra biz durakladık diyen bu örgütün sekreteri 
olan İlhami Aras'tır. Bence zaten odada oturarak, pratik hayatla iliş-
kilerini kopararak yazı yazmaya başladın mı üretken olma özelliğini 
de yitirmiş olursun. Teorik üretim, sosyal hayatın canlı pratiği içinde, 
mücadele eden güçlerle ilişki kurarak, devletle mücadele alanında 
yüz yüze gelerek, toplumsal muhalefeti kucaklayıp örgütleyerek sağ-
lanabilecek bir şeydir. Teori zaten bir ihtiyaca cevaben üretilir.  

Seyfi Cengiz, "Kurtuluş tezleri doğru olsa bile tezlerine uygun 
davranmak samimiyetini göstermiyor" diyordu. Kürdistan'ın çelişkile-
rinin yoğun olduğunu, parçalı olduğu muhtemelde onun da ayrı ör-
gütlenmeyi dayatabileceğini söylüyorsan bugünden ona cevap ve-
rebilecek bir örgütlenmeyi de ertelemeksizin, hızlı bir biçimde örgüt-
lemeli ve gereğini yapmalısın diyordu, haklı olarak. Mücadele ala-
nında olmalı ve insan ilişkilerine müdahale etmelisin. Biraz önce 
dediğim gibi o dönemde orada gördüğümüz Rızgari’nin, PKK’nin, 
Özgürlük Yolu'nun insanları gibi önder konumunda olan herhangi 
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birisinin orada seminer vermek ya da örgütlenmek için geldiği gö-
rülmedi. Seyfi ayrılacak, Tufan'ı göndermişler, Dersim'e... Bu “mal 
kaçırmak”tır. Ali Demir’le Ankara'da görüştüm hep. Ancak Seyfi 
Cengiz ayrılınca Varto'ya ve başka yerlere uğrayabildi. 

Seyfi Cengiz gelip bizimle konuştuğunda, "Senin bu gerekçelerin 
hepimiz için geçerli, ama bu ayrılık gerekçesi değil ve olmamalı" 
dedik. "Bence ayrılarak sen kendine de haksızlık yapıyorsun. Sen 
burada daha önemli roller yüklenebilir, daha yararlı ve daha iyi işler 
yapabilirsin. Ayrılırsan kimse bu gerekçelerle tavır almaz, Kürdis-
tan'da da bu saatten sonra siyasal koşullar ağırlaştı, yeni bir örgüt 
yaratmak çok zor ve bunun olanakları yok. Atı alan Üsküdar’ı geçti" 
dedim/dedik ısrarla, ama olmadı. 

- Diyarbakır Toplantısında sen de vardın. Biraz anlatır mısın? 
"Seyfi Cengiz’in ayrılığından sonra 78'de Diyarbakır'da bir toplan-

tı öngörüldü. Hazırlanıldı, haber salındı etrafa; Antep'ten, Varto'dan, 
Bingöl'den, Dersim’den, Mardin'den ve Kızıltepe'den 30-40 kişilik bir 
grup vardı, Mahir Sayın Ali Demir gelmişti merkez adına. Seyfi de 
bir arkadaşla geldi. Biz büyük bir heyecanla yoğun çekişmeli ve tar-
tışmalı bir toplantı bekliyoruz. Seyfi, özet olarak derli toplu bir Kür-
distan tarihi, Kürdistan'ın ilişki ve çelişkilerini, toplumsal yapısını, 
Ortadoğu'daki önemini ve bölünmüşlüğünü üzerinden kendi görüşle-
rini anlattı. Kurtuluş'un da birinci ve ikinci sayılarındaki vurgularını, 
Kurtuluş'un ortak örgütlenme savunusunu ve bununla çelişen pratik 
tutumunu faydacılıkla suçlayarak ayrı/bağımsız örgütlenmenin ge-
rekçelerini etkili bir şekilde anlatmaya çalıştı. 

Seyfi Cengiz, "Ben enternasyonalistim. Sosyalizme inanan biri-
yim, Kürdistan’da da benim dayanacağım güçler, geleceği temsil 
eden sınıf ve tabakalar vardır ve giderek gelişiyor nicel ve nitel ola-
rak. Biçimde ulusal olsa da savunduğumuz devrim, ezilen sınıflara 
dayalı anti-sömürgeci, ulusal demokratik halk devrimidir. Bunlar da 
Kürdistan işçi sınıfı ve köylülüğüdür; dolayısıyla bunlarla örgütlenen 
bir hareketin hedefi emperyalizm ve oligarşi olacaktır. Emperyalizm 
ve oligarşiye Türkiye'de vurabilen bir güç ortaya çıkarsa o güç ve 
hedeflere dönük mücadelede ortaklaşırız. Kurtuluş bu durumda olan 
bir örgüt değildir. Dolayısıyla biz enternasyonalizmi bırakmıyoruz, 
tam tersine ruhuna uygun örgütleniyoruz Tekoşin olarak. Kurtuluş 
ise bugüne kadar söylediklerine uygun davranmamakla enternasyo-
nalizmi bir biçimde kullanıyor" diyerek görüşlerini aktardı.  
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Seyfi Cengiz'den sonra sözü Mahir Sayın aldı. Mahir Sayın be-
nim bakışıma göre sorunun özüyle ilgili olan yanından çok felsefi 
yanıyla ilgili üzere uzun bir anlatım yaptı. Enternasyonalizm, daya-
nışma, işçi sınıfının çıkarları üzerinden daha çok felsefi ve daha 
uzaktan temas eden bir konuşma yaptı. Ali Demir ise daha çok ulu-
sal temelli örgütlenmeyle sınıf temeli örgütlenme arasındaki bakış 
farklılığına ve sosyalistlerin en başından itibaren alması gereken 
tutumlara değinerek, Türkiye ile K. Kürdistan arasındaki sosyal ve 
siyasal ilişkilerin durumu ve bugünden dayattığı görev ve sorumlu-
lukları anlatarak, lafza rağmen ayrı örgütlenmeyi savunanların ulu-
salcı bir çizgiye kaydığını Sovyet dönemi tartışmalardan daha çok 
Ermenistan ligi ve Polonya ile ilgili tartışmalardan örneklerle anlat-
maya çalıştı. Yani işçi sınıfını uluslara göre örgütlemenin yaratacağı 
sonuçlar üzerinden bir eleştiri yapmaya Hatırlayabildiklerim bunlar. 
Seyfi Cengiz'in tutumuyla ilgili bilgiler ve bundan sonra Kürdistan'da 
bu veya şu iddiayla ortaya çıkan bir hareket için yeni alan açma ih-
timalinin olmadığını bilince çıkarmamış olsalardı Seyfi Cengiz ile 
tavır alacak arkadaş çok olurdu. O toplantıdan sonra Seyfi için dö-
nüş artık olanaksız hâle geldi. 

Biz Diyarbakır'daydık, 80 sonrasıydı. Seyfi Cengiz dışarı çıkmak 
istediğini söyledi ve yardım için bize haber gönderdi. Koşulları oluş-
turup en kısa sürede haber göndereceğimizi ilettik. Nitekim bizim 
aracılığımızla değil, başkaları aracılığıyla çıktı. Güneyde bizim arka-
daşlarla kısa da olsa bir dönem kaldı sanırım, daha sonra Avrupa'ya 
gitti, orada Sosyalist İşçi'de yazılar yazdı. Seyfi Cengiz ayrıldıktan 
sonra hitabet gücüne güvenerek herkese meydan okudu, onları tar-
tışmaya davet etti. Karşı tavır gelişmeye başladı, Seyfi Cengiz dev-
letin adamı, Tekoşin MİT örgütlenmesidir, Kürdistanî hareketleri 
bölmek için kurulmuştur, diye bin bir şayia çıkarıldı. Bunlar etki kır-
maya dönük söylentilerdi ve doğru değildi, doğal olarak katılmadık. 
80'den sonra Mahir Sayın’ın Abdullah Öcalan'la yaptığı bir röportaj 
vardır. O röportajda örgütlenmeniz için devletin önlerine ne tür en-
geller çıkardığı sorusu üzerine Abdullah Öcalan, Tekoşin'in PKK'nin 
örgütlenmesini parçalamak ve dağıtmak için devlet tarafından kurul-
duğunu ve Seyfi'nin de devletin adamı olduğunu iddia ediyordu. Bu 
iddiayı Mahir Sayın es geçmişti. O kitap sadece Mahir Sayın’la Ab-
dullah Öcalan arasında cereyan eden bir görüşme değildi, politik 
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alanda insanlara ulaşan bir vasıtaydı. "Sen böyle diyorsun ama biz 
böyle bir bilgiye sahip değiliz" diyebilirdi, dememiş.  

- Tekoşin ayrılığında fazla taraftar bulmayışının, bu orto-
doksça bağlılık, merkeze biat etme anlayışının etkisi olabilir 
mi? 

Bu da içinde olmak üzere birçok faktör bir arada var ve etkili. Me-
sela Tekoşin’in söylediklerinin çoğu, ayrılık gerekçesi yapmamak 
koşuluyla, Kürdistan’da öne çıkmış kadroların hemen tümünün dil-
lendirdiği ve katıldığı eleştirilerdi. Bizce Tekoşin'in, görünür bir gele-
cekte savunduklarını hayata geçirebilecek, farklılık yaratabilecek 
gücü ve potansiyeli yoktu. Son tahlilde siyaset dediğimiz şey kitleler 
içinde güç olmakla yapılabilir bir etkinliktir. Kitle içinde maddi bir gü-
ce dönüşmemiş bir düşüncenin pratik ve değiştirici bir gücü de ol-
maz. Önemli olan değiştirip dönüştürme gücüdür. Buna bağlı olarak 
savunulan görüşlerin de pratik mücadeleden beslenerek zenginleş-
mesidir. Seyfi'nin söyledikleri çoğunlukla doğruydu ama bunları ha-
yata geçirebilecek örgütsel güçten, o gücü yaratacak yetenekten ve 
olanaklardan yoksundu. Ortaya çıktığı dönem Kürdistan'da başka 
örgütler, olabilecek yerlerde önemli ölçüde alan hakimiyeti sağlamış-
tı. Rakip durumuna geldiğinde de “ajan örgütlenmesidir” yaftasıyla 
etkisizleştirilmenin ötesinde fiziki yönelimle de karşılaştı Tekoşin. 

- O günlerde Türkiye devrimci hareketi, Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş mücadelesinden daha ileride, daha önde olarak görü-
nüyordu. Bugün bakıldığında öyle miydi gerçekten? Mesela 
Kürdistan'daki isyanlar, sömürgeciliğe karşı mücadelelerdi. 
Sadece 71 hareketine, Mahirlere, Denizlere bakarak mı bu söy-
leniyordu?  

Hayır değil. O günkü somut verilerden hareketle bu sonuca varı-
lıyordu. Bence de abartılmamak ve verili durumu değişmez görme-
mek koşuluyla doğruydu. Ama Kürdistan'da uygulanan sömürgeci 
baskı ve şiddetin yaratabileceği sonuçlar, örgütlenmeye hazır yoğun 
potansiyel ve toplumsal çelişkiler, siyasal hayat içinde yeterince 
görülmedi ya da görülmesine karşın ona uygun davranılmadı. Söy-
leme rağmen "yabancı bir gözle, yukarıdan" ve uzaktan bakıldı. Ve-
rili durum, Türkiye'deki devrimci dinamiklerin nicel ve olduğu kada-
rıyla esas olarak küçük burjuva temelli örgütlülük düzeyinin önde 
oluşu değişmez gibi görüldü, farklı söylemlere rağmen. Nicelik ve 
nitelik olarak önde oluş, çok sorgulanmadı, değişebilirliği önemsen-
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medi. Pratikte, kitlesel güç denen kitlenin esasını küçük burjuvazi 
oluşturuyordu, örgütlülük de tartışa geldiğimiz özellikte. Gevşek ve 
kendiliğindenci... 

- “Doğal önderliğe güven, gerisini merak etme” 
Kurtuluş, çıkışından sonraki teorik üretkenliğini giderek yitirdi. 1 

Mayıs 77'den sonra kitlesel güç ilişkileri bakımından da bir durgun-
luk, bir düşüş dönemine girildi denebilir. Bu durum genel devrimci 
hareketlerin tümü için de geçerliydi. Kürdistan için daha farklı şeyler 
söylenebilir. Zaten o döneme kadar da sıkıyönetimle yönetiliyordu 
ve her tarafı kan revan içerisindeydi. Güçlü bir saldırı vardı ama o 
dönemi yakalayan PKK, halkla, özellikle diri güç olarak gençlikle, 
belli ölçülerde buluştuğu ve yaygın kitle ilişkileri temelinde, zor ko-
şullarda faaliyet sürdürme beceri gösteren bir örgütlülüğe sahip ol-
duğu için, yoğun operasyon ve tutuklamalara rağmen sürekliliğini  
koruyabildi. O nedenle Türkiye için 68 kuşağı, 78 kuşağı denir ama 
88 kuşağı ve sonrası için sürekliliği olan bir kuşaktan söz edilemez. 
Aynı şey Kürdistan için söylenemez. Kürdistan için süreklilik kaza-
nan, kitlesel güç edinmiş bir devrimci süreçten söz edilebilir ve edil-
melidir. Bu devrimci mücadelenin ana gövdesini, Kürdistan ezilen ve 
sömürülen yoksul halkları, gençliği ve dahası O yoğun bir kadın gü-
cü oluşturuyor. 

- Seyfi Cengiz'in ayrılığından sonra seksiyonla ilgili bir ge-
lişme oldu mu? 

80 öncesi var mıydı yok muydu bilinmiyor ve şimdi ortaya çıkan-
lardan anlıyoruz ki, dönemin sorumlu arkadaşları bile birbirleriyle 
uyuşmayan farklı şeyler söylüyorlar, daha doğrusu bir şey söylem i-
yor, geçiştiriyorlar. Büyük iddiaları olan bir hareketin seksiyon örgüt-
lenmesiyle ilgili söyleyebilecekleri bunlar olmasa gerek. Özeleştiri 
babında da olsa söylenecek çokça sözün olması gerekmez mi? 
Neyse, seksiyonun Seyfi'nin ayrılışından sonra oluşturulduğu söyle-
niyor. Ama nasıl bir şeyse, resmi hiçbir organı yok ve aktif insanlar 
olarak ülkede bunu fark etmiyor ya da haberimiz olmuyor. Bunları 
üzülerek konuşuyoruz. Büyük iddiaların ve savunuların sonucu bu 
olursa, şimdilerde bolca söylendiği gibi samimiyetiniz sorgulanır hale 
gelir. Yazılarda yazılmış, kafalarda düşünülmüş olabilir, ama birlikte 
olduğumuz ortak örgütsel hayatımızda buna tanık olmadık. 

Seyfi Cengiz'in ayrılmasından sonra, güya üç kişilik bir yapı 
oluşmuş ama bu yapıda, bir kişinin daha sık ziyaretlerinin ötesinde 



KURTULUŞ BELGELER - 8. Kitap                      502  

 

bize yansıyan örgütlü bir müdahale olmadı. Ama tasavvur olarak 
hep vardı. Konuşulup yazılıyordu, ulaşılmayan bir özlemdi. (y.a.g.e. 
Sh: 234-241) 

 
Kazım BERGEN 
Dersim’de Kurtuluş örgütlülüğü Seyfi Cengiz’le başlar. THKP/C’li 

olarak tanıdığım Seyfi Cengiz, Dersim’de kalıyor, İsmet Öztürk ile 
birlikte hareket ediyordu. Ankara’daki arkadaşlarla da tartışmaları 
sürdürüyordu. ”Daha tartışılması gereken birçok sorun var” diyordu. 
Seyfi Cengiz kendi anlatımıyla “İlk süreçte MDD Hareketine, daha 
sonra oluştuğu dönemden itibaren THKP-C’ye sempati duydum, bu 
örgütün taraftarı oldum. THKP-C bölündü, bölünmeden Dev-Yol ve 
Kurtuluş adlarıyla bilinen gruplar oluştu. Ben Kurtuluş’tan yana tavır 
aldım” diyerek Kurtuluş’a katıldığını açıklamıştı. İsmet Öztürk, Seyfi 
için “oldukça ileri, gelecek vaat eden bir arkadaş” demişti. (y.a.g.e. 
Sh: 290-291).   

Seyfi’nin bir araya getirdiği THKP-C’li bir arkadaş grubu oluştu. 
Seyfi askere gidip döndüğünde, ayrılıklar sürecinde, onlar Devrimci 
Gençlik, Militan Gençlik gruplarına katılmıştı. Seyfi’nin ilişkileri kişi-
sel olarak bu arkadaşlarla kötüydü. Kişisel ilişkiler kötü olduğu için 
de onlarla bir arada olma şansı yoktu. Konuşamıyor, görüşemiyor-
dun. Biz oraya gittiğimizde oturup konuşabilecek, bağımsız düşün-
ceye sahip insanların sayısının da son derece sınırlı olduğunu gör-
dük. Mümkün olduğunca birebir ilişkilerle düşüncelerimizi anlattık, 
insanları kazanmaya çalıştık. (…)  

Seyfi Cengiz, daha organize çalışmalar yapmak için dernek kur-
maya karar vermişti. Dernek yönetimi ve diğer organlar için yeterli 
kişi yoktu. Ankara’da okuyan Kurtuluşçu Dersimlilerle bu sayı ta-
mamlandı. Karadeniz Dev-Genç tüzüğünü adapte ederek Tunceli 
Dev-Genç adıyla bir dernek kurduk ve Ankara’ya gittik. Çalışmaları 
Seyfi yürütüyordu. Seyfi bizim Tunceli’de çalışmamızı istedi. Arka-
daşlarla konuştuk, Dersim’e gitmeye karar verdik. 

- Seyfi Cengiz ile örgütün arasındaki ilişki sadece bilgi alış ve-
rişi düzeyinde miydi?  

Dergiye ulusal sorun üzerine yazılar yazıyordu. Kurtuluş'un Kür-
distan ile ilgili görüşlerinin oluşmasına katkıda bulunuyordu. Der-
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sim'de çalışmaları yürütüyordu ve Kurtuluş'un merkezi örgütlenme-
sinde görev almak istiyordu. İsmet Abi, Merkez Komite'de yer alma-
sını istemişti. Seyfi, ulusal sorunla ilgili Ali Demir'le ortak çalışma 
yapmak için görevlendirildiklerini bize anlatmıştı. 

Bu arada Seyfi, Ankara'ya gidip arkadaşlarla görüşüyor, geldiğin-
de de bu görüşmeleri aktarıyordu. Son zamanlarda sağlıksız şeyler 
anlatmaya başlamıştı. Kürt meselesi konusunda arkadaşların sam i-
mi olmadıklarını, onların görüşlerini sağlıksız bulduğunu söylüyordu. 
Ulusal sorun konusunda ilk çıkacak yazının ortak yazılması olması 
gerekirken o yazıyı Ali Demir yazmış. Ulusal sorun konusunda Ali 
Demir ve Seyfi Cengiz görevlendirilmiş ama buna uyulmamış. Ken-
disi yazıyı teksir edildikten sonra okuduğunu söyledi. Dergi basılma-
dan önce okumuş, ama ortak bir yazı olarak çıkmamış. Seyfi’nin 
ulusal sorun konusundaki yazıları Kurtuluş dergisinde yayınlandı. 
Seyfi’nin o dönem Merkez Komite gibi algılanan "beşli grupla" yaptı-
ğı toplantılardan bize anlattığı şuydu: “Biz giderek dışlanıyoruz, bi-
zim eleştirilerimiz dinlenmiyor, sadece tartışmalarda kalıyor, taleple-
rimiz dikkate alınmıyor.” Bunlar bizi de etkiliyordu. Çok sağlıklı bir 
birlikteliğin olmadığı ortaya çıkıyor ama faaliyet de sürdürülüyordu. 
Seyfi bu komiteye giremeyeceğini anladıktan sonra bizimle olan 
bütün diyaloglarında, Kurtuluş'a eleştirel yaklaşmaya başladı. Daha 
çok bağımsız hareket etmeyi, Kürdistan'daki örgütlenmenin özerk bir 
örgütlenme olması konusunda düşüncelerini anlattı. Gerçekten de 
bizim sahadaki örgütlenmemiz özerk bir örgütlenmeydi. Yani Kurtu-
luş taraftan, Kurtuluş'un dergisini getiren, dağıtan, önce dergiyi son-
ra gazeteyi dağıtan bir gruptuk. Örgütlenme konusunda bir özerkli-
ğimiz vardı. O, aslında çok ilginç bir şey. Biz ciddi anlamda yeni bir 
örgütlenme modeli ile örgütlendik Dersim'de. Bizim Merkez'le hukuki 
hiç bağımız yoktu. Seyfi aracılığıyla bir bağ kuruluyordu. Seyfi kom i-
teye giremeyeceğini anladıktan sonra da gerçekten özerk bir örgüt-
lenme oluşturuldu.  

- Seyfi'nin eleştirileri hangi konulardaydı? 

Birincisi, Kürdistan'da örgütlenme. Kürdistan'daki örgütlenmenin 
otonom olması ve yayınının çıkarılması; ikincisi, Kürdistan'a kadro 
aktarımı; üçüncüsü, maddi olanakların sağlanması.  
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Kurtuluş'la birlikte hareket eden, kendi merkez komitesi olan, 
otonom bir Kürdistan örgütü olmalıydı. Otonom örgütün Kürdistan'a 
özgü yayın organı çıkartılmalıydı. Özerk bir örgütlenme olarak ken-
dimizi ifade etmeliyiz, diyorduk. Merkezle ilişki içinde özerk bir örgüt-
lenme olmalıyız. Nitekim, ayrı bir örgüt yapılanması yaratılmıştı, 
organlarıyla komiteleriyle. Kamulaştırmalar dâhil tüm faaliyetleri yü-
rütüyorduk. 

Dersim'deki saha faaliyetlerinin hepsi de buna yönelikti. Anadolu 
Dev- Genç'in kurulması, diğer yerlerde şube açılması, oralardaki 
örgütlenmeler hep bu örgütlenme hedefine yönelikti. 

Kurtuluş'un Kürdistan'da örgütlenmesi için kadrolara ihtiyaçları 
tam tersi yapılıyordu, buradaki kadrolar bölge dışına aktarılıyordu.  

Diğer bölge komitelerine, gençliğe verilen önem Kürdistan’a ve-
rilmiyordu. Gençliğe yönelik yayın organı ve örgütlülüğü vardı. Kür-
distan’a özgü bir yayın ve örgütlülük yoktu. Teoriyle pratik uyuşmu-
yordu.  Kurtuluş, savunduğu bu görüşler konusunda tutarlı bir örgüt-
sel politik tutum geliştirememişti. Bunlar Dersimli Kurtuluşçuların 
ortak tespitleriydi.  

Seyfi'nin düşündüğü örgütlenme tarzı bizim saha çalışmalarımıza 
yansıdı. Bir örgüt nasıl örgütleniyor, neler yapıyorsa biz Dersimde 
onları yaptık. Dersim merkezde komiteler halinde örgütlendik. Bu 
örgütlenmeye hazırlık için kamulaştırmalar yaptık. Çünkü daha önce 
bu tür taleplerimizin hiçbiri Merkez tarafından karşılanmamıştı. Biz 
farklı bir örgütlenme içerisindeydik ama Merkez'le ilişkimiz Seyfi 
üzerinde yürüyordu. O da Seyfi ile ne düzeyde ilişki sürdürülüyorsa 
oydu. Bir de Kurtuluş dergi ve gazetelerinin dağıtımı, satılması, ör-
gütlenmesi vardı. Bine yakın gazete, yüze yakın dergi satıyorduk ve 
onların geliri bize kalıyordu. Seyfi'nin öyle bir talebi olmuştu; Mer-
kez'in karşı çıkmasına rağmen biz, sattığımız dergi ve gazetelerin 
parasını merkeze göndermiyorduk. Gazeteyi ve dergiyi Ankara’dan 
gidip kendimiz alıyorduk, dağıtımını da kendimiz örgütlüyorduk.  

Seyfi'nin düşündüğü örgütlenme tarzı bizim saha çalışmalarımıza 
yansıdı. Bir örgüt nasıl örgütleniyor, neler yapıyorsa biz Dersimde 
onları yaptık. Dersim merkezde komiteler halinde örgütlendik. Bu 
örgütlenmeye hazırlık için kamulaştırmalar yaptık. Çünkü daha önce 
bu tür taleplerimizin hiçbiri Merkez tarafından karşılanmamıştı. Biz 
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farklı bir örgütlenme içerisindeydik ama Merkez'le ilişkimiz Seyfi 
üzerinde yürüyordu. O da Seyfi ile ne düzeyde ilişki sürdürülüyorsa 
oydu. Bir de Kurtuluş dergi ve gazetelerinin dağıtımı, satılması, ör-
gütlenmesi vardı. Bine yakın gazete, yüze yakın dergi satıyorduk ve 
onların geliri bize kalıyordu. Seyfi'nin öyle bir talebi olmuştu; Mer-
kez'in karşı çıkmasına rağmen biz, sattığımız dergi ve gazetelerin 
parasını merkeze göndermiyorduk. Gazeteyi ve dergiyi Ankara’dan 
gidip kendimiz alıyorduk, dağıtımını da kendimiz örgütlüyorduk.  

- Kurtuluş’un teorik anlamda savunduğu seksiyon örgütlenme-
sinin gerçekleşmemesi Seyfi Cengiz ile alakalı mıydı? Başka 
sorunlar mı vardı?  

Kurtuluş’un seksiyon önerisi yoktu. Kürt ulusal sorununun çözü-
mü konusunda ise Kurtuluş, birlikte ya da ayrı mücadeleyi mutlak-
laştıran değil, çözümü koşullara ve mücadelenin gelişimine bağla-
yan bir tutum aldı. Bir model önerisi yoktu.  

