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MANİFESTO
abstrakt internet dergisi yayın hayatına başlıyor.
Bu bir başlangıç değil! Bizler, Gazi’den Gezi’ye ve Rojava’ya uzanan bir zamanın ve
mekanın devrimcileriyiz.
abstrakt bu takvimde bir an, bu haritada bir im. Akademide ve sokaklardayız. Aklımızda
bir soru var: Üniversitenin anaakım koridorlarını aşındırmaya çalışan eleştirel cümleler ile
meydanlardan yükselen devrimci seslerin diyaloğu nasıl mümkün olabilir?
Devrimci militana temas eden, onun eylemine kılavuzluk eden ve onun politik
deneyiminden beslenen bir düşünsel üretimin olanaklarını arıyoruz.
abstrakt, İnternet ortamında karşı hegemonik bir mevzi olmayı hedefliyor. Kapitalist
hegemonyaya karşı düşünsel bir taarruz cephesi. Marksizmi ve tarihsel materyalizmi
temel alan, sosyalizmi amaçlayan bir odak.
abstrakt, sanal alemdeki bir başka boşluğu daha doldurmaya çalışacak. Akademik,
politik ve popüler olanın kesiştiği bir alanda içerik üreteceğiz. Okurla diyalog
kurabilmenin imkanları olarak çokluortam araçlarını ve etkileşimli içerikleri yaygın olarak
kullanacağız.
abstrakt yayın hayatına başlıyor. Bu bir başlangıç değil. Bizden önce düşünen, söyleyen
ve eyleyenler oldu. İlhamı onlardan aldık. “Hayal gücü iktidara” diyenlerden.
Onların hatıralarına atfediyoruz.
abstrakt kolektifi
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#DOSYA03
HALK EGEMENLİĞİ
İlk iki dosyamızda, Komünalizm mi, Komünizm mi? sorusunu ele aldık ve Komünizmin
Güncelliğini tartıştık. Üçüncü dosyamızda ise, Halk Egemenliği kavramı üzerinden, demokrasi,
politik özgürlük, halk iktidarı kavramlarını tartışmak ve buradan Türkiye’de zor şartlar altında
yürütülen özgürlük mücadeleleriyle aynı yere bakarak, akademik-politik bir pencere açmak
istiyoruz.
Dosyada, yazarımız Olcay Çelik, Lenin’in ve Leninizm’in demokrasi, politik özgürlük,
demokratik devrim kavramlarını ele alışını inceleyen Leninizm ve Demokrasi Mücadelesi
yazısıyla, bu konuda Türkiye solunda yaygın bilinen kimi yanlışlara vurgu yapmakla kalmıyor,
demokrasi mücadelesinin sosyalizm bakımından önemini de ortaya koyuyor.
Neva Balkan ise, TÜSİAD: Liberalizmin Öncülüğünden Faşizmin Yedekliğine yazısı ile toplumsal
muhalefetin kimi kesimlerince gereksiz yere önemsenen TÜSİAD’ın “değişim” programlarının
1990’lardan bu yana evrimini ve nihayet Saray’la vardıkları uzlaşmayı inceliyor.
Güney Işıkara, Halk Egemenliği kavramının ekonomik temelini incelediği Radikal Demokrasi,
Halk Demokrasisi ve Kapitalizm başlıklı yazısında, sosyal demokrasinin “ekonominin
demokratikleştirilmesi” formülünü ele alıyor ve mülkiyet ilişkileri sorgulanmaksızın bu
sloganın anlamsız kalacağını sergiliyor.
Alp Altınörs, İdris Küçükömer, İbrahim Kaypakkaya ve Türkiye’de Devrim Olasılığı başlıklı
incelemesinde, Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk egemen sınıflarının farklı
biçimlerde ve farklı bileşimlerle ikiye bölünüşlerini ve bunun devrim mücadelesine nesnel
bakımdan açtığı alanı inceliyor, ancak bu nesnel olanağın gerçeğe dönüştürülmesinin,
egemen sınıf bölüklerinin her ikisini de reddeden devrimci bir hattın varlığı koşullarında
mümkün olabildiğini tartışıyor.
Arzu Demir, Rojava’da halk egemenliğinin biçimleri olarak ortaya çıkan Komünleri ve
Federasyonu inceliyor. Demir yazıda, pratik deneyimin verilerini de sunuyor.
KHK’yla işinden edildiğinden beri sokaklarda direnen ve emek mücadelesinin
sembollerinden birisi haline gelen Veli Saçılık da dosyamıza katkıda bulundu. Egemenlik
Kayıtsız Şartsız Milletin mi? başlıklı makalesinde özellikle OHAL darbesine ve bu süreçte
halktan çalınan politik haklara dikkati çekiyor.
Muhsin Yorulmaz, Oxford Sözlüğü tarafından 2017 yılının kelimesi seçilen “Youthquake”
(Gençlikdepremi) kavramı üzerinden, İngiltere, Yeni Zelanda ve Ortadoğu’da yaşanan
dönüşümlere baktı.
Kutlu Tuncel ise, halk ve egemenlik nosyonları üzerinden Türkiye siyasetine bakarak, “Halklar
ve Egemenlikler” kavramsallaştırmasına ulaşıyor. Tarihsel ve kavramsal bir inceleme yapıyor.
Umarız, politik özgürlük mücadelesinin OHAL şartları altında dahi soluksuzca sürdüğü bu
topraklarda, dosyamız da bu mücadeleye ufak da olsa düşünsel bir katkı sunabilmiştir.
Editörler: Fatma Edemen, Alp Altınörs
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LENİNİZM VE
DEMOKRASİ
MÜCADELESİ
Olcay Çelik

Ülkemizdeki sosyalistlerin birçoğunun
demokratik görevleri sınıf mücadelesinin
asli bir unsuru olarak ele aldıklarını
söylemek maalesef güç. Devrim iddialı bir
parti, örgüt ya da hareket için demokrasi
mücadelesi çoğu kez ya ikincil bir
mücadele alanı olarak algılanıyor ya da
keyfi bir seçicilikle gündeme alınıyor.
Hatta yer yer sınıf siyasetinin “ne
olmadığını” anlatmak için, olumsuz bir
örnek olarak kullanılıyor. İşçilerin güncel,
yakıcı ve somut sorunları dururken ve
kapitalist sömürü gemi azıya almışken
demokrasi mücadelesine kendini “fazla
kaptıranlar”, sosyalist devrim hedefinden
kopmuş, reformist, liberal ve hatta
kuyrukçu olarak tanımlanabiliyor. Dahası,
tüm bu akıl yürütme “has sosyalist”
olmanın,
“gerçek
Leninist”
olmanın
gereklerinden biri haline gelebiliyor.
Bu yazıda sosyalist devrimi hazırlamada
demokrasi mücadelesinin rolü ve önemi
konusunda Lenin’in ne dediğine bakacak
ve
bu perspektifin
devrim iddialı
sosyalistlerin birçoğunca kavranmadığını
gösterip güncel Leninist siyasetin ne
olabileceğini tartışacağız.

Politik Özgürlük ve Demokratik Devrim
Leninist öğretideki en kilit ama aynı
zamanda bu coğrafyada en az bilinen
kavramların başında “politik özgürlük”
kavramı gelmektedir dersek, abartmış
olmayız. Oysa Lenin birçok yerde kitlelerin
baskıcı otokratik rejim altında inlediği,
burjuva demokratik nitelikte bir devrim
yaşamamış bir ülkede işçi sınıfının örgütlü
iradesi olan Parti’nin sosyalist devrim
yolundaki ilk hedefinin politik özgürlüğün
kazanılması olduğunu söylemiştir.
İşçilerin en acil talebi ve devlet erkinin
işçi
sınıfı
tarafından
etkilenmesi
doğrultusunda
birincil
görev
şu
olmalıdır: politik özgürlüğün elde
edilmesi, yani devlet yönetimine tüm
yurttaşların
doğrudan,
yasayla
(anayasayla) güvence altına alınmış
katılımı, tüm yurttaşlar için toplantı
özgürlüğünün,
kendi
meseleleri
üzerine tartışma ve devlet işlerini dernekler ve basın aracılığıyla etkileme
hakkının güvencelenmesidir (Lenin,
1993A: 476).
Politik
özgürlüğün
somut
koşulları RSDİP programında madde
madde belirtilmiştir. Buna göre tüm
egemenliğin genel, eşit ve doğrudan
bir seçim hakkına göre kurulmuş bir
halk meclisinin elinde olması ve bu
egemenliğin biçimsel değil, gerçek bir
egemenlik olması için de tüm
yurttaşların sınırsız vicdan, söz, basın,
toplantı,
grev
ve
örgütlenme
özgürlüğüne sahip olması; cins, din, ırk
farkı gözetmeksizin bütün yurttaşların
tam hak eşitliğinin sağlanması; bütün
ulusların
kendi
kaderlerini
tayin
hakkının tanınması ve laikliğin tesisi
gerekir (1993B, 227-8).

Lenin politik özgürlükler kazanılmadan ve
toplumsal düzen demokratikleştirilmeden
sosyalist
devrim
için
başarılı
bir
mücadelenin olanaksız olduğunu açık bir
şekilde otaya koyar (1994: 24). Yani politik
özgürlüğün ve demokrasinin kazanılması
hedefi nihai amaç değildir ancak işçilerin
birliğinin sağlanması ve ‘devrim yetisinin’
kazanılması için zorunlu bir koşuldur.
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Rus sosyal-demokratları [komünistleri
– b.n.] her şeyden önce politik
özgürlüğü
kazanmak
istiyorlar.
Özgürlüğe ise, toplumun yeni, daha iyi,
sosyalist inşası uğruna mücadelede
bütün Rus işçilerinin kapsamlı, açık
birliğini sağlamak için gereksinim
duyuyorlar. (1993B: 245)
Kapitalizm ve emperyalizm ancak
iktisadi [sosyalist – b.n.] devrim ile
devrilebilir, demokratik dönüşümlerle,
en ‘ideal’ demokratik dönüşümlerle
bile devrilemez. Ne var ki, demokrasi
savaşımı okulunda okumamış olan bir
proletarya, iktisadi bir devrim yapma
yetisine sahip değildir. (2008: 21)

Bu kapsamda politik özgürlük sınıf
bilincinin
üç
ayağından
birini
oluşturmaktadır:
İşçilerin sınıf bilinci, işçilerin, durumlarını
düzeltmenin
ve
kurtuluşlarının tek çaresinin, büyük
işletmenin yarattığı kapitalistler ve
girişimciler sınıfına karşı mücadele
olduğunu anlamalarıdır. Sonra işçilerin
sınıf bilinci, verili bir ülkenin tüm
işçilerinin
aynı
çıkarlara
sahip
olduklarını, dayanışma içinde olduklarını, bütün diğer toplumsal
sınıflardan farklı yekpare bir sınıf
oluşturduklarını anlamalarıdır. Nihayet
işçilerin
sınıf
bilinci,
işçilerin,
hedeflerine ulaşmak için, devlet işleri
üzerinde, tıpkı toprak sahiplerinin ve
kapitalistlerin kazanmış oldukları ve
hala da kazandıkları gibi, etkinlik
kazanmak
zorunda
olduklarını
anlamaları anlamına gelir. (1993A)

Mümkün olduğunca tam bir politik
özgürlüğün kazanılmasının tek yolu ise
otokratik ve baskıcı rejimin yıkılması ve
yerini demokratik cumhuriyetin almasıdır
(1993B, 227; 1994, 18). Baskıcı rejimin
yıkılması ise sadece ve sadece halk
ayaklamasına
dayalı
zor
ile
gerçekleşebilecektir (1994, 18). Bu sebeple
devrimin temel stratejisi öncelikle rejimin
yıkılarak
iktidarın
burjuvazi
ile
paylaşılacağı
demokratik
devrimin
gerçekleştirilmesi, sonrasında da kesintisiz
bir şekilde sosyalist devrime yürümek
olarak konulur.

Rus işçisi tüm demokratik unsurların
başında otokrasiyi devirecek ve Rus
proletaryasını
(bütün
dünyanın
proletaryası ile omuz omuza) açık
politik
mücadelenin
doğrudan
yolundan muzaffer komünist devrime
doğru götürecektir. (1993A, 441)

Bunun anlaşılması tıpkı bugün olduğu gibi
dönemin Rusya’sında da zor olmuştur.
Parti içinde ve dışında birçok sosyalist ve
anarşist demokratik devrimi küçümsemiş
ve Lenin’i sosyalist devrimi geciktirmekle,
demokrasi sorunlarının sınıfsal alt yapısını
reddetmekle eleştirmiştir. Lenin ise bu
kavrayışı açık bir şekilde sol sapma olarak
mahkum etmiş ve politik özgürlüğün
önemini
birçok
eserinde,
kongre
konuşmalarında,
bildirilerde
ve
polemiklerde anlatmaya çalışmıştır. Politik
özgürlüklerin kazanılacağı demokratik bir
devrim
fikrinin
tarihsel
materyalist
gerekçelendirilmesini en iyi şekilde
Lenin’in
meşhur İki
Taktik eserinde
buluruz. Lenin bize hem üretim tarzının
gelişimine dair bir çözümleme, hem de
onunla bağlantılı olan öznel koşula dair
“devrimci bir pedagoji” sunar: Sosyalist
devrim kitlelerin eseri olacaksa öncelikle
hem işçi sınıfının niceliksel olarak
çoğunluk olması hem de bu işçilere
sosyalist
bilinç
ve
örgütlenmenin
imkanlarının sağlanması gerekir. Bunun
yolu
da
demokratik
devrimden
geçmektedir:
Rusya’nın ekonomik gelişme düzeyi
(nesnel koşul) ve proletaryanın geniş
yığınlarının bilinç ve örgütlülük düzeyi
(nesnel koşulla kopmaz bağ içinde
bulunan öznel koşul), işçi sınıfının
dolaysız, tam kurtuluşunu olanaksız
kılmaktadır. Ancak kara cahiller,
cereyan etmekte olan demokratik
devrimin burjuva karakterini göz ardı
edebilirler, ancak en naif iyimserler, işçi
kitlelerinin sosyalizmin hedefleri ve
bunların
gerçekleştirilme
araçları
hakkında henüz ne kadar az şey
bildiklerini unutabilirler. Hepimiz işçi
sınıfının kurtuluşunun
bizzat işçi
sınıfının eseri olacağını biliyoruz,
Kitlelerin sınıf bilinci ve örgütlülüğü
olmadan, kitleler tüm burjuvaziye karşı
açık sınıf mücadelesiyle hazırlanmadan
ve eğitilmeden, sosyalist devrimden
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söz edilemez. Ve anarşistlerin, sosyalist
devrimi sözüm ona ertelediğimiz
yolundaki itirazlarına karşılık şunu
söylüyoruz: Biz sosyalist devrimi
ertelemiyoruz, tam tersine mümkün
olan biricik tarzda ve biricik doğru
yoldan, yani demokratik cumhuriyet
yolundan sosyalist devrime doğru ilk
adımı atıyoruz. Kim sosyalizme politik
demokrasi yolundan başka bir yoldan
varmak istiyorsa, kaçınılmaz olarak,
hem ekonomik hem de politik anlamda
saçma ve gerici sonuçlara varacaktır:
Şu ya da bu işçi bize, uygun bir
zamanda, neden azami programımızı
[Sosyalist
devrim
–
b.n.]
gerçekleştirmediğimizi soracak olursa,
buna demokratik fikirli halk kitlelerinin
sosyalizme henüz ne kadar yabancı
olduklarına, sınıf karşıtlıklarının hala ne
kadar
az
gelişmiş
olduğuna,
proleterlerin hala ne kadar örgütsüz
olduklarına
işaret
ederek
yanıt
vereceğiz. Tüm Rusya’da yüz binlerce
işçiyi örgütlemeye çalışın bir, milyonlar
arasında
programınıza
sempati
uyandırın! Bunu bir deneyin, ve şatafatlı
ama boş
anarşistçe palavralarla
yetinmeyin. O zaman derhal, bu
örgütlenmenin
gerçekleştirilmesinin,
bu
sosyalist
bilinçlendirmenin
genişlemesinin,
demokratik
dönüşümlerin mümkün olduğunca tam
gerçekleştirilmesine bağlı olduğunu
göreceksiniz. (1994: 24-25)

Özetle,
komünistlerin
acil
görevi,
kapitalistlerle eşit savaşım koşullarını
yaratma mücadelesidir. Bu eşitliği bozan
ise baskıcı rejimdir. Dolayısıyla önce
demokratik devrim ile baskıcı rejim
yıkılmalı ve yurttaşlar politik özgürlüğü
kazanarak
devlet
aygıtı
üzerinde
kapitalistler gibi söz sahibi olabilmelidirler.
Sosyalistlerin Demokratik Görevleri
Lenin, halk kitlelerini demokratik devrim
hedefiyle örgütleme pratiğinde Parti’nin
hem sosyalist görevlerinin, hem de
demokratik
görevlerinin
olduğundan
bahseder ve bu iki görevin “Bir
madalyonun iki yüzü gibi, ayrılmaz
biçimde birbirine bağlı” olduğunun altını
çizer
(1993A:
485). Yani
demokratik
görevler sınıf siyaseti öncesinin ya da
sonrasının değil, en az sosyalist görevler

kadar sınıf siyasetinin konusudur. “Yan”
veya “ikincil” değil, birincil görevlerdir.
Dayanışmanın değil, aslî işin bir parçasıdır.
Bu yüzden demokratik görevler hiçbir
biçimde ertelenemez, tavsanamaz. Hatta
gündemde olan devrimin demokratik
devrim olduğu koşullarda bu görevlerin
sosyalist görevlerin önüne geçmesi de
doğal olacaktır.
Demokratik
görevler
kapsamında
komünistlerin hedefi işçi sınıfını rejimin
yapısını ve işleyişini işçilere göstermek ve
kendi kurtuluşları için onu yıkmaya
yönlendirmektir:
[Komünistler] yaşamdaki tüm tezahür
biçimleriyle
otokrasinin
özü
konusundaki anlayışı yaygınlaştırmaya,
onun sınıf içeriğini açığa çıkarmaya ve
otokrasinin devrilmesinin kaçınılmaz bir
zorunluluk olduğu, politik özgürlük
kazanılmadan ve Rusya’nın politik ve
toplumsal
düzeni
demokratikleştirilmeden işçi davası için
başarılı bir mücadelenin olanaksız
olduğu inancını kitlelere taşımaya
çalışırlar. (1993A: 485)

İşçiler
iş
yerlerindeki
ekonomik
mücadelelerinde kapitalistler sınıfının tekil
üyeleri ile karşı karşıya gelirler ve işçi olma
bilincini
kendiliğinden
kazanmaya
başlarlar.
Büyüyen
grevler
ve
iş
değişimleri yoluyla işçilerin bir bütün
olarak sermaye sınıfına karşı düşmanlık
algıları gelişebilse de, işçi bilincinden
politik sınıf bilincine ulaşabilmeleri için
öfke, bilinç ve eylemlerinin rejime
yöneltilebilmesi gerekir. Yani komünistler
için demokrasi mücadelesinin özü işçilerin
baskıcı rejimden kopuşunu sağlamaktır.
Lenin’e göre bu, işçilerin sadece ekonomik
yaşamlarındaki baskılara karşı değil, ondan
çok daha fazla bir şekilde kamusal, özel,
ailevi ve dini yaşamlarında karşılaştıkları
baskılara karşı politize edilmeleri ile
mümkün olur. Bu da işçinin yüzünü fabrika
dışına döndürmekle kazanılabilecek bir
şeydir:
Ekonomik mücadele işçilere sadece,
hükümetin işçi sınıfına karşı tavrı ile
ilgili sorunları “kafalarını dank ettirir” ve
“ekonomik mücadelenin kendisine
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politik bir nitelik kazandırmak” görevi
için ne kadar çok çaba harcarsak
harcayalım, bu görev çerçevesinde
işçilerin politik bilincini yükseltmeyi
(sosyal-demokrat
politik
bilinç
düzeyine çıkarmayı) asla başaramayız,
çünkü aslında bu çerçevenin kendisi
dardır. İşçilerin politik sınıf bilincinin
içeriden, deyim yerindeyse, ekonomik
mücadelelerinden, yani sadece (ya da
esas olarak) bu mücadelelerden yola
çıkarak
geliştirilebileceği
inancı
(…) temelden yanlıştır. (1997: 87-88)
İşçilere politik sınıf bilinci ancak
dışarıdan, yani ekonomik mücadelenin
dışından, işverenlerle işçiler arasındaki
ilişki alanının dışından götürülebilir. Bu
bilginin edinilebileceği biricik alan,
bütün sınıf ve katmanların devlet ve
hükümetle ilişki alanı, bütün sınıflar
arasındaki karşılıklı ilişkiler alanıdır.
(1997: 88)

Lenin’in bir işçinin ağzından sosyalistlere
hitaben yazdığı şu çağrı işçilerin ihtiyacının
gerçekten ne olduğunu bize çok veciz bir
biçimde anlatır:
[Bizler] sadece “ekonomik” politika
mamasıyla
beslenecek
çocuklar
değiliz; diğerlerinin bildiklerini de
bilmek istiyoruz, politik yaşamın bütün
yönlerini tanımak ve her politik olaya
aktif biçimde katılmak istiyoruz. Bunun
için,
aydınlarımızın
bizim
zaten
bildiğimiz şeyleri daha az tekrarlaması,
buna karşılık henüz bilmediğimiz;
“ekonomik” deneyimlerimizden
ve
fabrikadaki
deneyimlerden
hiçbir
zaman öğrenemeyeceğimiz şeylerden,
yani politik bilgilerden daha fazla söz
etmesi gerekir. Bu bilgiyi siz aydınlar
edinebilirsiniz, ve bunları bize, şimdiye
kadar yaptığınızdan yüzlerce, binlerce
kez fazla miktarda iletmek boynunuzun
borcudur. (1997: 82-83)

Lenin, işçilerin güç toplaması için yüzünü
önce fabrika içine dönmesi gerektiğini
söyleyen, bu çerçevede “önce ekonomik,
sonra
politik
mücadele”
diyen
ekonomistlerin aşamalar teorisini de
mahkum
etmiştir. Baskının
tüm
alanlarındaki görünümünün teşhiri işçileri
güçten düşürmez, aksine onlara güç
kazandırır:

“İşçilerin bu mücadele için güç
toplaması” neden ibaret olmalıdır?
İşçilerin politik eğitiminden, aşağılık
otokrasimizin
bütün
yönlerinin
teşhirinden değil mi acaba? (…) Bu
şaşırtıcı
derecede
“zekice
mekanizma”yı kavramak gerçekten bu
kadar mı zor? (1997: 100-101)

Gerçekten de, hayatın her yönü işçilerin
politik
bilincinin
geliştirilmesi
için
muazzam çeşitlilikte teşhir olanakları
içerir. İşçinin en çok karşılaştığı sorunların
iş yerindeki sorunlar olduğu sanısı ile
teşhiri fabrika ile sınırlı tutmak bir hata
olacaktır.
Kitlelerin
politik
mücadeleye
“çekilmesi” için daha az “geniş
kullanılabilir” olmayan bir araç, sadece
ekonomik
mücadeleyle
bağıntılı
olgular değil, polis baskısının ve
otokrasinin
aşırılıklarının
tüm
tezahürleridir. Kırsal yöneticiler ve
köylülere dayak cezası, memurların
rüşvetçiliği
ve
kentlerde
polisin
“sıradan halka” karşı davranışı, açlığa
karşı mücadele ve halkın aydınlığa ve
bilgiye yönelik her türlü çabasının
ezilmesi, zorla vergi toplanması ve
mezheplerin baskıya maruz kalması,
erlerin eğitimi ve öğrencilerle liberal
aydınların acemi er muamelesine tabi
tututmalarıbaskının,
“ekonomik”
mücadeleyle doğrudan ilişkili olmayan
bunlar gibi binlerce belirtisi, politik
ajitasyon
için,
kitlelerin
politik
mücadeleye çekilmesi için neden daha
az “geniş uygulanabilirliği” olan araçlar
olsun?
Tam
tersine:
işçilerin
(kendilerinin ya da yakınlarının) maruz
kaldığı haksızlık, zulüm ve zorbalık
olaylarının toplamı içinde, özellikle
sendikal mücadelede polis baskısı
olaylarının
küçük
bir
azınlık
oluşturduğuna hiç kuşku yoktur.
Öyleyse neden araçlardan sadece biri
“en geniş uygulanabilirliği olan” ilan
edilerek politik ajitasyonun kapsamı
peşinen daraltılıyor? (1997: 65-66)
Bu yüzden komünistlerin ajitasyon ve
propagandalarında
işçilerin
yaşamlarının her alanını ilgilendiren
sorunlara eğilmeleri, rejimin baskıcı
yapısının çok yönlü politik teşhirini
etkin bir biçimde yapabilmeleri gerekir.
Öyle ki, bu yapılmadan işçilerin politik
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bilinci geliştirilmiş olmayacaktır (1997:
65).

mezhebin, haklardan yoksun cinsiyetin
vs. savunucusu olmalıdır. (1993: 507)

İşçi sınıfının iktidar bilincinin gelişmesinin
önündeki en büyük engel, onu devlete ve
rejime bağlayan ve isyanını erteleyen
gericilik ve onun kurumlarıdır. Dolayısıyla
sosyalist
bilincin
oluşumunun
koşullarından en önemlisi işçileri düzene
bağlayan bu gericiliklere karşı radikal
demokrasi savaşımı olacaktır:

Eğer sosyal-demokrasi otokrasinin
devrilmesini
ilk
görevi
haline
getiriyorsa,
demokrasinin
öncü
savaşçısı olmak ve salt bu sebepten
dolayı Rus halkının bütün demokratik
unsurlarına her türlü desteği sağlamak
ve onları müttefik olarak kazanmak
zorundadır (1993: 510)

Tüm feodal kurumlara, mutlakiyete,
kast sistemine ve bürokrasiye karşı
savaşımın işçiler için taşıdığı büyük
önem
üzerinde
ısrar
etmemek
olanaksızdır. Bu kurumların ne korkunç
bir gerici güç olduğunu, emeğin
sermaye tarafından ezilmesini nasıl
yoğunlaştırdığını, çalışan halk üzerinde
ne alçaltıcı bir etki yaptığını, sermayeyi,
emeğin sömürüsü bakımından modern
sınai biçimler almaktan geri kalmayan,
ama kurtuluş uğruna savaşın yoluna
korkunç
güçlükler
çıkararak
bu
sömürüyü artıran ortaçağ biçimlerinde
nasıl tuttuğunu işçilere göstermek
gerekir.
İşçiler
bilmelidirler
ki,
gericiliğin
bu
temel
direkleri
yıkılmadıkça burjuvaziye karşı başarılı
bir
savaşım
vermeleri
kesinlikle
olanaksız olacaktır (..) İşte bunun içindir
ki, radikal demokrasiyle yan yana
mutlakiyete, gerici toplumsal tabaka ve
kurumlara karşı savaşmak, işçi sınıfının
doğrudan görevidir. (1990: 172-173)

İşçi sınıfı demokratik mücadelede elbette
yalnız değildir. Tıpkı işçiler gibi, köylüler,
küçük burjuvazi, aydınlar, öğrenciler,
kadınlar, sömürge uluslar vb. birçok
toplumsal sınıf ve kesim de otokrasinin
baskısı altında inlemektedir. Lenin’in partisi
buradan öncelikle işçi sınıfının diğer
demokrasi mücadelelerine destek olması,
onlarla dayanışması ve ittifak kurması
gerektiği sonucunu çıkarır:
Proletarya diğer sınıf ve partilere asla
“bir tek gerici kitle” gibi bakmamalıdır.
Tersine bütün politik ve sosyal yaşama
katılmalı, ilerici sınıf ve partileri
gericilere karşı desteklemeli, mevcut
sisteme karşı her türlü devrimci
hareketi desteklemeli, her türlü ezilen
ulusun veya ırkın, her türlü izlenen

Ancak sınıfın görevi bundan çok daha
fazlasıdır. Örgütlü işçi sınıfının görevi
bağımsız bir siyasi güç olarak diğer
demokrasi mücadelelerine sadece destek
olmak değil, onlara ‘öncülük’ etmektir. Bu,
öncelikle bir hegemonya sorunudur. İşçi
sınıfı tüm demokrasi mücadelelerin
öncüsü olabildiği ölçüde geniş kitleleri
aynı hedefe yönlendirebilecektir:
Biz bu “çeşitli muhalefet kesimlerinin
aktif faaliyetini” sadece yönetebilmekle
kalmamalıyız, eğer “öncü müfreze”
olmak istiyorsak, mutlaka yönetmeliyiz
(…) Çok yönlü bir politik mücadele
örgütleme görevini biz üzerimize
almalıyız ki, bütün mevcut muhalefet
kesimleri bu mücadeleyi ve bu partiyi
ellerinden geldiğince destekleyecek
durumda
olsun
ve
gerçekten
desteklesin.
Sosyal-demokrat
[komünist – b.n.] pratisyenleri, bu çok
yönlü mücadelenin bütün safhalarını
ve
olaylarını
yönetebilecek,
gerektiğinde,
hem
ayaklanan
öğrencilere,
hem
de
hoşnutsuz
Zemstvoculara, hem öfkeli mezhep
üyelerine, hem de haksızlığa uğrayan
ilkokul öğretmenlerine vs. pozitif bir
eylem programı kabul ettirebilecek
sosyal-demokrat politik önderler haline
biz getirmek zorundayız. (1997: 35)

Bu öncülüğü işçi sınıfından başka bir sınıf
yapamaz, zira en fazla ezilen ve mevcut
düzenden hiçbir çıkarı bulunmayan
evrensel tek sınıf proletarya olduğu için
demokrasi savaşımını sonuna kadar
sadece
o
götürebilir
(1993:
498).
Dolayısıyla
işçi
sınıfının
demokratik
görevleri “yerine getirilirse iyi olur”
diyeceğimiz basitlikte görevler değil,
tarihin ona yüklediği ve tüm ezilen

6

#DOSYA03: Halk Egemenliği
toplumsal kesimlerin
işçi
beklediği aslî görevlerdir.

sınıfından

Tabii, öncülük teorik değil, pratik bir
meseledir. Marksizmin bir gerçeği tahlil
etmiş olması herkesin o gerçeği bir anda
görüp kabul etmesini gerektirmez. Bu
yüzden
işçi
sınıfının
demokrasi
mücadelesini sonuna kadar götürebilmesi
ve diğer toplumsal mücadelelere de
öncülük edebilmesi için ezilen tüm
toplumsal kesimlerin talep ve özlemlerini
sahiplenmesi ve onların mücadelesinin
dayanışmacılığını değil, ‘bayraktarlığını’
yapması zorunludur. Bu da işçilerin her
türlü baskıya tepki vermelerini zorunlu
kılar:
Eğer işçiler, hangi sınıfı hedef alıyor
olursa olsun, her türlü zorbalık ve baskı,
zor ve
suistimal
olayına tepki
göstermeyi, hem de herhangi bir
açıdan değil de sosyal-demokrat
açıdan
tepki
göstermeyi
öğrenmemişlerse, işçi sınıfının bilinci
gerçek bir politik bilinç olamaz. (1997:
78)
Lenin bu konuda çok net olmuş,
hatta komünist öncünün işçi sınıfının
dikkatinin işçilerin sorunlarından çok
ezilen diğer toplumsal kesimlere
yöneltilmesi
gerektiğini
dahi
vurgulamıştır: “İşçi sınıfının dikkatini,
gözlem yeteneğini ve bilincini yalnızca
ya da hatta esas itibariyle işçi sınıfı
üzerinde yoğunlaştıranlar komünist değildir” (1997: 78).

Demokrasi savaşımını sonuna kadar
götürmeye yetenekli tek sınıfın işçi sınıfı
olduğu tespiti sadece ezilen toplumsal
kesimleri değil, burjuvaziyi de itham eden
bir önermedir. Kapitalist üretim tarzının
dünya üzerindeki doğuşunda burjuvazi
demokratik
devrimi
gerçekleştirme,
feodalizmi yıkma ve biçimsel özgürlüğü
inşa etme kapasitesine sahip olmuş olsa
da, emperyalist çürüme ile birlikte bu
yeteneğini kaybetmiştir.
Feodalizmden ulusal kurtuluş için
çabalayan
yükselen
sermayenin
mücadelesinin yerini, yeni güçlere karşı
en gerici finans kapitalin, kendisini

tüketen, ömrünü tamamlayan ve
çürümeye doğru batmakta olan bir
gücün yürüttüğü mücadele almıştır. İlk
çağda feodalizmden kurtulmakta olan
insanlığın üretici güçlerinin gelişimi için
dayanak noktası olan burjuva-ulus
devlet çerçevesi, artık üçüncü çağda
üretici güçlerin daha fazla gelişimi
önünde bir engel haline gelmiştir.
Burjuvazi yükselen ve ilerici bir sınıf
olmaktan, gerileyen, çürüyen ve gerici
bir sınıf haline dönüşmüştür. (2005)

Burjuvazinin devrimci niteliğini kaybedip
asalaklaşması onun her türden gericilikle
işbirliği yaparak büyüyebiliyor olması
anlamına gelir.
Proletaryaya karşı geçmişin bazı
kalıntılarına, örneğin monarşiye, sürekli
orduya vs. dayanmak burjuvazinin
yararınadır.
Burjuva
devriminin
geçmişin tüm kalıntılarını tamamen
ortadan
kaldırmaması,
bunlardan
bazılarını bırakması, yani bu devrimin
tam tutarlı olmaması, sonuna kadar
götürülmemesi, kararlı ve amansız
olmaması
burjuvazinin
yararınadır.
(1994: 53)

Demokratik fikirlerin oluşmasında rol
oynayan ve demokrasiden faydalanan
burjuvazi tutarlı bir demokrat olamayacağı
için önünde sonunda demokrat fikirler ile
çarpışmak zorunda kalır.
Genel olarak kapitalizm ve özel olarak
emperyalizm, demokrasiyi bir hayal
haline getirir- ama aynı zamanda
kapitalizm,
yığınlarda
demokratik
esinler uyandırır, demokratik kurumlar
yaratır, emperyalizmin demokrasiyi
yadsıyışıyla demokrasi için yığınsal
savaşım
arasındaki
çatışmayı
şiddetlendirir (2008: 21).
Dolayısıyla otokratik ve faşist rejimler
karşısındaki tayin edici zafer artık
burjuva demokratik devrim ile değil,
“proletarya ve köylülüğün devrimcidemokratik diktatörlüğü” ile mümkün
olacaktır (1994: 60).

Buradan, demokrasi savaşımının bayraktarı
olan sosyalistlerin reformist, liberal ve
küçük-burjuva olduğu değil, Leninist
olduğu,
Leninistler’i
bu
sıfatlarla
7

#DOSYA03: Halk Egemenliği
suçlayanların da Lenin’i okumadığı sonucu
çıkar.
Leninizmden Sapmalar
Lenin’in ne dediği bu kadar açıkken,
bizdeki devrim iddialı kimi sosyalistlerin
demokrasi mücadeleleri yine Leninizm ile
temellendirmelerinin özgün sebepleri
neler olabilir? Bu noktada 3 eğilimin öne
çıktığını görebiliriz:
1. Cumhuriyetin kuruluşunu siyasi ve
ekonomik
olarak
bir
burjuva
demokratik devrim olarak gören,
dolayısıyla
güncel
devrimin
sosyalist devrim olduğunu tespit
edip,
sosyalist
görevlerin
demokratik
görevlerin
önüne
geçmesi
gerektiğini
söyleyen
cumhuriyetçi eğilim,
2. Güncel olan devrimin demokratik
devrim olduğunu kabul eden ancak
demokratik görevler arasında keyfi
bir seçiciliğe giden sosyal-şoven
eğilim,
3. Güncel olan devrimin demokratik
devrim olduğunu kabul eden ancak
işçi sınıfını bağımsız ve önder bir
siyasal güç haline getirmek için
öncelikle
gerilemiş
olan
işçi
hareketini yükseltilmesi gerektiğini
savunan yeni ekonomist eğilim.
Bu eğilimler çoğu zaman iç içe geçmiş bir
biçimde karşımıza çıkmakta ve demokrasi
mücadelesinin ikincilleştirilmesine ya da
keyfi bir seçicilikle ele alınmasına gerekçe
olarak ortaya sürülmektedir. Dolayısıyla bu
eğilimler tek tek belirli partileri temsil
etmemekten ziyade bugünkü hegemonik
sol aklı besleyen tutumlar olarak ele
alınmalıdır. Bu 3 eğilim de Leninizm
açısından sorunlu, hatta düpedüz yanlış
tahlillere
dayanmakta
ve
sınıfın
politikleştirilmesine ket vurmaktadır.
Cumhuriyetçi Eğilim
Cumhuriyetin
kuruluşunu
siyasi
ve
ekonomik olarak bir burjuva demokratik
devrim olarak gören, dolayısıyla güncel
devrimin sosyalist devrim olduğunu tespit

edip, sosyalist görevlerin demokratik
görevlerin önüne geçmesi gerektiği
söyleyen eğilim ülkede sosyo-ekonomik
koşulların sosyo-politik koşullar hilafına
geliştiğini, dolayısıyla burjuva demokratik
bir
devrimin
yaşanmadığını
anlayamamaktadır. Hal böyle olunca soyut
bir işçi sınıfı ve devrim çağrısına saplanıp
kalmakta, güncel çelişkilere hiçbir çözüm
üretememektedir.
Burjuva demokratik devrim, tanımı gereği
burjuvazinin feodalizmi yıkıp feodal beyleri
tasfiye ederek ülkede kapitalist üretim
tarzının siyasi, ekonomik ve toplumsal alt
yapısını döşemesidir. Ancak Cumhuriyetin
ilanı ile birlikte yaşanan şey ise milli ticaret
burjuvazisinin toprak ağaları ile kol kola
girip gerici burjuva diktatörlüğünün inşası
olmuştur. Normalde burjuva demokratik
nitelikte bir devrimin feodal ilişkileri
çözerken yapması gereken en temel yasal
düzenleme toprak reformu olmalıdır. Oysa
böyle bir reform yapılmamış, halk
topraksız kalmaya devam etmiş, yapılan
sadece toprak ağalarının mülkiyetlerinin
yasal olarak meşrulaştırılması olmuştur.
Dolayısıyla
köylü
özgürleştirilmemiş,
tersine, devlet destekli feodalizm baskısı
altında ezilmiştir. Bu aşamada atılan ilerici
adımlar üst yapısal olmaktan öteye
geçmemiş, köylüler toprağa ve köye
bağımlı
kılınmıştır.
İhtiyaç
duyulan
sermaye birikimi ise büyük ölçüde dinsel
azınlıkların, Ermeni ve Kürt halkının
mülksüzleştirilmesi
ve
Kürdistan’ın
sömürgeleştirilmesi yoluyla sağlanmaya
başlanmıştır. Geniş ölçekli kapitalist üretim
ise Menderes ile başlamış, Demirel ile
tekelci kapitalizme geçilmiş, Özal dönemi
ile birlikte Türkiye orta ölçekli bir kapitalist
ülke haline gelmiş ve Erdoğan ile birlikte
emperyalist küreselleşmeyle entegrasyon
sağlanmıştır.
Türkiye’de kapitalizmin ilkel birikim
yolundan ve bürokratik olarak inşa
edilmek ve korunmak zorunda kalınması
rejimin de yapısal olarak antidemokratik
nitelikte gelişmesini ve faşizme evrilmesini
koşullamıştır. Cumhuriyet, sınırlı dönemler
hariç işçi sınıfına politik
özgürlük
tanımamış, işçilerin sendika kurmasına izin
verildiği dönemlerde bile grev hakkının
8
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kapsamı daraltılmış, darlaştırılmış grev
hakları bile “ulusal güvenliğe tehdit
sayılarak” devamlı ellerinden alınmıştır.
Greve dahi çıkamayan işçilerin devlet
işlerini doğrudan etkileyebilmeleri söz
konusu olabilir mi? İşçilerin dışındaki
toplumsal kesimlerin demokratik hak ve
özgürlükleri çok daha sert duvarlara
çarptığının da görülmesi gerekmektedir.
Ermeni halkı soykırımdan geçirilmiş,
Kürdistan sömürgeci boyunduruk altında
tutulmuş, Kürt halkının ulusal hakları
reddedilmiş, dilleri, kültürleri yasaklanmış
ve ikinci sınıf bile sayılamayacak yurttaşlar
derekesine düşürülmüşlerdir. Çok övülen
laiklik de devletin sekülerleşmesi şeklinde
değil, dinin devlet tekeline alınması
şeklinde yaşatılmış, Hristiyan halklar
katledilmiş ve sürülmüş, Alevilerin inanç
özgürlüğü ne yasal ne de toplumsal olarak
özgürce hayat bulamamıştır. Devrimcilerin,
öğrenci gençliğin ve aydınların politik
kaderlerinin ise hapis ve mültecilik
arasında salındığını belirtmeye ise gerek
dahi
yoktur. Bu
kapsamda
rejimin
komünizme, Kürtlere, Alevilere ve politik
İslam’a karşı olmak üzere dört savaş
üzerine
kurulduğunu
söyleyebiliriz. (dördüncüsü en düşük
yoğunluklu olmuş, ve politik İslam belli bir
aşamadan sonra rejime entegre edilmiştir).
Rejimin temel yönetim aracı devlet
terörüdür. Farklı zamanlarda işçilerin,
Alevilerin ve Kürt halkının politik özgürlük
mücadelelerini yükselttikleri her an
devreye
devlet
eliyle
tertiplenen
katliamlar girmiş, işçi sınıfı Türk-Kürt,
Alevi-Sünni, laik-şeriatçı yapay karşıtlıkları
ve gerici iç savaş kışkırtmalarıyla
ayrıştırılmıştır. Dersim, Maraş, Çorum,
Fatsa, Taksim, Sivas, Gazi, Suruç, Ankara
katliamları ile yaşanan şey tam olarak
budur.
Hepsi
ezilen
sınıfların
bir
yükselişinin arkasından gerçekleşmiş ve
akabinde
bahse
konu
toplumsal
ayrışmalar körüklenerek emek-sermaye
çelişkisi örtülmüş, işçi ve emekçilerin
burjuvaziye karşı mücadeleleri akâmete
uğratılmıştır. İç savaş aygıtlarının toplumu
dizayn etmede başarısız kaldığı her
durumda ise darbeler siyaseti ve toplumu
ezmenin bir numaralı yolu olmuştur.

