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BuSayı

Geçensayımızda,gidereksönmeevresinegirmişolanÖDPileilgi
libirdosyasunacağımızıbelirtmiştik.Şimdibusözümüzüyerinegeti
riyoruz.BudosyadagenelbirÖDPdeğerlendirmeyazısınınyanısıra,
ÖDPİşçihareketi,ÖDPGençlikhareketi,ÖDPKadınhareketiyazı
larını ve ÖDP içi muhalefet hareketleriyle ilgili bir değerlendirme
yazısınıdabulacaksınız.

Genebusayıda,Marksistlerinkitleselbirişçipartisinin(ulusalve
uluslararasıdüzlemde) inşasına ilişkin tarihseldeneyimleriniaktaran
biryazınınilkbölümünübulacaksınız.Öteyandan17Ağustosdepre
mindenbuyananelerinyaşandığınailişkinbirdiğeryazıyıda,depre
minikinciyıldönümündeizlemenizmümkünolacak.

ÖDPsonrasınailişkinolarakilerisürdüğümüzkitleselbirişçive
emekçipartisinininşasınınimkanlarınınnelerolabileceğinedairzen
gincebirdosyasunacağımızbirsonrakisayıdabuluşmaküzere.

YayınKurulu
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Tasfiyeci Liberalizm 
ÖDP’yi Tarihin Çöp 
Sepetine Fırlatıyor

ŞadiOZANSÜ

BundanyaklaşıkaltıyılkadarönceTürkiyesosyalistleri
ninbirlikprojesiolarakortayaçıkanÖzgürlükveDaya
nışmaPartisi(ÖDP)liberalstalinciyöneticikliğinintas
fiyeci politikalarıyla tasfiye ediliyor. Böylelikle Türk
siyasetsahnesinebüyükumutlarlaadımınıatmışolanbir
parti, parti içi muhalefetin direncine rağmen mantıki
sonucuna hızla ilerliyor: Sağ sosyal demokrasinin 'sol'
kanadıolmak!

Başlangıç:Cicimayları
SovyetsistemininçöküşünüsimgeleyenBerlinDuvarınınyıkılmasıyla
neredeyseeşzamanlıolarakgerekdünyavegerekseTürkiyesolunda
biryenidenkümelenmesüreciiçinegirilmişti.ÖnceKuruçeşmeTop
lantılarıdiyedeadlandırılanBirlikTartışmalarınıDüzenlemeKurulu
(BTDK) girişimi  ki onun programatik yönelimi Türkiye sosyalist
hareketininortaktarihindeyakaladığıenileridüzeydironuniçinden
çıkanDevrimciSosyalistBlok(DSB),geneaynıtartışmalarıniçinden
çıkanSTP(SosyalistTürkiyePartisi)venihayetindeTürkiyesosyalist
hareketiningeçmişönemlibileşenlerinibağrındatoplayanveprogra
matikdüzlemdeKuruçeşme'yegöredahagerideolsabirölçüdedaha
yaygınilişkileriyleÖDP.Gelenekselstalinciçizgidenprogramatikve
örgütseldüzeydebellibirkopuşuifadeedenÖDPbütünliberteryan
larınarağmen,12Eylüldöneminindarbeleriniyemişsosyalistleriçin
birumut ışığıolmuştu.Dolayısıylabaşlangıçtaözelliklebukesimler
için ciddi bir çekim merkezi oluşturmuştu. Bu çekim merkezinin
küçükburjuvazininüsttabakalarındangiderekarınıpbirişçiemekçi
partisineevrilmesipartiyekatılandevrimciMarksistlerinbeklentisiy
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di. Oysa gelişmeler ne dünyada ve ne de Türkiye'de bu beklentiye
olumlucevapvermedi.Hernekadarbaşlangıçtapartininiçindekigele
nekselçizgilerçokkısabirsüreiçinbirbirlerinianlamayaçalışmışlar
sada,aradangeçenkısazamanzarfındaözelliklepartiyöneticikliği
ninileridedahaayrıntılıolarakanlatacağımörgütiçivedışıpolitika
ları nedeniyle karşı karşıya gelmeye başladılar. Gelinen noktada
yöneticikliğintasfiyeciçarkıartıkdahafazlabiraradadurmayıimkan
sızhalegetirdi.

DünyadakisürecinÖDP'yeetkisi
ÖDP'dekiyöneticikliğinpartidesırtınıyasladığıikigeleneğinartıkla
rıvar:BunlardanbirincisipopülistdevrimcidemokratDevYolgele
neğinitasfiyeedenler,diğerleriisestalinciTKP'yitasfiyeedenler.Bu
ototasfiyeci ittifakşimdiÖDP'ninkendisini tasfiyeetmeklemeşgul.
Hedef Türkiye'deki sağ "sosyal demokrasi"nin "sol" kanadını inşa
etmek!ReferanslarıSandinistlerbenzeribirkitleselleşengerillaörgütü
inşaetmekolan,amatarihleriboyuncaböylebirörgütlenmeninkıyısı
na bile varamamış olan birinciler, özellikle 80'li yıllardan itibaren
LatinAmerika'dagelişenvegerillacılıktan "radikaldemokrasiciliğe"
soyunan akımların izini sürüyorlar.Bu, devrimcilikten reformculuğa
büyükbirhızlaevrilenuluslararasıbirçizgi.ÖDPyöneticikliğininbu
ana bileşeni dünyadaki gelişmelerden nasibini hızla alıyor.Yönetici
kliğin ikinci bileşeni ise stalinciliğin dünya çapındaki gelişmesinin
tümüyleetkisinde.BilindiğigibiSovyetsistemininçöküşüylebirlikte
stalincikomünistpartilerçeşitlidönüşümlergeçirdiler.Nitekimkarşı

devrimci kapitalist restorasyonların yaşandığı
ülkelerin komünist partileri neredeyse istisnasız
birbiçimdesağasavruldular.Dünyaçapında"ser
bestpiyasa"ekonomisine teslimiyetbaştaRusya
FederasyonuKomünistPartisiolmaküzerebütün
eskiişçidevletlerikomünistpartilerinietkisialtı
na aldı. Kimileri adlarını sosyalist ya da sosyal
demokratolarakdeğiştirdiler,amadeğiştirmeyen
ler de aynı değiştirenler gibi "serbest piyasa"ya
biatetmektegecikmediler.BatıAvrupa'nınstalin
cikomünistpartileriisesağvesolstalincilerola
rak ikiye ayrıldılar. "Sol" stalinci parti sıfatına
layıktekpartineredeyseYunanKomünistPartisi
kaldı. Onu bu konuda biraz geriden Portekiz
KomünistPartisiizleroldu.İtalyanPartisi'ninana
gövdesi adını Demokratik Sol olarak değiştirdi.

Sosyalizm
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Azınlıktakalan"sol"stalincigrupiseuçsollabirleşerekRifondazione
Comunista(KomünistYenidenDoğuş)oldu.İspanyolKomünistParti
si ensağakaydı.Fransızpartisiherzamanolduğugibi ikiaradabir
deredekaldı.Türkiye'dedahabaşındanTKP'ninTBKPolaraktasfiye
sineönayakolangrupiseartakalanlarıylaÖDP'yeyerleştiveşuanda
ÖDP'nintasfiyeciyöneticikliğininbirparçasıolarakduruyor.

SolliberalizminÖDP'dekihegemonyası
Dünyaçapındaneoliberaldalganınl980'liyıllardanitibarenetkisialtı
na giren Türkiye sosyalist hareketinin geçmiş iki ana akımının sol
liberalizminetkisialtınagirmesindeuluslararasıtabloyakısacabakıl
dığındaşaşılacakbiryanolmasagerek.Ancakyukarıdadaifadeetti
ğimizgibi,sol liberalizminetkisisadecegelenekselstalinistçizginin
ana gövdesini oluşturan sağ stalinizm üzerinde olmadı. En az onun
kadarhalkçıdevrimcidemokratgelenekdesolliberalizminkıskacına
yakalanıverdi.Dahası,bugünÖDPiçindeyeralandevrimciMarksist
geleneğin bazı bileşenleri de bu gelişmelerden nasiplerini almakta
gecikmediler.Amabütünbuörgütlü,yarıörgütlüyapılanmalarıntepe
sine,ÖDPiçindeadına"BaşkanlarKurulu"denilengerçeksolliberal
ekipçörekleniverdi.KuruluşundanitibarenÖDP'ninizlediğitümgeri
cipolitikalarınsorumlusu,bubürokratikmerkeziyetçiklikveonaaçık
desteksunanyapılardır.Buklik,ÖDP'ninsolliberalizminhegemonya
sınasokulmasındaolağanüstübirçabagöstermişvebundadaoldukça
başarılıolmuştur.Partiiçindesolliberalizminhegemonyasınınönemli
birgöstergesipartiüyelerininönemlibirbölümününgünlük idelojik
ve politik gıdalarını zaman içinde "Yeni Yüzyıl", "Yeni Binyıl" ve
"Radikal"gazetelerindenedinmeleriolmuştur.Bubeslenmeoderece
ileri bir noktaya varmıştır ki, zaman zaman "Birikim" dergisi  ve
"Radikal2"bilepartipolitikalarınındahasolundayeralabilmiştir.

HasanCelalGüzel,hattaMesutYılmaz
ÖDP'ninliberalstalinciyöneticikliğininönemlibiraçmazıvar:Gün
lükpolitika tespitindeTÜSİADgibibüyüksermayeörgütlerininref
lekslerindennekadaretkileniyorlarsa,devletaygıtınınreflekslerinden
deenazbirokadaretkileniyorlar.Sontahlildebüyüksermayeiledev
letin çıkarlarının örtüştüğü kuşkusuz doğrudur.Ama günlük politika
'sontahlilde'üzerindenyürütülemeyeceğindenÖDPyöneticikliğine
yapacağını şaşırıveriyor. İşte bu yüzden de, söz gelimiHasanCelal
Güzel'inveyaMesutYılmazgibikötübirburjuvapolitikacısınınanlık
"demokratik"çıkışlarıÖDPyöneticikliğininkindendaharadikalolabi

TasfiyeciLiberalizmÖDP’yiTarihinÇöpSepetineFırlatıyor
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liyor.ÖDPyönetici kliğininbukorkaklığı, kendi yaslanmak istediği
zemindebiledikiştutturamamasınanedenoluyor.

ÖDPtarihinekısabirbakış
ÖDP tarihine kısaca bir göz attığımızda, partinin önüne çıkan ilk
önemli sorunun Susurluk hadisesi olduğunu görürüz. Bu hadisenin
ortayaçıkmasındançokkısabirsüreöncegerçekleşenbirPartiMecli
sitoplantısında,busatırlarınyazarı,Türkiye'debirdemokrasimücade
lesiverilecekse,bununilkadımınınbaştapolisteşkilatıolmaküzere,
devletingüvenlikkuvvetleriiçineçöreklenmişkontrgerillauzantıları
nın tasfiyesi üzerine yükselebileceğini, bunun yapılmaması halinde
hiçbir kalıcı demokratikleşmenin gerçekleşemeyeceğini ileri sürmüş

ve dolayısıyla ÖDP'nin bu konuda kitlesel bir
kampanya örgütlemesini talep etmişti (Kurulu
şundanberipartinintümpolitikalarınıikikongre
dönemi arasında yürütmesi gereken organParti

Meclisiolmasıgerekirken,yöneticiklikherşeyikendi tekelindetut
muş, sürekli olarak Parti Meclisini devre dışı bırakarak politikaları
kendisibelirlemişti.Tabii,budevredışıbırakışta enetkili araçdao
zamanlar çok savundukları, şimdi ise tamamen terk ettikleri "Parti
OlmayanParti"formuolmuştu.Gerçektendeböyleliberalbirörgüt
lenme anlayışında hiçbir organın bir başka organı denetlemesi söz
konusuolmadığıiçinde,kimseyöneticikliktenBüyükKongredışında
hesapsorma imkanınıeldeedememişti).Yöneticiklikbuönerimize,
"içindebulunduğumuzkoşullardagençpartimizböylebirkampanyayı
göğüsleyebilecek imkanlara sahip değildir" yanıtını almıştık. İşte bu
önerimiziyapmamızdançokkısabirsüresonraSusurlukkazasıger
çekleşipdebüyükburjuvazininmedyasıişinüstünegitmekararıaldı
ğındayöneticikliğimizönününaçıldığınıfarketmişvederhal"Süpür
ge Eylemi"ni başlatmıştır. Bu eylem ÖDP'nin neredeyse tek doğru
eylemiydi.Amaburadaanlatmakistediğimizeyleminkendisideğil,bu
eyleminyapılmasınanezamankararverildiğidir.ÖDPyöneticikliği
buhaklımücadeleyibaşlatmakiçinburjuvazidengelensinyalibekle
miş, dolayısıyla mücadelenin gerisinde kalmıştır. Nitekim Susurluk
hadisesinden önce böyle bir kampanyayı başlatmış olan ÖDP'nin
demokrasimücadelesindekiyerive itibarı,kuşkusuzUğurDündar'ın
programındansonrahareketegeçenÖDP'ninkindençokdahayüksek
olurdu.

GenebusatırlarınyazarıkiosıralarpartiiçiSEİ(SosyalistEmek
İnisiyatifi) Platformunda yer alıyordu Susurluk hadisesininmutlaka
Özelleştirmekarşıtıpolitikalarlabütünleştirilmesigerektiğiönerisinde
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bulunmuşve"SusurlukÖzelleştirme,ÖzelleştirmeSusurluktur!"diye
yazmıştı(Bkz.ŞadiOzansü,ÖDP'ninGerilimi,SINIFBİLİNCİ,Sayı
17,Nisan l997,Sayfa:4647).BunakarşılıkÖDP'ninezeliveebedi
yöneticikliğiözelleştirmekonusunu,büyükölçüdeortakdavranmak
istediğibüyükburjuvazidenayrıdüşmemekiçin,tamamenarkaplana
itmişveözelleştirmemeselesiyleilgiliolarak"heleöncebirkamusal
alanıntarifiniyapalım!"diyetutturmuştu.Aradangeçenzamanzarfın
daherkesinyakındanizlediğiçokbüyüközelleştirmeleryapılmış,ama
neyazıkkipartiyihareketegeçirecekbu"tarif"halayapılamamıştır!

İşteÖDP'ninliberalyöneticikliğininuyguladığıpolitikalarlailgili
olaraksunduğumbuikiörnek,bukliğindevletlevesermayeylehiçbir
şekilde ters düşmemeye gösterdiği özenin açık bir ifadesidir. Tabii
böyle olunca da, Susurluk politikasının ana hedefi "Çiller, Ağar,
Bucak"olmuş,döneminGenelkurmayBaşkanıDoğanGüreşüçgenin
dışındatutulmuştur.Geneözelleştirmekarşıtıpolitikalaraaktifolarak
girilmeyerek büyük sermayeyle "demokrasi" cephesinde yan yana
durulmak istenmiştir. Partinin Özgürlükçü Demokratik Cumhuriyet
(ÖDC)politikasıiştetambudurumadenkdüşmüştür.Öteyandan,baş
langıçta "ÇetelerDevleti"ni hedef alan "1DakikaKaranlık" eylemi,
egemengüçlerce,esashedefindensaptırılaraksadeceRefahPartisine
karşıbirbiçimedönüştürüldüğünde,bununiçindeyeralmayadevam
edilmiştir.Bupolitika,"NeRefahyol,NeHazırol!"sloganınınkaypak
lığını açıkça gözler önüne sermiş, üçüncü taraf gibi davranmanın
sonuçtanasıl"Hazırol"unyanındayeralmayaittiğinigöstermiştir.

ÖDP'dekikrizinesasnedeniÖSP'ninkrizidir!
ÖDP'ninkuruluşunaöngelendönemdeortayaçıkanGeleceğiBirlikte
Kuralım(GBK)yönelişiaslındaprogramatikveörgütseldüzlemdede
"sosyaldemokrasi"ileittifakkurmayaçalışanveyabirbaşkaifadeyle
Türkiye'de"sosyaldemokrasi"ileyanyanadurmayaçalışangelenek
selbir"sosyalist"anlayışınürünüydü.Buanlayışagöre,kendi"sosya
lizm"çizgisiyle"sosyaldemokrasi"arasındaki sınırzatenneredeyse
ortadan kalkmak üzereydi. Eski kadrolarının önemli bir bölümü 12
Eylüldönemiboyuncapolitikeğitimlerini"sosyaldemokrasi" içinde
sürdürmüşlerdi.Şimdiesasolarakonlarıyenidenkazanmanınzama
nıydı.Bununiçindedahatemkinliveyumuşakolunmalı,devletleve
sermayeylekarşıkarşıyagelmemeyeözengösterilmeliydi.Dahasonra
ÖDP'ninçoğunlukkanadınıoluşturacakolanGBK'cılaryürüyüşlerin
deönemli bir hatayaptılar:BSP (BirleşikSosyalistParti) ilebirleş
mek.HernekadarBSP,reformcubirsosyalistpartiidiysede,bileşen
lerininönemlibirbölümününreferanskaynaklarıhepMarksizmoldu.

TasfiyeciLiberalizmÖDP’yiTarihinÇöpSepetineFırlatıyor
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Bu durum bugünÖDP içinde de sürmeye devam ediyor. GBK'cılar
ÖDPbirleşmesindenkendiyanlarınasadeceBSPiçindekisağstalinci
leriçekebildiler.GBK'nınÖDPiçindeÖSP'ye(ÖzgürlükçüSosyalizm
Platformu)dönüşmesiiştetamdabudur.Ancakbuittifakınsağlanabil
mesiiçinnebukadaremeğevenedebukadarzamanaihtiyaçvardı.
GBK'lılarkendianlayışlarıdoğrultusundakendipartilerinikursalardı,
BSP'nin sağ stalincileri ve şimdi ÖSP içinde birlikte oldukları kimi
çevrelerBSP'denkopuponlaraçokdahaöncekatılmışolurlardı.Kaldı
kiÖDP'ninkuruluşuiçinatmışolduklarıadım,onların"sosyaldemok
ratlaşma" projelerini de oldukça geciktirdi. Çünkü ÖDP programı
bütünzaaflarınarağmengenedesonuçitibariyle"sosyalist"birprog
ramdı.ÖDP'ninkuruluşundantambeşyılgeçtiktensonra,ÖSPyöne
ticikliğininpartiiçindekimuhalefetplatformlarıolanSEP(Sosyalist
EylemPlatformu)veEkmekveGülPlatformlarınadönüp,"bizsizinle
hiçbir konuda aynı düşünmüyoruz, neden bizimle birlikte yürümek
istiyorsunuz?"demeleribundandır.ÖSP,partiiçimuhalefetplatform
larının,GBK'nın"sosyaldemokratlaşma"politikalarınınönündeciddi
birengeloluşturduğunugeçdeolsagörmüşlervebaşlangıçtayaptıkla
rıhatadannasıldönebileceklerininarayışınagirişmişlerdir. İşteÖDP
içindeşimdikendinitasfiyeetmeyeyönelikolarakpatlamışolankrizin
nedeni bu arayıştır. Cezaevlerindeki ölüm oruçlarıyla ilgili olarak
SEP'inizlediğipolitikalarÖSP'ninpartiiçindekitümmuhaliflerinden
kurtulmanın bir bahanesi olmuştur.ÖSP, bu olmasaydı da, zaten bir
yolunubulupmuhaliflerinitasfiyeetmeninyollarınıarayacaktı

Tasfiyeningerçeknedeni:
AB(AvrupaBirliği)tartışması
Hemenyukarıdadaifadeettiğimgibi,ÖDP'deyaşanmaktaolantasfiye
sürecininSEP'in izlemiş olduğu cezaevi politikalarıyla doğrudan bir
ilişkisi yoktur. Her kim ki SEP'i böyle bir tasfiye sürecine katkıda
bulunmuş olmakla suçlar, o kişi, buzdağının kendisini değil, suyun
yüzeyindekikısmınıgörüyordemektir.Birbaşkaifadeyletehlikekar
şısında kafasını kumagömmekte ısrar edendevekuşu politikası izli
yordur. Gerçekte ÖDP'nin liberal stalinci kliğini çılgına döndüren
SEP'inAvrupaBirliği'neyaklaşımıdır.ÖDP'nin2.BüyükKongresinde
vedahasonrasındagörüldüğügibi,yöneticiklikABtartışmasındatam
anlamıyla çuvallamıştır.Nitekim tartışma boyunca kendi tabanından
gelebilecekolasıtepkilerigözönündebulundurarakkibukonudada
yanılmıştır,çünküenazındanÖSPiçindeyeralmayıhernepahasına
olursa olsun sürdürmeye karar vermiş olan kesimden herhangi bir
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konudatepkibeklemeninanlamsızlığıortadadırruhenyandaşolduğu
AB'yeenazındanKongresırasında"Hayır"demekzorundakalmıştır.
İşte bu, yönetici kliğin yaşadığı en büyük gerilimdir. Tam tersini
düşündüğükonuyadakonulardaesasgörüşünüaçıkçadilegetireme
meninsancısı,gerilimi.

Evet, ÖDP yönetici kliğinin Türkiye'deki "sosyal demokrasi"nin
sağkanadıylayakınlaşmaarzusu,dahadoğrusukendikitleselleşmesi
nin esas olarak buradan geçebileceğini varsayması, AB'ye katılım
konusundagörüşlerininetbirbiçimdedilegetirmesinigerektiriyordu.
AB'ye katılıma karşı çıkan bir partinin Erdal İnönü ile aynı ağacın
altındayaşamasıhaklıolarakmümkündeğildi.
TürkiyeveAvrupa işçi sınıflarınınçıkarlarıyla
taban tabana zıt emperyalistAvrupa Birliği'ne
açıkça"Evet!"demekyerinemahçupbirpişkin
likle,"bizaslındaEmeğinAvrupa'sındanyana
yız" demek zorunda kaldılar. Sanki "Emeğin
Avrupa"sındanyanaolmakAB'yekarşıolmayı
gerektirmiyormuşgibi."EmeğinAvrupası"ndan
yanaolmayı"AB'yeHayır"ınalternatifiolarak
sundular.AmaaslındaÖDP'nintasfiyeciyöne
ticikliğisağStalinciİspanyolKomünistPartisi
gibiaçıkçaAB'denyanaolduğunucümlealeme
ilan etmekten yanaydı. Bunu yapamayınca
sorumlusunuSEPolarakgördü.

AslındaABtartışması,ÖDPiçindekigerçek
sınıfsaltartışmaydı.ÇünkübutartışmaÖDP'nin
gerçeksınıfsalyönelişinibelirleyecekti.Türki
ye'ninemperyalistAB'ninbirparçasıolmasın
dansınıfsalçıkarıolanlarıngenelnüfusiçindeki
oranıyüzde10'larıaşmamaktadır.AmazatenyöneticiklikdeÖDP'ye
öncelikliolarakbukesimdeninsanlarıkazanmayıhedefliyordu.Bura
dan çıkan sonuç, tasfiyeci yönetici kliğinÖDP'yi kesinlikle bir işçi
emekçipartisinedönüştürmeyeniyetliolmadığı,halkçıbirküçükbur
juvapartisiolmayıyeğlediğidir.

Ohaldeşimdineyapılmalı?
ÖDP'nintasfiyeciyöneticikliği,kendisinemuhalefetedenbütünçev
releri karşısına alarak, "ben sizinle birlikte yürümek istemiyorum"
diyorveekliyor:"budurumdayaçekergidersinizyadahepinizipar
tiden atarım!" Kuşkusuz genel yönelişi sağ "sosyal demokrasi"yle

TasfiyeciLiberalizmÖDP’yiTarihinÇöpSepetineFırlatıyor
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uyumiçindeolanbuliberalstalinciekiplebiraradayaşamakSEPaçı
sındandaistenirbirdurumdeğildir.AmaSEP'ingeçmiştençıkarttığı
derslerbağlamındankimseninpartidentasfiyeedilmesinisavunmadı
ğı,partiyönetiminielegeçirsebilebunayeltenmeyeceğidebilinenbir
gerçektir.Budurumda,ÖDP'ninkuruluşundakiprogramatikyönelişe
karşı çıkan ve bunu değiştirmeye yönelenÖSP hizbinin partiyi terk
ederekkendiyürümekistediğiyoldailerlemesienmakulçözümgibi
gözüküyor.Geriyekalanlarınneyapacağınagelince...

ÖDPprojesibitmiştir,
amayeniaçılımimkanıvardır
Tasfiyeciyöneticiklik,Türkiyesosyalistlerininyenidenbirarayagel
meprojesinenihainoktayıkoymuşbulunuyor.Önümüzdekidönemde
ÖDPolmayacaktır.AncakpartiningeriyekalanlarıdaÖDPsonrasında
yeniden bir BSP'yi inşa etme girişimine başlamamalılar. Yapılması
gerekenkitleselbirişçiemekçipartisinininşasınaderhalgirişmektir.
Kitleselişçipartilerisadecekitlehareketininbüyükyükselişlergöster
diğikonjonktürlerdekurulmazlar.İçindebulunduğumuzkonjonktürde
kitlesel bir işçi partisinin inşası devrimciMarksist hareketin önünde
anataktikolarakduruyor.İşçisınıfınınihtiyacıolankendikitleselpar
tisinininşasıdır.Bugününkoşullarındabununimkanıherzamanoldu
ğundan fazladır. Sadece ileri işçileri değil, sıradan işçileri de kendi
sınıfçıkarlarıtemelindeörgütleyecekböylebirpartinininşasıertelene
mezbirgörevdir.ÜstelikÖDP'nintasfiyeciyöneticikliğininİnönü'nün
başınıçekeceğiZeytinAğacıprojesininişçisınıfıkarşıtıörgütlenmesi
ne çaresizlik sonucu sürüklenmek zorundakalacakolan sosyalistleri
veemekçileriböylebirtehlikedenkurtaracakolantekçözümyoluda
budur.ÖDP'nintasfiyeciyöneticikliğininarkasındadurmamayakarar
lıtümdevrimciÖDP'lilervebugünekadarÖDPdışındadurmuştüm
sınıfmücadeleci sosyalistler işçilerin kendi partisini inşa etmek için
görevbaşına!
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ÖDP’nin İş çi le riy le
ve İş çi Sı nı fıy la Olan 
Mut suz İliş ki si

KenanÇelik

ÖzgürlükveDayanışmaPartisiTüzüğününikincimadde
sindeşucümleyeralır;
"ÖzgürlükveDayanışmaPartisitümemekçilerin,ezilen
lerinveonlarlaaynısaflardayeralmayıveyenibirdünya
kurmayıisteyenlerinpartisidir."
3.maddedeiseşusatırlar;
"ÖzgürlükveDayanışmaPartisi,özgürlükçü,özyönetim
ci, enternasyonalist, demokratik planlamacı, doğainsan
ilişkileriniyenidentanımlayan,militarizmkarşıtıvecin
siyetçi olmayan bir sosyalizm doğrultusunda, sermaye
güçlerinin egemenliğini, emperyalizmin tahakkümünü
ortadan kaldırarak, emek güçlerinin siyasi iktidarının
kurulmasınıamaçlar."