“Ulusal sorunu Türkiye devrimci hareketinin başarısına bağlıdır" 
dememiz ve sorunu böyle değerlendirmemiz doğru olacaktı. Tersi 
bir durum için, yani Kürt Ulusal mücadelesi, ileri bir aşamada bulun-
saydı ve Kürdistan'ın bağımsızlık hareketinin başarısı sağlanmadan 
Türkiye işçi sınıfı hareketinin güçlenmesi olanaksız olsaydı, o za-
man da "Kürt ulusal sorununun çözümü - mücadeleyle gerçekleşe-
cektir" diye görüş belirtmek en doğrusu olacaktı.  

“İlke olarak tek işçi sınıfı partisinden ve bu partide Türk ve Kürt 
sosyalistlerinin birlikte mücadelelerinden yana olmamız, yukarıda 
söylediklerimizle çelişen bir şey değildir. Mücadele, en doğru ve en 
tutarlı çözümü ortaya çıkaracaktır” denilmekteydi.  

Kurtuluş'un örgütlenme anlayışında, Kürdistan'daki örgütlenme 
diğer bölge örgütlenmelerinden farklı değildi. O yıllarda Kurtuluş 
örgütlülüğü içerisinde Kürdistan'da seksiyon örgütlenmesi tartışılmı-
yordu. Birilerinin seksiyonla ilgili düşüncesi olabilir ancak pratikte 
karşılığı yoktu. Kurtuluş, teorik anlamda seksiyon örgütlenmesini 
Seyfi Cengiz ayrılığından sonra tartışmaya başladı. Seksiyon örgüt-
lenmesi, 1979'larda hayata geçirilmeye çalışılan bir örgütlenme ol-
du. O yıllara kadar seksiyon örgütlenmesi ne tartışıldı, ne konuşul-
du. Seyfi'nin ayrılış nedeni aslında, Kürdistan'ın örgütlenmesine iliş-
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kin taleplerin yerine getirilmemesi ve Kurtuluş'un bu konuda samimi 
olmadığını düşünmesiydi. 

Dersim'deki Kurtuluşçu arkadaşların ve benim de kendisi ile bir-
likte olacağımızı düşünüyordu. Biz sorunun ideolojik olmadığını, 
sorunun daha geniş halkalarda tartışılıp, konuşularak bir çözüm 
üretilmesi gerektiğini söyledik. Çünkü birlikte örgütlenmenin gerek-
çeleri olarak söylenen şeyler, ayrı örgütlenmenin gerekçeleri olarak 
teorikleştiriliyordu. Karadeniz'i dolaşmasını, oradaki arkadaşlarla 
konuşmasını önerdik. Diğer Kurtuluşçu arkadaşlarla mesela Ali De-
mir’le özel bir görüşme yapıp yapmadığını sorduk, Ali Demir'in ken-
disi ile konuşmak istemediğini, Ali Demir'in Kürdistan’da gelişmek 
gibi bir derdi olmadığını söyledi. Yani ayrılık, ideolojik bir ayrılık ol-
maktan çok, örgüt içerisinde kişisel bir ayrılık biçiminde geliştiğini 
düşündüğümüz için biz Seyfi ile birlikte tavır almadık. Ayrı örgütlen-
menin doğruluğuna inanmıyorduk; buna inanmış olsaydık biz de 
ayrılma kararı alırdık.  

- Seyfi Cengiz'in ayrılması sizin Dersim'deki faaliyetinizi nasıl 
etkiledi? Bu durum sizin örgütle organik bir ilişki kurmanıza yol 
açtı mı? 

Dersim'de siyasi faaliyeti yürüten bir yapımız vardı. Bu yapı içeri-
sinde yer alan kadroların çoğunluğu, Seyfi ile birlikte tavır almadı ve 
dolayısıyla Dersim, Seyfi için hayal kırıklığı oldu. Seyfi'nin kitlelerle 
organik bir ilişkisi de yoktu. Seyfi Cengiz'in kendisi, Kurtuluş için 
ciddi bir kayıptı. Seyfi merkezi yapıda ya da oluşturulacak seksiyon 
içinde olsaydı, Kurtuluş hareketinin gelişimine ciddi katkıları olurdu. 
Kendisini geliştirdiği gibi, merkezdeki arkadaşların da gelişimine 
katkıda bulunurdu.  

Ayrılık sonrası, Kurtuluş hareketi içerisinde, Kürdistan’da örgüt-
lenme meselesi ciddi bir şekilde tartışılmaya başlandı. Seyfi Ankara, 
İstanbul ve Kürdistan'da kadrolarla toplantılar yaparak ayrılık neden-
lerini tartıştı. Bu toplantılar tartışmalara neden oldu ve toplantılar 
engellenmeye çalışıldı, sabote edildi. Bu insanlar neden ayrıldı diye 
sorgulanmadı. İstanbul, Ankara ve Dersim'de Kurtuluş'tan ayrılıp 
Tekoşin'e katılanlar oldu. Sayıları fazla olmasa da bir kayıptı. 

Kurtuluş hareketi, Kürdistan'ın sömürge olduğu tespitini yapmıştı. 
Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı'nın tanınmasını savunarak 
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sosyal şoven çizgiyi kırmıştı. Teorik katkılar sunmasına rağmen, 
Kurtuluş tabanında ulusal sorun konusunda ciddi bir duyarsızlık var-
dı. Kürt soruna diğer sorunlar kadar konuşulan bir şey değildi. Kurtu-
luşçu Kürdistanlı kadrolar da ulusal sorun konusunda zorlayıcı ola-
madılar. Ali Demir, Seyfi kadar bu meselede duyarlı olabilseydi ben-
ce bu sorun, çok daha önceden çözülmüş olabilirdi. Ali Demir'in 
Kürtlerle ilişkisi Kızıltepe ilişkisiydi. Kızıltepe dışında Kürt örgütlen-
mesiyle ilgili değildi. Teorik planda vardı belki ama sahada yoktu. Ali 
Demir bizzat ve fiili olarak bu çabanın içerisine girmedi. Bu çok bü-
yük bir eksiklikti. Ne zaman Tekoşin ayrılığı ortaya çıktı, ondan son-
ra Kürdistan’da örgütlenme diye bir olay gündeme geldi ve "Kürdis-
tan'da biz de örgütlenmeliyiz", "Nasıl örgütlenmeliyiz?" diye tartış-
malar yapılmaya başlandı. Mahir Sayın ve Ali Demir ayrılık sonrası 
Kürdistan'ı dolaşmaya başladı. 

- Tekoşin-Kurtuluş ayrılığı nedeniyle PKK’nın Kurtuluş’la bir 
diyalogu oldu mu? PKK ile Tekoşin arasındaki çatışmaları dur-
durmak için bir girişimde bulundunuz mu?  

Abdullah Öcalan, Tekoşin'in Kurtuluş tarafından kendilerine karşı 
kurulduğunu bir kitabında iddia ediyor. Böyle düşünüyorlardı. 
1977nin sonlarında, Apoculardan bir grubun ayrıldığını öğrendik. Bu 
arkadaşlar çok önceden beri orada faaliyet sürdüren, uzun süre 
dağda kalmış TİKKO geçmişi olan militan insardı. Onlar Apocular-
dan ayrılırken ellerinde ne varsa onlara el koymuştu. O arada Apo-
cular da silahları istediler. Kamer Özkan Apocu oluşumun Dikmen 
Toplantıları'nda Merkez Komite'ye alınanlardan biriydi, ayrılan grubu 
temsil ediyordu. Kamer Özkan'ın kardeşini kaçırdılar ve karşılık ola-
rak o silahları talep ettiler. Bir ortak yol bulundu, el konulanlar geri 
verildi. Kamer’in kardeşi alındı. Bu arkadaşlarla ilişki Seyfi üzerinden 
sürdürülüyordu. Seyfi bir süre onlarla görüştü ve bize katılmalarını 
sağladı. Onların bize katılması önemliydi. Özellikle Kamer Özkan, 
bölgede tanınan, devrimci geçmişi olan, militan biriydi. Yeni bir çev-
rede ilişkiler kazandırdı bize. Kamulaştırma faaliyetlerinde becerikli 
insanlardı. Deneyimleri, tecrübeleri vardı. Bu arkadaşların bize ka-
tılmaları süreciyle ilgili yanlış bilgiler dillendiriliyor. El konulan silahla-
rın geri verilmesini Seyfi Cengiz'in istemediği ve Kurtuluş'u çatıştır-
maya, savaştırmaya çalıştığı konusunda spekülasyon yapmak doğ-
ru değil. Dersim'deki Kurtuluşçular iki taraf için de güvenilirdi. İki 
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tarafı da ikna etmiştik. Dersimli Kurtuluşçular ve Seyfi silahların 
PKK'ye geri verilmesini sağlamışlardır. Seyfi Cengiz'in Kurtuluş'tan 
ayrılığını silah meselesiyle açıklamak hiç doğru değildir. Arkadaşla-
rımızın doğru bilgiler vermesi gerekir. 

Tekoşin - Apocular çatışmasına kaynaklık eden süreç, 1978 yılı-
nın ortalarında Gaziantep'te bir grubun Apoculardan ayrılıp Te-
koşin'le ilişki kurmasıyla başlıyor. Merkez'deki arkadaşlar bu çatış-
malara kayıtsız kaldı, çatışmaların durmasını sağlamak için arabu-
luculuk yapmadı. Tekoşin, Kurtuluş'tan ayrılanların oluşturduğu bir 
gruptu. En iyi biz tanıyorduk. Bu arkadaşlarımız yurtsever, devrimci 
insanlardı; bizimle birlikte mücadele etmişlerdi. Onlara sahip çıkmak 
Kurtuluş'un görevi olmalıydı. (y.a.g.e. 290-301.) (…)  

Kurtuluş’un ortaya çıktığı ilk yıldan itibaren, merkezi yapılanmayla 
ilgili olumlu olumsuz birçok olay dinlemiştim. İsmet Öztürk (Anka-
ra’da zaman zaman aynı evlerde kalıyordum) ve Seyfi Cengiz’in 
(Dersim’de birlikteydik) anlatımlarıyla bu ikili ve diğerleri arasında 
yaşananları dinlemiştim. Seyfi Cengiz’in Merkez’deki arkadaşlarla 
ilgili olumsuz düşünceleri vardı, İsmet Öztürk’ün de kendisi gibi dü-
şündüğünü söylerdi. Arada güven olmayan bir ilişkisi sürdürülüyor-
du. Seyfi Cengiz ayrılmak zorunda bırakıldı. İsmet Öztürk birlikte 
devam kararı aldı. Karadeniz’deki etkinliği nedeniyle önemli olsa da 
İsmet Abi’ye güvensizlik uzun süre devam etti. (y.a.g.e. Sh: 313.)  

 

Mehmet Ali ORGUN 

- 1976 Haziran-Temmuz aylarında Ali Tunç ve Seyfi Cengiz ile 
tanıştım. (y.a.g.e. Sh:342.)  

- Tekoşin ayrılığı nasıl oldu? 

Bize anlatıldığı ve aktarıldığı kadarıyla İsmet Öztürk ve Karade-
nizli arkadaşlar üzerinden Seyfi Cengiz, Kurtuluş’un Ankara’daki 
önde gelen isimleriyle tanışmış ve görüşmüş. Kurtuluş dergisinde 
ulusal sorunla ilgili görüşlerimizi anlatan ve polem ik yapan yazıları 
da var. Tanıştığımda sıkı bir Kurtuluşçuydu. Teorik donanımı olduk-
ça yüksek ve tartışmalarda oldukça etkiliydi. O günkü Dersim siya-
sal ikliminde çok bilinen ve bildiğini etkili anlatan, karşı taraftan iyi ve 
üstün olduğunu hissettiren kadrolar, taraftar kazanmada en önemli 
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rolü oynuyordu. Tartışma platformlarında her örgüt, kendisini temsi-
len en ileri (en iyi hatip) kadrolarını konuştururdu. Seyfi Cengiz ol-
dukça başarılıydı. O gün fark etmedim, ama bugün Seyfi’yle ilgili o 
günler için bir değerlendirme yapacak olsam, iyi bir örgütçü olmadı-
ğını söyleyebilirim.  

Dersim ve Kürdistan’daki mücadelenin gereksinimlerini karşıla-
yacak bir örgütlülükten uzaktık. Gelişmelere müdahale edebilecek 
kadro ve maddi imkanlara gerçekten ihtiyaç vardı. Bu anlamda Sey-
fi’nin talepleri gerçekçi ve haklıydı. Seyfi Cengiz, İsmet Öztürk tara-
fından MK’ya önerilmiş , farklı nedenlerle kabul edilmemiş. Bu du-
rum Seyfe’de bir tepkisellik yaratmış olabilir. Bu tepkisellik, bölge 
dinamikleri ve Kamer Özkan ile arkadaşlarının Kurtuluş’a katılımla-
rıyla da birleşince, seksiyonu aşan bir yetkilendirmeyi dile getirmiş 
olabilir.  

Talepler konusunda bizim desteğimizi alarak Merkez’den arka-
daşlarla görüşmeye gittiğinde, hiç birimizin aklına ayrılma kararı 
alacağı gelmemişti. Ankara’da arkadaşlarla görüşme halindeyken 
kendi talimatıyla Dersim’de yüksek sayılacak miktarda bir mali im-
kanın kamulaştırılması da ayrılığın önceden kararlaştırıldığı fikrini 
akla getirebilir.  

Ali Tunç bize tartışmaların bir sonuç vermediğini ve ayrılma kara-
rı aldığını söyledi. Bir tartışma sürecini sonuna kadar tüketmeden 
alınan bu kararı, erken ve yanlış bulmuştuk.   

Ali Tunç, Kazım Bergen, Alişan Ak ve ben Ankara’ya gittik. Anka-
ra’da Ali Demir, Mahir Sayın ve Şaban İba ile görüşmeler yaptık. 
Mahir Sayın bize seksiyon örgütlenmesini uzun uzun şemalarla an-
lattı. Henüz Türkçeye çevrilmemiş “Ermenistan Ligası” olarak bilinen 
RSDİP ve Liga deneyimini, biraz da “havalı” bir tarzda anlatmıştı. Bu 
görüşmelerden sonra o sırada Ankara’da bulunan Seyfi’yle de gö-
rüştük. Ayrılık kararını benimsemediğimizi, Kurtuluş içinde kalmaya 
karar verdiğimizi açıkladık. Bunu beklemediği her halinden belliydi. 
Dostça ayrıldık.  

Benim kişisel görüşüm: O gün daha örgütlü ve kurumsal bir Kur-
tuluş olabilseydi Seyfi bu yapılanma içinde tutulabilirdi. Güven veren 
bir yoldaşlık ilişkisi geliştirilerek, MK içinde veya dışında, örgüt hu-
kuku içinde Seyfi’nin görüşlerini tartışarak ayrılık engellenebilirdi. 
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Aynı şekilde Seyfi, sebat göstererek daha olgun ve seçimli sürece 
kadar eylem birliğini bozmadan, düşüncelerini ve teorik üretimini 
gerçekleştirebilirdi. (y.a.g.e. Sh: 347) (…)  

Mustafa KURUKAFA  

- Kürdistan’da örgütlenme faaliyetleri var mıydı?  

  Kurtuluş örgütlenmesi her yerde olduğu gibi Kürdistan’da da 
başlangıçta kendiliğinden oluşmaya başladı. Örneğin Ali Demir’in 
Kızıltepe’li olması oradaki devrimcilerin Kurtuluş’tan yana tavır al-
masına neden oldu. Aynı şekilde Seyfi Cengiz’in Kurtuluşçu olması, 
onun çevresinin ve Ankara’da okuyan Kasım Cengiz ve Kazım’ın 
Kurtuluşçu olmaları Tunceli’de Kurtuluş’u bir çevre yaptı. (y.a.g.e. 
sh: 387.) (…)  

Seyfi Cengiz’de o sıra Dersim’deydi ve orada Kurtuluş faaliyetle-
rini yürütüyordu. İyi bir ekiple Dersim’de de Kurtuluş etkin olmaya 
başladı. Kızıltepe hariç olmak üzere diğer yerlerde geç başladık 
örgütlenmeye. Bütün Kürt siyasetlerinin hemen hemen hepsi bu 
bölgelerde vardı. Özgürlük Yolu, PKK, Ala Rızgari, Rızgari vardı, 
dolayısıyla bizimkiler geç kalmaları nedeniyle, etkin olmak için çok 
çaba gösteriyorlardı. Kadro ve maddi destek doğrultusunda istekleri 
vardı ama şöyle bir gerçeklik de vardı: orası Kürdistan olarak görül-
müyordu. Ha İzmir, ha Antep, ha Diyarbakır fark etmiyordu. Kürdis-
tan’a özgü uygulama olarak örgütlenmeye ağırlık verme biçiminde 
bir bakış yoktu.  

Tekoşin ayrılığına kadar ilişkiler bu şekilde devam etti. Aslında 
Kurtuluş’un bölgeye bakışını ikiye ayırmak gerekir. Tekoşin ayrılığı-
na kadar olan ilişki ve bakış, Tekoşin ayrılığından sonraki bakış. 
Bölge ayrı bir “ülke” idi; kültürü, dili, toplumsal yapısı, sınıf ilişkileri-
nin Türkiye’den farklı olduğu kabul ediliyordu. Ancak ayrılığa kadar 
uygulamada farklı bir yaklaşım yoktu. (…)  

Bölgeden gelen arkadaşlar, karşılaşılan sorunları getirip tartışı-
yordu ve bu tartışmaların en önemli muhataplarından birisi de Ali 
Demir'di. Seyfi Cengiz de gelip gidiyordu ve şikâyetleri oluyordu. 
PKK'dan ayrılan bir grubun bize katılmasının yarattığı sorunlar ne-
deniyle bir tartışma dönemi yaşandı. PKK'den ayrılan Kamer Özkan 
ve ekibi Kurtuluş'a katıldı; bu durum PKK ile bizim aramızda prob-
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lem yaratmaya başladı. PKK bize katılan arkadaşların ellerindeki bir 
takım şeylerin geri iade edilmesini istiyordu. Bu nedenle bir tartışma 
gündeme geldi. En sonunda Seyfi "bu Merkez ile bu iş çözülmüyor” 
diyerek tavır aldı ve Ankara'ya gelip bana "Bunlara ne söylüyorsak 
karşı çıkıyorlar, hiçbir konuda yardımcı oldukları yok. Beni oradaki 
sorunlarla yalnız bırakıyorlar. Artık farklı düşünüyorum. İstanbul'da 
ve diğer bölgelerdeki arkadaşlarla görüşeceğim, kararımı verece-
ğim" dedi. Böyle olmaması gerektiğini söylememe rağmen o devam 
etti ve İstanbul'a gitti ve beni İstanbul’a çağırdı. Onun üzerine Ali ile 
görüştüm, Ali de "Git bakalım, ne diyecek?» dedi. Gittim. Seyfi'nin 
yanında Hasan ve Hüseyin diye bizim oralı iki arkadaş vardı; onları 
bulmuş, onlarla da konuşmuş. Konuşmamız sırasında “bunlar Kür-
distan'a Kürdistan olarak bakmıyorlar, Kürdistan dört parça, başka 
bir ülke..." diyerek kendi teorik görüşlerini anlattı. Ben de bu dönem-
de böyle bir hareket yaratmanın çok zor olduğunu, PKK ile yaşanan 
sorunu da bildiğim için PKK ile her yerde çatışmak zorunda kalına-
cağını ve bunun doğru olmayacağını söyledim. O da PKK ile belli 
ilişkileri olduğunu ve dolayısıyla güçlü bir şekilde siyasi arenaya 
çıkacağını ve sosyalist yönünün daha ön planda olacağını söyledi. 
Bölgedeki örgütlerin sosyalist yanının azlığından söz etti ve Kurtu-
luş'tan ayrılacağını söyledi. Ankara'ya geri döndüm, Seyfi bana ne 
söylediyse Ali'ye anlattım ve Seyfi'nin ayrılacağını söyledim. Doğru-
su ne Ali'den ne Seyfi'den Merkez Komite'ye girme anlamında her-
hangi bir söz işitmedim.  

- Seyfi’nin Merkez Komite'de yer almak istediği söyleniyor çe-
şitli anlatımlarda... 

Ali Demir Kürt olmasına rağmen Ankara merkezli çalışıyordu, 
Kürdistan’da o hareketi yönetecek olan Seyfi'ydi. Dolayısıyla İsmet 
Abi, Seyfi’nin Kürdistan bölgesini temsil etmesini istemiş olabilir ama 
Seyfi'den böyle bir hikâye işitmedim. Seyfi, pratik uygulamalardan, 
yeterince kadro ve başka tür desteklerin olmamasından, aynı za-
manda Kürdistan'la ilgili Kurtuluş hareketinin geleceğe dair onun 
beklediği bir açılım göstermemesinden rahatsızdı. 

Tekoşin ayrılığı olduktan sonra, hem Ankara'da hem de Dersim 
bölgesinde bazı arkadaşlar Seyfi'den yana tavır aldı. Ancak ondan 
sonra Ali ve Mahir Kürdistan bölgesine gitti. O zamana kadar ne Ali 
ne Mahir ya da Merkezi düzeyde herhangi bir arkadaşımızın Kürdis-
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tan'a gittiklerini ben bilmiyorum doğrusu. Kürdistan'da kim varsa o 
arkadaşımız oradaki ilişkileri götürmeye çalışıyordu. Tekoşin ayrılığı 
olduktan sonra arkadaşlarımız oralara gitmeye başladı. Kızıltepe 
kolaydı zaten, Kızıltepe Ali'den yana tavır aldı. Dersim bölgesinde 
bazı arkadaşlar Seyfi'den yana tavır aldılar. PKK'dan gelen arkadaş-
lar da Seyfi ile birlikte hareket edince Tekoşin örgütlenmesi ortaya 
çıktı ve ondan sonra Tekoşin olarak faaliyet sürdürmeye başladı. 
(y.a.g.e. sh: … )  

- Kurtuluş’un Kürdistan sömürge tespiti var ve aynı zamanda 
"ortak örgütlenme mi ayrı örgütlenme mi" gibi bir tartışma da 
sürdürülüyor. Tekoşin ayrılığında etkili olan şey ne idi? 

Eğer seksiyon örgütlenmesi türünden bir örgütlenme yaratılmış 
olsaydı ve içinde  Ali de olmuş olsaydı Seyfi'nin bütün huzursuzlu-
ğuna rağmen ayrılacağı konusunda çok emin değilim. Çünkü öyle 
olsa zaten bizimle tartışma ihtiyacı duymazdı. Sadece beni çağır-
madı, o dönemde kim varsa tanıdığı, hepsini çağırdı ve tek tek ko-
nuştu. (…)  

Kürdistan'da, Halkın Kurtuluşu'nu yani THKO'yu saymazsak, Par-
tizan ve Kaypakkaya'dan kalanları da saymazsak geri kalan hare-
ketlerin hepsi "Burası ayrı bir ülke" diyerek ayrı örgütlenmeden ya-
naydı. Ulusal soruna ilişkin Kurtuluş'un çok önemli tezleri olmasına 
ve ortak örgütlenmeyi savunmasına rağmen, Kürt solu içindeki grup-
ların Kurtuluş'a bakışı hep aynı idi: Kurtuluş "Türk solu"dur. Bu nite-
leme bölgedeki örgütlenme ve gelişme için büyük bir engeldi. Dev-
rimcilerle aramıza bir duvar örüyordu. Zaten biz oraya gittikten sonra 
yaptığımız tartışmalarda da Kurtuluş'u "en akıllı Türk solu" diye nite-
lendiriyorlardı; dolayısıyla "en tehlikeli Türk solu"ydu. Farklı bir bakı-
şı var, seksiyon örgütlenmesini savunuyor, bölgede örgütlenebilir” 
diyerek doğrudan hedef gösteriyorlardı. Her yerde böyle şeylerle 
karşılaşıyorduk. (…)  

Bölgedeki Kürt siyasetlerinin kafasında "Burası ayrı bir ülke, ba-
ğımsız örgütlenmek gerekir" düşüncesi vardı ve ayrı örgütlenmeyi, 
mutlaklaştırıyorlardı; … Seyfi'nin de bu tür şeylerden etkilenmemesi 
mümkün değildi. Koşullar ayrı örgütlenmenin doğru olduğunu savu-
nan yeni bir grubun doğmasını getirdi. Ortak örgütlenmeyi savunan 
bir grubun, bundan vazgeçip ayrı örgütlenme doğrudur diyerek ay-
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rılması, Kurtuluş için büyük bir kayıp oldu. Bu ayrılıkla sadece insan 
kaybedilmedi aynı zamanda ortak örgütlenme teziyle bölgede ge-
lişme şansı da azaldı ve kendi hareketlerinde ideolojik veya politik 
sıkıntıları olan devrimcilerin alternatif olarak görecekleri bir harekete 
tereddütle yaklaşmalarını doğurmuş oldu. 

Bölgede olduğumuz sürede ben diğer grupların bizim toplantı ve 
seminerlerimize katıldığını hiç hatırlamıyorum. Tek tük katılmalar 
olabilir ama Ankara’da yapılan tartışmalar gibi olanını hatırlamıyo-
rum. (…)  

- Seksiyon tartışması daha net bir çerçeveye ne zaman oturtul-
du? 

Tekoşin ayrılığı olmasaydı, seksiyonla ilgili belirlenmiş bir görü-
şün olması biraz daha zaman alabilirdi diye düşünüyorum. Ulusal 
soruna ilişkin Kurtuluş’ta iki yazı çıkmıştı. Biri Ali Demir'in diğeri de 
Seyfi Cengiz'in yazısıydı. Seyfi’nin yazısı daha çok TKP ile polemik 
içeriyordu. Tekoşin ayrılığı olmasaydı Kürdistan'ın ekonomik yapısı-
na ilişkin yazı Kurtuluş'ta çıkacaktı. 