Bu anlamda Cumhuriyet ile “kazanılan”
genel oy hakkının son derece biçimsel
olduğu ve bir hükmü olmadığı da
görülebilir.
Seçimler
burjuva
demokrasilerinde olduğu gibi yurttaşların
devlet yönetimini doğrudan etkileme şansı
tanıyan demokratik kurumlar değildir
çünkü “terör” bahanesi ile halklara
propaganda ve örgütlenme özgürlüğü
tanınmamıştır.
Serbest
Cumhuriyet
Fırkası’ndan Türkiye Komünist Partisi’ne,
TİP’den Kürt partilerine ve ezilenlerin
birleşik demokrasi cephesi olan HDP’ye
tekçi-burjuva rejime tehdit görülen tüm
siyasi oluşumlar daha doğmadan baskı ve
yasaklara boğulmuş, seçim barajlarına
mahkum edilmiş, üye ve yöneticileri
tutuklanmış, faaliyetleri engellenmiştir.
HDP örneğinde de gördüğümüz gibi, tüm
bu engellemelere rağmen ezilenlere umut
olabilecek kadar büyüyen bir alternatif
meydana geldiğinde ise iç savaş
mekanizması çok daha yoğun bir biçimde
çalıştırılmıştır.
Sonuç
olarak,
kısıtlı
zamanlar
dışında
parlamento
da
burjuvazinin farklı çıkar gruplarını temsil
eden
bir
yapı
olmaktan
öteye
geçememiştir.
Burjuvazinin
MGK
diktatörlüğüne
ihtiyacının kalmaması neticesinde değişim
programı çerçevesinde iktidara gelen,
ancak bu programın da iflası sonucunda
rejim krizini devletin politik İslamcı faşist
diktatörlüğe dönüştürülmesi yolundan
aşmayı denemek zorunda kalan AKP de
bu anlamda rejimin niteliğinde sınırlı bir
değişimin yanı sıra devamlılığın da bir
ifadesidir. Zira bir yandan rejimin yarıaskeri karakterine son vermiş, ama diğer
yandan da, ellerinden iktidarı aldığı
Kemalist generalleri var eden devlet
terörü aracını aktif olarak ve ilerleterek
kullanmaya devam etmiştir. Yani rejimin
gerçek niteliği gerici militarist tek parti
diktatörlükleri döneminde ile 12 Mart
sonrasındaki dönemde askeri, yarı askeri
ve
sivil faşizm arasında salınmış,
ezilenlerin
mücadeleleri
geçiş
dönemlerinde kısmi gevşemeler yaratsa
da, iktidarların değişimi rejimin tekçi ve
baskıcı niteliğinin ortadan kalkmasına yol
açmamıştır.
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Dolayısıyla öteden beri halkların en temel
ihtiyacının politik özgürlüğün kazanılması
olduğu bir ülkede “demokratik devrimin
gerçekleştiğinden”
bahsetmek
imkansızdır. Türkiye’de demokratik devrimi
öncelikli ve zorunlu kılan, sosyo-ekonomik
gerilik değil, sosyo-politik koşullardır.
Türkiye orta derecede gelişmiş bir
kapitalist ülkedir. Bu nedenle, demokratik
devrimin zaferi, kesintisiz devrim yoluyla
hızla sosyalist devrime geçişin koşullarını
yaratacaktır. Bu geçişe en uygun biçim ise
işçilerin küçük burjuvazi, kent yoksulları ve
emekçi köylülükle birlikte devlet iktidarını
paylaşacakları İşçi-Emekçi Sovyetleridir.
Tarihin ve toplumsal gelişimin nesnel
aşamalarını yadsımak ne denli diyalektiğe
aykırı
ise,
devrimlerin
aşamaları
olabileceğini reddetmek de o denli
aykırıdır. Biz öyle istediğimiz için değil,
sınıflar mücadelesinin gerçek çerçevesi
bunu zorunlu kıldığı için, Türkiye’de
devrim,
faşizmin
devrildiği
bir
antiemperyalist
demokratik
devrim
aşamasını gereksinmektedir. Demokratik
görevlerin
baskın
olduğu
devrim
aşamasını keyfi biçimde atlayarak hızla
sosyalist devrime varmak iddiası, devrimin
gerçek görevlerinden kaçıştan başka bir
anlama gelmez.
Sosyal-Şoven Eğilim
Ele alacağımız eğilimlerden ikincisi güncel
olan
devrimin
demokratik
devrim
olduğunu kabul eden ancak demokratik
görevler arasında keyfi biçimde seçici
davranan eğilimdir. Sosyalistler arasındaki
bu eğilim kendisini Kürt halkının özgürlük
mücadelesine ilgisizlikte gösterir. İlkinden
farklı olarak tüm demokrasi sorunlarını
teslim eden, hatta neredeyse tüm
demokratik
sorunları
cansiparane
gündemleştirip savunan, ancak konu
rejimin sömürgeci yapısı olduğu zaman
geri adım atan, Kürtlerin bireysel – kültürel
haklarını teslim etse de, ulusal haklarını
aktif bir biçimde savunamayan ya da
ulusların kendi kaderini tayin haklarını en
iyi ihtimalle devrim sonrasına erteleyen ve
çoğunlukla da bu hakkın “sosyalizm ile
birlikte gereksizleşeceğini” savunarak
ataletini meşrulaştırmaya uğraşan sözde

Marksist-Leninist, özde sosyal-şovenlere
yine Marks’ı ve Lenin’i hatırlatmak gerekir.
Marks, İrlanda sorunu nedeniyle İngiliz
burjuvazisi İngiliz işçisini şovenizmle
gericileştirdiği
koşullarda,
İrlanda’nın
İngiltere’den ayrılması gerektiği, bu
olmadan İngiliz işçisinin gericilikten
kurtulamayacağı
görüşünü
dile
getiriyordu:
Uzun yıllar İrlanda sorunu üzerinde
çalıştıktan sonra, o sonuca vardım ki,
İngiliz egemen sınıflarına kesin darbe
(ve bu, tüm dünyadaki işçi hareketi için
de belirleyici olacaktır) İngiltere’de
değil, yalnızca İrlanda’da vurulabilir.” (…)
“İngiltere,
sermayenin
metropolü,
şimdiye dek dünya pazarını yöneten
güç, günümüzde işçi devrimi açısından
en önemli ülkedir; dahası, bu devrimin
maddi koşullarının belli bir olgunluk
derecesine
eriştiği
tek
ülkedir.
Dolayısıyla, Uluslararası
Emekçiler
Derneği, her şeyden önce İngiltere’deki
toplumsal devrimi çabuklaştırmayı
amaçlar. Çabuklaştırmanın tek aracı da
İrlanda’yı bağımsız yapmaktır. Öyleyse
Enternasyonal’in ödevi İngiltere ile
İrlanda arasındaki çatışmayı her yerde
öne çıkarmak ve her yerde, açıkça
İrlanda’dan yana olmaktır. Londra’daki
merkez konseyin özel görevi İngiliz işçi
sınıfında,
İrlanda’nın
ulusal
kurtuluşunun, onlar için soyut adalet ya
da insancıl duygular sorunu olmadığı
ama kendi toplumsal kurtuluşlarının ilk
koşulu olduğu bilincini yaratmaktır.
(Marks & Engels, 15)

İrlanda nasıl İngiltere’nin iç sömürgesiyse,
Kürdistan da Türkiye’nin iç sömürgesidir.
İrlanda Sorunu nasıl İngiliz işçisini
gericileştirdiyse, Kürt sorunu da Türk
işçisini gericileştirmektedir. Dolayısıyla,
Türkiye’de de sınıf mücadelesinin merkezi
sorunu
olan
faşist
rejimi
yıkma
mücadelesinde sömürgecilik sorunu değil
ikincilleştirilecek, en öne çıkarılması
gereken görevdir.
Lenin de sosyalistlerin ezilen ulusların
kendi kaderini tayin hakkını savunmaları
gerektiğini Ulusal Sorun Üzerine Tezler’de
ve Emperyalist Ekonomizm: Marksizmin Bir
Karikatürü adlı eserinde tüm yönleriyle
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ortaya koyar. Lenin’e göre sömürge/ezilen
ulusların
kurtuluşu
ancak
ayrılma
haklarının güvencelenmesi ile mümkün
olacaktır:
İnsanlık, nasıl ki, sınıfların ortadan
kaldırılışı evresine ancak ezilen sınıfın
diktatörlüğünün hüküm sürdüğü bir
geçiş evresinden geçerek ulaşabilirse,
aynı şekilde ulusların kaçınılmaz
bütünleşmesine de, ancak bütün ezilen
ulusların tam kurtuluşu evresinden,
yani ayrılma özgürlüğünü elde ettiği bir
geçiş evresinden geçerek varabilir.
(Lenin 1992: 128)

Lenin tüm sosyalist ilkeleri açıklarken
yaptığı gibi, ezilen ulusların kendi
kaderlerini
tayin
haklarının
güvencelenmesinin gereğini açıklarken de
meselenin “devrimci pedagojisini ortaya
serer. Kullandığı yöntem yine aynıdır:
Kitlelerin kendi önlerine koyduğu somut
sorunlar
üzerinden
politikleşerek
özgürleşmesi:
Biz, burjuvaziye
karşı
kendi
iç
savaşımızda, ulusları, ruble zoruyla
değil, sopa zoruyla değil, şiddetle
değil, ama sömürücülere karşı emekçi
halkın
gönüllü
anlaşması
ve
dayanışması yoluyla birleştirecek ve
kaynaştıracağız. Bütün uluslar için eşit
haklar ilanı, burjuvazinin elinde bir
aldatma
aracı
olmuştur,
bizim
açımızdan ise bu, bütün ulusların
saflarımıza geçişini hızlandırma ve
kolaylaştırmanın gerçeği olacaktır.
Uluslar arasında etkin bir biçimde
düzenlenmiş
demokratik
ilişkiler
olmadıkça -bunun sonucu olarak
ayrılma özgürlüğü tanınmadıkça- genel
olarak tüm ulusların işçilerinin ve
emekçi halkının burjuvaziye karşı iç
savaş vermesi olanaksızdır. (2008: 24)

Ezen ulusun sosyalistleri ezilen ulusun
kurtuluşunu devrim sonrasının değil,
devrim öncesinin de konusu haline
getirmelidir. Zira kapitalist emperyalizmin
sebep olduğu sömürgeciliğin çözümüne
kapitalizm koşullarında da başlanabilir:
Ezen
ulusların
sosyalistlerinin
ikiyüzlülüğü ve korkaklığı üzerinde
özellikle duran açık ve tam bir ifade ile

kaleme alınmış bir programda, ezilen
ulusların kurtuluşunu istemeliyiz, ve bu,
havada, genel sözlerle, içi boş
lafebelikleriyle ve sorunu geleceğe,
sosyalizmin
gerçekleştiği
zamana
“erteleyerek” olmamalıdır. (1992: 127)
Şu anda, devrim sırasında ve devrimin
zaferinden
sonra,
köleleştirilmiş
ulusları kurtaracaklarını ve onlarla
serbestçe birleşme esası üzerinde (ve
serbestçe birleşme, ayrılma hakkını
içermezse boş bir sözdür) ilişkiler
kuracaklarını eylemde göstermemiş
olan sosyalist partiler, sosyalizme
ihanet ederler. (1992: 124)
Demokratik programdaki maddelerden
birini, örneğin ulusların kaderlerini tayin
hakkı ile ilgili maddeyi, emperyalizm
koşullarında “gerçekleştirilmez” ya da
”hayaldir”
gerekçesiyle
çıkarmaya
kalkışmak daha az hatalı bir tutum
olmaz (…) bu iddia, teori bakımından
kesin olarak yanlıştır. İlkin, örneğin,
emek-para,
bunalımların
ortadan
kaldırılması vb. gibi şeyler, kapitalist
sistemde gerçekleşemeyecek olan
şeylerdir. Ama ulusların kaderlerini
tayin hakkının uygulanmasını aynı
şekilde olanaksız saymak kesin olarak
yanlıştır. (1992: 124-125)

O halde ezen ulus proletaryasının görevi
bellidir. Mücadele ezilen ulusa karşı değil,
onlarla yan yana, devlete karşı verilecektir:
Proletarya, ulusal baskı üzerinde
kurulmuş
bir
devletin
sınırlan
sorununda, emperyalist burjuvazi için
çok “tatsız” olan bu sorunda susamaz.
Proletarya, ezilen ulusların belli bir
devletin
sınırlan
içinde
zorla
tutulmalarına karşı savaşmalıdır, bu da
ulusların kaderlerini tayin edebilmeleri
uğruna savaştır. Proletarya, “kendi”
ulusu tarafından ezilen sömürgeler ve
uluslar için siyasal ayrılma özgürlüğü
istemelidir.
Yoksa,
proletarya
enternasyonalizmi boş bir sözden
başka bir şey olmazdı, ezen uluslarla
ezilen ulusların işçileri arasında ne
güven, ne de sınıf dayanışması
mümkün olurdu, ve bir yandan
ulusların kaderlerini tayin hakkım
savunurken, öte yandan ”kendi” uluslan
tarafından ezilen ve ”kendi” devletleri
sınırlan içinde zorla tutulan ezilen
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ulusların durumu konusunda susan
reformistlerin
ikiyüzlülüğü
sergilenmemiş olurdu. (1992: 128)

Ya
ezilen
ulusların
özgürleşmesi
emperyalizmin işine yarıyorsa? Lenin açık
bir şekilde bunun herhangi bir şeyi
değiştirmeyeceğini,
sosyalistlerin
bir
gelişmenin kime yarayacağı üzerinden
değil, ilkelerine göre hareket etmeleri
gerektiğini belirtir:
Nasıl ki, örneğin Latin ülkelerde olduğu
gibi cumhuriyetçi sloganların halkın
aldatılması ve mali soygun amacıyla
burjuvazi
tarafından
kullanılması
durumları,
sosyal-demokratların
[komünistlerin
–
b.n.]
cumhuriyetçiliklerinden vazgeçmeleri
için bir neden olmazsa, aynı şekilde bir
emperyalist devlete karşı ulusal
kurtuluş
savaşımından,
bazı
durumlarda bir başka “büyük” devlet
tarafından aynı ölçüde emperyalist
amaçlar için yararlanılması hali de,
sosyal-demokratların, ulusların kendi
kaderlerini
tayin
hakkını
reddetmelerine neden olamaz. (1992:
128)

Peki, Leninizmin bu ilkelerini kabul eden
sosyalistlerin
yine
de
yaşadığımız
coğrafyanın ve belki de dünyanın en
tarihsel ve çok uluslu sömürgelerinden biri
olan Kürdistan’ın özgürlük ve demokrasi
mücadelesini
sınıf
siyasetinin
baş
gündemlerinden biri yapmamaları ve
Kürdistan’da başlamış olan ulusal devrim
ile birleşik bir demokrasi mücadelesi
yürütmekten
imtina etmeleri neyle
açıklanabilir?
Bu “inceltilmiş şovenizme” genel olarak iki
hatalı kabulün sebep olduğu söylenebilir.
Bunlardan biri Kürt sorunun ezilenler için
güncel politik önemini yadsımaktır. İkincisi
ise Kürt hareketi üzerinde hegemonik bir
konuma ulaşmadan onunla birleşik
mücadelenin kendi ajandasını boğacağına,
Kürt
hareketinin
peşine
takılmanın
“kuyrukçuluk” olacağına inanmaktır.
Öncelikle, Kürt halkının dört parçadaki
devrim ve özgürlük mücadelesinin rejimin
tarihsel varoluşunu krize sokan en ileri

unsur olduğunu, rejimin tam da bu yüzden
sınıfı ırkçılık ve şovenizm ile zehirleyerek
gerici politikalarına rıza ürettiğini ve
demokrasi ve özgürlük mücadelesi adına
ne varsa hepsini yine Kürt direnişi için
çıkarlan “terörle mücadele” yasaları ve
politikaları ile ezdiğini “görmemenin” epey
bir yoğun çaba istediğini söylemek
gerekiyor. Bugün Kürt sorunu sadece
ezilen bir ulusun özgürlüğünü kazanma
sorunu değil, topyekûn demokrasinin
kazanılması sorunudur. Bu yüzden Kürt
sorunu en çok Türkiye işçi sınıfının
sorunudur.
İkinci
olarak
da
kuyrukçuluk
kavramının tarihsel ve mantıksal içeriğinin
iddia edilenin tam tersi olduğunu
bıkmadan tekrarlamak gerekiyor. Lenin,
kuyrukçuluk ( hvostizm) eleştirisini işçilerin
ekonomik-sendikal mücadelesinin peşine
takılıp onların kafasını otokrasinin yıkılması
gibi “tehlikeli” fikirlerle doldurmayan, işçi
hareketinin kendiliğinden unsuruna tapan
ekonomistler
için
sarf
etmiştir.
Kuyrukçuluk egemen ideoloji ile kurulan
bir ilişkidir. Yani asıl kuyrukçuluk, rejimin
antidemokratik yapısının sömürgecilikte
somutlandığı gerçeğinden yüz çevirmek,
kitlelere “terörist” olarak gözükmemek için
Kürt
sorununda
düşük
bir
profil
sergileyerek fiilen egemen ideolojiye
yedeklenmektir. Demokrasi hedefiyle
mücadele eden ezilenler arasında olan
şeye kuyrukçuluk değil, dayanışma,
birleşik mücadele denebilir.
İster en kalın, isterse en inceltilmiş şekliyle
olsun, bugün, Kürt sorunu ve onun siyasi
öncüsü ile aktif olarak ilişkilenmeyerek ve
hatta birleşik mücadeleyi gündemine
almayarak sosyal-şovenizme saplananlar
Leninizmin pratisyenleri değil, eleştiri
odağı olmaktan kurtulamayacaklardır.
Yeni Ekonomist Eğilim
Sınıf
mücadelesinde
demokratik
görevlerini ikincilleştiren ya da unutan
sosyalistler arasındaki diğer bir eğilim de
yeni ekonomist eğilimdir. Bu eğilime göre,
Lenin’in o dönem tarihsel bir patlama
yaşayan
işçi
hareketini
ekonomik
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mücadele
ile
sınırlayan
Rus
ekonomistlerine getirdiği eleştiri yerinde
olsa da, işçi hareketinin durma noktasına
geldiği bugün için durum farklıdır. Bugün
işçi sınıfını bağımsız ve önder bir siyasal
güç haline getirmek için öncelikle
gerilemiş
olan
işçi
hareketinin
yükseltilmesi gereklidir – demokrasi sorun
ve mücadeleleri sosyalistler için tâli olmak
durumundadır.
Evet, işçilerin ekonomik mücadeleleri
sonucu
edindikleri
deneyimlerin,
komünistlerin işçilere politik sınıf bilinci
taşımalarına muazzam derecede yardımcı
olduğu inkâr edilemez. Zira işçiler esas
olarak fabrikadaki mücadeleleri yoluyla
düşmanlarının kapitalizm olduğunu ve
kendilerinin
de
yekpare
bir
sınıf
olduklarının farkına varmaya başlarlar. Bu
gelişim sonucunda bir bütün olarak
hareket etmeleri de bağımsız siyasal bir
güç olmalarını çok kolaylaştırır. Bu
sebeple komünistler işçi hareketi içinde
etkince var olmayı asla ve asla terk
edemezler. Ancak bugün işçilerin iş
yerlerindeki
ekonomik
mücadelelerinin gerilemesinin sebeplerini
doğru tahlil etmeden ve bu gerilemeyi
yaratan sebeplerin diyalektik olarak işçileri
farklı bir yönden politize ettiğini görmeden
büyük bir gayretkeşlik içerisinde eski
örgütlenme ve politika yapma biçimlerini
yeniden üretmek ne derece verimli
olabilir?
Yirminci
yüzyılın
son
çeyreğinde
emperyalist küreselleşme evresine geçen
kapitalizm, azalan kâr oranları ile
mücadele edebilmek adına meta ve
sermaye ihracının ötesine geçerek üretim
sürecini parçalara ayırıp tüm üretimi
küreselleştirdi. Geçmişin kent merkezinde
bulunan ve çok sayıda işçi istihdam eden
büyük fabrikaları bölünerek şehir dışına
sürüldü, böylece tekil işletmelerin üretim
ölçeği dramatik olarak düştü. Kent
merkezinde bulunan ve işçi sınıfının yüzde
60’ını oluşturan hizmetler sektöründeki
işçiler sektörün nesnel yapısı gereği
olabilecek en dağınık ve en güvencesiz
biçimde istihdam edilmeye başlandı.
Kadrolu-taşeron işçiler arasındaki statü
farkı ve aynı bantta çalışan taşeron işçiler

arasındaki rekabet, ortak eylem ve birlik
duygusu yerine ayrışmayı körüklemeye
başladı. Çeşitli kanuni barajlara takılan ve
yeni üretim sürecine uygun örgütlenme
modelleri geliştiremeyen sendikaların
işlevleri büyük oranda azaldı, net
sendikalaşma oranı yüzde 10’ların altına
geriledi.
Kayıt
dışı
istihdam
arttı,
güvencesizlik yeni norm haline gelerek
işsizlik kaygısını körükledi. Ücretin artık
aylık geçim masraflarının yarısını bile
karşılayamadığı böylesi bir ortamda
işçilerin borçluluğu arttı. Geçmişten farklı
olarak sadece bugünü değil, gelecekleri
ve hatta çocuklarının da geleceği ipotek
altına alınan işçilerin sömürüye isyan
kabiliyetleri sınırlandı.
Tüm bunlar yaşanırken, dünyanın üçte
birinde hüküm süren sosyalizmin kapitalist
restorasyona uğraması ve 90’ların başında
çökmesi dünya işçilerinin (ve hatta
öncülerin) zihninde büyük yarılmalara
sebep oldu. Yaşanan inanç yitimi, burjuva
ideolojisinin saldırıları ile birlikte sınıf bilinci
ve sosyalizm ülküsüne en büyük zararı
verdi diyebiliriz. Darbeler ve gerici iç
savaşlar yoluyla ezilen öncü işçiler ve
devrimciler iş yerlerinden uzaklaştırıldı,
devletin hem sendikal, hem de siyasi
alandaki örgütsüzleştirme terörü ile
birlikte iş yerinde sosyalist bilincin
kuşaklar arasında aktarımı neredeyse
koptu.
Sonuç
olarak
fabrikalar
siyasetsizleşti.
Emperyalist küreselleşmenin bir diğer
sonucu da ulus-devletin ekonomik-sosyal
etkinliklerinin
piyasalaştırılması
oldu.
Böylece işçi sınıfı sadece ekonomik olarak
değil, kültürel, sosyal, hukuki tüm
yönlerden mülksüzleştirilmeye başlandı.
Kentler, doğa ve gündelik yaşamın her
alanı
sermaye
yağmasına
açıldı,
özelleştirmeler ile kamusal hizmetler ve
sosyal haklar geriledi, basın özgürlüğünün
önüne engeller çıkarılmaya başlandı.
Kitlelerin bu mülksüzleştirme talanına
karşı gösterdiği tüm tepkilerin devletin zor
aygıtları ile ezilmeye çalışılması ve
toplumsal denetimin sağlanması için
yaşamın her alanının tek tipleştirilmesine
hız verilmesi 90’lardan bugüne sınıf bilinci
ve örgütlülüğü akamete uğramış olan işçi
13
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sınıfının ezilen kimlikleri zemininde isyan
etmesine yol açtı. Sınıfın en güvencesiz ve
yoksul kesimleri olan kent yoksulları,
işsizler, Kürtler, Aleviler, gençler, kadınlar,
LGBTİ’ler demokrasi ve özgürlük talebi ile
kent
meydanlarında
Gezi
İsyanı’nı
yükseltti. Öte
yandan,
Kürt
halkının
kendisine dayatılan ve Kürt Sorunu’nun
bireysel-kültürel
haklar
düzleminde
çözülmesini öngören burjuva değişim
programını reddederek ulusal-kolektif
haklarında
ısrarcı
olması,
Rojava
Devrimi’nin tüm ezilenler için bir güç
merkezi
yaratmaya
başlaması
ve
nihayetinde Kürt halk direnişi ile Gezi
İsyanı’nın HDP’de buluşarak politik İslamcı
iktidarın tek parti saltanatına son vermeleri
ile birlikte rejim krizi zirveye ulaştı.
Kapitalizmin krizi ile rejim krizinin üst üste
bindiği bu zemin, egemenleri gerici iç
savaşlar stratejisini daha sert bir şekilde
devreye sokmaya sevk etti. Sınıf şovenizm
ve dinsel gericilik propagandası ile çok
daha yoğun bir biçimde zehirlendi ve bir
kez daha devlet eliyle tertiplenen TürkKürt, laik-muhafazakar ve Alevi-Sünni
saflaştırmaları yoluyla bölündü. Türk,
sünni, muhafazakar kitleler “millet” olarak
yüceltilirken, Kürt halkı, Aleviler ve laik
kitleler
ise
“terör
yanlıları” olarak
marjinalleştirilerek
topyekûn
savaşın
hedefi haline getirildi. Ezilenler için sözeylem-örgütlenme
özgürlüğü
ve
parlamenter
demokrasi
neredeyse
tamamen yok edildi. Katliamlar, siyasi
soykırım ve tutuklama terörü devletin
gündelik politika enstrümanları haline
geldi. Emek-sermaye çelişkisinin kendini
giderek daha keskin bir biçimde devlethalk
çelişkisi
zemininde
gösterdiği
günümüzde sınıf savaşının temel gündemi
böylece
faşizme
karşı
özgürlüğün
kazanılması oldu.
Gerileyen işçi hareketini canlandırmanın
ve sınıfı yeniden bağımsız bir siyasal güç
haline getirmenin yolu bu çelişkide işçileri
özgürlük
cephesinde
saflaştırmaktan
geçecektir. Böyle bir saflaştırma ise
taşeronluk, örgütsüzlük, bilinç yarılması,
umutsuzluk, devlet fetişizmi ve siyasi
gericilikten muzdarip işçileri esas olarak
ekonomik
mücadele
cenderesine

sıkıştırmayı değil, onları çoğunluğu işçi
sınıfının bir parçası olan ya da toplumsal
tabanı işçi sınıfı içine eriyen Kürt halkının,
kadınların, LGBTİ’lerin, gençlerin, Alevilerin
yükselttikleri mücadelelerde de var
etmeyi, işçilerin ve ezilenlerin taleplerini
burjuva-faşist rejimin bizzat kendisini
hedef alan ortak bir “politik özgürlük”
programında birleştirmeyi gerektirir. Bu,
her şeyden önce pratik bir sebebe dayanır:
Yakın tarihin de gösterdiği üzere,
burjuvazinin bir cephe savaşı mantığıyla
kuşattığı fabrikalara nazaran işçinin
fabrika-dışı alanları üzerindeki kontrol
görece çok daha az, ayaklanma ihtimali ise
çok daha fazladır. Diğer bir ifadeyle,
Lenin’in bahsettiği politik sınıf bilincinin en
acil
olan
ayağı
halihazırda
bu
mücadelelerde
kurulmaya
başlanmış
durumdadır.
Sınıf savaşının koşullarındaki nesnel
değişimleri ve yeni özneleşme süreçlerini
görmezden gelmek ve/veya an itibariyle
toplumsal öncülüğü işçi hareketinin
üzerinde yükselmiş bağımsız bir sınıf
partisi yap(a)mıyor diye ezilen toplumsal
kesimlerin
rejime
karşı
yükselttiği
demokrasi ve özgürlük mücadelesi ile
aktif bir şekilde ilişkilenmemek, en iyi
ihtimalle,
sınıfa güncel çelişki ve
politikadan “uzak durmaktan” başka bir
şey önermemek anlamına gelir. Bu da
demokratik
devrim
yolunda
temel
meselesi işçi sınıfını ve ezilenleri rejime
karşı politikleştirmek, acil görevi de “anın
koşulları
sayesinde
ve
toplumsal
gelişmenin nesnel seyri sonucunda ciddi
politik önem kazanan sorunları ele almak”
olan Leninizm’in reddinden başka bir yere
varamaz.
Zaten gerçek hayatta güncel politikadan
uzak durmak diye bir şey de yoktur.
Komünistler işçileri ezilenler ve egemenler
arasındaki güncel çelişki üzerinden
özgürlüğün lehine saflaştıramıyorlarsa,
onları faşizmin kitle tabanı ya da en iyi
ihtimalle yedeği olmaya terk ediyorlar
demektir. Politik olarak gericileşen ya da
yalıtılan
işçiler
emperyalist
küreselleşmenin
sınıf
bilincini
ve
örgütlenmeyi
dinamitleyen
sonuçları
yetmiyormuş
gibi,
üstüne
bir
de
14
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egemenlerin emek-sermaye çelişkisini
örtmek ve sınıfı bölmek için kullandığı
gerici iç savaşlar tuzağına düşerler.
“Korunması gereken bir üstünlük” olarak
gelişen ümmet ve/veya millet olma
duygusu hızla sınıf öfkesi ve bilincinin
önüne geçer, kitlelerde burjuva devlete
dair aidiyet ve ortaklık duygusu artar.
İşçiler böylece “devletin bekaası”, “Milli ve
dini birlik” ve “teröre karşı savaş”
safsatalarıyla
zehirlenerek
egemenin
dizginsiz sömürüsüne rıza gösterir (hatta
haklı bulur) hale gelir ve sadece politik
değil, ekonomik mücadeleye girişmekten
de büyük oranda geri dururlar. Artık
sefaletlerinin sebebi bu yüce savaşı
yürüten devlet ve onun sınıfı değil,
“ötekilerdir”. Bu durumda işçiler en iyi
ihtimalle demokrasi savaşımını hiçbir
zaman rejimin krizine yöneltemeyecek
olan burjuva partilerin güdümüne girer ve
“devletin
solu” konumunda kalırlar.
Egemen sınıfın çıkarlarını savunur duruma
gelen bir işçi sınıfın bu sorunları tam da
sınıf savaşımının en acil konusu değil
midir?
Yeniden Demokratik Görevler
Türkiye’de demokratik devrimi öncelikli ve
zorunlu kılanın, sosyo-ekonomik gerilik
değil, sosyo-politik koşullar olduğunu, bu
nedenle demokratik devrimin zaferinin,
kesintisiz devrim yoluyla hızla sosyalist
devrime geçişin koşullarını yaratacağını
söylemiştik.
Demokratik
devrimi
hedeflemek, devleti ve rejimi yıkmayı
hedeflemek,
“devlet
fetişizmi”
ile
mücadele etmektir. Bu kapsamda sınıf
siyasetinin içeriği demokratik görevleri yok
saymak ya da ikincilleştirmek olamayacağı
gibi, işçi sınıfının evrensel niteliğini ve
tarihsel rolünü reddeden, ezilen kesimlerin
mücadelelerinin her birinin tekil olarak
mümkün olduğunca çok hak ve özgürlük
kazanmasının (reformların) yapılabilecek
tek şey olduğunu vaaz eden, “kimlikler
demokrasisini” ve STK’cılığı kutsayan,
dolayısıyla faşist-burjuva rejimi zor yoluyla
yıkmayı ve sosyalist devrime yürümeyi
gerçek bir plan olarak önüne koymayan
burjuva / küçük burjuva ideolojilerinden
medet ummak da olamaz. Komünistler

politikasızlığa da, düzen içi çözümlere de
karşı olanlardır.
Bugünün ve bu coğrafyanın sosyalistleri
için Leninist siyaset, işçilerin ekonomik
mücadelelerinde yanında olup, ileri işçileri
sosyalist bilinçle örgütlemek olduğu
kadar, işçi sınıfının bir parçası olan ve
toplumsal tabanı işçi sınıfı içerisine eriyen
tüm ezilenlerin güncel mücadelelerinde
de aktif olarak var olmak; ezilen ulus gibi
tarihsel ittifaklar ile
ve bölgedeki
demokratik devrimlerle en ilerici ilişkileri
geliştirmek ve egemenlere karşı tüm
mücadeleleri politik özgürlük hedefi ile
ortak demokrasi ve devrim cephelerinde
birleştirerek her araç ve biçimle burjuvafaşist rejimin yıkılmasına yöneltmek
olmalıdır. Bunun için bir yandan toplumun
tüm kesimlerine gidilerek rejimin sınıfsal
yapısı ve işleyişi tüm ezilenlere açık bir
şekilde gösterilmeli, diğer yandan da
politik ajitasyon işçilerin çalışma alanlarına
da sokularak rejimin baskıcı niteliği çok
yönlü politik teşhirlerle gözler önüne
serilmeli ve
gericileştirilmiş
işçilere
demokrasi bilinci taşınarak onları rejimden
kopartmakta çok daha öncü bir rol
üstlenilmelidir.
Diğer
bir
deyişle,
sosyalistler rejimin işçi sınıfını bölmek için
tertiplediği Türk-Kürt, Alevi-Sünni, laikşeriatçı saflaşmasını değil, egemenlerle
halklar, faşistlerle anti-faşistler, devletle
halk,
yoksulla
zengin
arasındaki
saflaşmayı,
yani
bu
karşıtlıkların
demokratik dinamiklerinin kendini iktidar
hedefi ile birleşik bir şekilde ortaya
koyuşunu örgütlemelidir.
İşçilerin, emekçilerin ve tüm ezilenlerin
birleşik politik özgürlük mücadelesi
elbette ki zaten sendikal hak ve
özgürlükleri de kapsayacaktır. Ancak
bundan çok daha önemli olarak, yükselen
özgürlük ve demokrasi dalgası, gerici yasa
ve politikaların işçiler ve sendikalar
üzerindeki etkisini kıracak, parçalanmış
üretimin
iş
yerinde
yalıttığı
ve
güvensizleştirdiği işçiler arasında iş yeri
dışında ortak bir duygu uyandırarak onlara
moral, meşruiyet bilinci ve cesaret
taşıyacak ve işçiler yeniden kazanmayı
hatırlayacaklardır. Böylece hem işçiemekçi kitlelerin iş yeri direnişlerinin
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birbirleri
ile
temasa
geçmesi
ve
ortaklaşması daha mümkün hale gelecek,
hem de birleşik mücadelenin bileşenleri
olan öğrenci gençliğin, aydınların, kadın
hareketinin ve Kürt halkının sergileyeceği
dayanışma ile direnişlerin etki gücü ve
yayılma hızı artacaktır. Ayrıca bu birleşik
cephenin sosyalizm fikrinin geniş kitlelere
taşınmasında
sınıf
partisinin
büyütülmesinde sosyalistlere iş yeri
dışında yeni zeminler sunacağı da
aşikardır. Bunların bileşkesi olarak, parçalı
üretim sisteminin getirdiği nesnel zorluklar
tamamen ortadan kaldırılamasa bile,
yaratılan yeni hegemonya fabrika içini
fabrika dışından tutuşturacak ve işçi
hareketi de yeniden ivme kazanabilecektir.
Emek-sermaye arasındaki çelişkilerin daha
görünür hale gelmesiyle nihayetinde
halihazırda demokrasi bilinci ile donanmış
olan sınıfın, hem yükselen ekonomik
mücadele aracılığıyla elde edeceği, hem
de iş yeri dışından tanışabileceği sosyalist
bilinçle birlikte demokratik ve sosyalist
devrimi gerçekleştirecek olan önder siyasi
güç
haline
gelmesinin
koşulları
yaratılacaktır.
Peki, bugün somut olarak ne yapmalı?
Öncelikle bugünün sorununun faşizme
karşı özgürlük mücadelesi olduğunu
teslim etmek, bu mücadelenin güncel
odaklarının da Kürt halkının tarihsel
direnişi ve Gezi Ayaklanması ruhunun
mümkün
kıldığı,
ezilenlerin
birleşik
demokratik cephesi olan HDP ve diğer
alanlardaki birleşik cepheler olduğunu
görmek gerekir. Bunlar demokratik devrim
aygıtları değil, ancak onu hazırlayacak
politik kurumlardır. Öte yandan, Rojava
Devrimi de sadece bölgenin değil,
dünyanın
demokratik
devrim
merkezlerinden
biri
olmuştur.
Bu
kapsamda acil görev de, mevcut birleşik
cepheleri büyütmek ve işçilere kendi
kurtuluşlarının
ve
Kürt
halkının
kurtuluşunun birbirine bağlı olduğunu
anlatarak onları birleşik devrimin en
öndeki savunucusu haline getirmektir. Bu,
kuyrukçuluğun değil, bilakis, egemen
ideolojinin
kuyruğundan
kopmanın
gereğidir. Türkiye işçi sınıfı ile ezilen Kürt
halkının birliğini sağlayacak temel halka,

birleşik
devrim bilinciyle
yürüten öncü işçiler olacaktır.

mücadele

E.Hallett
Carr
ünlü Bolşevik
Devrimi serisinde Rusya’da Menşeviklerin
Tarihçi

Marks’ın Burjuva Demokratik Devrim –
Sosyalist devrim sıralamasını şabloncu bir
biçimde okuduklarını, bu yüzden de
yaklaşan
devrimde
kendi paylarına
“burjuvazi devrimi yaparken bir kenarda
durmak” düştüğü sonucunu çıkarttıklarını
söyler ve şu tespiti yapar:
[Menşevikler
için]
Sorun,
Rusya
şartlarının Batı’daki devrim dramını
oynamaya henüz elvermemesi değil,
dramın önce Batı’da oynanmış olması
ve artık başka bir yerde yeniden
oynanamayacağıydı. Rusya’da şartların
olgunlaşmasını
bekleyen
Menşevikler’in umutları boşa gitmeye
mahkumdu (Carr, 2012: 50).

Bolşevikler ise yaklaşan devrimin burjuva
karakterini reddetmeseler de otokratik ve
faşist rejimler karşısındaki tayin edici
zaferin artık burjuva demokratik devrim ile
değil, proletarya ve köylülüğün devrimcidemokratik diktatörlüğü ile mümkün
olacağını görmüşler, yani Marksizmin
yöntemini
somut
duruma
uyarlayabilmişlerdi.
Tarih, şimdi de bu çağın ve bu toprakların
Leninistlerinin omuzuna benzer bir yük
yüklemektedir: İşçi hareketinin gelişimini
beklerken ya da onu iradi bir şekilde
yükseltmeye
çabalarken
yıkmaları
gereken rejime fiilen yedeklenecekler
midir, yoksa rejimin krizini doğru kavrayıp,
işçileri demokratik devrimin öncüsü haline
getirmeye mi çalışacaklardır? Yani bir
önceki devrim dramının oynanmasını mı
bekleyecekler, yoksa Leninizm’i seçip yeni
bir oyun mu yazacaklardır?
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TÜSİAD:
LİBERALİZMİN
ÖNCÜLÜĞÜNDEN
FAŞİZMİN
YEDEKLİĞİNE
Neva Balkan

Kuruluşundan
beri
serbest
piyasa
ekonomisinin,
devletin
ekonomideki
rolünün azalmasının, liberal demokrasinin
ve AB’ye entegrasyonun en önde gelen
savunucusu olan TÜSİAD’da bugünlerde
tatlı bir telaş var. 48. Olağan Genel
Kurul’da konuşan Yüksek İstişare Konseyi
Başkanı
Tuncay
Özilhan
“Liberal
demokrasi, hukuk devleti ve piyasa
ekonomisinin tüm dünyaya barış ve refah
getireceği beklentisinin boş çıktığını itiraf
etmek durumundayız” diyerek dünyada
“güçlü liderler dönemine girildiğini” ilan
etti.1 TÜSİAD elbette sosyalizm övgüsü
yapmıyor.
Bahsettiği
şey
şirket
kapitalizminin
otoriter
bir
devlet
güdümünde sevk ve idare edilmesi. Güçlü
lider dediği de elbette Stalin değil, Putin,
Erdoğan, Trump, Xî gibi “tek adamlar”.
Peki, ne oldu da TÜSİAD ekonomik ve
siyasi liberalizmin bayraktarlığını bırakıp
devletçi ve baskıcı safa savruldu?