Partinintüzüğüaçıkbirçağrıyapıyordu;sosyalistlerinbirliğiproje
siemekgüçlerininsiyasiiktidarınınkurulmasıhedefiylebirleşmek

zorundadır.Türkiyesosyalisthareketinintarihiaçısındansözüedilen
bu ikimaddenin önemi tahmin edilenden fazladır. O döneme kadar
–çok az anlaşılabilen fakat çoğunlukla anlaşamayan suni ayrılıklar
yüzündenfarklızeminlerdepolitik faaliyetyürütensosyalistlerortak
birzeminde,emekgüçlerininsiyasiiktidarınıhedefleyenbirpartide
buluşuyorlardı.Bubuluşmakuruluşuncoşkusuyladahadaarttı.Ülke
nindörtbiryanını"Heryerdenhepbirliktegeliyoruz"afişleriylesüs
leyenÖDP’liler,yenibirdünyanınmümkünolduğunubelirtiyorlardı.
Bucoşkuluhavatoplumunçeşitlisınıflarınıvekatmanlarınıetkiledi.
Ard arda çeşitli il, ilçe örgütlerinin açılışları yapılıyor, partiye yeni
üyelerkatılıyordu.ÖDP,kuruluşundankısazamansonrabinlerceüye
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yesahipbirçatıyadönüştü."Heryerdenhepberabergelenler"partide
buluştularamasosyolojikaçıdanbirbirindensonderecefarklıhayatlar
yaşamaya devam ettiler. ÖDP’nin çeşitli sınıfların ve katmanların
biriktiği şekilsiz bir yığın haline gelişinin arka planında bu popülist
politikayatıyor...TezimizidestekleyenverileriÖDPİstanbulilörgü
tündenalıyoruz.İlörgütü,1215Eylül1997yılındayapılanI.İstanbul
ilkongresinesunduğuçalışmaraporunda,üyelerininmeslekleregöre
dağılımını çıkarmış. Sözünü ettiğimiz politikanın sonucu çarpıcı bir
gerçeklekarşılaşıyoruz.Raporagöreİstanbulilörgütününtoplamüye
sayısı4329,bunun640’ıişçi,141’iisekamuçalışanı.Ohaldegeriye
kalan3550kişineyapıyor?diyesorduğumuzdakarşımızaçokgeniş
bir meslek dağılımı çıkıyor. Bu kişiler pazarlamacılık, reklamcılık,
barmenlik,müteahhitlik,yöneticilik,turizmcilik,yayıncılıkgibimes
leklerle uğraşıyorlar. Ayrıca üyeler içinde hiç de azım sanmayacak

kadaröğrenciveişsizvar.Buistatistiklerbize,kitle
partisi olduğu iddia edilen ÖDP’nin Türkiye işçi
sınıfınıncandamarıolanİstanbulilörgütününsade
ce yüzde 20’sinin işçilerden oluştuğunu gösteriyor.
İstanbul’unüyeprofilininbenzerinidiğer illerdede
görmekteyiz.Hattapekçokilörgütündeişçilerinora
nı,küçükburjuvaziden,ortasınıfmensuplarındanve
öğrencilerdençokdahaaz.Şüphesizemekçilerinve
ezilenlerin eşitlik ve özgürlük yürüyüşü daha fazla
işçi olduğunda sorunsuz ilerlemeyecek. "Evrensel
hakikat" geçerliliğini koruyor; İşçi katılımı sonucu
yaratılacakbirsınıfhareketisağlanmadığı,bununda
Marksistpolitikaylailişkisikurulamadığısüreceher
çeşit işçi mücadelesi yenilmeye mahkumdur. Fakat
buradademekistediğimizfarklıbirşey.İşçisınıfının
azınlık olarak kaldığı herhangi bir oluşum gerçek
anlamda bir kitle partisi olamaz diyoruz. Hareket
ancakişçileşirsekitlepartisihalinegelebilir.Dolayı
sıyla sosyalistlerin birliği olarak şekillenen ÖDP,
ağırlıklıolarakküçükveortaburjuvasınıflardanolu

şanüyeprofilinideğiştirmek,hızlaişçileşmekzorundadır.İşçileşme
yenÖDPşekilsizleşmişbiryığınpartisiolur.Budurumküçükbüyük
pekçokkonudaanlaşamamageleneğiüzerineoturan"Türksosyalist"
hareketininkarakteristiközelliğininhortlamasınayolaçar.Buaşamaya
gelindiğindeorganlıpartifaaliyetiyerine,ortadayalnızcatabelasıolan
birpartidensözedilebilir.Herşeyinbaşındayaptığımız"ÖDPkitlesel
bir işçi emekçi partisi haline gelmeli" tespiti somut durumun somut
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analizinedayanıyordu.Partininşuaniçindebulunduğudurumitibariy
le haklı çıkmanın dayanılmaz hafifliğini hissetmiyoruz. Tersine bu
projenin,partiçoğunlukhizbinceStalinizmiaratmayacakyöntemlerle
berhava edilmesinin olumsuz sonuçlarını önümüzdeki dönemde hep
birlikteyaşayacağız.

Ohaldebuhalenasılgelindi?ÖDPnedenişçileşemedi?Bünyesin
de bulunan işçilere ne verdi, onlardan ne aldı?ÖDP’de yolun sonu
görünürkenbukritiksorularınyanıtlanmasıgerektiğinidüşünüyoruz.
Vermeyeçalışacağımızyanıtlarönümüzdekidönemiçinönerdiğimiz
kitleselişçipartisiyönelişiiçindeçeşitliipuçlarısağlayacak.

"Sınıftankaçış"politikalarınıneksenindeÖDP
ÖDPçoğunlukhizbininsözcüleriherfırsattapartininpolitikveörgüt
sel yönelişinin iki temel olgudan beslenmesi gerektiğini belirttiler;
Birincisi "yeniden yapılandırma" projesi, ikincisi  "yeni bir siyaset
yapma"tarzı...

Yenidenyapılandırmaprojesi;işçisınıfıpolitikasıtemelindefaali
yetyürütmekyerine,toplumunfarklısınıfvekatmanlarınıkucaklaya
rak onların talepleriyle işçi sınıfının taleplerini eşitleyen radikal bir
değişim programı öneriyor. Bu projeye göre "toplumsal muhalefet"
olarakadlandırılançeşitlihareketlersistemdenvedevlettenhoşnutsuz
olduklarındandolayıburadikaldeğişimprogramıetrafındabiraraya
gelebilirler. Parti "radikal demokrasi" programı etrafında bir araya
gelenpotansiyelmuhalefetgruplarını,eğilimlerinikoordineetmelive
solbirdalgayaratmayaçalışmalıdır.BuprojesahipleriI.Kongreson
rasıprojelerinireklamcılıksektörüaçısındanparlakkabuledilebilecek
birkavramlaşekillendirdiler;GökkuşağıProjesi...Dünyatarihiaçısın
danGökkuşağı kavramınınpolitik arenaya ithal edilmesi yeni değil.
Bu kavram bürokratik işçi devletlerinin yıkılışından sonra, çeşitli
Avrupaülkelerindesolunyenidenyapılandırılmasıaçısındankullanılı
yor.Projeninözü;postmodernfarklılıkanlayışıüzerindensınıfpoliti
kasınınreddedilmesianlamınageliyor.Çokkimlikli,çokkültürlü,çok
inançlıbirtoplumunbütünrenklerineeşitmesafedeyaklaşanbuanla
yış,kimlik,kültür,inançkatmanlarınıntalepleriyleişçisınıfınıntalep
lerinieşitliyor.Projeortayaatıldığındaradikaldemokrasicilergörüşle
rini tam olarak şekillendirmiyor, çeşitli gazete demeçleri ya da kısa
makalelerlepartipolitikasınınbuprojeyedayanmasıgerektiğinibelir
tiyorlardı. Açıkçası bir belirsizlik vardı. Bu anlayış, partinin farklı
toplumsalhareketlereyaklaşırkenkuracağıilişkiyimitarifediyordu?
Yoksayaklaşanseçimleröncesindeçeşitlisiyasalkamplara–buarada
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burjuvazininbirbölümünedezeytindalımıuzatılıyordu?Butartış
malarsırasındaSosyalistEmekİnisiyatifinde faaliyetyürüyordukve
kaygımızıYunanmitolojisindekibirimgeyegöndermeyaparakbelirt
miştik.

"PandoraYunanmitolojisindebirtanrıça.EnbüyüktanrıZeus’un
insanları cezalandırmak amacıyla yeryüzüne yolladığı çok güzel bir
kadın.Pandora’nınbirkutusuvar,içindeneolduğunukimsebilmiyor.
Bugüzelkadınınbüyüsünekapılanlar,kutuaçıldığındaiçindençıkan
şeyler karşısında dehşete düşüyorlar. Yani eskilerin deyimiyle zarf
çekici,amamazrufinsanıaltüstedebiliyor."

ÖDP1999seçimlerinetekbaşınagirdi.FakatseçimboyuncaGök
kuşağı siyaseti yürütmeye çalıştı. Bu siyasetin işçiler açısından ne
anlamageldiğini tartışacağız.AyrıcaÖDP’nin kitle örgütlülükleriyle
kurmayaçalıştığıuygunsuzilişkilerdeyazımızınilerleyenbölümlerin

de tartışmaya çalışacağımız bir diğer başlık ola
cak.Fakatüçyılöncesinden2001yılınınsıcakyaz
günlerinde geldiğimizde, tamamen açılanPando
ra’nınKutusu’ndan sosyal demokrasiyle ortaklık
stratejisininçıktığınıüzülerekgörüyoruz.

ÖDPpolitikalarınınveörgütselhattının şekil
lenmesini sağlayacak bir diğer olgu olan "yeni
siyasetyapmatarzı".Buanlayış1997yılınınEkim
ayında yapılan I. Olağan Büyük Kongre ile ilan
edildi. "Halksarmaşığı:Hergün,heryerdesiya
set"

"Kuruluşundan bu yana emekçilerin, dışlan
mışların,gençlerin,kadınların,köhneleşmişsiya
sal ve toplumsal ilişki biçimlerinden kurtulmayı
umanların,toplumunveekonomininyönetiminde
söz sahibi olma, daha etkin katılım ve denetim
ihtiyacınınsözcülüğünüüstlenenÖDP’ninsiyase
tintoplumsallaşmasıanlayışınadayalıörgütlenme

vemücadelehattınısürdürmesibirzorunluluktur."
ÖDPbiryandanGökkuşağıprojesiile"toplumsalmuhalefeti"radi

kaldemokrasiprogramıetrafındatoparlayacakdiğeryandanhalksar
maşığıanlayışıiletoplumunsiyasallaşmasınınkanallarınıaçacak.Yani
ÖDP,kavramındoğrukullanımıilefarklı"toplumsalhareketleri"siya
sallaştırırkenaynızamandaortakbirprogrametrafındabirarayageti
recek.Şüphesizönünetemelhedefolarakişçisınıfınıniktidarınıkoyan
hersiyasioluşumprogramındakadın,çevre,antinükleerhareketgibi
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toplumsalhareketlerintalepleriniyansıtmalı,buhareketlerindedeste
ğinialmalıdır.Buradayanlışolan;programınavetüzüğüneemekgüç
lerininsiyasiiktidarınıkoyansosyalistbirpartinin,politikveörgütsel
yönelişinipostmodernkimlikpolitikalarınadayalı,burjuvaideolojik
zemindenbeslenenucubehalksarmaşığıanlayışınadayandırmasıdır.
Bu politikalar ve örgütlenme anlayışı, sınıf politikasına dayalı işçi
çalışmasıyönelişininherhangibirtoplumsalhareketdüzeyineindiril
mesini sağlar. İşçi faaliyetini ve örgütlenmesini temel hedef olarak
almayanhiçbirsolsiyasioluşumvarlığınısürdüremez.ÖDP’ninikin
cibüyükkongresinegiderken"halksarmaşığınerede"diyesormuştuk.
Partiçoğunluğubukararıalalı2.5yılayakınzamangeçmişti.Ellerin
departiaygıtı,yönetimi,yayınlarıolançoğunlukhizbindevarolmaya
nınsınıfmücadelecipolitikalarilekarışmışamasarmaşmamışörgüt
lenmemodeliolduğunuvurgulamıştık.

ÖDP’ninsendikalarlakurduğuçarpıkilişkiler
YazımızınbaşlangıçbölümündeÖDP’ninkitleselbirişçiemekçitaba
nıüzerineoturmadığınısöyledik.Buyargı,partininbaştaKESKolmak
üzere,DİSKveazsayıdadaolsaTürkİşiçindekiçeşitlisendikalarda
hatırısayılırmiktardaüyesininve"dostunun"olmadığıanlamınagel
miyor.Özelliklepartininçoğunlukhizbibaşındanberi"KESKbizim"
şiarıetrafındabirpropagandayürüttü.OnlaragöreöncekiKESKbaş
kanının ve şaibeli biçimde iktidara gelen yeni KESK başkanının
ÖDP’li olması,KESK’inÖDP’nin elinde olduğunun göstergeleridir.
Oysagerçekdurumbundantamamenfarklı.KESKyönetimi,ÖDP’nin
merkezindedeğil,partiçoğunlukhizbi içindekidarbirkliğinelinde.
PartieğerKESK’ebukadarhakimolsaydıkendiniÖDPgrubuolarak
tanımlayan 3 farklı Devrimci Sendikal Dayanışma ortaya çıkmazdı.
Yeri gelmişken DSD olgusunu açmakta fayda var. DSD, KESK’li
ÖDP’lilerinbirarayagelerekoluşturduklarıbiryapı.Partiüyelerinden
ve "dostlarından" oluşanDSD, partinin 3031Ağustos 1997 yılında
yaptığı I. Çalışanlar Forumundan sonra oluşturuldu. "Her DSD’li
ÖDP’lideğildiramaherÖDP’liDSD’lidir"yönelimiylehareketeden
DSD,busakatanlayışıngetirmişolduğubitmektükenmekbilmeyeniç
hukuktartışmalarınaboğulmaktanhareketedemedi.DİSK’eTürkİş’e
bağlısendikalardadabenzerisorunlaryaşandı.Partipolitikalarıörgüt
lüişçilerininbulunduğusendikalarayansımadı.ÖDP’liolanveçeşitli
sendikalara dağılmış işçiler de taleplerini partiyle buluşturmadılar.
Partinin örgütlü işçileriyle ilişkisi, kongrelerden kongrelere kurulur
halegeldi.Partiorganlarının,sınıfmücadelesininörgütlübileşenleriy
lepolitikveörgütselilişkisiokadargevşektikisendikalıüyelerimiz
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yadapartidostlarımıznormalzamanlardaveyakongresüreçlerinde
bulunduklarıkurumunözgüldurumunavekendipozisyonlarınagöre
hareket ettiler. Bu yüzden parti merkeziyle işçileri arasında zaman
zamangerilimler,restleşmeleryaşandı.BöylezamanlardaÖDPmer
kezihemengeriadımatıyor,kongreyihangiekibinkazanacağınıbek
lemeyebaşlıyordu.Yönetimegelenekip,partininişaretettiğiunsurlar
danoluşmasadapartimerkezibirsüresonraonunyanındayeralabili
yordu.Sonuçtaönemliolansınıfmücadelecibiranlayışıngeliştirilme
sideğil"yönetimlerinbizimelimizde"olmasıydı.

1998yazındayapılanII.ÇalışanlarForumubutartışmalarıngölge
sindegeçti.

"...partininbileşenlerikendimücadelealanlarındabirliktedavran
dıklarıdiğerÖDP’lilerlehenüzsendikalanlayışvb.konulardabirkay
naşmasağlayabilmişdeğiller...Bununiçin;

*Genel olarak işçi hareketi özel olarak da sendikaların sorunları
nelerdir?

*SendikalalandaÖDP’lilerinbirbirleriyleilişkisinasılkurulmalı
dır?

*Sendikal alana ilişkin ÖDP politikalarının
oluşturulmasında ve yaşama çevrilmesinde ne
türsüreçlerişlemelidir?"

Bu sorulara, partinin örgütsel kararları
DSD’yinekadarbağlayacak?Kamuemekçile
rinin mücadelesi ve talepleri partiyi ne kadar
yönlendirecek, yönlendirmelimi?Gibi sorular
eklenerek  listeuzatılabilir.Bütünbu tartışma
lar, I.BüyükKongredede,"emekhattı"kararı
alınan II.BüyükKongredede ÖDP’liler tara
fındandefalarcayapıldı.Fakathiçbirsonuçalı
namadı.Halksarmaşığıanlayışıylahareketeden
ÖDP,kadınçalışmasınıkadınlara,öğrenciçalış
masınıöğrencilere,işçiçalışmasınıdasendika
cılarahavaleetmişti.Sonuçtaparti,gökkuşağı
nınrenkleriolaraktanımladığı,işçihareketive
farklı toplumsal hareketleri bir arayagetirecek
olankoordinasyonusağlayacaktı.Sınıfmücade
lecibirprogramdanbeslenenpolitikalarıolma
yanveişçilerinepartiliolmabilinciveremeyen
ÖDP’nin, hiçbir politik önerisi, hiçbir örgütsel
kararı,nekendiişçileriiçindenedegenelolarak
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işçisınıfıiçindeitibargörmedi.Bununsonucupartiişçileşemedi.

ÖDPkitleselbirişçi-emekçipartisi
halinenasılgelebilirdi?
1.Enbaştapostmodernsiyasetyapmatarzıyerineişçiemekçiyöne
lişinimerkezekoyanbirhatgeliştirebilseydi. İşçi sınıfını farklı top
lumsalhareketlerleeşitleyenGökkuşağıProjesiyerine,işçileringün
lüktalepleriyleişçisınıfınıngelecektekiiktidarıarasındabağlarkuran,
taleplerinisloganlarınıbumantığagöreformüleeden,diğertoplumsal
hareketleridebueksendedeğerlendirenbirprogramatikyönelişçıka
rabilseydi.

2. Bu temel yöneliş doğrultusunda –kapitalizmin yeniden üretim
şartlarındaişçisınıfıveemekçileredayatılanyapayayrımlarıaşmaya
çalışan bir anlayış geliştirebilseydi. Bu anlayış doğrultusunda, işçi
sınıfının alevisunni, laikislamcı gibi kamplara bölünmesine karşı,
gerçekkardeşliğinişçikardeşliğiolduğunuanlatılabilseydi.

3. İşçi sınıfının ve emekçilerin ihtiyaçlarına göre şekillenip aynı
zamanda kendi politikaları doğrultusunda işçi hareketini şekillendir
meyeçalışabilseydi.

4.Partininçalışmatarzıbuyönelişetrafındadeğişebilseydi."Parti
olmayanparti"safsatasıyerinegerçekbirörgütgibidavranılabilsey
di.

5. Bunun için partinin bütün organlarının aşağıdan yukarıya işçi
çalışmasınauygunhalegetirilmesinibaşarabilseydi.İlçefaaliyetlerin
denbaşlayarak,üyeolanbütünişçilerinişçiemekçikomisyonlarıya
da birimleri içinde çalışmasını sağlayabilseydi. Bu birimlerin hem
komisyonu oluşturan üyelerin bulundukları çalışma alanlarında hem
deilçeninsınırlarıiçindekibölgeçalışmalarınadisiplinlivesistematik
katılımınısağlayabilseydi. 

6.Partininişçileri;işçikomisyonlarındanhareketle,farklıfabrika
larda veya iş yerlerinde parti dostlarıyla birlikte komitelerbirimler
oluşturabilselerdi.Bubirimlerişyerlerininkollarındaveyabölgelerde
işçiözörgütlülüklerikurulmasınaönderlikedebilseydi.

7.Partininişçileri;sendikaları,yönetimegelmekiçinçeşitlidelege
pazarlıklarının yapıldığı, çirkin oyunların tezgahlandığı, ayrıcalıklı
mekanlar olmaktan çıkarıp, sınıf mücadeleci bir anlayışın egemen
olduğu,sendikalkrizinveçıkışyollarının tartışıldığıortamlarhaline
getirebilselerdi.

8. Parti; Dünya ve Türkiye işçi sınıfına seslenen ve esas işlevi
17



örgütlenmeolan,öncehaftalıkdahasonraisegünlükbirişçigazetesi
çıkararak,bunuteorikpolitikyayınlarlabesleyebilseydi.Gazetepoli
tikalarıeksenindeişyeriveyabölgebültenleriyayınlayabilseydi.

Sonuçolarakbusayılanlarınhiçbiriolmadı.Parti ikincikongreye
kadarşekilsizbiryığınhareketiolarakfaaliyetsürdürdü.II.Kongreden
sonraisebitkiselhayatagirdi.İşçileriyleveişçisınıfıylakurmasıgere
ken ilişkileri kurmadı. İşçi sınıfının burjuvazinin karşısına bir taraf
olarakçıkmasınayardımcıolmadı.Tersineçoğuzamanişçisınıfıyla
ilgilenmedi. Partinin egemen görüntüsü; her şeyi bilmeye aday sol
lafazanların,gündelikhayatlarıylasınıfmücadelesinedeğmeyenküçük
burjuvaların,birbirleriüzerindenpolitikayaparakrahatladıklarısosyal
ortamlaradönüştü.Şüphesizbuçevreler toplumsalhayatın sefaletini
gördüler.Pekiyakendisefaletlerini?

Sosyalizm
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ÖDP’deki
Mu ha le fe tler

MesutŞİMŞEK

Kurulduğu dönemde solun birliği açısından önemli bir
olgu olarak gündeme gelen ÖDP, kuruluş aşamasında
meydana gelen gerilimler dolayısıyla, katılımcıları ara
sındayeralanMarksistlerleMarksistolmayanlararasında
sancılıbirilişkininsinyalleriniveriyordu.

Kuruluştakiilkbüyükheyecanatlatılıp,partininyavaşyavaşpolitik
arenayagirmeyebaşlamasıileoluşumdakisinyallerartıkmüda

haleedilmesigerekenolgularolmayabaşladı.Odönemdepartiiçinde
özelleştirme,partiolmayanparti,sınıf,toplumsalmuhalefetgibikav
ramlarüzerindeyaşanantartışmalar,Marksistlerinbiranöncebiraraya
gelmevegidişatabirliktemüdahaleetmezorunluluğunudagündeme
getirdi.

Buamaçlayapılantartışmalarda,aceledavranılmamasınıveparti
ninyönününhenüzbelliolmadığınısavunanlarolmasınarağmen,bir
arada bulunmanın ve bir arada bulunanların farklılıkları ile politika
yapmasıgerektiğininaltı çizildi.BudüşüncelerleBeşiktaş'tayapılan
bir toplantıdansonrakonuya ilişkinbirçağrımetnikalemealındıve
partiiçerisindefikriolarakyakındüşünenlerbiroluşumiçerisindebir
arayageldiler.ArtıktartışmalardatektekMarksistlerinçeşitlikonular
dafikirbeyanetmesiniaşanbirdurumortayaçıkmayabaşladı.

PartiyiMarksistbakışaçısıylasarsanoluşum:
SosyalistEmekİnisiyatifi(SEİ)
Beşiktaş'ta anlaşılan fikirler doğrultusunda yapılan çağrıya icabet
edenler,oluşumunneolduğunu(platformmu,eğilimmi)tarifedebil
meamacıylayaptığıuzun,partininçokalışıkolmadığı,Marksistlite
ratürünayrıntılarındakalemoynatantartışmalarsonucuoluşuminisi
yatifolarakortayaçıktı.

Birparantezaçıpsöylemektefaydavar;SEİ'yioluşturanbileşenle
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rin (PGBS, SP ve bağımsız Marksistler) hemen hepsi, Marksizmin
içerisinde tartışmaları ayrıntılara kadar götürürken "sosyalist emek"
olmayacağını es geçmediler. Günün tartışmaları içinde isim konusu
oluşumiçerisindeciddibirgerilimoluşturuyordu,ancaküzerindeuzla
şılabilecek başka bir isim bulunamadığı için bu ad uygun bulundu.
DahasonralarızamanzamanN.Satlıgan'ınbukonudayaptığıeleştiri
lerinhaklılığıancakbugerçekliğinbilinmesiileanlamlanabilir.

SEİ'ninkuruluşçalışmalarıyapılırken,ozamankipartiçoğunluğu
tarafından ortaya atılanÖDC (ÖzgürlükçüDemokratikCumhuriyet)
tartışmalarıkarşısındaalınantavırbubirliğin,diğertümtartışmalardan
bağımsız,nekadarelzemolduğunubirkezdahaortayaçıkardı.Parti
içerisindekiilkgerçeksaflaşma,diğertartışmalararağmen,bukavram
dolayısıyla ortaya çıkmaya başladı: Bir yanda Avrupa demokrasisi
savunucuları,diğeryanda işçisınıfınınkurtuluşmücadelesininsavu
nucuları.(HernekadarbuarkadaşlardanbazılarıÖDCiledemokratik
devrimtezinibirleştirmeyeçalışsalardabununpartitarafındanböyle
kavranmadığıortadaydı.Ayrıcademokratikdevrimtezininaçmazları
biryanatezinasılanlattığıAvrupademokrasisindenötebirşeydeğil
di.)

Butartışma(ÖDCtartışması)biryandanSEİ'ninörgütlenmesiiçin
zeminoluştururkendiğeryandanpartiiçindesaflaşmanındaanaekse
ninioluşturmayabaşladı.

SEİ,ÖDC’yeyaklaşımınnasılbirsınıf işbirliğidemekolduğunu
yayınları aracılığı ile ortaya koymaya başladığı andan itibaren parti
içindezenginbirtartışmavetartışmanınmeydanagetirdiğisaflaşma
nınbelirginleşmeyebaşlamasınısağladı.BunoktadaMarksistleriçin
önemliolan,busaflaşmadaortayaçıkangüçlerinpartiningidişatınada
etkietmesinisağlamakolmalıydı.Buyeterincebecerilemedi(!)

İlkbüyüksınav:İstanbulİlKongresi
ÖDCtartışmalarınıncanlıyaşandığıdönemdegündemegelenkonfe
ranslar(ililçekongreleri)biranlamdaÖDCtartışmalarınınbütüncan
lılığıylayaşandığıyerlerhalinegeldi.SEİbileşenlerisayısalazlığına
rağmen, bu tartışmalarla sayısal gücünün üzerinde bir etkiye sahip
oldu.Buetkininpolitikkısmıçokbarizgörülmekteyken,politiketki
ninsayısalgüceçevrilmesiisepartiiçindeMarksizmilesolliberalizm
arasındabocalayanşahsiyetlerinetkisiylebirazgeridengeliyordu.

ÖDCtartışmasınınencanlıyaşandığı ilkonferansı İstanbuloldu.
Konferans boyunca SEİmensupları, aldıkları tavırlarla ve kürsüden
yaptıklarıpolitikaçılımlarlagününkoşullarındapartinintekmuhalefe
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tiolduğunugösterdi.KonferanstakiikikritikoylamaSEİ'ninesastan
karşıçıktığıyadaönerdiğinoktalardameydanageldi.Bunlar,kamu
laştırmaveÖDCkararönergeleriidi.Herikikonudadadivanınaldığı
taraflı tutum ve bazı parti üyelerinin aşiret üyesi gibi davranmaları
sonucuetkiledi.KamulaştırmakonusundaSEİ'ninverdiğikararöner
gesidivanbaşkanıA.Aytemur'unmanipülasyonlarıileküçükbirfark
lareddedilirken,ÖDCkonusundaverilenkararönergesiyineadıgeçen
yöneticinin oyları iki defa saydırmasıyla kabul edilebildi. (İkinci
sayımdatartışmalardanbihaberbazıpartiüyeleribizzatdivanbaşkanı
nın salona çağırmasıyla oy kullandı.)Gerek divanın yaptığı oyunlar
gereksegruptemsilcilerininarkadaşlariüzerindekibaskisibirgerçegin
ortayaçikmasiniengelleyemedi.SEIpartininsolduyusuolmuştu.

I.BüyükKonferans:PartideMarksistlere
tahammülünsınırlarıortayaçıkıyor.
Yapılan kongreler/konferanslar sonucu SEİ büyük konferansa yüz
civarındadelegeile,ozamanın'partiiçindekibaşkamuhalefeti'oluş
turanBİEP(BirleşikİşçiEmekçiPlatformu)de7080delegeilekatı
lıyordu. (Geniş Açı'yı burada anmanın fazlaca bir önemi olmadığı
kanısındayım;çünkübuarkadaşlarhemfikridüzeydebirbirlikteliğe
işaretetmiyor,hemdeesasolarakpartiçoğunluğuilehareketediyor
lardı.) Parti içinde SEİ'nin politik etkisinin fazlalığının delegasyona
layıkıileyansımamasıbirtespitolurken,ikincitespitde,delegasyonun
SEİ'yi oluşturan bileşenlerin toplamının etkisinden fazla bir sayıya
ulaşmasıolmalı.

BüyükKonferansyineSEİİleÖzgürlükçüSol(ÖS)arasındamüca
deleileşekillendi.ÖSesasolarakSEİhakkındayaptığıdezenformas
yonunüyelerüzerindekietkisinivesayısalgücününavantajınıkulla
narakkonferansın istediğişekildesonuçlanmasınıbeklerken,SEİ'nin
kürsüdenyaptığıkonuşmalardelegelerüzerindegörünürbiretkiyarat
tı.Bu etkiye tahammül edemeyenÖSyönetici kliği SEİmensupları
kürsüyü kullanırken çeşitli çirkinlikler yapmayı elden bırakmadılar.
SEİmensuplarınınkürsüdenkonuşmayaptığısıradaÖSyöneticikliği
ninyönlendirmesisalondakavganınçıkmasınanedenoluyordu.

SEİ'yioluşturandevrimciMarksistlerin(dM)vedevrimcisosyalist
lerindünyadaestirilenliberalrüzgarakarşıMarksisttezlerinisavunur
ken gösterdiği kararlılık ve tutarlılık reformizmi kaçınılmaz gören
partiyöneticikliğinintahammülsınırlarınıdagösteriyordukibusını
rınsosyalistlerinbilinentarihininiçindebilinenbirsınırdanötebirşey

1PGB SOSYALİZM: Kitlesel ve Sosyalist bir Emek Partisi için, bro. diz.  4, 1995, s. 2.
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olmadığıbirkezdahaortayaçıkıyordu.Temeleksendeğişmemiş;'Fik
riolarakbaşedemediğizamanlardauygulayacağıyöntemşiddet.'