Tekoşin ayrılığı ile birlikte arkadaşlar Kürdistan'a gidip gelmeye 
başlayınca, Kürdistan gerçeğini gördüler ve farkına vardılar ki orası 
ayrı bir ülke, oradaki insanlar başka siyasi projelerle örgütleniyorlar. 
Bundan etkilendiler. Ben üye yapıldığımda seksiyon gündemde yok-
tu. Ne zaman ki Tekoşin ayrılığı oldu, ondan sonra seksiyon konusu 
konuşulmaya başlandı. (y.a.g.e. sh: 391)   

Şehmus TEKİN  

- Tekoşin ayrılığı konusunda ne söylersin? 

Seyfi Cengiz'i tanımıyordum. Ankara'ya gidip geldiğim yıllarda 
Kasım'ı tanıyordum, muhabbetimiz vardı. Ankara'ya gidip geldiğimiz 
dönemlerde Kurtuluşçuların hemen hemen hepsini orada görüyor-
duk. Seyfi'nin ayrıldığını duyduk ama niçin ayrıldığını bilmiyoruz. 
Sadece bağımsız, ayrı örgütlenmeyi savunduğunu duyduk, onun 
dışında bir şey yok. Elimizde ayrılık nedenlerine ilişkin ne bir bildiri 
ne bir yazı hiçbir şey yoktu, dolaylıyla bizim ondan yana tavır koy-
mamız söz konusu değildi, çünkü hiçbir bilgiye sahip değildik. Bir 
gün arkadaşlarla oturuyoruz, bağımsız çocuklardan biri geldi, "Sizin 
arkadaşlarınız gelmiş, parkın içinde oturuyorlar, birileriyle tartışıyor-
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lar, Apocular bunları vurabilir, sahip çıkın" dediler. Bizim de haberi-
miz yok, bizden habersiz kim, niye gelsin buraya? Parka gittik, bak-
tım PKK'liler birileriyle tartışıyor, tartışanlardan biri Kasım, yanında 
Seyfi, sarıldık öpüştük. Tartıştıkları kişilerin (adını bilmediğimizden 
"Kör Silahşör" derdik) provokatör olduklarını biliyoruz, "Kalkın gide-
lim" dedik, onlar da sıkılmışlar zaten, sonra derneğe gittik. Dernekte 
toplantı yapmak, arkadaşlarla konuşmak istediler. "Yemek yediririz, 
bakarız, dövdürtmeyiz ama toplantı yaptırmayız" dedik. Çünkü yu-
karıdan öyle bir haber gelmişti, gelirlerse itibar etmeyin diye. Ondan 
sonra bir daha Seyfi'yi görmedik. Bugünkü aklımla baksaydım belki 
de çok şey değişirdi. 12 Eylül'den sonra yurtdışında gördük onları. 
Tekoşin'le ilişkimiz olmadı. (y.a.g.e. sh:429.)  
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12 Mart Muhtıra Darbesi Üzerine Yayınlanan 

DEV-GENÇ BİLDİRİSİ  

 

İşçiler, Köylüler, Gençler, Yurtsever Askerler,  

Bütün Halkımız!  

Devrimci gençliğin Amerikan emperya-
lizmine ve yerli köpeklerine karşı yürüttüğü 
amansız mücadele her geçen gün etkisini 
göstermektedir. 

Gençliğin yaktığı ateş, giderek işçi ve 
köylü kitlelerini de sarmış, işçilerin ve köy-
lülerin ekonomik ve demokratik mücadele-
leri görülmemiş biçimde artmıştır. 

Emperyalizm döneminde zaten var olan 
bunalım, gençlik, işçi köylü hareketleriyle 
giderek daha da derinleşmiştir. 

Kendi aralarında çeşitli menfaat gruplarına bulunan hakim sınıf-
lar, ülkeyi yönetemez hale gelmişler, kendi yaptıkları kanunları çiğ-
neyerek her türlü zor metotlarına başvurmaya başlamışlar; örgütle-
dikleri resmi ve sivil güçleriyle devrimci gençleri, işçileri, köylüleri öl-
dürmeye, hapishanelere doldurmaya, üniversiteleri polis karakolları 
haline getirmeye başlamışlardır. 

Bu şartlar altında, doğal olarak, ordudaki radikal subaylar da ha-
rekete geçmişlerdir. Giderek ordu ve bütün devlet kurumlarında em-
peryalizmin lehine, kendi aleyhlerine bozulan dengeyi düzeltme; 
anti-emperyalist yönde bir çıkış yapma hazırlıklarına girişmişlerdir.  

Türkiye'mizdeki varlığını her şeye rağmen sürdürmek isteyen 
Amerikan emperyalizmi de, yıpranan sağcı Demirel iktidarının yerine 
bir yenisini getirme; radikal genç subaylara oyun oynama; Türki-
ye'mizdeki sınıf mücadelesini durdurma çabalarına hız vermiştir. 

Amerikan emperyalizmi, milliyetçi devrimci diye lanse ettiği bazı 
yüksek rütbeli subaylar vasıtasıyla, radikal subayların hareketini 
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kontrol altına alma; onların bağımsız örgütlerini dağıtma; hareketle-
rini pasifize etme oyununu ustalıkla oynamaya başlamıştır. 

Genelkurmay Başkanının ve Ordu Komutanlarının verdiği muhtı-
ra sonucu, yıpranan sağcı Demirel hükümeti istifa ettirilmiş ve böy-
lece radikal subayların hareketi bir süre daha ertelenmiş, Amerikan 
emperyalizmi oynadığı oyunda zaman kazanma fırsatına sahip ol-
muştur. 

Anti-emperyalist mücadelesini sürdüren ve olayların gelişmesini 
dikkatle izleyen devrimci gençlik, ancak şu şartlar yerine getirildiği 
takdirde ordudan gelecek her ilerici hareketi sonuna kadar destek-
lemeye hazırdır. Devrimci gençlik bütün yurtseverleri bu ilkeler uğ-
runa sonuna kadar mücadeleye çağırır. 

1 -Amerikan emperyalizminin ülkemizdeki bütün üslerine derhal el 
konulmalı, ikili anlaşmalar feshedilmeli ve Nato'dan çıkılmalıdır. 

2 - Bütün yabancı sermaye, dış ticaret ve bankalar derhal millileş-
tirilmelidir. 

3 - Ağaların elindeki bütün topraklar derhal yoksul köylülere dağı-
tılmalıdır. 

4 - İşçilerin üzerindeki bütün baskılar derhal kaldırılmalı ve genel 
grev hakkı tanınmalıdır. 

5 - İşsizliğe, pahalılığa, konut problemine acil çareler bulunmalı; 
gelir dağılımı adaletli bir şekle sokulmalı; sanayileşme yolunda ciddi 
adımlar atılmalıdır. 

6 - Bugüne kadar devrimci gençlere, işçilere ve köylülere karşı iş-
lenen cinayetler ve yapılan zulümler derhal durdurulmalı ve bunların 
hesabı sorulmalıdır. 

7 - Toplum polisi teşkilâtı ve bütün faşist kuruluşlar derhal dağı-
tılmalıdır. 

8 - Ceza kanunundaki 141. ve 142. maddeler kaldırılmalı ve der-
hal bir genel af çıkartılmalıdır. 

9 -Doğuda yoksul Kürt köylüleri üzerindeki zulme, hakim sınıfların 
ve emperyalistlerin uyguladığı söven ırkçı politikaya, asimilâsyona 
son verilmelidir. (Ancak böyle bir politika bütün Türkiye halkını em-
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peryalizme karşı birleştirebilir. Emperyalizmin istediği, Doğu halkına 
baskıların arttırılması ve söven (ırkçı) politikanın şiddetle uygulan-
masıdır. Böylece onlar, Türkiye Halkını birbirine düşürmek, bölmek 
ve sömürü düzenlerini kolayca sürdürmek istemektedirler. Türkiye 
halkını emperyalizme ve gericiliğe karşı tek birleştirici ve emperya-
lizmin oyununu bozucu politika, zulmü ve baskıyı durduran, söven 
olmayan politikadır.) 

10 -Emperyalizme karşı mücadele veren mazlum dünya halkları-
nın yanında yer alınmalıdır. 

11 - Sosyalistlerin işçi ve köylü kitlelerinin devrimci bir ruhla örgüt-
lemelerine herhangi bir şekilde karşı çı-kılmamalı; hiçbir devrimci 
örgütün varlığına dokunulmamalıdır. 

Devrimci gençlik, ancak bu kısaca sayılmaya çalışı lan şartlar ye-
rine getirildiği takdirde hareketin anti-emperyalist ve demokratik 
yönde geliştiğine inanır ve onu sonuna kadar destekler.  

Devrimci gençlik, Türkiye'nin gerçek kurtuluşunun işçilerin, köylü-
lerin, gençlerin, devrimci askerlerin ve bütün sömürülen halk kitlele-
rinin ortak ve zor bir mücadelesi sonucu gerçekleşeceğine inanır. 

Devrimci gençlik, her şart altında, eskiden beri verdiği amansız 
anti-emperyalist mücadelesini sürdürmeye kararlı ve hazırdır.  

 

YAŞASIN İŞÇİLERİN, KÖYLÜLERİN, GENÇLERİN VE BÜTÜN YURTSE-
VERLERİN ANTİ-EMPERYALİST MÜCADELESİ !  

YAŞASIN DÜNYA HALKLARININ EMPERYALİZME KARŞI VERDİKLERİ 
HALK SAVAŞLARI !  

 

(Ali Yıldırım. Belgelerle FKF, DevGenç 2. Dev-Genç-1969-1871. 
S.352. ) 
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TÜRKİYE HALK KURTULUŞ PARTİSİ 

TÜZÜĞÜ 

 

BÖLÜM 1 

GENEL PROGRAM 

T.H.K.P. proletaryanın siyasi partisidir. 
T.H.K.P.'nin başlıca amacı dünyada insa-
nın insan tarafından sömürülmediği, her 
çeşit baskı ve sömürünün kalktığı bir top-
lumsal düzenin kurulmasıdır. Bu amaç 
gerçekleşene kadar THKP Türkiye prole-
taryasının siyasi partisi olarak mücadelesi-
ni sürdürecektir. 

 

BÖLÜM 2 

PARTİ ÜYELERİ 

Md — 1) Partinin tüzük ve programını kabul eden, devrimci ça-
lışmayı rahatlıkla yürütebilecek seviyede marksist-leninist olan ülke 
gerçeklerini bilen, parti teşkilatlarından birine katılıp içinde faal ola-
rak çalışan, partinin kararlarına ve disiplinine uyan herkes 
THKP’sine üye olabilir. 

Md — 2) PARTİYE GİRİŞ ŞARTLARI 

İki parti üyesinin tavsiyesi ve çalışma alanındaki yetkilinin merkez 
komiteye sunuşu ve merkez komitenin olumlu kararı ile parti üyesi 
olunur.  

Md — 3) Parti disiplinine aykırı hareket edenlere çeşitli kademe-
lerdeki parti teşkilatları, kendi yetkileri çerçevesinde somut duruma 
göre şu cezaları verirler: İhtar, parti içi görevden çıkarma, cephe 
içinde sınama ve tardetme, parti içi görevden ve parti üyeliğinden 
çıkarma kararını Merkez Komitesi alır. Genel Komite onaylar.  
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BÖLÜM 3 

PARTİNİN TEŞKİLAT PRENSİPLERİ VE ORGANLARI 

Savaş çok yönlüdür. Çeşitli halk kesimlerinin kitlevi hareketinin 
örgütlendirilip, yönlendirilmesinden, ideolojik savaştan, silahlı sava-
şa kadar bütün mücadele biçimlerini aynı anda yürütmek ge-
rekmektedir. 

Md — 4) İçinde bulunduğumuz dönemde partinin teşkilat prensibi 
merkezcilik yanı ağır basan, demokratik merkeziyetçiliktir. Ancak, 
kurtarılmış bölgeler tesis edildikten sonradır ki demokratik merkezi-
yetçilik tam olarak uygulanır. 

Md — 5) Partimizin bu çok yönlü mücadeleyi yürütebilmek için, 
her alanın en tutarlı ve en sivrilmiş elemanları ile, bütün bu alanlar 
arasında ilişki ve güdümü sağlamak ile yükümlü merkez komitesi 
üyelerinin de katıldığı bir genel komitesi vardır. 

Genel komite, çok seyrek toplanır, çok olağanüstü durumların 
varlığında (mesela, merkez komite üyeleri arasında bir ihtilaf çıktı-
ğında, partinin genel durumu ile ilgili önemli bir kararın alınacağında 
ve felaket anında vs.) toplanır ve karar verir. 

Genel komite, partinin en üst organıdır. Merkez komitesini tayin 
eder. Merkez komitesi, partinin bütün çalışmalarından sorumludur. 
Parti çalışmalarının düzenli gitmesini sağlar. 

Bunun dışında, genel komite üyelerinin herbiri, belirli bir çalışma 
komitesinin yöneticisidir. Bunlar, işlerin düzgün gitmesi için her 
alanda yardımcı komite kurarlar. 

Şimdilik genel komite 10, merkez komite 3 kişiden oluşur. 

Gelişen mücadeleye göre, bu sayılar artabilir. 

 

TÜRKİYE HALK KURTULUŞ CEPHESİ 

Partinin yönetim organları, cephenin de yönetim organlarıdır. 

Md — 6) Cephe üyesi olmanın şartları: 
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a) Öğrenciler için : Belli bir marksist-leninisl formasyona sahip 
olmak, partinin ilkelerini, ilke olarak benimsemek. Ciddi ve disiplinli 
olmak, belli bir alanda çalışmak. 

b) İşçier, köylüler ve diğer halk kesimlerinden gelenler için: Par-
tinin kılavuzluğunu kabul etmek, örgüt disiplinine tabi olmak. 

Md — 7) T.H.K.C.'sine giriş şartları: Cephenin iki elemanının tav-
siyesi ve partinin o alandaki yetkilisi ile merkez komitesinden her-
hangi bir üyenin onayı ile olur. 

 

(Türkiye Halk Kurtuluş Parti-Cephesi – THKP-C - Dava Dosyası. Yazılı 
Belgeler. Yar Yayınları 2.Baskı. Mayıs 1988. İstanbul. 88.34.Y0159-05. 

ISBN 975-7530-2. Sh.434.)   
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THKP-C 1 Nolu Bildirisi 

İHTİLÂLİN YOLU 

 

Amerikan Emperyalizminin Boyunduruğu Altındaki  

Türkiye:   

Türkiye yeraltı kaynaklarından dış ticaretine, ekonomisinden poli-
tikasına, kültüründen sanatına kadar Amerikan emperyalizminin 
denetimi altında bir ülkedir.  

Amerikan emperyalizminin sömürge veya yarı-sömürge bir ülke 
için anlamı ülke zenginliklerinin talan edilmesi, halkın açlığı, sefaleti 
ve ulusal onurun hayâsızca Amerikan postalları altında çiğnenmesi-
dir. 

Ülkemizdeki oligarşinin AP yönetimindeki emekçi halka karşı yü-
rüttüğü baskı politikasının sonucu ekonomik sosyal ve politik kriz 
iyice derinleşti, paramız devalüe edildi, emekçi halkın sefaleti kor-
kunç derecede arttı, yaşama şartları zorlaştı. Halkımızın memnuni-
yetsizliği ve kıpırdanmaları karşısında düzeni kendi resmi kanunla-
rıyla koruyamaz duruma gelen oligarşinin Demirel kadrosu, oligarşi-
nin  askeri kanadının 12 Mart darbesiyle düşürüldü. Yerli ve yabancı 
tekellerin çıkarlarını daha iyi koruyacağı düşünülen Erim kabinesi iş 
başına getirildi. 

Düzen politikacılarının “hükümet buhranı” olarak adlandırdıkları 
şey, temsili demokrasinin düzen partilerinin, Amerikan emperyaliz-
minin ve yerli hâkim sınıflarının sömürülerini kolaylaştırmakta gös-
terdikleri yetersizlikten başka bir şey değildir. Düzen partilerinin dü-
zeni korumakta gösterdikleri yetersizliğin oluşturduğu boşluğu oli-
garşinin askeri kanadı doldurdu. Bugünkü hükümetin arkasında oli-
garşinin bu kanadı yer almaktadır. 

Bu durum da geçicidir. Emperyalist sömürünün dönen çarkları 
emekçi halkın sefaletini, yaşama şartlarının zorluğunu daha da artı-
racaktır. Oligarşi halkın memnuniyetsizliğinin sebebini bu sefer de 
Erim kabinesinin yetersizliğine bağlayarak, onu düşürüp yerine yeni 
bir kadroyu yönetime getirecektir. 
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Çark dönmesine devam edecek; cuntalar birbirini takip edecektir. 
Kimileri “Atatürkçü, laik” kimileri “reformcu” diye lanse edilecek, yurt-
sever aydınlar her defasında yeni bir umutla yeni gelenlere bel bağ-
layacak, sonra yanıldıklarını anlayacaklar, yeni bir “ilerici” atılım ol-
masını bekleyeceklerdir. 

Emperyalizmin işgali altındaki ülkelerde bu çark hep böyle döner. 
Ülkemizde de bu çark parçalanana kadar hep böyle dönecektir. 

Halkımızın Kurtuluşu:  

Milli kurtuluşçu ve demokratik nitelikteki en küçük kıpırdanmaların 
bile ezilmeye çalışıldığı, milli kurtuluşçuların ana caddelerde halkın 
gözü önünde kahpece şehit edildiği, işkencehanelerde en hunharca 
işkencelere maruz kaldığı ortamda, kanun devletinden, anayasadan, 
vatandaşlık haklarından, hatta insanlık haklarından söz etmek, art 
niyet aranmazsa safdillikten başka bir şey değildir.  

Emperyalizmin tahakkümüne, karşı-devrimin şiddetine karşı, si-
laha sarılmaktan başka çare yoktur. Partimiz, kurtuluşun yolunu, 
halkın silahlı savaşında görmektedir. Kurtuluş savaşımızın bugünkü 
biçimi gerilla savaşıdır. 

Bütün yurtseverlerin ortak çabası sonucu, uzun yorucu ve kanlı 
bir halk savaşı ile düşmanın alt edilebileceğini düşünen partimiz, 
halk savaşının bu aşamasında şehir gerilla savaşını temel almakta-
dır. 

Bugünkü objektif ve sübjektif şartlar gerilla savaşının şehirlerde 
yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. İçinde bulunduğumuz dönem halk 
kurtuluş savaşının birinci aşamasıdır. 

Büyük şehirlerde yürütülen gerilla savaşı: 

1. Halk kitlelerine hainlerin yönetiminin ne kadar kof ve çürük ol-
duğunu gösterecektir.  

2. Her an patlamaya hazır bir volkan gibi kıvılcım bekleyen halk 
kitlelerine vurduğu yerden ses çıkartabilecek, zalimleri cezalandıra-
cak, kendi devrimci diktatoryasını kurabilecek nitelikleri taşıyan bir 
teşkilatın var olduğunu gösterecektir. 
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3. Partimizi, çeşitli tecrübelerden geçirerek halkın savaşçı örgütü 
olma yolunda sağlamlaştıracaktır.  

Savaş Örgütü Savaş Meydanlarından Çıkar 

Kısacası, içinde bulunduğumuz bu aşama başta işçi sınıfımız ol-
mak üzere tüm halk kitlelerinde var olan memnuniyetsizlik ve baş-
kaldırma duygularını güçlendirme, onları silahlı mücadeleye ajite 
etme ve partimizin teşkilat yapısını sağlamlaştırma aşamasıdır.  

Savaşın ikinci aşaması, gerilla savaşının yurt çapında yayılması, 
şehir gerillası yanında kır gerillasının başlatılması aşamasıdır. 

Üçüncü ve dördüncü aşamalar gerilla kuvvetlerinin düzenli ordu-
ya dönüşme aşamalarıdır. 

Bu evrelerin süreleri hakkında şimdiden bir şey söylemek 
imkânsızdır. Bütün bunları şimdiden kestiremeyiz. Şu andaki göre-
vimiz, bu yolda sistemli ve yılmadan savaşmaktır.  

Başta işçi sınıfımız olmak üzere bütün halk sınıflarının kurtuluş 
yolu, gerilla savaşından geçmektedir. 

Oportünist ve revizyonistler tarafından karmakarışık hale getirilen 
bu stratejik çizgi üzerinde biraz durmak gerekiyor. Proletaryanın 
sınıf savaşı ideolojik, ekonomik ve politik olmak üzere üç cephede 
birden cereyan eder. Burjuva ideolojisine ve sapıtmalarına karşı, 
proletaryanın devrimci savaşı ideolojik bir savaştır. İşçi ve emekçi 
sınıflarının hayat ve çalışma şartlarını düzeltme şeklindeki günlük 
mücadelesi ekonomik mücadeledir. Direkt gerici sınıfların yönetimini 
hedef alan mücadeleler ise politik savaştır. Politik mücadele, dev-
rimci yayınla yapılan politik propagandadan, politik nitelikteki kitle 
gösterilerinden politik grevlere ve gerilla savaşına kadar çeşitli bi-
çimlerde cereyan eder. 

Gerilla savaşı, politik mücadelenin en üst ve en etkili biçimidir. İh-
tilalci parti, bu üç cephede, her cephenin imkânlarını en iyi şekilde 
harekete geçirerek savaşan partidir. Partimiz emperyalizme, yerli 
hâkim sınıflara ve onların soldaki uzantılarına karşı, üç cephede 
birden savaşı yürütmeye çalışmaktadır. 
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Dünya devrimci pratiği, soldaki bütün sapmaların sınıf mücadele-
sinin üç cephesinin bir veya iki kesimini ihmal etmek veya önemse-
memekten doğduğunu göstermektedir. 

Partimiz, sınıf mücadelesini dergi çıkarmak ve yasal hareketleri 
organize etmek şeklinde gören bütün sağ, pasifist eğilimlere ve 
gruplara karşı olduğu gibi, sınıf savaşını sadece gerilla savaşı şek-
linden ibaret gören “sol” fokocu eğilimlere ve gruplara da karşıdır. 
Her iki sapma da emekçi halkın kurtuluşunu geciktiren, engelleyen 
akımlardır. 

Ülkemizdeki pasifistler evrim aşamasında olduğumuzu bu yüzden 
içinde bulunduğumuz evrede silahlı savaşın objektif şartlarının mev-
cut olmadığını iddia etmektedirler. Bu iddialar temelden sakat ve 
yanlıştır. Bu şekildeki tahlillerin tek amacı teslimiyetçiliğe ideolojik 
kılıf giydirmektir. Emperyalizmin işgali altındaki ülkelerde evrim ve 
devrim aşamaları bu şekilde bıçak gibi birbirinden ayrılamazlar, bu 
aşamalar birbirinin içine girmişlerdir. Ayrıca, emperyalizmin işgali, 
karşı tarafın bizzat zora, şiddete, silaha başvurması demektir. Bu ise 
silahlı savaşın objektif şartlarının mevcudiyeti demektir. 

Şu anda iktidar mücadelesi yapan partimiz iktidarı alabilecek güç-
te ve aşamada değildir. Ancak, düzenli ordular savaşı aşamasında 
bütün yurt çapında yönetimi ele geçirmeden söz etmek mümkündür. 
Ve biz, bu aşamayı yaşadığımızı asla iddia etmiyoruz. Biz sadece, 
halkımızın ihtilalci savaşının bu aşamaya gelebilmesi için gerilla 
savaşının şart olduğunu iddia ediyor ve bu amaçla dövüşüyoruz.  

İçinde bulunduğumuz dönem, halk kurtuluş savaşının şehir geril-
lası biçiminde yürütüldüğü dönemdir. Partimiz, politik savaşın bu 
mücadele biçimini belli kurallara bağlamıştır. Şehir gerilla savaşında 
hedef, emperyalist güçler, tekelci burjuvazi ve onların köpekleridir. 
Bu hedeflere vuran bütün hareketleri destekleyen partimiz, bu he-
deflere yönelmeyen adi gangsterlik niteliğindeki eylemleri şiddetle 
kınar. … Türkiye Halk Kurtuluş Partisi, politik ve askeri liderliğin bir-
liği ilkesini esas almaktadır. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi’nin önder-
liğinde yürütülen uzun ve çeşitli ara evrelerden geçen gerilla savaşı, 
halkın gerçek ordusunu doğuracaktır. 

Türkiye ihtilalinin yolu, partimizin yoludur. Partimizin yolu halkımı-
zın Kurtuluş yoludur. 



KURTULUŞ BELGELER - 8. Kitap                      526  

 

… Kurtuluşa Kadar Savaş!  

Kurtuluşa Kadar Savaş! 

 

T.H.K.P  MERKEZ KOMİTESİ 

 

(Türkiye Halk Kurtuluş Parti-Cephesi – THKP-C - Dava Dosyası. Yazılı 

Belgeler. Yar Yayınları 2.Baskı. Mayıs 1988. İstanbul. 88.34.Y0159-05. 
ISBN 975-7530-2. Sh.437.)   
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KARS’TA DEVRİMCİ BİR GAZETE: 

KURTULUŞ 

Zafer Ezilen Ulusların Olacaktır !  

Yıl 1. Sayı:1.  17 Temmuz 1978 

 

Hemen her ilde ve büyük kasabalarda olduğu gibi Kars’ın da ye-
rel günlük gazeteleri vardı. Hatırladığım kadarıyla Ekinci, Hüryurt, 
Halkın Sesi gibi.  

Eski dostlarımdan Hasan Alıcı’dan öğrendim. Meğer Kars’ta 1978 
yılında Kurtuluş adında bir devrimci günlük gazete çıkmaktaymış.  

Kurtuluş Şefik Hüsnü ve Ethem Nejat tarafından 1919’da çıkarı-
lan bir gazeteydi. 1970’li yıllarda Kurtuluş Sosyalist Dergi ve etrafın-
da kümelenen Kurtuluş grubu vardı. Milli Kütüphanede Kurtuluş 
adıyla Antakya vb. illerde çıkan günlük gazetelere rastladım. 