Sermayenin Örgütlü Gücü
1930’larda yaşadığı aşırı üretim krizinin
üzerine devrim ve sosyalizm tehdidini
yakıcı biçimde hisseden Batı kapitalizmi,
Hitler faşizmini SSCB’nin üzerine salmış,
ancak sosyalizmin bu saldırıyı Büyük
Antifaşist Savaş ile bertaraf etmesi sonucu
sınıflar arası mücadele Soğuk Savaş
dönemine girmişti. Savaş, doğrudan
angajman,
istihbarat
ve
sabotaj
faaliyetlerinin yanında SSCB’yi çevreleyen
ülkeler üzerinde siyasi, ekonomik ve
kültürel hegemonya kurma mücadelesi
üzerinden de cereyan ediyordu.
Ancak emperyalistlerin 1950’lerde yeni
sömürgecilik yoluyla Türkiye’yi antikomünist bir uç karakol haline getirme
planları ilk etapta sınıf savaşımının
coğrafyamızdaki nesnel koşulları ve
sosyalizm düşüncesinin yayılma gücü
karşısında başarılı olamamış, 1960’lar ve
70’ler Türkiye’de işçi hareketinin yükselişe
geçtiği ve burjuvazinin devlet aygıtının
sınıf çelişkilerini dengelemekte zorlandığı
yıllar olmuştu. İşte TÜSİAD, tam da bu
dönemde,
20
Mayıs
1971
yılında,
Türkiye’nin emperyalist dünya düzeninden
kopma ihtimaline karşı işbirlikçi-tekelci
burjuvazinin devrim ihtimali ile savaşmak,
iç pazarda kapitalist üretim ilişkilerini
geliştirmek ve sınıf çıkarları gereği ülke
ekonomisini emperyalist pazara entegre
edecek ekonomik ve politik müdahaleleri
gerçekleştirmek
için
kurduğu
bir
örgüttür.2
1980 – 1994: MGK ile Kol Kola
Kendini kamuoyuna “Fikir Üreten Fabrika”
olarak tanıtan TÜSİAD elbette ki sadece
fikir değil, somut ekonomik ve politik etki
de üretti. 1970’lerde ithal ikameci
politikaların terk edilip ülkenin emperyalist
kapitalizme entegre edilmesi kapsamında
ticarette dışa açılmayı ve Avrupa
Ekonomik Topluluğu’na (AET) girmeyi
savunan, anti-komünizmin yayılmasında
rol oynayan ve karşı-devrimi finanse edip
destekleyen TÜSİAD, 1979’da gazetelere
verdiği
ilanla
Ecevit
Hükümeti’nin
düşürülmesini,
devletin
ekonomide
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etkinliğini sınırlayan ve kapitalist piyasa
ekonomisine ve serbest dış ticaret
rejimine geçişi ilan eden 24 Ocak 1980
kararlarının yayınlanmasını ve devrimci
mücadeleyi ezen 12 Eylül faşist darbesinin
planlanmasını sağlamıştır.
Ülkenin
devrim
“riskini”
atlatarak
emperyalist kampa entegre olmasının ve
kapitalist restorasyona uğramış SSCB’nin
90’ların başında çökmesinin de etkisiyle
devletin burjuva niteliği iyice pekişmiştir.
Bu yıllar emeğin örgütlü gücünün demir
bir yumrukla ezildiği, iç pazarın ve piyasa
ekonomisinin
devlet
güdümünde
geliştirildiği, kamu varlıklarının talanına
başlandığı ve Türkiye’nin “dış dünyaya”
entegrasyonunun gerektirdiği biçimsel
demokrasinin kurumlarının yeniden tesis
edildiği yıllar oldu.
90’lar: Generaller Partisini Tasfiye
Arayışları
Ne var ki, devletin burjuva niteliği, siyaseti
yönlendirme noktasında işbirlikçi-tekelci
burjuvaziye büyük avantajlar sağlamış olsa
da, ona doğrudan ve mutlak bir hakimiyet
de
sunmamakta,
sermayenin
yeni
ihtiyaçlarını
karşılayamamaktadır.
Cumhuriyetin ilanı ile genel oy hakkı ve
parlamenter demokrasi yürürlükte olsa
bile, rejimin gerçek sahibi başından beri
kemalist generallerdir. Askeri bürokrasinin
bu iradesi M. Kemal’in tek adamlığı ve
İnönü’nün
milli
şefliğinden
sonraki
dönemde Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK)
somutlanmıştır. Devrim olasılığının gerici iç
savaşlar darbe ile ezilmesi ve liberal
ekonominin
kurumlarının
inşasında
emperyalizm için oldukça işlevsel bir aygıt
olan MGK diktatörlüğü artık bir ayak bağı
haline gelmiştir.
Zira 1970’lerin ikinci yarısından itibaren
üretim sürecinin yeniden örgütlendiği
emperyalist küreselleşme evresi artık
meta ve sermaye dolaşımının önündeki
tüm duvarların kaldırılmasını; iç pazarların
entegre tek bir pazar haline getirilmesini;
ulus-devletin sosyo-ekonomik işlevlerinin
piyasalaştırılmasını
gerektirmektedir.
Bunun pratikteki anlamı şudur: SSCB’yi

kuşatma
görevi
yüklenen
yarısömürgelerdeki
kapitalist
gelişimin
yetersizliği sebebiyle kolektif bir sermaye
gücü
olarak
inşa
edilen
merkezi
devletlerin artık çözülmesi, bu ülkelerin
mali-ekonomik sömürge haline getirilmesi
gerekmektedir.
Türkiye özelinde konuşursak, işbirlikçitekelci burjuvazinin ihtiyacı, iç pazarın
gelişim sınırına yaklaşması sebebiyle
Kürdistan’ın tüm unsurlarıyla serbest
piyasa ekonomisine içerilmesi; Avrupa
Birliği (AB) emperyalizmine entegrasyon
süreci kapsamında ekonomik olarak
tekellere ve uluslararası kurumlara daha
fazla yetkinin devredilmesi ve kamu
kurum ve hizmetlerinin özelleştirilmesidir.
Öte yandan, 90’lar aynı zamanda hak ve
özgürlük
mücadelelerinin
yeniden
yükseldiği ve rejimi krize sokan yıllardı.
Kürt halkı ulusal devrimci savaşımı
yükseltmiş;
kamu
emekçilerinin
mücadelesi kitleselleşmiş; İnancı toptan
inkâr edilen Alevilerin uyanışı başlamış,
devlet dini olarak somutlanan ve bir ilke
değil, yönetim aygıtı olan laikliğin sünniler
üzerinde baskı aracına dönmesine karşı
politik İslam yükselişe geçmiştir. Bunların
eskiden
olduğu
gibi
zor
yoluyla
bastırılması iç pazarın değil, iç savaşın
gelişimine yol açacak, bu da AB üyeliğinin
bir hayal olmasına yol açacaktır.
Dolayısıyla kapitalizmin gelişimi rejimin
mevcut
yapısı
ile
çelişmektedir.
Türkiye’nin bir mali-ekonomik sömürgeye
dönüşümü ise, askeri ve sivil Kemalist
yüksek bürokrasinin yönetim ayrıcalığına
sahip olduğu Türk burjuva devletinin de
yeniden yapılandırılmasını, rejim krizini
büyüten hak ve özgürlük mücadelelerin
de burjuva değişim programlarıyla düzen
içine çekilmesini gerektiriyordu.
Ancak generaller partisine yedekli olan
mevcut siyasi partilerden hiçbirinin bu
değişim programının öncüsü olamayacağı
ortadaydı. Ekonomik olarak mevcut sağ
partilere
güvenini
yitirmiş
geniş
muhafazakar kitleleri adalet temelli politik
İslamcı ve ulusal kalkınmacı söylemlerle
yedekleyip iktidara yürüyen Refah Partisi
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MGK diktatörlüğü ile çatışsa da, laiklik
karşıtlığı
ve
AB
üyeliği
nezdinde
emperyalist
entegrasyona
sıcak
bakmaması onu hem ekonomik hem siyasi
olarak TÜSİAD için tamamen kullanışsız
hale getiriyordu. Anavatan Partisi (ANAP)
ise Özal sonrasında tümüyle işlevini
yitirmişti.
İşbirlikçi-tekelci burjuvazi bu çıkışsızlığını
1994’te Cem Boyner başkanlığında Yeni
Demokrasi Hareketi (YDH) partisini kurup,
doğrudan siyaset sahnesine girerek
aşmayı denedi. Uluslararası tekellerin ve
mali
sermaye
oligarşisinin
mülksüzleştirme programını baz alan ve
ezilenlerin taleplerini onları sermaye
düzenini ve tekçi devlet yapısını tehdit
etmeyecek
şekilde
bireysel-kültürel
haklar düzleminde karşılamayı vaat eden
YDH yüzde 1 oy bile alamayınca TÜSİAD
bu yolu terk etmek durumunda kaldı.
Rejim krizinin burjuva yoldan aşılmasında
işbirlikçi-tekelci burjuvazinin imdadına
AKP yetişti. Milli Görüş geleneğinden
gelen ve MGK’nın ezdiği RP kadroları
içinden ayrışan Erdoğan ve Gül, hem MGK
diktatörlüğüne ve devlet dini baskısına
tepki gösteren yoksul Sünni kitlelerin
özlemlerini hem de TÜSİAD’ın burjuva
değişim programını arkalıyor, ancak RP’nin
düştüğü “hataya” düşmeyip, AB üyeliğini
gündemine alıyor, ekonomiyi emperyalist
dünya düzenine entegre etme sözü
veriyordu.
Bu
program
AKP’yi
emperyalizm ve onun işbirlikçileri için
bulunmaz bir nimet haline getiriyordu zira
hem rejim krizini çözüyor, hem de
sermaye egemenliğini pekiştiriyordu.
2002 – 2011 Dönemi: MGK ile AKP
Arasında
2002’de burjuva devletin yeni hükümeti
olan AKP, bir yandan uluslararası tekellerin
ve mali sermaye oligarşisinin ekonomik
programını harfiyen uygulamaya başlamış,
ülkeyi
yabancı
sermayeye
açmış,
özelleştirme talanına girişmiş, işçi sınıfının
kazanılmış haklarına kapsamlı bir saldırı
başlatmış, diğer yandan da burjuva
değişim programı çerçevesinde ifade

özgürlüğünü ve ezilen inanç/ulusun
bireysel – kültürel haklarının tanımasında
adım atmayı gündemine almıştı. TÜSİAD
olan bitenden gayet memnundu. 2002 –
2007 arasındaki TÜSİAD açıklamalarına
baktığımızda daha çok AB emperyalizmine
üyelik, IMF sürecine uyum, yabancı
sermaye girişi, devletin ekonomideki
etkinliğinin daraltılması ve Kürdistan’ın
piyasa ekonomisine entegrasyonu ve
demokratik reformlar için gerekli olan
siyasi hukuksal ve kurumsal dönüşümlere
dair teşekkürleri ve yol gösterici uyarıları
görürüz.3
Bu dönemde TÜSİAD’ın endişeli olduğu
asıl konunun eğitimin dinselleştirilmesi
olduğu
söylenebilir.4Bundaki
yapısal
etken,
sermayenin
kitlelerin
piyasa
rasyonalitesi ile hareket eden bireylerden
oluşmasına duyduğu ihtiyaçtır. Bunun
somut ekonomik yansıması Diyanet
bütçesinin azaltılması, mali-ekonomik bir
sömürge olan ve temel fonksiyonu aramalı üretimi ve montaj olan Türkiye’de
imam-hatiplerden değil, teknik liselerden
yetişecek emekçilere ihtiyaç duyulması ve
AKP’nin ekonomik entegrasyonun yönünü
AB emperyalizminden Arap gericiliğine
kırma ihtimalinin önlenmesidir. Laiklik
vurgusunun tarihsel-politik anlamı ise,
1990’ların ortalarındaki politik İslamcı
dalganın radikalizm ekseninde yeniden
kabarma ihtimalinin engellenmesidir.
TÜSİAD’ın politik İslamcılığı besleyecek
girişimler karşısındaki endişeleri AKP’nin
2007’de Abdullah Gül’ü Cumhurbaşkanlığı
adayı olarak belirlemesi sonrasında
yapılan açıklamada da yankı buldu.
Abdullah Gül’ün
“Milletin bütününü
kucaklayan, Cumhuriyetin temel ilkelerini,
toplumsal uzlaşmayı ve demokratik
meşruiyeti gözeten, Cumhurbaşkanlığı
yetkilerinin kullanılmasına partilerüstü bir
anlayışla yaklaşan ve ülkemizin, Atatürk’ün
koyduğu
çağdaş
uygarlık
hedefi
doğrultusunda gelişmesinin önünü açan”
bir
Cumhurbaşkanı
olması
istendi.5 Burjuva ordunun 27 Nisan muhtırasıyla Gül’ün Cumhurbaşkanlığını veto
ederek, faşist MGK rejimini korumaya
girişmesiyle tırmanan krizde işbirlikçitekelci
burjuvazi
askerin
tarihsel
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refleksinin fiili duruma dönebileceği
çekincesiyle burjuva ordunun yanında yer
aldı. Muhtıradan 2 gün sonra TÜSİAD
yaptığı açıklamada
her
ne
kadar
Genelkurmay’ın yönteminin hatalı bulsa da
“İktidar partisi, toplumda git gide artan ve
TÜSİAD’ın da paylaştığı laik rejimi koruma
kaygısını yeterince dikkate almamıştır”
denildi.6
2007 Nisan – Mayıs aylarında Özel Harp
Dairesi’nce organize edilen ve TÜSİAD’ın
da açık ve dolaylı olarak desteklediği
Cumhuriyet mitingleri ile rejim, temel
yönetim aygıtı olan gerici iç savaş
provokasyonunu devreye koydu, işçi sınıfı
“laik-şeriatçı”
saflaştırması
üzerinden
ayrıştırıldı, AKP üzerinde toplumsal basınç
yaratıldı. AKP’nin buna cevabı ise Cemaat’i
daha aktif bir konuma getirerek generaller
bloğuna karşı Ergenekon Operasyonu’na
girişmek oldu. Abdullah Gül’ün 2007
Ağustos’unda
Cumhurbaşkanı
seçilmesinin
ardından
Ergenekon
Operasyonu’na misilleme olarak 2008
yılında AKP’ye kapatma davası açıldı. Bu
noktada AKP’nin sağladığı kitle desteğini
gören ve politik İslamcılığın parti kapatma
pratiklerine
olan
yoğun
öfkesinin
ateşleyeceği
radikalizmden
çekinen
TÜSİAD’ın kapatma davası karşısındaki
pozisyonu “sivil demokrasinin korunması”
adına AKP’nin yanı oldu. Anayasa
Mahkemesi’nin
kapatma
davasında
olumsuz karar vermesi egemen bloklar
arası savaştan galip ayrılan tarafın politik
İslamcı iktidar olmasına yol açtı. Böylece
TÜSİAD tekrar AKP’ye emperyalizme
entegrasyon sürecine ve burjuva değişim
programının
esaslarına
odaklanması
yönünde uyarılar yapma pozisyonuna
geçti. 7
“Gerçek bir iktidar gücüne” kavuşmak için
rejimin tarihsel sahibi olan generaller
bloğunu kesin bir yenilgiye uğratmaya,
kendi sermaye ve medya gücünü
oluşturmaya, başta yargı olmak üzere
devletin kritik kurumlarının ele geçirmeye
ve tüm bunları yaparken de politik İslamcı
ajanda ile kitlesini konsolide etmeye
ihtiyacı olduğunu anlayan AKP, buna
uygun siyasi, ekonomik ve hukuki adımlar
atmaya başladı. 2008 – 2010 arasındaki

dönemde eğitimi dinselleştirmeye devam
etti, üniversitelerin yönetimini sermayenin
ihtiyacına aykırı şekilde merkezileştirdi,
kamu ihale kanunu ile TÜSİAD’ın pazar
payını
Konya-Kayseri
burjuvazisine
(MÜSİAD) ve iktidar ortağı Cemaat’e
(TUSKON) kaydırmaya başladı, ezilenlere
yönelik baskılarını arttırdı. Öte yandan,
Ergenekon çetesi ve generaller partisi ile
giriştiği savaşta yeni bir cephe daha
açmamak için Kürt ulusunun yükselen
özgürlük
mücadelesini
yedeklemeye
girişen Politik İslamcı AKP, Abdullah
Öcalan ve PKK ile diyalog ve müzakere
sürecine girdi.
Kendi ekonomik alanının daralmaya
başlamasından ve AKP’nin muktedirleşme
sürecinin giderek daha otoriter bir nitelik
kazanmasından tedirgin olan TÜSİAD
demokratik
ve
yapısal
reformların
aksamasını eleştiren çeşitli açıklamalarla
tepkisini dile getirse de, bunlar temel
ittifakı bozucu bir niteliğe kavuşmadı. Zira
iktidar
hem
uluslararası
tekellerin
güvencesizleştirme ve talan programını
harfiyen uyguluyor, hem AB sürecinden
kopulmuyor, hem de Kürt Sorunu’nun
yarattığı rejim krizi burjuva değişim
programı
çerçevesinde
aşılmaya
çalışılıyordu.
2011 ve Sonrası: Rejim Krizi
2010 Anayasa Referandumu ile yargıyı
yürütmeye bağlı kılan ve Cemaat ile
işbirliği içerisinde orduya ve devletin tüm
kadrolarına yerleşen AKP, Türk burjuva
rejiminde gerçek bir iktidar gücüne
kavuştu. Generaller bloğunun tasfiye
edilmesiyle birlikte, 90’lar ve 2000’ler
boyunca rejim krizinin unsurlarından biri
olmuş olan politik İslam şimdi Türk burjuva
devleti ile bütünleşmiş ve rejimin
yönetimini devralmış oldu. Rejimin yarıaskeri karakteri ortadan kalktı.
Generallerin tasfiyesini, egemenler ile
ezilenler arasındaki krizin daha da
yükselmesi
takip
etti.
Emperyalist
küreselleşmenin doğrudan sonuçları olan
ve
giderek
artan
yoksullaşma,
güvencesizleşme, geleceksizleşme, doğa
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ve
şehir
talanı kitlelerde
öfkenin
birikmesine, buna tepki gösterenlerin ifade
ve eylem özgürlüğünün polis şiddetiyle
bastırılması da Gezi İsyanı’nın patlak
vermesine yol açtı. Ulusal hakların değil,
sadece bireysel – kültürel hakların
tanınması esasına dayalı olan ancak
anayasal yurttaşlık konusunda adım
atmayan açılım planı da Kürt halkının
direnişini yedekleyemedi. Kürt kentleri
tekrar direnişe geçti, gerilla geri çekilme
sürecini durdurdu. Rojava Devrimi’nin
zaferi ve 6-8 Ekim Serhildanı ile birlikte
rejimin sömürgeci karakteri sarsıldı ve
rejim tekrardan krize sürüklendi.

şirketlerin vergi “yükünü” azaltacak
politikalar tavsiye etmekten vazgeçmese
de, alışılagelmiş ideolojisinin gerektirdiği
şekilde devletin ekonomideki doğrudan ve
dolaylı etkinliğinin artması, Konya-Kayseri
burjuvazisinin
palazlandırılması,
Arap
sermayesi ile doğrudan ilişkilere ağırlık
verilmesi, Merkez Bankası üzerinde politik
baskı kurulması karşısında aktif bir
mücadele sergilemedi. Dişe dokunur
denebilecek
tek
eleştiri
muhalefet
mülkiyet düzenini riske atan şirketlere
kayyum atanması uygulamasına karşı
yapıldı.8Ancak o da sadece bir tavsiye
derekesinde kaldı.

Aynı süreçte Türk burjuva devletinin ittifak
güçleri olan AKP ve Cemaat arasında önce
MİT, sonra da 17-25 Aralık soruşturmaları
sonucunda patlak veren egemenlik
dalaşını ezilenlerin birleşik demokratik
cephesi
olan
Halkların
Demokratik
Partisi’nin (HDP) serhildanları ve Gezi
ruhunu arkalayarak ilan ettiği 7 Haziran
zaferi takip edince, AKP için rejim krizi baş
edilemez bir hal aldı. Politik İslamcı iktidar
bu krizden rejimi sivil faşist bir yapıya
evriltip savaşı yükselterek çıkmaya çalıştı.
Kürt kentleri yıkıldı, 90 yıllık refleks tekrar
harekete
geçerek
kitle
katliamları
tertiplendi.
HDP
vekillerinin
dokunulmazlığı kaldırıldı ve on binden
fazla üye ve yöneticisi gözaltına alındı, üç
binden fazlası tutuklandı. Cemaatin 15
Temmuz darbe girişimi akabinde ilan
edilen
OHAL
ve
KHK
düzeni,
darbecilerden çok ezilenlerin örgütlü
güçlerine,
basına
ve
demokratik
kamuoyuna saldırının aracı kılındı. Rejim
krizi politik İslamcı faşist diktatörlüğün
tahkimi ile aşılmaya çalışıldı, çalışılıyor.

Bu dönemde önceleri “Çözüm Süreci”ni
destekleyen, çatışma anlarında da tarafları
sağduyulu davranmaya davet ederek
çoğulcu demokrasiyi savunan9 ve Gezi
İsyanı’na yönelik devlet terörünü açık bir
şekilde kınayan TÜSİAD, Çözüm Sürecinin
sona erdirilmesi ve Çöktürme Planı’nın
devreye konulması ile birlikte başlayan
süreçte OHAL ve KHK düzeni ile biçimsel
bile olsa yürürlükte bulunan parlamenter
demokrasinin
ve
söz,
eylem
ve
örgütlenme
özgürlüğünün
tamamen
ortadan kaldırılıp politik İslamcı faşist
diktatörlüğün tesis edilmesi karşısında
sessiz kaldı. Hatta TÜSİAD YK üyesi
Mahmut Boydak’ın gözaltına alınması bile
“hiçbir kurum ve kişi yasal her hangi
denetim ve soruşturmadan muaf değildir”
denilerek
normalleştirildi.10Eğitimin
dinselleştirilmesine ve laiklik karşıtı
açıklamalara
“geleneksel”
tepkisini
sürdürse de11 bunlar kriz yaratabilecek
açıklamalar olmadı. Demokratik reform
çağrıları giderek azalarak, yerini “teröre
karşı
savaşta”
hükümetin
yanında
olduğunu beyan eden, özgürlüklerden
daha çok güvenliğe vurgu yapan
açıklamalar
aldı.
Darbe
sonrasında
oluşturulan “Yenikapı Ruhu” çerçevesinde
birlik çağrıları yapıldı. KHK düzenine son
verilmesi değil, kimi KHK’larda küçük
düzeltmeler yapılması savunuldu.12 En
son bıraktığımızda “Kahraman orduya”
Efrîn’de selamet dileniyor ve “Bu haklı
savaşta” devletin yanında olunduğu
söyleniyordu.13Nihayetinde de TÜSİAD
YİK Başkanı Özilhan’ın liberal demokrasi ve
serbest piyasanın öldüğü, güçlü liderler

Burjuvazi ile Politik İslamın Yeniden
Buluşması
2011’de başlayıp bugüne kadar gelen ve
rejim krizinin giderek derinleştiği bu
süreçte TÜSİAD devletin serbest piyasa
fikrini ve burjuva değişim programını terk
edip adım adım faşizme uyumluluk
noktasına
evrildi.
Hükümete
AB
emperyalizmine entegrasyon görevini
hatırlatmaktan, emeği güvencesizleştirip,
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dönemine
girildiğini
söylemesiyle
ekonomik ve siyasal liberalizm yerini saray
diktatörlüğü himayesi güdümünde bir
şirketler kapitalizminin savunuculuğuna
bırakmış oldu. Doğan Medya Grubu’nun
iktidarın havuzuna devredilmesi, uzun bir
sürecin son halkasıdır, TÜSİAD bağlantılı
sermaye gruplarının siyasal idddialarını
geriye çekişlerinin ve Erdoğan oligarşisi
karşısında salt ekonomik-mali çıkarlarını
savunma pozisyonuna çekilmelerinin bir
simgesidir.
Bu çekilişi kapitalizmin krizinin ve rejim
krizinin geldiği düzeyin bir bileşkesi olarak
okumak
mümkün.
Yukarıda
da
bahsettiğimiz
üzere,
emperyalist
küreselleşme
döneminde
üretimin
parçalanarak
küreselleştirilmesi
yeni
sömürgelerin mali-ekonomik sömürgelere
dönüşümünü koşullamıştı. Bu çerçevede
özellikle 2000’lerin başında uluslararası
tekellerin ve mali sermaye oligarşisinin
fonlar ve yatırımlar yoluyla tüm dünyaya
yayılmaya başlaması ve tükenen iç pazar
karşısında küresel pazara entegrasyon
imkanının
güncel
hale
gelmesinde
işbirlikçi-tekelci burjuvazinin örgütlü gücü
olan TÜSİAD’ın doğrudan çıkarı vardı.
Yabancı sermaye yasalarının çıkması,
sermaye hareketlerinin özgürleştirilmesi,
özelleştirme talanı, emek rejiminin esnek
ve güvencesiz hale getirilmesi ve
borçlandırma stratejisi yoluyla tüketimin
arttırılması
TÜSİAD’ın
kârlarına
kâr
katacaktı. Bu dönemde Cumhuriyetin
başından beri ezilen işçi sınıfının, Alevilerin
ve Kürt halkının uyanışının iç savaşa yol
açmayacak ancak rejimi de koruyacak
biçimde
kapitalist
talan
düzenine
içerilmeleri gerekiyordu. Bu kapsamda
MGK’da somutlanan askeri – faşist
diktatörlüğün
yenilgiye
uğratılması,
parlamenter demokrasi, bireysel – kültürel
haklar ve ifade özgürlüğü çerçevesinde
gelişecek
“demokratik
reformların”
desteklenmesi de TÜSİAD’ın doğrudan
çıkarınaydı.
Küresel kapitalizmin 2008-2009 krizinden
sonraki dönemde ABD’de başlayan aşırı
üretim krizinin uluslararası fonların akış
hızının yavaşlatması sonucu 2010’ların
başında AB’ye, 2014 sonrasında ise Türkiye

gibi mali-ekonomik sömürge ülkelere
tahvil edildi. Üretim ve ticaretin büyüme
hızının
küresel
olarak
yavaşlaması
yetmiyormuş gibi, kurların yükselmesi ile
yerli burjuvazi bir de durduğu yerde artan
net döviz borcu ile karşı karşıya kaldı.
2002’den bugüne üretken bir üretimin
altyapısını döşemekten ziyade uluslararası
tekellerin çıkarına uygun olarak ticaret ve
tüketimin gelişimine odaklanan işbirlikçitekelci burjuvazinin bu kâr daralmasını ve
borç sarmalını aşması serbest piyasa
koşulları içinde mümkün olamazdı. 40
senedir nemalandığı serbest piyasa
ekonomisi
kapitalizmin
demirden
kanunları
neticesinde
şimdi
onun
çöküşünü
koşulluyordu.
Kapitalizmin
krizinin yanında Rejimin 90 yıllık krizinin
yarattığı gerilim de burjuva değişim
programları çerçevesinde çözülememiş,
bilakis yükselerek geri dönmüştü. Maliekonomik sömürgeleştirmenin dayattığı
sermaye talanı ile ekonomik, sosyal ve
kültürel yönden mülksüzleşen ve bu
mülksüzleşmeye karşı gelişen öfkesi de
devlet terörü ile bastırılan kitlelerin direnişi
Alevilerin ve Kürtlerin tarihsel öfkesi ile
birleşerek Gezi İsyanı’na yol açmıştı. Öte
yandan, burjuva değişim programının iflas
etmesi neticesinde Kürt halkı tekrar
ayaklanmış, Rojava Devrimi’nin yükselişi
rejimin sömürgeci dinamiğini sarsmaya
başlamıştı.
Nihayetinde
Gezi
ve
serhildanların
ezilenlerin
birleşik
demokratik ve anti-kapitalist cephesi
HDP’de buluşup ciddi bir alternatif olarak
siyaset sahnesine çıkmasıyla birlikte
işbirlikçi-tekelci burjuvazi devrimci bir iç
savaş riski ile karşı karşıya kalmıştı.
Tarihin bu döneminde TÜSİAD’ın çıkarına
olan yol belliydi. Devlet, mevcut mülkiyet
ilişkilerine, serbest ticaret ilkesine ve
küresel entegrasyonun reddine varmadan
sermayeye ön açıcı bir pozisyonda
ekonomiye müdahil olacaktı. Küresel
krizden ve eşitsiz gelişimden dolayı
daralan kârlar, işçi sınıfının çalışma rejimi
ve vergi politikaları yoluyla çok daha fazla
mülksüzleştirilmesi ve tüm haklarının
OHAL
ile
tırpanlanması
yolundan
ferahlatılacak, yeniden “şahlanış” ise pazar
gelişiminin
askeri-sınai
kompleksi
güçlendirecek olan işgalci ve sömürgeci
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yoldan sağlanması ile mümkün olacaktı.
Ayrıca yükselen devrimci durumun da bir
an önce bastırılması gerekiyordu. Bunu
sağlayacak olan da, hem rıza üretebilen,
üretemediğine de ceberrut yüzünü
gösterebilecek olan bir devlet aygıtı
olmalıydı. Burjuva-faşist politik islamcı
saray diktatörlüğü işte tam olarak bunu
sunuyordu.
Ortada
bu
mükemmel
kombinasyonu verecek siyasi bir alternatif
de yoktu ya da oluşturmanın maliyeti çok
daha fazla olacaktı.
TÜSİAD’ın serbest piyasa fikrine burun
kıvırıp devletin ekonomideki belirleyici
rolünü kutsamaya başlamasının da; OHALKHK rejimi ile parlamenter demokrasinin
ve söz-eylem-örgütlenme özgürlüğünün
tamamen ortadan kaldırılmasına karşı
sessiz kalmasının da; içeride ve dışarıda
faşist savaşı desteklemesinin de; liberal
demokrasi ve hukukun üstünlüğüne
yönelttiği eleştirilerinin de; güçlü liderlere
olan övgülerinin de sebebi işte bu üst üste
binme halidir. TÜSİAD ve saray aynı sınıfın
mensuplarıdırlar. İkisi de emperyalizmin
ekonomik ve siyasi işbirlikçileridirler ve
bugün birlik ve beraberliğe her şeyden
fazla ihtiyaç duymaktadırlar. Tek bir
metaya – “Ural” adlı zırhlı araca bakarak bu
gerçeği görebiliriz. Koç Holding’in ürettiği
Ural hem sarayın ihtiyaç duyduğu askeri
gücü, hem işbirlikçi-tekelci burjuvazinin
sıkışmış kârlarına verilen nefesi hem de
ikisinin
koruduğu
rejimi
bize
göstermektedir.
Ancak buradan işbirlikçi-tekelci burjuvazi
ile saray diktatörlüğünün ruh ikizi
olduğunu çıkarmak fazla kolaycı ve
özensiz bir çıkarım olacaktır. Her şeyden
önce işbirlikçi-tekelci sermayenin çıkarı
sadece yayılmacı savaşta veya emeğin
baskılanmasında değil, aynı zamanda uzun
vadede üretici güçlerin gelişiminde, yani
Sanayi
4.0
sürecini
yakalamakta
yatmaktadır. Nitekim TÜSİAD’ın son 2
yıldaki açıklamalarının çoğunluğunu fen,
teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat
(STEM+A) alanındaki politika ve uygulama
adımlarının
önceliklendirilmesinin
oluşturduğu görülebilir. Ancak ne siyasi
iktidarın önceliğinin budur, ne de politik
İslamcı bir iktidarın böyle bir kapasitesinin

olduğu söylenebilir. Öte yandan, politik
İslamcı iktidarla girişilen mevcut işbirliği
şimdilik muzaffer gözükse de gerici veya
devrimci iç savaş riskini barındırmakta, bu
da mülkiyet düzenine potansiyel tehdit
oluşturmaktadır. Ayrıca saray, esas olarak
kuruluşundan bugüne doğrudan temsilcisi
olduğu ve TÜSİAD’ın rakibi olan KonyaKayseri burjuvazisini palazlandırmakta,
emperyalist sömürü ligindeki yerini
sağlamlaştırıp
ileri
taşımak
için
emperyalist devletler arası çelişkilerden
faydalanma
adına
küresel
düzene
entegrasyonu ve dış ticari ilişkileri
“gereksizce” riske atabilmektedir. İktidarın
içeride ve dışarıda yaşadığı çıkışsızlıktan
kaynaklı
olarak
mülkiyet
düzenine
(dolayısıyla
TÜSİAD’a)
yönelip
yönelmeyeceği de öngörülememektedir.
Nitekim ekonomi politikasındaki buyurgan
ve emredici politikalar işbirlikçi-tekelci
burjuvazinin varoluş zeminine uygun
değildir. Tüm bunlar, son tahlilde
TÜSİAD’ın siyasi “arayışının” hala sona
ermediğini göstermektedir.
Bu arayışın hangi formu alacağı, hangi
siyasi alternatiflere yöneleceğini tartışmak
bu yazının kapsamı dışında. Ancak
TÜSİAD’dan neyin “beklenmeyeceğini”
söyleyebiliriz:
TÜSİAD
işçi
sınıfının,
kadınların, gençlerin, Alevilerin ve Kürt
halkının faşist rejimin krizini derinleştiren
ve halklara politik özgürlük sağlayacak
olan herhangi bir siyasi harekete asla
destek
olmayacaktır.
TÜSİAD
vergi
yasasını ezilenler lehine çevirip şirketlere
yönelik vergi oranlarını, tahakkuku ve
tahsilatı arttıran; sosyal devleti yeniden
canlandırıp emeği esnek ve güvencesiz
hale getiren yasa ve uygulamalara dur
diyen;
özelleştirme
değil,
toplumsallaştırma yanlısı olan herhangi bir
siyasete de asla destek olmayacaktır. Sınıf
çıkarları
gereği
kapitalizmin
erken
dönemlerinde gericiliğe karşı burjuva
demokrasisini inşa eden ve kitlelerde
demokratik esinler yaratan burjuvazi, yine
sınıf çıkarları gereği tutarlı bir demokrat
olamaz, demokrasi savaşımını sonuna
kadar götüremez. Onun bu kabiliyeti
kapitalizmin emperyalizm evresine girdiği
dönemin başından beri çok daha azalmış,
geldiğimiz nokta da ise çıkarına olan asıl
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şey, biçimsel de olsa bir demokrasinin
gelişimi değil, siyasi gericilikle uzlaşarak
yayılmak olmuştur. TÜSİAD’ın geldiği hal,
burjuvazinin çürümesinin son evresidir.
Kısacası TÜSİAD herhangi bir sol hareketin
demokratik bir muhalefet bekleyeceği,
işbirliği yapacağı, yedekleyeceği hatta
yalıtacağı değil, aksine savaşacağı bir
örgüttür.

7 Bkz. 31 Temmuz 2008 tarihli basın
bülteni www.tusiad.org.tr
8 Bkz. 17 Haziran 2016 tarihli basın bülteni ve
uzman görüşü www.tusiad.org.tr
9 Bkz. 11 Ağustos 2012 tarihli basın
bülteni www.tusiad.org.tr
10 Bkz. 4 Mart 2016 tarihli basın
bülteni www.tusiad.org.tr
11 Bkz. 23 Şubat 2012 ve 26 Nisan 2016 tarihli
basın bültenleri www.tusiad.org.tr
12 Bkz. 25 Aralık 2017 tarihli basın
bülteni www.tusiad.org.tr
13 Bkz. 2 Şubat 2018 tarihli basın
bülteni www.tusiad.org.tr

NOTLAR
1 Sputnik
18.01.2018 https://tr.sputniknews.com/ekono
mi/201801181031865444-tusiad-tuncayozilhan-liberal-piyasa/
2 Örgütün kurucuları olan kapitalistler Feyyaz
Berker, Selçuk Yaşar, İbrahim Bodur, Osman
Boyner, Vehbi Koç, Nejat Eczacıbaşı, Sakıp
Sabancı, Raşit Özsaruhan, Ahmet Sapmaz,
Melih Özakat, Hikmet Erenyol, Muzaffer
Gazioğlu’dur.
3 Bkz. 21 Nisan 2003, 17 Temmuz 2003, 25
Temmuz 2003, 7 Ağustos 2003, 12 Aralık 2003,
6 Ekim 2004, 11 Kasım 2005, 16 Ağustos 2005,
9 Kasım 2006 ve 30 Mart 2007 tarihli TÜSİAD
Basın Bültenleri www.tusiad.org.tr
4 Bkz. 3 Mayıs 2004, 22 Ekim 2005, 15 Kasım
2006 tarihli TÜSİAD Basın
Bültenleri www.tusiad.org.tr
5 Bkz. 25 Nisan 2007 tarihli basın
bülteni www.tusiad.org.tr
6 Bkz. 29 Nisan 2007 tarihli basın
bülteni www.tusiad.org.tr
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RADİKAL
DEMOKRASİ, HALK
DEMOKRASİSİ VE
KAPİTALİZM
Güney Işıkara

Avusturyalı iktisatçı Joseph Schumpeter
bireylerin seçilmiş temsilciler yoluyla
politik sürece müdahil oldukları ve
sonuçlar üzerinde son sözü söyleyerek
ortak bir kamu yararını tesis etmeye
çalıştıkları kurumsal düzeneği ‘klasik
demokrasi anlayışı’ olarak tanımlar. Buna
göre, bütün yurttaşların malumu bir kamu
yararı mevcuttur. Verilecek her karar,
atılacak her adım kamu için tartışmasız bir
şekilde faydalı ya da zararlı olarak
değerlendirilebilir. Bu, bütün yurttaşların
birçok konuda hemfikir olduğu çelişkisiz
bir ‘kamu iradesi’ne denk düşer.
Bu demokrasi tahayyülünü safça bulan
Schumpeter itirazlarını sıralar: Kusursuz bir
uzlaşıyla tanımlanmış bir kamu yararından
söz edilemez. Aynı karar, toplumun bir
kesimine fayda sağlarken bir başka kesimi
için zarar içerebilir. Öyle ki, iktisatçıların
varsaydığı
şekilde
bütün
bireylerin
faydalarını ençoklaştırdığı bir dünyada bile
çıkar ve fikir çatışmasından kaçmak
mümkün değildir. Örneğin tüm ‘rasyonel’
bireyler sağlık hizmetleri sunan bir sistem
arzulasa da bunun nasıl finanse edileceği
noktasında bir fikir birliği oluşmaz. Böylece
tek sesli bir ‘kamu’ ya da ‘halk iradesi’nden

bahsetme olanağı da ortadan
(Schumpeter, 2003: 250-253).

kalkar

Bu nedenle Schumpeter, biricik halk
iradesinin seçilmişler tarafından hayata
geçirilmesini öngören bu anlayışı terk
eder. Gerçekte demokrasi, karar verici
politik önderlik konumlarını ele geçirmek
için girişilen rekabette, yani seçim
rekabetinde ortaya çıkar. Her bir yurttaşın
politik önderlik için aday olma ve rekabet
etme
özgürlüğünün
bulunduğu,
yöneticilerin toplum tarafından yeniden
seçilerek
veya
seçilmeyerek
ödüllendirildiği/cezalandırıldığı bu durum
birçok tehlikeyi de beraberinde getirir.
İktidar, elindeki erki rıza ve destek imal
etmek
için
kullanabilir.
Böylece
demokrasinin yapı taşı olan rekabet süreci
zedelenebilir. Yine de Schumpeter’e göre
sonuçtan ziyade sürece vurgu yapan bu
demokrasi anlayışı, tüm zaaflarına rağmen
gerçekçi olması itibarıyla diğerlerinin
önüne geçer (Schumpeter, 2003: 22.
bölüm).
Çağımız
Schumpeter’in
bahsettiği
rekabetin en haksız biçimde yürütüldüğü
durumlara tanıklık ediyor. Politik ‘serbest
rekabet’, gerek kendi içinden, gerekse
ekonomik rekabetin sonucu olarak ortaya
çıkan politik ve ekonomik (daha doğrusu,
politik ekonomik) güç odakları tarafından
hakim
ve
yöneten
sınıflar
lehine
kısıtlanıyor. Medya tekellerinin, partilerin
aldığı hazine yardımlarının ve seçim
kampanyalarına yapılan özel bağışların,
yeri geldiğinde politik ve hukuki baskıların
seçim
rekabetini
ne
derece
şekillendirdiğini hatırlatmamıza dahi gerek
yok. Birçok ülkede – Türkiye dahil –
egemenlerin
repertuarında
miting
bombalatma, kalabalığın üstüne ateş
açtırma gibi başka araçlar bulunduğunu
söylememize de…
Bu yazıda klasik/liberal demokrasiyi aşma
iddiası
taşıyan
radikal
demokrasi
anlayışından
hareketle
ekonomi ve
demokrasi arasındaki ilişki üzerine kafa
yoracağız. Bunu yaparken, kapitalizm ve
yurttaşların bireysel/toplumsal yaşamları
üzerinde söz sahibi oldukları bir halk
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demokrasisinin bir arada var olup
olamayacağı sorusuna cevap arayacağız.

eklemlenmeli, radikal ve çoğulcu bir
demokrasi mücadelesine katılmalıdır.

Parlamenter Demokrasinin Ötesinde

Öncelikle, yukarıda sayılan her bir
hareketin haklı davasının ‘devrim ertesine’
bırakılamayacak kadar acil ve meşru,
indirgemecilikle sınıf mücadelesinin ‘altına’
monte edilemeyecek kadar özerk (ve
onunla iç içe geçmiş) olduğunun altını
çizelim. Ayrıca, sosyalist bir devrimin
bütün
bu
sorunları
kendiliğinden
çözeceğini varsaymak da saflık olur. Yatay
eklektizme karşı çıkmamızın sebebi bu
yataylığın
sınıf
mücadelesine
halel
getirecek olması değil. Aksine, kimlik ve
hak mücadeleleriyle çok boyutlu olarak iç
içe geçmiş niteliği politik ifadesini
bulmadığı müddetçe sınıf, içi boş, kadük
bir kategori olarak kalır.