Partiiçindeuzlaşmacılığıngeldiğinokta:
SEİpartideMarksist tezlerdoğrultusundamuhalefetyaparken,parti
nin gidişatını göremeyen ya da çoğunluk hizbi ile mücadele yerine
ortalamacıbirçizgiilegüçtoplayacağını,yadabaşkabirdeyişleparti
politikalarının işçilerden yana oluşturulmasından daha çok durumu
idare etmeye yönelik bir pozisyon alanBİEP veKurtuluş (Kurtuluş
Platformu'na aşağıda daha ayrıntılı değineceğim.) bütün bu süreçte,
zamanzamanSEİ'ninzamanzamanÖS'ninçizgisineyakınbirtutum
takındı.Alınanbututumherikiplatformudapartiiçindeetkilikılmak
yerine önemsizleştiren bir noktaya itti. BİEP baştan beri varlığı ile
yokluğu tartışılır bir görünümde iken Kurtuluş bu süreci sancılı ve
bölünerekyaşamakzorundakaldı.(BuradaBİEP’oluşturanveBirleşik
İşçiEmekçiPartiGirişimindengelenleritenzihetmekgerekiyor.)

SEİ'ninpartideortayaçıkardığıgerçeklik:
STALİNİZM
Partikurulurkentüzüğüneyazdığışeylerinbireryazıdanibaretolduğu
nu, gerçek hayatta ise yazıların önemi olmadığını ortaya çıkarması
açısından da SEİ önemli bir işlev gördü. Geçmiş deneyimlerinden
derslerçıkartarakfarklıfikirlerinbiraradabulunabileceğinitüzüğüne
yazanÖDP,yöneticikliğinuygulamalarıilebumaddenin(çoğulculuk
maddesinin)geçmiştençıkarılanderslerışığındadeğil,yenilmişsolun
zayıflığınınsonucuolaraktüzüğegirdiğinigösterdi.

SEİoluştuğuandan itibarenbuklik (ÖS,GenişAçıvebir takım
Kurtuluşçular)tahammülsüzlükleriniSEİ'ninpartidengideceğidezen
formasyonu(SEPoluştuğundaaynışeyiÖSPyaptı)ileortayakoyma
yaçalıştılar.Kendiiktidarlarınısağlamaalmakbukliğinesasmeselesi
olduğundanbuyalanıyaymaktabirbeisgörmediklerigibi,SEİyayın
larıçeşitli ilçelere, illerealınmamayaçalışıldı.BukonudaSEİ'lilerin
partiyöneticilerineyaptıklarıbaşvurulardan(neyazıkkisözlübaşvu
rular)birsonuçalmayıbirkenarabırakın,edinilenkanı,bizzatyöneti
cilerinbututumukörüklediğiyönündeoldu.

Lâfzi olarak Stalinizme hiç bulaşmamış ya da geçmişten dersler
çıkararakStalinizm'denarınmışbuzatlar,politikolaraksolliberalbir
çizgiyisavrulurken,örgütselaçıdanStalinizmieldenbırakmıyordu.
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KurtuluşPlatformu:Iktidarmi?Muhalefetmi?
PartininoluşumundaemeğigeçmişbirgrupolanKurtuluşPlatformu,
ÖDP'ninkuruluşuilebirliktebireksenyitimineuğradı.Partikurulur
kenenönemlimeseleolarakbirarkadaşlarininpartimeclisinegirme
mesinigören,bumeseleyüzündenpartininkurulmasinitehlikeyeatan
buekiptenbazilarininmeseleyi(solunbirligini)nasilkavradiklarida
baştanaçığaçıkmışoluyordu.

Partinin kuruluşu ile birlikte yönetici klik içerisinde yer alan bu
platformunmensuplarıyaşananbütünantidemokratikuygulamaların
dabirparçasıolmaktansakınmadılar.Budavranışlarındandolayıola
cakkipartinindahasonrakisüreçlerindearkadaşlarınçoğunlukvurgu
suyöneticikliktarafındanciddiyealınmıyor.

Partide yaşanan ilk ciddi politik tartışma Kurtuluş Platformunun
hem muhalefet hem de iktidar pozisyonunda görünmesine yol açtı.
PlatformmensuplarınınbirkısmıÖDC'ninmucidipozisyonundaiken
birkısmımuhalefetiçerisindeyeraldı.

SEİ'ninfeshi:
YeniplatformSosyalistEylemPlatformu(SEP)
Konferanssonrasıpartirutinhayatınadöndü.Konferanskararlarıdoğ
rultuşundafaaliyetlerinisürdürmeyebaşladı.BunoktadaSEİ'ninönü
nebirsorunçıkıyordu.SEİ,yailkeleridoğrultusundabirhatizleyecek
veilkeleridoğrultusundapolitikfaaliyetiörgütleyecekyadapartiiçe
risindesektolarakyaşayacaktı.

28Şubat'ınveseçimlerindevreyegirmesiylebirliktebütünpartide
yaşanantartışmalarSEI’yedesirayetetti.28Şubatkonusundaşeriat
çılarıesashedefalanSosyalistPolitikaçizgisiseçimlerdeKürtillerin
de seçimlere girilebilecegini savunmaya başlamaşı politik farkliligin
boyutlarininciddiyetiniortayakoymuşken,pratiktedebütünolarakbir
faaliyetinparçasiolamamasiSEI'nindesonuoldu.

SEİ'ninsonununerkengelmesinde,oluşurkensöylenmeyenyada
söylenen şeylere gerekli önemin verilmemesinin de ciddi bir etkisi
bulunmaktadır.Bunlar:

1)SEİoluşurkenpartininemekçilerarasındafaaliyetyürütmesini
esasnoktaolarakbelirlemişti.Partiböylebirgörevihiçbirzamanönü
nekoymadı.SEİbileşenleridebusorunuciddiolarakönlerinekoy
duklarızamanikifarklıyaklaşımortayaçıktı.BirincigörüşSEİmen
suplarınınböylebirfaaliyetipratikolarakyürütmelerinin,partininde
bufaaliyetiyürüttüğüanlamanageleceğinibelirterekbukonudaçeşit
li somut öneriler ortaya koydular. İkinci görüş buna karşı çıkarak
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emekçilerarasındafaaliyetyürütmeninemekçileriörgütleyerekdeğil,
partiiçerisindeideolojikmücadeleilegerçekleşebileceğinisavunuyor
du.

2)ButartışmaSEİ'ninsonunuhazırlayanfaktörlerdenbirisi iken,
ikincisisöylenmeyenbirgelecekkestirmesiolarakSEİ'lilerinkarşısına
çıkıyordu.OdaSP'liarkadaşlartarafındanSEİ'ninfesihtoplantısında
ortaya konan görüş idi. Bu görüşe göre parti seçimlerden başarı ile
çıkacak(%3civarındaoyalacak)dolayısıylapartiyeemekçilerinilgisi
artacak,böylelikledeSEİburadangüçlenecekti.Buöngörügerçekleş
mediği içinbuarkadaşlar içinSEİ'ye ihtiyaçdakalmamıştı.Sanırım
SP'nin sonradan parti merkez hizbine yakın bir noktada durmasının
asılgerekçesiburadayatıyor."Partiyedışarıdanbiryönelimolamadı
ğına ve dolayısıyla dışarıdan kadro kazanımına gidilemediğine göre
partiçoğunluğunayaklaşıpburadankadrodevşirilmeliydi."

SEİ'deartıkyolayrımınagelindiğiortayaçıkarkenbubirlikteliğin
önemini kavramış olan PGBS, SEİ'nin kuruluş öncülleri içerisinde
bulunan,SEİ’yibirüstplatformasıçratmaönerisiniSEİmensupları
arasında tartışmaya açtı. SEİ bileşenlerinden SP, politik eksenini ve
kadrokazanımınıÖSüzerinekurduğuiçinbuöneriyiSEİkurulurken
kabuletmesinerağmen,sonradanreddetti.SEİ içerisindekibağımsız
MarksistleriseSEİtutuculuğunasaplanarakplatformunfeshinekarşı
çıktılar.

Partideideolojikmücadeleningeldiğinokta:
SEİ'ninsınırları
SEİ'ninpartiiçerisindesolliberalizmekarşıverdiğiideolojikmücade
leninsınırlarıkendisinindışındaçizilmeyebaşlamıştı.SEİmensupla
rının dışında parti bileşenlerinden grup aidiyetleri olanların kendi
kabuklarınıkırmalarıherşeyerağmenmümküngörünmüyordu.Grup
aidiyetiolmadanpartiyekatılanlariseliberalizmdenetkilenerekparti
ye katılmışlardı. Bu atmosfer ortasında SEİ'nin parti içinden kadro
devşirmesimümkünolamazdı.GeriyeSEİmensuplarınınpartiaidiye
tiilepartidışınapolitikfaaliyetyürütmesikalıyordukibudaSEİmen
suplarınınbirkısmınıyıllardırsüregelenalışkanlıklarınauygundeğil
di. 12 Eylül'den sonraTürk solunun genel alışkanlığı haline gelmiş
çalışmatarzıSEİmensuplarınındayakasınayapışmıştı.SEİiçerisinde
özellikleSP'li arkadaşlar sınıf içinde faaliyetgöstermeyibaşkalarına
havaleedip,kendipolitikalarınıfaaliyetgösterenlerinideolojikgeriliği
üzerineinşaaetmekdüşüncesiüzerinekurmuşlardı.Buyaklaşımıkır
maya çalışan PGBS çevresi ve bazı bağımsızMarksistlerin çabaları
yeterliolmadı.PGBSmensuplarıdasınıf içerisindefaaliyetyürütme
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Kit le sel birİİ çi-Emek çi Par ti si müm kün mü?

isteklerinde yeterince ısrarlı davranmadı.
SP'lilerin dışında kalan SEİ mensupları ile
gerektiğişekilde ilişkikurup ısrarcıdavran
mamak,kendigörüşveönerilerinibağımsız
Marksistlerin sahiplenerek onların sürükle
mesini beklemek PGBS'nin bu süreçte asıl
hatasıolarakdeğerlendirilebilir.

Seçimleregiderkenparti
muhalefetiyenidenşekilleniyor
Seçimleryaklaşırkenpartiyöneticikliğipar
tiMYK’sındabiroperasyongerçekleştirerek
muarızlarındankurtuldu.Buoperasyonyöne
tici kliğin seçimlere kendi politikalarında
pürüz istememesi olarak algılanmalıdır.
Seçimsürecinegirerkenyapılanittifaktartiş
malarıbununispatıoldu.Tartışmalarsırasın
dapartiMYK’sındantasfiyeedilenlerinözel
likle Kürt illerinde seçimlere girilmemesi
konusunda ortak tutum geliştirmeleri parti
içindeyeniyakınlaşmalarınbaşlangıcıoldu.
SEİiçerisindebukonudaçikanfarkliyakla
şımlardaSEİ’ningeleceginibelirlemeyebaşlamıştı.

Partiyöneticikliğininittifaksorunundaaldığıtutumvegerçekleş
tirilenoperasyonlaçoğulculuğavurulandarbe,partiiçindedahageniş
birmuhalefetinörgütlenmezorunluluğunuortayaçıkarmayabaşladı.

Tasfiyeciliğin nerelere kadar uzanabileceğini tarihsel deneyimler
inden bilen PGBS, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirip, seçim
tartışmalarında yakalanan bu olumlu durumu değerlendirdi. Her ne
kadariçindeyeraldığıinisiyatifi(SEİ’yi)bütünolarakyenioluşuma
dahiledemediisededahagenişbirplatformuntemelininatılmasında
aktifolarakyeraldı.

TasfiyeciliğeKarşıdirenişSEP
Seçim tartışmalarında yakalanan bu olumlu gelişmelere rağmen
SEP’inoluşumupartininII.İlveİlçeKonferanslarınınhemenöncesi
ne rastlar.Daha sonraÖSPyönetici kliğininSEP’i kendilerinekarşı
seçimlerde güç oluşturmak üzere kurulmuş bir platform diye lanse
etmesinin arkasında bu yatmaktadır. Oysa SEP’i oluşturanlar parti
yönetici kliğinin yaydığı dezenformasyonun tersine geniş bir birliği

Tasfiyeciliğinnerelere
kadaruzanabileceğini
tarihsel
deneyimlerindenbilen
PGBS,üzerinedüşen
sorumluluğuyerine
getirip,seçim
tartışmalarındayaka-
lananbuolumluduru-
mudeğerlendirdi.Her
nekadariçindeyer
aldığıinisiyatifi(SEİ’yi)
bütünolarakyeni
oluşumadahiledeme-
diisededahageniş
birplatformun
temelininatılmasında
aktifolarakyeraldı.
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oluşturmakamacıylahareketetmişler,ancakgörüştüklerigrupvekişi
lerdencesuryaklaşımlargörmeyinceplatformunkuruluşunugecikerek
ilanetmekdurumundakalmışlardır.

SEP’ingeçilanedilmesindekinedenlerdenbirideKurtuluşPlatfor
mu’nun I. Büyük Konferans’ta bölünmesinin ardından Sosyalist
DemokrasiiçinKurtuluş’u(SDK)oluşturanlarınyöneticikliğintasfi
yeciliğinigeçanlamışolmalarıdır.SDK’yioluşturanlarbirincidönem
partinin icra organlarında ve parti yayınının yönetici kademelerinde
görev yapmışlar dolayısıyla da yönetici kliğin SEI’ye karşı izledigi
politikalaraortakolmuşlardır.Eskireflekslerininyadsımalarıveparti
nin"zencisi"olmalarıbuekipiçinkolaykabuledilebilirbirşeyolma
dığıiçinSEPöncesigörüşmelerdeikirciklidavranmalarıSEP’inolu
şumunugeciktirenbirbaşkafaktöroldu.

SarısayfalardanII.Konferans’a
SEPisminialdıktanhemensonrayöneticikli
ğinyaydığıyalanlarınaksineseçimsürecinde
ve 28 Şubat’a karşı alınan tavırla yakaladığı
yakınlığıgeliştirerekparti içipolitikbirplat
formolduğunukanıtladı.

SarısayfalardiyeanılanilkSEPyayınında
II.KonferansagiderkenSEP’inpolitiköngö
rülerideembriyohalindeortayaçıkmayabaş
ladı.Sarısayfalardayayınlananfikirlereparti
den ve SEP içinden gelen eleştiriler ışığında
İstanbul İl Konferansı öncesi SEP’in politik
karar önergeleri partiye dağıtıldı. II. Büyük
Konferanstaki karar önergeleri ise İstanbul
Konferansında dağıtılan karar önergelerine
yöneltileneleştirilerinışığındahazırlandı.

SEP’lilerin daha sonra parti meclisi ve
çeşitlikurullardakonferanskararlarınıtanıma

dıklarını ilan etmeleri tam da SEP’in yaptığında aranmalı. ÖSP’li
yöneticikliğinbunuanlamadığısöylenemez,amaonlarbirdefahedef
lerinibelirleyipgözlerinikarartmışlardı.

Partiolanaklarınınkullanımındanyoksunbırakılmışplatformkendi
kararönergeleriniBüyükKonferanstanaylarönce tartışmayaaçmış
ken,buolanaklarasahipÖSPyöneticilerikararönergelerinikendimen
suplarındanbilegizleyerekkonferansınbaşladığıgündelegelerineline
tutuşturdular.AnlaşılanÖSPyöneticilerininbudavranışlarıkendisini
MarksistsananÖSPmensuplarıtarafındanhiçyadırganmamışolacak

Partiyöneticikliği
politikolmayanbir

atmosferde
hazırladığıII.

Konferanstataktiğini
gerilimüzerinekurdu.
Partiniikiyılıkfaali-
yetininraporunubile
ancakkongresalo-
nundadelegelerin
elinetutuşturan

yöneticikliğinbundan
başkayapacağıbir

deşeyyoktu.
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ki,bizimÖSPiçindekiMarksistlerimiz,üzerine tartışmadıklarıöner
geleriparmakkaldırarakkararhalinegelmesindebirbeisgörmediler.

Stalinist karikatürünüLeninist parti diye algılayanlarınkonferans
hazırlıkları da politikanın önemsizleştiği (liberalleştiği demek daha
doğru)grupaidiyetlerininöneçıktığı(şeflerebağlılığınöneçıktığı)bir
ortamdagerçekleşti.

Yapılmasıgerekenlerdenbirincisi partimuhalefetinepartininola
naklarının açılması, muhalefetin bütün yayınlarının parti kanalı ile
üyelereulaştırılmasıolmalıydı.İkincisipartiolanaklarınasahipolanlar
bırakın partinin kuruluş öncüllerinde kendisini tabanın partisi diye
adlandıranbirpartiolmayı,normalbirpartideolmasıgerekenparti
politikalarındatabanınsözsahibiolmasınıhiçolmazsaönemlipolitik
konulardaki (partinin iki yılına damga vuracak politik öngörüleri)
kararönergeleribütündelegeleredağıtılmalıvetartışmaortamıhazır
lanmalıydı.

SEP bileşenlerinin konferansta alınan kararları tanımadığını ilan
etmeleri tam bu gerekçe ile geçerlilik kazanıyor. Sorun SEP’lilerin
kararlari tanimamasi degil, okumadigi, tartişmadigi önergelere oy
vererek bunlarin karar haline gelmesini saglayanlardir. Bu tutumu
bugünbiledoğrubulmayanÖSPmensuplarıvarsabunlarhenüzMark
sizmdenuzaklaşmamışşahsiyetlerdir.

II.BüyükKonferans:
Herkesgeleceğinianlatıyor
PartiyöneticikliğipolitikolmayanbiratmosferdehazırladığıII.Kon
feransta taktiğini gerilim üzerine kurdu. Partini iki yılık faaliyetinin
raporunu bile ancak kongre salonunda delegelerin eline tutuşturan
yöneticikliğinbundanbaşkayapacağıbirdeşeyyoktu.

SEPkonferansahazırladığıkararönergeleriilebiranlamdakonfe
ransı politikleştirmeye çalışmış, bunda da kısmen başarılı olmuştu.
(ÖSP’lilerinkarartasarılarınınhepsiSEPkarartasarılarınakarşıhazır
lanmıştı.)Ancak,ÖSPyöneticikastınınkısmendeolsapolitikatartış
maya niyeti olmadığı için konferans politik atmosferden uzak bir
zeminde sürdürme çabaları onlar açısından başarılı geçti. Partinin
bugüniçindebulunduğupolitikortamıntohumlarıII.Konferanstaatıl
dı.

Konferans boyunca geleceğini sendika bürokratlarının geleceğine
endekslemiş, ikbalini sınıf uzlaşmacılığı ile özdeşleştirmiş, devrimci
politikayıkişiselikbaliiçinkullanmanınyollarınıarayanbirzatınola
ğanüstüçabalarıkonferansaegemenoldu.Bukastınyönlendirmesiyle
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Marksizmedeğilbasitkabadayıkültürünüçabucakkavrayangençler,
ağabeylerindengerikalmadıklarınıgösterdiler.

SEP’inkonferanstapolitikatartışmayaçalışmasıÖSP’ninniyetini
görmeyendevrimcitutumolaraktariheyazılacaktır.

II.Konferansherkesinkendinianlattığı,geleceğinineredekurgula
dığınıaçığaçıkaranyolunbaşlangıcıoldu.

İkbalAvcılarınınTasfiyeGirişimineKarşı
II.BüyükKonferansınhemenarkasından28Şubathükümetinekarşı
tutumpartinintartışmaekseninioluşturdu.ÖSPtemsilcilerihükümet
partilerine oy vermişlerin çaresizliğin içinde SEP’lilerin önerdiği
"Hükümetistifa"talebinibirtürlüdilegetirmiyor,hükümetialternatif
siz görüyorlardı. Emekçilerin kendiliğinden bu talebi dile getirmesi
ÖSPyöneticikliğininalanlardakitlelerinpeşinetakılmasınıberaberin
degetirdi.Kitlelerinkendiliğindentaleplerinibirüstseviyeyesıçratma
göreviniüstlenmesigerekenparti,yöneticikastınparti içimuhalefet
ileuğraşmayıpolitikayapmakhalinegetirdiğikoşullardakitlekuyruk
çusubirdurumasürüklendi.

ÜlkedeyaşananolaylaraSEP’lilerindikkatçekmeyeçalışmasıÖSP
yöneticilerinduvarolmuşkulaklarınaçarpıpgeridöndüğübirdönem
decezaevlerindensesleryükselmeyebaşladı.

GelecekkurgusunuABileentegrasyonabağlamışÖSPyöneticileri
cezaevlerindenyükselençığlıkkarşısında,AB’ninbuçığlığakayıtsız
kalmasıilekonferanstakabuledilenkendikarartasarılarınıgörmezden
gelmeye başladı. Emanetçiliğini unutup kendisini partinin başkanı
sananşahsiyettelevizyonprogramlarındaneredeysesuçucezaevlerin
dedirenenlerdebulduğunuçağrıştıracaklaflaretmeyebaşladı.

SEP mensupları hükümetin cezaevlerinde girdiği yönelimin ne
anlamageldiğinitespitettiğiiçinmücadeleyipartininönünegetirmeye
çalıştı.Stalinisttasfiyeciliğeparmakısırtacakuygulamalarbudönem
dedevreyegirdi.Yetkisizorganlaryetkikullanmaya,altorganlarüst
organlarıgörevdenalmaya,disiplinkurullarıdüğmesinebasılmışgibi
aynıandaçalışmayabaşladı.

AB’yeentegrasyonhedefiniönünekoymuş,Kopenhangkriterleri
nebel bağlamışyönetici kast ikbalini başkaprojelerdegördügü için
partiiçindekidevrimcilerekarşıgözünükararttı.İkbalavcılarınıngele
ceklerinikurguladıklarıprojelerinneanlamageldiginigörenSEPbuna
karşıpartiyikazanmaktayeterincegayretlidavranamadı.Yöneticikas
tınkenditabanınıkonsolideetmetaktiklerikarşısındayeterincepolitik
tutumalamadı.
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Partidekidiğermuhalifler
ŞuandakiÖDP'denSEP'indışındakendisinimuhalifolaraktanımla
yan ikiplatformdahabulunmaktadır.EkmekveGül:kendisiniparti
sayısalçoğunluğuilebununkarşısındayeralanSEParasındakonum
landırmayaçalışanbuplatformpolitikalarındaÖSP'ninpeşinetakıldı.
ÖSP ile SEP arasındaki gerilimden kaçanları bünyesinde toplamaya
çalışanEG.'ünkurduğubuhayalülkesidepartininiçindebulunduğu
durumkarşısındaeridi.Kuruluşundan itibarenÖSP ileSEParasında
durduğunu iddia eden E.G. platformu eleştirilerinin ucunu SEP'e
yönelterekilerisürdüğübusavınındadoğruolmadığınıgösterdi.Öte
yandan E.G. Platformu, SEİ döneminde SEİ ile ÖS arasındaki
tartışmada arabulucu konumunu sürdürmüşken, şimdilerde bundan
vazgeçmişvepolitiktartışmayaağırlıkvermişbulunuyor.Tabiigeçmiş
olsun!

SosyalistPolitika:SEİfeshedilirkenyaptıkları tespitlerdoğrultu
sunda ÖSP'ye yanaştılar. Ancak özellikle F Tipine karşı mücadele
konusundaaldıkları tutumlahızlaÖSP'ninpasifist çizgisindenuzak
laşmakzorundakaldılar.

   
SEP’inaçmazları

1)OluşumaşamasındabirlikteüretimiönünekoyanSEPmensup
larıözelliklepolitikmeselelerdebirbirlerinekarşigereksizzorlamalar
içerisinegirdi.Başlangıçtayapılantartışmalarınzorlamaolduğusüreç
içerisindeortayaçıktı.Örnegin,SEPbileşenleriarasındaencanlıtar
tışmalarınyaşandığıittifaklarkonusundabileşenlerdenhiçbiribaşlan
gıçtakifikrinidegiştirmeğigözealamadılar.PMkürsündenSEPmen
suplari ittifaklar konusunda birbirlerine karşı konuşmak durumunda
kaldılar.

2)Elitizm:SEPoluşurkenyaptığıTürkiyetoplantısındabirkoordi
nasyonoluşturdu.SEP’inpolitikalarınıntartışılıpoluşturulacağıkurul
olankoordinasyonsadeceçeşitliillerdenbilgialınanvebilgiaktarılan
bir kuruladönüştürüldü.Politika, koordinasyonunbelirlemeleri doğ
rultusundapratikfaaliyetiörgütlemesigerekenyürütmekurulunabıra
kıldı. YK içinde ise politik tartışmalarda politik olmayan tutumlar
politikayıbelirlerhalegeldi.Küçükbirazınlıkkararlaralıpuygulama
yakoyuyor,bundandiğerSEPmensuplarınınhaberiolmuyordu.

3)ÖrgütselLiberalizm:SEP,konferanssüreciharicindekendisini
dizaynetmektekararlıdavranamadı.İstanbul’unmerkezilçeleridışın
daSEP’inpolitikalarınınulaştığıilçeveillerçoksınırlıkaldı.Çıkartı



Sosyalizm

30

lanyayın"hazırdanyiyenlerin"tavrı ileberhavaedildi.Yayınıbütün
SEP’inyayınıyapmakkonusundakararlıdavranılamadı.Yayınsadece
yazanlarınyayınıhalinegeldi.

4) Çoğulculuğun İçselleştirilememesi: SEP’in ÖSP’ye karşı en
önemliargümanıpartininçoğulculukilkesiniçiğnediğiidi.Ancakken
diiçindedebumeseleninsorunluolduğubazıolaylardaaçığaçıktı.

MUHALEFETİNÇIKMAZLARI
ÜlkeniniçinegirdiğikoşullardaÖSPyönetimi,hakimsınıflarınkabul
edeceği zeytinağacıprojesinekendisiniadapteetmişdurumdaparti
içindekisosyalistleridetasfiyeederekbuprojeiçerisindekendisinien
soldagöstermeçabasıiçerisindedir.CHP'denayrılanlar,uzlaşmacıbir
çizgide bulunan HADEP ile oturulacak masada ÖSP yöneticileri
ÖDP'yiellerindetutarakmasanınsolbaşınaoturmahesaplarıiçerisin
dedir.Bu proje (ZeytinAğacı projesi) solun tasfiyesine yönelik çok
tehlikelibirprojedir.KendisineMarxistdiyenlerinönündekienönem
ligörevlerdenbiribuhevesiboşaçıkarmakolmalı.Projeninkendisi
bizzatburjuvazininböl,yönettaktiğiileortayakonmuştur.ÖSPyöne
timibutaktiğeicabetetmiştir.Devrimcilerinbuprojeniniçerisindeyer
alarakprojeyidevrimcileştirebileceğinidüşünmekhamhayalolur.

ÖDP’ninkuruluşundanbugünedMtezlerlepartininasılmuhalefe
tiniörgütlemişbulunuyoruz.Herikiplatformundaayrıayrısorunları
olmaklabirlikteortaksorunlarıolduğudaortada.Bizbusorunlarıyaşa
dığımızsüreçiçerisindetespitetmemizerağmençözümlerikonusunda
yeterinceaktifvekararlıdavranamadık.Tarihönünde,birkısmıönü
müzdekidönemdedeyolarkadaşlarımızolabileceklerkarşısındabunu
bütünaçıklığıileortayakoyuyoruz.

PartiİçiMuhalefetPlatformlarınınEksiklikleri;
1)GerekSEİ'de,gerekseSEP'te enönemliaçmaz,politikayapış

tarzındaortayaçıktı.Herikiplatformbileşenleridepolitikayıbirkür
süsavaşıolarakkavradı.SEİiçerisindebutarzpolitikayapmanındoğ
ruluğuyadayanlışlığıaçıkçapolitikgerekçeleriiletartışılırken,SEP'te
yaşambiçimlerielvermediğiiçinpolitikanınbutarzdayapıldığıortaya
çıktı.Herikiplatformdadahakimolananlayış"bizsöyliyelimbaşka
larıyapsın"şeklindeözetlenebilir.BudurumSEİveSEP'tedeortaya
çıkmışolmaklabirliktegenelolarak12Eylüldensonrasolunpolitika
yapmabiçimihalinegelmiştir.12Eylülyenilgisinden*psikolojikola
rakkurtulamamışsolkadrolar,kendilerineçizilençemberiçindesunu
lanyaşambiçimleriniredederekdüşünüşbiçimlerineuygunyaşamla
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rıkurmayıyeğlemediler.
SEİ'deişçigazetesiSEP'teiseisminetakılmadanHalkTemsilcile

riMeclisleriileönerdiğimiz.biranlamdayaşamlarımızıdeğiştirmeye
yönelmekti.SEİ'ileçıkarılacakbirişçigazetesiilemerkezetoplanmış
kadrolarıemekçisemtlerinevefabrikalarayönlendirmeyihedeflemek
sadecebirhedefolarakkaldı.Hedeflerimizigerçekleştirmekkonusun
daki zaafiyet bizim bir eksikliğimiz, öneriui kabullenip sorumluluk
alıpterinegetirmeyenleriniseyaşameksenlerinideğiştirmrkonusun
dakitutukluğungöstergesidir.