Kars’ta çıkan Kurtuluş Gazetesi’nin bir yıllık cildi Milli Kütüpha-
ne’de mevcuttur. Alıp inceledim. Bazı notlar alıp bazı görüntüleri 
dijital olarak kaydettim. 

Bu gazeteyi okuyuculara tanıtırken 1978 yılının Kars Solu hak-
kında da fikir edineceklerini sanıyorum. 
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Kurtuluş’un ilk sayısı 17 Temmuz 1978 tarihinde yayınlanmış. 
Künyesinde Sahibi Kemal Kesen, yazı işleri müdürü M. Vedat Coş-
kun olarak görünüyor. 

İlk sayısında gazetenin adı olan Kurtuluş kırmızı renktedir. Son-
raki sayılarında gazetenin adı siyah beyaz olarak devam etmiştir. 

Kurtuluş adının altında “Zafer Ezilen Ulusların Olacaktır” sloganı 
bulunmaktadır. 

Gazetenin birinci sayısında “Kurtuluş Çıkarken” başlıklı yazıda 
özetle; “Kapitalist bir toplumda yaşanıldığı, sınıfların var olduğu, 
sınıflı toplumda ezen ve ezilenlerin olduğu, gazetenin ezilenlerin 
sorunlarını dile getiren bir yayın politikası izleyeceği” anlatılmıştır. 

Kurtuluş toplam dört sayfadan ibarettir. İkinci sayfasında “Bunları 
Bilelim” başlığıyla “Devlet, Halk Devleti vb” Marksist teorinin bazı 
kavramları anlatılmıştır. 

Gazetenin birinci sayfasında yer alan bazı haber başlıklarını ak-
tararak devam edelim:  

“Sarıkamış’ta Yeni Bir Malatya Yaratılmak İstendi” (28 Temmuz 
1978) 

“Gelirli (Kanlıköy) Köyünde Ağalar Halka Zulmediyor” (4 Ağustos 
1978) 

“Ekmeğe Yapılan Yüz Kuruşluk Zamma Karşı DİSK Gıda-İş’in 
açıklaması” (21 Ağustos 1978) 

“Şehrimiz Emniyet Müdürü Sayın Hasan Uyar Görevinden Alını-
yor” (8 Eylül 1978) 

“Belediye Çöl Mahallesi ve Bülbül Mahallesi Halkının Su ve Yol 
Sorununa Neden El Atmıyor?” (3 Ekim 1978) 

“İlerici ve Yurtsever Kars Halkı İşkenceci Emniyet Müdürünü Pro-
testo Gösterisi Yaptı” (25 Ekim 1978) 

“Çağdaş Hukukçular Derneği Kars Şubesi Kuruldu”  (6 Kasım 
1978) 

“Kars’taki Devrimci Öğretmenlerin Basına Açıklaması” (8 Kasım 
1978) 
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“Proleter Devrimci Metin Yıldırımtürk Kars’ta 20 Bin Kişinin Katıl-
dığı Büyük Bir Halk Topluluğu Tarafından Anıldı” (21 Kasım 1978)  

“Kars Ticaret Borsası Binası Kurşunlandı” (21 Kasım1978) 

“Polis Karakollarındaki İşkence ve Baskıları Protesto Eden Kuru-
luşlar Emniyet Müdürünün Görevden Alınmasını İstediler” (22 Kasım 
1978). Kuruluşlar, TÖB-DER, TÜM-DER, TÜD-DER, TEK GES-İŞ, 
GENEL-İŞ, SOSYAL-İŞ Kars Şube ve Temsilcilikleri. 

“Sol Düşmanı Oktay Erkoç Şimdi de CHP İçinde At Oynatıyor” 
(27 Kasım 1978)  

 (Belediye Başkanı Muzaffer Selçuk)  

“Solun Maskeli Karikatürlerini Tanıyalım” (13 Aralık 1978) 

(Bu maskelileri Av. Murat Özdabak ve Av. Vedat Altun olarak 
açıklamışlar) 

“25 Bin Kişinin Katıldığı Hayat Pahalılığı ve Yeni Baskı Yasalarını 
Protesto Mitingi Olaysız Geçti”  (25 Aralık 1978) 

Yine gazeteden POL-DER Kars Şubesinin kurulduğunu öğren-
dim.  

Adil Üstünyer’in “Marksist Klasiklere Yanlış Başvuru Üzerine” 
başlıklı 3-4 sayı devam eden yazısını görünce şaşırdım. Adil bu 
yazıyı yazacak “kalibrede” biri değildi. Sonradan gördüm ki, yazı TİB 
Bülteninden alınma imiş. 

Emniyet Müdürü Hasan, Kars’a atanmış demokrat kişilikli biriydi. 
Kendisiyle duvar yazılamaları üzerine polis marifetiyle davet ettiği 
makamında tartışma “şansım” olmuştu. 

Gazetede birkaç sayılık devam yazısı da var. Öztekin Karagüllü 
adında birisi “Cezaevlerindeki Devrimci ve Yurtseverlere Karşı Uy-
gulanan Baskı Yönteminin Özümsendiği Nokta” başlığıyla verilmiş. 

 

* * *  
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Herkese merhabalar,  

çok gerilere inmeden önce, 1978 yılında gazete çıkarmakla ilgili 
bir projemiz vardı. Bunu düşünürken de iyi bir kadro kurmamız ge-
rekiyordu. Bu kadroda en çok emeği geçenler Mustafa Kesen, Na-
muk Kesen, Tuncer Naycı, Hasan Ali Bozdemir. Yazı işleri ve so-
rumlu müdürümüz Av. Vedat Coşkun. Tazebey Çakaz, Cafer Kay-
han, Adil Üstünyel, Hüseyin Karakaş, İsmet Garan; Yazı işleri müdü-
rümüz sayın Vedat Coşkun’un ayrılışından sonra yerine gelen Yaşar 
Othan, rahmetli Aliasker Özpekinsel, Eşref Çetinkaya, Ramazan 
Tuna, Hasan Alıcı, Şemsi Aydemir, Metin Aksoy, İlhan Koçulu ve 
ismini sayamadığım birçok arkadaş yer aldı. (İsimlerde yanlışlık yap-
tıysam bağışlayın) ve bizi destekledi. Bunun için onlara ne kadar 
çok teşekkür etsek azdır. Karsta devrimci demokrat yurtsever çizgi-
de, adıyla gurur duyduğumuz KURTULUŞ Gazetesi’ni çıkarttık. Adı-
na leke sürmedik.  

Kahramanmaraş olaylarıyla ilgili Kars’ta da sıkıyönetim ilan edildi. 
O dönemde, sıkıyönetim sonrasında faşist Kemal Kartal ve ekibiyle 
birlik olan, birlikte çalışan devlet yönetimi gazeteyi kapattılar. Açı l-
ması için, yayın hayatına devam edebilmesi için dönemin Tugay 
Komutanı Aydın İlter paşaya gittik. Paşa da bize aynen şunu söyle-
di: ''Kardeşim, siz, ülkede demokrasi varmış gibi hareket ediyorsu-
nuz. Yazmış olduğunuz yazılara dikkat etmiyorsunuz. Bu nedenle 
bu kapatmayı hak ettiniz.'' Kötü, olumsuz yazı dedikleri haber gene-
levde bir kadınla zorla birlikte olmak isteyen bir memurun (polisin) 
haber yapılmasıydı. Bu yazıdan dolayı kapatıldık. 

Aslında bu gazetenin en büyük emekçileri elinde gazeteyle cad-
dede bağırarak gazeteyi satan İbrahim Tanboğa ve Subay Tanbo-
ğadır. (Subay aramızdan ayrılmıştır. Kendisini kaybettik.) Çoğu 
emeği geçen arkadaşların isimlerini hatırlayamadım.  

İyi ki de bu gazeteyi çıkartmışız, iyi ki varlar. Aslında bu tür gaze-
telerin Türkiye’de her yerde çıkarılmasını gündeme almak gerekir.  

Kemal KESEN 
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İ. Metin AYÇİÇEK’ten M.ÖZÇELİK’e  

15.02.2021.  

  

Değerli M.Özçelik, İnternet'te bir konuyu araştırırken "Kars'ta 
"Kurtuluş Sosyalist Dergi" başlıklı Kurtuluşçuların çıkardığı KURTU-
LUŞ adlı devrimci bir derginin olduğunu öğrendim. Çok heyecanlan-
dım. Hem, sözü geçen Kurtuluşçuların ilklerinden biri olduğum için, 
hem Kurtuluş Sosyalist Dergi'nin 2. sayısından itibaren sahibi oldu-
ğum için, ama en çok da bir Karslı (Sarıkamış-1950) olduğum için 
çok mutlu oldum.  

Adım İsmail Metin Ayçiçek. Sanırım 1956'da, küçük bir memur 
olan (posta dağıtıcısı) ailem Sarıkamış'tan Orta Anadolu'da Çorum 
ilinin Sungurlu kasabasına tayin nedeniyle gelmiş. Ve geliş o geliş. 
Ben 1967'den itibaren sol hareketin içindeyim. 1970'de Ankara Üni-
versitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrenci Derneği Başkanı idim.  

12 Mart sonrası Cezaevine girdim ve 3-4 yıl sonra Genel Af ile 
çıktım.  Politikaya devam ederek KURTULUŞ örgütünün kurucula-
rından oldum. 1980 sonrası ise ülkeyi terk etmek zorunda kaldım. 
2015'de cezai yüklerim kalkınca ülkeye dönebildim ama kısa süre 
sonra tekrar yeni iddianamelerle aranır oldum ve ülkeyi tekrar terk 
ettim. Şu an Almanya'da yaşıyorum. Size e-mail adresimi de vere-
ceğim. Ve sizden bir ricam olacak. Facebook gibi sitelerde İsmail 
Metin Ayçiçek ve Metin Ayçiçek adıyla iki sayfam var. Belki bugün 
politik düşüncelerimiz uyuşur belki uyuşmaz, ama yaptığınız ve ya-
yınladığınız gazete tarih açısından gerçekten önemlidir.  

Ben de bir süredir KURTULUŞ Hareketinin belgelerini toparlaya-
rak belge olarak yayınlıyorum. Acaba Kars KURTULUŞ'un sayfala-
rının fotoğrafını çekerek bana iletmeniz mümkün mü?  

Sevgiyle kalın değerli insan. Saygılar.  

 

İ.Metin Ayçiçek 
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(İrfan Cüre’den M.Sayın’a gönderilen mektup.) ( 69 )  

 
 
Von: "irfan cüre" <irfancure@googlemail.com>  
An: aycicek@gmx.net 
Betreff: Fwd: degerelendirme 
Datum: Fri, 31. Oct 2008 18:26:11 +0100 
 

Sevgili Mahir, 
Değerlendirme yazısı hakkında görüş ve önerimi gönderiyorum. 
Selam ve sevgiler. 
İrfan  
 
Durum Değerlendirmesi Üzerine 

"Reel Politiğe ve Nesne Olmaya Hayır! Kurtuluş Kollektif Bir 
Öznedir! Yeniden Bir Durum Değerlendirmesi" başlıklı yazı, daha 
ilk sayfasındaki açıklayıcı dipnotla doğru bir noktaya işaret etmekte-
dir. 

"Elbette bu, Kurtuluş hareketi tarihi de değildir, onun evriminde belir-
leyici öneme sahip olguların ortaya çıkarılmasına yönelik bir değer-
lendirmedir. Kurtuluşu Hareketinin bir tarihinin yazılması sosyalist 
hareketin bütünün tarihinden ayrı ele alınamaz. Ancak tarihi yapma-
ya devam edenlerin bir de bu tarihi arzularına göre yazmaları bu 
güne kadar yapılmış en ciddi tarih yazımı hatalarının başında gelir. 
Bu konuda her genel sekreter değişimiyle birlikte değişim göstermiş 
olan SBKP tarihi ve tabii ki o tarihten ayrılmayan SSCB tarihi olum-
suz olarak en iyi örneği oluşturmaktadır. Esasında aynı yaklaşımla 
yazılmış bütün tarihler böylesi bir subjektivizmin kurbanı olmuş ve 
gerçek tarihçilerin işini zorlaştırmaktan başka bir işe yaramamıştı. 
Bu tür tarih yazımı sadece tarihçilere çıkardığı zorlukla kalmış ol-
saydı yine de çok masum kalacaktı ama tüm bir sosyalizm girişimi-
nin çöküşüne de olan katkılarıyla daha büyük bir günahın kendisi 
olarak görülmek zorundadır. Umarız bu değerlendirmede hem dev-
rimcilere hem de tarihçilere gerçekleri yakalamada karartıcı değil 
aydınlatıcı olacak bir yol izleyebilmişizdir."  
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Kurtuluş Hareketinin tarihini yazmak olarak düşünülmemiş olsa bile, 
bugünkü görevleri ve yürüyüş hattını açıklığa kavuşturmak bağla-
mında Kurtuluş'un tarihsel seyrini resmetmeye çalışan ve bu tarihin 
kendince önemli dönemeçlerini vurgulayan bu yazının tarihimize 
ilişkin kurgusu şimdiye kadar hiçbir dönemde görülmedik ölçüde 
keyfidir, sübjektiftir, kanıttan yoksundur. Bu haliyle de yukarıya ak-
tardığım dipnotta söylenenlere bizzat yazının kendisi uymamaktadır.  

Son bir yıldır serbestçe ve yoldaşça bir tartışma yapabilmenin koşul-
larını yapay gerilimlerle ortadan kaldırmış olanların şimdi kalkıp, 
Kurtuluş adına kolektif bir değerlendirme yazmaları ve üstelik 60 
sayfalık bir yazıyı tartışmak için en fazla 10 gün zaman tanınması 
ne yapılmak istendiğini göstermektedir: Ne olursa olsun bu yazıyı 
Kurtuluş adına bir değerlendirme olarak yayınlamak. 

Arşiv ve kanıt aramak ve hatırlatmak, sadece başkasına eleştiri yö-
neltirken aklımıza gelmemelidir. Aynısı bizim kendimiz için de geçer-
li olmalıdır.  

"Arşiv önemlidir. Yaşanmış hatalardan sakınabilmek için arşiv 
önemlidir. Bugün tarihe sahip çıkmaya kalkışanlar gerçekten o tarih-
ten gurur duyabilmek için, tarihin verdiği dersten yararlanabilmek 
için o zamanki düşünüşlerini ciddiyetle gözden geçirmeliler ki, bugün 
o gururu iç rahatlığıyla yaşayabilsinler, sağlıklı bir mantığa sahip 
olabilsinler. Yoksa dün yaptıkları da doğru, bugün söyledikleri de 
doğru olduğunda çifte standartlılıktan ve kişilik parçalanmasından 
kurtulmak mümkün olmayacaktır." 

 Sağlıklı bir değerlendirme yapılması isteniyorsa, eldeki bütün belge-
ler ortaya konmalı, en azından erişime sunulmalıdır. Daha önce 
kongre ve konferanslarda yapılmış değerlendirmeler vardır. Bunlar 
yokmuş gibi davranılamaz. 

Söz konusu yazı, bir takım efsaneler üzerine kuruludur. Bunların en 
başında da Kuruluş ve kurucu efsanesi gelir. O dönemin "ileri-geri" 
nasıl nitelenirse nitelensin tüm aktörleri hayattadır. Ve bazı istisnala-
rıyla hepsi de hala sosyalist mücadelede iddialarını sürdürmektedir. 

12 Eylül öncesi dönemde örgütsel yapı ve işleyişe ilişkin söylenenler 
de kanıtsız iddialardır. Herhalde bunca yıldan sonra Kurtuluş örgü-
tünün tüzük ve programı ile geçici merkez komitesi ve konferansla-
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rının aldığı kararlar ve belgelerin hepimizin bilgisine veya erişimine 
sunulması gerekir. 

12 Eylül sonrası üzerine söylenenler de kanıtsızdır. Mesela ilk elde 
kaynak olarak merkezin 12 Eylül değerlendirmesi ve önümüze koy-
duğu görevleri anlatan yazısı sunulmalıdır.  

Bir diğer efsane EKİM SAPMASI'dır. Kurtuluş'un bugüne değin hiç-
bir kongre veya konferansında bir Ekim sapmasından söz edilme-
mektedir. Dün yapılmamış olması, bugün yapılmayacağı anlamına 
gelmez. Dün sapma olarak görmüyorduk ama şimdi böyle değerlen-
diriyoruz denebilir. Böylesi anlaşılır. 

 "Ekimci"(!) merkezin kendi yoldaşlarına "başınızın çaresine bakın" 
demekten başka "devrimci" bir yol bulamadıkları anlatılmaktadır. Bu 
lafın sahibi "Ekimci" (!) merkez değildir. Ama bunu doğru düzgün 
tartışıp değerlendireceksek, bu lafın ve varsa arkasındaki politikanın 
esas sahiplerini de adlarıyla anmalıyız.  

Tekrarlıyorum. Değerlendirmelerimiz değişebilir, farklı değerlendire-
biliriz. Burada sorun yok. 

Fakat olguları doğru ve kanıtlarıyla sunmalıyız.  

90'lı yıllarda izlenenler politika ve uygulamalar üzerinde de yine so-
mut belgeli konuşmak gerekir.  

Eldeki tüm belge ve bilgileri özel olarak Kurtuluşçuların, genel olarak 
sosyalistlerin bilgisine ve erişimine sunmalıyız. 60 sayfalık yazı hak-
kında ilk elde ve hızla söylemek istediklerim bunlar. Tartışılırsa, söy-
leyecek ve yazacak çok şey var.  Önerim bu yazıyı böyle yayınla-
mayın. Gelin tartışalım. Elbette yayınlandıktan sonra da tartışmak 
mümkündür. Ama o zaman yapılacak bir tartışmanın zemini, ister 
istemez artık bugünkü zemin olmayacaktır. Dikkate ve ciddiye alın-
ması umuduyla.  

 

İrfan Cüre   
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Necdet ADALI 8.10.1980            Kemal ERGİN: 27.05.1981   
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1971 Mayıs:  

Mahir Çayan, Yusuf Küpeli ve Münir Ramazan Aktolga'dan oluşan 
Merkez Komitesi ve 11 kişiden meydana gelen bir Genel Komite ile 

yönetilen THKP-C, 12 Mart darbesine karşı silahlı direnişe geçti. 
Örgüt, Mayıs 1971'de 1 Nolu Bildirisini ( 

2
 ) yayımladı ve bazı ban-

ka soygunları, ABD işyeri veya araçları bombalanması eylemler ini 
üstlendi.  

1972 30 Mart:  

THKP-C'nin "Politikleşmiş Askeri Savaş 
Stratejisi" diye adlandırılan ve Mahir Ça-

yan'ın Kesintisiz Devrim II-III adını taşıyan 
yazılarında ifadesini bulan silahlı mücade-

le, 30 Mart 1972'deki Kızıldere katliamına 
kadar devam etti. Kızıldere'de THKP-C mi-
litanları Mahir Çayan, Hüdai Arıkan, Nihat 

Yılmaz, Ertan Saruhan, Ahmet Atasoy, Si-
nan Kazım Özüdoğru, Sabahattin Kurt ve 

Saffet Alp ile THKO militanları Cihan Alp-
tekin ve Ömer Ayna da öldürüldüler. Ulaş 
Bardakçı, Hüseyin Cevahir, Koray Doğan 

gibi isimler ise daha önce öldürülmüştü. 
Böylece 1972 yaz aylarında THKP-C fiilen 

yok edilirken daha sonra Kurtuluş'u kura-
cak olanlar da dâhil, örgütün içinde veya 

çevresince var olan çok sayıda devrimci 
tutuklandı ve açılan THKP-C ve/veya Dev-
Genç davalarından yargılanarak çeşitli ce-

zalara çarptırıldı.  

1972-1974:  

"Kızıldere katliamından sonra hapishanelerde bulunan THKP-C ve 
Dev-Genç davalarından yargılanan militanlar, bir yandan kendileri-
ni eğitmeye ve geliştirmeye çalışırken bir yandan da içinde bulun-

dukları siyasi hareketlerin eleştirel değerlendirmelerini yapmaya 
başladı.  

                                               
2
  Kurtuluş Hareketi’nin Kronolojisi başlıklı bu bölümün sonunda ek yazı.  



KURTULUŞ BELGELER - 8. Kitap                       537 

  

 

(Ankara-Yıldırım Bölge Cezaevi-1971. Bakışa göre: Ortada oturan-
lardan 5. İlhami Aras; 8. İ.Metin Ayçiçek; Ayçiçek’in hemen önün-

de outran Mahir Sayın.)  

1974 Mayıs:  

CHP-MSP Hükümeti'nin, 12 Mart döneminin "yaralarını sarmak 

için" çıkarılan genel af yasası ve daha sonra Anayasa Mahkeme-
si’nin yasada bulduğu hukuksuzluğu bozmasıyla birlikte 12 Mart 

döneminde dolan hapishaneler boşaldı.  

1974 Sonu:  

THKP-C ve Dev-Genç davalarından Mamak'ta birlikte yatmış olan 

devrimciler tahliye olduktan sonra ilişkilerini sürdürmeye devam et-
tiler. Cezaevinden çıkamamış olan THKP-C’lilerle de ilişkiler sürdü-
rüldü. Bunlardan bir kısmı, daha sonra üzerine tartışabilmek için 

bazı konularda araştırma yapmakla görev üstlendiler. Mahir Sayın 
ve Oğuzhan Müftüoğlu'da bu alanda görevlendirildiler.  

1975 Başı:  

Cezaevinde birlikte yatan devrimciler, tahliyeden sonra da ilişkileri-
ni yakından sürdürdü.  

1975 Şubat-Mart:  

Daha sonra Kurtuluş ve Devrimci Yol hareketlerini oluşturacak bazı 

isimler arasında kişisel sürtüşme ve anlaşmazlıklar görülmeye baş-
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ladı. Bir güven sorunu haline dönüşerek gittikçe büyüyen bu sür-
tüşmeler, Ankara'da öğrenci gençlik içinde gruplaşmalara yol açtı.  

1975 Mart:  

THKP-C'nin önde gelen isimlerinden Necmi Demir ve İlkay Demir, 
Niğde Cezaevi'nden kaleme alıp dışarıya gönderdikleri 8 sayfalık 

bir yazıyla "Sosyal Emperyalizm" konusunda görüşlerini açıkladı ve 
Sovyetler Birliği'nin sosyalist değil, emperyalist bir ülke olduğunu 

ileri sürerek "Maocu" saflarda yerini aldı. Yayımladıkları yazının 8 
teksir sayfasından oluşması nedeniyle önce "Sekizlikçiler" adıyla 
anılan bu grup, bir süre sonra Militan Gençlik adını taşıyan bir 

gençlik dergisi ve Halkın Yolu adında bir siyasi yayın çıkararak bir 
siyasi hareket olarak örgütlenecekti. Böylece eski THKP-C kadrola-

rı arasında ilk ciddi ayrılık, sosyal-emperyalizm teorisi ekseninde 
oldu ve Necmi Demir ve İlkay Demir'in yanı sıra Necati Sağır ve 
Ömer Güven gibi isimler kendi örgütlerini kurmaya yöneldi. Bu ara-

da 1975 yılı başlarında Türkiye Devriminin Acil Sorunları adı altın-
da bir broşür yayınlayan Engin Erkiner ve arkadaşları da Acilciler 

diye anılan bir başka örgütlenme oluşturmuş ve THKP-C'nin de-
vamı olarak kendilerini görüyorlardı. Dolayısıyla THKP-C’nin siyasi 

mirası bölüşülmeye ve parçalanmaya başladı.  

1975 Nisan: 

Antalya'daki solcu, devrimci gençlerin örgütü Antalya Gençlik Ör-

gütü (ANT-GÖR) kuruldu. Başlangıçta CHP eğilimli iken daha son-
ra Kurtuluşçuların etkinliğine giren Ant-Gör, süreç içinde Antal-
ya'daki anti-faşist mücadelenin kitlesel ve militan örgütü olacaktı.  

1975 Haziran:  

Mustafa Kaçaroğlu ve Nasuh Mitap arasındaki gerilimin artması 

üzerine bir araya gelen Oğuzhan Müftüoğlu, Nasuh Mitap, Ali Baş-
pınar, İlhami Aras, Mahir Sayın ve Şaban Iba görüşmesinde muta-
bakat sağlanamadı.  

1975 Temmuz:  

Anlaşmazlığın büyümesi üzerine, önde gelen siyasi kadrolarla An-

kara’da, Şehir Derneği (Şeh-Der) lokalinde yaklaşık 50 kişinin ka-
tıldığı bir tartışma toplantısı gerçekleştirildi. Ancak bu toplantı, si-
yasi kopuş ve ayrılığa zemin hazırladı. Gerilimin bir kavgaya dönü-

şerek ilişkileri tamamen tahrip etmesini istemeyen Mahir Sayın, 
Mustafa Kaçaroğlu, Şaban Iba, (İlhami Aras toplantıda yoktu) ve 

onlarla birlikte az sayıda kişi toplantıyı terk etti.  
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1975 Sonbahar:  

Gelecekte Devrimci Yol adını alacak siyasi hareketin kurucuları 

olan Oğuzhan Müftüoğlu ve Nasuh Mitap, Taner Akçam, Melih 
Pekdemir, Ali Başpınar, “Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Dev-
rimci Gençlik” dergisini çıkarmaya başladı ve hızla yükselmekte 

olan devrimci gençlik hareketini etraflarında toparlamaya yöneldi. 