Liberal demokrasi anlayışının teorik
açmazları ve yirminci yüzyıl boyunca
ürettiği/karşılaştığı
krizler,
SSCB’nin
kapitalist restorasyon sürecine girmesi ve
ardından dağılması, ve özellikle Soğuk
Savaş döneminden itibaren toplumsal
mücadelelerin kendini ifade ettiği parçalı,
dinamik yapı (feminist hareket, LGBTİ
hareketi,
savaş
karşıtı
hareket,
sömürgecilik
karşıtı
bağımsızlık
hareketleri, çevre hareketi, insan hakları
hareketi, sivil haklar hareketi, vs.) solda
hem teorik hem de pratik yeni arayışları
beraberinde getirdi.
En
popüler
ifadesini
Laclau
ve
Mouffe’un Hegemonya ve Sosyalist Strateji:

Radikal
Demokratik
Bir
Politikaya
Doğru isimli eserinde bulan bu yaklaşım

(şüphesiz yazarlara ve bu yaklaşımı
benimseyen hareketlere özgü farklılıklar
içermekle
beraber)
emekçi
sınıflar
önderliğinde örgütlenecek bir sosyalist
kurtuluş perspektifini aşma gerekliliğini
vurgular. Söylem düzeyinde sosyalizm
iddiası sürdürülse de, üretim araçlarının
toplumsallaştırılması ve bu zeminde
toplumsal
ilişkilerin
yeniden
düzenlenmesinin
yerini
özerklik
ve
özyönetim alır.
Radikal demokratik yaklaşımda politik
olana ayrıcalıklı bir rol biçilir. Buna göre,
merkezi politik kategori olan hegemonya,
Hobbes/Rousseau tarzı bir toplumsal
sözleşme ya da Marksist-Leninist bir sınıf
ilişkisi olarak ele alınamaz. Hegemonya
politik alanın içinde ve öncelikli olarak bir
söylemsel pratik olarak anlaşılmalıdır.
Aynısı bu alandaki özneler (kimlikler) ve
bunların karşı-hegemonya mücadelesi için
de geçerlidir (Laclau ve Mouffe, 2001: x –
xix).
Bu açıdan bakınca, sınıf hareketi de
feminist hareketin, LGBTİ hareketinin,
çevre hareketinin, ırkçılık karşıtı hareketin
ve diğerlerinin yanına yatay bir düzlemde

Ancak, sınıf meselesinin bu şekilde bir
yataylığa indirgenmesi, onun politik alana
hapsedilmesine denk düşer. Emek–
sermaye çelişkisi böylece bir demokrasi
sorunu
olarak
yeniden
tanımlanır;
uzlaşmaz nitelikteki bu iki unsur, politik
alanın içinde uzlaştırılır. İktidara, tabiyet ve
baskı
ilişkilerine
karşı
verilen
mücadelelerde hiçbir öznenin (yani, sınıfın)
ayrıcalıklı bir konumu kalmaz (Laclau ve
Mouffe, 2001: 152f.).
El çabukluğuyla makas değiştirilmiş,
ekonomik alanda ve sınıf özelinde de
sömürünün yerini tabiyet, baskı ve
tahakküm almıştır. Donmuş, ölü emeğin
(üretim araçlarının ve emek nesnelerinin)
canlı emekle girdiği ilişkide sermaye
niteliğine bürünmesinin üstü örtülür. Bir
toplumsal ilişki olarak ele alındığında
sermayenin ücretli emeği gereksindiği ve
girdiği her döngüden kendini genişleten
değer olarak çıktığı, dolayısıyla yapısal
olarak ücretli emeği sömürerek var olduğu
gerçeği
önemsizleştirilir.
Sorun,
tabiyet/baskı/tahakküm
çerçevesinde
yapılan politik alan analizi değil, bunun
ekonomik olanla ilişkisinin koparılıp
atılmasıdır.
Sermaye birikimi yalnızca canlı emeğin
ücretli
emek
biçiminde
kalmasıyla
mümkün olur. Tek tek işçiler A ya da B
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firmasında çalışmak zorunda değildirler.
İstedikleri takdirde başka bir firma yahut
sektörde de iş arayabilirler. Ancak
yaşamlarını sürdürmek için emek güçlerini
ücret karşılığında satmak zorundadırlar –
yani, bir sınıf olarak üretim araçlarının
mülkiyetini elinde bulunduran kapitalist
sınıfa mecburdurlar.
Aynı şekilde, tek tek işletmeler, şu ya da
bu işçiyi istihdam etmek zorunda değildir.
Piyasadaki milyonlarca işçiden/işsizden
uygun gördüklerini seçebilirler. Fakat kâr
elde etmek, sermaye birikimini mümkün
kılmak için kapitalist sınıf işçi sınıfına, onun
ücretli emeğine mecburdur. Marx’ın
kapitalizm analizinin merkezine bireyleri
değil sınıfları koymasının sebebi de bu
yapısal mecburiyette gizlidir. Birbirinin
konumunu ve niteliğini karşılıklı olarak
(yeniden) üreten bu maddi üretim ilişkileri,
içinde yapısal olarak sömürüyü, eşitsizliği,
baskıyı barındırır.
Kısacası, tahakküm ve baskının yegane
kaynağı üretim ilişkilerinde olmamakla
beraber, bundan tümüyle bağımsız ele
alınması da mümkün değildir. Tam da
eleştirdiğimiz bu zeminde hareket eden
Laclau ve Mouffe, şu sonuçlara ulaşır:
Ekonomik alan belirli içsel yasalara tabi
olarak kendi kendisini düzenleyen bir yer
değildir. Buna bağlı olarak, sınıfsal bir
çekirdekte sabitlenebilecek ve çıkarını
burada ifade edecek toplumsal öznelerin
oluşumunu gerekli kılan bir ilke de yoktur
(Laclau ve Mouffe, 2001: 75-88). Böylece
‘özcülüğün son kalesi’ olan ekonomi de
fethedilmiş,
mülkiyet
ilişkileriyle
belirlenmiş
yapısal
niteliklerinden
arındırılarak söylemsel pratik zemininde
çoğulcu/radikal
demokrasi
saflarına
kazandırılmıştır.
Radikal
demokrasi
paradigmasını
benimseyen
yazar
ve
hareketlerin
Laclau/Mouffe ile her konuda hemfikir
olmadığını bir kez daha belirtmekte fayda
var (ilgilisi için daha detaylı bir
değerlendirme şurada bulunabilir: Saygılı,
2016). Ancak, ekonomik olanın politik
olana tabi kılınması ve kooperatifçilik,
yerellik ve özerklik gibi biçimlerin öne

çıkarılması sonucunda sosyalist devrim
tahayyülünün
gözden
kaybolması
hepsinin ortak özelliğidir.

Somut koşullara bağlı olarak demokratik
devrim stratejisinin, ezilen kimlik ve
emekçi sınıfları bir araya getirebileceğini,
böylelikle
deneyimlenen
özneleşme
sürecinin devrimci bir potansiyeli açığa
çıkarabileceğini
özellikle
belirtmemiz
gerekiyor. Ezilenlerin demokrasi ve eşitlik
mücadelesi, bu yönüyle, devrimci bir
sosyalist stratejiye ters düşmez.
Bu notu düştükten sonra yazının esas
konusuna,
yani
kapitalizmin
içsel
dinamikleriyle bir halk demokrasisinin
nasıl
ters
düştüğünü
incelemeye
geçebiliriz.
Meta Üretimi ve Eşitlik Fikri
Marx ve Engels Komünist Manifesto’nun
ilk sayfalarında, feodal ilişkilerin yerini alan
kapitalist üretim tarzının ve bu değişimin
taşıyıcısı konumundaki burjuva sınıfının
ortaya çıktığı dönemdeki ilerici rolünü
önemle vurgular. Buna göre, tarihte son
derece devrimci bir rol oynayan burjuvazi,
iktidarı ele geçirdiği her yerde insanı
‘doğal üst’lerine tabi kılan bağları
parçalamıştır. Efendi – köle, feodal bey –
serf, lonca ustası – kalfa gibi ilişkileri
tanımlayan görünür bağlar
ortadan
kalkmış, birer eşit olan, birbiriyle göz
hizasında duran insan ile insan arasında
tek bir ilişki kalmıştır – ödeme yoluyla
gerçekleşen mübadele (Marx ve Engels,
2018: 19-21).
Manifesto’daki
bu
materyalist
tarih
anlayışını biraz açalım: Meta üretiminin
baskın
unsur
olduğu
(ya
da
evrenselleştiği)
durumda
bireyler
birbirlerinin karşısına meta sahibi eşitler
olarak çıkarlar (emek gücünün de bir meta
olduğunu, dolayısıyla işçinin de bu eşitlik
ilişkisinin
bir
parçası
olduğunu
hatırlayalım).
Kökü
maddi
üretim
ilişkilerinde bulunan bu biçimsel eşitlik
ilişkisi, politik olarak ifadesini kapitalizmin
gelişmesiyle kazanmaya başlar. Soyut
insan
emeğinin
eşitliğine
dayanan
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kapitalist piyasa ekonomisi, yukarıda
değindiğimiz efendi – köle, bey – serf,
lonca ustası – kalfa vb. arasındaki
belirleyici ‘doğal’ eşitsizlikle uzlaşmazlık
içindedir. Dolayısıyla bu bağlar tasfiye
edilir
ve
(en
azından)
Franzsız
Devrimi’nden itibaren eşit yurttaşlık
‘zamanı gelmiş bir düşünce’ olarak tarih
sahnesine çıkar.
Ancak burjuvazi, eşitlik şiarını benimsemiş
olsa da bu hakların hiçbirini kendiliğinden
bahşetmemiştir.
ABD’de
otobüslerin
beyazlar için ayrılan sıralarından birine
oturduğu ve kalkmayı reddettiği için Rosa
Parks hakkında cezai işlem başlatılırken
takvim yapraklarında 1955 yazdığını
hatırlayalım. Bugün çok ‘doğal’ bir hakmış
gibi gözüken genel oy hakkıysa birçok
ülkede – uzun süren mücadeleler
sonucunda – İkinci Dünya Savaşı’nı izleyen
yıllarda tanınmıştır.
Yine de, eşitlik fikrinin insan aklına
düşmesini izleyen dönemde fikir ve ifade
özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, seçme ve
seçilme hakkı, vs. gibi unsurları içeren, hak
ve özgürlükleri temel alan bir düzenin
tesis olduğunu, bizim de demokrasi ve
ekonomik olan arasındaki ilişkiye böyle bir
bağlamdan
baktığımızı
varsayalım.
Kapitalizm ve demokrasi bu çerçevede
örtüşür
mü?
Birbirlerini
besleyerek
güçlendirirler mi? Yoksa tersine, biri
ötekinin altını mı oyar? Kapitalizm ve halk
demokrasisi bir arada var olabilir mi?
Kapitalizm ve Demokrasi
Öncelikle, temsili demokrasinin yerleşmesi
ve genel oy hakkının tanınmasıyla (elde
edilmesiyle) birlikte kapitalizm, burjuvazi
dışındaki toplumsal sınıfların da politik
alanda söz sahibi olmasının yolunu
açmıştır. Politik iktidarı elinde bulunduran
yönetici
tabaka,
hakim
sınıf
olan
burjuvaziyle özdeş (ya da onun bir kesimi)
olmak
zorunda
değildir.
Şüphesiz,
kapitalizmle
demokrasinin
paralel
mecralarda aktığı tezine karşı akla gelen
ilk itiraz, elinde bulundurduğu muazzam
zenginlik aracılığıyla burjuvazinin bir gölge
iktidar oluşturacağı, böylece demokrasinin

yalnızca
bir
oy
verme
ritüeline
indirgeneceğidir.
Bunu
olumsuzlamamakla beraber, kapitalizm ve
demokrasi
arasındaki
daha
örtülü
uzlaşmazlıkları masaya yatıralım:
Kapitalist üretim tarzı, üretim araçlarını
özel mülkiyetinde bulunduran kapitalist
sınıfın yanı sıra, yaşamını idame ettirmek
için emek gücünü satmaktan başka hiçbir
çaresi
bulunmayan,
tarihsel
olarak
mülksüzleştirilmiş bir sınıfı gereksinir.
Burjuva hukuk sisteminde özel mülkiyet
en kalın duvarlarla koruma altına alınmıştır.
Böylece kapitalistlerin emek üzerindeki
örtük hakimiyeti – yani, emekçinin hayatta
kalmak için emek gücünü satmaya
mecbur olması, politik hak ve özgürlükler
alanında değil, değiştirilmesi (bırak teklif
etmeyi) akıldan bile geçirilemeyecek
mülkiyet ilişkileri alanında tesis edilir.
Emekçiler,
‘politik’ değil ‘ekonomik’
nedenlerden dolayı emek güçlerini
satmak zorundadırlar. Böylelikle ‘politik
olan’ ve ‘ekonomik olan’ görünüşte
birbirinden ayrışır. Demokrasi, burjuva
tahayyülünde yalnızca politik alana ait bir
sorundur. Hak ve özgürlükler, yasa önünde
eşitlik, seçim yoluyla halk iradesinin
temsiliyetinin sağlanması bu alanda ele
alınır. Başka bir gezegen olan ekonomik
alandaysa gelir dağılımı bozukluğu, işsizlik,
ücretlerin düzeyi, açlık ve yoksulluk gibi
‘teknik’ meseleler ‘uzmanlar’ tarafından
değerlendirilir.
Demokrasi bu şekilde politik alanla sınırlı
biçimde tanımlandığı ölçüde kapitalizmle
yan yana var olabilir. İnsanların günlerinin
(hatta yaşamlarının) çok büyük bir kısmını
zihinsel ve maddi olarak içinde geçirdikleri
iş yerindeyse demokrasiye yer yoktur.
Burada – kapitalizm öncesi üretim
tarzlarında olduğu gibi – emek ürününün
bir kısmına işveren tarafından el koyulur;
karar alma ve uygulama mekanizmaları
katı bir hiyerarşi içinde tanımlanır;
çalışanlar titizlikle gözetlenir; şartlar
gerektirirse emekçi, geçim aracından
koparılıp sokağa atılır. Ancak bütün bunlar
demokrasiye ters düşmez, çünkü her şey
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ekonomik alanda, piyasa topraklarında
olup biter.
Politik
ve
ekonomik
olanın
ayrıştırılmasında
mülkiyet
ilişkilerinin
(üretim araçlarının özel mülkiyetinin)
rolünün altını çizmeliyiz. Emek gücünü
satma
zorunluluğu,
işçinin
üretim
araçlarından yoksun olmasının dolaysız
sonucudur. Tabiyet, tahakküm ve baskı
ilişkilerini incelerken özel mülkiyetin
sorunsallaştırılmaması,
politik
olanla
ekonomik olanın birbirinden bağımsız iki
alan olarak kavranmasıyla ilintilidir. Bu
yanılsamanın sonucunda, bir yandan
politik alanda demokrasi ve eşitlik herkes
için tanımlanırken, diğer yandan insan
hayatının büyük kısmının içinde geçtiği
ekonomik alan bu haklardan arındırılır.
Liberal düşünürler, özellikle Soğuk Savaş
döneminden itibaren politik olan –
ekonomik olan ikiliğine sıkça başvurmuş,
kapitalizm/büyüme
ve
demokrasi/özgürlük arasında çift yönlü
nedensel bir ilişki önermiştir. Ülkemizde
sıklıkla dillendirilen ‘yabancı sermaye
demokrasinin gelişkin olduğu, hak ve
özgürlüklerin hukuk tarafından güvenceye
alındığı ülkelere giriş yapar, yatırım
çekmek için demokratikleşmeliyiz’ görüşü,
(yatırımları insan hak ve özgürlüklerinin
üstüne koyma abesliği bir yana) bu
yanılsamanın bir sonucudur. Sermaye
birikimi mülkiyet ilişkileriyle belirlenmiş ve
demokrasinin kapıdan içeri sokulmadığı
ekonomik alanda gerçekleşir. Sermayenin
küresel
haritada
batıdan
doğuya,
kuzeyden güneye doğru göçmesinin
sebebi de ‘gelişmekte olan’ bu ülkelerde
emek gücünün bol ve ucuz, çalışma
koşullarının kölelikten hallice, kısacası
maliyetlerin düşük olmasıdır. Birikim
dinamiklerini, ya da bir bütün olarak kendi
hakimiyetini
tehlikeye
atacak
dengesizlikler
oluşmadığı
müddetçe
sermaye, liberal demokrasiden sosyal
demokrasiye, hatta faşizme kadar her türlü
politik çerçevede uyumla işini görebilir.
Kapitalizmin demokrasi konusundaki bu
‘esnekliği’, kapı kapı gezip dünyaya
‘başarının
sırrını’ anlatan
demokrasi

havarisi ve refah şampiyonu ülkelerin
‘dışarıdaki’ tutumlarında da ortaya çıkar.
Gerçekten de, bu ülkelerin sicili köle
ticareti, sömürgecilik, soykırım, küresel
barış bekçiliği görevine eşlik eden rekor
silah imalatı ve ihracatı, çevre ülkelerin
yağma ve talanı, bu ülke halklarına yaşamı
zindan eden gerici rejimlere verilen maddi
ve askeri destekten geçilmez.
Kapitalizm, çatışan bireysel/sınıfsal/ulusal
çıkarlar üzerinde yükseldiği ölçüde
demokrasi ve özgürlüklerle ilişkisinde
fırsatçı ve ikiyüzlüdür. Üretim araçlarının
özel mülkiyetine dayalı bu toplumsal ilişki
ilga edilmediği müddetçe bir halk
demokrasisinden söz etmek mümkün
olmayacaktır.
Radikal Demokrasi mi Sosyalist
Demokrasi mi?
Son cümlede dile getirdiğimiz iddiayı biraz
açalım:
Demokrasi
kavramından
yurttaşların yönetimde söz söyleme
hakkını, doğrudan ya da dolaylı olarak
kendi kendilerini yönetmesini anlıyorsak
kapitalist piyasanın işlevine daha yakından
bakmalıyız.
Diyelim ki ‘politik alanda’ tanımlandığı
kadarıyla epey gelişkin bir demokratik
rejime sahibiz. Bu, üretimin kâr için
yapıldığı, toplumsal kaynakların piyasa
kanalıyla (ortalamanın üzerinde) kâr
vadeden alanlara doğru yönlendirildiği
gerçeğini değiştirmez. Neyin ne kadar
üretileceğini, hangi üretim tekniklerinin
kullanılacağını, hangi alanda istihdam
yaratılacağını birbiriyle rekabet içinde
bulunan tekil sermayelerin aldığı kararlar
tayin eder. Ancak, kapitalist rekabetin
doğası gereği bu kararlar tek bir
prizmadan geçirilerek alınır: Maliyetler
kısılmalı, kâr ençoklaştırılmalıdır.
Bu açıdan bakıldığında gerek bireyin,
gerek toplumun maddi varoluş koşullarını
düzenleyen birçok unsur demokrasi ve
eşitliğin (yani, politik alanın) erişim alanının
dışında kalır. Kendini gerçekleştirme,
çalışma hakkı herkes için tanımlanmış olsa
da fiilen sermayenin dayattığı ücret ve
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koşullarda çalışma hakkına dönüşür.
Bunun yanı sıra, istihdam bile kâr
üzerindeki etkileriyle değerlendirildiği için
emekçinin geçim araçlarına erişimi piyasa
buyruklarına terk edilir. Yaşam, hem varlığı
hem de niteliğiyle, piyasanın durumuna,
kâr beklenti ve gerçekleşmelerine bağlıdır.
Örnek olarak, verili bir anda milyonlarca
işsizin bulunduğu bir ülkeyi ele alalım.
Planlı bir geçiş süreciyle bu kitle, ülkenin
üretim yapısına uygun bir eğitim/staj
sürecinden geçirilerek istihdam edilebilir
ve işsizlik sorunu tarihe karışabilir. Üstelik,
yine planlı bir uyum sürecinin sonucunda
tam istihdamla birlikte çalışma saatlerinin
önemli oranda azaltılması işten bile
değildir. Ancak, tüm mesele ‘plan’
konusunda düğümlenir. Kutsal özel
mülkiyet topraklarında üretim araçlarının
sahiplerine hiçbir plan dayatılamaz.
Demokrasi ve eşitlik, bilhassa da kendi
kendini yönetme iddiası, sınırları mülkiyet
ilişkilerince korunan bu alana giremez.
Sonuç olarak, halkın yaşamın (yeniden)
üretimi
ve
örgütlenmesi
sürecine
demokratik katılımı, kâr ve piyasa
boyunduruğu parçalanmadığı müddetçe
bir hayaldir. Kapitalist meta üretimi, eşitlik
fikrinin
tarih
sahnesine
bir
daha
kaybolmaksızın çıkmasına önayak olmuş,
bu hayalin kurulmasını mümkün kılmıştır.
Ancak, hayalin gerçeğe dönüşmesinin
önündeki
engel
de
kapitalizmin
kendisinden başka bir şey değildir.
‘Politik olan’ ve ‘ekonomik olan’ arasındaki
yarılma,
bir
yanıyla
kapitalizmin
demokrasiyle olan ilişkisinin özüne denk
düşerken, diğer yanıyla da bir yanılsama
üretir. Ekonomik olanın politik olan içinde
eritilmesi yazı boyunca vurgulamaya
çalıştığımız mülkiyet ilişkilerinin içerdiği
uzlaşmazlığı karartır. Sermaye ve emek
arasındaki karşıtlık, politik mücadele
yoluyla uzlaştırılamaz. Böyle bir uzlaşmayı
öngören radikal demokrasi düşüncesi,
mülkiyetin
niteliği yerine niceliğine
odaklandığı,
yani
yoğunlaşmış
ve
merkezileşmiş sermaye yerine küçük
mülkiyeti, kooperatifçiliği öne çıkardığı
ölçüde sermaye ilişkisini ve bunun içerdiği

birikim dinamiklerini ortadan kaldırmaz.
Politik olan – ekonomik olan ikiliğinin
içerdiği soru, birinden birine öncelik
verilmesiyle değil, ekonomik olanın politik
ifadesini bulacağı mücadele kanallarının
açılması ve politik olanın ekonomik olanla
iç içeliğinin anlaşılmasıyla cevaplanabilir.
Hegemonya ancak toplumsal ilişkilerin
bütünlüğünün gözetildiği, yani bahsedilen
ikiliği aşmayı hedefleyen bir çerçevede
anlam kazanır.
Politik ve ekonomik olanın arasındaki
makas bu bütünlüğü kavrayan bir pratik
yoluyla daraltılabilir. İkiliğin tamamen
ortadan
kalmasıysa,
kendi
kendini
yönetme pratiğinin politik alanı aşarak
maddi üretim sürecini de kapsaması
sonucunda gerçekleşebilir. Ancak bunun
için, ekonomik alanın etrafını ören özel
mülkiyet duvarının parçalanmasından
başka bir yol yoktur. Böylelikle, kendi
yasalarına sahip, özerk bir ekonomik alan
ortadan kalkmış, dolayısıyla politik olan –
ekonomik olan ikiliği de aşılmış olur. Ne
mülkiyet ilişkilerini kutsayan burjuva
demokrasisi,
ne
de
bunu
sorunsallaştırmaktan
kaçınan
radikal
demokratik proje gerçek bir halk
demokrasisi tesis edebilir.
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İDRİS KÜÇÜKÖMER,
İBRAHİM
KAYPAKKAYA VE
TÜRKİYE’DE DEVRİM
OLASILIĞI
Alp Altınörs

entelijansiya içinden beklenmedik bir
destek olarak iz bıraktı. Küçükömer’in adı
ve tezleri, özellikle AKP’nin Avrupa Birliği
projesinin yürütücülüğünü yaptığı 20022010 döneminde sıkça gündeme geldi,
“Yetmez ama Evet” koalisyonuna uzanan
sürecin teorik gıdasını oluşturdu. Ne var ki
2010 sonrasında hızla unutuldu.
Makalemize,
bu
kitap
ekseninde
Küçükömer’in tarih üzerine görüşlerini
inceleyerek başlayacak, ardından İbrahim
Kaypakkaya’nın
onunla
yaptığı
pek
bilinmeyen polemiği aktararak, İbrahim’in
reformizmden kopuşunu bizzat kendi
görüşlerinden takip edeceğiz ve nihayet,
bütün bu tarih okumaları üzerinden
Türkiye’de devrim olasılığının hangi
bağlamda ortaya çıkabileceğine dair fikir
yürüteceğiz.
Osmanlı’nın Niteliği, Sened-i İttifak,
Tanzimat, Meşrutiyet
İdris Küçükömer, Osmanlı’nın feodal
olmadığı, dahası sınıfsal karakterinin
belirgin
olmadığı
görüşündedir.
Osmanlı’ya dair analizlerinde sınıf öğesi
bariz biçimde eksiktir, hatta daha da ileri
gidersek “yok”tur. Örneğin, şöyle der:

İdris Küçükömer, 1960’lı yıllarda TİP ve
FKF çevreleriyle belli bir ilişkisi bulunan,
iktisatçı bir akademisyendi. 27 Mayıs
darbesinin siyasal yaşamı belirlediği, 1961
Anayasası’nda yer alan kısmi demokratik
haklar temelinde örgütlü bir halk
muhalefetinin
yükselmeye
başladığı,
CHP’nin “Ortanın Solu” siyasetine geçerek
halk kitlelerinin sola kayışına set çekme
arayışında olduğu bir dönemde “Düzenin
Yabancılaşması” başlığı altında toplanacak
çeşitli makaleler yazdı. Makalelerin ilan
edilmiş amacı; CHP’nin bu yeni sloganına
karşı sosyalistleri uyarmaktı. Ancak “Sol
sağdır, sağ da soldur” şeklinde özetlenen
tezleriyle O, Türkiye soluna, CHP’den
kopma çağrısı yapmakla kalmıyor, Adalet
Partisi’ni
destekleme
tavsiyesi
de
veriyordu. Dolayısıyla, onun tezleri, tarihte,
Adalet
Partisi
ve
türevlerine
sol

Emekçiler karşısında, bu üretim gücüne
sahip olarak sadece Padişah vardı.
Padişah sınıf olmadığı gibi onun rütbe
verdiği
ve
istediği
zaman
değiştirebildiği alt gruplara da sınıf
olarak bakılamaz. … Yani, emekçi
olmadıkları gibi, üretim aracı sahibi de
değillerdi. (Küçükömer, 2007: 36)

Bu doğru değildir, Osmanlı ailesi toprak
sahibi soylu bir aileydi; ailenin fertleri de
(kadınlar dahil) üretim aracı sahibiydi.
Avrupa’daki feodalizmin aksine çok sayıda
soylu aile yoktu, tek soylu aile ve ona bağlı
olarak üretim ilişkilerine dahil olan
kapıkulları vardı. Başka soylu ailelerin
gelişmesi, böylece merkezi feodalitenin
zayıflaması, sürekli ve sistematik biçimde
Saray tarafından bastırılıyor ve (Osmanlı
tabiri ile) “sivrilen baş koparılıyor” idi. Oysa
aynı süreklilikte, yerel feodal aileler
filizleniyor ve ekonomik güç kazanıyordu.
Yerel feodaller, tımar sisteminden iltizam
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sistemine geçişle (16. ve 17. yüzyıl) birlikte
özellikle güçlendiler ve kalıcılık kazandılar.
Kimi mülkler üzerinde az çok sürekli bir
özel sahipliği tesis edebildiler. Yerel
tefeci-tüccar sermayesi bunların ellerinde
birikti. “Mütegallibe” ve daha sonra “âyan”
tabir edilen bu aileler, vergiyi toplayan güç
olarak yerelde devlet iktidarını paylaştılar.
Merkezi devlet otoritesinin zayıfladığı
dönemlerde güçlendiler.1 O kadar ki, 18.
yüzyıl boyunca yükselen güçleri, nihayet
onlara, 1808’de Sened-i İttifak ile Saray’a
bir güç paylaşımını dayatma imkanı
sağladı. Gerçi bu Senet hiçbir zaman
uygulanmadı, hemen ardından gelen II.
Mahmud iktidarı, bir kez daha merkezi
feodalitenin mutlak egemenliğini en
acımasız yöntemlerle, özellikle de âyan
üzerinde sağladı. Ama Sened-i İttifak’tan
itibaren, artık âyanın toprak üzerindeki
sahipliği
tescillenmiş
oldu.2 Devlet
iktidarına ortaklıkları ise prensipte kabul
edilmiş oldu, her ne kadar bu prensip
sadece, Tanzimat döneminde kurulan ve
âyandan oluşan yerel meclisler ve 1. ve 2.
Meşrutiyet dönemlerinde kurulan “Âyan
Meclisi” ile karşılık bulacak olsa da.3
Osmanlı’da kapitalist gelişmenin hiçbir
tohumu
bulunmadığını,
sermaye
ilişkilerinin tümüyle dışarıdan geldiğini
söylemekle Küçükömer büyük bir hataya
düşer. Oysa daha Kanunî devrinde, yerel
feodalleşme ve iltizam etrafında kapitalist
ilişkiler gelişmeye başlamıştır. Celalî
İsyanları’nın ve Büyük Kaçgunluk’un özü,
merkezi feodaliteye dayanan eski üretim
tarzının bozulması, parçalanması ve
dağılmasıdır. Yüz yıla (1550-1650) yayılan
bu uzun bunalımdan, merkezi feodalite
galip çıkmış, kapitalist filizlenmeleri
bastırmayı başarmıştır. Ancak Osmanlı
ailesi bütün ekonomik ve siyasal iktidarı
ellerinde toplamayı başarmakla, tarih
dışına da düşmüş oldu. Avrupa’da dolu
dizgin gelişen kapitalizm karşısında geri bir
konuma yerleşti. Avrupa’da atılım yapan
üretici güçlerin sonucu olarak merkezi
imparatorlukların
(Osmanlı’dan farklı
olarakkapitalist zeminde) kurulmasıyla,
Osmanlı’nın Avrupa’ya göreli üstünlüğü
son buldu. Oysa, yüzyıllara yayılan bir
durgunluk içinde çürüyen ve dağılan
Avrupa feodalizminin yerel derebeyliklere

dayanan cılız devlet yapıları karşısında,
Osmanlı’nın
yerel
derebeyleşmeyi
dışlayan güçlü merkezi feodalizmi 17.
yüzyıla kadar bu üstünlüğü sağlıyordu.
Eski ticaret rotalarının (Akdeniz, Karadeniz,
Kızıldeniz) Osmanlı’nın eline geçmesi,
Avrupa derebeyliklerinin bu devasa
imparatorluğa sürekli haraç ödemesine
neden
oluyordu.
İspanyol-PortekizHollanda
deniz
imparatorluklarının
gelişmesi, Amerika kıtasının ve Ümit
Burnu’nun “keşfedilmesi”, Hindistan’ın
yağmalanması
ve
kapitalist
dünya
pazarının oluşmasıyla bu ticari üstünlük de
son buldu. Avrupa’da fetihlerle oluşan
altın-gümüş bolluğu Osmanlı’yı ekonomik
güçsüzlüğe itti. (Kapitülasyonlar)
Nihayet 19. yüzyıla gelindiğinde, Osmanlı
İmparatorluğu,
yükselen
Avrupa
kapitalizmi karşısında yok olmakla yüz
yüze kaldı. 16. yüzyıldan beri kesintisizce
birbiriyle mücadele eden merkezi ve yerel
feodal gruplar, bu çöküş karşısında çareyi
“Batılılaşmakta”
buldular
(Tanzimat
Fermanı). İktidarın yürütmesini Bab-ı Ali’ye,
Tanzimat paşalarına bıraktılar. Sened-i
İttifak ile Tanzimat arasındaki büyük
fark; birincisinde yerel ve merkezi feodaller
arasında bir iktidar paylaşımı söz
konusuyken, ikincisinde ise, iktidar merkezî
feodalitenin ellerinde kalmak kaydıyla,
Osmanlı ailesiyle Bab-ı Ali paşaları
arasında bir güç paylaşımı vardır. Padişah
yerine Tanzimat paşaları yürütmede öne
çıkar. Hatta Tanzimat Fermanı’nda yerel
feodallerin belini kırabilecek bir tedbir
olarak,
iltizamın
kaldırılması
bile
kararlaştırılır ─ama devletin merkezi bir
vergi toplama aygıtı olmadığı için
uygulanamaz. Tanzimat-Islahat Fermanları
döneminde Paşalar İktidarı o denli
güçlenir ki, nihayet bu unsurlar Abdülaziz’i
bir nevi askeri darbe ile yerinden
edebilirler (1876). Şimdi, tepeden burjuva
devrimiyle Meşrutiyet’e geçme, anayasayı
ilan etme, padişahların yetkisini kalıcı
olarak sınırlama anıdır, bu an’a önderlik
etmek üzere Mithat Paşa tarih sahnesine
çıkar. Ne var ki, bu kez Saray ile yerel
feodaller ellerini birleştirirler. Abdülhamid,
Meşrutiyet’i hem ilan eder, hem de onun
yaşayan canlı ruhu Mithat Paşa’yı sürgün
eder (1877). ’93 Harbi ile Osmanlı’nın
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yıkılmanın
eşiğine
gelmesi
üzerine
Abdülhamid, “Mahmud dedesinin yolunu
izlemeye mecbur kalır”, Meclis-i Mebusan’ı
fesheder, mutlak diktatörlüğünü ilan eder
(1878).
II. Mahmud mutlakiyetçiliğinin dolaysız
hedefi, Sened-i İttifak ile iktidara ortak
olan âyan idiyse, Abdülhamid istibdadının
hedefi ise Tanzimat-Islahat-Meşrutiyet ile
iktidara ortak olan Bab-ı Ali Paşalarıdır.
İstibdat boyunca, bir daha paşaların
bağımsız
bir
inisiyatifinden
söz
edilemeyecektir. Sadrazamlar epey sık
biçimde değiştirilecek, Valiler sürekli
yerinden
edilecek,
hiçbir
devlet
bürokratına
güçlenme
imkanı
verilmeyecektir.
Nihayet,
Abdülaziz’i
tahtından indirme “küstahlığını” sergilemiş
olan Mithat Paşa (Mahmud Celadeddin
Paşa ile birlikte) Arabistan’a, Taif Kalesi’ne
sürgüne
gönderilerek
orada
boğdurtulacaktır.4
Ne var ki, Abdülhamid’in 30 yıllık mutlak
diktatörlüğü, 1908 Hürriyet Devrimi’yle son
buldu. Bu kez âyan ve ordu, 2. Meşrutiyet
için birleşmişti. 31 Mart (1909) askeri
kalkışmasının sonrasında, Abdülhamid’in
Âyan ve Mebusan Meclislerinin ortak
toplantısında
azledilmesi,
gerçekte
padişahların yetkilerinin önemsizleştiği bir
burjuva yönetim biçimine geçiş anlamına
geliyordu. Kapitalizmin ekonomide hakim
biçim
haline
gelmesinden
önce
gerçekleşen 1908 Devrimi’ne, burjuva
üretim ilişkilerinin taşıyıcısı konumundaki
Ermeni, Rum, Yahudi halkları kadar vergi
isyanlarıyla sesini duyurmaya başlayan
Müslüman eşraf da destek vermişti.
Türkiye’de
gerçek
manada burjuva
devrimi, 1908’di. Ne var ki, Türk
kapitalizmi kapitalden yoksundu. Kapital
“gayrı-müslim”
idi.5 Kapitalizmin
geliştirilmesi
doğrultusunda
atılacak
adımların
“gayrı-müslimleri”
güçlendirmesi,
dahası,
yabancı
sermayenin etki ve nüfuzunu büyütmesi,
dolayısıyla Türk-İslam temeline dayanan
Osmanlı egemenliğini tehdit etmesi
kaçınılmazdı.
1908
Devrimi’nin
kazanımlarını gasp ederek, 1909’dan
itibaren bir sürekli sıkıyönetim rejimi kuran,
1912’de Meclis seçimlerini “sopa” ve

hileyle alan, devamında 1913 Ocak’ında
Bab-ı Ali darbesiyle iktidarı da zorla gasp
eden İttihat ve Terakki Partisi, Osmanlı’nın
zorla Müslümanlaştırılması programını bu
şartlarda devreye soktu. İnsanların “Rum”,
“Ermeni”
ve
“Müslüman”
olarak
sınıflandırıldığı 1912 Nüfus Sayımı bunun
bir hazırlığıydı. 1915 Ermeni-Süryani
Soykırımı
bunun
en
korkunç
uygulamasıydı.
Aynı
program
1919
sonrasında Karadeniz’de Topal Osman
çeteleri eliyle Pontoslara yönelik kırımla
sürdürüldü. Nihayet 1923’te “mübadele” ile
Rum ve Pontos topluluklarının toplu halde
Yunanistan’a gönderilmesiyle Anadolu
nüfus bakımından “Müslümanlaştırıldı”.
Sıra bu Müslümanların Türkleştirilmesine
geldi. Özellikle de, Kürtlerin.
1923’te Cumhuriyet’in ilanı, mütegallibeâyan sınıfının tam desteğiyle gerçekleşti.
Böylece
yerel
feodaller
Saray’ın
boyunduruğundan kurtuldular. İlk kez,
tartışmasız yasal toprak sahibi haline
geldiler.6 1923 cumhuriyeti, şeklen bir
burjuva cumhuriyetiydi, ama bu devletin
sınıf
temelini
gelişkin
bir
Türk
burjuvazisinden ziyade toprak ağaları (ve
onlarla kaynaşmış tefeci-tüccar sermayesi )
oluşturuyordu. Bu ağalar, hem Osmanlı’nın
mülkiyete getirdiği her türlü sınırlamadan
kurtulmuş,
hem
sürülen-katledilen
Hristiyan
köylülerin
topraklarına ve
zenginliklerine el koymuş, hem de
Meclis’te
dolaysız
temsil olanağına
kavuşmuşlardı.7 Kemalist burjuvazi, ülke
nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan
yoksul köylü yığınlarını toprak ağalarının
boyunduruğu altında bıraktı.
CHP’nin içte ve dışta tecrit olduğu 2.
Dünya Savaşı sonrası dönemde, köylü
nüfustan destek alabilmek için çıkarttığı
göstermelik
1946
Toprak
Reformu
Kanunu’na karşı gelişen toprak ağaları
muhalefeti (Dörtlü Takrir) yeni bir partinin
doğuşunu haber veriyordu. Nihayet Adnan
Menderes şahsında toprak ağalarının,
Celal Bayar şahsında mali sermayeyle
kurdukları bu ittifak Demokrat Parti’ye
dönüştü. 1950 seçimleriyle “âyan” iktidara
geldi. Tabii, artık bu kapitalist dönüşüme
uğramış bir sınıftı. DP’nin tarıma traktörü
sokma politikaları, feodal toprak ağaları
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sınıfının, kapitalist toprak sahipleri sınıfına
evrimci dönüşümünü tamamladı. Tarımın

devamı olan sanayi dalları hızla gelişti.
Türkiye’nin kapitalist gelişimi 1950’li
yıllarda büyük bir hız ve derinlik kazandı.
İdris Küçükömer, Tanzimat Paşaları kadar
Kemalist subayların da herhangi bir sınıfı
temsil etmediklerini, adeta toplumun
üstünde ve bütün toplumsal sınıflara
rağmen hükmettiklerini yazarken idealist
bir zemindedir. Bürokrasiyi kendisi için bir
özne haline getirir, oysa tarih sayısız kere
ispatlamıştır ki; bürokrasi başlı başına bir
güç değildir, farklı sosyal sınıfların bir
aletidir.
Bürokrasinin
yönetiyor
gibi
göründüğü dönemler, belli sosyal sınıfların
ittifakına dayanan özgün ara dönemlerdir.
Küçükömer’in bürokrasiye verdiği aşırı
ağırlık onun teorisinin en zayıf yönüdür, bu
nokta karşımıza, bürokrasinin karşısında
görünen her türlü hareketin ilerici ve sol
sayılmasıyla da çıkar.
Kuşkusuz,
Küçükömer’in
idealizme
savrulmasının daha derin temelleri de
vardır. Osmanlı’nın feodal değil “Asya Tipi
Üretim Tarzı” (ATÜT) sayılması, Divitçioğlu
ve Küçükömer’in ortak duruşu olarak,
gerçek
bir
tarihsel
çözümlemenin
önündeki en büyük engeldir. Marx’ın
birkaç yerde vurgulayarak geçtiği ve
kapsamlı bir çözümlemeye konu etmediği
“ATÜT”, 1960’larda Türkiye’nin sosyoekonomik yapısı tartışmalarında ağırlıklı bir
yer tutmuştu. Bu tartışmaya geri dönmek
niyetinde değiliz. Bu makalenin hacmini de
zorlamak istemiyoruz. Ne var ki, birkaç
temel vurguyu yapmak, yazının bütünlüğü
bakımından vazgeçilmez görünüyor.
İlkin,
ATÜT
tezi,
Avrupa
feodalizmini sınıflaşma biçimine indirger.
Çok sayıda soylu ailenin bulunması, yerel
derebeyliklere
parçalanma,
merkezi
devletin yokluğu, şehirlerin sonradan ve
ticaret merkezileri olarak gelişmesi
vurgulanır. Oysa feodalizm bir üretim
tarzıdır, emeğe el koyma biçimidir.
Feodalizm toprak sahipliği esasına dayanır,
bu üretim tarzında zenginliğin ana kaynağı
topraktır ve köylünün emeğine toprak
sahibi tarafından el konulur. Kapitalist

üretim tarzına sahip toplumlar arasında
olduğu gibi, feodal toplumlar arasında da
sınıfsal yapılaşmalarda belirgin farklılıklar
görülebilir. Örneğin, aynı mantıkla bugün
ABD ve Çin ekonomileri incelense, her
halde Çin’in kapitalist olmadığı ve “Asya
Tipi Üretim Tarzı”na sahip olduğu öne
sürülecektir. Açık ki; o dönem Avrupa’da
da Osmanlı’da da emeğe el koyma biçimi
feodaldir. Angarya (emek rant), ürün rant,
para rant aşamaları her ikisinde de görülür.
Ne var ki, Avrupa’da çok sayıda soylu aile
mevcuttur, hatta o kadar çok ki, soylu
nüfusu azaltmakta Haçlı Seferleri hayli
“faydalı” bir rol oynamıştır. Osmanlı’da
ise, tek soylu
aile
vardır,
yerel
derebeyleşmeye izin verilmez. Bunun
yerine tımar sahipleri Osmanlı ailesi adına
feodal rantı toplar, aralarından bazıları
sivrilerek
feodalleşir,
vakıf,
toprak
temlikleri gibi yöntemlerle fiili mülk sahibi
haline gelirler.8 (Klasik dönemde) Ne var
ki,
Büyük
Kaçgunluk
öncesinden
başlayarak
bu
klasik
şema
da
bozulmuştur.
Avrupa
kapitalizminin
gelişmesi, ateşli silahlara sahip orduların
kurulması, Avusturya ve İran’la uzun süreli
savaşların
hazineyi
boşaltması
gibi
etkenler, feodal rantın para cinsinden
toplanmasını (iltizam) zorunlu kılmış ve
daha 1550 gibi erken bir tarihte Osmanlı
feodalizmi para rant aşamasına geçmiştir.
Para
rant
aşamasını
karakterize
eden, tımardan iltizama geçiştir. Tımar
düzeninin çözülmesi, aynı zamanda
Divitçioğlu, Küçükömer vd.’lerinin ATÜT
olarak tanımladıkları sınıfsal yapının da
bozulması
demektir.
Yani
yerel
feodalleşmenin gelişmesi, mütegallibenin
yerel
hakimiyeti,
tefeci
tüccar
sermayesinin
bu
ailelerin
ellerinde
toplanması, Osmanlı’nın en azından son
350 yılına damgasını vuran gelişmelerden
birisidir. Osmanlı’ya dair sosyo-ekonomik
yapı tartışmasının Klasik Dönem tımar
sistemi
üzerinden
yapılması,
İmparatorluğun
tarihinin
yarısından
fazlasında etkin olmuş yerel feodalleşme
olgusunun
görünmesini
de
engellemektedir.
Diğer yandan Osmanlı’nın bir Asya ülkesi
olduğu tespiti de son derece hatalıdır.
Doğuşundan itibaren Osmanlıların bütün
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yönelimi Avrupa’ya doğru olmuştur.
Osmanlı devletini belirleyen ana etken her
zaman
Avrupa Osmanlısı olmuştur.
Nihayet Balkan Savaşlarına kadar öyle ya
da böyle Osmanlı bir Avrupa gücü
olmuştur.
Diğer
kıtalar
üzerindeki
hakimiyeti,
Avrupa’daki
hakimiyetinin
gelişmesi
nispetinde
gerçekleşmiştir.
Nihayet
Avrupa’daki
topraklarını
neredeyse
tümüyle
kaybetmesinden
(Balkan Savaşları) 6 yıl sonra, Ortadoğu ve
Afrika’daki topraklarını da yitirmiştir.
Osmanlı, başlangıcından itibaren merkezi
feodal bir devlet olarak, dağınık Avrupa
feodalizmini parça parça gerileterek
Avrupa’da kendisine yer açmış ve oradan
hareketle de bir “cihan imparatorluğuna”
dönüşmüştür. Ne var ki, 16. yüzyıla kadar
Osmanlı’nın üstünlüğü olan merkezi feodal
devlet, Avrupa’da kapitalizmin gelişmesi
ve Osmanlı’da bu gelişimin şiddetle
bastırılmasının
ardından,
bu
kez
Osmanlı’nın tarihsel ayak bağı haline
gelmiş ve onun yıkılmasına giden sürecin
temel öğesi olmuştur.9
Türk Egemen Sınıflarının İkiye Bölünmesi
Küçükömer’in “Türkiye kapitalistleşemez”
tezinin tarih tarafından yanlışlandığı,
tartışmaya dahi değmeyecek kadar açık
bir konudur. Türkiye kapitalistleşmiştir.
Fakat daha da ilginci şudur ki; Türkiye’nin
kapitalistleşmesinde en büyük payı
olanlar, Küçükömer’in “kapitalizme karşı
koyduğunu” varsaydığı liderler ve siyasi
güçlerdir. Örneğin, Türkiye kapitalizminin
temellerini
atan,
altyapısını
kuran,
Abdülhamid’den
başkası
değildir.10 Türkiye’de
geniş
ölçekli
kapitalist
üretimi
kuran,
Adnan
Menderes’tir. Nihayet tekelci kapitalizme
aşamasına geçişe liderlik eden de
Süleyman Demirel’dir.
Ona göre, üretim güçlerini geliştirmeyen
CHP sağ, üretim güçlerini geliştiren DP
soldu.11 Onun ünlü tarihi şeması içinde,
“Yeniçeri-esnaf-ulema birliğinden gelen
doğucu-islamcı halk cephesine dayanan:
Jön Türklerin Prens Sabahattin kanadı,
Hürriyet ve İtilaf, 1. Meclis’te ve Müdafaa-i
Hukuk
Cemiyeti’ndeki
2.
Grup,

Terakkiperver
Fırka,
Serbest
Fırka,
Demokrat
Parti,
Adalet
Partisi”, sol
yanı oluşturuyordu. Sağ yanı ise; “Batıcılaik bürokratik geleneği temsil eden: Jön
Türklerin İttihat ve Terakki Kanadı, İttihat
ve Terakki Partisi, 1. Meclis’te ve Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti’ndeki 1. Grup ve CHP”
oluşturuyordu (Küçükömer, 2007: 72).
Türkiye’nin en azından Lale Devri’nden
sonraki tarihi, bu iki grup arasındaki
mücadele tarafından belirlenmişti. Bu
ikilik içerisinde: Batıcı-laik bürokrat,
batılaşma
ile
devleti
kurtarmak
isterken, yeterli derecede üretim
güçleri yaratamadığından, tarihi büyük
halk cephesiyle ters düşmektedir.
Böylece iki cephe arasındaki mücadele
kızışınca, laik batıcılar ile dindar
doğucular arasındaki bir mücadeleye
gelip dayanmaktadır. Bürokrat (sivil
subay) laik, güya ilerici sayılacak,
emperyalist kıskacı içinde, bürokrat
oyunlarıyla içine kapanan İslamcıDoğucu kamp ise, gerici (mürteci)
sayılacaktı (Küçükömer, 2007: 74).