SEP'teönerilenHalkTemsilcileriMeclisleriiseteorikolarakbaştan
itibarenitibaretmediğimizbiryaklaşımolmasınarağmentartışmanın
başlarındameclislerin işçi ve emekçiler arasında bir faaliyet sonucu
ortayaçıkacağı fikri (meclislerinnasılkurulduğubirkomedi:konfe
rans tezlerininmerkezineABKarşıtlığını yazmış bir platformun iki
AB'ciyi meclisin kurucusu ilan etmesi, yada  ikiAB'cinin kurduğu
meclisikendimensuplarınakabulettirmeyeçalışmasıyapılanpolitika
nınsefaletinigösterir)yaşamlarıdeğiştireceğiiçinbizebaşlardauzak
görülmemişti.SEİveSEP'teortayaçıkanpolitikayıkavrayışvepoliti
ka yapış tarzı bütünÖDPmuhalefetinin problemi olarak önümüzde
duruyor.

2)Politikayıİdeolojidenayırmak,teoriktartışmayıyadsımak:
ÖDP'nin partililerde yaptığı en büyük "yenilik" politikayı teori

dolayımı ile tartışmaktankoparmakolmuştur.BirincikonferanstaB.
Forta'nınN.Satlıgan'averdiğicevapta"tozluraflardanindirilenkitap
ları"aşağılamasıilebaşlayansüreçbütünpartiyireelpolitikerbirtarza
sürüklemiştir. SEİ bundanönemli ölçüdemuaf olmasına karşınSEP
tanbubatağıniçinesürüklenmiştir.KongresürecihariçSEP'inbütü
nünde politika dolayımı ile teori tartışılamamış platformmensupları
gündelikgerilimlerininpeşindensürüklenmiştir.

3) Politikayı bir avuç azınlığın tartışması olarak algılamak; Eli
tizm

Solungenelhastalığıolanbudurumkonferanslardapartiyönetimi
dolayımı ileherkesesirayetetmişdurumdadır.SEİsayısalazınlığın
danvebileşenlerininMarxizimiledahailişkiliolmasıdolayısıilebu
hastalığa fazlacabulaşmamasınakarşınSEPbuhastalıktankendisini
kurtaramamıştersinebudurumukörükleyicitutumlarıbenimsemiştir.

PGBS'ninZaafları;
a)Politikplanda:Partiyegirerkentespitedilenhedefiyanlışbelir

lemek,partiyi işçi emekçipartisiyapacağız iddiasıbizimboyumuzu
aşanbiriddiaydı.Butazdoğrultusundapartidekigerilimlerinbirpar
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ÖDP’de Öğrenci 
Politikasızlığı ve 
Devrimci Marksist
Politika

BurcuÖZKESEN

Küresel kapitalizm bütün dünyada sömürgeleştirme programını
hayatageçirirken,Türkiye’dedesonekonomikprogramlabirlik

tekapitalizminküreselsaldırılarınınTürkiyeayağıbüyükçaptaoluş
turulmuşoldu.Sonekonomikkrizlebirliktekapitalistgüçler tarafın
danithaledilenDervişveDervişprogramı,IMF’ninsömürgeleştirme
politikalarınınaçıkgöstergesi.Türkiye’deyoksulluksınırının784mil
yon olduğu şu dönemde, işçi ve emekçiler Derviş ve burjuvazinin
programıylabirliktegeçmiştendahabüyükbirsaldırıaltında.Krizden
ve yeni ekonomik programdan en çok etkilenen emekçi aileleri her
zamankindençokdahafazlayoksullaşıyorlar.Türkiyegibigençnüfu
suoldukçayüksekolanveheryılüniversitekapılarınagelenbinlerce
öğrencisininolduğubirülkedekapitalizminhedefielbetteşaşırmadan
üniversiteleredeyöneliyor.YÖKyasasıilebirlikteüniversiteleregir
mek zorlaşırkenbuyasadannasibini her dönemolduğugibi emekçi
çocuklarıalıyor.Özelderslerlebeslenenburjuvaveküçükburjuvaaile
çocuklarıüniversiteleridoldururken,buimkanlardanekonomikduru
musebebiylemahrumkalanemekçiailelerininçocuklarıerkenyaşta
işçistatüsünegeçiyorlar.Sözdedevletüniversitesisıfatındaolanüni
versiteler har(a)çlarla, yemekhanelerin özelleştirilmesi ile bir çok
öğrenciyi,bırakınvakıfüniversitelerindeokumayı,devletüniversitele
rinde bile okuyamaz hale getiriyor. Bütün bu koşullar altında 80’li
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yıllardansonra12EylüldarbesiveYÖKyasasıylabastırılanöğrenci
hareketiningözlegörülürdüzeydegerilemesinidegözönündebulun
durduğumuzdakapitalizminsaldırılarınakarşımücadeleedeceköğren
cihareketininnedenlizayıfladığınıdagörmekmümkün.Budönemde
yeni bir sosyalistlerin birliği projesi olarak ortaya çıkan ÖDP, işçi
emekçihareketi,kadın,çevreveöğrencihareketigibitoplumsalhare
ketlerekendisiniadresolaraksunarken,buhareketlerleçeşitliilişkiler
kurmaya çalıştı.Yazımızın konusunu bu beş yıllık süreçteÖDP’nin
öğrencihareketiyleilişkisioluşturmakta...

Öğrencihareketindeumutverici
kıpırdanma:Koordinasyon!
‘80darbesiileüniversitelerinapolitikleşmesüreci87yılındabaşlayan
dernekleşmeçalışmalarıveKoordinasyonfaaliyetiylebirnebzeçözü
lürhalegeldi.1995yılındaİstanbulÜniversitesiEdebiyatFakültesi’n
deçıkançatışmasonucundaçeşitliüniversitelerdenmuhaliföğrenciler
birarayagelereklokaldüzeydesürenfaaliyetleribirleştirmekiçintar
tışmayabaşladılar.İlkcephesiniİstanbulTeknikÜniversitesiTaşkışla
KampüsüMimarlıkFakültesi’ndekuranKoordinasyon;birkaçdergi
çevresi,ÖDPüyesiöğrencilervebağımsızmuhaliföğrencilerdenolu
şuyordu.İlketaptaüniversitesorunlarınabütünöğrencilerininisiyati
finigeliştirerekmüdahaleetmekniyetlisiolanbubirliktelik,zamanla
oldukçagenişledive1996’nın6Kasım’ıylabirlikteüniversiteyöne
timlerininvedevletgüçlerininbaşınıağrıtacakbirharekethalinegeldi.
Bütün gruplara rağmen bağımsız öğrencileri kapsayacak esnekliğe
sahipolmasıKoordinasyonunasılgücünüoluşturuyordu.Buyıllarda
öğrencihareketindebirkıpırdanmaniteliğitaşıyanKoordinasyon,üni
versitelerdeolumlubirmücadelebirliğinioluşturdu.Kurulduğugün
den itibaren üniversite öğrencilerinin gündelik sorunlarını çözmeye
yöneldi.Fakatbaşlangıçtakibuolumluluğunarağmenöğrencihareke
tini yalnızca, har(a)ç eylemleri ve YÖK protestoları içine hapsetti.
Koordinasyonun temel zaafı; öğrenci hareketininbütününükapsaya
cakantikapitalistbirprogramortayaçıkaramamasıveörgütselhattını
oluşturamamasıydı.Dolayısıylahareket,programıvesürekliliğiolan
birörgütselformutaşımadığıiçinbirsüresonrasönümlendi.Politika
sızlığınortayaçıkardığıproblemlerisedargruplarınkısırideolojikpo
litiktartışmalarınaaçıkkapıbıraktı.

İlketaptasistematikvekurallıbirörgütselişleyişiolmayanKoor
dinasyoniknayadayalıolarakişliyordu.Buyapıhareketingerilemesi,
bununlabirliktepolitikfarklılıklarınortayaçıkmasıylayenidurumun
ihtiyaçlarınıkarşılayamazhalegeldi.Öylekicephelerinnicelikfarklı
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lığı önem kazanmaya başladı. Her geçen yıl daralmasının yarattığı
sorunlarla içiboşvedönemeuygunolmayaneylemliliklereyöneldi.
ZamanlaheterojenliğinikaybedenKoordinasyon,1998yılındabirpar
çalanmayaşadı.BugünÖDP’dedebenzerinigördüğümüzkısırideolo
jikpolitiktartışmalarıngetirdiğigerilimkendinisoliçişiddetekadar
götürdü.KendinikitleselbirpartiolarakifadeedenÖDP’dekikitlenin
gereksiz tartışmalar sonucu partiden uzaklaşması gibiKoordinasyon
dagittikçedaralarakküçüksolgruplarınarenasıhalinegeldi.

KoordinasyondanÖDPI.OlağanKongresine
Koordinasyon’da süre giden kısır tartışmalar ÖDP’li öğrencilere de
yansıdı. Koordinasyon döneminde Özgürlük ve DayanışmaÖğrenci
Platformları(ÖDPlatformları)bütünkampüslerdeişlerdurumdayken,
yineiçtartışmalarsonucuÖDPlatformlarıdaişlevsizhalegeldi.1997
yılınınsonbaharındayapılanpartininI.OlağanKongresi’nde"Gençli
ğinÖrgütlenmesiÜzerine"1ve2nolukararlaralındı.Bukararlardan
2.’sişuşekildeydi:

"...Partimiz ÖDP’li üniversite öğrencilerinin örgütlülüğü olarak,
partimizinüniversiteyedairpolitikalarını tartıştığı,partiüyelerinden,
partidostlarındanvesempatizanlarındanoluşanÖzgürlükveDayanış
maPlatformlarınıesasalır..."
Çıkankararlarınbirincisindeiseasılniyetşöyleortayaçıkıyordu:

"...Mücadele alanının kendi ihtiyaçları ekseninde oluşturulan ve
farklıfikriyatveduruşlarıdabünyesindebarındırılabilecekbirkarak
tertaşıyanbağımsızgençlikörgütlenmesiileÖDParasındakiilişkinin
örgütseldüzeydekurulamayacağının,bununlaberaberörgütselbağım
sızlığın kadrosal düzeyde bağımsızlık anlamını taşımadığını savu
nur..."

Bu iki karar partinin bir öğrenci örgütlenmesi niyeti olmadığını
açıkçaortayakoyuyor.Öylekiikincikarardabelirtilen"partidostları"
kavramı zatenpekçok farklı alandapartininpolitikalarıyla,örgütsel
işleyişiilehiçbirzamanilgilenmeyenfakatbirtakımkongrelerdehem
partininhemde"dostun"karşılıklıolarakbirbirindenfaydasağladığı
bir ilişki.Aslındapragmatiktemellerdeişleyenbir ilişkisözkonusu.
Bütünbukararlardanyolaçıkan"Yeniden"grubununöğrencileri,ÖD
Platformlarınıhertürsınıfsalkompozisyondangelengençlerinörgüt
selzemininedönüştürdü.

ÖDP’liöğrencilerinKoordinasyondanayrılmasıvepartininI.Ola
ğan Kongresi ile birlikte ÖDP’li öğrencilerin üniversitelerde ayrı
öğrenci örgütlenmeleri içinde yer almaları süreci de başlamış oldu.
PartiiçindebulunanhergrubunöğrencileriüniversitelerdeÖDPçalış



35

Em per ya liz me Bal kan lar’dan Bir Ya nıt Da ha

masıyapmakyerineKoordinasyondançokdahadarkapsamlıörgüt
lenmeler içindeyer alarakvarlıklarını sürdürmeyebaşladılar.Bunun
enaçıkgöstergesi,96yılındaoldukçasesgetirmişolan6Kasımeyle
minin özellikle 98 yılından itibaren daha az öğrenciyle ve öğrenci
gruplarının bölünmüşlüğüyle geçmesidir. Bu bölünmüşlük her yıl
artarkenelbetteüniversitelerdekiöğrenciler,polisvedevletbaskısıyla
daha fazlakarşıkarşıyakalıyor.Bubaskılar sonucumuhaliföğrenci
hareketigittikçegeriliyor,üniversitelerdesolpolitikhegemonyakuru
lamıyor.Öğrenci hareketinin bu bölünmüşlüğü, gerekYÖK gerekse
har(a)ç ve benzeri uygulamalarla mücadeleyi engellerken, 6 Kasım
eylemleridebölükbörçükgruplarınyaptığımarjinaleylemlerhaline
geliyor.BueylemlereÖDPcephesindenbaktığımızdaysaçokdahatra
jik bir tabloyla karşılaşıyoruz. Geçtiğimiz iki yılda da ayrı ayrı 6
KasımeylemlerinekatılanÖDPbileşenlerieylemalanındabileortak
davranamazhalegeldi.Yollarbugeneleylemlerdedebirleşemiyordu
artık....

II.Kongredenetleşenayrım
Partininbütünündeyaşanantartışmalardankesinlikleayrıtutulamaya
cak olan parti öğrenci örgütlenmesindeki ayrışmalar II. Kongreyle
berabertamamennetleşti.Partininçoğunlukhizbi(ÖSP),"Gökkuşağı
Projesi" doğrultusundabir yandanpartiden "çatlak sesleri" tasfiyeye
girişirken; aynı hizbin öğrencileri de "GençlikGeleceğiniTartışıyor
İnisiyatifi”ni(GGTİ)oluşturarakI.Kongrekararlarındaörtükbiçimde
bahsedilen  projelerini gerçekleştirmek için adım attılar. IKongrede
utangaçbirdillebahsedilenproje,GGTİilebirliktenihayetII.Kong
reyedetaşındı.II.Kongredegençliküzerinealınankararşöylediyor:

"...ÖDP’ligençlerinbağımsızgençlikörgütlenmesiiçerisindepar
tinin temel politik yönelimlerine aykırı düşmeyecek şekilde çalışma
yapmaları anlayışını savunur.....Partimiz ÖDP’li gençlerin örgütlen
mesiolarak,ilçeveüniversitelerdüzeyinde,ihtiyaçlarölçüsündeoluş
turulacakÖzgürlükveDayanışmaGençlikPlatformlarınıesasalır.Bu
platformlargerekduyulduğundailveTürkiyegenelindetoplanabilir.
Özgürlük ve Dayanışma Gençlik Platformları, parti üyelerinden ve
dostlarındanoluşantartışmaplatformlarıdır..."

BukararI.Kongredehedeflenenfakatpartininozamankidengele
rineuymayan"BağımsızGençlikÖrgütlenmesi"(BGÖ)projesinitanı
yordu. Yine I. Kongrede açık kapı bırakılan "parti dostlarının"
(GGTİ’deörgütlügençler)varlığıvepartiplatformlarınınbirertartış
mazeminiolacağı,kararalmaorganlarıolmayacağıdaonaylanmış
oldu.
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AslındaBGÖprojesiyalnızcapartiçoğunlukhizbininprojesideğil
di.Partiiçiazınlığamensupkimigruplarındaaynıprojeyipaylaştık
larınıbelirtelim.PartininengenişmuhalefetinioluşturanSEP’in,ÖDP
içibirplatformolmaniteliğiyleÖDPpolitikalarıvehattınamüdahale
edenbirişlevivardı.YaniSEP’inmisyonu,partininsolliberalpolitik
hattına ve tasfiyeciliğe karşı birmücadeleydi.Bu yanıyla SEP nasıl
kadın ve sendikal hareket içinde ayrı örgütlenmeler oluşturamazsa
öğrenci hareketi içinde de ayrı bir örgütlülüğü olamazdı.Ayrıca söz
edildiğigibi temelpolitikyöneliş farkıdavardı.AncakSEP,SEP’li
DSD’liler,SEPgençliğigibikimiörgütselorganizasyonlarayöneldi.
Partininöğrencilerdenoluşmuşherhangibirorganıvepolitikasıyok
kenvebununyerineBGÖgibiolmayacakbirhayalinpeşindekoşulur
kenSEPdekendinebiçilenmisyonuaşarakayrıörgütlenmelereyönel
di.BugünekadareleştirdiğimiztarzolanÖSP’ninbizçoğunluğuzve
bizim oluşturduğumuz öğrenci örgütlülükleri parti organıdır tavrını
SEPdefarklıbiçimdetekrarlamışoldu.

PekipartigibipartiolmayıbeceremeyenÖDP’debütünbukararlar
veyönelişlerinasılamacıneydi,sorusununcevabıiseçokaçık;Dev
Genç’in yeniden örgütlenmesi... BGÖ’ler bunun için geçiş aşaması
olaraktanımlanmaktaydı.BahsedilenBGÖ’lermuhtelifmahalleli,işçi
ve öğrenci gençlerin herhangi bir siyasi partiden bağımsız olarak
yürüttükleri faaliyet sonucumuhalif bir karakter taşıyacaktır.Bunun
tarihtedenkdüştüğüyeriseDevGenç’tir.Partininçoğunlukhizbinin
devrimcigençlikhareketinebakışı"bütünlüklübirgençlikmuhalefeti
veonunmerkeziörgütünüyaratmak"tır.Elbettebuprojekısmiolarak
taraftar bulabilir. Fakat bu merkezi örgütte yer alan, sosyolojik ve
sınıfsalaçıdanbirbirindentamamenfarklıgençlerin,hangiprogramve
örgütselhatveişleyişetrafındabirarayagetirileceğibelirsizdir.Geçi
ciolarakbirarayagelen"gençler"birsüresonra,bupolitikveörgütsel
belirsizlik sonucu dağılıp gideceklerdir. Aynı arkadaşların çıkardığı
"İleri"adlıbroşür,faklıbiröğrenciörgütlenmesiönerenbizimdeiçin
debulunduğumuzpartilileriekonomistbirbakışaçısınasahipolmakla
suçlayarakgençlikçözümlemeleriniyapıyorveözgülsorunlaryaşayan
gençlikkesimlerininbugünküreselleşmeye,gericiliğe,faşizme,özel
leştirmeye, çetelere ve savaşa karşı ortak bir demokrasi mücadelesi
ekseninde,özgürlükçüvedemokratikbircumhuriyet talebietrafında
birlikteliksağlayabilecekleriniöneriyordu.Bucümlelerdendeanlaşı
labileceğigibiİleribroşürününyazarlarıönemlibirnoktadayanılıyor;
sınıfsalbirperspektifleşekillenenpolitikhatveörgütlenmeanlayışı,
bizleri"ekonomist"biranlayışasürüklemez.Aksinesınıflarmücadele
sindesafımızınetleştirir,işçisınıfınınyolarkadaşıyapar.
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DevrimciMarksistPolitikaveÖğrenciHareketi
-“ÖzerkDemokratikÜniversite”ninanlamı
Partide sloganbirlikteliğinidahioluşturamayanparti bileşenleri, her
alandaolduğugibiüniversitealanındadasloganvetalepfarklılığına
düştü.Buanlamdapartiiçindevedışındakibirçoköğrenciarkadaşla
olan çelişkilerimizden biri de Özerk Demokratik Üniversite(ÖDÜ)
olarakdillendirilenüniversitelereyöneliktalepoldu.Butalep,üniver
sitede bulunan işçi, öğretim görevlisi ve öğrencilerin yine kapitalist
sistem içinde üniversite yönetimiyle birlikte üniversiteyi yönetmesi
anlamınıtaşıyor.Fakatbutalepsonucuyürütülecekmücadeleüniver
site yönetiminin olumlu ya da olumsuz bütün uygulamalarına ortak
olunmasıanlamınagelirkibudakapitalizminyenidenüretildiğiyer
lerden biri olan üniversiteleri reforme etmek demektir.Bu noktadan
baktığımızdagerekliolan,kapitalizminyenidenyapılandırılmasıanla
mınagelen"yönetme"değil,bukurumlardaolanöğrencilerin,işçive
öğretimgörevlilerindenoluşansendikalarlabirlikte"özörgütlülükler"
yaratarak"denetlemeorganları"oluşturmasıdır.Üniversiteyiyönetmek
ise ancak sosyalist bir düzeninüniversiteleri olan “ÖzgürEmekçiler
Üniversiteleri”ndegeçerliolabilir.

-Gençlikbirkategorimidir?Öğrencikimdir?
Sosyalizmgrubuöğrencilerininpartininöğrenciörgütlülüğüileprob
lemiiseöğrencivegençlikörgütlenmelerininbirbirinekarıştırılmasıy
labaşladı.AslındaTürkiyesolununhiçdeyabancıolmadığıbukarı
şıklıkgerekÖDPiçindebirçokgrupta,gereksepartidışında faaliyet
yürütmeyiseçmişbirçokgruptadagörülebilir.Bukarışıklıktandolayı
gençliktanımınıbeşyılboyuncayaptığımızgibibuyazıdadatekrar
lamak gerekiyor.Gençlik, gerek psikoloji gerekse sosyoloji literatü
ründe yaşı 18 ile 25 arasında olan insanlara verilen addır. Sınıfsal
konumlanışları anlamında gençlere baktığımızda işçi bir genç, işçi
sınıfınamensupken;öğrenci,E.Mandel’indebelirttiğigibi"...kendi
varoluşkoşullarıüzerindedolaysızbiretkiyesahipolmadankapitalist
rejimdeegemensınıfındevletaracılığıylakollektifolarakyönettiğibir
sosyalfonabağlıolarakyaşayan..."birgençtir.Bunoktadaöğrenciler
içinMandel’denbuyanadeğişenşeyöğrencilerinbağlıolduğufonun
devletbursları, har(a)çkredileriolmasıdır.Gençlik sorunlarıdenilen
sorunlarelbettekibiryaşgrubundakiinsanlarındönemselolarakpay
laştığıdoğalsorunlardır.Ancakburadakarıştırılmamasıgerekenmese
leheryaşgrubunundönemselsorunlarınındışındasınıfsalpozisyonla
rıitibariyleayrısorunlarıolduğudur.Busebeplebirüniversiteöğren
cisiilemahalleli(?),işsizyadaişçibirgencinsorunlarıortakpaydada
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kesişemez.

-Nasılbirörgütlülük?
Buradandarahatlıklaçıkarılabileceğiüzereöğrencilerveişçigençler
aynıörgütlülükiçerisindebulunarakaynıtaleplerinmücadelesinivere
mezler.Yineİleriadlıbroşürdebuarkadaşlarşöyleyazıyor:

"...Dahaçokbirsiyasipartiningençlikkolunubağımsızbirgençlik
örgütlenmesi yerine ikame eden anlayışlar, bugün parti gençliğinin
örgütlenmesinintemelsorunolduğunuvurgulayarak....Amamaalesef
arkadaşlar,değildersçıkarmayı,aksinegençliğindinamizminisoğuk
partibürokrasisinekurbanetmektençekinmemekteler..."

İleribroşüründebahsedilengençlerisoğukpartibürokrasisinekur
banetmekfikriyatısiyasipartianlayışınatamamentersdüşmektedir.
ÖylekiÖDP’ninamacıolabildiğincekapsayıcıolmakkenbusöylem,
ÖDP’nin amacının farklılaştığı anlamına gelir ki; partinin çoğunluk
grubu beş yıllık süreç içerisinde zaman zaman fazlasıyla kapsayıcı
(danışmameclislerindepartidostlarınaeğilimbelirtmehakkıverilme
siörneğindeolduğugibi)bileolmuştur.Biryandansoğukpartibürok
rasisinieleştirençoğunlukhizbiningençleridiğeryandankendilerine
bulunduklarıpartininsoğukbürokrasisinekarşıneyaptıklarınısorma
lıdırlar.Busoruyusamimibiçimdesorduklarındapartininiçindekal
malarınınherhangibiranlamıolmadığınıgöreceklerdir.

Birsiyasipartininüyelerininamacı,osiyasipartininpolitikalarını
bulundukları bütün alanlara taşımaktır. Siyasi partinin yaş durumu
gereği genç addedilen işçi gençleri, bulundukları siyasi partinin işçi
politikalarını, fabrika, atölye ya da işyerlerine taşımalıdırlar. Birçok
anlayış tarafından "mahalleli" kategorisinde olan işsiz gençler ise
potansiyelişçiolmalarıgereğiyinepartininişçiçalışmalarıiçerisinde
bulunmalıdırlar.Siyasipartilerinüniversitealanınamüdahalesiiseiki
libirkarakter taşımalıdır.Birincisikampüslerdeparti çalışmasıyap
mak, ikincisi muhalif öğrenci hareketini yaratmaktır. Bu sebeple
ÖDP’nin yapması gereken, bir dönembaşarılmış olanÖDöğrenci
platformlarının sürekliliğini sağlamak olabilirdi. Bununla birlikte
öğrencilerin yaşadıkları sorunlardan hareket ederek, burjuvaziden,
devlettenvebürokrasidenbağımsıztalepleriçinmücadeleedecekbir
programatikçerçeveoluşturulmalıdır.Bubirliktelikancakfarklıfakül
teveüniversitelerdeaynısisteme(ÖSSveYÖK)bağlıolaraköğrenim
gören öğrencilerin birleşik bir öğrenci hareketi yaratması ve onun
özörgütlülüklerini oluşturması ile mümkün olabilir. Fakat böyle bir
özörgütlülükiçindeçalışmayürütmek,partininöğrenciörgütlenmesine
engel teşkiletmez.Tersinesekterliktenuzakbir siyasetyapma tarzı,
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hem partiye hem de birleşik öğrenci hareketine önemli katkılar
sunacaktır.Özgüremekçilerüniversitesineulaşmakiseancakbirleşik
öğrenci hareketinin yaratılması ve bunun antikapitalist bir program
etrafındaörgütlenmesiylemümkünolabilir.
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ÖDP ve
ÖDP’li Ka dın lar

PınarEROL

KadınlaraçısındanÖDPdeneyiminindeğerlendirmesi
içinbirdeneme

Kuruluşundafeministleredeçağrıyapanbir
parti

ÖzgürlükveDayanışmaPartisi (ÖDP)1996yılıbaşındakurulur
ken, Türkiye’deki sosyalist gelenekler ve partilerden oldukça

farklıolarak,feminizmvekadınhareketiileilişkilendirilerektanıtıldı.
Partikuruluşundafeministleredepartiyekatılmalarıiçinçağrıyapıldı.
Bu, solda yaygın olan ve feminizmi sınıfmücadelesine, sosyalizme
yabancı,hattakarşıtgörenbakışaçılarındansonderecefarklıbirpoli
tika idi. Karşılığını da buldu. Kendisini feminist olarak tanımlayan,
kadın hareketininmilitanları olan önemli sayıda kadın, kuruluşu ve
sonrasındaÖDP’ye katıldı1.Bunun dışındaÖDP’yi oluşturan farklı
solsosyalist gelenekler ile o gün veya geçmişte ilişkili olmuş ve
ÖDP’yekatılankadınlarında,önemlibirbölümünün,kadınhareketi
ilebiralışverişiolmuştu.