1975 Aralık: 

Oğuzhan Müftüoğlu ve Nasuh Mitap liderliğindeki Devrimci Gençlik 
grubunun hızlı ve yaygın gelişimi karşısında Kurtuluş'u oluşturacak 
Mahir Sayın, İlhami Aras, M.Kemal Kaçaroğlu ve Şaban İba da si-

yasi bir çıkış yaparak kendi görüşleri doğrultusunda örgütlenmeye 
başladı. İsmet Öztürk'ün katılımıyla Kurtuluş'un ilk "Merkezi Or-

gan"ı oluşturdular. 

1976 Başı:  

Teksirle çoğaltılarak dağıtılan yazıların gördüğü ilgi ve talep üzeri-

ne bir siyasi yayın çıkarmanın hazırlıkları içine girildi.  

1976 1 Mayıs:  

İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 

Mayıs, onlarca yıl sonra DISK'in öncülüğünde Taksim'de ilk kez 
kutlandı.  

1976 Haziran:  

Kurtuluş Sosyalist Dergi çıktı. 10 bin adet basılan dergiye talep de-
vam edince 5 bin adet daha basıldı. Dergideki görüşlere destek 

temelinde Türkiye'nin birçok yerinden örgütlenme talepleri gelmesi 
üzerine hızla örgütlemeye yöneldi. 

1976 Ağustos:  

Doğan Tarkan'ın liderliğindeki Öncü İşçi grubu Kurtuluş'la birleşti. 
Böylece İstanbul'da da örgütlenme çalışmaları hızlandı. Bu arada 

özellikle İ.Metin Ayçiçek ve Mehmet Kaptan’ın yönetiminde An-
kara'da başlatılan ve giderek örgütlenmesini geliştirerek devam 

eden küçük gruplar halinde “Marksist Eğitim Çalışmaları” adıyla yü-
rütülen siyasi eğitim çalışmaları dikkat çekiciydi ve üniversiteye ye-
ni gelmiş genç militanları mücadeleye hazırlıyordu. Bu eğitim ça-

lışması modeli ve anlayışı giderek daha da örgütlü bir yapı haline 
getirilerek, örgütlenme adımları atılan her yerde uygulanmaya çalı-

şıldı. 
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1976 Yaz-Sonbahar:  

Kurtuluş, Karadeniz Dev-Genç aracılığıyla Karadeniz bölgesinin 
tümünde yaygınlaşırken Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, 

Bursa gibi büyük kentlerde örgütlenmeye başladı.  
Kürdistan'da ise 1977'den sonra ilk aşamada Mardin, Diyarbakır, 

Dersim, Gaziantep gibi şehirlerde örgütsel ilişkiler kurdu.  
Birkaç yıl içinde Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Antalya, Kayseri, 

Mersin, Adana, Antakya, Muğla, Bursa, Zonguldak, Sinop, Gire-
sun, Ordu, Trabzon, Rize, Gümüşhane gibi illerde, İnegöl, Develi, 
Çorlu, Keşan, Seydişehir, Merzifon, Taşova gibi ilçelerde, Kürdis-

tan'da ise Mardin, Diyarbakır, Dersim, Gaziantep, Sivas, Ağrı ve 
Kars gibi illerde, Kızıltepe, Varto, Şenkaya ve Iğdır gibi ilçelerde 

yaygın örgütsel ilişkiler oluştu. 

1976 Sonbahar:  

THKP-C’nin gençlik ilişkilerinin öncülüğüyle kurulan ve genç emek-

çiler arasında dikkate değer bir örgütlenmesi olan Sosyalist Genç-
lik Birliği (SGB) ile Zeki Erginbay'ın aracılık ettiği görüşmeler yapıl-

dı ve Kurtuluş'a katılımları için ciddi mesafe alındı. Ancak anlaşma 
sağlandığı sanıldığı noktada, GSB liderleri beklenmedik bir şekilde 
TKPye katılmaya karar verdi. Erginbay ve bazı arkadaşları zaten 

Kurtuluş'a katılmış durumdaydı.  

1977 Ocak:  

Yaygınlaşan ilişkiler artık daha ciddi örgütsel adımların atılmasını 
gerektiriyordu. Beş kişilik ilk Merkez Organa Doğan Tarkan ve 12 
Mart döneminde tutuklanarak Dev-Genç davasında yargılanmış bir 

Kürt devrimci olan Ali Demir de katıldı. Böylece yedi kişiden oluşan 
Geçici Merkez Organ da kurularak, Kurtuluş'un örgütsel inşası hız-

la devam etti. Merkezi organın yanı sıra büyük illerde de yerli kom i-
teler kurulmaya başlamıştı. 

1977 2 Şubat:  

Zeki Erginbay 23 Ocak 1977'de İMO İstanbul Şubesi'nden çıktıktan 
sonra kaçırıldı. Tüm aramalara rağmen bulunamayan Erginbay'ın, 

göğsüne bir kurşun sıkılmış cesedi, 2 Şubat 1977'de Ömerli bara-
jında bulundu. İstanbul'da büyük bir kitle gösterisiyle toprağa veri-
len Erginbay, TKPye karşı ideolojik mücadelede önemli bir rol üst-

lenirken Kurtuluş'un inşaat Mühendisleri Odası’nda etkinlik kurma-
sının da koşullarını oluşturmuştu.  

1977 Mart-Nisan:  
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Sol içi rekabet ve sekter anlayışlar sonucu, Kurtuluş ile Devrimci 
Yol arasında silahlı çatışma çıktı. Birçok şehre yayılan ve haftalar-

ca süren kavga ve silahlı çatışmalarda Devrimci Yol militanları 
Kemal Karaca ve Tevfik Kobal, Kurtuluş militanı Mustafa Ertan ha-

yatını kaybetti.  

1977 1 Mayıs: 

Kurtuluş, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden ilişkilerini İstanbul'a çağı-

rarak Taksim'de yapılacak 1 Mayıs'a katıldı. Burada devlet eliyle 
gerçekleştirilen büyük katliamda Lise öğrencisi Kurtuluşçu Jale Ye-

şilnil'in de arasında olduğu 34 işçi, emekçi, öğrenci öldü; 136 kişi 
yaralandı. 

1977 Kasım: 

Gençlik içindeki örgütlenmeye destek olmak, "Gençliğin devrimci 
mücadelesini anti-oligarşik devrim mücadelesine tabi kılmak üzere" 
Kurtuluş için İLERİ adını taşıyan ve 15 günde bir yayımlanan bir 

gençlik dergisi çıktı. Bu arada aynı sıralarda Kurtuluş'un merkezi 
gençlik örgütü olarak Ankara'da Dev-Gör (Devrimci Gençlik Örgü-

tü) kuruldu. 

1978 Ocak:  

Haftalık Kurtuluş Gazetesi 6 Ocak'ta çıkmaya başladı. İlk sayıları 

40 bin basılan gazete, giderek 25 bin civarında bir satış rakamına 
oturdu. Gazete toplamda 112 sayı çıktı. Dağıtımı tümüyle Kurtu-

luş'un kendi örgütlenmesi ile gerçekleşen ve "militan satış" adı veri-
len yöntemle gerçekleştirilen gazete, siyasi gerçeklerin açıklanma-
sında etkin bir rol üstlendi. 

1978 1 Mayıs:  

Kurtuluş yine başta Ankara olmak üzere çeşitli şehirlerden getirdiği 

büyük bir kitleyle İstanbul'daki 1 Mayıs gösterisine katıldı. Önceki 
yıl meydana gelen katliam nedeniyle 1 Mayıs'a genel katilim, özel-
likle işçi-emekçi katılımı düşük oldu. 

1978 Haziran:  

Dersim'de ilişkileri olan Seyfi Cengiz bir süre Kurtuluş içinde faali-

yet yürüttü. Ancak zamanla çeşitli konularda Kurtuluş'tan farklı dü-
şünmeye başlamıştı. Yapılan görüşme ve tartışmalardan sonra 
Kurtuluş'tan ayrılarak Tekoşin adıyla yeni bir örgüt kurdu. 

1978 Ekim-Kasım:  
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"Faşist Saldırılara, Hayat Pahalılığına ve Sömürgeciliğe Karşı Mü-
cadele Kampanyası" adı altında düzenlenen ilk siyasi kampanya, 

örgütlenmeyi ileri noktalara taşıdı.  

1978 Kasım:  

MİT tarafından Ankara'da Kurtuluş’a bir tuhaf "gözdağı operasyo-

nu" yapıldı; Ali Demir ve Mustafa Kaçaroğlu'nun birlikte kaldıkları 
ev, Mahir Sayın'ın evi ve Öner Yağcı, Mustafa Uslu gibi bazı mili-

tanların evleri, bir gece MİT tarafından basıldı. Evlerde silah ve ör-
gütsel doküman bulunmasına rağmen görmezden gelindi, Mahir 
Sayın gözaltına alındı ve birkaç saatlik sorgudan sonra bırakıldı. 

Geçici Merkez Komitesi (GMK) bu operasyondan sonra gizliliğe 
daha fazla özen gösterme karan alırken Ali Demir ve Şaban Iba dı-

şında Ankara'da kimse kalmadı. Ilhami Aras'tan sonra Mahir Sa-
yın'ın da hızla İstanbul'a taşınması kararlaştırıldı. 

1978 Aralık: 

26 Aralık'ta başlayan ve günlerce süren Maraş katliamında, Alevi-
ler hedef alındı ve 6 aylık bebeklerden 70 yaşındaki dedelere ka-

dar, 100'den fazla insan öldürüldü. Bunun üzerine Ecevit hükümeti, 
İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere, 13 ilde sıkıyönetim ilan etti. 
Sıkıyönetim ilanı Türkiye'nin bir askeri darbeye doğru sürüklenme-

sini hızlandırdı.  

1979 1 Mayıs:  

İstanbul'da 1 Mayıs gösterilerini yasaklayan Sıkıyönetim Komutan-

lığı, buna rağmen yapılacak gösterileri kontrol altına alamayacağını 
düşünerek 1 Mayıs günü sokağa çıkma yasağı ilan etti.  

1979 Ağustos: 

Bodrum’da örgütün “ilk konferansı” yapıldı. Doğan Tarkan'ın "Yal-
nız ve bütün gücümüzle işçi sınıfı içinde çalışmalıyız" tezi, Geçici 

Merkez Komitesi (GMK) ve bazı yerel örgütlerde tartışmalara yol 
açınca, genel örgüt konferansı yapılmasına karar verildi. Sonuçta 

Tarkan'ın tezi kabul edilmezken "ağırlıklı gücümüzle işçi sınıfı için-
de çalışmalı, anti-faşist ve anti-sömürgeci mücadeleyi de ihmal et-

memeliyiz” kararı alındı.  

1979 Ekim: 

Cumhuriyet Senatosu ara seçimlerine bağımsız adaylarla katılma-

ya karar veren Kurtuluş, İstanbul’da Recep Cüre, Antalya'da Ab-
dullah Akın ve Samsun’da da Mehmet Baklacı’yı aday gösterdi. 
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Üçü de devrimci öğretmen ve ilköğretim müfettişi olan adaylar, üç 
şehirde üçer bin civarında oyla toplamda 10 bine yakın oy aldı.  

1979 Kasım:  

Kurtuluş yükselmekte olan faşist saldırılara karşı bir eylem birliği 
oluşturmak için çağrı yaptı. Devrimci Sol, Emeğin Birliği ve Türkiye 

Emekçi Partisi (TEP) olumlu yanıt verdiler. "Devrimci Eylem Birliği" 
(DEB) adıyla gerçekleşen ittifak, “yapılan ittifakın Kürdistan'ı da 

kapsaması ve bu bölgede "anti-sömürgeci ilke"nin kabul edilme-
mesi nedeniyle” Kurtuluş içinde tartışma çıktı ve DEB'ten çekilme 

karan alındı.  

1979 Aralık: 

Kürdistan Seksiyonu'nun yayın organı olarak Türkçe-Kürtçe dergi 

Şoreş (Devrim) çıkmaya başladı. Şoreş, 12 Eylül darbesinden ön-
ce bir sayı daha çıkacaktı. 

1980 Nisan:  

1979 yılı sonunda generaller Cumhurbaşkanı Korutürk'e bir "Uyarı 
Mektubu" verince Türkiye'nin artık bir darbenin eşiğinde olduğu iyi-

ce anlaşıldı. GMK özel bir toplantı yaparak muhtemel bir darbe 
karşısında alınması gereken önlemleri tartıştı ve bazı özel kararlar 
aldı. 12 Mart dönemindeki gibi örgütsel olarak tümüyle imha olma-

mak için düşünülen tedbirler arasında Yazı Kurulu'nu oluşturan 
Mahir Sayın ve Doğan Tarkan'ın kısa süre içinde yurtdışına çıkma-

sı da vardı. Ancak iki GMK üyesinin yurtdışına çıkması da dahil 12 
Eylül darbesi gelinceye kadar alınan bu kararların hemen hiçbiri 
uygulanmadı. 

1980 15 Mayıs:  

Sıkıyönetimin engellemeleriyle uzun zamandır mücadele eden haf-

talık Kurtuluş Gazetesi 112. sayısında yayınına son verdi ve on 
beş günlük Öncü Dergisi yayımlanmaya başladı.  

1980 Haziran:  

Antalya Sebze Hali'nde çalışan Kurtuluşçular ve Dev-Yol'cular ara-
sında çıkan silahlı çatışma bir kez daha iki siyasi hareketi karşı 

karşıya getirdi. Halde çalışan Sabahattin Çakmak adında bir Kurtu-
luşçu silahla vurularak ölürken diğer taraftan da yaralananlar oldu. 
Bir süre devam eden kavga ve çatışmalar daha da büyümeden 

Merkez'den müdahalelerle engellendi.  
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1980 Temmuz:  

İşçi sınıfının en militan ve politik kesimlerini barındıran DİSK'in ge-
nel kongresi yapıldı. Kurtuluş, Dev-Maden Sen, Limter- İş, Nakli-

yat- İş, Keramik- i İş, Tekstil-İş, Gıda- İş gibi sendikalardan gelen 
24 delege ile TKFden sonra en çok delegeye sahip ikinci sosyalist 

örgütlenme oldu. 

1980 1 Eylül:  

Sıkıyönetimin engellemeleri dolayısıyla Öncü Dergisi de yayınına 
son verdi ve yine on beş günlük periyodla çıkacak EKİM Dergisi 

yayına başladjl Derginin ikinci sayısı matbaadayken 12 Eylül dar-

besi oldu.  

1980 12 Eylül:  

10-11 Eylül günleri İstanbul'da toplanan GMK toplantının bittiği sa-

atlerde o akşam darbe olacağına ilişkin bir duyum aldı ama kesin-
leştiremedi. İstanbul'dan Ankara'ya dönmekte olan GMK üyeleri 

Şaban İba ve Ali Demir otobüsle yoldayken gerçekleşen darbenin 
ilk gün kargaşası içinde fark edilmeden Ankara'da güvenli bir eve 
ulaştı. 

1980 Eylül sonu:  

İstanbul'da olan ve hemen toplantı yapan Ali Demir ve Şaban İba 

dışındaki beş GMK üyesi "Geri Çekilme Kararı" diye bilinen ve 
esasen kadroların ve örgütsel ilişkilerin korunmasını ve "işçi sınıfı-
nın içine ve büyük kentlere doğru çekilmeyi" öngören bir politika 

belirledi. Bir yandan da Devrimci Yol ve Halkın Kurtuluşu ile görü-
şerek askeri cuntaya karşı bir mücadele cephesi oluşturmak için gi-

rişimde bulunma karan alındı. 

1980 1 Ekim:  

Kurtuluş imzalı bir siyasi bildiriyle 12 Eylül'le birlikte bir "askeri dik-

tatörlük" kurulduğu, eğer faşist bir diktatörlüğe dönüşmezse birkaç 
yıl sonra geri çekilebileceği ve ağır illegalite koşullarında zorlu bir 

mücadeleye hazırlanmak gerektiği vurgulandı.  

1980 8 Ekim:  

Kurtuluş militanı Necdet Adalı idam edildi. Ailesine yazdığı son 

mektubunda, "Sizleri ve ezilen halklar uğruna mücadeleyi erken bı-
rakmak zorunda kaldığım için üzgünüm" diye sesleniyordu.  
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1980 Ekim:  

Mahir Sayın ve Doğan Tarkan, Suriye sınırından gizlice yurtdışına 

çıktı.  

1980 Kasım:  

Devrimci Yol ve Halkın Kurtuluşu ile İstanbul'da görüşme yapılarak 

Cuntaya karşı birlikte mücadele önerisi yapıldı. Sonuçta üçlü gö-
rüşme ve eylem birliği girişiminden bir sonuç çıkmadı. 

1981 Şubat:  

Örgütün askeri diktatörlük koşullarına uygun olarak yeniden düzen-
lenmesinin büyük ölçüde tamamlandığı düşüncesiyle İhami Aras 

ve Ali Demir de yine Suriye sınırından gizlice yurtdışına çıktı. 

1981-Mart:  

Bir kısım kadroların ülke dışına çıkarılması için ilk adımlar atıldı. 

(Metin Ayçiçek, Ocak ayında kendisine bildirilen ve Mart başında 
Kaçaroğlu ile yaptığı son görüşmeden sonra Suriye’ye çıkarıldı.)  

1981 Mart:  

Mustafa Kaçaroğlu İstanbul'da Erdal Kantar ile yapacağı örgütsel 
bir randevuda polisin kurduğu tuzak içinde yakalandı.  

1981 Mayıs:  

İsmet Öztürk de yurtdışına çıktı. Bu arada GMK üyelerinin yanı sıra 
bazı siyasi kadro ve militanlar da yurtdışına çıktı ve daha önce ilişki 

kurulmuş olan Filistin Kurtuluş Örgütü kamplarına yerleşti.  
Necdet Adalı ile birlikte idama mahkûm edilen ve cezaevinden firar 

ettikten sonra Filistin'e gönderilen Kemal Ergin, 17 Mayıs 1981'de 
denizde yüzerken boğularak öldü.  

1981 Mayıs - 1983 Mayıs: 

GMK'nın eski üyelerinden sadece Şaban İba Türkiye'de kaldı. 
Yurtdışına çıkan eski GMK üyelerinden Mahir Sayın ve Doğan 

Tarkan'ın "Yazı Kurulu” olarak görev yapmaları öngörülmüştü ve 
Suriye'den Avrupa'ya geçtiler.  
Suriye'deki GMK üyeleri İlhami Aras, Ali Demir ve İsmet Öztürk ise 

"koruma” altındaydı ve ancak Türkiye'ye döndüklerinde görev ve 
yetkilerini yeniden üstleneceklerdi.  

Türkiye içindeki GMK üyeleri de “Politbüro” olarak görev yapıyordu. 
Tutuklanmalarla GMK eksildikçe "yedek" olarak saptanan yeni üye-
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ler görevlendirildi. Böylece ilk aşamada Saim Koç ve Mustafa Ya-
vuz Politbüro'ya dahil oldu. Celal Polat ve İrfan Cüre de yedek üye 

olarak belirlendi. Mayıs 1982'de Mustafa Yavuz ve Celal Polat ya-
kalanınca İrfan Cüre ve daha önce yedek üye olarak belirlenen 
Seyfi Öngider GMK üyesi oldu. Bu arada Kasım 1982'de Saim Koç 

da yakalandı ve böylece Türkiye içindeki GMK üyeleri Şaban İba, 
İrfan Cüre ve Seyfi Öngider’den ibaret kaldı. Bu üç kişi Politbüro'yu 

oluşturdu ve Türkiye içindeki GMK üyeleri olarak 1983 Mayıs ayına 
kadar örgütü yönettiler.  

1981 Temmuz: 

X Kentinin A Organı 'Yazı -1’ başlıklı yazıyı kaleme aldı.   

1981 Temmuz:   

Polilbüro kararı ile üyeliklerin askıya alınması.  

1981 Kasım:  

PolitBüro’nun 7 - 8 Kasım 1981 tarihinde aldığı ve daha sonraki sü-

reçte gerçekleşen bütün tartışmalara kaynaklık yapan kararların 
alınmışı. (7-8 Kasım Kararları)  ararları.  

1982 Mayıs:  

İlk büyük polis operasyonuyla GMK üyesi Mustafa Yavuz ile Celal 
Polat ve İstanbul il komitesi üyeleri de dahil çok sayıda örgüt üyesi 

ve kadro yakalandı. Bu arada art arda gelen polis operasyonları 
sonucu özellikle Anadolu şehirlerindeki örgütsel ilişkiler dağıldı. Tu-
tuklamalar yaygınlaşıp taşradaki örgütlenmeler varlığını sürdüre-

mez hale gelince İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplanan ilişkiler bu-
ralarda yeniden düzenlendi. Bu arada bir süre sonra Kürdistan'daki 

komiteler de feshedilip üç büyük şehre aktarıldı.  

1982 Yazı ve Sonbaharı:  

EKİM dergisi örgütün merkez organı olarak gizli çıkmaya başladı. 

Örgütsel düzenlemeler oturdukça derginin illegal koşullarda basımı 
düzenli hale geldi ve dağıtımı giderek arttı. Yüzlerce örgüt milita-

nıyla ilişki sürdürmenin en önemli aracı haline gelen derginin adı 
daha sonra KURTULUŞ oldu.  
Bu arada örgüt üyelikleri askıya alınıp, yeni bir tüzük yapılarak ör-

gütsel düzenlemeler bir bütün olarak herkesi kapsayınca hem ör-
güt içinde tartışmalar büyüdü hem de yurtdışındaki GMK üyeleri ile 

yurt içindeki üyeler arasında tartışma başladı.  
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Doğan Tarkan ve bazı arkadaşları, yurtiçindeki Politbüro tarafından 
"hizip” olarak ilan edilip, bazı üyeler de örgütten ihraç edilince ipler 

iyice gerildi. Sonuçta Suriye'nin Şam kentinde tam üyeli GMK top-
lantısı yapılmasına karar verildi.  

1982 Kasım:  

GMK toplantısı için hazırlık yapmak üzere İlhami Aras Suriye'den 
Türkiye'ye geldi. Tam bu arada Politbüro üyesi Saim Koç yakalandı 

ve bunun üzerine sadece toplantı hazırlığı için gelen İlhami Aras 
da Politbüro'da görev aldı ve Şaban İba, İrfan Cüre ve Seyfi Öng i-

der ile birlikte Şubat 1983'te gizlice Şam'a gittiler.  

1983 Mart-Nisan:  

Şam'da yapılan ve yurt içinden Şaban İba, İrfan Cüre, Seyfi Öng i-

der ve yurtdışından İlhami Aras, Ali Demir, İsmet Öztürk, Mahir 
Sayın, Doğan Tarkan'ın katıldığı ve bir ay kadar süren tam üyeli 
GMK toplantısında, 12 Eylül sonrasındaki siyasal ve örgütsel süreç 

etraflıca tartışıldı.  
Doğan Tarkan Kurtuluş'tan ayrılırken örgütün adı “Türkiye ve Ku-

zey Kürdistan Kurtuluş Örgütü (TKKKÖ) olarak yeniden belirlendi. 
Yurtdışındaki örgüt üyeleriyle birlikte bütün GMK üyelerinin de Tür-

kiye'ye dönmesine ve Türkiye'de önce konferans, sonra da bir 
kongre yapılmasına karar verildi. Nitekim toplantıdan sonra GMK 
üyeleriyle birlikte, o sırada Suriye ve Filistin'de bulunan örgüt üye-

leri parça parça Türkiye'ye döndü.  

1983 Haziran:  

İstanbul Komitesi üyelerinin de aralarında olduğu çok sayıda örgüt 

üyesi, büyük bir polis operasyonuyla yakalandı. Mayıs 1982'den 
sonra örgüt en ciddi kayıplarını verdi.  

1983 Ağustos:  

GMK üyelerinin tümü ülkeye döndükten sonra Erdek'te bir hafta sü-
ren bir toplantı yapılarak yeni dönemde atılacak adımlar kararlaştı-

rıldı. Genel örgüt konferansının temsili olarak gerçekleştirilmesine 
ama kongrenin bütün üyelerin katılımıyla “seyyar” olarak yapılma-

sına ve “sirkülasyon” adı verilen ve gizlice basılıp bütün örgüt üye-
lerine ulaştırılan yazılarla bir "tartışma kampanyası” açılmasına ka-

rar verildi. Ayrıca mali sorunların ağırlaşması nedeniyle yeniden 
soygunlara başlanması da karar altına alındı.  

1983 Ekim:  
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GMK üyesi İlhami Aras İstanbul'da tek başına yakalanarak tutuk-
landı.  

1983 Aralık:  

İstanbul'da yapılan ikinci konferansta, 1982-83 yıllarında görev ya-
pan Politbüro üyeleri “sekter” bir politika izledikleri gerekçesiyle 

eleştirildi. Yeni tüzükle yapılan düzenlemeler sonucu örgüt üyelikle-
rini kaybedenler, “eski hakları geçerli olarak örgüte geri çağrıldı”. 

Ayrıca bu dönemde Kürdistan örgütlenmesinin feshedilmesi nede-
niyle “sosyal-şovenizmden etkilenildiği” belirtilerek özeleştiri çağrısı 
yapıldı.  

1984 Ocak:  

“Sirkülasyonlar” aracılığıyla yürütülen tartışma kampanyasında çe-
şitli görüşler ve karar tasarıları tartışıldıktan sonra bütün örgüt üye-

lerinin oy pusulalarını kongre komisyonuna göndererek oy kullan-
ması yoluyla "seyyar kongre” yapıldı ve Merkez Komitesi seçimi 

gerçekleştirildi. Mahir Sayın, Ali Demir, Şaban İba, İrfan Cüre ve 
Seyfi Öngider MK'ya seçilirken, eski GMK üyesi İsmet Öztürk aday 

olmadı ve bir süre sonra Doğan Tarkan ve arkadaşlarının oluştur-
duğu Kurtuluş Örgütü'ne (KÖ) katıldı.  

1984 Şubat:  

O zamana kadar Türkiye'nin en büyük banka soygunu olan Ziraat 
Bankası Bostancı Şubesi soygunuyla banka soygunları başladı.  