Bu ikileşme, egemen sınıflar arasındaki bu
bölünme, Küçükömer’in eserinde temel
taşıdır. Ona göre;
(Doğucu-İslamcı) akım, son yüzyıl
içinde Osmanlı Toplumuna yön vererek
onu kurtarmak amacında olan iki ana
akımdan biridir. Diğeri batıcı-laik
akımdır. Bu sonuncu akım, tarihi
gelişme içinde İslamcı akımın sözde ve
devamlı anti-tezidir. Batıcı akımın
önemli yanı, gerçek bir tezin ortaya
çıkmasını önleyen bir akım olarak
gözükmesindedir. … İslamcı denilen
akım, dini kılığına rağmen, bazı sınıfları,
daha doğrusu bazı üretim gücü
sahiplerinin
ideolojisini
biçimlendiriyordu.
Batıda
devletin
sınıfsal yapısı açıkça görülebilir. Oysa
tarihi oluşum içinde sınıfsal yapısı
açıkça görülemeyen bir devlette,
batıcı–laik grup, ortaya çıkan anarşik
ortamda
iktidara
konabilen
bürokratlardı. Osmanlı koşulları altında
gelişen bu bürokratlar bir sınıf
olamıyordu. (Küçükömer, 2007: 13-14)
Osmanlı ve Türkiye tarihine has bir
anlamda
bürokrat
olarak
kabul
edeceğimiz bu grup, üretim güçlerinin

36

#DOSYA03: Halk Egemenliği
daha süratli gelişimini engellemiştir.
Hatta bazı dönemlerde (özellikle
Tanzimat’ta) açıkça üretim güçlerinin
azalmasına, hatta tasfiyesine dahi
sebep olmuştur. Batıcı akım bu yoldan:
a) Hem doğucu-islamcı, hatta halkçı
diyebileceğimiz akım içinden gerçek
bir
sınıf
hareketinin
doğmasını
engellemiştir. Ve bununla:
b) Hem de mevcut düzenin temelden
reddine (negation) dayalı bir oluşumun
gelişmesini
devamlı
olarak
engellemiştir. Bu tarihi bir misyondur.
Kanıma
göre,
Türkiye’deki
sınıf
meselelerinin anlaşılmasında anahtar
bir noktadadır. (Küçükömer, 2007: 15)
Diyeceğim
ki,
Türkiye
kapitalist
olmadan Batılaşamaz. Ve dolayısıyla
Batıcıların istediği gibi laik de olamaz.
Gerçekte
Batıdaki
gibi kapitalist
(Japonya dahil) bir ülke olmadığı
sürece (ki bunun olanakları artık tarihi
olarak yoktur) diyeceğiz ki; Bugün
anayasası adalet mekanizması, laiklik
ilkesi, NATO’su ve ikili anlaşmalarıyla
olsa da; Osmanlıların son döneminde
ve Meşrutiyet’te olduğu gibi halifelikle
olsa da bu gün mevcut düzenin
ekonomik temelinin çok farklı olacağı
düşünülemez.(Küçükömer, 2007: 15-16)

Olguya dikkati çeker. Ama hem olguyu ele
alışı, tanımlayışı fevkalade yüzeysel ve
biçimseldir, Marksist yönteme tamamen
zıt, sivil-toplumcu liberal çizgidedir; hem
de aldığı pozisyon, egemen sınıfların
“Doğucu-İslamcı” kanadının organik aydını
olmak yönündedir.
CHP’nin “ortanın solu” olmak iddiasına
karşı kaleme aldığı bu broşürün temel
tezinin bir yanı; yani CHP’nin sağcı olduğu
doğrudur, ama tezin diğer yanı; yani Türk
egemen
sınıflarının
“Doğucu-İslamcı”
kanadının solcu olduğu tezi en hafif
tabirle halüsinasyondan ibarettir. CHP ve
askeri sivil bürokrasinin “sol olmadığı” ne
kadar
doğruysa,
Serbest
FırkaTerakkiperver
Fırka-DP-AP-ANAP-DYPAKP hattının “sol olmadığı” da o kadar
doğrudur.
Ayrıca, “Batıcı-laik” ve “Doğucu-islamcı”
kavramları da sorunludur. Abdülhamid de,
Menderes de, Demirel de Batıcıydı, Batı
emperyalizminin
işbirlikçisiydi.
Hatta
Türkiye’nin
emperyalizmin
yarı
(ve
sonrasında yeni) sömürgesi olmasında bu
üç
ismin
belirleyici
payı
vardır.
Abdülhamid
Düyun-u
Umumiye’yi
getirmiştir, Menderes Türkiye’yi NATO’ya
sokmuştur, vb.
Türkiye’de 1960’lara kadar bir “sağ
demokrasi”12 hakimdir, burada solun hiçbir
rengine yer yoktur. Egemen sınıfların iki
gerici kanadı arasındaki mücadele bütün
siyasal yaşamı belirlemiştir. Bu dönemin
yegane muhalefet partisi TKP ise, sol
çizgiyi tek başına temsil etmekle birlikte,
Şefik Hüsnü önderliğinin çizdiği stratejik
hat nedeniyle asla politik bir etken haline
gelememiş, esasen CHP ve Kemalist
burjuvazinin kuyruğuna takılmıştır.

İdris Küçükömer, Türk egemen sınıflarının,
Osmanlı’nın son döneminde başlayan ve
Cumhuriyet’le
devam
eden
ikiye
bölünüşünü sezgisel biçimde tarif eder.

Küçükömer, DP’nin (ve öncellerinin) “sol”
olduğu
iddiasına,
Menderes’in üretim
güçlerini
geliştirmiş
olmasınıdayanak
yapıyor. Bu pozitivist bir değerlendirmedir.
Üretici güçleri geliştirmek tek başına,
hiçbir siyasal hareketi sol ya da ilerici
yapmaz. Örneğin, Almanya’yı emperyalist
bir ülke konumuna yerleştiren, üretici
güçlerde büyük bir sıçrama yaratan
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Osmanlı’nın devamıdır. Bürokrasinin
devamıdır.
CHP’nin
temeli
bu
memleketi yıllarca inletmiş bürokrasiye
dayanır. Bütün zulümlerin anası odur.
AP’nin anası odur. Bir tek muhafelet
partisi vardır Türkiye’de, o da TİP’tir”
diyordu (Kaypakkaya, 2016: 19).

Bismarck dönemidir. Oysa bugüne kadar
kimsenin aklına Bismarck’ı solcu saymak
gelmemiştir.
Küçükömer bütün eleştirisini “bürokrasi”
kavramına oturtsa da, nihayetinde onun
bakımından da özne, yine bürokratlardır!
Düzenin
Yabancılaşmasını
“nitelik
değiştirerek”, “emekçi halkın yanına”
geçmesini
beklediği
asker-sivil
bürokratlara
hitaben
yazmıştır.13 Bu
bakımından, o da Doğan Avcıoğlu ile aynı
noktadadır. Küçükömer, Talat Aydemir
grubu
ile
yaşadığı
acı
deneyimin14 ardından, kendisine, organik
aydını olacağı yeni bir egemen sınıf
zümresi arıyordu.
Sıkça iddia edildiği üzere; sosyalistlerin
“Küçükömer’in
kıymetini
bilmediği ”
söylenemez. Onun kıymetini bilmeyen,
egemen
sınıfların
“Doğucu-islamcı”
kanadıdır. O, Talat Aydemir cuntası ile
yaşadığı olumsuz deneyimin ardından,
egemen sınıfların Kemalist kanadından
uzaklaşarak “Doğucu-İslamcı” kanadına
yanaşmış ama yapısal olarak her türlü
ilerici düşünceye düşman bu cenahtan da
yüz bulamamıştır.
Kaypakkaya’nın Küçükömer’le
Bilinmeyen Polemiği
İbrahim Kaypakkaya da devrimciliğe adım
attığı ilk dönemden itibaren, 27 Mayıs
darbesiyle egemen sınıfları ikiye bölen
ayrımın farkındadır. Bütün Eserleri’nde
yayımlanan en erken tarihli makalesinde,
bu tartışmaya girer. Anlaşılan İdris
Küçükömer’in görüşleri, TİP yönetiminin
bir kesiminin görüşlerini yansıtmakta, ya
da bunlarla örtüşmektedir. Zira İbo, bu
makalesinde
TİP
Taksim
mitingi
konuşmalarından, o dönemin TİP MYK
üyesi yazar Yaşar Kemal’in görüşlerini
aktarır:
Yaşar Kemal Türkiye’deki partileri de
şöyle değerlendirdi: “Türkiye’de yedi
parti vardır. Bunlar Türk halkının,
Türkiye’nin üstüne çullanmış yedi başlı
ejderhadır. Ejderha’nın en büyük başı
CHP’dir…
O
her
boyaya
girer.
Girmeyeceği
boya
yoktur.
O

Bu noktada İbo, bu görüşlerin İdris
Küçükömer’in görüşlerinin bir yankısı
olduğunu ilan edercesine şu notu düşer:
Bu
konuda
proleter
sosyalistler
görüşlerini defalarca açıkladıkları için
yeniden üzerinde durmayı gereksiz
buluyoruz (Geniş bilgi için bak.:
“Düzenin Yabancılaşması Üzerine”,
Osman Ulagay, Aydınlık, Cilt 2, sayı 9,
Sayfa 218) (Kaypakkaya, 2016: 19).

Osman
Ulagay’ın TÜSTAV
internet
arşivinden
rahatça
erişilebilir
durumda olan
bu
makalesine
baktığımızda,
Küçükömer’in
Osmanlı
devlet
ve
toprak
düzenine
dair
görüşlerinin hayli yetkin bir eleştirisinin
yapıldığını15,
ama
iş
burjuva
cumhuriyetine
geldiğinde,
“proleter
sosyalistlerin görüşlerinin” hayli sıkıntılı
olduğunu
görüyoruz!
Örneğin
bu
makaleye
göre; “Asker-sivil
bürokrat

zümre,
bilinçlendiği
oranda
emekçi
sınıflarla ittifak arayacaktır ve gerçekler
gelişmenin
bu
yönde
olduğunu
göstermektedir”. Keza, Atatürk “tavizsiz bir
küçük burjuva devrimcisidir” ve Atatürk
devrimleri “sosyalizmin önündeki en küçük
engelleri temizlemeye çalış”mıştır (Ulagay,
1969).
Keza İbrahim, kendisi de bu ilk
makalesinde CHP’yi “TİP gibi reformcu bir
küçük
burjuva
partisi” olarak
değerlendirerek,
1950’ye “Anti-Kemalist
karşı devrim” olarak bakarak, sonradan
aşacağı vahim bir hata yapıyordu
(Kaypakkaya, 2016: 15-23).
İbo’nun bu görüşlerle polemiği bir sonraki
makalesinde de sürer, ama yine isim
vermeden:
İşte sözü geçen derginin ‘büyük
kongreler
döneminde’
kazandığı
teorisyenin (!) bir forumda ileri sürdüğü
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tezleri: “Türkiye’de yeni olarak ortaya
çıkmakta olan işçi sınıfı ile Anadolu’daki
emekçi sınıflar, kendileriyle aralarında
çelişme olan sınıfları, üretim güçleri
yeterli seviyeye gelmedikçe açıklıkla
göremeyeceklerdir. Üretim güçlerinin
gelişimini
engelleyici
bir
yasayı
savunmak (1961 Anayasası kastediliyor)
bu
ortamda
başka
bir
çeşit
tutuculuktan
başka
bir
şey
olmayacaktır.

ötesinde, İbrahim’in de aktardığı gibi,
açıktan açığa Adalet Partisi destekçiliği
yapmaktadır.

(…) Bunların sonucu olarak, AP, tarihi
ileri götürücü rolünü oynamış ve
alternatifini, karşıtını da yaratmış
olacaktır. Emekçi sınıfların, kendileri
için oy verecekleri ve mücadele
edecekleri ortam gelişecektir.”
AP’nin ‘üretim güçlerini yeterli seviyeye
getirmesi
görevini’
‘yerine
getirmesinden önce’ tarihi bürokratik
mekanizmanın
hükümet
olarak
iktidarını işbaşına getirici hareketlerden
medet ummak (küçük burjuvazinin en
uyanık kesimi olan asker sivil aydın
zümre
iktidarı
kastediliyor)
bu
gelişmeyi durduracak, tarihi tekrar
geriye doğru işletecektir.
Bu ‘teorisyenin’ ‘tahlillerinin’ vardığı
nokta şudur: Bugün ‘devrimciler’e,
‘sosyalistler’e düşen görev; ‘üretim
güçlerinin yeterli seviyeye gelmesi’ ve
böylelikle ’emekçi sınıfların kendileri
için oy verecekleri ve mücadele
edecekleri ortamın gelişmesi’ için,
‘üretim güçlerini geliştirerek’, ‘tarihi ileri
götürücü bir rol oynayan AP’yi
desteklemektir. Bunun
için
‘tam
uygulandığında
giderek
üretim
güçlerinin gelişimini durdurucu bir
kimliğe bürünen Anayasa’yı değiştirme
çabalarında AP ile beraber olmak
gerekir. ‘Devrimcilik’ budur. Buna karşı
çıkmak ‘bu ortamda, başka bir çeşit
tutuculuk’tur. Evet. Bütün işbirlikçilerin
iddiası da böyledir. Emperyalizm de
aynı
propagandayı
yaymaya
çalışmaktadır.16

Kaypakkaya’nın
adını
anmadığı
bu
teorisyenin kim olduğunu, referans verdiği
Milliyet gazetesinin arşivine girdiğimizde
görüyoruz. Bu, yine, İdris Küçükömer’den
başkası değildir. Küçükömer, burada
seçim
sonuçlarını
değerlendirirken,
kitabındaki genel akademik düzlemin çok

Bir kez daha, İbrahim, devrimci eleştiriyi
egemen sınıfların muhafazakar-milliyetçi
kanadını destekleyen düşünce akımına
yöneltmiştir. Ne var ki burada da “asker
sivil zümre iktidarı”na dair olumlu görüş
dikkat çekmektedir.
İbo sorar:
Bu tahlillerin Aybar’ın tahlillerinden bir
farkı var mıdır? Yoktur. Bu tahliller
Aybar’ın tahlillerinin geliştirilmişidir.
‘Osmanlı tipi ceberrut devlet’ tezleriyle,
‘1950 halk devrimi’ naneleriyle, Aybar
da aynı şeyleri söylemektedir. Hatta
‘teorisyenimiz’, 1961 Anayasasını aynen
bir AP’li ağzıyla açık açık reddederek,
irticayı Mustafa Kemalcilikten üstün
tutarak, emperyalizmin Türkiye’deki
varlığını, ‘üretim güçlerini geliştirdiği’
iddialarıyla meşrulaştırarak, Aybar’dan
daha cesaretli ve daha ileri bir
oportünist olduğunu da ispat etmiştir
(Kaypakkaya, 2016: 35).

İbo, aynı makalede, bir başka teorisyeni de
eleştirmektedir, ancak verdiği referans çok
açık olmadığı için onun adını bulamadık.
Ne var ki eleştirinin içeriği oldukça
çarpıcıdır. Bu teorisyen, “Önümüzdeki dört

ya da beş yıllık devrede Türk ordusu
içerisindeki devrimci subaylara büyük bir
milli görev düşmektedir” dedikten sonra,
subaylara düşen bu “büyük milli görev”i
şöyle açıklamaktadır:
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(…) Hiçbir tahrike kapılmayıp, siyasi
iktidarları
kendi
hallerine
bırakmalıdırlar. Çünkü bu devre,
egemen
sınıfların
temsilci
politikacıların hızla halkın gözünden
düşüş devresidir… Halkın bilinçlenip
gerçek eylemini bulacağı ya da
çekirdeğini
atacağı
devredir.
Emperyalizmin
takkesinin
düşüp,
altındaki
‘kel’in
halk
tarafından
görüleceği
devredir.
Emekçi
ve
köylülerin ve onların partisinin iktidara
gelme olanaklarının yoğunlaşacağı
devredir. Siyasi iktidara yapılacak en
küçük bir müdahale bu bilinçlenmeyi
yavaşlatacak, durduracak ve Türkiye
halk topluluklarının yararından ziyade
aleyhine
sonuçlar
getirecektir17(Kaypakkaya, 2016: 35-36)

hayli şaşırtıcı olmalıdır.18 Aslında şaşıracak
bir şey yoktur. 1968-1971 dönemi, devrimci
gençliğin kopuş dönemidir. İbo’nun bu
yazıları henüz kopuş sürecinin en
başlarında yazılmış olmakla, adeta bir
başlangıç noktasını imlemektedir. Aynı İbo,
çok değil, iki yıl sonra, 1971’de Türkiye
devrimci
hareketinin
Kemalizm’den
kopuşunun teorik ve pratik öncüsü haline
gelecekti. 1971 devrimci atılımının diğer iki
öznesi, THKO ve THKP-C de Kemalizmden
belli düzeylerde kopuşlar gerçekleştirmiş
olsalar dahi, bu kopuşu bir çizgi düzeyinde
ve
sistemli
biçimde
gerçekleştiren
yalnızca İbrahim Kaypakkaya olmuştu.

İbo, bu görüş açısını da ateşli biçimde
eleştirmektedir:
Yukarıdaki yazıda devrimci subaylar
halktan sayılmadıktan başka, işbirlikçi
takımın iktidarı, halkın bilinçlenmesi
bakımından,
devrimci
subayların
iktidarından
daha
elverişli
görülmektedir,
hatta
devrimci
subayların
iktidarlarında
halkın
‘bilinçlenmesi’nin
yavaşlayacağı,
duracağı
iddia
edilmektedir.
…
Subaylarımıza “büyük bir milli görev”
olarak gayrı milli iktidarlar karşısında
hiçbir şey yapmamaları, gayrı milli
iktidarları ‘kendi hallerine bırakmaları’
öğütlenmektedir.
Milli
Demokratik
Devrimin güçlerinden olan ‘devrimci
subaylar’ emperyalizm ve uşakları
karşısında
eylemsizleştirilmek,
silahsızlandırılmak istenmektedir. Bu
kime hizmettir? İşbirlikçi Süleyman
Demirel
iktidarının
Kemalist
müdahalelere karşı korunması görevi
bu
yazarlara
mı
düşmüştür?
(Kaypakkaya 2016, 36-37)

İbrahim’in Kopuşu ve Tarihi Yeniden Ele
Alışı
Dolayısıyla
Küçükömer’e
yönelik
eleştirileri doğru ve yerinde olmakla
birlikte,
1969
itibariyle,
henüz
Kaypakkaya’nın görüşleri de olgunlaşmış
ve küçük burjuva sol kemalist dalgayı
aşabilmiş
değildi.
İbo’nun
sonraki
görüşlerini bilenler açısından bu görüşler

Burada devrimci gençlik hareketinin
bütününü etkileyen 15-16 Haziran işçi
ayaklanması, sıkıyönetim ilanı, 12 Mart
Amerikancı faşist darbesi gibi etkenlerin
yanı sıra, özgün olarak her halde iki etken
rol oynamıştı. İlki, İbo ve yoldaşlarının
ağırlıklı olarak (Urfa, Siverek, Antep,
Malatya, Dersim gibi) Kürt şehirlerinde
faaliyet yürütmesi, Kürt halkı ve Kürdistan
realitesiyle derin bir temas ve etkileşimi
yaşamalarıdır. İkincisi ise, İbrahim ve
yoldaşlarının
reformist-oportünist
zihniyetten kopuştukları grubun (TİİKP)
liderliğini yürüten Doğu Perinçek’in tam bir
Kemalist ve Türk milliyetçisi olmasıdır.
Kaypakkaya,
TİİKP-Perinçek
reformizminden kopuşurken, Kürt ulusal
sorunu ve Kemalizm zemininde oldukça
kapsamlı
bir
teorik
hesaplaşma
gerçekleştirmiştir.
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Böylece, 1960’lı yılların, işçi ve öğrenci
hareketlerini
kuşatan
sol
Kemalist
ortamında, oldukça aykırı bir çıkış
gerçekleştirmiştir. İbo, 29 Ağustos 1971’de,
Antep’ten şöyle yazacaktı:

Adalet Partisi… Fakat bu kamplaşmanın
içeriğine dair görüşleri, artık sadece
Küçükömer’den değil, Doğan Avcıoğlu gibi
sol Kemalistlerden de bariz biçimde
kopuşmuştur.

Kemalizm daha kurtuluş savaşının
içindeyken emperyalizm ve feodalizm
ile uzlaşmaya ve karşı-devrimciliği
temsil etmeye başlamıştır. Halka ve
komünistlere
alçakça
düşmanlık
gütmüş ve onlardan gelen her hareketi
gaddarca ezmiştir. … Mustafa Kemal’in
‘tam bağımsızlık ilkesi’ pratikte (1938’e
kadarki iktidar döneminde) görüldüğü
gibi, emperyalizme teslimiyet, yarı
sömürgeciliği
seve
seve
kabullenmesidir. Mustafa Kemal’in Sun
Yat-Sen
ile
kıyaslanması
doğru
değildir. Olsa olsa Çan Kay-Şek’le
kıyaslanabilir.19

Kemalist iktidar, siyasi bakımdan
bağımsız bir milli burjuva iktidarı değil,
birinci kampa dâhil olan komprador
büyük burjuvazinin, toprak ağalarının,
memurların ve aydınların en üst ve
imtiyazlı tabakasının emperyalizme
yarı-bağımlı iktidarıydı. … TİP, D.
Avcıoğlu, H. Kıvılcımlı, Şafak ve TKP
revizyonistlerinin (geçmişte ve bugün)
iddia ettiği gibi, Kemalist iktidar,
devrimci ve ilerici bir iktidar değildi.
Kemalist iktidarla ittifak yapmayı
düşünmek, karşı-devrim safına iltica
etmek demekti. Çünkü Kemalist
iktidarın kendisi, bizzat karşı-devrimi
temsil ediyordu. (Kaypakkaya, 2016:
366)

Ekim 1971’de Kürecik Bölge Raporu’nda
Mihri Belli ve THKO’yu “burjuva subayların

yapacağı
darbeye
bel
bağlamakla” eleştirdikten
sonra; “Şimdi,
halk şu gerçeği her gün daha iyi kavrıyor:
‘Burjuva subaylarıyla veya halktan kopuk
küçük
bir aydın grubuyla
devrim
yapılamaz’” demiştir. (Kaypakkaya, 2016:
219)
Aralık 1971’de, “Türkiye’de Milli Mesele”de
Şafak
revizyonizminin
tezlerini
çürüterek “kendi kaderini tayin hakkı” ve
“bölgesel
özerklik”
formülasyonuna
ulaşır.20 Kaypakkaya
burada,
sadece
TİİKP/Şafak revizyonizminden değil, 50
yıllık TKP revizyonist geleneğinin Kürt
isyanları
karşısındaki
Kemalizm
kuyrukçusu
politikalarından
da
kopuşuyordu. İbrahim bu makalesinde
Kürt meselesini Leninist bir perspektifle
ele alıyor, Türk milliyetçiliğini mahkum
ediyordu.

Şafak

Tezlerinde21 ise, İbo dolaysız
biçimde Kemalizmin ve 27 Mayıs
darbesinin eleştirisini yapar. Bu tezlerde
de Türk egemen sınıflarının Kurtuluş
Savaşı’ndan sonra iki kampa bölünmüş
olduğu tespiti vardır.22 Bu kampların
şeklen tarifi aşağı yukarı Küçükömer’deki
gibidir, bir yanda CHP, diğer yanda Serbest
Fırka, Terakkiperver Fırka, Demokrat Parti,

Burada yapılan Kemalist burjuvazinin ve
CHP’nin eleştirisi, Küçükömer’de olduğu
gibi ayakları havada, sınıfsal toplumsal
gerçeklikten kopuk bir “bürokrasi” eleştirisi
değil, tam tersine, bizzat Kemalist
iktidarın sınıfsal
niteliğinin
teşhiriydi .
Kaypakkaya, burada Kemalizmin devrimci,
Marksist eleştirisinin23 teorik temellerini
atıyordu.
Küçükömer
ise,
Kemalizmin liberal ve sivil toplumcu
eleştirisini formüle etmişti. Bu ikisini
birbirine karıştırmak kadar büyük bir yanlış
olamaz. Birincisi işçi sınıfı ve ezilenlere
aittir; ikincisi ise Türk burjuvazisine.
İbo’nun 1969’da Türk burjuvazisinin
muhafazakar
kanadına
devrimci
hücumları, 1971 ve sonrasında Kemalist
kanadına yönelik hücumlarla birleşmiş,
Türk egemen sınıflarının her iki gerici
kanadının
reddinedönüşmüştür.
Ki,
gerçekte, Türkiye siyasal düzleminde,
egemen sınıfların her iki kanadından da
kopuşmadan devrimci siyasetin üretilmesi
olanaklı değildir. Oysa 1971 devrimci
kopuşuna kadar “sol siyaset” esasen bu
egemen sınıf kanatlarından kâh birinin kâh
diğerinin
peşinden
sürüklenmekle
kendisini tüketmiştir.
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İbo,

bu iki kampı, “komprador büyük
burjuvazinin ve toprak ağalarının iki siyasi
kampı” (Kaypakkaya, 2016: 373) olarak

darbede, orta

nitelendirir ve her ikisine de herhangi bir
ilerici nitelik atfedilmesine karşı çıkar.
Bunların
arasındaki
“devletçilik-hür
teşebbüscülük”
kavgasını24 ele
alır,
CHP’nin devletçiliğinin esasının tekelci
devlet kapitalizmi ve devlet eliyle yapılan
yağmalarla bir bürokratik-burjuvazinin
yaratılması
olduğunu
öne
sürer.
Osmanlıcılık-cumhuriyet kavgasına dair
özgün bir yorum geliştirir. Ona göre esas
tehlike; cumhuriyetin yıkılması ve yerine
Saltanatın kurulması değildir, karşı-devrim
gelinen noktada, ancak “‘demokratik

Türkiye’de Devrim Olasılığı

cumhuriyet’ maskeli faşist
olabilir ve öyle de olmuştur”.25

diktatörlük

iktidarın, gerçekte bir “faşist
diktatörlük”26 olduğunu
söyleyen
Kaypakkaya, Kurtuluş Savaşı sonrasındaki
dönemde komünistlerin “devrimin baş
düşmanı” olan Kemalist iktidara karşı
mücadele etmek yerine onunla ittifak
kurmaya yeltenmelerini mahkum eder27.
Ona göre, Kemalist iktidara karşı işçi-köylü
ittifakı temelinde bir halk iktidarı için
mücadele edilmeliydi.
Kemalist

İbo’nun 1950 ve 1960 dönemeçleri
hakkındaki fikirlerinin dönüşümü de bu
Tezler’de izlenebilir. Artık ona göre,
1950, “anti-Kemalist karşı devrim” değildir:
1950’de DP’nin başa geçmesi, ne
devrimdir, ne de karşı-devrimdir. Hâkim
sınıfların öteden beri devam edip gelen
iki siyasi kliği arasında bir iktidar
değişikliğidir. Öte yandan bu değişiklik,
Alman emperyalizmine bağımlı, tek
partili askeri faşist diktatörlüğün yerine,
daha çok sivil gerici güçlerden destek
alan, Amerikan emperyalizmine bağlı
‘çok partili’ diktatörlüğü getirmiştir
(Kaypakkaya, 2016: 381-382).

27 Mayıs darbesi ise; “komprador büyük
burjuvazi ve toprak ağaları kliğinin”, orta
burjuvazinin reformist taleplerini ve
gençliğin atılımını da yedekleyerek DP
iktidarını devirmesi ve iktidarı almasıdır.
CHP
öncülüğünde
gerçekleşen
bu

burjuvazinin
reformist
taleplerine de anayasada yer verilmiştir.28

İdris Küçükömer, Türk egemen sınıflarının
“Doğucu-İslamcı kanadının” organik aydını
olmaya meyletmiştir; Doğan Avcıoğlu ise,
tam
tersine,
Kemalist
kanadının.
Kaypakkaya, bu iki kanadı da reddeden
devrimci bir yerden, işçi-köylü-ezilenler
cepheleşmesini kurmaya çalışmıştır29.
Küçükömer’de
de
Avcıoğlu’nda
da
ezilenlerin tarihi yoktur, işçi sınıfı ve
köylülük üzerindeki vahşi sömürü, ErmeniSüryani-Pontos
kıyımları,
Kürdistan’ın
sömürgeleştirilmesi yer almaz. Onlar,
Cumhuriyet’in ezilenlerini özneleştirmeğe
çalışmaz. Onlar için özne, bürokratlardır,
“asker-sivil
aydın
zümre”dir.
Kaypakkaya’da ise işçi sınıfı, köylülük ve
ezilenler
başroldedir.
Kemalist
burjuvazinin
ve
Menderes-Demirel
çizgisinin ezdiği, katlettiği bütün toplumsal
kesimleri ele alır. Özellikle de ezilen
halklara yönelik katliamların ayrıntılı bir
bilançosunu sergiler.
1971’de Türkiye devriminin önünü açan,
Deniz ve Mahir’in eyleminde de ifadesini
bulan,
İbrahim’in
ise
teorik
olarak da formüle ettiği bu ayrımdır. Türk
egemen sınıflarının cumhuriyet tarihi
boyunca birbirleriyle giriştikleri kavgaların
gerici doğasının sergilenmesine, işçi-köylü
halk kitlelerinin devrimci mücadelelerine
önderlik edecek gerçek bir komünist
hareketin inşası eşlik etmeliydi. Zira;
“Yığınların mücadelesini, gerici kliklerin
bazen birini, bazen diğerini iktidara
getiren
bir
kaldıraç
olmaktan
kurtaracak
olan, bu mücadeleyi
muzaffer
bir
halk
devrimine
dönüştürecek olan, kitlelerin şiddetle
gerek duyduğu komünist bir önderlik”ti
(Kaypakkaya, 2016: 387).

İbo’nun burada çektiği ayrım, o kadar
stratejiktir, o denli önemlidir ki, önemi ne
denli vurgulansa az gelir.
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Günümüzde bile, devrimciliği, hele de
sosyalist devrimciliği, egemen sınıfların
belli bir kanadına yedekli bir konum olarak
algılayan o denli geniş bir kesim
mevcuttur ki!.. Dün nasıl ki, 12 Eylülcü, 28
Şubatçı MGK diktatörlüğünün zulmü,
demokratik orta sınıf aydınlarının belli
kesimlerini Avrupa Birliği projesinin ve
onun yürütücüsü olma iddiasındaki
AKP’nin destekçiliği konumuna itmişse,
bugün
de
tersine,
AKP-MHP
diktatörlüğünün yarattığı kesif baskı
ortamı, Türkiye emekçi solunu yeniden
Kemalizmi
kucaklamaya,
giderek
Kemalizme biat etmeye ve CHP’nin
yedeğine
sürüklenmeye
götürüyor.
Türkiye emekçi sol hareketinin onyıllar
süren sancılı “Kemalizmden kopuş”
sürecini boşa düşüren adeta bir yenidenKemalistleşme süreci yaşanıyor.
Oysa devrimcilik, egemen sınıflara ve
onların devlet iktidarına karşı yürütülen bir
mücadeledir. Türk egemen sınıflarının iki
kanadını, birbirlerine karşı mücadelede,
farklı halk kesimlerini yedeklemeyi her
zaman önemsediler ve bunu hayata da
geçirdiler. Türkiye’de halk hareketlerinin
gelişiminin cılız kalışı, devrimci ve
komünist partilerin gelişiminin zayıflığı
bunu olanaklı kıldı.
1950’ye kadar Kemalist kanadın tek partili
hakimiyeti, 1950’den sonra ise tam tersine
muhafazakar-milliyetçi kanadın BayarMenderes öncülüğünde fiili tek partili
hakimiyeti söz konusudur. Türk burjuvazisi
ve toprak ağalarının iki kanadı arasındaki
iktidar savaşımı, 1960 yılı itibariyle
anayasal düzlemin dışına taşmış ve 27
Mayıs darbesiyle Kemalist subaylar
yönetime el koymuştur. 1960’larda hakim
olan nispi demokratik ortamın temel
sebebi, generaller ve CHP’nin sandıkta
kendilerine üstünlük kuran hasım kanadı
dengelemek
için
anayasada
kimi
demokratik hakları tanımasıdır. Bu hakların
işçi sınıfını, gençliği, köylüleri CHP’ye ve
dolayısıyla orduya yedekleyeceği var
sayılmıştır. Aynı anayasa, MGK’yı kurarak,
Genelkurmay’ın
siyasete
açık
müdahalesinin anayasal temelini de
atmıştır.

1950-’69
aralığında
Türk
egemen
sınıflarının iki kanadı arasındaki büyük
iktidar savaşımları tarihe damgasını
vururken, işçi sınıfı, emekçi köylü ve
gençlik hareketlerinin gürbüz gelişimine
de nesnel alan açmıştır. Devrimci gelişme
serpilip boy verdiği zaman, egemen
sınıfların her iki kanadı da 12 Mart
darbesinin arkasına dizilmiştir.
1974-’80 döneminde, ’60’larda açılan
devrimci konjonktür derinleşerek sürer,
“Devrim” fikri en ücra köylere kadar
ulaşırken egemen sınıflar arasındaki
parçalanma, iç iktidar mücadelesi de
tırmanmıştır. Nihayet 12 Eylül’de egemen
sınıfların her iki hasım kanadının siyasi
partileri, işçi sınıfı ve ezilenlerin devrimci
başkaldırısı karşısında, iktidarı Kenan Evren
cuntasına
devrederek
kenara
çekilmişlerdir. Tarihin yönünü değiştiren
bir
direniş
sergileyemeyen
Türkiye
devrimci hareketi, egemen sınıfların iki
kanadının birleşen ellerinin arasında ezilir.
1977 1 Mayısı’nda doruğuna varan kitlesel
devrimci gelişmenin ürküttüğü karşıdevrimin bütün güçleri, topyekûn bir ezme
harekatı için devleti askerileştirdiler (önce
sıkıyönetim, sonra askeri darbe). Artık
devrimci hareket egemen sınıfların şu ya
da bu kanadına değil devletin kendisine
karşı mücadele etmek durumundaydı. Bu
gerçek çok da bilince çıkartılamadı. 1971
devrimcilerinin keskin stratejik aklı 1974
kuşağında yoktu, daha doğrusu kırılmıştı.
Darbenin geldiği görüldüğü halde antifaşist bir birlik dahi kurulamadı.
12 Eylül sonrasında, Kürt ulusal hareketinin
gelişimi, bu denkleme yeni bir öğeyi kattı.
Bütün siyasal dengeler alt üst oldu. 1987’88’den itibaren egemen sınıfların iki
partiye bölünüşü, ANAP ve SHP etrafında
yeniden gerçekleşti (Küçükömer 1983’ten

sonra şaşırtıcı bir dönüşle SODEP ve
sonra SHP üyesi oldu, ki bu onun kendi
tezlerini çöpe atması anlamındaydı). SHP
1991 seçimlerinde Kürt vekilleri TBMM’ye
taşıdı. Ne var ki, Kürt devriminin gelişimi
karşısında 1993 kirli savaş konsepti
geliştirildi ve ordu yeniden siyasete bütün
ağırlığıyla el koydu. Ancak 12 Eylül’cü
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faşist rejim derin bir krize de yuvarlandı.
Kontrgerilla devletleşti, devlet mafyalaştı.
Yönetememe krizi sürekli hükümet
değişiklikleriyle kendisini dışa vurdu.
Politik İslamcı hareket bu şartlardan aldığı
cesaretle devlet iktidarından pay istemeye
başladı.
Nihayet
Refah
Partisi’nin
hükümete
gelmesiyle,
İslamcımuhafazakar güçlerin şahlanışı, 28 Şubat
darbesiyle
kesilmek
istendi.
Ancak
Öcalan’ın ABD eliyle Türkiye’ye teslim
edilmesinden sonradır ki, Türk egemen
sınıflarının her iki kanadı, Avrupa Birliği
programı temelinde uzlaştılar. Devlet
düzeninin temellerine dokunulmaksızın,
kısmi
değişikliklerle
rejime
nefes
aldırtılacaktı. Bu doğrultuda en önemli
adımlar (idamın kaldırılması vb.) DSPMHP-ANAP
hükümeti
döneminde
atıldıktan sonra kurulan ve hızla hükümete
gelen AKP, kendisini bu programın
sürdürücüsü ilan etti. Gerçekte AKP için,
AB programı, devletten dışlanan politik
İslamcı harekete yer açmak amaçlıydı.30
Bir kez daha egemen sınıfların iki kanadı
arasında sert bir mücadele başladı ve bir
kez daha bu mücadele işçi sınıfı ve
ezilenlerin politik hareketlerine nesnel
olarak alan açtı.
İdris Küçükömer’in açtığı Kemalizmin
liberal, sivil toplumcu eleştirisi bu
dönemde etkisini çok geliştirdi. Bu
hükümet tarafından da desteklenen bir
etkiydi. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,
“öğrencisi
olduğunu”
belirttiği
Küçükömer’e hayranlığını birçok kez ifade
etmişti. 2007 seçimlerine gidilirken,
AKP’nin “solcu” Ertuğrul Günay’ı, CHP’nin
ise “sağcı” İlhan Kesici’yi saflarına katması,
CHP-MHP’nin AKP’ye karşı bir “sağ blok”
oluşturması; Küçükömer’in “sol sağdır, sağ
da soldur” tezini akla getiriyordu.31 Kültür
Bakanı olan Ertuğrul Günay, İdris
Küçükömer için özel bir koleksiyon
bastıracaktı. (Sayar, 2008)
Bir İdris Küçükömer modası başlamıştı.
Sosyalistlerin O’na hak ettiği değeri
vermediği, oysa söylediklerinin haklı çıktığı
tartışılıyordu.
Kimi
sol
liberal
akademisyenler, Küçükömer’in analizlerini

güncele uyarlayarak, Fettullah Gülen
Cemaati’nin “bir sivil toplum örgütü olduğu,

merkezi ceberrut devlet tarafından baskı
gördüğü” yönlü tezler öne sürüyorlardı!
Nihayet bu dalga, 2010 referandumunda
“Yetmez! Ama Evet!” kampanyasına kadar
ulaştı. Ergenekon-Balyoz operasyonları ve
bunu takip eden 2010 referandumuyla
devlet iktidarı tümüyle AKP-Cemaat
koalisyonunun
ellerine
geçince,
Küçükömer modası, başladığı hızla sönüp
gitti. Küçükömer’e göre “Batıcı kapitalist

güçlere karşı savunmada olan Doğucu
İslamcı halk cephesi” artık savunmadan
çıkıp alenen taarruza geçmiş durumdaydı.
Fakat o da ne! Bu taarruz Batıcılara karşı
değil, bizzat işçi sınıfı ve ezilenlere
karşıydı!
Küçükömer’in
fikirleri
AKP
tarafından kullanılıp kenara atılmıştı. AKP
İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu açık
konuşuyordu; “10 yıllık iktidar dönemimizde

bizimle paydaş olanlar, gelecek 10 yılda
bizimle paydaş olmayacaklar. Diyelim ki
liberal kesimler, bu süreçte bir şekilde
paydaş oldular ancak gelecek inşa
dönemidir. İnşa dönemi onların arzu ettiği
gibi olmayacak”32. Babuşçu haklıydı. Bu
konuşmadan çok değil 2 ay sonra, TaksimGezi Direnişi patlak verecekti. Milyonlar,
politik özgürlük arzusuyla sokaklara
döküldü. Entelijansiyanın sol kanadı da,
AKP iktidarına bayrak açmıştı.