1  ÖDP’nin kuruluşu öncesinden bugüne geçerli olabilecek, kaba bir sınıflandırma yapmayı göze 
alırsak kadın hareketinde iki farklı eğilimden bahsedebiliriz. Bir yanda kadın hareketinin 
bağımsızlığı ve kendi gündemini oluşturması konusunda titizliği yanında feminist ve/veya sosyal-
ist bakış açısı ile düzeni aşan talepler geliştiren ve kendi içinde farklılıklar taşısa da kadının 
özgürleşmesini toplumsal özgürlük mücadeleleri ile ilişkili algılayan ve sosyalist hareketten, Kürt 
hareketinden kadınlarla eylemlerde ortaklaşabilen bir siyasal hattan bahsedebiliriz. Bu siyasal 
hatta olanlar, ÖDP öncesinde önemli bir örgütlülük seviyesine ulaşmadılarsa da, bir dizi yayında 
kendini ifade eden, kendi gündemlerini belirleyebilen, sendikalardan (KESK, DİSK, hatta Türk-
İş) ve sosyalist partilerden (BSP, EMEP) kadınlarla ortak eylemlilikler örgütleyebilen, bu güne 
kıyasla kamuoyunda daha fazla ses verebilen bir güçte idi. ÖDP’nin çağrısına da bu eğilimdeki 
kadın hareketinin kapsadığı alandan kadınlardan yanıt gelmiştir. Diğer yanda ise politikaları ve 
talepleri yönünde eylemler yaparak kadınları ve kamuoyunu etkilemeye değil, lobicilik yoluyla 
siyasi partileri veya devlet üst bürokrasisini kazanmaya çalışan, Kemalist çizgi ile uyum içer-
isinde, Türkiye’de kadınların cumhuriyet ile kazanmış olduğu kazanımlara sahip çıkan ve savu-
nan, bu anlamda özellikle Siyasal İslam’a karşı konumlanan bir kadın hareketinden bahsetmek 
mümkün. Bu kesimden bildiğimiz kadarı ile ÖDP’ye bir katılım olmamıştır.
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Em per ya liz me Bal kan lar’dan Bir Ya nıt Da ha

2Kuruluş sürecinde kadınların özne olamadıklarına ilişkin bir tartışma için: Partileşme süre-
cine öteki taraftan bir bakış, Bütün bunlar oluyorken kadınlar neredeydi?, Necla Akgökçe, 27 
Ocak 1996, Söz  (aktaran: ÖDP tartışmaları, Alan Yayıncılık)

Kadınhareketindençoksayıdakadınınkatılımınakarşın,partinin
kuruluşunda kadınlar kolektif olarak özne olabildiler mi sorusuna
olumluyanıtvermekzor.Partiyekadınlarınkatılmasüreci,dahaçok,
kurucuözneolanların,"yenitoplumsalhareketleri"öneçıkaranogün
küpolitikalarındanötürükadınhareketinedeçağrıyapmaları,buhare
ketten kadınların da, örgütlü bir biçim altında olmaksızın, partiye
katılmalarışeklindeyaşandı.Kuruluştayaşanantüzükveprogramtar
tışmalarına da kadınların örgütlü bir müdahalesinden bahsedilemez.
HattakadınlaraçısındanBSPsürecininbirkazanımıolankotauygu
lamasının,ÖDP tüzüğüne girmesi bile, bireyselmüdahaleler sonucu
bir kazaya uğramaktan kurtulmuştur. Yine programdaki kadınlara
özgürlük maddesi, başlık kulağa hoş gelse de, gelişigüzel ve kadın
hareketininkazanımlarınıyansıtmayanbirşekildekalemealınmışbir
maddeidi.

Kotavepozitifayrımcılıktartışmaları
BSP’de (Birleşik Sosyalist Parti) parti içinde uzun tartışmalar ve
mücadelelerekonuolmuşolan%30kadınkotasınınÖDP’dedeuygu
lanacakolması,ilkdönemlerdetartışmalarayolaçtı.Uygulamayaiti
razlaryükseldi.Mart1996’da,kuruluştanhemensonra,partibültenin
de Gülnur Savran kadın kotasını "varolan eşitsizliklerin üzerinden
atlayansoyuteşitlikanlayışınısorgulayanbiryaklaşımınürünüveçok
dahagenişkapsamlıbirdiziönlemdenyalnızcabiri"olaraksavundu.
ÖDP’depozitifayrımcılıkuygulamalarına,kotanınyanısıra,toplantı
lardaki söz hakkında lehte ayrımcılık uygulaması eklendi. Bunların
dışındaönerilenpartietkinliklerindeçocuklarınbakımı,partimekan
larındaçocukodalarıgibiuygulamalarhemenhiçyaşamageçemedi.

KotauygulamasıÖDP’dekiuygulamailedahafazladilegetirildik
tensonrasiyasipartilerdeki,sendikalardakitartışmalarıcanlandırdıve
Hadep’teveCHP’defarklıuygulamalar ilekadınkotasıbenimsendi.
KESK’teilkeselolarakbenimsenmesinekarşınhiçbirsendikadasomut
olarakuygulamayageçilmedi.

ÖDP’ninkadınkotasınınveseçimlerdekadınadaylargöstermesi
ninpropagandasınıçokçayapmasınınsolundiğerbileşenleriüzerinde
debirbaskıkurduğusöylenebilir.Ancaktümsoldakadınlarınkatılımı
eskiye nazaran yüksek olduğundan, ÖDP’nin bu açıdan önemli bir
üstünlüğüolduğunusöylemekzor.Yalnızcakotapartikararorganları
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na kadınların katılımını, örneğin SİP’e (Sosyalist İktidar Partisi),
EMEP’e(EmeğinPartisi)göre,kadınlaradahafazlaaçtıamakadınla
rınpartidekibelirleyicilikleriningerçektenartıpartmadığıyinedetar
tışmalıdır.Yinetartışılanbirdiğerkonuisepartiiçindebirmücadele
yaşandıktanveçoğunluğundesteğinibumücadelesonrasındakazan
dıktansonraBSPiçindegerçektenileribiradımolarakyaşamageçen
kotauygulamasının,busüreciyaşamamışdahagenişbirtoplulukolan
ÖDPiçerisindehazmedilmedenyaşandığıdır.ÖDP’dekadınkotasına
karşıolduğunusavunankadınlarkotakontenjanındançeşitliorganlara,
hattaMerkezYürütmeKurulu’nagirebildiler.Kotailekararorganları
nagirenkadınlarınçokazıkadınhareketininkazanımlarınıveyakadın
talepleriniburalardayansıttı.

İlkdönem
Dağınık bir şekilde olsa da, kadın hareketini önemseyen kadınların
ÖDP’debirarayagelişivepartininönleriniaçıcıgörünensöylemi,ilk
dönemde kadın politikası açısından olanaklar yaratıyor gibiydi. Bu
dönemdekadın toplantılarındakatılımyüksektivebircanlılıkvardı.
Bu ilk canlılık döneminde kadınlar tarafından üretilen ve 1.Olağan
KongreveKonferansınataşınandörtönergepartikararıhalinegetiril
di.Bunlardanpartidekadınörgütlenmesineilişkinolanıhempartideki
kadınçalışmalarınabelirlibirhukukvebiçimkazandırıyor,hemdebu
çalışmanınpartiprogramıvepolitikasıileçelişmemekkaydıileözerk
liğinitanımlıyordu.Alınankadınpolitikasınailişkindiğerkararlarise
kadınemeğine, savaşakarşıKürtkadınlarladayanışmayaveSiyasal
İslam’akarşımücadeleyeilişkinoldu.İzleyendönemde,ÖDPkadın
çalışmasıalınanbukararlardoğrultusundakendigündeminibelirleye
bilmişveetkinherhangibir çalışmayapabilmişdeğildir.Partikadın
örgütlenmesimodeliilveilçeörgütlerindeyürütülenkadınçalışmasın
da yaşama geçirildi ve tarif edilen özerkliğin bir kazanım olduğu
görüldü.Ancakbuörgütlenmehiçbirdönempartininörgütlüolduğu
illerinküçükbirkısmıdışınayaygınlaştırılamadıveyinehiçbirdönem
merkezikadınkoordinasyonudüzenliişletilemedi.

Bağımsız kadın hareketinden ÖDP’ye katılan kadınların hemen
hepsiilkdönemlerdenbaşlayarakpartidenuzaklaştı.ÖDPfeministler
için ilk anda çekim merkezi olmasına karşın, örneğin takip ettiği
BSP’denfarklıolarak,içerisindefeministlerbirsiyasalözneolarakyer
almadı. Kadın hareketinin militanı olan ve partiye katılan kadınlar
talepvebeklentilerininkarşılığınıbulamayarak, ilkdönemdenbaşla
yaraktektekpartidenuzaklaştı.
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ÖDP’likadınlarimzasıileyapılaneylemlerve
kırılmanoktaları
ÖDP’likadınlarkimibasınaçıklamalarındaveörgütlenenortakkadın
etkinliklerinde aktif oldular ve dönem dönem belirli bir kitleselliği
yakaladılar. Bu anlamda İstanbul’da 25Kasımlarda (kadına yönelik
şiddetekarşıgün),8Martlarda,1Eylüllerdeörgütlenenkadıneylem
lerininönemlibirbileşenioldular.Eylemliliklereilişkinkimiilkelerde
ortaklaşarakbuilkeleriortakeylemlerdeyaşamageçirmeyeçalıştılar.
Kadıneylemlerininkadınlartarafındaniçeriklendirilmesi,örgütlenme
siveyönlendirilmesi,eylemlerekadınlarınkatılmasıÖDP’likadınla
rınortaklaşasavunduğuilkeleroldu.

Kadınlarınenkitleselşekildesokağaçıkaraktaleplerinidilegetir
diği8Mart’lardayaşananlarise,özellikleİstanbulkadınkoordinasyo
nunda,tartışmaveayrışmalarayolaçtı.19978Mart’ıhalenbelirlibir
etkinliği koruyan bağımsız kadın platformları, grup ve dergilerinin
çağrısınıyaptığı,partilerdenvesendikalardankadınlarıkatabildikleri
birmiting ile kutlandı.O sene gündem kadın hareketinin belirli bir
olgunlaşmayaşadığıancakörgütlülüğününzayıfolduğuidi.Böylelik
le düzenlenen "Artık Örgütlü"mitingi İstanbul’da son yıllardaki en
katılımlı ve coşkulukadın eylemioldu.ÖDPbumitingekitlesel bir
kadınkortejiilekatıldı.

Biryılsonrasındabağımsızkadınplatformlarıvegrupları,niyetle
rinekarşın,dahadaörgütsüzleşmiştivepartilerin,sendikalarındakit
lesel katılacağı bir 8Mart için yeterli çekimmerkezi yaratamadılar.
BunaHadep’likadınlarınvediğersolpartivegruplardankadınların
gündeme damgalarını vuramadıkları kaygısı eklenince ve ÖDP’li
kadınlarbugidişigeriçeviremeyince,8MartŞişli’debirizinlimiting,
Taksim’debirbasınaçıklamasıolarak ikiyebölündü.Kitleselolarak
Hadep’likadınlarınkatıldığıTaksimbuluşmasınapolisvahşibirşekil
desaldırdı.OrtayaçıkanbutabloÖDPkadınçalışmasındaserttartış
mavehesaplaşmalarayolaçarak,uzuncabirdönemiçinİstanbulkadın
koordinasyonufaaliyetindekopuklukyaşanmasınayolaçtı.

YineÖDPkadın çalışmasında bir diğer kırılmanoktası 28Şubat
sürecinde Ankara’da yapılan  "Şeriata Karşı Kadın Yürüyüşü"ne
ÖDP’denbirkesimkadınınkatılmasıoldu.Pankartvedövizlerdeörtü
lükadınlarakarşıtlığınifadeedildiği,kendinidevletkatındameşrulaş
tırmayaözelönemverenbuyürüyüş28Şubatörtülüaskerimüdahale
sine destek olan sivil eylemlerden biri oldu .Kadınların ortaklaştığı
kararlardaki siyasi hat izlense yaşanmayacak olan bu savrulma,
ÖDP’ninmerkezisiyasihattınınpopülistbirnitelikalmasınınolanaklı
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kıldığıvebununkadınçalışmasınadayansıdığıbirörnekoldu.
Bunuizleyenyıllardavedönemlerdekadıneylemlerindebirleştirici

olmakveortaktalepleriöneçıkarmaklabirlikte,herkesinkendirengi
ilekatılabildiği,konuşmaların istenendillerdeaktarıldığı,bubakım
dandayoğunkatılımlarıileKürtkadınlarınayönelikolarakkonuşma
ların Kürtçe de yapıldığı eylem tarzını savunmak ÖDP İstanbul il
kadınkoordinasyonundagenelolarakbenimsendi.Aslındakadınhare
keti açısından, kitlesel eylemler için bu eylem tarzında ortaklaşmak
bakımındanÖDPöncesindengelen,oturmuşbirgelenekdevardı.Bu
gelenek sayesinde, enazından İstanbulözelinde,gerçekanlamda iki
dilde kutlanan tek gün 8Martlar idi.Ancak bu geleneği oluşturmuş
olanbağımsızkadınhareketiizlerinibırakmışolsadagüçkaybetmişti.
ÖDPkadınçalışmasıisekadınhareketininbuvebenzerikazanımlarını
yaygınlaştırmak ve güçlendirmek konusunda bazen olumlu bazen
olumsuzörneklersergiledi.

Kadınhareketininivmekaybettiğiizleyenyıllarda19978Mart’ının
düzeyiniyakalayanbirkadıneylemliliğigerçekleştirilemedi.Ağırlıklı
olaraksolpartivegruplardanvesendikalardankadınlarbirarayagele
rekortakeylemleryapmayıbaşardılaramabunlartamanlamıylakadın
eylemleriolamadı,kadınlarıtalepleriilesokağaçekmeyibaşaramadı.

BirçatışmaalanıhalinegelenÖDP’de
gitgidesönümlenenkadınçalışması
Büyükillerdebellibirsürekliliğiyaratan,dahaküçükillerdeveilçe
lerdeiseenazındantektekkadınlarcaizlenenÖDPkadınçalışmasının
ilk dönemdeki canlılığı ve katılımcılığı zamanla sürekli düştü ve
sonundasönümlendi.Yinedesondönemlerekadarpartiningenelinde
yaşanantıkanmavegerilemeilekarşılaştırılırsa,partidekikadınçalış
masınıngörecebirolumluluğubarındırdığıdasöylenebilir.Buolum
luluğunsınırlarınıçizenise,birçokkadının,kadınçalışmasıiçerisinde
karşılaşılan anlayış farklılıklarında ve yaşanan çatışmalarda, kadın
çalışmasının özerkliğini dikkate alarak değil, sadece partideki genel
siyasal eğilimindenkalkarak tarafolmasıoldu.Bu tutumlarparti içi
siyasieğilimlerin,kadınçalışmasınamüdahalelerinedeolanaksağla
dı.

ÖDP’ningenelseyripartidekikadınçalışmasınınseyrinidebelir
ledi. ÖDP’dezamaniçindebelirlibirsiyasalhatkendiyöneliminde
olanlarıpekiştirerekvepartiiçidemokrasiyibaltalayarakpartipoliti
kalarına hakimiyet kurmaya yöneldi. Bu siyasal hat kendisini sınıf
mücadelesinegöre,işçisınıfınınvetümezilenlerintalepveçıkarlarına
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göre şekillendiren, onları kazanmaya ve mücadeleye sevk etmeye
yönelikdeğil,genelbirdemokrasisavunuculuğuyapanbirsiyasalhat
oldu.Demokrasinintümkurumvekurallarıileişletilmesianlayışıpar
tininpolitikasınıbelirledi.Devletlekarşıkarşıyagelmektençekinildi.
Busiyasalhattapartiiçindeortaklaşmakmümkünolmadığından,tar
tışmanınönünütıkamakiçin,gitgidedahabürokratikbiryönetimtarzı
egemenkılındı.Budurumvepartidekimuhalefetinbudurumuaşmayı
başaramaması, partide sonuç alınamadan süren çatışmaları gündeme
getirdi.Kadınçalışmalarıdabuçatışmalarınalanıhalinegeldi.

Birçatışmaalanıhalinegeldiktensonrapartidekigenelüretimsizlik
vetıkanmahalininaynısınıyaşayankadınçalışması,bazıdurumlarda,
partidekibuolumsuzluğuaşacakdinamikleryaratmayıbaşardıysada,
butersineetkibelirleyiciolamadı.Örneğinİstanbulkadınkoordinas
yonuİkinciOlağanKonferansaortaklaşmışkararönergeleri ilegitti.
Ancakkonferansıngenelayrışmaortamınadenkdüşmeyenbuortak
kararlargeriçekildi,oylatılmadı.Böylelikle2.Kongredenkadınpoli
tikasınailişkinhiçbirkararçıkmazken,Türkiyekadınforumuörgüt
lenmesikararlaştırıldıamasonrasındabuforumdaörgütlenemedi.

Bugünisegelinennoktada,ÖDP’ninbirçözülmesürecindeoldu
ğununönemlibirgöstergeside,partidehiçbirdüzeydekadınçalışma
sınınyürümüyoroluşudur.

ÖDP’likadınlarınyürüttükleriçalışmalardışadönüketkinliklerve
kendi aralarındaki forumlar ile sınırlı kaldı.Partililerdeki erkekege
menliğiniaşındırmayayönelik,kadınerkektümpartiüyelerineyöne
likçalışmalaryapılamadı.

ÖDP’dekadınçalışmasınıntümbueksikliklerisonucundapartinin
dışayönelikizlediğipolitikasındavesöylemindekadınlarıntaleplerini
dilegetirenbirsiyasalçalışmayürütülmedi.ÖDP’likadınlarpolitika
ve talepler üretmekte eksik kaldılar, üretilen politika ve talepleri ise
partininmerkezisiyasalhattınınbirparçasıhalinegetiremediler.Yerel
vegenelseçimçalışmalarındaüretilenmalzemelerdekadın talepleri
ninnispetendilegetirilmişolmasınıbununistisnasısayabiliriz.Ancak
partinin günlük çalışmasında, söyleminde, basın açıklamalarında
somutkadınpolitikalarıvetalepleribiryerkaplamadı.

Venihayetpartidekadınlarınözgürleşmesimücadelesiilekapitaliz
minaşılmasımücadelesiarasındakibağlarıkuran,bilinceçıkaranbir
çalışmayapılamadı.

Partiiçyaşamıvekadınlar
ÖDP’de parti iç yaşamı kadınlar açısından çeşitli olumsuzlukları
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barındırdı.Bağımsızkadınhareketinin,feminizmindahaetkinolduğu
ÖDPöncesidönemdegenelolaraksoliçerisindeerkekegemenliğinin
sorgulanmasıyaşampratiğindeki,dildekiyansımalarıkonusundahas
saslıkgösterilmesikonularındaönemliduyarlılıkgelişmişti.Buetkinin
zayıfladığınısöyleyebileceğimizÖDPdönemindebuduyarlılıklarda
zayıfladı. Partide kadınlara yönelik özel alanda işlenen suçlar söz
konusuolduğunda,olumluörneklerinyanısıra,tepkigösterilemeyen,
kadın dayanışmasının yara aldığı bir çok örnek de yaşandı. Genel
olarak kadınlar partide birbirlerini desteklemediler. Kota ile parti
organlarında görev alan çok sayıda kadın ya süreçten düştü (birçok
erkekgibi)yadayoğuntempoyauyumsağlarkenyaşadıklarızorluk
larınüstesindenkendibaşlarınagelmelerigerekti.Evdeerkeklerinve
çocukların sorumluluğu omuzlarına yıkılan kadınlar değil, görece
olarakböylesiyükleriolmayankadınlarpartideaktifolabildi.Partide
genel bir yoldaşlık ruh halinin olmaması, asgari partililik ruhunun,
dayanışmasının bile gelişememesi kadınların parti içi yaşamda özel
olumsuzluklar yaşamalarını beraberinde getirdi. İlişkilerin yoldaşlık
temelindeyaşandığı, örneğin80öncesi solgruplardadakadınlar ile
erkeklerinilişkilerindeerkekegemenliğivarolmuştu.Kadınlarınson
rasında açığa çıkarttığı, belli biçimler almıştı. ÖDP’de, yoldaşlık
temelinin hemen hemen hiç kurulamadığı ilişkiler içinde, erkek
egemenliğibiçimsizbirçokhaldeyaşandı.

ÖDP deneyiminin kadınların siyasete daha fazla katılmalarına,
erkekegemenliğiningeriletilmesine,kadınlarveerkekleriçingündelik
hayatın devrimci yönde dönüştürülmesine yaptığı olumluolumsuz
etki,ortakbirdeğerlendirmeyemuhtaçtır.

Gelinennoktayadasonuç
"Kadınlarınözgürleşmesini"partiprogramınaalan,kadınlarındapar
tisi olduğu ifadelerini kullanan bir parti olarak ÖDP’yi kadınların
özgürleşmesimücadelesiaçısındandeğerlendirdiğimizde,olumsuzbir
tabloilekarşıkarşıyaolduğumuzusöylemeliyiz.Birçokkadın,kadın
larınkurtuluşu içinmücadele ile toplumsalkurtuluş içinmücadeleyi
bu partide birleştirebileceğini ummuştu. Bu yönde yol almak için
birikim ve potansiyel vardı. Ancak bir araya gelen bu kadınlardan
önemlibirkesimiyabancılaşarakpartidenuzaklaştı;birkesimiisepar
ti kadın çalışmalarını sonuna kadar götürmeye çalıştı ise de etkili
olamadı.

ÖDP’nin beş yıllık faaliyeti boyunca yine de kadın çalışmasının
göreceüretkenliği,samimivekapsayıcıbiryanıolduamapartideson
gelinen noktada bunun da zemini ortadan kalktı. En azından parti
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hementümüyleçatışmaortamınagirdiğindebilefarklıplatformlardan
kadınların bir araya gelerek bir şeyler ürettiği ve "ÖDP’li kadınlar"
imzasınıkullandığıgünlerbugünartıkgeridekaldı.Buimzabelkihala
kullanılabiliramaartıkaynıanlamagelmeyecektir.Biryenilgiyaşan
mış,birdönemkapanmıştır.
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Devrimci Marksist 
Gelenekte İşçilerin 
Partileşmesi Sorunu

CenkÖKTÜNÇ

"Mark sizm sos ya liz mi bir bi lim ha li ne ge tir di, ama bu 
ba zı ‘Mark sist le rin’ Mark siz mi bir ütop ya ha li ne ge tir me-
le ri ni en gel le mi yor"

Lev Trots kiy
       

DünyaveTürkiyesosyalisthareketineyerleşmişönemlibirkanıya
göreMarksveEngels işçi sınıfının siyasallaşmasını sağlayacak

örgütlenmesorununayeterinceönemvermediler.İngilizburjuvaikti
sadı, Almanidealist felsefesinineleştirisiveFransız tarihyazımıyla
uğraşanbuikidevrimcininilgialanları,politikyaşamlarındabusorun
hemenhiçbir dönemde önemli bir yer tutmadı.Bukanıya göre, işçi
sınıfınınörgütlenmesisorunu,buboşbırakılanalanüzerineçalışmala
rınıyürüten20.yüzyılMarksistlerininproblemalanıhalinedönüşmüş
vebuçağınMarksistleridesözüedilensorunu,önemliölçüdeçözüme
kavuşturmayıbaşarmışlardır.İşçisınıfının19.yüzyılınikinciyarısında
aldığıkimitarihselyenilgilerininnedenideMarksveEngels’inkonuy
layeterinceilgilenmeyerekbaşkaalanlardakiyoğunlaşmalarıdır.Tür
kiyesosyalisthareketininyakıngeçmişinekadarhegemonyasınısür
dürenStalinizm’inMarksizm’eatfettiğibuçarpıtmanınpekçokçevre
açısından suskun bir kabulle benimsenmesi düşündürücüdür. David
Riazanovaynısorunadeğiniyor:

"Marks’ınörgütselçalışmaları,araştırıcılartarafındanhemenhemen
tümüyleesgeçilmiştir.Marksadetabirmanastırdüşünürünedönüştü
rülmüştür.Kişiliğininenilginçyanlarındanbiriinkaredilmiştir."

Oysagerçekdurumbundan tamamen farklıdır.Bilimsel sosyaliz
minkurucusuolanikidüşünürfarklıalanlardayaptıklarıçalışmaların
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ötesindeyaşamlarınayönverenkişiselyolculuklarınıdaişçisınıfının
örgütlenmesisorunuetrafındasürdürmüşlerdir.Buyüzdenyaşamları
nınbüyükbölümündebiryığınAvrupaülkesindensınırdışıedildiler,
gittikleriheryerdeburjuvazitarafındanlanetlendiler.ŞüphesizMark
sizmyazımızınbaşındadabelirtildiğigibiüçtemelsacayağıüzerine
oturur.Ancak bu ayakların hepsi "şimdiye kadar bütün toplumların
tarihini yapan sınıf savaşımlarının" özünü kavramaya yöneliktir.
Hedeflenensadecekavramayayönelikbirçabadeğildir.Ozamanadek
sadeceanlamayakafayorandüşünürlerinaksineaynızamandadeğiş
tirmeyi de önüne koyan bir edimdir söz konusu olan. İşçi sınıfının
ancakörgütlenereksiyasallaşmasısonucuevrenselözgürlüktasarımıy
labirleşmeyedoğruattığıheradımbilimselsosyalizminkuramcıların
da "evrensel bir hakikat" olmasının yanı sıra çocuksu bir mutluluk
kaynağıdaolmuştur.MarksveEngels’ibundankopararakanlamaya
çalışmakMarksizm’ianlamamakdemektir.

Marks’ınteorisiişçisınıfınıneylemiiçin...
MarksveEngels1840’larınortalarındanitibarengeliştirdikleridüşün
celerininmerkezine farklıülkelerdeki reel işçihareketlerinialmışlar,
ilketaptabuhareketlerindikkatliizleyicileridahasonraiseaktifkatı
lımcılarıveönderleriolmuşlardır.Engelshenüzyirmidörtyaşınday
kenkalemealdığıİngiltere’deEmekçiSınıflarınDurumuadlıkitabını
1845yılındabitirdiğindeBritanyatoplumununenkalabalıkgücühali
negelenproletaryanındurumunugözlerönünesermekteydi.Kitabına
yazdığıönsözdendeanlaşılabileceğigibi,çalışmasıakademikkariye
rinigeliştirmeninötesindeanlamlartaşımaktaydı.

"EMEKÇİLER
Durumunuzu,çektiğinizacıları,giriştiğinizsavaşımları,umutları

nızıvebeklentileriniziAlmanülkedaşlarımınönünekoymayagayret
ettiğimbuçalışmayısizlereadıyorum.Aranızda,koşullarınızhakkında
birşeyleröğrenecekkadaruzuncabirsüreyaşadım;koşullarıöğren
mekiçinçokciddibirçabaharcadım...Sizikendievlerinizdegörmek,
gündelikyaşamınızdagözlemlemek,koşullarınızyakınlarınızüzerine
söyleşmek,siziezenlerintoplumsalvesiyasalgücünekarşıverdiğiniz
savaşıma tanıkolmak istedim.Öyledeyaptım:Şirketten, ziyafetler
den,ortasınıfınportoşarabındanveşampanyasındanvazgeçtim;boş
zamanlarımın,neredeyse tamamınısadeemekçilerle ilişkiyeadadım.
Böyleyaptığımiçinhemmutluyum,hemgururluyum."

Herikisiiçindeişçileringündelikyaşamlarınıniçindeolmak,işçi
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leri izlemek sosyolojik gözlemin ötesinde bir şeydi. Teorinin sınıf
hareketininiçindenbeslenerekgelişmesigerektiğiikigençdüşünürün
bilinçlerine kazınmıştı. Elbette bu durum teori ile pratiğin mekanik
biçimde birbirine bağlanması anlamına gelmiyor. Şüphesiz devrimci
teorileröncebirdiziaydınınzihnindegelişiyor.Buaydınlarsömürüye
karşıçeşitlihayallerkurarakbütüninsanlığınezilmişliktenkurtulaca
ğınıdüşünüyorlar.FakatMarksizm’ingelişiminisadecesolaydınların
zihnindeki egzersizlere bağlamak önemli bir yanılgı olur. Genç
Marks’ınProudhon’adediğigibi;

"İktisatçılarnasılburjuvasınıfınınbilimseltemsilcileriyseler,sos
yalistlervekomünistlerdeproletersınıfınteorisyenleridirler.Proletar
yabirsınıfolarakkendisinioluşturacakölçüdehenüzyeterincegeliş
mediği sürece bunun sonucu proletaryanın burjuvaziyle mücadelesi
henüzpolitikbirnitelikalmadığısüreceveüreticigüçlerburjuvatop
lumununiçindeproletaryanınkurtulmasıveyenibirtoplumunkurul
ması için zorunlu olanmaddi şartların varlığına işaret edecek kadar
gelişmediğisürecebukuramcılarezilensınıfların ihtiyaçlarınıgider
mekiçindoğaçlamasistemlerüretenveıslahbirbiliminpeşindekoşan
ütopyacılardanibarettir.Amatarihilerledikçeonunlabirlikteproletar
yanınmücadelesininhatlarıdahadabelirginleştikçe,bunlarınkafaları
nın içinde bilim aramalarına artık gerek kalmaz; gözlerinin önünde
olupbitenisaptamalarıvebununsözcüleridurumunagelmeleriyeter
lidir. Bilim aradıkları sistemler kurmakla kaldıkları sürece sefaletin
içindesefalettenbaşkabirşeybulamazlar,sefaletiniçindeeskitoplu
mualaşağıedecekdevrimciyıkıcıyönügöremezler.Tarihselhareketin
birürünüolanbilim,buandansonrakendisinibilinçliolaraktarihsel
hareketle birleştirmiş, doktriner olmaktan çıkmış ve artık devrimci
olmuştur."

Görüldüğü gibi henüz siyasi faaliyetin başında olan ve olgunluk
eserlerinevermeyebaşlamamışolanMarks,işçisınıfı ilesosyalistler
arasındadolaysızbirilişkikuruyor.Tanımlananbudolaysızilişkiden
Marksistlerin varlık nedeninin işçi sınıfının varlığı olduğu sonucunu
rahatlıklaçıkarabiliriz.Fakatbuilişkininbirdiziboyutuolduğunuve
boyutlarındatartışmamızayönverecek3anabaşlıkiçerdiğinibelirt
memizgerekiyor.