1984 Nisan:  

Banka soygunları dolayısıyla polisin Kurtuluş'a yönelik dikkati arttı 
ve operasyonlar yoğunlaştı. Diyarbakır’da başlayan bir operasyon 

ve takip İstanbul’a sıçradı. MK üyesi Seyfi Öngider ve İstanbul İl 
Komitesi üyelerinin de içinde yer aldığı bir grup yakalanıp tutuklan-
dı.  

1984 Haziran:  

Mahir Sayın MK kararıyla yeniden yurtdışına çıktı. 

1985 29 Mart:  

Yapılan Konferans ve kongre ile iç sorunlarını çözerek toparlanan 
Kurtuluş hemen her yıl polis operasyonları ve tutuklamalarla ciddi 

kayıplar vermesine rağmen örgütsel-siyasal varlığını sürdürdü.  



KURTULUŞ BELGELER - 8. Kitap                       549 

  

6 Kasım 1983 seçimlerinin ardından siyasi ortam gevşemeye baş-
lamıştı. Gençlik içinde bir siyasi hareketlenme vardı ve Kurtuluş’un 

örgütlenme çabalan da dikkat çekiyordu. Bu arada devam eden 
banka soygunları zamanın ANAP hükümeti için siyasi bir sorun ha-

line geldi. Soygunların Kurtuluş tarafından yapıldığını değerlendi-
ren İstanbul polisi, MK üyelerinin yurtdışıyla haberleşme kanallarını 
saptayarak takibe başladı. Belirli bir süre devam eden takip sonu-

cunda polis, Politbüro üyeleri Şaban İba, Ali Demir ve İrfan Cüre 
dahil, banka soygunlarını yapan ekibin çoğunluğuyla İstanbul, An-

kara ve İzmir'deki örgütlerin birçok yöneticisini ve üyesini yakalaya-
rak tutukladı. Örgüt, tarihinin en büyük kaybını verdi.  

MK üyesi olarak sadece yurtdışındaki Mahir Sayın kaldı. 
 

1985 Aralık 

Operasyon sonrası örgütün yeniden toparlanması amacıyla Avrupa 
Özel Organı’nın kararıyla Türkiye’ye gönderilmek istenen Kamil 

Körünoğlu yoldaşın bu görevi kabul etmemesi üzerine, yine aynı 
organın kararıyla İ.Metin Ayçiçek Suriye’ye giderek, oradan illegal 
olarak Türkiye’ye döndü.  
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“KURTULUŞ BELGELERİ” KİTAP DİZİSİ 

 YAYINLANAN BELGELER  

 

SOSYALİST AHLÂK, DEVRİMCİ TAVIR  
Ve ELEŞTERİ - ÖZELEŞTERİ ÜZERİNE NOTLAR 

İ. M. Ayçiçek 
 
 Bu çalışmaya ilişkin açıklama notu  
 Sunuş 
 Bu kitabın öyküsü 
 Sosyalist Ahlâk, Devrimci Tavır ve Eleştiri-Özeleştiri Üzerine Notlar 

 Bir Faşistin Ahlâk Üzerine Ahlâksızlığı 
 Genç Kurtuluş’tan arkadaşlara Mektup  

 Bir Faşistin Ahlâk Üzerine Ahlâksızlığı 
 Genç Kurtuluş’tan arkadaşlara Mektup  

 Ayça’ya Mektup 
 BEKAA’da (Beyrut-Lübnan) Filistin Kurtuluş Örgütü bileşenlerinden 
Cephe-t-ül Nidal Kampında Sosyalist Ahlâk Anlayışı ve Devrimci Tavır” 

üzerine yaptığım seminerin notları. 
 

SOSYALİST İDEOLOJİK EĞİTİMİN ÖNEMİ 
 Ve YÖNTEMİ ÜZERİNE.    

İ.M.Ayçiçek 

 Sunuş 
 Teorik Eğitimin Önemi ve Yöntemi Üzerine 
 Eğitim Çalışması, Siyasi Çalışma ve Merkezî Yayın Organı 
 Sosyalist İdeolojik Eğitimin Önemi ve Yöntemi Üzerine 
 Sıkıyönetim, Sosyalist İdeolojik Eğitim Çalışmalarımızı Engelleyememe-
lidir.  

 BSP-D Merkez Organı’nın Eğitim Çalışmaları Üzerine Görüşleri.  
 Teorik Çalışmalarımız Üzerine Dayandırılmamış Hiçbir Siyasal Faaliye-

timiz Kalıcı Olamaz 
 İdeolojik Eğitim Çalışmalarımıza Başlarken “Giriş” Anlamında Açıklama-

lar 
 ERNK İçin Eğitim Örgütlenmesi Taslağı  
 Devrim İçin Eğitim Devrimin Eylemidir-1. 

 Devrim İçin Eğitim Devrimin Eylemidir-2.  
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KURTULUŞ GAZETESİ YAZILARI.   

İ.M.Ayçiçek 
 

 Sunuş 
 Bilmek ve Öğrenmek köşe yazıları: Diyalektik ve Tarihi Materyalizm. 

Kurtuluş Gazetesi. Sayı 71, 73, 80, 83, 84. 1979. 
 Bilmek ve Öğrenmek köşe yazıları: Diyalektik ve Tarihi Materyalizm. 

Kurtuluş Gazetesi. Sayı 71, 73, 80, 83, 84. 1979. 
 Türkiye’de İş Kazaları. Kurtuluş Gazetesi. Sayı 92. 14 Kasım 1979. 
 Türkiye’de Meslek Hastalıkları. Kurtuluş Gazetesi. Sayı 93. 21 Kasım 

1979. 
 İş kazaları ve Meslek Hastalıklarının Nedenleri. Kurtuluş Gazetesi. Sayı 

94, 95.  
 Bütün Ülkelerin İşçileri ve Ezilen Halkların Büyük Dostu J. Stalin’e Selam 

Olsun! Kurtuluş Gazetesi. Sayı 94, 95.  
 Devrimci Mücadele Biçimleri ve Siyasal Kampanyalar Üzerine. Kurtuluş 
Gazetesi. Sayı 98, 99, 100, 101. 

 60’lardan ÖDP’ye Göç ve Göçmenlik. Sosyalist Kurtuluş. Sayı 9. Eylül 
1997. 

 Dokunulmazlığı Yoktur Hiçbir Şeyin, Onurumuzdan Başka. Genç Kurtu-
luş. Yıl 1, sayı 2. Ocak 2000. 

 Türkiye’de Ulusal Kurtuluş ve Türk Militarizminin Kökenleri-1. Kurtuluş. 
Sayı 4. Nisan-Mayıs, 2006. 
 Türkiye’de Ulusal Kurtuluş ve Türk Militarizminin Kökenleri-2. Kurtuluş. 

Sayı 5. Haziran-Ağustos, 2006.  
 Homeros’tan Bush’a Savaş Üzerine Notlar. Kurtuluş. Sayı 6. Eylül-Ekim, 

2006.  
 Türkiye’de Etnik Yapı. Kurtuluş. Sayı 10 – Temmuz - Ağustos 2007.  
 Adalı İçin Koçaklama. 17 Ekim 1997.  

 Bir Devrimci Öğretmen: Recep Cüre. Özgür Politika Gazetesi. 05. Ekim, 
2004.   

 Bir Devrimci Öğretmen: Recep Cüre. Özgür Politika Gazetesi. 05. Ekim, 
2004.  

 Sverdlov. Kalinin ya da Çörtük İsmet. 
 Selam Sıtkı Yoldaşım.  
 Nevzat’a  

KURTULUŞ BELGELERİ 1. Kitap 

 İsmet Öztürk’e İthaf 

 Sunuş 
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 Dönemin Kısa Kronolojik Tanımı 
 Sverdlov. Kalinin ya da Çörtük İsmet.  XWE Metin AYÇİÇEK.  

 GMK,  Eylül 1980.  
 GMK,  Kasım 1980. 
 GMK,  Aralık 1980.  

 Yeni Dönem Yeni Görevlerimiz. GMK. (Kurtuluş). 1981.   
 X Kentinin ‘a’ Organının Yazısı: Yazı-1. Temmuz 1981. 

 X Kentinin ‘a’ Organı ile Merkez Yöneticisinin Yaptığı Konuşmada Mer-
kez Yöneticisinin Notları. 

 Statülerin Askıya Alınması Üzerine Politbüro Kararı. Temmuz 1981 
 X Kentinin ‘a’ Organının Yazısı: Yazı-2. ( ‘Eylül ? ) 1981. 
 Özgün’ün Yazısı. Eylül 1981. 

 Sefer’in (F.B) Yazısı. Eylül 1981. 
 Politbüro’nun 7-8 Kasım 1981 Kararları. 

 Program. Kasım 1981. 
 Yoldaşlara Açık Mektup-1 Hulki (D.T.) Şubat 1982. 
 Yeni üye alımına ilişkin Politbüro Kararı. Şubat 1982. 

 12 Eylül Hizbini Mahkûm Edelim. Ocak 1982. 
 12 Eylül Hizbini Mahkûm Edelim Kampanyası Sonuçları. Şubat 1982.  

 Ulusal Sorun üzerine. GMK-İÖ. (Barış Derneği Davası üzerine EKİM’de 
çıkan yazılara ilişkin eleştirilere yanıt. Ulusal soruna bakış.)   

 Politbüro Mayıs 1982 Raporu. 
 Tüzük. 
 Açık mektup-2 Hulki (D. T.) 

 Hulki Yoldaşa İlişkin Politbüro Raporları. 
 Hulki Yoldaşa İlişkin Politbüro Kararları. 

 Proletarya Partisinin Çalışma Tarzı. Kurtuluş Sosyalist Dergi. S. 21. 
Şubat 1978. 

 Red ve İnkar. ÖNCÜ Dergisi. Sayı. 2. 12 Haziran 1980.  
 Kitlelerle Bağ Sorunu ve Teorik Eğitimin Önemi. Yeni ÖNCÜ Dergisi. 
Sayı. 2. 12 Haziran 1980. 

KURTULUŞ BELGELERİ 2. Kitap 

 İthaf.  
 Sunuş 
 Dönemin Kısa Kronolojik Tanımı 

 Yaşasın Proletarya Sosyalizminin Birliği. R. Kasım. Şubat 1982. 
 EK. R. Kasım. Mart 1982.  

 Yoldaşlar. Hasan Gelen. 12 Mayıs 1982.  
 Yazı. T. Akın. Mayıs 1982. 
 Haziran Operasyonu ve Düşüncelerimiz. Temmuz 1982. 

 Yoldaşlara Mektup. İşçi Ali. 16 Ağustos 1982.  
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 Hareketimizdeki Son Çatlama. GK. Ekim 1982. 
 Hareketimizin İlkeli Davranma Geleneği Üzerine. Azad Roj. 8 Kasım 

1982. 
 Tasfiyeciliğe Karşı Leninizm’in Bayrağını Yükseltelim. 

 12 Eylül’den Bugüne Hareketimiz. Tasfiyeci Saldırı Yenilecektir. KÖ-GK. 
Aralık 1982.  
 Yoldaşlar. GK. Ocak 1983. 

 Gündemdeki Tartışmalara İlişkin Bazı Öneri ve Tezler. GK. Ocak 1983. 
 Yoldaşlar. Recep (Hulki). 20 Şubat 1983. 

 Komünistlerin Birliği İçin Öneriler. T. Akın, Mümin, Özgün, R. Kasım. 
 Merkez Hizibin Tasfiyeciliğinin Yeni Bir Göstergesi. Proletarya Dışında 

“Proletarya Partisi” Kurma Aceleciliği.  Şubat 1983. 
 Türkiye ve Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü. GMK’sına ve Tüm Yoldaş-
lara. Recep (Hulki). Nisan 1983. 

 1983 - Mayıs’da Geçici Komitenin GMK’ya ilettiği yazının önsözüdür. 
 TKKKÖ GMK’sına ve Tüm Yoldaşlara.  GK. Mayıs 1983.  

 Bir Rapor Üzerine Gecikmiş Bir Cevap. Recep Gökırmak. Mayıs 1983. 
 Yenilginin Ardından Genel Durum. Azad Roj. Haziran 1983.  
 İki Anlayış. Gürkan. 26 Mayıs 1983.  

 GK Hangi Şartlarda Doğmuştur. R. Gökırmak. Mayıs 1983. 
 Birliği Yeniden Örelim. Recep Gökırmak. Haziran 1983. 
 İki Sosyalist İşçi Yazı Kurulu Üyesinin Açıklaması. L.Karadeniz, 
M.Gürakın. Ağustos 1983.  

 Geçmişi Değerlendirmeden Geleceğe Varamayız. M. Şahin. Ağustos. 
1983. 
 Proletarya Demokrasisinin Partide ve Devlette Somutlanması Üzerine 

Bazı Görüşler. R. Kasım.  Ağustos 1983.   
 Ulusal Sorun Üzerine. Engin Sadık. Ağustos 1983. 

 T.ve K.K.K.Ö  GMK’sına. Hulusi. 26 Ağustos 1983. 
 TKKKÖ GMK’sına. Cumali. 31 Ağustos 1983. 

 TKKKÖ GMK’sına. T. Akın. 5 Eylül 1983. 
 T. ve KKKÖ GMK’sına. R. Kasım. 
 Önsöz. Recep Gökırmak. Haziran 1983.  

 Uzlaşmazlık Politik Bir Çizgi Haline Gelmemelidir. M. Sefa. Ekim 1983. 
 Avrupa Sempatizan Örgütlenmesi 

 Hollanda Örgütlenmesi. 

KURTULUŞ BELGELERİ 3.Kitap  

 Sunuş 
 Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü’yle (USTE) (ISHA) yazışmalar.  

 Dönemin Kısa Kronolojik Tanımı.  
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 İçinde Bulunduğumuz Örgütsel Bunalım ve Gelinen Noktada Durum. 
Halil S. Atay. . Şubat/Haziran 1983. 

 Bugün Kürt ve Türk Komünistlerinin Önündeki Temel Görev Yenilginin 
Çok Yönlü Nedenlerini Açığa Çıkarmaktır. Şefik Yardımcı. 
 Sevgili arkadaşım. (D. Tarkan’dan İ.M.Ayçiçek’e. ) 8.01.1982. 

 Değerli Yoldaşım (İ.M.Ayçiçek’ten D. Tarkan’a) 25. 01. 1982. 
 Sevgili Yoldaş. (D.Tarkan’dan İ. M. Ayçiçek’e) 1. 03. 1983. 

 Aziz Yoldaşlar. (D.Tarkan’dan Genele ve İ. M. Ayçiçek’e) 14.06.1983.  
 Değerli Yoldaşlar (İ.M.Ayçiçek’ten Beyrut’taki yoldaşlara.) 

 TKKKÖ GMK’sine. Avrupa’daki Örgüt Üyeleri. İMA (Almanya), KK (İs-
veç). 
 TKKKÖ Avrupa Özel Organı’na. Cafer Kamil (M. S). Ekim ortası 1982.  

 Abu Ahmed’den (İ.M.A) Abu Said’e (K.K) Mektup. Ocak 1983.  
 TKKKÖ- GMK Raporu. Temmuz-Ağustos 1983. KURTULUŞ - TKKKÖ 

Merkez Yayın Organı. 
 Yoldaşlar, TKKKÖ. GMK Raporu - Ekim 1983.  
 TKKKÖ- GMK'nin GEÇİCİ KOMİTE ile ilgili olarak aldığı karar. TKKKÖ-

GMK.  
 TKKKÖ GMK. Deklarasyon. Temmuz-Ağustos 1983. KURTULUŞ – 

TKKKÖ Merkez Yayın Organı. 
 Sosyal Şovenizm Saflarımızı Delemez. Cafer Kamil.    

 Anlamsız Bir Kararın Düşündürdükleri. Şefik Yardımcı. 
 Yoldaşlar. K. Sultan. Temmuz 1983.  
 DEB Olayı. S. Yıldız. 14 Mart 1984. 

 Sosyalist İşçi Neden çıkıyor? Sosyalist İşçi Özel Sayısı. 1. 23 Ağustos, 
1981. (Almanya). 

 Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm İçin. Sosyalist İşçi özel Sayısı. 1.  23 
Ağustos, 1981. (Almanya). 

 “Demokrasi”ye Geçiyoruz. Sosyalist İşçi. Özel Sayı. Eylül 1983. (İsveç).  
 KURTULUŞ Çıkıyor. Sosyalist İşçi Özel Sayı. 1 Mayıs 1984. 
 TKKKÖ'nün GEÇİCİ KOMİTE Örgütü Hakkında Kararı. Sosyalist İşçi 

Özel Sayı. 1 Mayıs 1984. 
 Anılar. 

 THKP/C - KURTULUŞ için MİT RAPORU.  

KURTULUŞ BELGELERİ 4. Kitap  

 Sunuş.  
 Dönemin Kısa Kronolojik Tanımı. 

 Şaban İba. İsmet Öztürk’ü Hatırlamak. 20 Kasım 2018. 
 İsmet Öztürk. Önsöz Yerine. Haziran 2016.  
 F. Yıldız. Sorunlarımıza Genel Bir Bakış – I. 

 F. Yıldız. Sorunlarımıza Genel Bir Bakış – II. 
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 F. Yıldız. Sorunlarımıza Genel Bir Bakış – III. 
 Abu Ahmed (İ.M.Ayçiçek)’den GMK’ya Mektup. 20 Aralık 1983.Fransa. 
 Abu Sabri’den (İsmet Öztürk)’den Abu Ahmed’e Mektup. 9 Şubat 1982.  
 İsmet Öztürk. Komünist İşçi Partisi Hedefiyle Yola Çıkan Kurtuluş’un ‘Yol 

Ayrımı’. 
  İsmet Öztürk. Küf Kokuları Gelmeye Başlıyor.  
  II. Konferans Tutanağı.  

  TKKKÖ. II. Konferans Kararları.  
  TKKKÖ. Tüzük.  

  C.K ’dan İ. M. Ayçiçek’e Mektup. 22 Şubat 1984. 
  E.T ’den İlyas’a (İ. M. Ayçiçek) Mektup. 13 Şubat 1984.  

  İ.Halef’den Avrupa Organı’na Mektup. 19 Şubat 1984. 
  F. Yıldız. Yoldaşlara Cevap ve Savunmam. 5 Temmuz 1984. 
  F. Yıldız. Tartışmalar ve Eleştirilere Cevap. Eylül 1984.   

  A. Şerif’ten Abu Ahmed’e Mektup.  4 Ocak 1984. 
 İ. Halef’ten Abu Ahmed’e Mektup.  

 E. T ‘den İ. M. Ayçiçek’e Mektup. 21 Ağustos 1984. 
 E. T ‘den İ. M. Ayçiçek’e Mektup. 26 Ağustos 1984.  
 E. T ‘den AVRUPA ORGANI’na Mektup. 1984. 

 Sadık Engin (Seyfi)’den Abu Ahmed ve Said’e Mektup. 8 Ağustos 1983. 
 ZAZA’dan Abu Ahmed’e Mektup.  

 Mustafa Yavuz. Hizipler “Demokrasisi” ve “Ekim Sapması” Efsanesi. . . 
17 Mart 2009. 

 Atila Karagöz. Kısa tanıtım.  
 Yaşamı, Mücadelesi ve Görüşleri ile Yol Gösteriyor. Kurtuluş Sosyalist 
Dergi’nden Yoldaşları. 

 Atila Karagöz. Haziran Operasyonu / Gayrettepe Anısı.  
 İsmet Öztürk‘den Atila Karagöz’e Mektup-1. 

 İsmet Öztürk‘den Atila Karagöz’e Mektup-2.  
 İsmet Öztürk‘den Atila Karagöz’e Mektup-3. 24 Kasım 1989. Çanakkale 

Cezaevi. 
 İ. M. Ayçiçek. GOGOL’un Paltosu ya da ÇÖRTÜĞÜN Şapkası Altından 
Çıkmak. 16. Kasım 2020.  

KURTULUŞ BELGELERİ 5. Kitap. 

 İthaf :Yaşar Çark anısına! K. Kaçaroğlu  / C. Turan / Ali Kemal İpek / S. 
Kır. 
 Çıkarken. Kurtuluş Sosyalist Dergi. Sayı 1. Haziran 1976. 

 Yol Ayrımı. ( Geçmişin Değerlendirilmesi Üzerine Bir İnceleme. 1). Kur-
tuluş Sosyalist Dergi. Sayı 1. Haziran 1976. 

 Evrim ve Devrim Aşamaları. ( Geçmişin Değerlendirilmesi Üzerine Bir 
İnceleme. 2). Kurtuluş Sosyalist Dergi. Sayı 1. Haziran 1976. 
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 Öncü Savaşı Üzerine. ( Geçmişin Değerlendirilmesi Üzerine Bir İncele-
me. 3). Kurtuluş Sosyalist Dergi. Sayı 7. Aralık 1976.  
 Türkiye’de Ulusal Sorun. Kurtuluş Sosyalist Dergi. Sayı 2. Temmuz 
1976. 
 Yakın Geçmişin Tarihsel Önemi. Kurtuluş Sosyalist Dergi. Sayı 2. Tem-

muz 1976.   
 Sosyal Emperyalizm mi, Büyük Han Şovenizmi mi? EMEKÇİ Dergisi. 

Nisan-Mayıs 1975 - Sayı 18-19.   
 TEKEL Direnişi Üzerine. Kurtuluş Sosyalist Dergi. Sayı 37. Şubat-Mayıs 

1980.  
 Görevimiz.  EKİM Dergisi. Sayı 2. 5 Ekim 1982.  
 Örgüte Güven Mücadeleyi Kazanmanın Ön Koşuludur. EKİM Dergisi. 

Sayı 2. 5 Ekim 1982. 
 DİSK ve Barış Derneği Davaları. EKİM Dergisi. Sayı 2. 5 Ekim 1982. 

 Ermeni Sorunu. EKİM Dergisi. Sayı 2. 5 Ekim 1982. 
 Bazı Yanlış Eğilimler Üzerine. EKİM Dergisi. Sayı 3. 17 Ekim 1982. 
 Çuvaldızı Kendimize İğneyi Başkasına Batıralım. EKİM Dergisi. Sayı 3. 

17 Ekim 1982.  
 Kürdistan'da da Gelecek Proletarya Sosyalizminindir. EKİM Dergisi. 

Sayı 3. 17 Ekim 1982.  
 Şoreş Çıkarken Kürdistan’da Durum. Şoreş. (Karkerén hemû welatan û 

gelen bındest yekbın) Yıl1. Cilt 1. Sayı 1. Haziran 1980. 
 İlyas’a (İ. M. Ayçiçek) İsveç’te yaşayan Z üzerinden C.K’dan mektup. 
Kasım 1983.  

 Örgütümüzde Güven Sorunu Üzerine. C. Güneş.  
 Yerel Komite’ye Örgütlenme Konusunda Görüş ve Önerilerimi İleten 

Rapordur. (İstanbul Kriminal PolisLab. İnceleme. Uzm. 88/1178.)  
 Yeni Durum ve Görevlerimiz. Leyla, Çağatay, Tarık, Hüseyin, Faruk 

(Naci). 16 Mayıs 1983. 
 Hareketimizin Bazı Sorunları Üzerine-I.  İ.Halef. 
 Hareketimizin Bazı Sorunları Üzerine-II. İ.Halef. 
 Tartışmalara İlişkin Bazı Notlar.  Necati Aydın. 
 12 Eylül ve Sonrası Hareketimizin Durumu. Yaman Yavuz. 16 Eylül 

1983.   
 GMK’nın Son Kararı ve Tasfiyeciliğin Yeni Boyutları. Kurtuluş-GK. Ocak 
1984.  
 Hareketimizin Bazı Sorunları Üzerine. III.  İ.Halef. 
 Hareketimizin Bazı Sorunları Üzerine. IV.  İ.Halef.  

 Hareketimizin Bazı Sorunları Üzerine. V.  İ.Halef. 
 Hatalarımız Ulusal Sorunla Sınırlı Değildir. Eylül, 1983. Ender Tahsin.  

 C. K’dan İ. M. Ayçiçek’e Türkiye’den mektup. 4 Mart 1984.  
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 Avrupa Komitesi’nin 10 Kasım 1984 Tarihinde “K” Yoldaşla Birlikte Yap-
tığı Toplantının Tutanağıdır. Avrupa Özel Organı.  

 Kurtuluş-Belgeler. Asım ÖZ. 2. Ocak, . 2021. 
 Bayram IŞIK ile yazışmalar. 

 M. Kemal Kaçaroğlu ile yazışmalar.  
 Nidai MESUTOĞLU.  
 Tarih Aktarımına İlişkin M. Yavuz ve S. Kır arasında yazışma.  

 

KURTULUŞ BELGELERİ 6.Kitap 

 İthaf 
 Sunuş 

 Batıda ve Türkiye’de Kadın Hareketleri. KSD. Sayı 33. Eylül 1979.    
 Kadın Sorunu. KSD. Sayı 36. Ocak 1980. 
 Niçin Çıkıyoruz? Demokrat Kadın. Sayı 1, Mayıs 1980.  
 DKD Başkanı ile Röportaj. Demokrat Kadın. Sayı 1, Mayıs 1980.  

  Bilge Olgaç ile röportaj. Demokrat Kadın. Sayı 1, Mayıs 1980.  
 Dişi Kuş Yuvayı Yapabilir Mi Artık? Demokrat Kadın, Sayı 2. Temmuz, 
1980.  

 İkili Sömürü-İkili Baskı. Demokrat Kadın, Sayı 2. Temmuz, 1980.  
 Ardından Ağlamak İstemiyorsan Önünde Koş Demokrat Kadın, Sayı 3. 

Ağustos, 1980. 
 Tarihte Kadınlar Ne Yaptı? Demokrat Kadın, Sayı 3. Ağustos, 1980.  