İşte bu şartlarda, HDK-HDP bünyesinde
mayalanan
ezilenler
birliği,
Batı’da
yükselen “Politik Özgürlük” talebini Kürt
halkının on yıllardır birikmiş ulusal
demokratik mücadelesiyle harmanlıyordu.
İlk kez, egemen sınıfların iki kanadı eksenli
bloklaşmaları aşan, ezilenlerin farklı
kesimleri
arasında
bir
bloklaşma
gelişiyordu.
Cumhuriyetin
90
yıllık
tarihinde asla görülmemiş bir durumdur
bu. Egemen sınıfların iki kanadının çeşitli
partiler
etrafında
bölünmesi
ve
bloklaşması ne denli sık rastlanan, olağan
bir durumsa, bu da tersine o denli
görülmedik, ender bir durumdur.
İlk kez işçi sınıfı ve ezilen kitleler, burjuva
partileriyle geleneksel bağlarını çözerek,
ezilenlerin birleşik cephesi etrafında
kümelendiler. Metropollerin Kürt ağırlıklı
güvencesiz işçi-işsiz kitlesinin birleştirici
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bir maya gibi sardığı bir halk gücü
zemininde33,
Aleviler
CHP’den,
muhafazakar Kürtler AKP’den koparak,
büyük şehirlerin demokratik orta sınıf
kesimlerinin de desteğini alarak, her
milliyetten kadınların ve gençlerin aktif
katılımı
üzerinde
yükselen, ezilenlerin
tarihsel bloğu olarak HDP benzersiz bir
durum açığa çıkartmıştır. Bu döneme denk
gelen İmralı merkezli görüşmeler süreci,
her ne kadar müzakereler aşamasına
varamadan kesintiye uğramışsa da,
ezilenlerin birleşeceği bir politik iklimin
yaratılmasında belirleyici bir rol oynamıştır.
AKP, İmralı görüşmelerini Kürt halk
dinamiğini kendisine yedekleyeceği ve
sönümlendireceği
bir
araç
olarak
kullanmaya çalışırken, tam tersine, HDK ve
HDP’nin gelişimiyle bu süreç, İstanbul ve
Diyarbakır’ın birleşeceği bir zemine
dönüşmüştür. HDK-HDP
etrafındaki
bloklaşma, Demirtaş ve Yüksekdağ’ın
“Seni Başkan Yaptırmayacağız” çağrısıyla
doruk noktasına varmış ve (bombalı
saldırılarla birkaç puan geriletilse de) 7
Haziran seçimlerinde alınan %13’lük oy
oranıyla tescillenmiştir.
Bu kez, bir defa daha, devrimci gelişmenin
ürküttüğü
egemen
sınıf
kanatları
birbirleriyle yakınlaşarak, Saray merkezli
bir konsepte açık (Bahçeli, Perinçek) ya da
örtülü (Kılıçdaroğlu) destek vermişlerdir.
Saray’ın baskın politik inisiyatifi, emekçi
solunun kimi demokratik öğelerini, CHP
somutunda egemen sınıfların belli bir
kanadına yedeklenmeye doğru itmiştir. Bu
kesimler için, sanki cumhuriyet tarihi
AKP’yle başlamış gibidir!
Bu
akıntının
başını
çeken,
Doğu
Perinçek’ten
başkası
değildir.
Perinçek, İdris
Küçükömer’le
ilgili
makalesinde, Kaypakkaya’nın Kemalizmi
reddeden görüşlerinin de Küçükömer’den
kaynaklandığını öne sürmüştü. Kemalizmi
reddedenlerin
kaçınılmaz
olarak
emperyalizmin yedeğine düşeceğini öne
sürdüğü o günlerde, bizzat kendisi ve
partisi, Saray’ın yedeğinde konaklamış
vaziyetteydi. Aslında Perinçek de nihayet
Küçükömer’in
çağırdığı
pozisyona
yerleşmiş oluyordu. Belki de, Küçükömer’i
bu
kadar
yermek
yerine
onun

“emperyalizme direnen (!) İslamcı Doğucu
halk cephesi” tezini günümüze uyarlasa,
kendisi için daha faydalı olacaktır!
Peki, Erdoğan’ın Başkanlık projesi Türk
egemen
sınıfları arasındaki tarihsel
ikileşmeyi
teke
indirmek
ve
Cumhurbaşkanlığı koltuğunu her şartta
“Doğucu-İslamcı”
kanadın
ellerinde
tutmak yönünde bir zorlama olarak
okunabilir mi? 16 Nisan gecesi yaptığı ve
“Atı alan Üsküdar’ı geçti” sözleriyle
hatırlarda kalan konuşmasında Erdoğan,
bu referandumla “Türkiye’nin 200 yıllık
kadim bir tartışma konusu olan yönetim
sistemi konusunda tarihî bir karar
verdiğini” öne
sürdüğüne
göre,
referandum gecesinde aklında bu 200
yıllık tarihe damgasını vuran egemenler
arası
çatışmanın
bulunmaması
düşünülemez. Kuşkusuz o, sadece bu
tarihsel çatışmayı bizzat temsil ettiği
egemen sınıf kanadı lehine nihai olarak
sonuçlandırmayı değil, bu çatışmadan
dolayı ezilenlere nesnel bakımdan açılan
siyaset alanını da ortadan kaldırmayı
tasarlıyordu. “Tanrının lütfu” sayılan 15
Temmuz askeri darbe kalkışması, ona bu
fırsatı sunuyor gibi görünmüş olmalı.
Dahası, 15 Temmuz’u “2. Kurtuluş Savaşı”
olarak ilan etmekle, Kemalistleri de kendi
liderliği altına almak istediği, bir kısmını da
aldığı zaten aşikardır. Ancak gerek
referandum sürecinde, gerekse de 2019’a
giden süreçte, Başkancı rejimin bu tarihsel
çelişkileri ortadan kaldırmak bir yana,
onları daha da geniş bir temelde yeniden
ürettiği ortaya çıkmaktadır.
Türkiye devrimci hareketinin tarihsel
gelişmesi, Türk egemen sınıflarının iki
tarihsel
bloğu
arasındaki
iktidar
mücadelelerinin tırmandığı dönemlerde,
işçi sınıfı ve ezilenlerin mücadelelerine
nesnel
bir
alan
açıldığını,
bu
mücadelelerin gelişmesinin bu iki gerici
kanadı karşı-devrimci temelde yeniden
birleşmeye ittiğini gösteriyor. Devrim,
ancak bu birleşik karşı-devrimi aşabildiği
durumda gelişip serpilmiş (1974) ya da
aşamadığında ezilmiştir (1980).
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Türk egemen sınıflarının ikiye bölünüşü bu
siyasal tarihin anlaşılması bakımından
temel önemdedir, ne var ki, bu tarih asla
bu ikileşmeye indirgenemez. Üçüncü
etkenin, yani işçi sınıfı ve ezilenlerin siyasal
yaşama katılımı ve yürüttüğü mücadeleler
esas alınmadan devrimci bir gelişme
örgütlenemez. Bütün bu süreç, bir kez
daha, Türkiye’de demokratik halk devrimi
olasılığının
egemen
sınıf
kanatları
arasındaki kavgalara yedeklenmeden, her
iki kanattan bağımsız bir devrimci ezilenler
bloğunun oluşturulmasına ve bu bloğun
birleşik bir devrimci önderlik etrafında,
egemenler arasındaki çelişkilerden de
ustaca
yararlanarak
mücadele
yürütmesine bağlı olduğunu göstermiştir.
Türkiye işçi sınıfı ile Kürt halkının birleşme
derecesi, devrimin olgunluk derecesini
veren özel bir ölçüttür.
Sadece
egemen
sınıflar
arasındaki
konjonktürel
yarılmalardan
en
ileri
devrimci sonuçları elde etmek için değil,
bilakis, egemenlerin iki kanadı yeniden
tekleştiğinde, devrimci gelişmeye karşı
birleştiğinde, birleşik karşı-devrimi aşarak
devrimi zafere ulaştırabilmek için de
ezilenlerin bir tarihsel blok biçiminde
sımsıkı kenetlenmesi şarttır.

NOTLAR
1“Ayanda büyüme ile merkezi otorite daha da
zayıfladıkça, ayanın bölgesel kısmi egemenliği
merkezi hükümetçe bir aracı-otorite olarak
kabul edilecekti. Öyle ki, bu aracı otorite tımar
sistemi bozulduğundan; a) asker toplama ve
b)asayişi sağlama işlerinde rol oynayacaktı”
(Küçükömer, 2007: 50).
2“Bana göre onun (Sened’in, bn.) esas önemli
yanı, fiili büyük toprak mülkiyetinin saraya
kabul ettirilmesidir. … Sultan II. Mahmud eski
düstura uyarak, başlıca ayanın ‘başını ezmişti’.
Fakat bununla genel olarak toprak
mülkiyetinin fiili olarak ayan ya da eşraf elinde
kalması engellenememiştir. Bu tarihi süreç
kesilemezdi artık” (Küçükömer, 2007: 51).

3“Eğer Osmanlılarda, İngilizlerde olduğu gibi,
bir Magna Charta aranacaksa, bu, çok defa
zannedildiği gibi Tanzimat Fermanı’nda değil,
olsa olsa Sened-i İttifak’ta bulunabilir.” derken,
Küçükömer, tutarlıdır. Zira o modernleştirici,
ilerletici özne olarak mütegallibe-ayan sınıfını
(yani yerel feodaller ve onlarla kaynaşan
tefeci-tüccar sermayesini) görmekteydi. Fakat,
diğer yandan Küçükömer, Osmanlı’nın feodal
olmadığını öne sürerek bu görüşün de
temellerini ortadan kaldırmaktaydı.
4 Abdülaziz’i tahttan indiren gruptan Harbiye
Nazırı Hüseyin Avni Paşa, daha önce ‘Çerkes
Hasan’ komplosuyla öldürtülmüştü. Bu
gruptan sadece Mütercim Rüştü Paşa eceliyle
öldü –bu da şans eseriydi, zira o da Mithat
Paşa ile Yıldız’da yargılanarak idam cezasına
çarptırılacak grup içindeyken ölümcül bir
hastalık nedeniyle İstanbul’a götürülemedi ve
köyünde vefat etti.
51912 Sanayi Sayımı’na göre, Osmanlı
Sanayii’nin %49’u Rumlara, %30’u Ermenilere ve
sadece %12’si Türklere aitti (Aktaran, Taha
Akyol, Hürriyet 17/12/2016).
6“1858’de toprak kanunu ile toprak
mülkiyetinin sağlanması yoluna girilmişti. Bu
kanun, büyük çiftliklerin içinde yer alan, sayısız
köylerde oturan köylülerle, ayan ya da eşraf
arasındaki ilişkileri ihmal etmişti. (Ö. L. Barkan)
Bu ihmal, büyük toprak mülkiyetinin
tanınmasından başka bir şey değildi. Bugün
Anadolu’da çeşitli bölgelerde köylüler, ayan
kalıntısı aileler ve ağalar arasında süregelen
çelişme, bu konuda muhtemelen kasten
yapılan bir ihmal ile yaratılmıştı” (Küçükömer,
2007: 65).
7“Âyan kalıntısı ya da esnaf, savaşın
kazanılmasında ve sonra bürokratla birlik
olarak gözükmüştü. Savaşla topraklar
kurtulduktan sonra, iktidara bürokratlarla
katılmakla, özel ellerdeki topraklar daha da
genişleyecekti. Bunun iki kaynağı vardı. Biri,
Türkiye’yi terk eden Rum ve Ermenilerin
toprakları, diğeri de miri topraklardı”
(Küçükömer, 2007: 101).
8“Halen bazı kimseler, Türkiye’de feodaliteden,
hiç değilse kalıntılardan söz etmekteler..
Batıdakinden farklı olarak bir çeşit ‘Osmanlı
feodalite’sinden söz edilir. Yalnız, söz konusu
Osmanlı Feodalitesinde önemli unsur tımarlı
sipahilerdir ya da yöneticilerdir. Kısaca Osmanlı
bürokratları. Eğer bunların bir kalıntısı
aranacaksa, bu kalıntı ile önemli ortak yanları
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olanlar, bugünün Cumhuriyet bürokratlarıdır.
Oysa … Osmanlı bürokratı feodal değildi”
(Küçükömer, 2007: 117).
9“Batıda, tarihi bir gelişme olarak, merkantilist
genç burjuva sınıfı ile kralın bir süre
beraberliğinden milli krallıklar kurulmuştu.
Burjuvazinin rolü ile kurulan bu krallıklar,
batıda uluslaşma hareketinin de başlangıcıdır.
İşte bu krallıklar, daha üstün teknolojisi ve ona
bağlı ordu ve donanmasıyla Osmanlıları … artık
durdurmuştu. … Bu koşullar dış ganaim’i
bundan böyle (-) eksi ganaim haline
getirecekti” (Küçükömer, 2007: 41-42).
10Abdülhamid’i İslamcı-Doğucu halk
cephesine dayanan büyük bir lider olarak
gören Küçükömer, onun Osmanlı’yı kapitalizme
karşı savunduğunu savlar. Düyun-u
Umumiye’yi getirerek Osmanlı’nın yarı
sömürge haline gelmesine yol açan Muharrem
Kararnamesi hakkındaki yorumu, özellikle
enteresandır: “Bana göre, batılı
emperyalistlerin sert notası karşısında
Abdülhamit’in devletin iflasının ilanı olarak
kabul edilen meşhur Muharrem Kararnamesi
(1881) aslında onun eseri değil, sadece
önceden gelen bir tarihi gelişimin, ekonomiyi
istila eden emperyalizmin kaçınılmaz
sonucudur” (Küçükömer, 2007: 65). Oysa,
“ortanın solunun ilk paşası” olarak gördüğü
Mustafa Reşit Paşa’yı, imzaladığı Osmanlıİngiliz Ticaret Anlaşması (1838) nedeniyle
yerden yere vurur (Küçükömer, 2007: 58-59).
11“CHP, bazılarına göre sol’du. Oysa üretim
güçlerinin geliştirilmesi açısından bakarsak ve
daha büyük kitlelere mutlak olarak bir şeyler
verebilmeyi dikkate alırsak, D. Parti daha soldu
belki” (Küçükömer, 2007: 107).
12Bu
kavramlaştırmayı
1950’nin
siyasal
tartışmalarından aktararak dikkatimi çeken
Vedat Türkali olmuştu: “Falih Rıfkı, ‘Sağ,
sağlam temele oturmalı Türk demokrasisi’ diye
yazıyordu; demokrasiye geçiş de ona göre
olacaktı! Sola yaşam yolunu tıkamak devletin
temel uygulamasıydı; emekçilerin sınıfsal,
siyasal örgütlenmelerine değil, o doğrultudaki
düşüncelere bile göz yumulamazdı. … Anti
komünizm yarışması başlamıştı ülkede! Bu
konuda kimse üstünlüğü başkasına kaptırmak
istemiyordu! Amerika’daki Mac Carthist akım
öncelik kazanmış oluyordu bizde! İktidar,
muhalefet elbirliğiyle Falih Rıfkı’nın öngördüğü
(Aslında devleti elinde tutanların öngörüsü idi
bu) ‘sağ demokrasi!’yi yerleştiriyorlardı ülkeye!
Antidemokratik yapılanmanın tek partilisinden

çok partilisine geçiliyordu böylece. Bu halk
düşmanı
yapılanmaya
karşı
gerçek
demokrasiyi savunan herkes komünistlik
suçlamasıyla sindirilmek yolu tutulmuştu”
(Türkali, 1999: 511-512).
13“Kendisini, emekçi halk yığınları ile özdeş
görmeğe ya da onların yandaşı olmaya
başlayan bürokrat, artık yukarıda belirtilmiş
anlamda bir kimse olmaktan çıkar. Eğer bu
almaşık gerçekleşirse, tarihi Osmanlı ve
Cumhuriyet bürokratının (asker olsun, sivil
olsun) niteliğini değiştirmesi ile karşılaşmış
olacağız. Bu kitapçıkta yapmağa çalıştığım
analizle vardığım sonuçları, biraz da bu
sonuncu (beşinci) gruba girmeğe açık olan
bürokratlara sunmak istiyordum” (Küçükömer,
2007: 85).
14İdris Küçükömer’in 27 Mayıs darbesinin
ardından, Talat Aydemir tarafından kurulan sol
Kemalist örgütlenmenin içinde yer aldığı,
muhtemel bir “sol darbenin” Başbakan adayı
olduğu, ancak Aydemir’le yaşadığı sorunlar
nedeniyle bu cuntacı gruptan, henüz 1961
darbe girişiminden önce ayrıldığı bilinmektedir.
Sanırız bu deneyim Küçükömer’in tam ters
istikamete savrulmasında belli bir pay
sahibidir.
15Örneğin, Küçükömer’in Osmanlı analizinin
merkezinde duran “İslamcı-Doğucu halk
cephesi” kavramına dair: “Tam anlamıyla
GERİCİ bir ittifak bundan daha güzel
tanımlanamaz. Sayın Küçükömer’in doğuislamcı halk cephesi’nin çekirdeğini, mevcut
üretim ilişkileri içerisinde yerlerini korumak
isteyen ve bu nedenle daha ileri bir üretim
düzenine geçmeyi öngören yenilik
hareketlerine, örneğin sanayileşmeye karşı
koyan gruplar meydana getiriyor. ‘Birlik’, en
geniş kapsamıyla, İmparatorluğun ‘haracını
yiyen’ ve tartışmasız en ayrıcalıklı şehri olan
İstanbul halkını içermekte. Kısacası
İmparatorluk halklarıyla, geniş emekçi köylü
yığınlarıyla uzak-yakın bağlantısı olmayan bir
‘birlik’ bu.”
16Bütün Eserleri, Ölçü Seçimler Değil
Güçlenen Milli Demokratik Mücadelemizdir, 28
Ekim 1969, sf 34. İbrahim bu konuşmayı Milliyet
Gazetesi’nin 20 Ekim 1969 tarihli nüshasından
aktarıyor. Bu gazete, Milliyet’in online internet
arşivinde yer almaktadır. Muhtemelen
İbrahim’in verdiği tarih yanlıştır, zira bu içerikli
haber, gazetenin 19 Ekim 1969 tarihli sayısında
yer almaktadır.
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17ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kamuoyuna açılan
yazışmaları, gerçekten de 1969 yılında
Genelkurmay Başkanlığı’nın Celal Bayar’a af
getirilmesi girişimine karşı darbe hazırlığı
yaptığını, ancak tasarının geri çekilmesi üzerine
bundan vazgeçildiğini ortaya koyuyor.
http://www.radikal.com.tr/turkiye/1969dadarbenin-yanindan-donulmus-840541/
18Sanırız bu nedenle olsa gerek, İbrahim’in bu
yazıları önceki ‘Seçme Yazılar’ kitaplarına
alınmamıştır.
19Saflarımızdaki Sol Oportünizm Sağ
Hatalarımızın Cezasıdır, age, sf 196. Bu metin,
İbrahim’in bizzat katılmadığı bir TİİKP merkez
komitesi toplantısına gönderdiği pusuladır.
20“Marksist-Leninist hareketin demokratik halk
diktatörlüğü sisteminde milli meseleye
getireceği çözüm şudur: Demokratik halk
diktatörlüğü sisteminde bütün milletlerin ve
dillerin tam eşitliği garanti edilecektir. Hiçbir
zorunlu dil tanınmayacak, halka bütün yerli
dillerin öğretildiği okullar sağlanacaktır. Halk
devletinin anayasası, herhangi bir milletin,
herhangi bir imtiyaza sahip olmasını ve milli
azınlığın haklarına herhangi bir tecavüzü
kesinlikle yasaklayacaktır. Her ulusa, kendi
kaderini tayin etme hakkı tanınacaktır. Bütün
bunların gerçekleşmesi için, özellikle yaygın
bölgesel özerklik ve tamamen demokratik
yerel kendi kendini yönetim gereklidir. Bu
özerk ve kendi kendini yöneten bölgelerin
sınırlan, ekonomik ve sosyal şartlar, nüfusun
milli bileşimi vb… temeli üzerinde, bizzat
mahalli nüfus tarafından tayin edilecektir” (age,
sf. 276).
21Şafak Revizyonizminin Kemalist Hareket,
Kemalist İktidar Dönemi, İkinci Dünya Savaşı
Yılları, Savaş Sonrası ve 27 Mayıs Hakkındaki
Tezleri, age, sf 351.
22“Kurtuluş Savaşı’ndan sonra, egemen sınıflar
(komprador büyük burjuvazi ve toprak ağaları)
arasında iki siyasi kampın doğduğuna işaret
etmiştik: Birinci kamp; emperyalizmle işbirliğini
gittikçe geliştiren ve palazlanan yeni Türk
burjuvazisi, İttihat ve Terakkici komprador
burjuvazinin bir kesimi, ağaların, büyük toprak
sahiplerinin, toptancı tüccarların, tefecilerin bir
kısmı, memurlann ve aydınların en üst ve
ayncalıklı tabakasından oluşuyordu. İkinci
kamp ise; tamamen tasfiye edilemeyen eski
komprador büyük burjuvazinin, ağaların, büyük
toprak sahiplerinin, tefecilerin, vurguncu
tüccarların başka bir kesimi, saray mensuplan,

din adamları, eski ulema sınıfı artıklarından
meydana geliyordu” (Sf. 377).
23İbrahim Kaypakkaya, şu cümleyi yazarken,
oynadığı bu tarihsel rolün son derece
bilincinde görünmektedir: “Kemalizm
konusunda, orta burjuvazinin gerçeklere aykırı
idealist yargıları öylesine beyinlere yerleşmiş,
kafalara öylesine tekel kurmuştur ki,
Kemalizm’in komünistçe değerlendirilmesi
adeta olanaksız hale gelmiştir” (sf. 405).
24“İktidarı elinde tutan birinci kampın, devlet
cihazına tamamen hâkim olduğunu, devlet
tekelleri yaratarak, bu tekelleri kendi hizmetine
koşarak ve böylece, rekabeti büyük ölçüde
ortadan kaldırıp rakiplerini ezerek, gittikçe
büyüdüğünü ve zenginleştiğini gördük. Hâkim
sınıfların ikinci kampta yer alan kesimi ise,
devlet cihazı içinde zayıf olduğundan, onu
dilediği gibi kullanamadığından, hatta devlet
cihazına kuvvetle hâkim olan birinci kamp
tarafından, yine ‘devletçilik’ yoluyla rekabet
edemez hale getirildiğinden, bir yandan devlet
cihazını kendi amaçlan için kullanmak uğruna
mücadele ederken, öte yandan, iktisadi alanda
‘hür teşebbüs’ün, ‘devletçilik’ aleyhtarlığının
bayraktarlığını yapmıştır” (age, sf. 373).
25“Revizyonistlerin karşı-devrim dediği,
cumhuriyet düzeninin yıkılması ve Sultanlığın
tesisidir. Oysa böyle bir şey, artık burjuvazinin
genç kesimlerinin de işine gelmez, hatta eski
Türk büyük burjuvazisinin de… Dünyada
gelişmeler öyle bir noktaya ulaşmıştır ki,
yuvarlanan taçları kimse başına koymaya
cesaret edememektedir. Taçlı bir yönetim artık
hâkim sınıfların ihtiyaçlarını karşılayamaz,
egemenliklerini koruyamaz. Bunu, burjuvazi de
bilmektedir. Artık karşı-devrim, ‘demokratik
cumhuriyet’ maskeli faşist diktatörlük olabilir
ve öyle de olmuştur” (sf. 366).
26Kemalist iktidarın özellikle 1930’lu yıllarda
Nazi Almanyası ve Mussolini İtalyası’nın
etkisiyle kafatasçı bir Türk ırkçılığını
benimsemesi, Güneş-Dil Teorisi denilen ırkçı
zırvalıkların ortaya atılması, nihayet Alman
Faşizminin ilerlemesinin doruk noktasında
(1942) kurulan faşist Saraçoğlu hükümetiyle
Nazilerle işbirliği kurumsal bir düzeye
çıkartılması gibi olgulara rağmen; tanımı gereği
tekelci kapitalizme denk düşen, “mali
sermayenin” (Dimitrov) diktatörlük biçimi olan
faşist diktatörlüğün 1930’lar gibi, Türkiye’de
henüz geniş ölçekli kapitalist üretimin dahi var
olmadığı bir dönemi tanımlamak için
kullanılması çok doğru görünmemektedir.
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Faşist diktatörlük sadece baskı ve zorbalık
değil -ki öyle ele alınırsa Abdülhamid’in ve
İttihatçıların dönemlerindeki Osmanlı’nın da
faşist diktatörlük sayılması gerekecektirtekelci kapitalizmin bunalımından doğan
devlete denk düşen bir tarihsel formdur.
Buradan bakıldığında, Türkiye’de faşist
diktatörlüğün inşasının, 12 Mart ve 12 Eylül
askeri darbeleriyle gerçekleştirildiği görülür.
27“Kurtuluş Savaşını izleyen yıllarda, devrimin
baş düşmanı Kemalist iktidardır. O dönemde
komünist hareketin görevi, hâkim mevkiini
kaybeden eski komprador burjuvaziye ve
toprak ağaları kliğine karşı, Kemalistlerle ittifak
değil (böyle bir ittifak zaten hiçbir zaman
gerçekleşmemiştir), komprador burjuvazinin ve
toprak ağalarının bir başka kliğini temsil eden
Kemalist iktidarı devirmek, yerine işçi sınıfı
önderliğinde ve işçi-köylü temel ittifakına
dayanan demokratik halk diktatörlüğü
kurmaktır” (sf. 377).
28“1950’de iktidardan düşen komprador büyük
burjuvazi ve toprak ağaları kliği, DP iktidarının
kendisine de yönelen faşist baskılan
karşısında, “demokrasi” havariliğine çıkmış, orta
burjuvazinin ve gençliğin bu yöndeki atılımını
bir kaldıraç gibi kullanarak, 1960’da iktidarı
tekrar ele geçirmiştir. Kitlelere yol gösterecek
komünist bir önderlik olmadığı için, halkın
muhalefeti, gerici kliklerden bazen birinin,
bazen diğerinin peşine takılmış ve çarçur
edilmiştir. CHP’ye hâkim olan komprador
büyük burjuvazi ve toprak ağaları kliği, iktidarı
ele geçirdikten sonra, 27 Mayıs hareketi içinde
önemli bir rol oynayan orta burjuvaziyi
birdenbire karşısına almayı doğru bulmamıştır;
orta burjuvazinin, 27 Mayıs Anayasasına da
giren bazı sınırlı demokrasi taleplerini bu
nedenle kabul etmiştir. 27 Mayıs hareketine
önderlik eden ve sonunda iktidarı ele geçiren
sınıf, CHP’ye hâkim komprador büyük burjuvazi
ve toprak ağalan kliğidir. Orta burjuvazi onun
peşinde yedek kuvvet olarak yer almıştır. Bizce
27 Mayıs hareketinin doğru tahlili budur” (sf.
323).
29“Bir komünist hareket için elbette iki gerici
klikten birini tercih etmek söz konusu olamaz.
Komünist hareket, ikisini de düşman olarak
görür; ikisini de devirmek için mücadele eder;
ama bunlar arasındaki mücadeleye de
gözlerini yummaz; bu boğuşmadan kendi
hesabına azami derecede fayda sağlamak için,
bunların birbirine göre durumunu iyi tespit
eder, en gerici olanı tecrit eder, ilk ve en
şiddetli saldırılarını ona yöneltir, bu arada diğer
gerici kliğin mahiyetini teşhir etmekten, onunla

kendi arasındaki düşmanlık çizgisini sıkı sıkıya
muhafaza etmekten de geri kalmaz” (sf. 380).
30Türkiye’nin Avrupa Birliği aday üyeliğini bir
“demokratik devrim” olarak nitelendiren bile
vardı! Örneğin eski Dev Yol önderlerinden,
BirGün yazarı Melih Pekdemir aynen şöyle
diyordu: “Biz ‘bir kısım’ solcular olarak, 6 Ekim

itibarıyla karmaşık duygular içine girmiş
bulunuyoruz. Bu karmaşa, sanırım hasetlik,
şaşkınlık ve gizli-açık memnuniyet şeklinde
tecelli ediyor. Yahu, hakikaten 6 Ekim 2004
tarihinde, bu ülkede bir ‘devrim’ oldu. Ve bundan
haberimiz var! Üstelik bir de devrim kavramına
yüklediğimiz kutsiyet ortada dururken, bunu ulu
orta telaffuz edebilmek de kolay değil. Şunca yıl
devrimcilik yap, bu uğurda onca eziyet çek,
mapuslarda sürün, sayısını bilemediğin can
yoldaşını yitir… Sonra senin uğruna savaştığın
değerlerin bir kısmı, hem de karşı cenahtan
yapılan girişimlerle hayata geçsin. Yani?
Türkiye’de hep yarım bırakılan burjuva
demokratik devrim ‘programı’, nihayet
tamamlanmıştır. ‘Demokratik’ bir yoldan değil,
tepeden ve dışarıdan bir devrim olarak, bu
sürece son nokta konmuştur.” (Ama bu
hakikaten “devrim”, BirGün Gazetesi, 10 Ekim
2004,

http://www.birgunarsiv.net/writer_index.php?c
ategory_code=1187090030&news_code=109743
1079&year=2004&month=10&day=10#.Wp8V9du
WRPY)
31Örneğin; Ertan Altan, 3 Haziran 2007, ‘İdris
Küçükömer Haklı Mıydı?’, Kaynak:

https://www.yenisafak.com/yenisafakpazar/i
dris-kucukomer-hakli-miydi-48519
321 Nisan 2013, t24 portalı,

http://t24.com.tr/haber/babuscuonumuzdeki-10-yil-liberaller-gibi-eskipaydaslarimizin-kabullenecegi-gibiolmayacak,226892
33Pek vurgulanmasa ya da öne çıkartılmasa
da, gerçekte Meclis’teki partiler arasında en
yoksul halk tabanı HDP’dedir. AKP’yi “pleblerin
partisi” dahi ilan edebilen liberal kimi yazarlar
olmuştu. AKP tabanı 15 yıllık iktidar sürecinden
nemalanarak maddi şartlarını hatırı sayılır
ölçüde düzelttiyse de, halen bu yönlü
yaklaşımlar görülebiliyor. Her milliyetten
emekçi, yoksul halk gücünü ise gerçekte HDP
tabanı meydana getirmektedir. Özellikle
İstanbul gibi işçi sınıfı kentlerinde geniş bir
proleter tabanı AKP’den söküp alabilmiş olmak
HDP’nin başarısının arkasındaki temel
etkenlerden birisiydi. 7 Haziran döneminde
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yayımlanan bir KONDA araştırması bu gerçeği
vurguluyordu: “Tüm seçmenler arasında CHP’li
seçmenlerin hane geliri diğer seçmenlere
kıyasla daha yüksek seviyede. HDP’liler ise en
düşük gelir seviyesine sahip.” Bu araştırmaya
göre, HDP seçmenlerinin %49’unun aylık geliri
1200 TL’nin altındadır. %80’inin aylık geliri ise
2000 TL’nin altındadır. Kaynak:

http://t24.com.tr/files/20150618182854_konda
_7haziransandikvesecmenanaliziraporu.pdf
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ROJAVA’DA HALK
EGEMENLİĞİ
BİÇİMLERİ: KOMÜN
VE FEDERASYON

ekonomi ile toplumsal hayatı eşitlikçi ve
özgürlükçü bir biçimde inşa edebilecek bir
gücü bulunduğunun somut ifadesiydi.

Arzu Demir

Bu İktidar Nasıl Bir “Şey”?

Kobanê şehidi Paramaz Kızılbaş’ın (Suphi
Nejat Ağırnaslı) son mektubunda Rojava
için yaptığı tanımı hatırlarsak; hayal
gücünün iktidarıydı.

Rojava’da 2012’den bu yana inşa edilen
sisteme “ikili iktidar” biçimi denilebilir.
Birincisi;
yukarıdan
aşağıya
doğru
bakanlıklarla bir hükümet inşa edildi.
İkincisi; bu “hükümet”in yanında ve içinde
aşağıdan yukarıya doğru komünlerden
önce kantonlara, sonra da federasyona
uzanan bir halk inisiyatifi oluşturuldu.
6 Ocak 2014 tarihinde Amûdê’de toplanan
Rojava Demokratik Özerklik Yönetimi
Yasama Meclisi tarafından kabul edilen
Rojava (Cizîre) Toplumsal Sözleşmesi’ne
göre kantonlarda kurulacak bakanlıklar
şunlardı:

“Ortadoğu”
kelimesi
bile
İngiliz
sömürgeciliği ile doğrudan bağlantılı.
Sınırların yanı sıra adının bile sömürgeciler
tarafından tanımlandığı bir coğrafya olan
Ortadoğu’da
halkların
kaderini
de
sömürgeciler belirledi. Coğrafyanın dinsel
ve ulusal zenginliği ise bölgenin gerici
devletleri ile emperyalistlerin politikalarını
hayata geçirmek için kullandığı temel
dayanakları oldu. Ancak Kuzey Afrika’da
Arap halklarının ayaklanmasıyla birlikte
Ortadoğu da köklü bir değişim sürecine
girdi ve bu kez değişimin öncü gücü
halklardı, ezilenlerdi. Değişen sadece
sınırlar ve iktidarlar değil, toplumsal
sistemdi.
Rojava’da halkların Esad rejimini kovarak
iktidarı ele geçirmeye başladığı 19
Temmuz 2012 tarihinden bu yana
yaşananlar, ezilenlerin de bir iradesinin
olduğunun, üstelik bu iradenin siyaset ve

“Dışişleri Bakanlığı, Meşru Savunma
Bakanlığı,
İçişleri
Bakanlığı,
Adalet
Bakanlığı, Bölgesel, Belediye, Nüfus ve
Şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,
Çalışma ve İşçi Yerleştirme Bakanlığı,
Eğitim Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Elektrik,
Sanayi ve Yeraltı Kaynakları Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı, Ticaret ve Ekonomi
Bakanlığı,
Şehit
Aileleri
Bakanlığı,
Aydınlanma
ve
İletişim
Bakanlığı,
Ulaştırma Bakanlığı, Gençlik ve Spor
Bakanlığı, Turizm ve Arkeoloji Bakanlığı,
Din Bakanlığı, Kadın ve Aile Bakanlığı,
İnsan Hakları Bakanlığı.”
Bakanlıklar elbette, bildiğimiz burjuva
siyaset sınırlarının dışındaydı. Öncelikle her
bakanlıkta
bulunan
bakan
ile
iki
yardımcısının statüsü eşit. Bakan, bakan
yardımcısından
“rütbeli”
değil.
Asıl
önemlisi de, “üçlü bakanlık sistemi”nde
cinsiyet
ve
halkların
temsiliyetinin
sağlanması temel ilke. Ayrıca bakanlıklar
ilgili komün, meclis ve akademiler ile ortak
çalışma yürütmek zorunda.
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Bu yukarıdan aşağıya doğru “iktidarın”
yanında ve içinde aşağıdan yukarıya doğru
inşa edilen halk egemenliğinin temeli ise
komünlerdir.
Rojava’da
devrimin
önderliğini yapan Demokratik Toplum
Hareketi’nin (TEV-DEM) en temel ilkesi;
örgütsüz kimse kalmayacak. Bu tüm halkın
“komün”lerde örgütlenmesini sağlamak
anlamına geliyor.
Rojava’da komünlerin gelişim seyri ise
şöyle: 2010 yılının Ekim ayından itibaren
köylerde meclisler kuruluyor. Köyler, Esad
rejiminin fazla sirayet edemediği yerler.
Meclislerin yanı sıra YPG-YPJ’nin öncü
gücü olan milis örgütlenmeleri de ilk önce
köylerde oluşturuluyor. İlk silahlı milislerin
eğitim mekânı ise arazisi Rojava’nın diğer
bölgelerine göre dağlık olan Efrîn.
2011 yılının Ekim ayına gelindiğinde ise
TEV-DEM kuruldu. Ardından 354 üyeli Batı
Kürdistan
Halk
Meclisi oluşturuldu.
Meclis’in yüzde 40’ı kadındı. Aynı dönemde
toplumsal barış komiteleri kuruldu. Devrim
günlerinde ve sonrasındaki ilk aylarda en
çok çalışan kurum barış komiteleri oldu.
Çünkü bu komiteler, rejim dönemine ait
mahkemelerindeki tüm dosyaları tek tek
inceleyerek toplumsal adaleti sağlamaya
çalışmıştı. Böylece devletin mahkemelerini
devreden
çıkartmıştı.
Ayrıca
amaç
çözülebilecek
tüm
sorunları
barış
komitelerinde
çözerek,
“devrimin
mahkemeleri”ni
gereksizleştirmekti.
Aslında 2011 yılının başından itibaren halk,
belli başlı bölgelerde kendi yönetimini
kurmaya başlamıştı.
21 Ocak 2014 tarihinde ise kanton sistemi
ilan edildi; Cizîre, Kobanê ve Efrîn
kantonları.
Kantonların
Toplumsal
Sözleşmesi şu sözlerle başlıyordu:
Din, dil, ırk, inanç, mezhep ve cinsiyet
ayrımının olmadığı, eşit ve ekolojik bir
toplumda
adalet,
özgürlük
ve
demokrasinin tesisi için. Demokratik
toplum
bileşenlerinin
siyasi-ahlaki
yapısıyla birlikte çoğulcu, özgün ve
ortak yaşam değerlerine kavuşması
için. Kadın haklarına saygı ve çocuk ile
kadınların haklarının kökleşmesi için.
Savunma,
özsavunma,
inançlara

özgürlük
ve
saygı
için.
Bizler
demokratik özerk bölgelerin halkları;
Kürtler, Araplar, Süryaniler (Asuri ve
Arami), Türkmenler ve Çeçenler olarak
bu sözleşmeyi kabul ediyoruz.

Aynı sözleşmede demokratik özerk bölge
yönetimlerinin “ulus devlet ile askeri ve
dini devlet anlayışını reddettiği”, aynı
zamanda “merkezi yönetim ve iktidarı
kabul etmediği”nin de altı çiziliyordu.
Devrimin gerçekleştiği 19 Temmuz 2012 ile
kantonların ilan edildiği 21 Ocak 2014
tarihleri arasında Rojava halklarına karşı
sayısız saldırılar gerçekleşti. Savaş bir an
bile halkların gündeminden çıkmadığı gibi
toplumsal üretimin yüzde 80’i savunmaya
harcandı. Bu savaşlardan ilki Kasım 2012
ile Temmuz 2013 arasındaki Serêkaniyê
savaşıydı. YPG-YPJ güçleri 16-17 Temmuz
günlerinde El Nusra’nın başını çektiği
cihatçı çete gruplarını kent merkezinden
çıkardı ancak çevre köylerin çetelerden
temizlenmesi aynı yılın sonbaharına kadar
sürdü. İkinci büyük savaş ise; dünya
halklarından daha yakından bildiği Kobanê
savaşıydı. 15 Eylül 2014 tarihinde DAİŞ’in
Kobanê’ye saldırısıyla başlayan savaş, 2728 Ocak 2015’de YPG-YPJ güçlerinin zaferi
ile sonuçlandı. Ardından da Kobanê ile
Cizire kantonları arasındaki Grê Spî’nin
çetelerden temizlenmesine sıra geldi.
Bunu da, Tişrin, Şeddade, Minbic, Tabka,
Rakka ve Dera Zor takip etti. Devrim
kurumlarının inşası savunmanın yanında
devam etti. Dolayısıyla komünler de dahil
olmak üzere bir çok kurum yeni baştan,
yeni baştan kuruldu. Ancak komünlerin
inşası kantonların ilanından sonra hız
kazandı.
Komünler, Rojava’da birer yönetim
organlarıdır. 29 Aralık 2016 tarihinde
toplanan Kuzey Suriye Demokratik
Federasyonu Kurucu Meclisi tarafından
kabul edilen sözleşmenin 47.maddesi
şöyle:
Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu,
halkların ve toplulukların özgür ve
demokratik
toplumsal
yaşamını
komünler, meclisler, sendika ve
toplumsal
kuruluşlar
temelinde
örgütleyerek
geliştirir.
Toplumun
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demokratik sistemi, bu kurumlara
dayanarak gelişir ve kalıcı olur.