Bunlardanbirincisi,işçihareketininkendineiçkinolankomünistlerle
kuracağıdolaysızilişkisi;Marks’agöreözgürleşmeteorisiniüreterek
proletaryaylabirliktehareketedecekolankesimproletaryanınenönde
gelenkesimikomünistler.

"Komünistler,demekki,biryandan,pratikolarak,bütünülkelerin
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işçisınıfıpartilerininenileriveenkararlıkesimibütünötekileriiten
kesimidirler;öteyandanise,teorikolarak,proletaryanınbüyükyığını
üzerinde,harekethattını,koşulları, veproleterhareketin sonalgenel
sonuçlarınıaçıkçaanlamaüstünlüğünesahiptirler."

Bualıntıtekbaşınakomünistlerleproletaryanınilişkisinivekomü
nistlerinniteliğinibelirtmesiaçısındanönemtaşımıyor.Busözcükler
esasolarakişçisınıfıileonlarınkuramcılarıarasındakidışsalilişkiyi
reddetmesiaçısındanönemtaşıyor.Felsefeyi,ekonomipolitiğiyada
tarihiiyibilensolaydınlarınişçihareketiveişçiortamıdışındaoluş
turmakistedikleriteorilerinayaklarınınaslayerebasamayacağıgerçe
ğibuilişkideaçıkçatarifedilmişdurumda.Komünistlerinişçihareke
tinin"enileriveenkararlıbütünötekileriitenkesimi"olmasıancakbu
hareketinorganikparçalarıhalinegelmeleri ilemümkünoluyor. İşçi
hareketininorganikbileşeniolankomünistlerinmisyonuiseçokaçık;
hareketiilerletmekvesömürüdüzeninesonverecekolanişçisınıfının
kendikurtuluşunayardımcıolmak.
 İkincisi proletaryanın burjuvaziye kanmaksızın kapitalizmi kendi
gücüyleyıkmasınınzorunluolduğu,dolayısıylabiriktidarmücadelesi
perspektifitaşımasıgerektiği;Marks’ınörgütselçalışmalarınıntarihsel
boyutuiçindekikimigelişmelerebakarakanlamayaçalışacağımızbu
bölümde1848yılıönemlibirdönümnoktasıdır.Bununhemenönce
sindeBrüksel’de"İşçiEğitimDerneği"ndefaaliyetsürdürenMarksve
EngelsbudernekaracılığıylaAvrupa’nınpekçokülkesinidolaşırlar.
Buülkelerdepekçokilişkikurarlar.Uluslararasıörgütlenmefikride
ete kemiğe bürünmeye başlar. "Haberleşme Komiteleri" üzerinden
Londra’da bir toplantı yapmaya karar verilir. Toplantı sonucunda
"KomünistLiga"içindebirleşmekararıalınır.Geçiciolarakkabuledi
len tüzüğün başlangıç maddesi farklı yorumlara yer bırakmayacak
kadaraçıktır.

"Liga’nınamacıburjuvazinindevrilmesi,proletarya iktidarı, sınıf
zıtlıklarınadayananeskiburjuvatoplumununyıkılmasıveözelmülki
yetinolmadığı,sınıfsız,yenibirtoplumunkurulmasıdır."

DevrimciMarksistpolitikanınveörgütlenmeninembriyonhalinin
yaşandığıbuküçükişçiörgütü,birprogramhazırlanmasıkonusunda
birkararalır.ProgramıyazmagöreviiseMarks’averilir.Marksmetni
teslim etmesi gereken tarihi geçirerek görevini 1848 yılının Şubat
ayında tamamlar. Uluslararası işçi hareketinin ilk programı olan
"KomünistManifesto"ortayaçıkmıştır.BütündikkatleriniAlmanyave
FransaüzerindeyoğunlaştıranMarksveEngelsburjuvazinintoplum
salolarakilericiözelliğiniyitirdiğini,fakatnesnelolaraksözüedilen
Avrupa ülkelerinde  iktidara gelebilmek için despotik monarşilerle
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mücadeleedebileceğiihtimaliüzerindeduruyorlardı.Dolayısıylapro
letarya  iktidar mücadelesinde, mutlak monarşilere karşı savaşması
ihtimaldahilindeolanburjuvaziylebirliktemücadeleetmeliydi.Fakat
buortaklığıburjuvazinindegerçekdüşmanlarındanbiriolduğunuiçin
aklındançıkarmadanyürütmeliydi.

"Almanya’dadevrimcibirtutumtakındığısürece,mutlakmonarşi
ye, feodal ağalığa ve küçük burjuvaziye karşı, burjuvaziyle birlikte
savaşırlar.

Ama, Alman işçileri, burjuvazinin kendi egemenliği ile birlikte
getirmekzorundaolduğutoplumsalvesiyasalkoşullarıolabildiğince
çok sayıda silahlarolarakburjuvaziyekarşı kullanabilsinlerdiye,ve
Almanya'dagericisınıflarındevrilmelerininardındanbizzatburjuvazi
yekarşısavaşderhalbaşlayabilsindiye,işçisınıfınaburjuvaziilepro
letaryaarasındakidüşmancakarşıtlıkkonusundamümkünolanenaçık
bilincikazandırmayaçalışmaktanbiraniçinolsungerikalmazlar."

Bir"burjuvadevrimi"beklentisi,fakatbununlabirliktehemengün
demegelecekolansosyalistdevrimsüreci.Burjuvademokratikdevrim
vesosyalistdevrimfarklıtarihselsüreçlerolarakdeğilaynısüreklilik
içindegündemegelecekolandevrimcidurumlarolaraktahliledilmeye
çalışılıyor. Şüphesiz Manifesto’da burjuvazinin zorunlu olarak dev
rimcibir tutumtakınacağıbelirtilmiyor.Bukonudakesinbirhüküm
verilmiyor.Buyüzdenproletaryanınburjuvazininyanındayeralması
birliktemücadeleetmesi,burjuvazininmutlakmonarşiyekarşıçıkma
sıkoşulunabağlanıyor.

TambudönemdekapitalistBatıAvrupaülkeleri1848yılınıciddi
ekonomik bunalımlarla karşılarlar. Fiyatlardaki anormal artış, tahıl
üretiminindüşmesi, tekstil, inşaat,şarapsanayilerigibiçeşitlisanayi
dallarının çökecek noktaya gelmesi krizin sonuçlarını oluşturur. 22
Şubat’ta Fransa’da Şubat devrimi patlar. Bu hareket kısa zamanda
Avrupa’nındiğer ülkelerineyayılır vebuülkelerde sonderece çetin
geçecek olan sınıf savaşımlarını başlatır. 25 Şubat’ta Fransa’da II.
Cumhuriyetilanedilir.İşçisınıfıbudönemdeokadarörgütsüzdürki
devrimingerçekleşmesinisağlayanbaşaktörlerdenbiriolduklarıhalde
"çalışmayı hak olarak gören" önerileri dışında herhangi bir talepleri
yoktur.İşçisınıfıbirprogramveörgütetrafındabirarayagelemediği
içinŞubat’ıizleyenaylardaiktidarsavaşınınağırlıklıolarakburjuvazi
ninfarklıkanatlarıaltındayürüdüğünügörüyoruz.Burjuvaziileprole
taryailkkezHaziranayındakarşıkarşıyagelirlervesondereceörgüt
süzvedağınıkolanişçisınıfıağırbiryenilgiyeuğrar.BunuAvrupa’nın
çeşitliülkelerindekiAlmanya,Avusturya,Macaristanyenilgilerizler.
Bütün bu gelişmeler yaşanırken tartışmamız açısından önemli olan
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nokta ise işçi sınıfı hareketinin nihai genel sonuçlarını tespit eden
Manifestonun bir "evrensel hakikat" belgesi olarak kalması, devrim
pratiğine yeterince tercüme edilememesi gerçeğidir. "Zincirlerinden
başkakaybedecekhiçbirşeyiolmayanproletarya"kaybettiğidünyaile
yenidenbaşbaşakalmış,burjuvazininözgürlükiçinhareketedebilece
ğibeklentisi, proletaryanın tarih sahnesindebağımsız eylemiyle çık
masını önerememiş ve yenilgi kaçınılmaz olmuştur. Marks devrim
sürecinideğerlendirirkenşunlarıyazmıştı:

"İnsanlartarihlerinikendileriyaparlar,amakendikeyiflerinegöre,
kendi seçtikleri koşulları içinde yapmazlar, doğrudan belirli olan ve
geçmiştengelenkoşullariçindeyaparlar.Bütünölmüşkuşaklarıngele
neği,büyükbirağırlıklayaşayanlarınbeyinleriüzerineçöker.Ve,onlar
kendileriniveşeyleri,birbaşkabiçimedönüştürmekletamamiyleyep
yenibirşeyyaratmaklauğraşırgöründüklerindebile,özelliklebudev
rimci bunalım çağlarında, korku ile geçmişteki ruhları kafalarında
canlandırırlar, tarihin yeni sahnesinde o saygıdeğer eğreti kılıkla ve
başkasınınalınmaağızlaortayaçıkmaküzere,onlarınadlarını,slogan
larınıkılıklarınıalırlar."

İşçisınıfınınbağımsızeylemiyleortayaçıkarakburjuvaziylekarşı
karşıya kaldığı ilk devrimci durum olan 1848 devrimleri "ölmüş
kuşaklarıngeleneğininbüyükbirağırlıklayaşayanlarınüzerineçöktü
ğü" toplumsal güçler arasındaki bir boy ölçüşmesiydi. En başta bu
devrimler birer burjuva devrimleri olan 1789, 1830 devrimlerinden
sosyolojikolarakfarklıydı.Şüphesizbugeçmişolanburjuvadevrim
lerindede işçi sınıfımevcuttu.Fakathemsayısıazdıhemdenitelik
olarakhenüzkendisininfarkındabiledeğildi.Dolayısıylaproletarya
nınkuramcılarıda1848devrimlerininörgütlenmesindeişçisınıfıhare
ketinin tarihsel gelişimine paralel olarak tecrübesizdiler. Ellerinde
tarihinyasalarındançıkardıklarıbir"evrenselhakikat"mevcuttu.Fakat
bu"hakikat"tarihselsüreçteyaşanmışolançeşitliproleterdevrimleri
deneyiminden beslenmiyor ve bu yüzden gerçekleşmekte olana yön
veremiyordu. İşte bunun için işçi sınıfının topyekün bir taraf olarak
burjuvazininkarşısınaçıktığı1848devrimleripatlakverdiğindeprole
taryanın politik bir güç olarak öne çıkmasımümkün olmadı. Trots
kiy’nindedediğigibi;

"1848’de,burjuvaziolmadanveburjuvaziyerağmenolaylarınbaşı
nageçecekbirsınıfagerekvardı,sadeceyarattığıbaskıylaburjuvaziyi
ileri itmekle kalmayacak, aynı zamanda karar anında burjuvazinin
siyasicesedinideyolundışınaitmeyehazırbirsınıfa.Nekentküçük
burjuvazisi, ne de köylüler bunu yapabilmişlerdi... Proletarya çok
zayıftı, örgütten, deneyden ve bilgiden yoksundu. Kapitalizm, eski
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feodalilişkilerinortadankaldırılmasınızorunlukılacakkadargelişmiş,
amayenisınaiilişkilerinürünüolanişçisınıfınıbelirleyicibirpolitik
güçolaraköneçıkaracakkadargelişmemişti."

Ancak tarihsel olarak 1848 devrimleri ile işçi sınıfının uğradığı
yenilgi, geniş işçi emekçi kitlelerinin belleğinde farklı bir bilincin
doğmasınayolaçtı:İşçisınıfınınpolitikbirtarafolarakburjuvazinin
karşısındayalnızcakendinegüvenerekyerinialmasınınzorunluluğu...
Budevrimlere,çeşitliülkelerdekatılarakdüşüncelerininsınanmasına
tanık olan proletaryanın kuramcıları da bu durumdan hareketle işçi
sınıfınınteorikpolitikcephaneliğineyeniveçokgüçlübirsilahkatma
şansıyakaladılar;"SürekliDevrim"silahı...1850yılınınMartayında
birlikte yazdıkları "Merkez Komitesinin Komünist Birliğine Çağrı"
metnibudüşünceninortayakonulduğubirbildirgeniteliğindeydi.

"Amaişçilerkendinihaizaferlerineenbüyükkatkıyıkendileriyap
makzorundadırlar;kendisınıfçıkarlarınıöğrenmekle,kendibağımsız
politiktavırlarınıhiçgecikmeksizinbenimsemekle,demokratikküçük
burjuvazininikiyüzlücümlelerinekanmaktankaçınarakproletaryanın
bağımsızolarakörgütlenmişpartisiningerekliliğindenbiranbilekuş
kuduymamakla.Savaşnaralarışuolmalıdır:SürekliDevrim!"(vurgu
benim)

Sürekli devrim kuramı, sınıflar mücadelesinde burjuvazinin her
hangibirkanadınadevrimcibirrolbiçilmemesigerektiğineveprole
taryanın devlet iktidarını kendi gücüne dayanarak ele geçirmesinin
zorunluluğunadayanıyordu.MarksveEngelsölümlerinekadarsavun
duklarıçeşitlipolitikalarınanahatlarınıbuyönelişegörebelirlediler.
20.YüzyılMarksistleridebuyönelişi,kendiülkekoşullarınauyarla
yarakgeliştirdiler.
 Tartışmamız açısından üçüncü önemli nokta; sürekli devrim için
mücadeleedecekişçisınıfınınbunuancakpartileşerekyürütebileceği
gerçeği.BunoktadaMarks’ındönemindekipartilerlebugününpartile
ri arasında ciddi farklar olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Belirli bir
programetrafındaşekillenerekçeşitliüyevesempatizanlarlavarolan
parti kavramı19.yüzyılın sonçeyreğindeortayaçıkıyor.Marks işçi
sınıfınınörgütlenmesinisürekliliğihiçkaybolmayanbirfaaliyetolarak
tanımlamaklabirliktebufaaliyetsırasındaçeşitlikoşullardankaynak
lanan bir yığın zorluğu da dikkat çekiyor. En başta da sınıfın kendi
içindekisorunlargeliyor.Neolursaolsunkesintisizolarakdevameden
sürecin önündeki en ciddi engel işçi sınıfının arasındaki çatışma ve
rekabet.Marks’ınproletaryanıngerçekbirsınıfolarakoluşmasıiçinen
genelanlamdakullandığıkavramise"tarihselanlamdaparti".Proletar
yanınkurtuluşununancakkendieseriolabileceğiönermesindenhare
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ketle kendini siyasal bir taraf olarak oluşturması gerçeği tarihsel bir
zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor: "Proletaryanın bağımsız olarak
örgütlenmişpartisiningerekliliğindenbiraniçinbilekuşkuduymadan
süreklidevrim"içinyürütülecekfaaliyetinancakbuzemindemümkün
olacağıbelirtiliyor.Formülçokaçık;hangikoşuldaolursaolsun işçi
sınıfıkendikaderinitayinetmekistiyorsatarihselolarakkendinebiçi
lenmisyonu,kendipartisinigerçekleştirerekyerinegetirebilir.Marks
tarihselolaraksınıfınçoğunluğunubirarayagetirecekbuoluşumunbir
andaortayaçıkacağıgibiyanılsamayıhiçbirzamanbarındırmıyor.

Tarihsel anlamda oluşması gereken işçilerin partisi kavramı
18481864yıllarıarasındasoyutlamadüzeyindekarşımızaçıkmakta.I.
Enternasyonalinkuruluşu,hem1848’deağırbiryenilgiyaşayan işçi
sınıfıiçinhemde16yıllıkbirgeriçekilmeyaşayanMarksveEngels
içinbirumutışığıoldu.İşçilerinörgütlenmesivepartileşmesorununu
soyutlama düzeyinden çıkarma şansı yakaladılar ve bu yüzden I.
Enternasyonal’i çokönemsediler. I.Enternasyonalinbukonudaki en
ciddiadımını1871LondraKonferansındaattı.Kongre,tüzüğeşumad
delerineklenmesinionayladı.

"Mülksahibisınıflarınkollektifiktidarınakarşımücadelesindepro
letaryaancakmülksahibisınıflarınoluşturduklarıbütüneskipartilere
muhalifayrıbirsiyasalpartikurmaksuretiylebirsınıfolarakdavrana
bilir.

Proletaryanın bir siyasal parti içinde bu inşası, Toplumsal Dev
rim’inveonunnihaiortadankaldırılmasıhedefininzaferinigerçekleş
tirmekiçinzorunludur."

Buönemligelişmeyerağmeniçindepekçoksiyasigrup,çevreve
bireyden oluşan I. Enternasyonal attığı adımı geliştiremedi. Fakat
örgütünbunuyapamamasınısadecekendiiçindekiçatışmalarabağla
mak eksik bir değerlendirme olur. Marks ve Engels’in örgütlenme
meselesineyaklaşımlarınındanekadarbelirleyiciolduğunugörmemiz
gerekir.İşçisınıfınınbüyükçoğunluğunuiktidarhedefiolanbirsiyasi
parti içinde toplamadüşüncesi, bupartininoluşumunuvegelişimini
bir tür "kendiliğindenciliğe" bırakma pratiği ile birlikte ilerledi. İşçi
sınıfınınbağımsızeyleminingününbirindekendipartisinioluşturaca
ğınavebununkomünizmedoğruilerleyeceğineolaninançlarıokadar
kuvvetliydiki,EngelsEylül1874’teSorge’yeşusatırlarıyazmıştı:

"Bu dönem proletaryanın ortak kozmopolit çıkarlarının ön plana
geçebildiğibirmomentti...Enternasyonal10yılboyuncaAvrupatari
hininbirtarafına,geleceğinolduğutarafına,egemenolduveyaptıkla
rınagururlabakılabilir...Ancakoeskibiçimiyleartıkzamanınıdoldur
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du...Öyle inanıyorumki,bir sonrakiEnternasyonal–Marks’ınyaz
dıklarıbirkaçyıletkisinigösterdiktensonradoğrudankomünistola
caktırvebizimilkelerimizinüzerindenyükselecektir"

GörüldüğügibiI.Enternasyonalindağılmasındansonrakurulacak
olanII.Enternasyonalindoğrudankomünistolacağınakesingözüyle
bakılıyor.Aslındaöngörününbirbölümüdoğrulandı.Buenternasyonal
güçlüişçipartileriüzerineşekillendi.Fakatgüçlüişçipartilerininvar
lığıteorininrevizeedilerek"kapitalizmlebarışiçindebiraradayaşana
bileceğini"ilanedengüçlübirakımındoğmasınıengelleyemedi."Sos
yaldemokrasi"akımınınçıkışkaynağıolanvegünümüzekadarvarlı
ğınısürdüren, işçihareketininenbüyükdüşmanlarındanbiriolanbu
kuram,tarihinpekçokdönemindevefarklıcoğrafyalardaburjuvazi
nin en büyükmüttefiklerinden biri oldu. İşçi sınıfının kendiliğinden
hareketinekarşıduyulanaşırıiyimserlik,onları,programatikveörgüt
sel düzeylerde anlaşmış, disiplinli çalışan, hareketin içinde olmakla
birlikteonayönverecekolanbirekibinyaratılmasıpratiğindenuzak
tuttu.Dolayısıylayükselenhareketiileriyegötürecekolankomünistle
rin örgütsüzlüğü burjuvazi karşısında yenilgiler yaşanmasının en
önemli nedenlerinden biri oldu. Devrimci Marksistler 19.yüzyıl
boyuncagenelhareketiniçindeyaeridileryadadışındakaldılar.

KitleselişçipartilerininEnternasyonaliveyoz-
laşması
ParisKomünüyenilgisiveI.Enternasyonal’in1876’dansonrafiilen
ortadankalkmasındansonraBatıAvrupa’daikiakımıngüçlendiğini
görüyoruz.Avrupa’nıngelişmişkapitalistülkelerindekurulanSosyal
DemokratİşçiPartileriile1870’lerlebirlikteyenidenvedahagüçlü
biçimdegündemegelensendikalhareketininyükselişi.Konumuzaçı
sındanyenibirEnternasyonalinortayaçıkışındaönemlirolüstlenen
kitleselişçipartileriniyakındantanımayaçalışacağız.

EnternasyonalinanagövdesiAlmanSosyalDemokratİşçiPartisin
denoluşmaktaydı.PartininfikirbabasıolarakkabuledilenFerdinand
Lassalle bu tarihtençokönce1850’lerde işebaşlamıştı.Kurulacak
partininulusalbirpartiolmasıgerektiğini savunanLassallevearka
daşları,burjuvaziyekarşımonarşiyle ittifakkurulabileceğini,yeryer
Bismarck diktatörlüğünün desteklenebileceğini belirttiler. Bununla
birlikte,işçileriherzamançeşitlitalepleretrafındahareketlendirmeye
çalıştılar.Döneminenpopülertalebiise"GenelOyHakkıydı".Lassal
le’ın1864yılındagelen aniölümü sonrası hareketduraklamadı.Bir
yandansendikalhareketingelişimiylebirlikte"GenelAlmanİşçiBir
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liği"oluşuyor.DiğeryandaBebelveLiebknechtönderliğindeyürütü
lenmücadele 1868 yılındaUluslararası İşçiDerneğinin programıyla
kendiprogramınıdenkleştiriyordu.İşçilerkendipartilerini9Ağustos
1869’daEisenach’dakitoplantıdakurdular.PartiAlmanya’nınsanayi
bölgelerindenbaşlayarakhızlabüyümeyebaşladı.1870yılındaFransa
ilePrusyaarasındasavaşpatlakverdiğindeişçileringenelindeulusal
duyarlılıkbilincininyüksekolduğunuvebuyüzdenserttartışmaların
yaşandığınıbelirtelim.İşçileriçindekimilliyetçidalgaParisKomünü
nekadarsürdü.Proletaryanıniktidarıkısacıkbirzamandilimindebile
olsa aldığı Paris düşerken, şehrin sokaklarının kardeşlerinin kanıyla
boyandığını duyanAlman işçileri sarsıldı.Alman işçileri arasındaki
milliyetçi dalganınönüuzuncabir süre buolayla kesildi.Buolayın
ardından1875yılıönemlibirbirleşmeyetanıkoldu.Sendikalhareket
orjinli"GenelAlmanİşçiBirliği" ileEisenach’dakurulanpartiuzun
uğraşlardansonrabirleşti.NihayetAlmanSosyalDemokrasisikitlesel
bir işçi tabanında  bir araya gelmişti. Bütün bu gelişmeleri dikkatle
izleyenMarksveEngels,Lassalle’cıbiranlayışlahareketeden"Genel
AlmanİşçiBirliğinin"partiprogramınadamgasınıvurmasındanendi
şeliydi. Özellikle Bebel ve Liebknecht’in önderliğini yaptığı kanat
üzerindeetkiliolanMarksveEngels,GothaProgramınınhazırlanması
konusunda çeşitli müdahalelerde bulunmaya çalıştılar. 1875 yılında
GothaKongresinde ortaya çıkan programa köklü eleştirileri olsa da
işçilerinkendipartisindenkopmayacaklarını ilanettiler.  Parti1890
yılındayapılanseçimlerde%20oyaldıveAlmanya’nınengüçlüsiya
si güçlerinden biri oldu. Partinin büyümesi bundan sonra da devam
etti.1903seçimlerindeAlmanSosyalDemokratPartisitoplamoyların
%31’inialmıştı.

AlmanyadışındakipekçokAvrupaülkesindedekimi işçipartisi
deneyimlerigündemdeydi.17891871yıllarını sondereceçetinsınıf
mücadeleleri ile geçiren Fransa işçi sınıfı, Paris Komünü yenilgisi
sonrası1875’deolağanüstühalinkaldırılmasıylayenidenhareketlen
di.1879yılında FransaSosyalist İşçilerPartisiFederasyonudoğdu.
Fakatişçisınıfıöncekidönemlerdeciddiyenilgileryaşadığıiçinsiyasi
düzlemdekolaycabirarayagelemiyorancakkitleselgrevlerindearka
sıkesilmiyordu. İngiltere’de ise 19. yüzyıl boyunca işçilerin
birpartiçatısıaltındabirarayagelişisendikalörgütlenmeleringölge
sinde kaldı. Bunun dışında Belçika, İsveç, Norveç, İspanya, İtalya,
Hollandagibiülkelerdesosyalisttemelliişçipartilerikuruldu.Bupar
tileriçindeAlmanİşçiPartisindeolduğugibianarşizmdensendikaliz
me,ekonomizmdenreformculuğakadarpekçokfarklıdüşünceakımı
nınsertmücadeleleriyaşandı.
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1870’liyıllardanbaşlayarakgelişenişçisınıfınınulusalpartilerde
toplanmapratiğibununlaeşzamanlaolmasadayenibiruluslararası
örgütlenmetartışmasınınbaşlamasınayolaçtı.Butartışmalarsonucu
1889yılındaParis’tetoplanandelegelerII.Enternasyonal’iilanettiler.
Kurulanyenienternasyonalkitleselişçipartilerindenoluşanbirörgüt
olarakşekillendi.I.sindenfarkıolarak,üyelikulusalpartilertemeline
dayanmaktaydı.Kapitalizmindünyaçapındakigelişimineparalelola
raküreticigüçlerdekiartışdevasaboyutlaraulaşmış,işçisınıfınınsayı
ca artması ve işgücünün yoğunlaşması süreçleri alabildiğine hızlan
mıştı. Kapitalizm dünya çapında bu gelişmeleri gösterirken aynı
zamandaulusalpazarlaraçısındanmerkezileşmekteydi.Kapitalizmin
gelişmesindekibudurum;II.Enternasyonal’ioluşturangüçlerinneden
ulusalişçipartileriolduğusorusununyanıtınıveriyor.Dünyaçapında
hızlayayılankapitalizmulusalçaptamerkezileşenyapılarınıoluşturu
yordu.Birliklerformundaoluşmuşuluslar,merkeziulusdevletlerhali
ne dönüşüyordu. II. Enternasyonal’de Almanya, Fransa, İngiltere,
Belçika,Avusturya,Rusyabaştaolmaküzere19ülkedengelendele
gasyonlarveABD,ArjantinveFinlandiya’dandagözlemcilerbulunu
yordu.BelirtildiğigibiAlmanSosyalDemokratİşçiPartisi,Enternas
yonalingövdesinioluşturmaklabirlikteülkesindedegittikçebüyüyor
du.Bu koşullarda parti içinde etkinliğini artıran sendikacılar ve işçi
aristokrasisindenfarklısesleryükselmeyebaşladı.Bukesimlersürek
lidevrimdüşüncesinekarşı,işçisınıfınınekonomikvesosyaldurumu
nugeliştirmeyi,burjuvaziylesiyasiolarakuzlaşmayıvereformtalep
lerinigeliştirmeyihedefleyenbirpolitikhatgeliştirmeyebaşladılar.Bu
tezdahasonrakimiMarksistlertarafındangeliştirilecekolanreformist
yönelişinzemininioluşturdu.1900’lerdeEduardBernsteinöncülüğü
nü soyunduğu Revizyonizm akımı, "sosyalizmin hedefi hiçbir şey,
hareketiseherşeydir"diyordu.Bernsteinsonelliyıldıryıkılmasıkaçı
nılmazolduğudüşünülenkapitalizmingüçlendiğini, işçi sınıfınınbir
dizikazanımeldeettiğinisöyleyerek,dahaöncetespitedilenolgunun
–kapitalizmi siyasi bir devrimle yıkılması gerektiğinin  değiştiğini
işçilerin iktidarı almak için mücadele etmesine gerek kalmadığını
belirtiyordu.Aslındabubakışaçısınınmetodolojisinindiyalektikyön
temedeğilpozitivizmedayandığınısaptamakgerekiyor.Bugeleneğin
savunucularına göre, kapitalizm gelişimi ve çökmesiyle birlikte işçi
hareketinbüyümesidoğrusalsüreçlerolaraktanımlanıyor.İkisınıfara
sındakiuzlaşmazçelişkiyoksayılıyor.Kendiliğindengelişenkapita
lizmin yine kendiliğinden yıkılacağı iddia ediliyor. Dolayısıyla işçi
sınıfıiktidarsorunuylauğraşmakyerine,ekonomiksosyalkoşullarını
iyileştirmekiçinmücadeleetmeli...Teoriyipratiğinüzerineçıkararak,
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öznelkoşullarınesneldurumdankoparanvearalarındakicanlıilişkiyi
görmezden gelen bu determinist bakış açısı, bütün bir 20. yüzyıl
boyunca işçi sınıfının en ciddi hastalıklarından biri oldu. Elbette II.
EnternasyonaliçindebudüşünceakımıiledevrimciMarksizmarasın
da çok ciddi mücadeleler de verildi.  Bu akımın örgüte bütünüyle
hakim olması ise I. Dünya savaşı patlak verdiğinde mümkün oldu.
SavaşpatlakverdiğindeEnternasyonal’ioluşturankitleselişçipartile
rininçoğunluğu,ülkelerini"ulusalsavunma"adınadesteklemekararı
aldılar.İşçihareketininkurtuluşunagöreşekillenmesigerekenEnter
nasyonal’in ulusal partileri, devletten ve sermayeden bağımsız tavır
geliştirmekyerine,burjuvadevletlerindenveulusal sermayelerinden
yana tarafolmayı seçmeleri,devrimciMarksistpolitikanın tamamen
dışlanmasıanlamınageliyordu.RosaLuxembourgbupolitikanınanla
mını Komünist Manifesto’ya atıfta bulunarak özetlemişti: "Bütün
ülkelerinişçileribarıştabirleşinsavaştaisebirbiriniziboğazlayın".II.
Enternasyonalmerkezitutumunakarşıyalnızca3ülkeninpartisikarşı
çıktı; Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi (Bolşevikler), Sırp Sosyal
DemokratİşçiPartisiveBulgarSosyalDemokratPartisi.Enternasyo
nal’ebağlıpekçokpartiyöneticisi,savaştapasifdesteğindeötesine
geçerekhükümetlerininsavaşkabinelerindegörevaldı.