 Kadın İşçiler de Yönetici Olabilirler! Demokrat Kadın, Sayı 4. Eylül, 
1980. 
 Devlet Çocuklarımıza Öğretildiği Gibi mi? Demokrat Kadın, Sayı 4. Eylül, 

1980.  
 Kadın Çalışması Ve İdeolojik Mücadele. Kurtuluş Gazetesi. Sayı 90. 24 

Ekim 1979.   
 Anti-Faşist Savaş Ve Kadınlar. Kurtuluş Gazetesi. Sayı 45. 8 Kasım 
1978. 

 Örgütlenme Üzerine. Kurtuluş Gazetesi. Sayı 92. 14 Kasım 1979.  
 Ev Kadınları Arasında Çalışma. Kurtuluş Gazetesi. Sayı 84. 5 Eylül 

1979. 
 Memur Kadınlar Arasında Çalışma. Kurtuluş Gazetesi. Sayı 89. 19 Ekim 

1979.   
 PTT Yöneticileri Kadınları Köle Gibi Çalıştırırlar. Kurtuluş Gazetesi. Sayı 
49. 5 Aralık 1978. 

 Eşit İşe Eşit Ücret - Kurtuluş Gazetesi. Sayı 17. 25 Nisan, 1978.  
 Çocuk Sorunlarının Çözümü Sosyalizmdedir. Kurtuluş Gazetesi. Sayı 

101. 17 Ocak, 1980. 
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 Güzellik Yarışmaları Bir Burjuva Oyunudur. Kurtuluş Gazetesi. Sayı 47. 
21 Kasım 1978.  

 (8 Mart’ın Anlamı) Kurtuluş Gazetesi. Sayı 10. 8 Mart 1978. 
 Kadınlar Oligarşinin Oyununa Gelmeyecektir! Kurtuluş Gazetesi. Sayı 
69. 24 Mayıs 1979.  

 Kadınların Kurtuluşu İşçi Sınıfının Kurtuluşuna Bağlıdır. Kurtuluş Gaze-
tesi. Sayı 102. 24. Ocak, 1980. 

  Emekçi Kadının Demokratik Talepleri. Kurtuluş Gazetesi. Sayı 102. 24. 
Ocak, 1980. 

 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
 Sosyalist İdeoloji Ve Kadın. Kurtuluş İçin İLERİ - Sayı 7. Temmuz 1979.  
 8 Mart ve Sosyalist Gelenek.  

 Feminizm Üzerine Genel Bir Değerlendirme. 
 Kadınlar. (Şiir) Murat Tıkıroğlu.  

 İslam-Kur’an, Cinsellik ve Kadın 
 Cinsel Özgürlük Üzerine. 
 Filistinli Kadınlarla Dayanışmayı Yükseltelim.  

 Nuran Ağan’dan M.Ayçiçek’e kadın sorunu ve gazete hakkındaki görüş-
lerini ileten mektup.  

 Kadın Yoldaşların Durumu. EKİM Dergisi. Sayı 3. 17 Ekim 1982.  
 GMK’nın Açıklaması. Kurtuluş MYO. Sayı 13. Ekim/Kasım 1983. 

 Kurtuluş Örgütü Tüzüğü. 
 8 Mart Dünya Kadınlar Günü.  Aysel Sezgin. TKKKÖ MYO. Kurtuluş. 
Sayı 8. Mart 1983.   

 1. Olağanüstü Kongre Belgesi. 
 GMK'nin Kadın Yoldaşlarla İlgili Kararı Üzerine. GMK Yazı Kurulu.  

 1. Kongre Üzerine. Kadın Sorunu Üzerine. TKKKÖ MYO. Sayı 62. Mart 
1986. 

 1. Olağan Kongre Kararı Doğrultusunda 1. Olağanüstü Kongremiz. (Ka-
dın yoldaşlar) 
 Yerel Örgüt Konferansına Kadın Yoldaşlar da En Aktif Biçimde Katılma-

lıdır. A. Sezgin.  
 Yerel Örgüt Konferansında Kadın Yoldaşların Durumu Üzerine Birkaç 

Söz. Güngör.  
 Yerel Örgüt Konferansında Kadın Yoldaşların Durumu Üzerine Birkaç 
Söze Birkaç Söz. Ferit Hazar. 

 İstanbul İl Örgütü Konferans Kararları. (Kadınlarla ilgili bölüm. ) TKKKÖ 
MYO. KURTULUŞ. Sayı 61. 

 “Kadınlar Alınmaksızın” değil, “Kadınlar Katılmaksızın Devrim Mücade-
lesi Başarıya Ulaşamaz” İ. Semra. 

 Kadın Sorunu, Erkek Egemen Örgüt Ve Yaşam Biçimi. Faruk Çetin.  



KURTULUŞ BELGELER - 8. Kitap                       559 

  

 Kadınların Kurtuluşu Sosyalizm. Kemal Tarık. TKKKÖ MYO Kurtuluş-
Sayı 57. Avrupa Özel Eki. Ekim 84.  

 Kadın ve Özgürlük. Derya Dereli. (Sevil).  
 Kadın Sorunu ve Erkeklerin Kurtuluşu. C. Kamil.  

 Kadın Özgürlüğü, Laiklik, Başörtüsü Üzerine. Aysel Sezgin. TKKKÖ 
MYO. Sayı 64. (Ocak-Şubat. 1986.  
 Askeri Diktatörlüğün Zindanlarından Mektup: Mamak Cezaevinde Kadın 

Tutukluların Direnişi Sürüyor. TKKKÖ MYO Kurtuluş. Sayı 56. Eylül 1984.  
 1 Ağustos 1986 Genelgesi.  

 Kadınların Siyahlı Protesto Basın Bildirisi.  
 Bugün İsyanımız Siyahla. Nesrin Tura. Sosyalist-Feminist Kaktüs.Sayı8. 

 Siyah Protesto. A. Müjgan, F. Mefkure, N. Çağlar. Kaktüs Sayı 8.  
 Erkek Tarzına Bulaşmak. Konuk yazar: Asiye Müjgan. Yeni öncü. Sayı: 
21.  
 Kadın Sorunu Üzerine İki Kitap. D. Nişvan. TKKKÖ Merkez Yayın Orga-
nı KURTULUŞ. Sayı 54. Temmuz, 1984.  

 İşçi Sınıfı İki Cinsiyetten Oluşur. (Çeviri İle Bağlantılı Olarak İş Bölümü 
Üzerine Bazı Açıklamalar) C. Kamil. TKKKÖ MYO Kurtuluş. Sayı 54. 
Temmuz, 1984. 

 Nedret SENA’nın “Kadın Sorunu Erkeklerin de Sorunudur” Kitabına Ön-
söz. Mart 1988. Ahmet H. Ural.  
 Nedret SENA. “Sosyalizm mi, Feminizm mi“ Kadın Sorunu Erkeklerin de 
Sorunudur” Yeni Aşama Dergisi Yayınların. Mart 1988.  

 Ben Doğarken İktidar Olmuşum I-II. Necmi Gül (Necmettin Gökçe. ) Yeni 
ÖNCÜ Dergisi. 18. (Kasım 1989) ve 19. (Aralık 1989). 
 “Ümit’in eşi”nden M. Ayçiçek’e mektup. 15. 09. 1982.  

 “Ümit’in eşi”nden M. Ayçiçek’e mektup. 23. 11. 1982.  
 Zerrin Yoldaş’tan M. Ayçiçek’e mektup. 21. 02. 1983.  

 Zerrin Yoldaş’tan M. Ayçiçek’e mektup. 9. 03. 1983.  
 Zerrin Yoldaş’tan M. Ayçiçek’e mektup. 11. 06. 1984.  

 Zerrin Yoldaş’tan M. Ayçiçek’e mektup. 07. 1984.  
 Maria SUPHİ - 28 Kanun-i Sanî 1921 (28/29 Ocak)   
 Hepimize Yoldaş, Hepimize Abla: Sevim ONURSAL.  

 BERFO (Kırbayır) ANA,  
 (MLSPB taraftarı ve İHD Kurucularından) DİDAR (Şensoy) ABLA. 

 (Kurtuluşçu yoldaşım Doğan’ın anası, hepimizin zor anlarda sığındığımız 
sıcak sevgi:) Buluşma, Üzüntü, Öfke, Leman Teyze. Xwe Metin Ayçiçek. 
Yeni Özgür Politika 4. 04. 2015. 

 (Kurtuluşçu yoldaşım Doğan’ın anası, hepimizin zor anlarda sığındığımız 
sıcak sevgi:) Buluşma, Üzüntü, Öfke, Leman Teyze. Xwe Metin Ayçiçek. 

Yeni Özgür Politika 4. 04. 2015.  
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 Dev-Sol’cu Memed’in anası (Emine Kocalar) öldü. Burhan Öztürk, 23. 
01. 2021. 

 Ankara’nın Perihan Pulat Anası için.  
 Necmettin Gökçe’den Kızı Yıldız Gökçe’ye Mektup.  
 Bir Protesto. KATILIM Sayı 1. Haziran 1993. 

 Arşiv Unutmaz 
 Bu sayıda. KATILIM. Sayı 2. Eylül 1983.   

 Bir Yazının Düşündürdükleri. Bir Protestonun Protestosuna İlişkin San-
sürlü Kısa Notlar. İ.Metin Ayçiçek. KATILIM, Sayı 2. Eylül 1 993.  

 

 KURTULUŞ BELGELERİ 7.Kitap 

 Sunuş.  
 Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi. ÖNCÜ Dergisi. Sayı 1. 12 Mayıs 

1980.  
 Yaşasın1 Mayıs. TKKKÖ MYO KURTULUŞ. Sayı 9. Nisan 1983. 
 Ankara. 1 Mayıs Bildirisi. 1984. 

 Yaşasın 1 Mayıs.( KÖ-MK 1 Mayıs 1985.Bildirisi). 
 12 Eylül Cuntası. Yeni Bir Dönemin Başladığını Göstermektedir.    

 Komünist Hareket Göbek Bağını Kesecektir -1- H.Cemal.  
 Anayasa Taslağı Üzerine. 1982.  

 Anayasa Üzerine. Ekim 1982.  
 Anayasaya Hayır. EKİM Dergisi. Sayı 2. 5.10.1982.  
 12 Eylül’e Karşı Olanlar Bu Anayasa’ya da Karşıdırlar. EKİM Dergisi. 

Sayı 3. 17.10.1982.  
 İlk Kazanan Cunta Oldu, Son kazanan İşçi Sınıfı ve Halklar Olacaktır. 

EKİM Dergisi. Sayı 4. 19.11.1982.  
 Anayasa Referandumunu Boykot Edenler Üzerine. Engin SADIK. (TKK-
KÖ MYO) KURTULUŞ. Sayı 9. Nisan 1983.  
 Yoldaşlar. Mazhar Arıkan. Ocak 1983.  
 Yoldaşlar. Mazhar Arıkan. Şubat 1983.  

 Yoldaşlar. YİK. Haziran 1983.  
 Yoldaşlar. Halil. S.Atay. Ocak-1984.  

 İlkelerimize Sahip Çıkalım, İlkesizliği Savunanları Mahkûm Edelim. 
M.Sacit. Nisan 1984.  
 İKY Haziran-1984.  

 TKKKÖ GMK'sına Rapordur. Baha.  
 Yerel Örgüt Komitesi’ne, Tüm Yoldaşlara. M.Ünal Oktay.  2.07.1984.  

 Bir Rapor Üzerine. E.Yılmaz. 6.07.1984.  
 Anlık Çözüm Değil, Köklü Çözüm. Gül Ahmet Kara. 10.07.1984. 

 ‘Birlik’ Adına, ‘Ayrılık’ Yolunda. A.Orhan. 16.07.1984.  
 Yoldaşların Dikkatine. Gül Ahmet Kara. 22/27- 07.1984. 
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 F.Yıldız Olayına Genel Bir Bakış. (Salim Onur, Azim Koray, Savaş İlken, 
Emin Gökçe, S.Kemal Yavuz, K.Ali. Ağustos 1984. 

 Sorunun Özü Nedir? Ne Değildir? M.Arıkan. 11.08.1984. 
 Kumaşı Kesmeden Önce Yedi Kez Ölçelim. Salih Derinkök. 23.08.1984.  

  FY Yoldaş Yazdıklarına Sahip Çıkmıyor. Nusret Atak. 23.8.1984.  
 Bilincin Örsüne Vuran Çekiç Sesleri. Nusret Atak. 12.08.1984.  
 İlkesiz Politikanın İflası. İ.Halef.  

 TKKKÖ Polit-Büro Açıklaması. 
 İ. Öztürk’ten alıntı.   

 Adil GÜNEŞER için yazışmalar. 
 Dayım… Gülnaz BİNGÖL.   
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DİPNOTLAR  

                                               
1
 “Bazı Yanlış Eğilimler” Üzerine. EKİM Sayı: 3. Bkz: Kurtuluş Belgeler 

 5. Kitap. Sh. 197 / 202. 
2
 EKİM Sayı: 3. Syf: 9.  

3
 A.g.y.   

4
 EKİM, Sayı: 3. Syf: 10.  

5
 EKİM Sayı: 3. 

6
 Yıpratma kampanyası sade yazılı değil, sözlü olarak da yoğun bir b i-

çimde sürmekte, her olay çarpıtılarak gündeme sokulmaktadır. İlginç bir 

örnek: Normal randevusuna on beş dakika geç gelip, ek ihtiyatına gelme-
yen arkadaşın ikinci yedeğine gidilmeyişi üzerine kopartılan fırtınada da 
kendisini göstermişti yalan yanlış ve eksik bilgilerle daha çok yorum yapılır, 

ama bu yorumlar sadece sahiplerini bağlar. 
7
 “İşçi sınıfı hareketinin dışında, ama onun adına BİR SİYASİ PRATİĞİN 

ÜRÜNÜ olan kadrolar...” ifadesi başlı başına ele alınıp üzerinde tartışılab i-
lecek bir konudur.  

8
  Ama, biz yine de bu yazının muhataplarının dikkatli bir okuyucu tara-

fından, bizzat yazının bütünlüğü içerisinde görülebileceği kanaatindeyiz. Bu 
konu,  

a) ''Haziran operasyonu ve düşüncelerimiz ''düşüncelerimiz'' başlıklı ya-
zının sahipleri; 

b) ''Yeni bir dönemeçte'' diye atıfta bulunulan başlıklı yazının sahibi; 
c) ''İçeride ya da dışarıda beklemede olanlar''; 
d) ''Mevcut pratikten teori üretmek gerektiğinden dem vuranlar'' (12 Ey-

lül hizbi ''olsa gerek (okunmuyor tekrar kontrol edilmesi gerekir) yanılmış 
olur muyuz?  

9
 Geçerken belirtelim, ''Haziran operasyonu ve Düşüncelerimiz'' yazısı, 

bir YK'nin operasyon değerlendirmesine yönelik, bu ''muazzam'' operas-

yondan çıkarılması gereken derslerin tartışılması konusundaki bir çabadan 
ibarettir. Bu açıdan yazının kapsamının dar olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi 
''Gazetece çıkararak örgütün flaş hale getirilmesi'', ''Dışa açılmayı bir yana 

bırakarak'' vb. gibi ifadeler cımbızlanmaya açık, tek başına ele alındığında 
yazının içeriği ile çelişen yorumlara varabilecek ifadelerdir.  

Anlatılmak istenen gazetenin flaş olmak için çıkarılmamasıdır.  
(El yazısı) Dışa açılmamadan kastedilen ise siyasi faaliyete karşı çık-

mak değil, örgütlenmeye ''genişleyip güç olma'' esprisi ile bakma mantığı-
nın eleştirilmesidir. Ne içeriği göz ardı edip, tek tek ifadelere dikkatleri çek-
meye çalışmak devrimci propagandayı (okunmuyor tekrar kontrol edilecek) 

kafasıyla ele alanlarımızın işine yarayacaktı ağaçla izahı kalkışmak, ağaçla 
ormanı karıştırmak demektir. 
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10

 Yeni Dönem Yeni Görevlerimiz (abç.) EKİM S. 3, Sy. 9.    
11

 F.Yıldız yoldaşı bu tutumu dolayısıyla “politika yapmakla” suçlamış-
tım. Yoldaşın iddiasına göre de Hulki örgütten ayrılmamıştı. Ama kendisine 

göre de tek bir Kurtuluş örgütü vardı. Dayanaklarından biri, Hulki’nin daha 
önce GK’ya  iltihak etmiş olduğunu söylemesine karşın daha sonra bu sö-

zünü geri aldığıydı. Gerçi teyplerde ne kadar aradımsa da böyle bir şeyi 
bulamadım ama şimdi Recep Gökırmak’ın (Hulki) yazılarında ortaya koy-
duğu ifadelere karşı gene bizlerin yoldaşa “uzaklaştırıcı” davrandığımızı 

söylemeye devam edebilecek mi? Uzun da olsa “Mayıs 1983, R. Gökır-
mak” imzalı yazıdan aktaralım:  

“Biz körükörüne birlikten yana değiliz. Tasfiyecilerle aramızda ciddi gö-
rüş farklılıkları vardır. Ancak gerek tasfiyecilerin, gerek çeşitli biçimlerde 

tasfiyecilere yandaş olanların, gerekse bu tartışmada henüz hala bir tutam 
almamış olanların, kısacası bütün örgütün/hareketin a) Görüşlerimizi duy-
masını istiyoruz, b) Görüşlerimiz karşısındaki tutumlarını görmek istiyoruz. 

İşte o vakit azınlık mıyız çoğunluk muyuz göreceğiz. Ve şimdiden biliyoruz 
ki Geçici Komite örgütlenmesini tanıyanlar ile tanımayanlar arasındaki fark 

sayıca özensizdir.  
“Evet biz körükörüne bir birlik istemiyoruz. Biz sosyalizmin temel ilkele-

rinde anlaşma istiyoruz. Anti-sosyalist uygulamaların özeleştirisini istiyoruz. 
Bütün yoldaşların “askı kararı” konusunda görüşlerini belirtmelerini istiyo-
ruz. Anti-sosyalist uygulamayı benimseyenlerle aynı örgütün çatısı altında 

kesin kesin bir seçim istiyoruz. Bu nedenle örgütümüzün pratiği ile teorisi  
arasında bir tercih istiyoruz. Örgütümüzün pratiğinin teorik görüşlerimize 

denk düşmediğinin tespit edilmesini, hareketimizin gelecek çizgisinin prole-
taryanın partisinin inşasının onaylanmasını istiyoruz. “Güç olma anlayışını-
zı” mahkûm edilmesini istiyoruz. Bu konularda anlaşamadıklarımızla aynı 

örgütün çatısı altında olmayacağız. Çünkü biz proletaryanın çizgisine bağ-
lıyız. Biz küçük-burjuva örgütü olmamakta kesin kararlıyız ve küçük burju-

vazinin peşinde güç olmak için koşanlarla birlikte proletaryanın partisinin 
oluşturulamayacağına kesinlikle inanıyoruz. Çünkü biz komünizme bağlı-

yız.” 
Kimdir bu, her cümlenin başında ve sonunda yer alan BİZ şahıs zamiri. 

Hayali bir şeyden mi bahsediyor? Bir üslup ifadesi mi?  Hayali bir biz olma-

sı olanaksız; yazı imzalı. Üslup sorunu da değil. Zira gerekli yerlerde imza 
sahibi birinci tekil şahıs olan BEN’i kullanıyor: “Rapor bana …  …. belirte-

ceğim gibi” (aynı yazıdan)  
Buradaki ‘Biz’, GK’den başkası değildir. Şu ifade tartışmaya yer bırak-

mayacak kadar açık: “İşte o vakit azınlık mıyız, çoğunluk muyuz göreceğiz. 
Ve şimdiden biliyoruz ki, Geçici Komite örgütlenmesini tanıyanlar ile tanı-
mayanlar arasında ki fark sayıca önemsizdir.” Bunu da isteyen istediği gibi 
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yorumlayabilir. Hulki yoldaş ifadelerine açıklık kazandırmamakla sadece 

suyu bulandırmış oluyor. Onun açısından bu izi bir durum olabilir am Kurtu-
luş Örgütü saflarında yer alanlar için bu bulanıklığın bir yararı yoktur. F. 

Yıldız yoldaşın dayanaktan yoksun iddiası da sadece bu bulanıklığın de-
vamına ve sorunların çözümünün zorlaşmasına neden olmaktadır. Birlikçi-
lik yapmak isterken birlik olanaklarını ortadan kaldırmak da mümkündür.  

12
 Bu arada yoldaşların istihdamına ilişkin olarak bazı yoldaşların, GK 

feshedilmeden bu yoldaşların örgütümüze nasıl kabul edileceği sorunu 

üzerine Halkın Yolu örneği verilmekteydi. Halkın Yolu’nun önderleri örgü t-
ten ayrılmışlar ve TİKP’ne geçmişlerdi. Halkın Yolu ise varolmaya devam 

etti.  
13

 Yoldaşlar şimdide kendilerince çok makul görünen bir öneriyle ortaya 
çıktılar. “Eğer GMK sekterliğin belirleyici olduğunu söylemiş olsaydı, biz 

GK’dan ayrılıp gelecektik.”  
Gerçekten hiçbir şeyden haberi olmayan bir kişi için ilk bakışta olumlu 

görünebilecek bir öneri. Her şeyden önce daha önce de yoldaşlar GK’dan 
ayrılıp gelmiş olduklarını söylemişlerdi. Durumu biz kendilerine açıkladıktan 

sonra anlamış olacaklar. GK’den ayrılıp gelmemiş olduklarını ki, şimdi b i-
zim aldığımız karar şöyle olsaymış sahiden ayrılıp geleceklermiş! Ama 
buna kimin inanacağını sanıyor yoldaşlar, GK’yı kuran kendileri. Anlaşmış 

kişilerden ve Kurtuluş’un dışına itilmiş olanlardan oluştuğunu söylüyorlardı. 
Şimdi GK yaşamaya devam edecek, yoldaşlar ayrılıp gelecek. Çocuk eğ-

lendirir gibi bir durum. Tam tamına bizim kararı alırken yapmış olduğumuz 
yorumları doğrulayan bir öneri. Biz yoldaşların bizim birlik için gösterdiğimiz 
çabalar karşısında, birlikçi olmayan, ama birlikçi görünmeye çalışan ma-

nevralar çevirmekte ve bizim bu kararları yalnızca zaaf dolayısıyla almakta 
olduğumuza inandıklarını söylemekteydi.  

Gerçekten de bu yeni düşünceleri de “bizim manevramızı” sözde boşa 
çıkarmaya çalışan, boş bir oyundan başka bir şey değildir. Bu düşünceler i-

nin kabullenilir olabileceğini nasıl oluyor da düşünebiliyorlar. Elbette ki, 
bizim ne yaptığımızı bilmediğimizi sanmaktalar. Eğer böyle sanmıyor olsa-
lar böyle bir düşünceyi öne bile sürmezdi yoldaşlar. Ama sanıyorlar ki, 

onlar bir öneri yaptı mı? Biz bunun karşısında açmazda kalacağız ve “mu-
haliflerin bastırmasıyla” son oyunumuzu da boşa çıkaracaklar: Oyun oy-

namayı, bırakalım yoldaşlar. Ne yapmak istediğiniz gün gibi ortada. Böyle 
şeylerle ne siz kafanızı boş yere yorun ne de bizi uğraştırın; Biz böyle şey-

lerle uğraşmayacağız. Onun içinde bu tutumlarınızın hiçbir şeye fayda 
olmayacak, tam tersine size karşı olan güvensizliğimizi daha da artıracak 
ve geleceği daha fazla ipotek altına alacaktır. 

GK’yı bırakıp geleceklermiş! Pekala GK’yı savunmaktan vaz mı geçe-
cekler? Şimdiye değin GK’nın haklılığı ve meşruluğu üzerine ettikleri lafla-
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rın özeleştirisini mi yapacaklar? Böyle şeyler olmayacak elbette ki. Sadece 
bize GK’dan ayrılmış olduklarını söyleyecekler ve biz de buna inanmak 
zorunda olacağız. Buna inanacak olduktan sonra daha önce de söyledikle-

rinize de inanmamız için ortada bir neden olmaması gerekirdi. Ama böyle 
örgütçülük oynanmaz. Yoldaşlar da “bina okuyorlar, dönüp dönüp bir daha 

okuyorlar”. Herhalde kendileri böyle öneriler yaptıkça, “muhaliflerin” bunlar-
dan ne kadar etkileneceğinin hayallerini kurmaktadırlar.  

Eğer bu örgütte, öyle kuşbeyinli muhalifler varsa, emin olun ki bizi siz-

den daha fazla etkileyemezler. Biz öyle kuşbeyinli sandığınız insanlara 
güveneceğiniz yerde, bizim söylediklerimize biraz daha fazla güvenecek 

olursanız proletaryanın devrimci mücadelesine daha fazla katkıda bulun-
muş olursunuz. Bölünmüşlüğün kabul edilmesini istiyordunuz. Bölünmüşlü-

ğü ne diye kabul edelim yoldaşlar? Bize göre küçük-burjuvaziyle proletarya 
sosyalizmi ayrıştı. Bu ayrışmadan mutlusunuzdur herhalde. Ama sanırım 
bizi daha fazla ayrıştırmaktan başka bir amacınız yok. Ama böyle bir ayrış-

tırmaya elimizden geldiğince olanak tanımayacağız. Sizin tabirlerinizle 
“örgütün daha fazla bölünmesine” olanak vermeyeceğiz. Bu örgütün adamı 

olmayı öğrendiğiniz gün vicdanlarınız rahat olarak geriye dönmelisiniz. 
Ama bu ayrıştırma işine devam etmek niyetindesiniz belli ki, bunu istediği-

niz gibi bizim örgütsel ilişkilerimiz dışından yapabilirsiniz. Kurtuluş’ param-
parça etme arzularınızda elbette ki özgürsünüz ama bizde onu size parça-
lattırmama, onu örgüt olmaktan çıkartmama mücadelemizde özgürüz.  