48. madde de ise komünler yönetim
organları olarak tanımlanır:
Komünler doğrudan demokrasinin
temel örgütsel şeklidir. Örgütsel ve
idari sistematik içinde, karar alma ve
yönetme
sistemidir.
Karar
alma
sürecinin her aşamasında bağımsız bir
konsey olarak işlerini yürütür.

Kaç komün kuruldu ve ne kadar insan
komünlerde örgütlü? Bu sorunun yanıtını
22 Eylül 2017 tarihinde yapılan komün
eşbaşkanlığı seçimi sonuçlarına bakarak
söylemek mümkün.
Rakamlar şöyle:
Cizîre bölgesinde 437 bin 142 kişi oy
kullandı. 2 bin 551 komün için 7 bin 687
eş başkan adayı arasından 5 bin 102
aday seçildi.

Komünler ihtiyaca bağlı olarak savunma,
eğitim, sağlık gibi komiteler kuruyor. En
temel komiteler ise savunma, eğitim ve
uzlaşma komiteleri. Toplumsal hayatın
tüm sorunlarının halkın katılımı ile çözümü
amaçlanıyor.
Komünde
çözülemeyen
sorunlar,
bağlı
bulunduğu
meclise
taşınıyor. Her bir komün bir parlamento
gibi çalışır ve karar verir.

Fırat Bölgesi’nde 135 bin 661 yurttaş ve
772 göçmen oy kullandır. 849 komün
için 3 bin 192 kişi aday olurken, bin 698
eşbaşkan seçildi.

Devrimci Parti ve Örgütler Uluslararası
Koordinasyonu’nun (ICOR) 2014 yılı Haziran
ayında
Cizîre’deki
incelemelerinden
oluşan raporunda, Rimelan’daki petrol
komününe
ilişkin
yer
alan
değerlendirmeye şöyle:

Komünlerde ve komün içinde kurulan
komitelerde eşbaşkanlık sistemi ile
toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanırken,
ayrıca kadın komünleri de oluşturuldu.
2016 yılının Haziran ayında Cizîre
bölgesindeki Qamışlo kenti ve çevresinde
140 kadın komünü oluşturulmuştu. 2

Derik yakınındaki kurulan rafineri
komün örgütlenmesinin en gelişmiş
halini temsil etmektedir. Üç vardiya
çalışılıyor. İşçi-teknisyen, mühendis
olarak her vardiyada 300, toplamda
900 kişi çalışıyor. Bu bir komün. Kendi
kendini yönetiyor. Her şeyi, ham
petrolü rafine eden kazanları da
kendileri üretmiş; her şeyiyle kendi
emekleri. Ancak kendi tüketimleri
kadar mazot (kaliteli) ve kalitesiz
benzin (gerekli teknoloji ve hammadde
olmadığı için) üretiyorlar. Hem kendi
kendilerini
yönetmeleri,
komün
anlayışlarına
göre
üretimde
bulunmaları ve hem de kendi deyimleri
ile 100 sene öncesinin teknolojisine
göre üretim yapmaları; hiçbir zorluktan
yılmamaları, yaratıcılıkla rafine inşa
etmeleri oldukça etkileyici. Rafineri
komünü her türlü zorluğa, abluka ve
ambargoya
rağmen
‘istersen
başarabilirsin’in oldukça anlamlı bir
örneğini teşkil etmektedir. (Demir, 2015:
101)

Efrîn Bölgesi’nde 155 bin 697 yurttaş ile
5 bin 395 göçmen oy kullandı. 415
komün için bin 440 kişi aday oldu. 830
eşbaşkan seçildi.1

Demokratik ve özgür toplumun en temel
hücreleri olduğu gibi halk egemenliğinin
de temel biçimi. Komün; herkesin “her şey”
olduğu yerdir. Bir yaşam tarzıdır. Herkesin
yönetime ve sorunların çözümüne katıldığı
bir yaşam tarzı. Rojava devrimi ve Kuzey
Suriye
Federasyonu’nun
geleceği
bakımından stratejik önemdedir. Çünkü
toplumun özgücüne dayalı örgütlülük
düzeyi geleceği belirleyecektir. Bunun
aracı da komünlerdir.
Kantondan Federasyona
Rojava, Türkiye, Suriye, Irak ve İran
devletleri
tarafından
dört
parçaya
bölünerek sömürgeleştirilen Kürdistan’ın
bir parçası ve nüfusun çoğunluğu da
Kürt’tür. Ancak Rojava’da “Kürt ulus
devleti” değil, Kuzey Suriye sınırları içinde
yaşayan tüm halkların eşit ve özgür
birlikteliğine dayalı halk egemenliği inşa
edildi. İlke, halkların eşit ve özgür bir
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şekilde yaşamını güvenceleyen tam hak
eşitliği ilkesidir.
Kanton,
Rojava’nın
öz
yönetim
araçlarından biriydi. Devrimin ilk iki yılı için
ihtiyaca denk düşen bir modeldi. Ancak
devrimin ihtiyaçları değişti. Rojava devrimi
olarak başlayan devrim, Kuzey Suriye
devrimine dönüştü. 19 Temmuz 2012
tarihinden bu yana devrimin nüfuz ettiği
alan
büyüdü.
Kantonlar
arasındaki
bölgeler ile Rakka ve Minbic’in faşist dinci
DAİŞ çetelerinden temizlenmesi ile devrim
“coğrafi” olarak genişledi. Bu durumda
kantonlar federasyona evrildi. Cizîre,
Kobanê ve Efrîn kantonlarının Demokratik
Özerk Yönetimleri Genel Koordinasyonu
2016 yılının Mart ayında bir araya geldi ve
Kuzey
Suriye
Federasyonu’nun
kuruluşunu ilan etti. Kuzey Suriye
Federasyonu Cizîre, Fırat ve Efrîn olmak
üzere üç bölgeden oluşuyor. Her bölge
ayrıca iki kanton biçiminde örgütlenmiş
durumda. Cizîre bölgesi, Heseke ve
Qamışlo; Fırat bölgesi, Kobanê ve Grê Spî;
Efrîn bölgesi, Şehba ve Efrîn kantonlarına
ayrıldı. Minbic ve Rakka ise kendi yönetimi
olan özerk bölge olarak tanımlandı.
Kuzey Suriye Federasyonu’nun idari
yapılanması da “yerel özerklik” esasına
dayanıyor.
Kantonların
Toplumsal
Sözleşmesi’nde yer alan “Cinsiyet eşitliği,
halklar temsiliyeti, ekolojik ve demokratik
toplum” gibi temel ilkeler, Federasyon
Toplumsal Sözleşmesi’nde de korundu.
Bölgeler “ekonomik yeterlilik” esasına
göre örgütlendi. Federasyon Anayasası’nın
54.maddesinde bu ilke şöyle yer aldı:
Her bölge, ekonomik alanda kendine
yeterlilik esasına göre örgütlenir. Gücü
ve koşulları oranında Suriye ve Kuzey
Suriye Demokratik Federasyonu’nda
genel toplumsal refahın ve zenginliğin
üretimine katılır ve kendisine düşen
payı alır.

Her bölge ve kantonun “toplumsal
sözleşmedeki ilkelere aykırı olmaması”
koşuluyla karar alma hakkı ve yetkisi
bulunuyor. Federasyon sözleşmesinin 33.
maddesi ise bu hakkı tüm halklara tanıyor:

Kültürel, etnik ve dinsel topluluklar
özyönetimlerini belirleme, kültürlerini
koruyup
geliştirme,
demokratik
örgütlenmelerini
sağlama hakkına
sahiptirler. Hiç kimse veya topluluk
kendi inançlarını başkasına zorla
dayatamaz.

Bölge halk meclisleri de “her bir bölgede
halkın ve toplulukların genel temsil organı”
olarak tanımlanırken, “yasama, denetleme
ve genel siyaseti belirleme” misyonu
yüklendi. Bölge halk meclisinin kimlerden
ve nasıl oluşacağını ise Toplumsal
Sözleşme’nin 55. maddesi düzenliyor:
Bölge halk meclisi, yüzde 40 oranında
etnik,
dini,
inanç
ve
kültürel
toplulukların nüfus oranlarına göre
doğrudan kendi içinden demokratik
temelde seçilmiş temsilcilerden, yüzde
60 oranında tüm halkın katıldığı genel
seçimlerle
tespit
edilen
halk
temsilcilerinden oluşur.

Federasyonun Meclisi’nde de yüzde
40+yüzde 60 oranı korunurken, eşbaşkan
ve üyelere “en fazla iki dönem görev
yapma” sınırlaması getiriliyor. Toplumsal
Sözleşme’nin
57.
maddesinde
Federasyon’un Meclisi şöyle tanımlanıyor:
Halkların
Kuzey

Demokratik

Kongresi,

Suriye
Demokratik
Federasyonu çatısı altında yaşayan
tüm halkları temsil eder. Ortak
yaşamın, kardeşliğin, demokratik ve
özgür birlikteliğin sembolüdür ve
bölgenin bütün halklarından oluşur.
Halkların Demokratik Kongresi, Kürt,
Arap, Süryani, Asuri, Ermeni, Çerkes
Türkmen, Çeçen ve Keldani gibi
topluluklardan meydana gelir ve yine
Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu
çatısı altında bulunan Müslüman,
Hıristiyan, Yahudi, Êzidi, Alevi ve Şia
gibi inanç ve kültürel topluluklardan
oluşur. Tüm bu halk ve toplulukların
tarihsel, demografik, coğrafik, dini
inanç, etnik ve kültürel yapılarını
gözeterek, topluluk ve yöre halkının
istek ve iradesini esas alarak oluşur.
Halkların
demokratik
kongresi,
demokratik
özerk
yönetimlerin
oluşmasında halkların ve grupların
inanç, etnik ve kültürel özgürlüklerini
bir kanunla garanti
altına alır.
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Toplumun
örgütlendirilmesinde
demokratik federal sistemi temel alır.
Toplumun ekolojik ve ekonomik denge
içinde yaşamasını sağlar.

Kuzey Suriye’deki tüm halklar ve kültürler
Demokratik Suriye Meclisi’nde temsil
ediliyor ve bölgede yaşayan tüm halklar
ve inançların bir çatı örgütüdür. Bütün
halklar
ve
topluluklar
kendilerini
yönetirken, diğer yandan da federasyonda
temsil ediliyor.
Demokratik Suriye Federasyonu, Kuzey
Suriye ve Suriye’de iki yönlü federatif
birliği sağlıyor. Birincisi; Kuzey Sınırları
içindeki federal birliği, ikincisi de Kuzey
Suriye
Federal
Meclisi
üzerinden
Demokratik Suriye ile federal birlik. Bu
yönüyle Kuzey Suriye Federasyonu,
Suriye’nin
demokratikleştirilmesini
hedefleyen bir pratik oldu.
Sonuç
olarak
Rojava
devrimi
ve
Demokratik Suriye Federasyonu halk
egemenliğinin en güncel örneğidir.

NOTLAR
1 http://tr.hawarnews.com/kuzey-suriyesecim-sonuclari-aciklandi/
2 http://tr.hawarnews.com/kadinlarkomunal-yasami-aktariyor/
KAYNAKLAR
Demir, A. (2015). Devrimin Rojava Hali.
İstanbul: Ceylan Yayınları
Rojava
Toplumsal
Sözleşmesi, https://civiroglu.net/rojavatoplumsal-sozlesmesi/, indirilme tarihi 7
Nisan 2018.
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EGEMENLİK
KAYITSIZ ŞARTSIZ
MİLLETİN Mİ?
Veli Saçılık

Halk sözcüğü her ne kadar bir bölge ya da
ülke içerisinde yaşayan herkesi anlatsa da,
genel toplumsal algıda iktidarda olmayan,
yani yönetilen olarak bilinir bu kavram.
Politikacılar, zengin zümreler, elitler de
zaten kendilerini halk kitlesi içinde
tanımlamazlar. “Halka inmek” söylemi bu
yabancılaşmanın sonucu olarak ortaya
çıkar. Fakat bu yabancılaşma toplumsalsınıfsal bir takım ilişkilerin neticesi olarak
değil de, doğal bir sürecin doğrudan
sonucu olarak görünür ve gösterilir. Gene
bu “doğal” tasnifin bir sonucu olarak,
yönetme-devlet-iktidar etme yeteneğin
egemenlerin hanesine, çalışma ise bir
yeteneksizlik
olarak,
yönetme
yeteneğinden
“yoksun”
yoksulların
hanesine yazılır. Neticede bir devlet ve
iktidar
aygıtı
varsa
bunu
ancak
profesyonel zümre yönetebilir(!)
Kamu sözcüğü halk sözcüğü ile eş anlamlı
sayılabilir, sözlük karşılığı “hep, herkes,
bütün”dür ancak sözlük anlamının tersine
zaman içinde kamu = devlet şeklinde
algılanmaya başlamıştır. Bu algılamada,
Osmanlı-Türkiye toplumunun ordu-devlet,
asker-millet
gibi
devletçi
milliyetçi

yaklaşımlarının oldukça önemli payı vardır
ve kamu ile devletin özdeşleşmesine,
“kamu yararı” söylemi eşlik eder. Devlet
“büyükleri” halkı o kadar çok düşünürler ki
komünizm lazımsa onu bile onlar getirirler.
Halk bir köşede beklemeli, devletin işine
karışmamalı, devlet büyükleri için dua
etmelidirler! Halk, aziz millettir ve azizliğini
iktidar
sahiplerine
oy
vererek
göstermelidir. “Bu ne bitmez bir savaş,
benim evladım neden can verdi” falan gibi
istenmeyen
serzenişte
bulunursa
muazzezlikten, melunluğa düşmek elbette
müstahaktır.
Halk, cumhuriyetin tanımında yer alan
“kendi kendini yönetmek” gibi tehlikeli
düşünceleri bir kenara bırakmalı ve kamu
yönetimi yapan devlet büyüklerinin işini
kolaylaştırmalıdır, neticede onlar halk için
var, her ne kadar halk içinde olmayıp
çoook geniş ayrıcalıkları olsa da. Soma’da
301 madencinin ölümü ardından Enerji
Bakanı’nın “Düşünebiliyor musunuz, iki
gündür aynı gömleği giyiyorum” demesi
anlatılan hikayeye büyük sahicilik katmış
olmuyor mu!
Reel siyaset üzerinden konuya devam
edelim. AKP, iktidara geldiği ilk yıllarda M.
Kemal’in “egemenlik kayıtsız, şartsız
milletindir” sloganını neredeyse besmele
derecesine çıkarmıştı. Sistemin sahibi
askerleri geriletip, kendi diktatörlüğünü
kurmanın anahtar sözcüğü oldu bu slogan.
Meşru seçimlerle iktidara gelmiş ama fiili
iktidar olamamış olmanın sancıları AKP’yi
aşırı halkçı ve demokrat bir retorik
kullanmaya zorladı. Milletin egemenliği
yani halkın iktidarı gibi büyülü cümleler
kullanan ve aynı zamanda Osmanlı
dönemi padişahlık günlerine özlem duyan,
siyasal İslam geleneğinin bütün despot
argümanlarına sahip çorba ya da torba
denilebilecek bir söylem tutturdu. Askeri
vesayet
olarak
adlandırılan
yapının
yenilgisiyle birlikte “kayıtsız şartsız milletin
olan egemenlik” bir hokus pokusla AKP
diktatörlüğüne
dönüşüverdi.
Meclis
duvarında hoş bir seda olarak yazan millet
egemenliği, AKP’nin darbesiyle birlikte boş
bir seda oldu. Yüce meclis söylemleri
yerini yüce Saray söylemine bıraktı. TBMM
tarihinin en itibarsız ve işlevsiz günlerini
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yaşarken, seçilmişler de artık itilmişler
olarak tabir edilir oldu. Fethullahçılar’ın
organize ettiği operasyonlarla rakiplerini
ekarte eden AKP, Fethullahçılar’dan da
darbe bahanesiyle kurtularak steril bir
diktatörlük kurma gücünü elde etti. Darbe
gündeme geldiğinde elbette sol-kırım ve
Kürt
kırımı
olmadan
olmazdı.
Milletvekilleri, belediye başkanları katar
katar tutuklanarak “toplama kamplarına”
konuldular.
Sahte demokratların, muktedir oldukları
zaman ilk iş olarak kendi diktatörlüklerini
inşa etmek için her yolu denemeleri Roma
imparatorluğundan beri yaşanan bir şeydir
ve Karl Marx, 18 Bruimeire’de bu meseleyi
Fransız karşı devrimi üzerinden şöyle ele
alır:
2 Aralık’ta Şubat Devrimi bir hilebaz
tarafından el çabukluğuyla ortadan
kaldırılır ve devrilmiş görünen şey artık
monarşi değil yüzlerce yıldır yürütülen
mücadelelerle ondan koparılan liberal
ödünlerdir. Görünüşe göre, toplum
kendisi
için
yeni
bir
içerik
fethetmemiştir; yalnızca, devlet, en eski
biçimine, kılıcın ve rahip cübbesinin
aşırı basit egemenliğine dönüşmüştür.

K. Marx’ın, L. Bonaparte’ın 18 Brumaire’i
adlı eserinde bahsettiği bu olay, her ne
kadar 1851 Fransa’sında cereyan etmiş
olsa
da,
bugün
yaşadıklarımızı
anlayabilmemiz için hala geçerliliğini
korumaktadır.
AKP, kayıtsız, şartsız millet egemenliği
derken, bütün iktidar Saray’a devredildi.
Otokratik iktidarın kurgusu doğal olarak
korku iklimi yaratmayı gerektirir. OHAL
ilanı sayesinde bu korku iklimini yaratmak
için ilk çıkış yapıldı. OHAL’de sokağa
çıkılamaz vb. gibi efsaneler yaratıldı.
Toplumsal gösteri ve eylemler yeniden
dizayn edilen polis, asker ve mahkemeler
aracılığı ile zapturapt altına alındı. AKP
yıllar
öncesinden
memurların
iş
güvencesinin kaldırılması yönünde zaten
hazırlık yapmıştı. “Allahın lütfu” olan darbe,
kamu
emekçilerinin
örgütlerini
ve
kendilerini tasfiye etmek için iyi bir
olanaktı ve AKP bu olanağı elinden

kaçırmayacaktı.
OHAL
kapsamında
çıkarılan KHK’lerle 120 bin kadar kamu
emekçisi işlerinden ihraç edildi. İhraçların
hiçbir yasal dayanağı yoktu ama AKP’nin
de zaten artık yasallığa ihtiyacı kalmamıştı.
İhraçlar, toplumda istenen korku ikliminin
yaratılmasında önemli bir araç oldu. Düne
kadar muhalif kimliği ile öne çıkan KESK
ve DİSK’i sendikaları büyük bir sessizlik
kapladı. Üyelerini savunmaya geçemeyen
sendikalar doğal olarak istifa ve emekliye
ayrılma gibi sebeplerle büyük üye
kayıpları
yaşadılar.
AKP’li
olmayan
memurların kamudan ihraç edilmesi ve
kamunun tasfiyesi bir ölçüde başarılı
olmuş oldu. KESK eski Eş Başkanı’nın
“tarihsel bir saldırıyla karşı karşıyayız” sözü
yerinde bir tespit olmasına karşın bu
saldırıya tarihsel direniş bir yana pasif bir
direnişle bile cevap verilememesi tarihi bir
yenilgiyle
sonuçlandı.
Sendikalarına
rağmen sokağa çıkan ve AKP’nin yalan
propagandalarının ipliğini pazara çıkaran
“bireysel” direnişler sessizlik ortamına
sarsmayı başardı. Başta Ankara Yüksel
Direnişi, İstanbul’da bir gurup kamu
emekçisinin sokak ısrarı, Malatya, Düzce,
Bodrum ve Hatay’da sendikal bürokrasiyi
aşarak direnişe geçmesi umudun ve
politikanın sokakta oluğunu bir kez daha
kanıtladı. OHAL’den istifade ederek
grevleri yasaklayan AKP, sokağın sesini
yine
de
kısamamış
oldu.
Yüksel
Caddesi’nde Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça tarafından başlatılan açlık grevi ve
sokakta ısrarlı duruş kitleselleşmeyi
sağladı. Polis komplosu ve terörüyle
Yüksel Direnişi bitirilmeye çalışıldı fakat
Yüksel Direnişi AKP’nin kamu emekçilerine
karşı başlattığı tarihsel saldırıya sokakta
tarihsel bir yanıt vermeyi başardı.
Tek sesli Havuz Medyası, internet
yasaklarıyla halkın iradesi ipotek altına
alınırken,
yaygın
gözaltılar
ve
tutuklamalarla “hücre tipi yaşam, tek tip
insan” hedefine AKP uygun adım
ilerlemeye devam ediyor. Anayasa ve
insan haklarını fiilen rafa kaldırarak kendi
sonsuz iktidarını kurma hayalinde, diğer
yandan OHAL’i kullanarak emekçilerin
örgütlülüğüne önemli darbeler vuruyor.
“Aziz millete” bin altı yüz TL asgari ücret
neyinize yetmiyor, gözünüze dizinize
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dursun denilerek haddinizi bilin mesajı
veriliyor. AKP’nin Genel Başkanı, üç saate
Şam’ı alıp, Emevi Camii’nde namaz
kılacağız derken, sınırın üç km ötesindeki
tepeyi aldıklarını söyleyerek halka sanal
zaferler yaşatıyor. Bu madrabazlıklar ve
baskıların emekçi sınıfların örgütlülüğünü
dejenere ettiği doğrudur fakat halkın kendi
geleceğini
belirleyeceği
günler
de
gelecektir. Emperyalist devletlerin ve
Türkiye’deki sermaye sınıfının AKP ile
köklü bir çatışmaya girmemesinin nedeni
AKP iktidarının aslında burjuvazinin iktidarı
olması nedeniyledir. Son söz olarak, klasik
bir söz gibi algılansa da “ne patron, ne ağa,
ne de sultan, bizleri kurtaracak olan
yalnızca kendi kollarımızdır.” Halkın haddi
ve hakkı, bin altı yüz TL asgari ücret değil,
elinden (ç)alınmış olan iktidardır.

KAYNAK
K. (2007). Louis Bonapart’ın
Brumaire’i. Ankara: Sol Yayınları
Marx,

18
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YOUTHQUAKE /
GENÇLİKDEPREMİ
Muhsin Yorulmaz

İngilizce konuşulan ülkelerde Türk Dil
Kurumu (TDK) denkliğinde bir kurumun
olmamasından
dolayı
Türkiye
vatandaşlarının TDK’ya atfettiği (sözlük
oluşturma ve yazım kuralları hakkında
kurallar oluşturma gibi) görevler doğrudan
sözlük üreten ve bunun için de birbiriyle
yarış halinde olan bir dizi kuruma
bırakılmıştır.
21.yüzyılın
en
etkili
sözlükleri
arasında OxfordDictionaries.com vardır ve
bu, Oxford University Press’in geleneksel
derleme, düzenleme ve yayma amaçlı
kullandığı İngilizce sözlüklerin online bir
yansımasıdır. 2017 yılını kapatırken Oxford
Dictionaries
yılın
kelimesi
olarak youthquake (gençlikdepremi)
sözcüğünü seçti. Bu aslında 1960’larda
üretilmiş bir sözcüktür ve anlamı da genç
nesillerin hegemonya karşıtlığından dolayı
ortaya çıkan toplumsal normlardaki ani
değişimdir.

Oxford Dictionaries’deki Youthquake’ler
Oxford Dictionaries youthquake kelimesini,
“gençlerin etkisi ve hareketiyle ortaya
çıkan önemli bir kültürel, siyasi ve
toplumsal değişim” olarak tanımlar. Bu
tanıma bakacak olursak youthquake’lerin
ne kadar yaygın olduğunu görürüz. Bunlar
süreklilik arz etmektedir ve yaş grupları
arasındaki sayısal farklılık nitelikli farklılığa
her dönüştüğünde, başka bir deyişle yaş
farkını tanımlamak
için
‘jenerasyon’
kelimesini
her
kullanmak
istediğimizde youthquake meydana gelir.
Oxford
Dictionaries’e
göre youthquake kelimesi ilk olarak “İkinci
Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş arasındaki
zamanda
doğmuş
olan
ve baby
boomer denilen grubun ebeveynlerinin
geleneksel değerlerini reddettiği, hareketli
1960’larda, gençliğin yönlendirdiği moda
ve müzik akımları” için kullanılmıştır.
2017’de olduğu gibi, o zaman da Birleşik
Krallık youthquake’lerin
merkezindeydi.
Londra’ya has sokak-tarzı bireyselliğin
Paris, Milan ve New York gibi yerlerde lüks
moda evlerini ele geçirerek dünya çapında
yeni bir toplu üretilmiş hazır giyim moda
göstergesiydi.
Gençlerin
kendilerinden
önceki
jenerasyonun tercihlerinin aksine müzik ve
modayı o yıl ne kadar benimsediklerini
göstermek için neredeyse herhangi bir yılı
seçebiliriz. Sözgelimi, 1972’deki gençliğin
tüketime yönelik kültürel seçimleri,
ebeveynlerine kıyasla daha farklı değil
miydi? Ya 1988? 2005? Peki ya 2016? Bu
kelimenin yılın kelimesi olmasının sebebi
Oxford’un sözünü ettiği gibi ‘Londra’ya has’
olması değildir, ki bu durumu, bu yıl için
istatistikler şöyle göstermiştir:

Peki yıllar önce ortaya çıkmış bir ifade
neden birden bire İngilizce konuşulan
dünyada
popüler
olmuştur?
Genel
tanımının yanı sıra, atıfta bulunduğu
eğilimlerle ilgili teorik anlayışımız nedir ve
de daha geniş siyasi dinamiklerdeki rolünü
nasıl analiz edebiliriz? Özellikle de gençler
halk demokrasisiyle ve siyasetteki köklü
değişimle nasıl bir ilişki kurarlar?
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Youthquake sözcüğü, ‘aşağıdan yukarıya’
bir biçimde günlük konuşma dili yoluyla
kendine yer edinmemektedir. Oxford
Dictionaries’in belirttiği üzere, çoğunlukla
bu eğilime
isim vermeye
çalışan
profesyonel
yorumcular
(gazeteciler,
siyasetçiler vb.) tarafından ‘yukarıdan
aşağıya’ bir bakış açısıyla dile yeniden
kazandırılmaktadır. Yukarıdaki şemada
görülen
ani
yükseliş,
muhafazakar
hükümetin temelini sarsan Corbyn’in
arkasındaki gençlerin toplu seferberliğinin
meydana geldiği Birleşik Krallık genel
seçimleriyle aynı zamana denk gelir. Bu
galibiyet, Başbakan Theresa May’in erken
seçim çağrısı yapmasıyla ve İşçi Partisi
içindeki Blairci sağcı kanadın Corbyn’i
alaşağı etme ve partilerinin Muhafazakar
Parti’nin sol kanadı olarak konumunu
koruma kampanyasını takiben seçime
hazırlık için sınırlı süre olmasına rağmen
kazanılmıştır. Blaircilerin ve Muhafazakar
Parti’nin bu çifte hatası İşçi Partisi’nin
izlediği yolu değiştirme konusunda
gençliğin gücünün bir göstergesiydi. Peki
gençlik neden bu kadar enerji doluydu?
Jeremy Corbyn
Yıllarca Britanya’daki İşçi Partisi, İngilizce
konuşulan emperyalist ülkelerdeki diğer
“İşçi Partileri” gibi isminin aksine açıkça
burjuva bir karaktere sahipti, ve içerde işçi
aristokrasisine sunulan sosyal programlar
karşılığında
emperyalist
burjuvazinin
savaşlarını savunmuştu. Ama yine de
belirtmekte
yarar
var
ki
Britanya
sömürgelerine
ve
yarı-sömürgelerine
yönelik sürdürülen sömürgeci politikaya
rağmen, neoliberal yeniden yapılanmadan
bu yana (hemen hemen Thatcher’den bu
yana), İşçi Partisi ve onun burjuva liderliği
işçi sendikalarını zayıflatma ve içerde
sosyal
programların
daraltılması
konusunda
önemli
rol
oynamıştır.
Britanya’daki bu göreceli “sınıf barışı”
partisi, neoliberalizme verdiği destek
sonucunda emek ve sermaye arasındaki
çelişkinin
keskinleşmesinde
etkili
olmuştur.
Jeremy Corbyn’in İşçi Partisi’ndeki liderlik
yarışındaki popülerliği, hem Britanya

seçim siyaseti için, hem de yoksul
Britanyalılar ve Britanya sömürgeciliğinin
kurbanlarının
ortak
mücadelesi
bakımından nadir görülen bir olaydı.
Corbyn yıllarca Britanya’nın emperyalist
savaşlarına daima ilkesel olarak karşı
çıkmıştır ve İrlanda’dan Filistin’e ve
Kürdistan’a
kadar
ulusal
özgürlük
hareketlerine destek vermiştir. Arkasına
aldığı Momentum hareketinde, neoliberal
kemer sıkma politikalarından dolayı
ekonomik anlamda gerçek hayatlarında
mağdur edilmiş ve isyankar tabiatlarından
dolayı
dünyadaki
radikal
özgürlük
hareketlerine görece daha açık olan
gençliğin muazzam enerjisinin
payı
yadsınamaz.

Momentum’a katılan genç jenerasyonun
çoğu 2010’un sonlarında yüksek öğretim
sistemine uygulanan bütçe kesintilerine
yönelik öğrenci protestolarına katılmıştı.
Şimdi 20’li yaşlarının sonlarında olan bu
jenerasyona, kendileriyle aynı sınıfsal
geçmişten gelen ve bundan dolayı da
kemer sıkma politikalarına öfkeli olan daha
genç bir kesim de katılmıştır. Bunun içinde
istikrarsız istihdama sahip ve bir işten
diğerine geçen sürede hayatta kalmanın
zorlaştırıldığı işçi sınıfından gelen bir çok
genç de vardır. Eğitim, sağlık, barınma ve
hayatın diğer gerekliliklerine uygulanan
kesintiler,
Muhafazakar
hükümetlerin
değişmez pratiği olmuştur. Thatcher’in
yıkıcı neoliberal reformlarından bu yana
İşçi Partisi’nin tutumu kabulleniş olmuştur,
zira “başka seçenek yoktu”. Aslında, kemer
sıkma siyasetinin, İşçi Partisi’nin Blairci
yönetiminin gözünde “gerekli” olmasının
sebebi partinin “sınıf barışı” arayışı içinde
olmasının
yanı
sıra,
sermayenin
ihtiyaçlarını
emeğin
gereksinimlerine
tercih eden bir politikası izlemesidir.
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İşte burası tam da Momentum’un
momentinin, aynı zamanda Corbyn türü
‘sosyalizmin’ sınırlarının
belirginleştiği
noktadır: Partinin yeni programında ileri
sürdüğü ‘çoğunluk için, azınlık için değil’
manifestosuyla bile parti sanki ‘küçük
işletmelerin partisi’ olarak tanımlanmıştır.
Corbyn, Başbakan olması durumunda
nicelik (ve nitelik) açısından artma olasılığı
olan birçok küçük uzlaşıdan ötürü
eleştirilmektedir.
Ama bu bizim buradaki asıl meselemiz
değildir. Bizim meselemiz İşçi Partisi içinde
bir
sınıf
mücadelesi
yürütüldüğü
gerçeğidir. Bireysel olarak fazlasıyla ilkeli
ve
vicdanlı
olan,
örneğine
sık
rastlanılmayan sosyal demokratlardan biri
olan Corbyn’in ayağını türlü türlü gizli
yollarla kaydırmaya çalışan sermaye
güçleridir. Kemer sıkma politikalarıyla
geçim kaynaklarına yapılan insanlık dışı
saldırılara rağmen yaşanabilir bir hayata
tutunmaya çalışarak onun imdadına
yetişen ise emeğin gücüdür. Britanya
devleti ve onun Muhafazakar Parti içindeki
unsurları, Liberal Demokratlar ve İşçi
Partisi içindeki sağ kanat şimdilik İşçi
Partisi’nin sendikaları ve Momentum
aracılığıyla örgütlenen binlerce genci de
içeren önemli bir kısmıyla anlaşmazlık
içindedir. Bu büyük önem teşkil eder.
Britanya’daki komünistler bu gençlerle
tıpkı bir grevle ilgilendikleri gibi, hem
kazanımları savunmak hem de kitlelere
daha fazla talepte bulunabileceklerini
gösterecek
şekilde
ilgilenmek
zorundadırlar. İşçi Partisi’nin ilkeli reformist
kanadında yer alan gençler yarının
devrimcileri olabilirler, tıpkı Türkiye
bağlamındaki TİP’in içinden çıkan DevGenç gibi.
Aslında, Momentum’un gençliğe dayanan
gücü Britanya’daki komünistlere büyük bir
potansiyel
sağlamaktadır:
Gençliğin
internet kültürü, propagandanın müzik,
yazı ve mizah formunda daha hızlı
dağıtılmasını
sağlar.
Momentum’un
içindeki yeni politikleşen gençlerin çoğu
kızıl bayrakları dalgalandırmak ve devrim
şarkıları söylemek için can atmaktadırlar.
Tıpkı Corbyn’in Kürt Özgürlük Hareketi’ni
savunması gibi, bu gençlerin birçoğu da

halk demokrasinin devrimci kültürüne ve
Rojava Devrimi’ne verilen enternasyonal
dayanışmanın bir parçası olmaktadırlar.
Kriz-sonrası gençliğin enerjisi nerede
yoğunlaşıyorsa orada devrimci değişime
yol açacak durdurulmaz bir gelgit dalgası
mı vardır?
Yeni Zelanda – İyi Haber, Kötü Haber
Aslında
Oxford
Dictionaries’den
bu
sorunun cevabı hakkında öğreneceğimiz
bir şeyler var: Corbyn örneğini verdikten
sonra
2017’nin
sonlarında
siyasi
yorumcuların,
ki
aslında
gençler
tarafından yapılmış herhangi bir değişim
olmamasına rağmen, youthquake terimini
kullanmasıyla şemada görüleceği üzere
daha büyük bir yükseliş gerçekleşmiştir.
(Oxford Dictionaries’in kendi ifadesiyle:
“Kayıtlara
göre
söz
konusu
yıl
içinde youthquake kelimesinin kullanımının
ikinci kez en çok arttığı ve [Temmuz ayına
kıyasla] daha çok kullanıldığı ay Eylül
ayıydı – ve bu türden bir gelişme için
bir youthquake olmasına da gerek yoktu.”)
Oxford Dictionaries’den referans vermeye
devam edecek olursak, olan şey “Birleşik
Krallık’taki
emsalinden
dolayı,
Yeni
Zelanda’da
da youthquake kelimesinin
gençlerin
siyasetle
ilgilenmeleri
durumunu tartışmak için, hem siyasetçiler
hem de basın tarafından ülkedeki genel
seçimler
döneminde
birdenbire
kullanılmaya
başlanmıştır..
Kelimenin
kendisi hem seçimlerden önce hem
seçimlerden sonra artan bir biçimde
kullanılmaya devam etmiştir.” Başka bir
deyişle, anlam itibariyle gençliğin kültürel
ve siyasi düzene yeniden yön verdiği
bir youthquake olmamıştır.
Aslında, tam tersi olmuştur: Burjuva basın,
rekor düzeyde gencin desteğiye iktidara
geldiğini iddia ettiği Yeni Zelanda’nın yeni
başbakanı, Yeni Zelanda İşçi Partisi lideri
Jacinda Ardern’i Corbyn gibi halkların lideri
olduğuna dair bir algı yaratmaya
çalışmıştır. Basının ve siyasetçilerin, bu
türden yanlış bir youthquakealgısıyla ilgili
Corbyn’inkinden daha fazla yaygara
koparmasının sebebi bunun aslında
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bir youthquakeolmayışıdır.
Yani,
ya
gençliğin bunda rol oynaması bakımından,
ya da Yeni Zelanda siyasetindeki
statükoya hatırı sayılır bir değişikliğe yol
açması bakımından Corbyn benzeri bir etki
yaratmamasıdır.
Jacinda Ardern, Tony Blair liderliğindeki
İşçi Partisi’nin neoliberalizm savunusuna
karşı çıkmayı bırakalım, başbakanlığı
sırasında doğrudan Tony Blair’la çalışmış,
Irak Savaşı döneminde ona danışmanlık
yapmıştır. Hakkını teslim etmek gerekirse,
2011 yılında İngiliz ordusunun Irak’tan
çekilmesinin üzerinden aylar geçtikten
sonra, ‘cesurca’ bir hamleyle Tony Blair’in
yüzüne
karşı
savaşın
hikmetini
sorgulamıştır. Ardern’in Tony Blair’e karşı
gösterdiği bu ‘yürekli’ davranış, Britanya
İşçi Partisi’nin Irak Savaşı’ndaki suçlarını
gizlemeye çalışan genel bir eğilime
girmesinden ve Tony Blair’in 2007’nin
ortalarında sona eren liderliğinden bu
yana temelde değişim göstermeyen
siyasetleri sonrası gelişmiştir.
Britanya bağlamı içinde, Corbyncilik’in
teori ve pratikteki sınırlarını belirtmek
önem arz eder. Ancak yine de, Reformist
İşçi Partisi içinde olsa bile, emperyalist
burjuvazinin politikalarını püskürtmeye
yönelik halk demokrasisi mücadelesinin
başlangıcını görmezden gelemeyiz. Yeni
Zelanda bağlamı içindeyse bu türden bir
halk katılımı olmamıştı. Ayrıca Yeni
Zelanda
İşçi
Partisi’nde
bahsini
edebileceğimiz türden bir reformizm
yoktur. Bu önem teşkil eder, zira Yeni
Zelanda Britanya’da gördüğümüz türden
sosyal programlara yapılan neoliberal
saldırılardan muaf kalmamıştır.
Sözüm ona 2017 yılında solcu siyasetin
gençlik dolu coşkusuyla iktidara gelen
Yeni Zelanda İşçi Partisi, kadrolarında
ücretsiz çalıştırdığı ve böylece inanılmaz
derecede kötü yaşam koşullarına maruz
bıraktığı yabancı öğrenciler olmasına
rağmen ülkeye düşük ücretle göçmen işçi
getiren yabancı iş adamlarına karşı
kampanya yürütmüştür. Kampanyaları
Yeni
Zelandalılara
konut
imkanı
sağlayamadığı
için
‘neoliberalizm’

eleştirisinde bulunmuştur ama sorunun
konutları yabancıların almasından
kaynaklandığı üzerinde durmuşlardır. İşçi
Partisi, TPPA’ya (Trans-Pacific Ortaklığı
Anlaşması, bir serbest ticaret anlaşması)
dair muhalif tutumundan iktidara gelir
gelmez geri adım atmıştır. Bu liste böyle
uzar gider, ama buradaki mesaj gayet
açıktır: Eğer Yeni Zelanda’daki gençler
2017’de siyasi dinamikleri değiştirmiş
olsalar bile, değiştirdikleri tek şey Yeni
Zelanda’nın neoliberal statükosundan
hangi partinin yararlanacağı gerçeğini
değiştirmek olmuştur.
Burjuva basının şimdiki Yeni Zelanda
hükümetinin
gençlerin
politikaya
gösterdikleri ilginin bir sonucu olduğu
hikayesiyle ilgili hem iyi haberleri vardır,
hem de kötü:
İyi haber Ardern’in Blairci politikaları
temelinde genç nüfusunun önemli bir
kısmının seçimlerin içine çekilmemesi
olmuştur. Medya Ardern’i İşçi Partisi’nin
genç yüzü olarak, Corbyn gibi samimi bir
figür gibi pazarlamak için çırpındı, ama
tabii
ki
anti-emperyalizm
vurgusu
olmaksızın.
Tüm
bu youthquake tartışmaları da işte böyle
başladı: Sözüm ona genç kitleler Ardern’in
bayrağı altında toplanıp onu başbakanlığa
götüren kapıyı açmışlardı. Ama Yeni
Zelanda’daki
2017
asıl
seçim
istatistikleri ise bize başka bir hikaye
anlatıyor.
Aslında
yaşça
büyük
seçmenlerin sayısı geçen seçimden bu
yana gençlere kıyasla artmıştır ve genel
katılım 2005’ten daha düşük kalmıştır, ki o
yıl kitleleri daha az heyecanlandıran İşçi
Partisi Başbakanı Helen Clark’ın yeniden
seçildiği yıl olmuştu. Yüz binlerce genç oy
kullanmamıştır. Başka bir deyişle, buradaki
iyi haber Yeni Zelanda İşçi Partisi’nin
neoliberalizminin bu ülkedeki gençler
arasında ortalığı kasıp kavuran yeni bir
moda akım olmadığı gerçeğidir.
Kötü haber ise, burjuva medyanın ideoloji
ve söylem şekillendirme konusunda – bu
her zaman istediği düzeyde olmasa da –
oynadığı roldür. Bu tür bir propaganda
gençliğin bir kısmı üzerinde hala etkilidir.
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Yani, her ne kadar gençler dört yıl önceye
kıyasla sayısal olarak daha fazla oy
kullanmış olmasalar da, İşçi Partisi’nin
yaptığı siyaset tarzına kendini adamış
gençler arasında Ardern’in kişiliği ile ilgili
bir tür birey kültü kök salmıştır. Daha da
önemlisi, seçim sahasında kemer sıkma
politikalarına ya da neoliberalizme gerçek
anlamda karşı çıkan hiçbir siyasi güç
yoktur. Başka bir deyişle, buradaki kötü
haber daha önce İşçi Partisi’ni desteklemiş
gençliğin şu anda bunu daha büyük bir
tutkuyla yaptığıdır, bu yüzden de bu
kitleye ulaşmak daha da zorlaşmıştır.