İşçileriniktidarıaldıklarıülkeveonunpartisi
İşçilerinkitleenternasyonalininbudurumagelişinintarihselarkapla
nındaişçipartilerininpolitikalarınıyönlendirenrevizyonizmakımının
olduğunu belirtmiştik. Bu akıma karşı kimi devrimci Marksistlerin
yürüttükleriteorikpolitikmücadeleyedekısacadeğinmiştik.Fakatbu
mücadeleyalnızcametinlerarasıbir tartışmaolarakyürümedi.Dev
rimciMarksistlerbiryandan"sınıfuzlaşması"sanatıönerenbuakımla
teorikdüzeydemücadeleverirkendiğeryandabulunduklarıülkelerin
işçisınıflarınıniktidarıyolundapratikörgütlenmelergeliştirmeyeçalı
şıyorlardı.

19.yüzyılınikinciyarısındanbaşlayarakRustopraklarındagelişen
Marksizmbuyüzyılınsonlarınagelindiğindebütüntoplumsalhareket
lerdeetkisinigöstermeyebaşlamıştı.

"18941898arasındakidönem,dahaöncekendiniişçiyığınlarının
hareketiüzerindeoturtmuşpartininçocuklukveergenlikdönemiola
raksayılabilir.

Sosyaldemokrasi,toplumsalbirhareket,işçiyığınlarınınbirdenbi
reileriyeatılmasıylasiyasalbirpartiolarakdoğdu.Aydınlar,narodnik
lerekarşıverilenmücadeleyibenimsediveişçilerleyakınlaşmaarama
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yabaşladılar,bütünRusya’dagrevlerdalgadalgayayıldı.Hareketçok
büyükbirgelişmegösterdi."

Bu dalganın üzerine 1898 yılında kurulan Rus Sosyal Demokrat
İşçiPartisi, Iskra(Kıvılcım)adıylabirgazeteçıkarmayakararverdi.
Iskra’nınesasişleviniörgütlenmeolaraktanımlayanLenin,19001905
döneminde başka hiçbir aracın partiyi yaratamayacağını belirterek
gazetenin önemini her fırsatta belirtti. Lenin 1902 yılında, Rusya
çapındabirmücadeleörgütününinşasınınplanınıyaptığı"NeYapma
lı"adlıkitabınıçıkardı.Buradaörgütseldüşüncelerininyanısıra,siya
salajitasyonunniteliğiniveiçeriğinitartıştı.Lenin’inNeYapmalı’daki
düşünceleri,dahasonra"Bolşevizm"diyeadlandırılacakakımınsiyasi
hattınınveörgütselbiçimininçerçevesinioluşturdu.LeninNeYapma
lı’daMarksizminenönemlihastalığınıteşhisetti;Kendiliğindencilik...
Çağımızdaki devrimin öznesinin proletarya olacağı bilimsel olarak
ispatlanmıştı.Yazımızınilkbölümlerindeözetlemeyeçalıştığımızgibi
"kendiliğinden sınıf"olanyığını "kendisi için sınıfhalinegetirecek"
iradeişçisınıfınınpartileşmesiydi.Ohaldegeriyetekbirsorukalıyor
du.Partinasılörgütlenecek?Leninbusoruyu;devrimciMarksistprog
rama bağlı kadroların oluşturduğu çekirdeğin, her koşulda kendini
koruyarak, kitle seferberlikleri içinde devrimci bir işçi partisini inşa
etmesişeklindeyanıtlar.SungurSavran’ıdinleyelim:

"Lenin’in kendiliğindenciliğe karşımücadelesi, kitlelerin kendili
ğindeneylemlerinekarşıbirgüvensizlikdeğildir.Kitlelerinkendiliğin
denhareketlerininötesinegeçmemeyi,hepkitleleriizlemeyisavunan,
dolayısıylasınıfınilerikesimlerinigerikesimlerinindüzeyineçekme
ye yönelen önderlikleredir mücadelesi... Yani Ekonomizm, Menşe
vizm, likidasyonizm, uluslararası planda bütün varyantları. Lenin’in
sorusu basittir: eğer kitlenin kendiliğinden eylemleri, kendiliğinden
örgütlenmebiçimleri,kendiliğindenbilincihareketinbütünhedeflerini
vesınırlarınıbelirleyecekse,sınıfındevrimcibilincesahipkesimleri
nin,dahadaötededevrimcilerinişlevinedir?Kendiliğindencilikfark
lıbölümlerieşitsizgelişmekteolanbirbütünüenaltnoktadaeşitleme
yeyönelir."

İşçisınıfıhareketiniileriyetaşıyacakolankomünistlerin,buhare
keteiçkinbiçimdeçekirdekbirgrupetrafındabirarayagelmelerive
sınıfla kuracakları ilişki "dışarıdan bilinç" kavramıyla tarif edilir.
Lenin dışarıdan bilinç kavramını iki anlamda kullanır. Birincisinde
işçilerin sömürülmelerinden dolayı kapitalizme kendiliğinden karşı
çıkacaklarınıkabuledenLenin,bukarşıçıkışınişçisınıfınıdoğrudan
kurtuluş yöntemine –Marksizm’e götürmek için yeterli olmadığını
hatırlatır. Sınıf ile bilimsel yöntem arasında bağı kuracak olan bir
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"aktarmakayışına"ihtiyaçolduğunubelirtir:
"İşçilerarasındasosyaldemokratbilincinolamayacağınısöyledik.

Bubilinçonlaradışardangetirilmeliydi.Bütünülkelerintarihigöster
mektedirki,işçisınıfı,saltkendiçabasıylayalnızcasendikabilincini,
yanisendikalariçerisindebirleşmenin,işverenlerekarşısavaşımver
menin ve hükümeti gerekli iş yasalarını çıkarmaya zorlamanın vb.
gerekli olduğu inancını geliştirebilir. Oysa sosyalizm teorisi, mülk
sahibisınıflarıneğitimgörmüştemsilcileritarafından,aydınlartarafın
dangeliştirilen,felsefi,tarihselveiktisaditeorilerdendoğupgelişmiş
tir."

Kavramın ikinci anlamda kullanılması ise işçi sınıfının bilinciyle
ilişkilidir. İşçi sınıfının kendisi için bir sınıf haline gelebilmesi ve
bağımsız hareketi için iktisadi alanın dışına çıkması ve kaçınılmaz
biçimdesiyasibirbilinçledonanmasıgerekir.Siyasibilinçisetekbaşı
nafabrika içi ilişkilerlekazanılamaz.Proletarya"toplumsalolan" ile
ilgilenmekdurumundadır.

"Siyasal sınıf bilinci işçi sınıfına ancak dışardan verilebilir, yani
ancak iktisadi mücadelenin dışından, işçilerle işverenler arasındaki
ilişkinindışındanverilebilir.Bubilgiyieldeetmeninolanaklıolduğu
biricikalan,bütünsınıfvekatmanlarındevletlevehükümetleilişkisi
alanı,bütünsınıflararasındakiilişkileralanıdır."

Buradan hareket eden Lenin ülke çapında devrimci kadrolardan
oluşmuşmerkezibirpartininişçihareketininkurtuluşuiçinvazgeçil
mezolduğunutespiteder.GörüldüğügibiLenin’inpartikavramıpek
çok yönüyle 19. yüzyıl parti örgütlenme modellerinden farklılıklar
taşıyor.Hattaodöneminpartilerinebakıldığındabirkopuşuifadeetti
ği de söylenebilir. Lenin kafasındaki bu örgütlenme modeliyle Rus
Sosyal Demokrat İşçi Parisinin 2. Kongresine gittiğinde ise tarihsel
süreçtekiünlüyolayrımınıntohumlarıdaatılmışoldu.Kongre’dePle
hanov’unprogramönerisioybirliğiylekabuledildi.Fakatasılbüyük
tartışmatüzüktartışmasındaçıktı.LeninNeYapmalı’dakigörüşlerine
paralelolarakpartiüyeliğiningeniştutulmaması,partiyeüyeolacakla
rınaidatvermelerininyanısırapartininbirorganındagörevalmalarını
dazorunlututuyor,Martovisepartiüyeliğiiçinmaddidestekverme
ninyeterliolduğunusöylüyordu.Buradayaşananayrılıkpartininyayın
organıolanIskra’nınyazıkuruluüyelerininseçimindedeyaşandı.Bu
iki olaydan sonra kongre çoğunluğunu temsil eden Lenin’in eğilimi
Rusça’da çoğunluk anlamına gelen "Bolşevikler",Martov’un başını
çektiğieğilimiseazınlıkanlamınagelen"Menşevikler"olarakanılma
yabaşladı.1905devrimipatlakverdiğindeişçiözörgütlülükleriola
rakülkenindörtbiryanındafilizlenen"Sovyetler"siyasiönderlikten
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yoksundu.Ülkenin en büyük örgütlü yapısı olanRSDİP, önemli bir
bölünme yaşamış, içindeki eğilimler arasında 1905Devrimine nasıl
yaklaşılması gerektiği konusunda temel farklılıklar söz konusuydu.
Bolşeviklerarabirdemokratikdevrimsaptamasındanhareketleprole
taryayı,gerçekleşecekolandemokratikdevriminönderiolarakgörü
yor,köylülüklegeliştirilecekittifaksonucu"proletaryanınveköylülü
ğündemokratikdiktatörlüğünün"kurulmasıgerektiğiniöneriyorlardı.
Menşevikleriseproletaryanınburjuvazininkaçınılmazolarakiktidara
geleceğibirdevrimdetarafolamayacağınıilanediyorlardı.Trotskiyise
buikibakışaçısınındışındaüçüncütarafıoluşturdu.TrotskiyMarks’tan
devraldığı"süreklidevrim"düşüncesinigeliştirerekişçisınıfınınbur
juvazininherhangibirkatmanınabelbağlamadankendigücünegüve
nerek iktidarıhedeflemesiniöneriyordu.Gerikalmışbirülkededahi
olsaproletaryakendi iktidarınıkurmalıydı.Proletarya iktidarageldi
ğindedemokratikdevriminsorunlarınıgidermeyegiriştiğindekaçınıl
mazolarakburjuvailişkilerinötesinegeçmekdurumundakalacaktı.

"Sürekli devrim" teorisi olarak adlandırılagelen görüşler, yazarın
kafasındatamda9Ocak1905Ekimgreviarasındakisüredeşekillen
mişti. Bu oldukça iddialı ifade, Rus devriminin doğrudan burjuva
hedeflerde çakılıp kalamayacağı; devrimin proletaryayı iktidara yer
leştirmeksizin kendi acil burjuva görevlerini çözemeyeceğini anlatır.
Veproletarya,iktidarıbirkezelinealdığında,devriminburjuvaçerçe
vesinehapsolmakonumundakalamazdı.Tersine,proletaryanınöncü
sü,tamdazaferinigarantilemekiçin,egemenliğininçokerkenaşama
larındayalnızcafeodaldeğil,aynızamandaburjuvamülkiyetilişkile
rinin içinde de sonderece derin gedikler açmak zorundakalacaktı...
Geribirülkede,birişçihükümetiileköylülüğüneziciçoğunluğuara
sındakiçelişkileryalnızcauluslararasıbirölçekte,birdünyaproleter
devrimiarenasındaçözülebilirler."

1905Devrimipatlakverdiğindekendiliğindenyükselenişçihare
ketinikoordineedecekiktidarperspektifiyleyönlendireceksiyasalbir
merkezyoktu.PetersburgİşçiTemsilcileriSovyetielligündayanabil
di.Sovyetlerinmücadeleyöntemigücüoranındagenelgrevleryapmak
oldu.BolşeviklerMenşeviklervediğerdevrimciörgütlerbukabarış
karşısındasonderecehazırlıksızyakalandılar.1905Devrimi1907’ye
kadarçeşitliaralıklarlasürdü.Fakatdevrimyenilgiyeuğradığındaünlü
RusMarksistPlehanovsilahlımücadeleninyanlışlığınısaptadı.Men
şevikler ise Sovyetleri demokratik devrim koşullarında burjuvaziye
karşı muhalefet organları olarak tanımladılar. Lenin ve Trotskiy bu
görüşlerinaksineburjuvaziyeönderlikmisyonubiçilmesinireddettiler.
1905DevrimininyenilgisiylegeriçekilmeyaşayanRusişçisınıfı1912
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yılıyla birlikte yeniden hareketlenmeye başladı. Aynı çatı altında
olmakla birlikte herhangi bir faaliyet göstermeyen Menşevikler ile
Bolşeviklerarasındakiresmiayrımdagerçekleşti.Bolşevikler1912’nin
OcakayındaPrag’dayaptıklarıtoplantıilefiilenişlemezolanRSDİP
merkeziniyenidenoluşturdularvepartiiçindebirfraksiyondeğilpar
tininkendisiolduklarınıilanettiler.

1914’te savaşın etkisiyle gittikçe yoksullşan işçiler Rusya’nın
büyükşehirlerindebarikatlarkurmayabaşladılar.1914yılındapatlak
verendünyasavaşındaII.Enternasyonal’intavrıkarşısındabuörgütün
"oportünizmtarafındanaltedildiğini"veyenibirEnternasyonalyarat
makgerektiğini saptayanLeninvediğerdevrimciMarksistler İsviç
re’nin Zimmerwald köyünde bir toplantı gerçekleştirdiler. Burada
savaşakarşıaçıktavıralınaraksavaşakatılanülkelerinişçisınıfına"bu
savaşbizimsavaşımızdeğil"çağrısıyapıldı.ButoplantıII.Enternas
yonal’inmerkezitavrındankopuşusimgelediğigibiaynızamandayeni
birEnternasyonal’intohumlarınıdaatıyordu.

1914yılındabaşlayansavaşın sefalet içindeyaşayanRushalkına
faturası son derece ağır oldu.Geniş işçi ve köylü yığınları açlık ve
ölümlekarşıkarşıyaydılar. Leninvearkadaşları iseyakındönemde
"devrimci bir durum" yaşanabileceğine ihtimal vermiyorlardı. Lenin
Romanov hanedanına son veren 1917 Şubat Devriminden altı hafta
önce yaptığı konuşmada: "biz yaşlıların ilerleyen devrimin kesin
savaşlarınıgörecekkadaryaşayabileceklerindenemindeğilim"diyor
du.ŞubatDevrimi,yaşadığıyokolmakoşullarınadayanamayanRus
halkının kendiliğinden hareketi olarak gelişti. Bunun sonucu çarlık
yıkıldı veGeçiciHükümet kuruldu. 1905 yılında kısacık ömrü olan
PetrogratSovyet’iyenidenkuruldu.BundanbiraysonraiseRusya’nın
pekçokyerindeSovyetleryenidenkuruldu.Çoksayıdaişçiaskerve
köylü bu özörgütlülüklere katılıyordu. Sovyetlerdeki çoğunluk baş
langıçtaMenşeviklerinelindeydi.Bolşeviklerazınlıkolmaklabirlikte
Lenin’inyaklaşık15yıldırsürdürdüğüörgütlenmemodeligereğiçok
dahaorganizeydiler.Mart1917’deyenidenyayınlananPravda’nınilk
sayısı parasız dağıtıldı. İkinci sayısı ise 100.000 sattı. Bolşevikler
GeçiciHükümeti "büyük toprak sahiplerininvekapitalistlerinhükü
meti"olaraktanımlayarakSovyetlerin"kurucumeclis"çağrısıyapma
sınıöneriyorlardı.DevrimdensonraikiaylıkzamandilimindekiBol
şevikpolitikaGeçiciHükümetekarşınetbirpolitiktutumalınmasını
öneremiyordu.BubelirsizlikNisan1917’deLenin’inPetrograt’ageli
şiyledağıldı.LeninPetrograttrengarındaemperyalistçürümeyedik
katçekerekönümüzdekidöneminyönelişinisaptadı:

"Bugündeğilseyarın;tümAvrupaemperyalizmininçökmesiheran
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beklenebilir.SizlertarafındangerçekleştirilenRusdevrimi,busüreci
başlattıveyenibirdevrinbaşlangıcıoldu.Yaşasındünyasosyalistdev
rimi!"

Buyönelişaynızamanda"işçiveköylülüğündemokratikdiktatör
lüğü" tezinin terk edilmesi anlamına geliyordu. "Nisan Tezleri" bu
yönelişin politik açılımı niteliğindeydi. Başlangıçta bolşeviklerin
çoğunluğu tarafından "bir delinin sayıklamaları" olarak nitelenenbu
tezlerinenönemlinoktasışuydu:

"BugünküRusya’daözgünolanşey,proletaryanınbilinçveörgüt
lenme düzeyinin yetersizliğinden ötürü, iktidarı burjuvaziye vermiş
olandevriminbirinciaşamasından,iktidarıproletaryayaveköylülüğün
yoksulkatlarınaverecekolanikinciaşamasınageçiştir."

LeninaçıkbiçimdeGeçiciHükümet’ebirtüreleştireldestekveren
Bolşevikpolitikayımahkumediyordu.Nisantezleripartininvarolan
programınınproleterdevrimiyolundadeğiştirilmesini,partininadının
sosyal demokrat işçi partisi yerine "komünist" olması gerektiğini ve
Zımmerwald’datohumlarıatılanfakatgelişemeyenyenibirEnternas
yonal’inörgütlenmesiningerekliliğineişaretederekbitiyordu.Ülkede
birbiriylebağdaşamayacakikilibiriktidarmevcuttu.Biryandaburju
vazininhükümetiolanGeçicihükümetdiğeryandaproletaryanınikti
darıolanSovyetler...1917yazındaTümRusyaSovyetlerindepartilere
göredelegeağırlığışuşekildeydi;toplamdelegesayısı:822,Sosyalist
Devrimciler 285, Menşevikler 248, Bolşevikler 105, küçük gruplar
150, partisizler 45.  Rusya’da sınıfmücadeleleri açısındanTemmuz
günlerioldukçasıcakgeçti.Yaklaşıkbeşgünsürenhalkayaklanması
GeçiciHükümettarafındanbastırıldı.Ayaklanmadansorumlututulan
BolşevikPravdagazetesikapatıldı.LeninKamavevveZinovyevhak
kındatutuklamakararıçıkarıldı.BuaradaLeninNisantezleriylebir
likte Trotskiy’le uzlaştı. Trotskiy’de Leninist örgütlenme modelini
kabulederek1917Ağustos’unda4000militanıylaBolşeviklerekatıldı.
BuaşamadansonraBolşeviklerintemelsloganı"TümiktidarSovyet
ler’e"oldu.Ekimayınınbaşındatoplumsaldevriminçanlarıçalmaya
başladı.BolşevikPartimerkezkomitesi2aleyhteoyakarşı10oyla,
siyasiayaklanmahazırlığıyapmayakararverdi.PetrogratSovyetibaş
ta olmak üzere  "tüm iktidar Sovyetlere" sloganı etrafında faaliyet
yürütenBolşevikler,Sovyetlerdebirincipartikonumunageldiler.İşçi
sınıfınınçoğunluğudevrimciMarksistpolitikayıdestekliyordu.Tüm
Rusya Sovyetleri yürütmesi 2’ye karşı 19 oyla silahlı ayaklanmanın
derhalbaşlatılmasıgerektiğinikararaltınaaldı.25Ekim’deyapılacak
"TümRusyaSovyetleri"kongresi sabahıhareketegeçenBolşevikler
GeçiciHükümetinelindeolanstratejiknoktalarıelegeçirdiler.Kongre
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aynıgününakşamıiktidarınSovyetleredevredildiğiniduyurdu.
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17Ağustos1999

Dep rem de
Yı kı lan Ney di?

MesutMAHMUTOĞULLARI

Yerküreninbilinenvebeklenenmasumhareketi17Ağustos1999’
dabir felaketlesonuçlandı.Yıkılanbinalar,cankayıpları,yaşa

nanacılarlayakıntarihimizinbüyükfelaketlerindenoldu.İlkgünlerin
duyguyoğunluğu, televizyonlar,gazeteler,devletbürokrasisi tarafın
dan,herzamankigibihementüketildi.Geriyesoğukrakamlarasığdı
rılan"büyüklük"kaldı.Oysaoduyguyoğunluğuanlamlıydı.30bini
aşkıninsanyaşamını,yüzbinlerceinsan,evini,işinivesağlığınıyitir
mişti. Bir o kadar geçmiş, gelecek, acı, hüzün, öfke, sevgi, sevinç,
mutluluk,aşk,anı;yaniinsanaaitnevarsaenkazyığınlarıaltındakal
dı.Felaketinardındanyaşananterkedilmişlik,ilgisizlikveortadabıra
kılmışlık, bu acıların yaşanabilmesine bile olanak tanımadı.Acılar;
boğazdadüğümlenenhıçkırıklar,akıtılamayangözyaşlarıvehedefini
arayanbiröfkeolarakertelendi.Devletisebırakın"yaralarısarmayı",
kefen satarak, ölü soyuculuğuna soyundu.Depremdeyıkılan aslında
yağmavesoygundüzeniydi.Neyazıkki,buyıkımınaltındakalanyağ
macılarvesoyguncularolmadı.Bedelyinehalkaödetildi.Yıkanonlar
olmadıkçadahepböyleolacak.

Yenibinyıl nutukları atılırken, küreselleşmenin erdemleri övülür
ken,yenibinyılınyeniTürkiyevizyonuüzerinesermayeveonunide
ologları methiyeler düzerken, doğanın bunlardan habersiz masum
hareketi,bu"değerlerin"nekadarçürükbirzeminüzerindeyükseldi
ğinigösterdi.Tümbusüslüsöylemlerledünyanın,kapitalizmintalancı
vevahşisömürüçarklarıarasındanasılbiryokoluşagötürüldüğünü,
doğanınkendivarlıkkoşullarınıvesınırlarınınasıldazorladığınıbir
kezdahagözlerönüneserdi.

Çokuzunyıllardanberitartışılansorunlarıvetespitleriözetlesıra
larsak:
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Küresel Kapitalizm

 *Sermayenin tekelinde olan ve meta ilişkilerinin özgün bir
alanıhalinegelen"bilim"sadecekargetirecekalanlardayoğunlaşır
ken,yaşamkoşullarınıniyileştirilmesine,yoksulluğunveçocukölüm
lerinin önlenmesine, doğal afetlerinin yıkıcı etkilerinin azaltılmasına
dönükçalışmalaryapılmamaktadır.

* Sermayenin kar maksimizasyonuna göre belirlenen öncelikler,
hayatın her alanını sömürü kaynağı olarak belirlemekte, sağlıklı ve
güvenlibiryaşamıngerçekleştirilmesineolanaksağlayacakkaynakla
rın yağmalanması desteklenmektedir.Konutların üretimi, küreselleş
meninayırtediciyanlarındanbiriolanrantüretimivegaspınıngerçek
leştiğialanlardandır.Özellikletalanınenyoğunyaşandığıçevreülke
ler, yoğun sanayileşmeveonabağlı çarpıkkentleşmeninbir sonucu
olarakenkarlırantalanlarınasahiptir.Gelişmişveetkin,ekolojik,sağ
lıkvegüvenlikstandartlarınınolmaması,yapılaşmayıbirmezarüreti
minedönüştürmüştür.

*Yineküreselleşmesaldırısıile(zatençokzayıfolan)devletinsos
yal işlevlerinden giderek tamamen soyutlanması, özellikle yıkım
koşullarında, sonuçların daha ağır yaşanmasına neden olmaktadır.
Temelihtiyaçlarınkarşılanmasınadönükgörevlerinyerinegetirilmesi
olanaksız hale gelmiştir. Korunma, kurtarma, sağlık, asgari yaşam
koşullarının sağlanması vb. çalışmalar yapılamamaktadır.  Yaşanan
yıkımvefelaketlerdeortayaçıkanyoksunlukkoşullarıyenisömürüve
talanfırsatlarıolarakdeğerlendirilmektedir.

Tümbutespitlervedünyanınulaşmışolduğuteknolojikgelişmişlik
düzeyi, doğal afetler olarak nitelendirilen fakat aslında kapitalizmin
varlığıyladoğrudanilişkiliyıkımveacılarınönlenebilmesineyadaen
zararla atlatılmasına dönük olanaklara nesnel olarak sahip olunduğu
gerçeğinidekanıtlamaktadır.

Paranındışındatümdeğerlerireddeden,savaşlar,yıkımlarveölüm
ler üzerinde varlığını sürdüren kapitalizm, dünyamız için en büyük
felakettir. Üstelik bu doğal bir felaket de değildir. Bu yüzden tüm
yıkımlarınönlenmesi,kapitalizminvarlığıyladoğrudanilişkilidir.

Yazımızın iki amacı var. Birincisi, 17Ağustos 1999 depreminin
sağlıklı bir değerlendirilmesi için bir bağlam oluşturmaktır. İkincisi
ise, bu gün sonuçlarını yaşadığımız sosyalekonomikpolitik progra
mın startının verildiği 28 Şubat darbesi ile birlikte yaşanan sürecin
genelolarakbirdeğerlendirmesiniyapmayabirvesileolmasıdır.Vesi
leolmasıdırdedik,çünkübudeprem,busüreçteönemlipropagandif
araçveolanaklardayaratmıştır.

17AğustosDepremive
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“DevletNerede?”çığlıkları
Yazımızın kapsamı bağlamında bir milat olarak ele alacağımız 28
Şubatdarbesi,Türkiye’de1980Cuntasındansonraenköklütasfiyeyi
gerçekleştirdi.RefahYolhükümetininiktidardanuzaklaştırılmasıbiçi
minde yaşanan darbe, emperyalist yoğunlaşma ve merkezileşmenin
koşulladığı sermaye içi hesaplaşmalar ve bunun üzerinden  devletin
yenidendüzenlenmesioperasyonunönemlibiradımıydı.

Susurlukkazası ileortayadökülenkirli ilişkiler,yapayolaraktır
mandırılan şeriatlaik çatışması, 28 Şubatın meşruiyetini sağlayan
argümanlar oldu. Beşli çete diye isimlendirilen Sivil İnisiyatif’in
(TESK,TİSK,TÜRKİŞ,HAKİŞ,DİSK),sosyaldemokratvesosya
listpartilerin,"laiklikeldengidiyor","temiztoplumistiyoruz"slogan
larıileyönlendirdiğikitleler,budarbeninkitletabanıhalinegetirildi.
Darbesonrasıtambirsiyasaltasfiyesüreciolarakyaşandı.Uzunyıllar
yaşanan"DüşükYoğunlukluİçSavaş"labeslenenaskersivilbürokra
sisininSusurlukkazasıiledeşifreolankesimi,RefahPartisi’nin"Siya
salİslam"söylemiileyükselişinarkasındakisermayegrubununpartiy
lebirliktetasfiyesi,parlamentoiçindekiCHP’desimgelenenmuhale
fetintasfiyesivePKKliderininelegeçirilmesiveAB’yeadayüyelik
sürecinin belirlediği beklentiler üzerinden, Kürt sorununun "sorun"
olmaktançıkmasınısağlayantasfiyeler...