14
 İki yoldaşın Kürdistan’a verilmeye kalkışılması karşısındaki engeller-

den biri “niye İstanbul’a vermiyoruz?” görüşü idi. Kaynağı da söz konusu 

tezdir.  
15

 Bu yazı boyunca Kurtuluş Geçici Örgütü (KGÖ) ve Kurtuluş Geçici 
Komite (KGK) isimleri birlikte kullanılmıştır.  

16
 Sadece F.Yıldız bana görüşlerini bildirdi ve yazdığı bir başka yazıyı 

İ.Halef ve Yılmaz yoldaşlara “ortak yazıları” olması için verdi, bu gerçek-

leşmeyince MK üyelerine dağıttı. Yani bir ölçüde ses çıkardı.  
17

 Yasallık burada örgütün kendi oluşturduğu yasallıktır. Örgüt kuralla-

rıyla, tüzükle belirlenen bir yasallıktır bu.  
18

 İşin kötüsü yoldaşda var olan anlayış “egemen sosyalizm” anlayışı. 
Resmi sosyalist ülkelerde üreyen, ortalığa yayılan ve devrimci marksizmi, 

leninzmi yerle bir eden anlayıştır bu. Bu nedenle güçlüdür. Ben taşıyabildi-
ğim kadarıyla (eskiden bunu daha kolay söyleyebilmekteydim) C.Kamil 

yoldaş “resmi sosyalizme” eleştirel bir yaklaşıma sahipti. Bu tartışmayı 
fırsat bilmeli, eleştirel bakışını aşmaya çalışmalıydı.  

PB, X kentinin A organı (Gebze Organı) “Örgüt sırlarını deşifre etmekle” 
de suçluyordu. Bence ihraç için en ciddi neden budur. Ben, yoldaşların her 
iki yazısında da, önderliğin, PB’nun çapsızlığını deşifre etmelerinin dışında 
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böyle bir şey görmedim. Onun da artık sır tarafı kalmadı, onun için önemli 

bir deşifrasyon değil. Defalarca, “nedir bu ifşa edilen örgüt sırları, açıklayın, 
yoksa yalancısınız” dedim. Üç tasfiyecinin de imzasını taşıyanTaslak-2’de 

“sekter politikanın doğrudan ve dolaylı ürünü olan belli başlı uygulamalar” 
başlığı altında “Gebze organından iki üyenin ihracına” da değiniliyor. İfşa 
edilen örgüt sırrından gene bahis yok. Artık tasfiyecileri yoldaşlarını kara-

lamak için ağır yalanlar söyleyen insanlar olarak nitelemekte tamamen 
serbestim.  

19
 PB, X kentinin A organı (Gebze Organı) “Örgüt sırlarını deşifre et-

mekle” de suçluyordu. Bence ihraç için en ciddi neden budur. Ben, yoldaş-

ların her iki yazısında da, önderliğin, PB’nun çapsızlığını deşifre etmelerinin 
dışında böyle bir şey görmedim. Onun da artık sır tarafı kalmadı, onun için 
önemli bir deşifrasyon değil. Defalarca, “nedir bu ifşa edilen örgüt sırları, 

açıklayın, yoksa yalancısınız” dedim. Üç tasfiyecinin de imzasını taşıyan-
Taslak-2’de “sekter politikanın doğrudan ve dolaylı ürünü olan belli başlı 

uygulamalar” başlığı altında “Gebze organından iki üyenin ihracına” da 
değiniliyor. İfşa edilen örgüt sırrından gene bahis yok. Artık tasfiyecileri 

yoldaşlarını karalamak için ağır yalanlar söyleyen insanlar olarak nitele-
mekte tamamen serbestim. 

20
 Bizim, “ihraç edildik” dememiz, C.Kamil yoldaş için çok önemli. "Hayır 

ayrıldınız" diyor. Bir an için ayrıldığımızı kabul edelim. Ve düşünelim: PB 
burjuvazinin 5 inci kolu ile birlikte mi yürüyecekti? Burjuvazinin 5 inci kolu 

olanlar siyasi polisler- özeleştiri yapsalar tekrar üye mi olacaklar. Ayıptır.  
İhraç ediliyorlar ama tartışmaya katılmaya hakları yok. Yazıları dağıtı l-

mıyor, cevap hakkın yok.”Polemik yapamazlar.” Sadece özeleştiri yaparlar-

sa: "biz burjuvazinin 5 inci koluyduk, egosanlrik vs, durumu kavradık" diye, 
işte o vakit tasfiyeciler onları affedecekler. Hakikaten, yoldaşlar ihraç edil-

memişler, ayrılmışlar...  
Ve C Kamil yoldaş "ihracı" PB'nun karar alıp almamasına mı bağlıyor? 

Çünkü BP'nun böyle bir kararı yok. Öyle diyor. Tutanaklara böyle bir karar 
geçmemiş. Ama "12 Eylül Hizbini Mahkûm Edelim" yazısı da bir cins “ka-
rar”dır, tutanaktır. Ve sen C Kamil yoldaş, daha halâ o yazıyı ele almadın. 

O yazı hakkında -birçok konuda olduğu gibi- görüşlerini anlatmadın. Sana 
göre sadece "itici".  

21
 Nedense C.Kamil bu oylamayı anlatırken İ.Halefi hep unutuyor...! 

22
 Bu C.Kamil yoldraşın zaman ve bekleme kavramları da biraz tuhaf. 

O, hep beklemekten yana. Yıllar boyu beklenebilir. Eh, sınıf mücadelesi 
elbette öyle 3-5 günün işi değil. Ama bizim Kurtuluş Hareketinin tüm tarihi 
6-7 yıl ve biri bu sürenin yarısını kapsayan bir dönem boyunca oluşan tüm 

olaylara karşı düşüncelerini söylemiyor ve “bekliyorsa” onun “zaman” kav-
ramını anlamak biraz zorlaşır.  
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 Ben C.Kamil’in ve İ.Halef’in bu tartışmaların hareketimiz için bir eğitim 
olacağını söylediklerini hatırlıyorum. Gerçekten de öyle olmalıydı. Ama 
eğer ortada sosyalist demokrasi anlayışıyla çakışmayan ciddi bir sorun 

varsa yoldaşlaş, birer önder olarak eğitimimize katkıda bulunmalı. "Sosya-
list demokrasi anlayışı ile çakışmayan" bu karar açmalı, bu anlayışın bizi 

nerelere götürebileceğini anlatmalıydılar. Bunu ille de taslakta yapması da 
gerekmiyordu. Ancak taslaktaki üç satırın dışında C. Kamil'in bu rotuna 
değindiğini görmedim... İ.Halef’e gelince, "Hareketimizin Bazı Sorunları 

Üzerine" söyledikleri ile taslaklar arasında bir seçim yapmalıdır. Yoldaşın 
yazıları, özellikle de 4 numaralı yazısı benim için ayrı bir yazının konusu-

dur.   
24

 C.Kamil’in bir inancı da (İ.Halef de bu inancı paylaşıyor) bizim 12 Ey-

lül’den sonra adım atmamamızın nedenini kendisini kazanmak istememiz. 
Kazanamadığımızı görünce de artık ipleri koparmakta sakınca görmemişiz. 
Bir başka yoldaşla birlikte elbette ki C.Kamil yoldaşı da kazanmak istedik., 

istiyoruz. Bunun garip bir tarafı yok. İ.Halef sorunu biraz farklı koyuyor. C.K 
da bu yoruma katılıyor. Biz sadece CK’yı kazanmak için çaba harcamışız 

fakat diğer yoldaşlara (örneğin İ.Halef’e) aldırmamışız. Bu sorun bizim hak-
kımızda pek bir şey kanıtlamaz da C.Kamil’in kendisine verdiği payeyi ka-

nıtlar.  
Ancak bütün bunlardan sonra C.K’nın Sosyalist İşçi’de çıkan yazıları or-

tada duruyor. Biz o yazılara büyük ölçüde katılıyoruz. O yazılar bizim tar-

tışma argümanlarımıza yakındır. Belki bu nedenle ve bir eski MK üyesi de 
olduğu için çağrılarda bulunduk, bekledik. O ise düşündüğü gibi değil, karşı 

çıktıkları gibi tutum aldı. Bu da O’nun bileceği bir politik tutumdur.  
25

 Yoldaşlar burada kullandığım üsluptan alınmasınlar. Bu üslubu, du-
rumu tarif etmek için değil, C.Kamil yoldaşın üslubunun işi nerelere götüre-

ceğini anlatmak için kullandım. Kastım, kesinlikle var olan sübjektivizmlere 
yenilerini eklemek değildir. Böyle bir tutumdan daima büyük bir titizlikle 

kaçınmaya çalışıyorum.    
26

 Emperyalizm tarafından "bozulmamış” saf halk kültürüne düşkünlük 

bugün hâlâ sosyalistlerin arasında oldukça revaçtadır. Halbuki bu kültür 
pre-kapitalist bir topluma aittir.  

27
 Aydınlar evlerini, ailelerini ve zenginliklerini bırakıp, halka, halkı kur-

tarmaya gittiler. Şairin dediği gibi, “en güzel dünyaları yaktık ellerimizle” 
diye yazıyordu adeta ellerindeki pankartlarda. Bu ruh hali, ne yazık ki, kısa 

zamanda hayal kırıklığına dönüşecekti.  
28

 “Görevimiz hükümet otoritesini terörize etmek ve istikrarsız kılmaktır”, 

P. M. Tkachev. Plehanov’dan aktaran T. CIiff, Lenin, Cilt 1, s. 13. Benzer 
bir anlayışı tüm silahlı propaganda teorilerinde gözlemek mümkündür.  
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 Popülistler içinde zaman zaman proletarya arasında örgütlenenler de 

olmuştur. Örneğin, 1870’de M. V. Chalkovsky önderliğinde bir grup öğrenci 
St. Petersburg’da bir İşçi çevresi örgütlemişlerdir. Ama amaçları Narodniz-

mi yaymaktı. Bu da gösterdi ki, salt İşçi sınıfına gitmek anlayışı çok fazla 
bir anlam taşımamaktadır. Nasıl ve ne yapmaya gidileceği esas önemli 
olan noktadır. Kafalar bu konuda açık olmalıdır. Bu konuda, son bölümde 

ele alacağımız Cevizli deneyi iyi bir örnektir.  
30

 Plehanov, 1972, Moskova. The Development of the Monist View of t 

he History s. 64  
31

 Plehanov, 1972, Moskova. The Development of the Monist View of t 

he History s. 64.  
32

 Küçük üreticilik ile milliyetçilik, ırkçılık ve seksizm arasındaki ilişkiler 
için bakınız: W.  Reich, Faşizmin Kitle Ruhu Anlayışı.   

33
 Bütünleşmenin politik ve ideolojik yanlarını burada ele almadık.  

34
 Tüccarlar zaten sanayici olmaya namzetti ve hızla dönüşerek yeni 

sanayi burjuvazisinin kaynağını oluşturdular.  
35

 Sosyalizmin sanayileşmeye yani kalkınmaya vb. indirgenmesi 

1960'larda Türkiye'de çok moda idi. Ama görüldüğü gibi Şefik Hüsnü bu 
konuda da öncü. Şefik Hüsnü, Türkiye'de Sınıflar. Ülke Yayınları.  

36
 Buradaki sosyalizm anlayışının nasyonal sosyalizm anlayışı ile ben-

zerliği ilgi çekicidir. Meslek toplulukları ile Yönetim ilişkisine dikkati çekeriz.  
37

 ‘Bugün tayin edici çelişme proletaryanın ile burjuvazi arasındaki çe-

lişme değil, Yankee emperyalizmi ile bütün Türkiye halkları arsındadır. s. 
106. 

38
 Bu birleştirici formun daha sonra anti-faşizm olabileceğini de görece-

ğiz. Bu ikisinde de ortak nokta ‘sınıflar üstü’ olmalarındadır.  
39

 “Devrimde Sınıfların Mevzilenmesi” yazısında Çayan’ın çabası köylü-

lüğün temel güç olduğunu anlatmaktır. Proletaryanın rolü ise ideolojik ön-
derliktir. Ama bu sınıfın önderliği devrime fiziki katılmasından gelmemekte-

dir. Çayan'a göre bu devrimin öncüsü olan proleter siyasi kitle partisi… 
aynı zamanda proletaryanın fiziki öncü müfrezesi değildir. Bu ülkelerdeki 
proleter siyasi kitle partileri ideolojik ve politik kuruluşlardır. " (s. 223) Prole-

taryanın siyasi kitle partisi, sınıf kökeni önemli olmayan profesyonel dev-
rimcilerden oluşacaktır veya daha dikkatli bir deyişle bunun üstünde yükse-

lecektir. Böylece ideolojik önderlik, proletaryanın rolüne (hiçbir zaman açık-
lanamayan) inanmış, ' 'Marksist’ devrimcilerin önderliği anlamına gelmek-

tedir. Bu yaklaşımla, genç Hegelci’lerin tarihte kritikçilere yükledikleri dev-
rimci rol arasında büyük yakınlık vardır. Her ikisinde de tarihe yön veren —
kitleleri yöneten— devrimci eleştiri ve fikirlerdir. Yoksa sınıfların nesnel 

zorunluluktan doğan eylemleri değildir.  



KURTULUŞ BELGELER - 8. Kitap                       569 

  

                                                                                                          
 Çayan’ın tüm yazılarında, proleter sınıfa devrimde ne gibi bir rol düştü-

ğü asla açıklanmamaktadır. Tüm referanslar ideolojik önderlik çerçevesin-
dedir. Ama bu ideoloji proletaryanın sahip olduğu -bilincine vardığı- bir 

ideoloji değil; profesyonel devrimcilerin kendi kafalarında proletarya hak-
kında oluşan fikirlerdir. Bu fikirler ile hareket ederek proletarya dahil tüm 

halkı kurtaracaklardır.  
Köylülüğün temel güç olması ise bu ’sınıfın’ nesnel, zorunlu koşulların-

dan kaynaklanan eyleminin bir sonucu olarak, buradan soyutlanarak elde 

edilmiş bir formülasyon değildir. Tam tersine önce ülkenin İşgal (!) altında 
olduğuna karar verilmiştir. İşgal altında bir ülkede halk savaşı verilir. Halk 

savaşını köylüler verir. Öyleyse bunlar temel güçtür. Görüldüğü gibi hare-
ket noktası önce soyutta, teori pratiği —daha doğru bir deyişle, başka ülke-

lerin tarihine bakarak— aracı ile yaratılmış bir modeldir. Köylülerin devrimci 
potansiyeli ülkenin koşulları temelinde analiz edilmeden, modelden hare-
ketle bunlara devrimci misyon yüklenmiştir. Ne yazık ki, köylülerin bundan 

haberi yoktur. Bu da ' 'teori ağacı gridir, hayat İse yeşildir” uyarısının far-
kında olmayan Çayan'ın trajedisidir.  

40
 Mümtaz Zeytinoğlu, eski Eskişehir Sanayi Odası başkanı. Bakınız: 

Ulusal Sanayi, Çağdaş Yayınları, 1981.  
41

 Proletaryayı yerli kapitalist ile yabancı kapitalistin sömürmesi arasın-
daki farkı açıklamaya soyunan çok olmuştur, ama henüz ikna edici bir so-
nuç elde eden yoktur.  

42
 Bunu ileriki yazılarımızda daha da açmayı umuyoruz.  

43
 V.İ.Lenin, Toplu Eserleri İngilizce Baskı Cilt 4, s.210-11.  

44
 V.İ.Lenin, Toplu Eserleri İngilizce Baskı Cilt 4, s.215-16. 

45
 V.İ.Lenin, Toplu Eserleri İngilizce Baskı Cilt 2, s.341-42. 

46
 V.İ.Lenin, Toplu Eserleri İngilizce Baskı Cilt 4, s.226.  

47
 V.İ.Lenin, Bir Adım İleri İki Adım Geri Ankara 1979, s.267. 

48
 V.İ.Lenin, Toplu Eserleri İngilizce Baskı Cilt 2, s.335. 

49
 V.İ.Lenin, Toplu Eserleri İngillizce Baskı Cilt 6, s.171. 

50
 V.İ.Lenin, Toplu Eserleri İngillizce Baskı Cilt 2, s.327-28. 

51
 V.İ.Lenin, Toplu Eserleri İngillizce Baskı Cilt 2, s.328. 

52
 V.İ.Lenin, Toplu Eserleri İngillizce Baskı Cilt 2, s.329. 

53
 V.İ.Lenin, Toplu Eserleri İngillizce Baskı Cilt 2, s.342. 

54
 V.İ.Lenin, Toplu Eserleri İngillizce Baskı Cilt 5, s.24. 

55
 V.İ.Lenin, Toplu Eserleri İngillizce Baskı Cilt 4, s.215. 

56
 V.İ.Lenin, Toplu Eserleri İngillizce Baskı Cilt 4, s.216. 

57
 V.İ.Lenin, Toplu Eserleri İngillizce Baskı Cilt 4, s.216. 

58
 V.İ.Lenin, Ne Yapmalı Ankara 1977 s. 34. 

59
 V.İ.Lenin, Ne Yapmalı Ankara 1977 s. 42-43.  

60
 V.İ.Lenin, Ne Yapmalı Ankara 1977 s. 54.  
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 1903 Second ordinary Congress of the RSDLP-RSDİP İkinci Olağan 

Kongresi Londra 1978, s.143.  
62

 1903 Second ordinary Congress of the RSDLP-RSDİP İkinci Olağan 

Kongresi Londra 1978, s.148. 
63

 1903 Second ordinary Congress of the RSDLP-RSDİP İkinci Olağan 
Kongresi Londra 1978, s.149. 

64
 1903 Second ordinary Congress of the RSDLP-RSDİP İkinci Olağan 

Kongresi Londra 1978, s.150.  
65

 Yazının bundan sonraki bölümlerinde verilen dipnotlar, kitaba aktar-
dığımız belgede yer almadığı için (dipnotların yer aldığı son sayfa eksik 

olduğu için) bu kitaba dipnot olarak aktarılamamıştır. muhtemelen son say-
fa olan bu aktarmanın    

66
 Bu kitabın arkasında Seyfi Cengiz üzerine kısa bir çalışma eklenmiş-

tir.   
67

 M.Sayın, Têkoşin’in Apoculara karşı kurulduğunu iddia ederken ya 

A.Öcalan’ın Kurtuluş’u da bu senaryoya dahil ettiğini, hatta senaryonun baş 
aktörlerinden biri olarak gördüğünü bilmiyor, ya da bilmezlikten gelip ticari 

faaliyetini riske atmak istemiyor. Paranoya sınır tanımıyor. Öcalan’ın Têko-
şin ile ilgili senaryosunun bir başka versiyonunda Kurtuluş’a da bir rol bi-
çilmiş.  

Bakın Öcalan ne diyor: “Têkoşin, sömürgecilik konusundaki düşüncele-
rimizi olduğu gibi savunuyordu. Arkasında Türkiye solundan bir grup vardı, 

sözüm ona ondan kaynaklanıyordu. İlkel milliyetçilik “Beş Parçacılar”ı orta-
ya çıkarırken, Kurtuluş denilen grup da bunlardan yararlanmaya çalışıyor. 
Sanırım düşman da bu olayları izliyordu. Düşman, ilkel ilkel milliyetçilik ve 

sol maskeli gruplarla birlikte PKK’nın o dönemdeki gruplaşmasını sabote 
etmeye yönelik çabalar harcıyordu.” (A.Öcalan. “Tasfiyeciliğin Tasfiyesi”. 

Weşanen Serxwebun. S. 346) ( … )   
Alıntıdan anlaşılacağı üzere Öcalan, Têkoşin ayrılığının sahte olduğunu 

ileri sürüyor. Ona göre Kurtuluş, Têkoşin’i kullanarak PKK oluşumunu sa-
bote etmeye çalışıyor. Yani PKK’ye karşı bir provokasyon varsa bunun baş 
aktörlerinden biri devletse, diğeri de Kurtuluş’tur. Benim M.Sayın’a önerim, 

Têkoşin’in arkasında Kurtuluş olduğuna göre, önce kendisinin bu “provo-
kasyon”daki rolünü açıklasın, sonra Têkoşin’in rolünü tartışsın.  

“Erkeği Öldürmek” adlı kitap ve dolayısıyla M.Sayın hakkında söylene-
cek çok şey var aslında. Konumuzla ilgili birkaç noktaya burada kısaca 

değinmeyi yararlı görüyorum.   
M.Sayın, PKK yardakçısı ”aydın”lara iyi bir örnektir. Adeta bir reklam 

ajansının sahibi mantığıyla ve müşterisinin kirli çamaşırlarını aklayıp onu 

şirin gösterme çabası ile hazırladığı kitabı, gerçekte bir suç ortaklığına 
dönüşmüştür. (…)  
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Diğer yandan sadece bizi suçlu olarak göstermek için A.Öcalan’a yala-

kalık yapmamış, PKK’ya muhalif olan ve suçlanması gereken kim varsa 
M.Sayın o noktada devreye giriyor ve yalancı şahit rolünü oynuyor. 

A.Öcalan’ın nerede zayıf noktası varsa o hemen bir pasla onun önünü 
açmaya, kurtarmaya çalışıyor. KUK konusunda, Mehmet Şener konusunda 

olduğu gibi.  
M.Sayın ve A.Öcalan ikilisinin ince oyunları okunmaya değer. Röportaj-

da A.Öcalan, eylemlerinin gelişmesiyle devletin kendilerine yöneldiğini 

iddia eden şu sözleri söylüyor:  
“A Ö: Üzerimize gelinecek bu belliydi artık. Son günlerimizi yaşar gibi 

bir havadayım. Ama düzen de yavaş yavaş ‘ben geliyorum’ diyor.  Biliyor-
sunuz 12 Eylül’ün ayak sesleri o zaman atılıyor.”  

“M.S: Bu KUK çatışması bundan biraz önce değil miydi?  
A.Ö: Hemen bu döneme denk gelecek. 
M.S: Hemen bu döneme denk geliyor değil mi? 

A.Ö: Têkoşin çıkarması, Beş Parçacılar çıkarması bu süreçlerle bağlan-

tılı. Haki katledildi, beş parçacılar tarafından. O Alattin Kapan’dı (biliyorsu-

nuz. 1 Mayıs provokasyonunda da rol oynamıştı.) bayağı, kontrgerilla dev-
reye girmişti. Türkiye ortamında biliyorsunuz. 77 çok hareketliydi. 78 Teko-

şin’in gelişiydi. İçimizde ciddi parçalanma deneyimidir o. “ (age. 87.-88.) 
(…)   “Senaryo ne güzel örülüyor. Devlet Apocuların üzerine tüm güçleriyle 
gidecek!!! Ama polisiyle, ordusuyla, MHP’siyle değil, önce “ajanlar” (yani 

Beş Parçacılar, Têkoşin, KUK, tabii diğer adını sayamadığımız Türk Sol’u 
örgütleri saldırıyor. M.Sayın bu KUK çatışması bundan biraz önce değil 

miydi?” sorusunu sorarken aslında KUK ve elbette diğer örgütlerin devlet 
tarafından yönlendirildiğini ima ediyor. Bu pası bekleyen Öcalan senaryoyu 
hemen döktürüyor.  

68
  Seyfi Cengiz’in, Kurtuluş’tan ayrıldıktan sonraki söyleşilerinde ciddi 

boyutta bir olumsuzluk olarak sıkça tekrar ettiği bir eleştiri, “bu söyleşide, 

Öcalan’ın Tekoşin’i PKK’ye karşı mücadele amaçlı olarak MİT tarafından 
kurulmuş bir ajan örgüt” olarak tanımlamasına karşın, M.Sayın’ın bu tanı-

ma itiraz etmemesi, bu iddia sanki hiç dile getirilmemiş gibi üzerinden ge-
çilmesi tutumuna yöneliktir. Dünkü ortağına yönelik böylesi bir iddiayı sus-
kunlukla geçiştirerek yanlışa hizmet etmiş olması; bu asılsız iddianın kitap-

ta da yer almasına izin vererek iddianın doğruluğunu savunanların haklılı-
ğını kabul eder konuma düşmesi gibi algılanabilecek bir davranış görünü-

mü yansıtması ciddi bir sorun olarak ele alınmıştır. Üstelik bu iddiayla “le-
kelenmeye çalışılan” bir örgütün daha çok yakın bir tarihte Kurtuluş’un 

ortaklarından birisi olması da “kendi topuğuna sıkmak” niteliğinde bir dav-
ranış olmuştur.  

Mahir Sayın’ın Abdullah Öcalan ile yaptığı uzun söyleşi kitabı:  
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(Mahir Sayın,.  “Erkeği Öldürmek” – Abdullah Öcalan Ne Diyor? 

Toprak Yayınevi. 1. Baskı. 1997-Nisan. Bassel-Schweiz. Not: kitabın adı 
olan “Erkeği Öldürmek” cümlesi, bu söyleşi sırasında Öcalan’ın söylediği 

bir sözdür.)  
69

 Mahir Sayın’ın "Reel Politiğe ve Nesne Olmaya Hayır! Kurtuluş Kol-
lektif Bir Öznedir! Yeniden Bir Durum Değerlendirmesi" başlıklı yazısına 

İ.CÜRE’den istediği bu “değerlendirme” yazısı, hem yazı içerisinde geçen 
“tarih” kavramı üzerine aktardığı görüşler hem de “12 Eylül Hizbi…”vb baş-

lıkla yazılara ilişkin farklı zamanlarda yapılan farklı değerlendirmeleri konu 
edindiği için aktarılmaktadır. Talebim üzerine o tarihde bana da e-Mail ile 

iletmişti. Belge ve tarih ilişkisine yönelik düşünceleri nedeniyle aktarıyorum.   