Bukoşullaraynızamanda18Nisan1999’dayapılanseçimlerinde
siyasal koşulları oldu. "Emek" partileri olduklarını söyleyen partiler
de,sermayeninkesinhatlarlabelirlediğisiyasisınırlardahilinde,önce
kendiiçlerindegericibirtasfiyeyigerçekleştirereksüreceuyumlanma
yıtercihettiler."Meşruiyet"kaygısınıntemelkaygıolaraktanımlandı
ğı bu zeminde, blok çabaları da karşılıksız kalmıştır. Bu koşulların
belirlediğiseçimlerdenfaşistMHPilerifırlamış,kendisindenpekfark
lıolmayanDSPveliberalpolitikalarınpartisidiyebilinenANAPile
birkoalisyonhükümetiortayaçıkmıştır.IMF’ninhazırladığı istikrar
programıhükümetprogramıolarakbelirlenmiş,birbiripeşisırayapı
saluyumyasalarımeclistençıkarılmayabaşlanmıştır.Sosyalgüvenlik
vetahkimyasaları17Ağustosdepremiileçakıştı.Hattasosyalgüven
likyasatasarısı,binaenkazlarıaltındacesetlervebelkidehalayaşa
yaninsanlarçıkarılmadan,devletindestek,kurtarmavbhiçbiryardımı
bölgeyeulaşmamışkenmeclistegörüşüldüve çıkarıldı.Baştameclis
olmaküzerebuyıkımdanganimetpaylaşırgibi,devletinbütünkurum
larıyararlanmakiçinbirbiriyleyarıştı.Bizlerülkeolarak,savaşzen
ginleri,felaketzenginleribakımındanörneklerizenginolanbirülke
yiz.ÖylekiT.C’ninkuruluşunungerçekleştiğimeclisbinasıbilesavaş
zengininganimetleriilehazırlanmıştı.
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17Ağustosdepremi,ülkeninsanayimerkeziolan,niteliklinüfusun
bulunduğu, gelişmişlik bakımından birinci sırada bulunan bölgeyi
derindenetkiledi.Sayılarıgizlensede40bineyakıninsan,"gelişmişli
ğin" simgesi olarak kabul edilen apartmanların altında yaşamlarını
yitirdiler.Yine"gelişmişliğin"simgesiolaraknitelenenkentlerdeniki
tanesineredeysetamamençöktü.Yaşanandeprem,tümcilalarındökül
mesine,içiçürümüşkurumlarınve"gelişmişliğin"yerlebirolmasına
nedenoldu.Devletinhantal,rantpaylaşanvepaylaştırantümkurum
larıvebukurumlarınbaşındakiasalaklaşmışunsurlarıniğrençyüzleri
niaçığaçıkarttı.

28Şubatladikensizgülbahçesineçevrilen,infazkurumugibiçalı
şanhükümetinvenoteredönmüşbirmeclisinvarolduğubirülkede,
burjuvazinin liberalbesleme ideologlar,yaşananlarıbüyükbircoşku
ile alkışlıyor, yeni binyılın güçlü devletinimuştuluyorlardı.Yaşanan
buyıkımdevletinbuçürükyapısıortayaçıkarıncaöncebüyükbirşok
la sustular,amahemen toparlanıpbuyıkımıyenibir saldırınınaracı
olarakkullandılar.Çünküogünlerde,öfkeliveyüksekbirsesleönem
libirsorutoplumtarafındanhaykırılıyordu;"DevletNerede?"

Depreminacısınıyaşayaninsanlarınöfkesinianlatanbusoru,dev
letin fiziki olarak yokluğunun ve çaresizliğin nedenlerini aramaya
yönelikti.Amaliberalbeslemeideologların,şokuatlatıp,birpiyango
tutturmasevinciveruhhaliileiştebusoruyahemensarıldılar.Çünkü,
özel sektörün "göz yaşartıcı" yardım kampanyaları, "sivil toplum
örgütlerinin""muhteşem"çabaları,devletinsosyalveyardımkurum
larının çürümüşlüğünün teşhiri, nihayetdevletingiderekbu çabalara
karşıengelleyicitavrı,mevcutdevletyapılanmasınınliberalzeminde,
sorgulanmasında,tartışılmasındaargümanlarolarakdeğerlendirildive
gündeminbelirleyicikonusuhalinegetirildi.Ekonomik,siyasi,hukuki
vs.devletintümkurumlarınınyenidenyapılanmasıbirzorunluihtiyaç
olarakyenidentespitedildi.Doğalolaraktümmedyabusüreçtedeçok
iyikullanıldı.TıpkıSusurlukkazasındaolduğugibi.

Tartışmalar,YargıtayBaşkanıSamiSelçuk’unyeniadliyıldayap
tığıkonuşmaileiyicederinleştirildi.Bukonuşma,yenisürecindevlet
yapısınınfelsefi,ideolojikvesınıfsalkarakterininbütünlüklüifadesi
idi.Yinebukonuşma,TÜSİADveTOBBtarafındanhazırlananrapor
veprogramatikçalışmalarveYDH’desomutlananpolitikmanevraile
birliktedeğerlendirilmelidir.Bubağlamda,1990’larınikinciyarısın
dan sonra sermaye içi tasfiyenin yoğunlaşmasına koşut olarak,Kürt
ulusalmücadelesininyeniyöneliminindeaçığaçıkardığıdinamikler
üzerinden,Susurlukkazasıiletaraflarınıniyicenetleştiğipolitiktasfi
yeninyenibirsüreceevrildiğinisöyleyebiliriz.Bukonuşmadayapılan
bütünlüklütanımlama,başlayanbirsürecinyenivedahasomutpratik
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sonuçlarına ulaştırılması için, bir kararlılığın ve kitle dayanağının
yaratılmasındakoşullarındahadaolgunlaştığınıgöstermektedir.Vebu
gün,ikiyıliçindeyaşanangelişmelerebaktığımızda,somuttasfiyeler
veönemliyapısaldönüşümleringerçekleştiğinigörebilmekteyiz.

Busüreçtesosyalistsolda"DevletNerede?"sorusunutabikisor
du.TıpkıSusurluksürecindeolduğugibi.Fakatyinekendibağımsız
veözgüntartışmazeminlerinioluşturacakbirhattanyosundu.Buyüz
densürecisadeceizlemekvetartışmalaraeklemlenmekzorundakal
mıştır.Kendisorularınıüretemeyenhersiyasaloluşumgibi,sosyalist
soldaliberalideolojikkuşatmaiçindeüretilenyanıtlaraseskatmayı
bir siyaset olarak teorize etmek zorunda kalmıştır. Nitekim deprem
bölgelerindekipratikde,nefesihementükenenyardımkampanyaları
nınötesinegeçememiştir.

SivilToplumKuruluşları
17Ağustos depremi ardından keşfedilen ve fetişleştirilen bir başka
olguda "Sivil Toplum" örgütlenmesi olmuştur. Bu olguyu özellikle
irdelemekgerekmektedir.Özellikle,küreselleşmesürecininenözgün
argümanlarından biri olarak, sivil toplum örgütlerinin varlığı yoğun
olarak öne çıkarılmış, bir ikame ve dolgu öğesi olarak propaganda
edilmiştir.Bupropaganda,özelliklesonyıllarda,siyasalorganizasyon
larıniçeriğininboşaltılması,etkinliklerininkırılmasıvedejenereedil
mesiilekoşutolarakgerçekleştirilmektedir.Buikameilesiviltoplum
örgütlenmeleri,politikçürümenin,bilinçliyönlendirmenin,hedefçar
pıtmanın,pratikveideolojikaraçlarıhalinegetirilmiştir.

Sivil toplum örgütlenmeleri, siyasal erk dışı örgütlemeler olarak
tanımlanırlar.İkincidünyasavaşısonrasısüreçteözellikle70’liyıllar
dan sonrametropollerde "yeni sosyal hareketler" in araçları  olarak
ortayaçıkmışlardır.Ortayaçıkışındakienönemlietmenleriözetleşu
genelbelirlemelerleaçıklayabiliriz:

Kapitalistgelişmenintoplumsalyaşamamıntümdokularınıetkile
yen,yeniihtiyaçlarıveilişkileriortayaçıkarannesnelçözücüetkisiile
verilisiyasal,sosyalvegelenekselilişkilerleçatışıroluşu.Buzemin
söz konusu geleneksel yapılarda içkin olan baskı ve şiddeti sosyal
hayatıngizlenemezbelirleyiciilişkisihalinegetirir.Builişkiler,gün
deliksosyalpratikiçindeortayaçıkanyeniihtiyaçlara,yönelimlereve
pratikvaroluşakarşıaçıkbirpresişlevigörür.

Toplumun, sınıfsal, grupsal, bireysel sorun ve ihtiyaçlarına yanıt
üreteceğiiddiasıüzerindenkendisinitanımlayan,ensağındanensolu
natümsiyasaloluşumlar,gündelik,sosyalpratikilişkilerdesomutla
nan sorunların bunaltıcı kuşatmasını kıracak, yine gündelik, sosyal
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pratikçözümlerüretememiştir.Genelsoyutbirprogramatikpolitikayı
kitleleredayatmışvebuhaliylebenzerbirkuşatmavebaskıyıdakarşı
cephedenyaratmıştır.

Dayatmacı,statükocusiyasetanlayışı,bürokratikhiyerarşikörgüt
sel yapılanışları, mücadele tarzları ile, mevcut örgütler güvensizlik
unsuruhalinegelmiştir.Buyüzdensorunlakarşıkarşıyakalankitleler,
öncelikle verili her türlü ilişkiyi reddeden bir pratiği tepkisel olarak
açığa çıkarmıştır.Bu pratiğin ayırt edici özellikleri, kendiliğindenci,
sistemisorgulamaveaşmaperspektifindenuzak,saltgündeliksosyal
ilişkilerindekikuşatmayıkırmayadönük,bürokratik,hiyerarşikolma
yan  amorf yapılanmalar olmalarıdır. Nesnelliğe bu zeminde yanıt
verebilenbuhareketlilikciddibirkitleselliğeveetkinliğeulaşmıştır.

Buhareketlerinkendilerinigerçekleştirdikleribunesnelzeminve
özelliklesiyasalyapıların irrasyonelliği,buhareketlerinkapitalizmin
varlığıylailgilibirsorunuhaklıolarakönlerinegetirmeleriniengelle
miştir. Yine aynı nesnel ve öznel nedenlerle, kapitalizm, çıkışında
bağımsızlaşabilen,dönemdönemsistemizorlayabilenbuoluşumları,
kendidenetimialtınaalmakonusundabirpolitikayıgeliştirmişvebu
günyarattığıulusalveuluslararasıoluşumlarla,bağımsızyapılanma
koşullarınıimhaederek,budinamiğedeegemenolabilmiştir.

Küreselleşme olarak ifade edilen emperyalist yeniden yapılanma
içinde,"yeni yüzyıl sivil toplum örgütlerinin yüzyılı olacaktır" gibi
söylemler çok sık dile getirilmektedir. Sivil toplumoluşumları, ulus
devletin yerine ikame edilecek yeni siyasal yapılanma projelerinin
nüveleriolaraktanımlamaktadır.İdeolojik,politikveörgütseldağınık
lık ve çöküntü koşullarında,  kitlelerin mevcut ilişkilere tepkileri,
emperyalist politikaların hayata geçirilmesinde arkalanabilmektedir.
Sınıfsaltemeliiğdişedilmiş,anlık,yenibirstatüvekimlikedinmenin
aracıolarakpompalanansiviltoplumoluşumları,özelliklebizimgibi
ülkelerde,devletiçindeyerbulabilenveartık"gericileşen"unsurların
tasfiyesindebiraraçolarakdakullanılmaktadır.Butasfiye,siyasipar
tisinden, parlamentosuna, sendikasından, yerleşik tüm kurumlarına
kadartümörgütlenmelerinkitleleringözündegüvenirliklerininyitiril
mesi ile ilişkilendirilerek yeni bir yapılanmaya zemin hazırlamakta
dır.

Sivil toplum örgütleri üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan bir
başkaprojede,Küreselleşmebağlamında,üniterulusdevletlerineko
nomik,siyasiveaskerialanlarındakigöreceegemenliklerinin tama
men ortadan kaldırılmasıdır. Yeni NATO Konsepti, AGSK(Avrupa
Ordusu), bölgesel ekonomik oluşumların geliştirilmesi,WTO içinde
vedenetiminde,MAIileçerçevesiçizilenyatırımveticaretanlaşma
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ları(GATSMAIve ikili vebölgeselyatırımanlaşmalarıvb),küresel
hükümet, küresel hukuk, dünya vatandaşlığı, şirket vatandaşlığı gibi
sistematikçalışmalarbuyenidenyapılanmanınkararlıinşafaaliyetini
göstermektedir.

Strop Talbot isimli bir gazetecinin, TIME dergisinde yayınlanan
"KüreselDevletinDoğuşu"adlımakalesindesöyledikleriçokilginç:

"İddia ediyorum ki, önümüzdeki yüzyılda bizim bildiğimiz ulus
devletçiliğinmodasıgeçecekvetümdevletlertekbirküreselotoriteyi
kabullenecekler. Böylece 20.yy’ ın ortalarında benimsenen "Dünya
Vatandaşlığı" da gerçekleştirilmiş olacaktır. Ulusal egemenlik ve
bağımsızlıkgibikavramlaryenidünyadüzenineyakışmayanabartılı,
ağdalıkavramlarolacak.Bütündevletleraslındabirersosyaldüzenle
medenibarettir.Birzamanlarulusdevletlerinnekadarkalıcıvehatta
kutsal göründüğü bu gün artıkmesele bile edilmiyor.Gerçekte tüm
devletlergeçiciveyapayoluşumlardır.WTOdünyanınpolisiolacak
veüyeülkeleriniçolaylarınabilemüdahaleedebilecekgücesahipola
caktır".

(MAI ve Kü re sel leş me Kar şı tı Ça lış ma Gru bu Bül ten sa yı 8)

Buküresel projenin ülkemiz özgülündeki izdüşümünü irdelediği
mizde,çokgenelolarakşutespitleriyapabiliriz:

Mevcutdevletyapısıvesiyasalyapılanış,tümsosyal,kültürel,ide
olojik, ekonomik, siyasal ve askeri, kurumvedeğerleri,  bilinçli bir
çürütmevedejenerasyonpolitikalarıveuygulamalarıileaşındırılmak
ta, neoliberal  küresel proje zemininde sorgulanmaktadır. Çürüyen,
yozlaşan, adalet, sağlık, eğitimve tümsosyalkurumlar, parlamento,
siyasipartiler, sendikalar,meslekörgütleri,  tümgelenekselörgütler,
toplumgözündetümanlamını,güveniniyitirmişmarjinalyapılarhali
negelmiştir.

Bugüvensizlik tüm sosyal sınıf ve kesimleri bir içe kapanıklığa,
bireyseldüşkünlüğe,veinançsızlığasürüklemiştir.Bugünhalk,siya
setyapmanınaraçlarındankopartılmış,mevcutsiyasialanınvearaçla
rınındüşkünilişkileriyüzündensiyasetyapmanıngereğindenuzaklaş
mıştır.Sinirlerialınmış,birfelçhaliiçindedir.

Hemenhersorunda,devlettümkurumlarıylaçürümüşlüğünü,top
lumunbeklentileriniboşaçıkartarakderinleştirmiştir.Susurlukveen
son17Ağustosdepremindedevletin içinedüştüğü"aczhali", toplu
mundevletilearasındakitümklasikbağlarınkoptuğunugöstermiştir.
Açlık,şiddetveölümleyapılanbirterbiyeveyönetme,budevletyapı
sınıniktidarmekanizmasıhalinegetirilmiştir.

Buçürümüşilişkilerderinleştirilirken,siyasettenekonomiye,sos
yal,kültürelalandançevreyekadarhemenhementoplumsalyaşamın
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tüm alanlarını kuşatan ve emperyalist kurumların fonlamaları ile
sürekligüçlendirilenbirsiviltoplumörgütlenmesifaaliyetiikameedil
mektedir.Yeniden yapılanmanın ideolojik, politik ve ekonomik alt
yapısınıvekitletabanınıyaratmadaönemliişlevlergörmektedirler.

KemalDervişoperasyonu
18NisandakurulankoalisyonhükümetininprogramıolanIMFistik
rarprogramıönceKasım2000dahasonra,Şubat2001kriziyleçöktü.
Buçöküşünardındanyenibiristikrarprogramı,bizzatDB’danbakan
olarakatananKemalDerviştarafındanuygulamayasokuldu.Biristik
rarprogramındançok,sermaye içi tasfiyevebu tasfiyelerüzerinden
siyasalvehukukiyenidenyapılanmaoperasyonugerçekleştirildi.Eko
nomivesiyasetarasındakiilişkilerindüzenlenmesiolaraktanımlanan
program,28Şubattabaşlayansürecinsontasfiyelerinindegerçekleş
tirilmesi anlamına gelmektedir. Derviş yasaları olarak tanımlanan
yasalar,fiilenekonomininulusötesiemperyalistsermayenindoğrudan
denetimindeyönetilmesininyolunuaçarken,siyasetidebuyenisüre
cin ihtiyaçlarınıkoşulsuzolarakyerinegetirenbasitbürokratikaygıt
halinegetirmiştir.

Sivil toplumkuruluşları vemedya ile desteklenenpropagandayla
kitleler,yoksulluğun,yolsuzluğunvetümkötülüklerinmevcutbürok
rasivesiyasiilişkilerdenkaynaklandığına,krizindebuyüzdenpatlağı
nainandırabilmiştir.Birlinçruhhaliiçindebulunankitlelerdesuçlu
larınönüneatılmasınıbeklerhaldebuyedeklenmeyehazırdılar.Nite
kim, sürece direnen, siyasi partiler, siyasetçiler, bakanlar, hatta bazı
siviltoplumörgüttemsilcileribirbiripeşisıratasfiyeedildiler.Kemal
Derviş’e laf edenler cin çarpmışa döndüler, medya aracılığıyla linç
edildiler. Fazilet Partisi, Yüksel Yalova, Enis Öksüz, Fuat Miras,
SaadettinTantanilkaklımızagelenler.SiyasetzeminiözellikleFazilet
Partisininkapatılmasısonrası,tambirliberalkasırgaaltındadağıtılıp,
yenidenyapılandırılmaktadır.

Ensağındanensolunakadar,hersiyasalyapıveherkitleörgütü,
kendiiçindeki"sol"utasfiyeederekancakvarlığınıkoruyabilmektedir.
Sermaye,denetimidışındakisiyasalalanlarıveodaklarıdaenşiddetli
şekildetasfiyeetmektedir.

Bu süreçte emek cephesinin siyasal partileri ve kitle örgütlerinin
tavrınedirdiyebaktığımızdapekfarklıbirtavırgöremiyoruz.Özellik
leAB’neadayüyeliksürecikarşısında,partisinden,kitleörgütlerine
kadar,yaratılanbeklentilerintutsaklığıiçindekisessizlik(onay),tasfi
yelerinnekadaretkinolduğunugöstermektedir.Benzer tavırbuson
krizde de yaşanmakta. Kriz sonrası, emek platformunun hazırladığı
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emek programı, bağımsız birmücadele hattının varlığını değil, yeni
sürecin sermaye tarafından belirlenmiş siyaset sınırları içinde bir
eklemlenmeninkabulüolaraktanımlanabilir.

Durumumuz gerçekten içler acısı. Savunusunu ve mücadelesini
verdiğimiz sınıfın, özgün ölçütleri üzerinden bir durum değerlendir
mesivetavırüretmeninolanaklarıbilebu"emek"örgütlerininelinden
alınmışdurumda.

Sermayenin yenimanevrası için kitleler yine yedeklendi. Siyaset
adına tek yapılan,  "kaos", "toplumsal patlama" çığlıkları atmak ve
bundan,nerdehareketoradabereketmantığıylayararummak,elimiz
detaş,linçekatılmayıbeklemekolmaktadır.Budasiyasetdeğildir.

Evet!17Ağustos1999depremindesergilediğimiz,ideolojik,poli
tikveörgütseltutumile,birdepremkadaryıkıcıolansonkrizkarşı
sındakiduruşumuzarasındahiçbirfarkolmadığınıteslimetmekzorun
dayız.

Bubirlikidasyonsürecidir.Busürecekarşıduruşuörgütleyebilecek
yeganedinamik,devrimcimarksistgeleneğintarihselmirasıvepolitik
geleneğidir. Geçmişte devrimci işlevler görmüş bu gelenek, sürecin
sorunları,ihtiyaçlarıveolanaklarıüzerinden,sürecidevrimcileştirecek
programatik temelleriniyaratmakkonusundakendi içdevriminiger
çekleştirmekzorundadır.

Budevrimyapılamazsaeğer,hayatındışına savrulmuş,kapsayıcı
olmaktanvegeleceği temsil etmektenuzak, anlamsızbirvaroluşun
karanlığında, giderek kısılan bir sesle slogan atmaktan öteye gide
meyiz.
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AS SAS Sİ Nİ!
Cenovasokaklarında300bininsanİtalyanaskervepolisi
ilekarşılaştığıhernoktadahepbirağızdanhaykırıyordu:
As sas si ni!

G7’lerintoplantısınınyapılacağıCenova’dapatronlarınrahat
larıkaçmasındiyeolağanüstügüvenlikönlemlerialınmış,

İtalyanhükümeti"BirleşenAvrupa"daülkeyegirişiçinvizeuygulama
sınabaşlamıştı.Fransasınırında10km’likbirkuyrukoluşmuştu.İtal
ya’nınbaşkagirişilerindedeçıkarılanzorluklarYunanistan’dangemi
ileİtalya’yahareketedenChristianRakovskyBalkanSosyalistMerke
zi’ni de etkiledi. Christian Rakovsky komitesinin içinde bulunduğu
gemiİtalyangümrüğüneyaklaştırılmakistenmedi.Gerekçebirbaşka
gemiilegümrüğegirenlerinülkeyealınmakistenmeyişiveçıkanolay
larolarakgösteriliyordu.Bununüzerinehareketegeçenkomiteüyele
rigemiyiişgalederekkarayayanaşmafikrindeanlaştılar.İşgalbaşla
madan önce gemideki turistlere işgalin gerekçesinin anlatılması
yönünde geliştirilen bir fikir kabul gördü.Turistlerin de katılımı ile
kaptanlayapılangörüşmesonucugemilimanagirdi.

Cenova ilk günden bir savaş alanına döndü.Polis göstericiler ile
arasınaüçhatkoydu.Yeşilhat:buhattapolisinmüdahalesiolmayacak
isteyenistediğigibigösteriyapabilecekti.Buhattahminedileceğigibi
G7toplantısınınyapılacağıyerinuzağı,Cenova’nınkenarmahallele
riydi.Sarıhat:polisingösteriyapılmasınıistemediğibiralan.Müda
halegöstericilerinzayıf,polisingüçlüolduğukoşullardagerçekleşe
cektivebubölgetoplantımerkezinedahayakındı.Kırmızıhat:polisin
kesinolarakgösteriyapılmasına izinvermeyeceğialan.G7 toplantı
binasınınyakınçevresiydi.

Polisinkoyduğubuhatlarakarşılıkgöstericileriçindedeüçeğilim
görüldü.Reformistlerineğilimi:Yeşilhattagösteriyapıp,polisilekar
şıkarşıyagelmemek.BazısendikalarınvebirkısımdevrimciMark
sistlerintutumu:polisesaldırılmayacak,ancaksarıhattagösteriyapı
lacak. Anarşistlerin ve bazı devrimci Marksist akımların tutumu:
kesinliklekırmızıhatzorlanacakvepolisileçatışılacak.

İlkgünsarıhattabarikatkuranpolisileiçlerindedevrimciMark
sistlerindebulunduğugöstericilerarasındaçıkançatışmadapolisgeri
püskürtüldüancakdemokratikcumhuriyetingüvenlikgüçleribirgös
tericiyiöldürüldü.

İlkgününgösterilerikibugösterilerçatışmaşeklindesürüyordu
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anarşistler ve devrimci Marksistlerin oluşturduğu ancak içerisinde
yoğunolarakişçilerinbulunmadığıgösterilerşeklindesürdü.Christian
RakovskyMerkezi’ninAvrupaBirliğiolanYunansitan’dangelenüye
leri,sermayeningerçekyüzününortayaçıktığıgörüşündebirleşiyordu.
Sermayeyirahatsızetmediğiölçüdedemokrasininzararıyoktu.

İkincigünkü(Cumartesigünü)gösterilergörülmeyedeğerdi.İçin
deçoksayıda işçininbulunduğu kortejinbirucundandiğerineulaş
makiçinepeyterdökmekgerekti.Yeşilhattabaşlayangösterilersarı
hattasonbuldu.İkincigündekendisinigüvenlikçemberiilekitleden
ayıranveesasolarakanarşistlerinağırlıktaolduğugruppolisleçatış
mayadevametti.

Cenova’dabütündükkanlar,işyerlerikapanmış,şehrepolisvegös
tericilerhakimolmuştu.Rüzgarınestiğiyönegöreşehirinheryerinde
gazbombalarındangelengazıhissetmekolanaklıidi.

Cenova’dançıkarılacaksonuçlar:
1)Butürgösterilerinbirönemiküreselleşmesafsatasıileyeryüzü

nüsermayenincennetihalinegetirmeyeçalışanlarınrahatınıkaçırma
sıdır.Sermayenin,küreselleşmesürecininbaşlangıcındadikensizgül
bahçesinde rahat rahat yaşayan zenginler klübü, Seattle’da başlayan
protestoeylemleriileartıkeskirahatınınkaçacağınıanlamayabaşladı.
TepkininCenova’dakitleselleşerekiçineişçileridealmasıönemlibir
gelişmedir.

2) Dünyanın çeşitli ülkelerinden toplanmış insanların ortak düş
manlarınınbilincindeolması,milliyetfarkıgözetmeksizindüşmanları
nın saldırısı karşısında kenetlenmesi önemli bir gelişmedir.Yıllardır
unutulanuluslararasıdayanışmanınsomutolarakyaşanmasıdaikinci
birönemliolgudur.

3)Cenova’dayaşananolaylardadikkatedilmesigerekennoktalar
danbirisi,butürgösterilerinbirgösterienternasyonalizminedönüşe
bileceği tehlikesidir.Stalin’in3.EnternasyonaliChurchillveRoose
veltileyaptığıpazarlıksonucudağıtmasısonrasındaenternasyonaliz
midayanışmaolarakkavrayananlayış,yenidenhortlayabilir.Bunok
tada devrimciMarksistlere özel bir sorumluluk düşmektedir. Dünya
Partisivurgusugelişensüreçteözenleişlenmesigerekenbirkonu.

4) Seattle’dan başlayan protesto eylemleri Cenova’da anarşistler
tarafındanbaşkabirnoktayaçekilmeyeçalışıldı.Dahaöncekigösteri
lerde kitle ile hareket etmeye özen gösteren anarşistler bu gösteride
(özellikle kitlesel gösterinin yapıldığı ikinci gün) kitle ile aralarına
güvenlikçemberioluşturarakkendileriniayırdılar.Anarşizminideolo
jikvepolitiktutumununfarkındaolanburjuvazibudurumudeğerlen
dirmektengeridurmuyor.Gösterilerdeki işçi sınıfının rolünüküçült
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mekiçinçeşitliulusdevletlerinhakimsınıflarınavedünyasermayesi
nefırsatveriliyor.

5)Cenova’daİtalyanişçisınıfınınyoğunkatılımıgösteriyidahada
önemlihalegetirirken;dünyanıngeleceğinintartışıldığıbutoplantıya
karşıdiğerülkelerdekitleseltepkilergeliştirilememesiveülkelerinsol
örgütlerininkendilerinibutürgösterilerinolduğuyerlereendekslemesi
de tehlikelibiryoldur.Buyolunbizimgibiülkelerinsosyalistlerive
işçi sınıfı için ciddi bir külfet yaratması önemli bir handikaptır.
Dolayısıylabizimbutürgösterilerekitleselkatılmamızdasözkonusu
olamaz.

6)Butürtoplantılarınyapıldığıanlardasosyalistlerenternasyonal
bilinci öne çıkararak kendi ülkelerindeki işçi sınıfının protestosunu
esas almalılar. Bir başka deyişle sosyalistlerin önündeki görev işçi
enternasyonalini bu tür gösteriler dolayımı ile de oluşturmaya çalış
makolmalı.

7)Sermayeninçıkarınadokunmaya,onunrahatınıkaçırmayabaş
ladığınızandanitibarenburjuvademokrasisinindemaskesidüşmekte.
İtalyan polisinin yaptığı gibi, katiller gözlerini kırpmadan insan
öldürebiliyor.Carlo,AvrupaBirliği’nindemokrasimaskesini indirdi.
"Demokratik Cumhuriyetler" sermayenin tekerine taş konmadığı
zamanlardainsanhaklarınındabaşkahaklarındasavunucusuolabili
yor,ancaksermayeninrahatınıkaçırmayabaşladınızmı,sonuçCarlo
gibioluyor.
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