yıllarını harcamıştır (Corbyn’in kendisinin
de olduğu gibi). Momentum ise bir
anlamda burjuva parlamentoya dayatılan
halk
demokrasisi
sürecidir.
Elbette
sınırlarını, reformist ufkunu görmezden
gelemeyiz, ama aynı zamanda Britanya
İşçi Partisi içinde bir tür sınıf mücadelesini
omuzlayabildiklerini ve bazı zaferlere imza
attıklarını görmeliyiz.
Eğer Yeni Zelanda’daki gençlik kendi
Corbyn’lerinin gelmesini beklemekteyse,
bilmeliler ki bu kendi kendine olacak bir
şey değildir. Corbyn’in kendisi de bu
şekilde ortaya çıkmamıştır. Aksine, Corbyn
kültü Britanya’da fazlasıyla büyürse, söz
konusu kültün var olmasına izin veren
sosyal hareketleri de gölgede bırakıp
burjuvazi tarafından ele geçirilmesi daha
da kolaylaşır.
İsyan Gençliği

Yeni
Zelanda’daki
ilerici
gençlik
bölünmüştür ve demoralize olmuştur.
Seçim demokrasisinde şimdiki düzeni
yakın gelecekte az da olsa zorlayacak hiç
bir temsiliyetleri yoktur. Ama yine de
alternatif olanı talep etmek için yeterince
sebepleri vardır: Yeni Zelanda’nın evsizlik
ve konut meseleleri, işsizlik ve yetersiz
devlet yardımları, yoksulluk ve yerli halk
olan Māoriler’e uygulanan ayrımcılık:
Bunların
hepsi
herkes
tarafından
bilinmekte ve sıklıkla tartışılmaktadır. Peki
bu bahsi geçen youthquake nerededir?
Gençlik bu krize neden tepki vermiyor, bu
sosyal sorunları masaya yatırmıyor ve
Ardern’in yerine Yeni Zelandalı bir Corbyn
bulamıyor?
Çünkü seçimler demokrasiyle özdeş
değildir. Seçimler, demokrasiyi ifade
edebildiğimiz yalnızca bir mecradır.
İngiltere siyasi sistemindeki değişim
Corbyn’le başlamamıştır ve Corbyn’le de
bitmemelidir. Uzun yıllardır iş yerlerinde,
sokaklarda inşa edilmektedir. Corbyn’i
destekleyenlerin
birçoğu
hem
İşçi
Partisi’nin hem de Muhafazakar Parti’nin
karşı çıktığı savaş-karşıtı hareketin içinde

Peki Yeni Zelanda İşçi Partisi’nin neden
sahte bir Corbyn’e ihtiyacı var? Neden
Britanya İşçi Partisi’nin sağ kanadı
Corbyn’den
korkuyor?
Bu
siyasi gençlikdepremlerinin ardında yatan
gerçek ve farz edilen sebepler neler?
Dünyadaki Marksistler’in verdiği sabit
cevap ‘kriz’dir. Ama bundan kastımız ne?
Piyasa dalgalanmaları ve
gençliğin
huzursuzluğu arasındaki ilişki ne türden bir
ilişkidir?
Süper kazançların yarı-sömürgelerden
elde edildiği ve Sovyetler Birliği’yle olan
Soğuk Savaş yarışının ezen uluslardaki
bütün sosyal sınıflar için görece refah
sağlamış
olduğu
batı
emperyalist
merkezlerinde ‘sınıf barışı’ hem gençler
hem de yaşlılar için yaygın bir kavram
olmuştur. Her yeni nesil, yaşam standardı
bakımından ailelerinden ilerde olmayı
umar ve bu türden bir eğilim yıllardır
vardır.
1980’lerin neoliberal yeniden yapılanma
süreciyle
birlikte
bu
emperyalist
ülkelerdeki
genç
nüfus
ekonomik
gelecekleriyle ilgili bir belirsizlik yaşamaya
başlamıştır. Ama eğilimler birbiriyle
çelişmekteydi. 1980’ler, sendikaların ve
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sosyal programların aşınmasına yol açan
neoliberal yeniden yapılanmaya tanıklık
etti. Ayrıca, bu dönemde neoliberal düzen,
burjuva liderliğe sahip sosyal demokrat
partilerinin ‘sosyal/sosyalist’ kimliklerini
bir yana bırakmalarını dayatmıştır ve onlar
da bunu hiç düşünmeden kabullenmiştir.
Yine de bunun hemen sonrasında bu
ülkelerde sınıf mücadelesi yeniden ortaya
çıkar gibi olmuştur. 1990’larda aynı
emperyalist güçler, Sovyetler Birliği’nin
dağılmasının ardından daha büyük bir
coğrafyada süper kazanç elde etmeyi
başarmıştır. Toplumsal sınıflar arasında
uçurum gitgide büyüyordu, ama yine de,
emperyalist
talanın
kırıntılarından
faydalanan ezen milletler olmuştur.
2008 krizi bu çelişkiyi büyük ölçüde sınıf
mücadelesinin lehine ortadan kaldırmıştır.
Kâr
amacı
burjuvazinin
‘bölüşme’
becerisini
daima
sınırlar
ve
kriz,
emperyalist merkezlerde dahil olmak
üzere, daha sert kemer sıkma politikaları
dayatır.
Aynı zaman zarfında kısa süreli iş imkanları
daha da azalmıştır ve de yetersizleşmiştir,
özellikle de genellikle işsizlik oranlarının
endişe verici derecede yükselişte olduğu
sömürgelerde
ve
yarı-sömürgelerde.
Doğum oranının giderek yavaşladığı
Türkiye gibi yarı-sömürge ülkelerde genç
nüfusun umutsuzca daha fazla işe ihtiyacı
vardır ve kapitalizm kârları tehlikeye
atmadan bu istihdamı yaratamamaktadır.
Bu gençlerin öfkesi kolaylıkla anlaşılır.
Ancak
politik
potansiyellerinin
çökertilebileceği
unutulmamalıdır:
Mısır’daki işsiz gençler hükümeti devirmişti
ama hemen ardından meydana gelen
darbe
karşısında
tüm
umutlarını
yitirmişlerdi. İşsizlikle, yetersiz sosyal
politikayla ve evsizlikle mücadele eden
Yeni Zelandalılar Ardern’e oy verdikten
sonra hiçbir şey değişmemiştir, ancak yine
de bir isyan da patlak vermemiştir.
Örgütlü
burjuva
güçlerinin
bu
kendiliğinden halk taleplerini öğütmesine
karşı bir çare vardır: İnsanlar kendi
siyasetlerini, kendi güçlerini öğrenmek

zorundadırlar.
Mücadele
sürecinde
örgütlülükler oluşturmalı ve bunlarla halka
gitmelidirler. Son tahlilde, bundan kasıt
parlamento dışında siyaset yapmak değil,
parlamentoyu da aşan bir politika inşa
etmek, halk iktidarını tesis etmek ve
güçlendirmektir.
Tabii ki bu öneri soyut bir bağlamda dile
getirildiğinde kulağa hoş geliyor. Peki
gerçek anlamda halk demokrasisinin
hüküm sürdüğü bir düzen inşa edilebilir
mi?
Gezi Direnişi, Rojava Devrimi
Cevabımız açıktır: Bir ihtimal olmanın
ötesinde, böyle bir düzenin gerçek hayatta
inşa edildiğine tanık bile olduk. Kitlelerin
devletle
karşı
karşıya
geldiğini,
örgütlendiklerini
kendi
gözlerimize
gördük. Daha da ötesi, özellikle gençlerin
böylesi mekanları benimsemeye hevesli
olduğunu anladık. Çok yakın zamanda
İran’ın
birçok
şehrinde
bunun
gerçekleştiğine tanık olduk. Öncesinde
aynı şeyi Gezi’de, onun da öncesinde
Occupy Wall Street’te, daha da öncesinde
Tunus’ta gördük. Bunların her biri, dönüp
geriye baktığımızda kısa süreli, bağımsız
hareketlerdi. Yine de içinde rol almış olan
gençler için bu hareketler geliştirici
özelliğe sahipti. Gezi’yi yalnızca izlemekle
kalmayıp, ergenlik çağında doğrudan
içinde bulunan gençler radikal siyaseti çok
daha doğal kavrayabilir.
Gezi’de kendi gözleriyle ilk olarak devletin
kitleleri nasıl bastırdığına şahit olan nesil,
ilerleyen yıllarda HDP’ye oy vermiş olan
nesildir. Bunun
sebebi
de
HDP’nin
seçmenlerine
yerel
siyasetle
daha
yakından ilgilenmelerini, siyaseti seçim
sandığına ve bürokrasiye hapsetmemeyi,
aksine iş yerlerinden okullara, meydanlara
doğru yaşamın her alanında siyaseti
benimsemelerini salık veren tek parti
olmasıdır. İsyankar Gezi gençliğinin
sokaklarda öğrendiği siyaset, HDP’nin 7
Haziran’daki
zaferiyle
ifade
bulan
siyasettir.
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HDP aynı zamanda parlamentodaki
‘Rojava’da gelişen devrimi’ ve onun
‘demokratik halk egemenliği için değerli
girişimlerini’, ‘halk meclislerine dayanan
deneyimleri’ sahiplenen tek partidir. Farklı
etnik, dini, ulusal ve sınıfsal arka plana
sahip birçok genç Rojava’ya devrimi
savunmaya gitmiş, burjuva ufkunun
ötesinde bir demokrasi kurulabileceğine
inandıkları bu proje uğruna hayatlarını
riske atmış, bazen de canlarını bu uğurda
feda etmiştir. Türkiye’den Rojava’ya
gidenlerin HDP’ye destek veren bir sosyal
çevreye ait oluşları ve Türkiye’deki radikal
demokratik projeleri desteklemeleri büyük
önem teşkil eder. Bu, özellikle Kobanê
savunmasından sonra tüm dünyanın
dikkatini çekmiştir. Türkiye’de Kobanê’yi
savunurken düşenlerin dostları, aileleri ve
yoldaşları HDP’nin 7 Haziran zaferinin
ardındaki önemli güçtür.
Rojava’daki halk meclislerinin, devrimci
siyasetin
ilham
kaynağı
olan Ekim
Devrimi’ne kadar uzanan hatırı sayılır bir
geleneğe
dayandığı unutulmamalıdır.
Suriye’ye bu meclisleri savunmak üzere
gidip, IŞİD’in siyasi İslamcı faşistlerine karşı
savaşan Ayşe Deniz Karacagil ya da Ulaş
Bayraktaroğlu
gibi
Türkiyeli
genç
Marksist-Leninistler de yine forumlar /
halk meclisleri temelinde örgütlenen Gezi
döneminde polise karşı mücadelede
radikalleşmişlerdir.
Bu sadece Türkiye’ye özgü bir durum
değildir: Rojava’nın en çok bilinen
uluslararası şehitlerinden birisi de ABD’de
işçi örgütlenmelerinde görev almış bir
genç olan ve devrimi savunurken hayatını
kaybeden Michael Israel’dir. Michael, uzak
bir coğrafyada macera peşine düşmüş biri
değildi. Siyasi görüşünün harcını, ABD’nin
Irak işgaline karşı duruşu ve kendi
ülkesindeki sosyalist mücadelede edindiği
sağlam temel oluşturuyordu. Bunlara yine
halk meclisi temeline dayalı Occupy
hareketi
(genel
meclisler, general
assemblies) sırasındaki
örgütleme
deneyimleri de dahildir.
İlk bakışta elinde mavzerle IŞİD’e karşı
savaşmak,
Taksim
ve
Occupy

hareketleriyle kıyaslandığında bambaşka
bir dünya gibi görünebilir. Ama bir bağ,
yani mücadeledeki evrensellik gerçeği,
hem bu genç insanlar tarafından hem de
onlara
benzeyen
birçok
başkaları
tarafından sezilmiştir. Ayşeler ve Ulaşlar’ı
“bu daha başlangıç, mücadeleye devam!”
sloganı Antalya’dan ve İstanbul’dan
Rakka’ya taşımıştır. Çünkü onlar için
faşizme karşı mücadele tek ve evrenseldir.
Sonuç
Bugün emperyalistler ve sömürülen
uluslar
arasındaki,
kapitalistler
ve
yoksullaştırılmış kitleler arasındaki, ataerki
ve kadın ve LGBT arasındaki, tüm ezenler
ve
ezilenler
arasındaki
çelişkiler
gözlerimizin
önünde
giderek
keskinleşirken, kâr merkezi etrafında
dönen, savaşlar yüzünden harabeye
dönmüş ve kirlilik yüzünden nefes
alınamayan bu dünyanın varisleri olan
gençlere yüzümüzü dönmeliyiz.
Gençliğin kendisi, mücadelenin yalnızca
bir
parçasıdır
ve
siyasi
düzlemdeki gençlikdepremleri bu alandaki
örgütlenmenin bir sonucudur. Gençler
dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar,
kendi hayatlarını kontrol edemedikleri
gerçeğini çok iyi görüyorlar. Politik
öncülük ve önderlik eksikliği genelde bu
durumun sebebi olarak gösterilir. Peki
önderliğe duyulan bu gereksinim ile kendi
hayatını kontrol edememe, kendine
yabancılaşma arasındaki çelişki nasıl
çözülecek?

Basitçe söylemek gerekirse, devrimci
önderlik kendisini yine kendisinin halkı
gerçekten ne kadar anladığı temelinde ve
halka kendi kendini yönetmeye götüren
yönelimlerle
ilgili
siyasi
farkındalık
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yaratabilme becerisi temelinde kanıtlar.
Öncülüğün
diyalektiği; halkın
kendi
liderlerine
öncülük
etmesidir.
Halk
mücadelesinin somut gerçekliği, liderlik
analizinin temelini oluşturmalıdır, bu öncü
kitlelerin
farkındalığını
(yeniden)
şekillendirmek
için
somut
olarak
müdahale etmelidir.
Türkiye’deki kaç Marksist örgüt, bu çok
önemli örgütsel diyalektiği önemsemediği
için kendi kendisinin sonunu getirmiştir?
Halkın gerçekten de öncü örgütlere
ihtiyacı var ve örgütlerin halkın somut
gerçekliğini benimsememesi durumunda
halk onları geçersiz kılabilir ve sonunu
getirebilir. Ama Türkiye’de eğer devrimci
solun yüzleşmediği bir sorun varsa o da
örgütlerin
eksikliğidir.
DEV-GENÇ,
Türkiye’de günümüzde hala aktif olan
onlarca sol örgütün tohumlarını ekmiştir.
Her ne kadar bu örgütlerin bazısına
hükmeden bıyıklı amcalar aksini iddia etse
de bu örgütler bir zamanlar Türkiye’nin
dört bir yanındaki gençliğin devrim aşkıyla
yanıp
tutuştuğu
dönemin
mirasına
sahipler. Bu mirası gerçekten savunmak
isteyenler
aynı
durumdaki
gençliği
küçümsemeyecektir.
Zafer Türkiye’de önceden bilinen bir
sonuç değildir, ama bu tarih gençliğin
belirsiz
zamanlardaki
potansiyelini
gösteriyor. Bolşevikler’in her ülkede
tahayyül ettikleri biçimde komünist
partiler kurmasına fırsat veren Ekim
Devrimi’nin üzerinden 100 yıl geçti. O
zamandan bu yana, emperyalist savaşlar,
faşist darbeler ve neoliberal yağma
dünyanın dört bir tarafındaki kitleleri
yıldırmaya çalışmakta. Devrimci hareketin
içindeki
modern
revizyonizm
ve
akademide kullanılan bir yöntem olarak
diyalektik
materyalizme
yapılan
postmodern saldırılar bu yıldırılan kitleleri
sayısız bir çok ülkede en güçlü entelektüel
silahtan mahrum bırakmıştır. Ama biz asla
günümüz
dünyası
kadar
açıkça
uluslararası bir dünyada hiç bir zaman
yaşamadık. İnternet aracılığıyla eleştirel
kafa yapısına sahip gençlik, devrimci
örgütlerin olmadığı küçük yerlerde olsalar
bile çok büyük bir uluslararası mücadele
dünyası hakkında bilgi edinebilir. Bu isyan

gençliği, hangi ülkede olurlarsa olsunlar
kendi somut bağlamları içinde yeniden
inşa etme potansiyeline sahiptir. Bunların
içinden sosyal hayatın her alanında
yansıtan ve yansıtılabilen yeni hareketler,
yeni örgütler, yeni mücadeleler de
çıkabilir.
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TÜRKİYE’DE
POLİTİKA: HALKLAR
VE EGEMENLİKLER
Kutlu Tuncel

Bu makalede incelenecek olan, halk
egemenliği kavramı ve bu kavramın
getirdiği/işaretlediği
yönetimselliğin
(Türkiye’nin)
politik
alan(ın)daki
uygulamalarıdır.
Halk
kavramının
problematik doğası ve göndermede
bulunduğu
egemenlik
tarzlarındaki
tarihsel olarak gelişen, belirli öznelerin
ürettiği bilinçli sınırlamalar, soyut şemada
siyaset teorisinin tarihselleştirilmesini ve
somut olarak “halk egemenliği” kavramının
temsil ettiği iktidar konfügürasyonlarının
Türkiye’deki özgül hukuki ve politik
çelişkilerinin
tartışılmasını
zorunlu
kılmaktadır. Biz de kabaca bunu yapmaya
çalışacağız.
Başlangıç için “halk egemenliği” kavramını
belirli bir tezatlıkta ele alabiliriz: Halk
egemenliği, Bodin’de (Les Six Livres de la
Republique)
zirveye
ulaşan
teorik
çerçevenin
inşa
ettiği
monarşist
egemenlik kavramını -bölünemez ve
mutlak iktidar profilini- parçalar 1; tanrılara

ve tanrıların seçtiği krallara biçilen
efendilik rolü, burada, İnsan’a verilir aristokrasiye karşı burjuva Genel Zekası
ayaktadır. Ancak söz konusu edilen İnsan
kategorisi
de,
geçmişteki
iktidar
anlatılarına zıt bir şekilde, gerçek bir temsil
ilişkisinden yola çıksa da öznel idealist bir
kurgu olarak, tıpkı tanrılar ve krallar gibi
soyut ve gerçekdışıdır. Bu kurgu, aslında,
Marks’ın Feuerbach hakkındaki altıncı
tezinde yazdığı gibi, “dinsel özü insani öz
haline getirir. Ne var ki, insani öz tek tek
her bireyin doğasında bulunan bir
soyutlama değildir. Bu öz, kendi gerçekliği
içinde, toplumsal ilişkiler bütünüdür”
(Marx-Engels, 2013: 16). Bu kurgunun
getirdiği teorik yaklaşım bu yüzden,
“tarihsel süreçten soyutlama yapmak,
dinsel duyguyu kendi başına tanımlamak
ve soyut -yalıtılmış- bir insan bireyi
varsaymak zorunda kalmışır” (MarxEngels, 2013: 16).
Bu noktada bir tartışmayı, bir parantez
olarak, ayrıca mercek altına almak faydalı
olabilir: sekülarizmin tarihsel materyalist
teoride değerlendirilmesi. Sekülarizmi,
tarihsel olarak özgül bir ağırlık noktası
kabul edip, modernist bağlamda analiz
edenler,
burjuva
kökenselliğinden
kopamazlar; öznel idealist kurgu burada
devrededir. Gramsci, bir yerde, “din
karşısında alınan Malthusçu tavır”dan
(Gramsci, 1984: 11) bahsediyordu. Tam da
bu tavır, materyalist tarih teorisini sıklıkla
bir
“aklileşme”
veyahut
günümüz
terminolojisiyle
söylersek,
“modernizasyon” projesi olarak okur ve bu
modernizasyonun karakteristik altbaşlığı
olarak sekülarizmi gösterir. Marksizm
burada reel ve aktüel ilişkiselliklerden
koparılarak modernleşme sürecinin bilinçli
gerçekleştirimine (“muassır medeniyetler
seviyesine çıkmaya”), bir tür “üstyapısal
kalkınma ideolojisi”ne indirgenir. Türkiye
tarihinin özgül alanında, Kemalizm gibi
demokratik olmayan bir burjuva devrimi
olayının ürettiği pragmatizmin, yer yer
geliştirdiği “militan laiklik” pratikleri örnek
gösterilerek,
“ilerici”
olduğunu
söyleyebilmek,
tam
da
burada
eleştirdiğimiz
ideolojik
kurgusallığın
siyasal
dile
uzantısıdır.
Burada,
Marksizm’de
din
sorunu
hakkında
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konuşmak gerekiyor sanıyoruz; çünkü bu
anlayış, sanıldığı gibi, Marksist bir
metodolojinin ürünü değildir ve açıkça
hatalıdır. Kapitalistik yapıların içkin politik
stratejilerini
normatif
olarak
değerlendirmek
(eleştireceğimiz
sekülarizm tartışmacıları tam da bunu
yapar), toplumsal olan ile bireysel (“yaşam
tarzı”)
olanın
birbirlerinin
yerine
geçmesiyle kurulabilir: Nesnellik ve
öznellik bu teorik sözdizimde taraflarını
değiştirir. Marksizm, dini, aydınlanmacılığın
mekanik materyalizmindeki gibi bireyci bir
kurguyla ele almaz ve (din) sorun(u),
taktik-stratejik bir sorunu içerip ona
gönderme yapmakla birlikte bu kipliği
aşar,
belirsizliğin
teorik
olarak
aydınlatılması gerekir; bu yüzden Engels
Anti-Dühring’te, ateizmi skolastik olarak
tanıtlamaya çalışanlara ateş püskürmüştü
(Engels, 1977: 104). Her olay gibi bu olay da
toplumsaldır: Bilince dair bir nesne değil
materyalist bir yapının ürettiği bir olgudur
ve böyle ele alınması gerekir. Balibar’ın
söylediği gibi sekülarizm (tahrip edilmiş bir
ideoloji
olarak,
sekülarizm
olarak
sekülarizm) burjuva programının ideolojik
alet çantasında halihazırda durmaktadır;
bir ulus yaratım sürecinde arkaik dinsel
alanların
çelişkileri belirli ölçülerde
sekülarizmde gizlenmekte ve bireyler,
böylelikle, ulus ailesinin eşit ve özdeş
kardeşleri
haline
(“liberté, égalité, fraternité”)
getirilmektedir2(Balibar, 2016: 273-295).
Marks, altıncı tezi bitirirken, “Dolayısıyla öz,
yalnızca “tür” olarak; çok sayıda bireyi
doğal biçimde birbirine bağlayan içsel,
sessiz
bir
genellik
olarak
kavranabilmektedir,” (Marx-Engels, 2013:
16) der. Halk egemenliği işte bu “bireyi
doğal biçimde birbirine bağlayan içsel,
sessiz bir genellik”tir. Bu genellik belirli
toplumsal çelişkilerin sonucudur ve aynı
zamanda kavram, retrospektif olarak bu
çelişkileri
mistifike
edebilmektedir.
Sekülarizm tartışması bu anlamıyla, halk
egemenliğinin
kavramsal
uzamının
demistifike edilmeden girişilen teorik bir
örüntünün neleri ıska geçtiğini açıklıkla
gösterir. Şimdi bu parantezi kapatalım ve
tarihsel
materyalizmin
bu
yanlış
sunumuna sadece değinmiş olalım. Biz, bu
yazıda, çok daha genel bir programla

çalışıyoruz: Halk egemenliğine dair, temel
olarak,
bahsettiğimiz
mistifikasyonları
tarihselleştirmek ve bu yolla görünür
kılınan çelişkileri betimlemek.
Halk Kavramının Tarihi: Bir Arkeoloji
Girişimi
Halk, modernliğin merkezi kavramlarından
biri olarak, aydınlanma hareketinin tarih
kıtasını keşfedişindeki politik bir kavram
setinin kurucu elemanı tipinde, karşımıza
çıkar. Bu noktada biz, öncelikle, halk
kavramının
(sahip
olduğu
tarihsel
örüntüde) anlamının kapalı ve muğlak
olduğunu3 söyleyeceğiz
ve
daha
sonrasında bu kapalılık ve muğlaklığın
materyalist kökenini ve taşıdığı bilinç
unsurunu açıklamaya çalışacağız.
Saint Just, “Mutluluk Avrupa’da yeni bir
fikirdir,” demişti (Günyol, 1989: 151). Bu söz
sıklıkla yanlış anlaşılmıştır. Yaygınlıkla
düşünülenin aksine bunu söylerken Saint
Just’ün yaptığı şey safiyane bir kibir ya da
iyimser bir cehalet değildir ve basit bir
şekilde
kendisinden
önceki
çağları
yaşanmamış kabul etmiyor ya da
gerçekdışı
bir
mitolojik
uzama
taşımıyordur. Bu formülde odaklanmamız
gereken şey, öncelikle mutluluğun bir fikir
olarak varlık kipi -böylelikle mutluluk
tasarımında etik alandan politik alana antiPlatonik bir sıçrama içerilir- ve sözkonusu
fikrin yeniliği. Bir ayrım yaparsak, bu sözde
kast edilen şey, bireysel mutluluk (“haz”)
değil, çoğulluğun mutluluğu, spesifik
olarak bir kolektivitenin icadıdır: Bireysel
mutluluktan (“haz”dan), tarihsel mutluluğa
(“tatmin”e) geçiş. Burada mutluluğa dair
hatırlamamız gereken şey, modern-öncesi
kavramsallaştırmanın,
Aristotelesyen
söylemde, öznelerin şeysel doğasına dair
bir kararlılık hali olarak kurulduğudur;
mutluluk, böylece, öznel bir tamamlanma
ilişkisi, öznelerarası aşkın ve içkin
“ufukların
kaynaşması”
olarak
konumlandırılır.İşte, modern çağa kadar,
mutluluk bir aktüalite ve individüal alan
olarak, tözsellikte, özel yaşantının esprisi
olarak, kavranmıştı (öyle ki, kahramanlar ortak alanın özneleri- doğaları itibariyle
mutlu olamazlar ve bu yüzden zorunlu
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olarak trajiktirler); Saint Just ise “yeni bir
fikir”den ve onun Avrupalı kuruluşundan
bahseder: Bu mutluluk tek “gerçek”
mutluluktur, çünkü haz gibi gelip geçici
değildir -hazzın ortadan kalkması, edimin
tekrarı ve silinişinde de ortaktır- ve salt bir
acıdan
kaçış
gibi
negatif
olarak
tanımlanmaz, bahsedilen mutluluk tarihsel
ve kolektif, pozitif içeriğe sahiptir. Bu
mutluluğun öznesi halktır ve halk,
politikanın kurulabileceği -mutluluğun
edimselleşebileceği- biricik alandır.
Bu noktada “halk” sözcüğü politik alanın
kurulmasındaki
söylemsel
mantıktan
etkilenir.
Ulus
kavramının
hayali
4
alanında eriyik bir şekilde ortaya çıkar ve
onunla bütünleşir: Halk kelimesinin anlamı,
siyasal
mantıklar
ve
söylemlerin
hareketiyle,
ulus
kelimesinde
mutlaklaştırılır. Halk kavramının icadına
dair kuramsal-politik ilk metin Sieyes’in
“Qu’est-ce que le Tiers état?”ıdır (Kriegel,
2010: 158-164). Fransız burjuvazisinin
tarihsel gelişim düzeyine bağlı olarak, o
dönemde
dahi
Fransızca’daki peuple kelimesi
bilinçli
muğlaklıklar içerir. Bu yüzden biz biraz
daha geriye bakmalı ve temeli görmeliyiz.
Hannah Arendt, şöyle yazıyor: “18. yüzyılın
sonlarında gündeme gelmiş olan le
peuple terimi başlangıçta basitçe mülk
sahibi olmayanları ifade ediyordu” (Arendt,
1994: 88). İlgili dönemdeki burjuvazinin
aristokratik iktidarla çelişkisinin yeterince
gelişmiş
olmadığını,
burjuvazinin
aristokratik ünvanlar satın almaya devam
ettiğini ve karmaşık olarak, total bir
ekonomik ve siyasal çıkarlar ağı setiyle
monarşik iktidara kendisini eklemlemeye
çalıştığını söyleyebiliriz -devrim de zaten,
kralın borçlarını ödeyememesi olayından
ve yeni vergiler için meclisi toplamasından
doğar ve gelişir. Ancak Sieyes’in metninde
terim, “başlangıçta basitçe mülk sahibi
olmayanları ifade eden” ilk anlamından
saptırılmıştır,
metnin
retoriğinde
örgütlenmeye çalışılan şeyin, mülk sahibi
olmayan genel çoğunluğun çıkarlarını bir
azınlık olarak burjuvazinin çıkarlarında
hegemonik olarak kapsamak olduğunu
görüyoruz.5 Egemen çıkarlar burjuvazinin
çıkarlarıdır
-sokağa
dökülenler
aç
kalabalıklar
olsa da. Devrimin
ilk

anayasasında
(Tunaya’nın
deyimiyle,
“insan derisi kaplı anayasa”da (Tunaya,
1979)) oy hakkı belirli bir gelir seviyesinin
üstündekilere tanınmıştır ve Déclaration’da
(m.2) doğal ve dokunulmaz insan hakları
arasında, mülkiyet hakkı da sayılmıştır.
Kavramın diğer dillerdeki oluşum süreçleri
de, tarihsel olarak ampirik nüanslar ve
konjonktürel
sapmalarla
birlikte,
Fransızca’daki politik jargonu şematik
olarak takip eder. Diğer dillerdeki filolojik
açıklamaları o yüzden burada bir kenara
bırakalım ve devam edelim. Somut olarak
yapacağımız birinci teşhis, halk kavramının
modern arkaplanının kapitalistik süreçler
açısından incelenmesiyle elde edilebilir:
Gelişen kapitalizme bağlı olarak, bağımsız
köy ekonomilerinin birleşmesi ve ulusal
piyasaların
ortaya
çıkmasıyla
(merkantalizm, teritoryal krallıkların ulus
devletlere dönüşümünde etkin bir strateji
ve sermaye birikiminde bir ara-olay olarak
karşımıza çıkıyor bu noktada) halk gibi bir
tarihsel özne icat edilmiştir ve burjuvazinin
tarihsel gelişimiyle birlikte bu özne farklı
konseptlerde kurgulanmış ve yeniden
kurgulanmıştır.
Türkiye’nin “Halk”la Olan Serüveni
Burada rota, enternasyonaldir, transnasyonal değil6: Halk kavramının bir icat
olması onun yok sayılması gerektiği
anlamına
gelmez
-onu
icat
etmek zorunluluğunu
içeren nesnel
durumlar değişmediği sürece, icat edilmiş
bir şeylik olarak kavram, gerçeklikte
kendine yer edinecektir. Klasik Marksist
terminoloji,
bu
durumu,
tarihsellik
uzamında analiz etmişti: Halk kavramının
icadı da, epistemolojik değil ontolojiktir.
Halk, öznel bir icat değil, betimlendiği gibi,
kategorik olarak somut ve nesnel bir
icattır.
Luxemburg
ile
Lenin’in
polemiğinde, Luxemburg tam da bu ayrımı
gözden
kaçırıyor,
ve
politikizmden
ekonomizme geriliyordu. Halk, tarihsel
somutta kendisine yer edinir ve bu tarihsel
somut, belirli çelişkileri barındırır; öyle ki,
burjuvazi, kendi çıkar setini bazen halk
kavramının varlığıyla çatışma halinde
bulabilir (İkinci Dünya Savaşında, Fransız

69

#DOSYA03: Halk Egemenliği
burjuvazisinin belirli bir kısmının, halk
cephesine karşı, Nazilerle giriştiği işbirliği,
Ehrenburg’un
“Paris
Düşerken”inde
dramatik olarak konu edilir). Teori ile pratik
arasında
görmemiz
gereken
yolu
hatırlamalıyız. Aklımıza bu noktada,
Lenin’in parlamentarizm tartışmalarındaki
sol
komünistlerle
polemiği
geliyor:
“Parlamentarizm “tarihi bakımdan zamanını
doldurmuş” imiş. Propaganda anlamında
bu doğrudur. Ama parlamentarizmin “tarihi
bakımdan
zamanını
doldurmasıyla” pratikte yok
olması
arasında uzun bir yol var.” Aksi takdirde,
“pratik bir siyasi sorunda durum dünya
tarihi ölçüsünde değerlendirilince, vahim
bir teorik yanılgıya düşülmüş olur” (Lenin,
2013: 45-46). Kavramsal arkeolojiler,
tarihsel şemalar, pratik olayı total olarak
aydınlatmazlar, bir çıkış noktası verebilirler
bize olsa olsa. Lenin işte bu noktayı
hatırlar, sorunları praksisin kılcallarında
değerlendirme sezigisiyle yazar bunları;
nesnel toplumsal ilişkiler ile bu ilişkileri
yeniden
programlamaya
çalışan
devrimcilerin öznel grupsal ilişkileri italik
olarak yazılan “pratikte” sözcüğünde
canlanır -bu, kurtarıcılık görevi üstlenen
eskatolojik bir ideoloji ya da Marksizm
kılıfına bürünmüş ezoterik bir ahlakçılık
değil, toplumsal’ın kodudur, devrimciler
öznel ve iradevidir ancak toplumun nesnel
ve zorunlu ilişkiselliğinde, Althusserci
anlamıyla,
“üstbelirlenirler”.
Halk
egemenliği
kavramına
da
praksis
kategorisinde
böyle
yaklaşmalıyız.
Marks’ın dünyayı değiştirmek ve anlamak
arasında kurduğu devrimci durum, burada
kendisini epistemolojik olarak dayatır: Halk
ve halk egemenliği kavramlarını analiz
etmek için, onları dönüştürmeli, mevcut
formlarını
ve
üsluplarını
ortadan
kaldırmalıyız. Daha da açıkça, şu: Halk
egemenliği ancak deformasyona uğradığı
an, ideal halinden sapmaya başladığı an
görünür kılınır ve olay ufkumuza girer. İşte,
teorinin dolayımı da pratikte tayin edilir.
Marks’ın dediği gibi, “insan düşüncesinin
hakikatten pay alıp almadığı, bütünüyle
pratik bir sorudur” (Marx-Engels, 2013: 16).
Bu pratik harita(landırma), kapitalistik
tahakküm ve halk egemenliğinin iç içeliği
hakkında bize fikir verebilir. Şematik bir
şekilde şunu söyleyebiliriz: Tarihsel bir

kategori olarak burjuva demokratik
devrimi, meşrulaştırıcı bir retorikte halk
egemenliği kavramına başvurur. Oysa halk
bir tür imkansız öznedir; ancak bu imkansız
özne, Aristoteles-dışı bir mantıkta tam da
gerçekliği -çarpık olarak- kurar; kamu
hukukunda aydınlığa kavuşturulamayan
“ortak fayda” ya da Rousseau’nun
tanımladığı kamusallıktaki bir tür natura
naturans olarak “genel irade” bu öznenin
hipotetik sonuçlarıdır. O yüzden bu
imkansız öznenin politik imkanlar ve yokluklar olarak neleri biçimlendirdiğine
bakacağız. Bu bakışın yöneldiği somutluk,
geç burjuva devrimlerinin topografisinde
Türkiye olacak.
Türkiye’de
burjuva
devrimi
kavramsallaştırmaları yoğun bir tartışma
ve çoğunlukla sığ bir şematizme
gömülüdür -historiyografik olarak resmi
tarihle analitik ve ampirik çerçevelerde
henüz tam bir şekilde yüzleşmemiş
oluşumuz sorunları daha da arttırır. Bu
tartışmalarda
Savran’ın
analizine
odaklanabiliriz. Savran, konunun bizi
ilgilendiren kısmıyla alakalı olarak, özetle
şöyle der: (1) Kemalizm, “kitlesiz bir
burjuva devrimi”dir; evrensel bir kategori
olarak, “burjuva demokratik devrimi” diye
bir kategori, ampirik sahada yoktur ve bu
kategorinin tarihselleştirilmesi gerekir; bu
çerçevede, bu “kitlesiz burjuva devrimi”
Jakoben değildir. (2) Kemalizm, Türkiye’yi
kapitalistleştirirken, bunu, “tarihsel iklim”
olarak Bolşevizmden koparak başarmıştır
(2011: 69-133). Sanıyoruz ki, Savran’ın teorik
analizi, Tanzimat ve sonrasına dair sıklıkla
ideolojik olarak çarpıtılmış, sübjektif
historiyografiyle, girişilebilecek en rafine
analizlerden biri. (İlk basımda İkinci
Meşrutiyet deneyimi bir şekilde bastırılmış,
kitabın yazarı daha sonraki baskısında
sınırlı da olsa kitaba bir ilave yaparak 1908
olayını tartışmaya çalışıyor.) Ancak, bizim
tarihsel saptamamız, Savran’ın ampirik
olarak
eksik
bıraktığı
noktada
temelleniyor:
Burjuva
devriminin başlangıç tarihi 1908’tir (Kansu:
2017). Öncelikle şunu söylemeliyiz: 1908
olayı, basit bir şekilde, bir avuç aydının
soyut bir motivasyonla, devleti kurtarmak
için giriştiği askeri darbe türünden bir
azınlık olayı değildir.7 Burada, 1906-7’de
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Anadolu’da geniş şekilde cereyan eden
vergi ayaklanmalarını (burada rol alanlar
kasaba eşrafı ve yeni gelişmekte olan
taşra burjuvazisiydi) hatırlamamız gerekir.
II. Abdülhamit’in meşrutiyeti yeniden ilan
etmesinde, Resneli Niyazi ve Enver Bey’in
dağa çıkmaları, temsili ve nesnel ilişkileri
somut bir talebe dönüştüren bir hareket
olarak rol oynamıştır salt. Bu anlamıyla,
Kemalizmin “kitlesiz” var oluşuna karşılık,
1908, kitlelerin salınımıdır. Parlamenter
konsept açısından, 1876 anayasasında
ciddi değişiklikler yapılmış ve padişahın
yetkileri
seremonyal
bir
alanla
sınırlanmıştır -hükümet parlamentoya
karşı sorumludur, ayan meclisinin yetkileri
fazlasıyla azaltılmıştır vs. Öte yandan belirli
ciddi hukuki değişiklikler de yaşanmıştır
(yeni
aile
kanunnamesi,
sermaye
birikiminde yeni hareketlerin eşlik ettiği
ticaret ve toprak hukukunda değişiklikler).
Basit bir şekilde şunu hatırlamak faydalı
olacaktır: Anayasanın tekrar ilanından
sonra, hükümetin yaptığı ilk işlerden biri
İstanbul’da uygulanacak bir grev yasağı
ilan etmek olmuştur. Öte yandan
Kemalizmin “devrim” olarak adlandırdığı
şeylerin (şapka devrimi, harf devrimi vs.)
gülünç ve trajik saçmalığı ortada
gerçekten bir devrimin falan olmadığını
yansıtmaktadır. Gerçekte, -Fransız tarihiyle
şematik
bir
anoloji
kurulabilirseTürkiye’nin 1789’u 1908’ti. Sonrasında
Birinci Dünya Savaşının kaybedilmesiyle
Hürriyet
ve İtilaf’
(monarşist
klik)
İstanbul’da etkin olmuştu; 1919-23 yılları
arasında, “kurtuluş ordusu, yalnızca Ege
bölgesini işgal eden Yunan ordusuyla
çarpıştı ve demoralize Yunan ordusunu
1922’de kesin olarak Anadolu’dan çıkardı.
Bu savaş, bir milliyetçi mitolojinin
oluşturulmasına olanak sağlayacak bir
anti-emperyalist
savaş
boyutlarında
olmamıştı” (Keyder, 1987: 89). 1923’teyse
monarşi kovulmuştu (1793’teki 16. Louis’in
giyotine gidişinden daha az trajik bir son).
Burada dikkat çekmemiz gereken önemli
bir olay, Anadolu’da 1918-20’den itibaren
kurulan
yerel
kongre
iktidarlarıdır.
“Mütareke dönemi sivil toplum canlılığının
göstergesi olan” (Tanör, 1998: 10) bu
kongrelerin,
“İstanbul
hükümetinden,
Kemalist önderlikten ve Sivas ulusal

kongresinden bağımsız olarak doğan ve
faaliyet gösteren bu hareketlerin ve
bunların yarattığı yapıların birer siyasal
iktidar odağı, kamusal otorite merkezi ya
da alternatif iktidar modeli oluşturdukları
meydandadır.
Nitekim,
iktidarlaşma
eğiliminin nispeten daha elverişli olduğu
ortamlarda, yani periferik bölgelerde
yaşayabildiği durum ve anlarda ortaya
çıkan ürünler açıkça hükümet ya da devlet
karakteri
göstermektedir.
“Kongre
devletçikleri”
bunu
açıkça
ortaya
koymuştur.” (Tanör, 1998: 134) Kemalizm
ve resmi tarih, bilinçli olarak bu yerel
kongre iktidarlarını yok saymıştır. İkinci
Meclisle birlikte kurulan anti-demokratik
rejim,
bu anlamıyla yerel kongre
iktidarlarındaki tartışma ve konsensüs
siyasetleri ve agora tipi kamusallık
yapılarına karşı bir gerilemeyi temsil eder.
Tanör’ün söylediği gibi, halkın demokratik
katılımı ve yerel yönetimler açısından 1924
anayasası, 1920 anayasasının gerisindedir.
(Tanör, 2016: 324-334). Keyder’se şöyle
yazar: “Cumhuriyet devleti, geç dönem
Osmanlı devletiyle kıyaslandığıda, çok
daha az hesap veren bir devletti,
dolayısıyla daha otokratik ve keyfi idi.”
(1987: 90)
Şunu
söyleyebiliriz:
Cumhuriyetin
formasyonundaki yapısal sakatlıklar, geçdönem
burjuva
devrimleri
organizasyonları
için
neredeyse
karakteristiktir; bu anlamıyla, rejimin halk
egemenliği
söylemini
realize
edememesinin de ötesinde, temsili
burjuva demokrasisi kipliği ve formal
hukuki çerçevede kurulan parlamentarizm
açısından dahi sürekli kriz halinde oluşu
rastlantısal değildir. Burada “egemenlik”
ve “istisna hali” üzerine düşünmek
gerekiyor. Schmitt’in Siyasi İlahiyat’ta
söylediği gibi, egemenlik, istisna haline
karar verme yetkisidir (2005: 13). Böylelikle
otorite neyin hukuki (ve neyin apolitik)
neyin politik (ve neyin gayrihukuki)
olduğunu açıkça tanımladığı gibi8 aynı
zamanda neyin hukukun askıya alınmasını
gerektirebileceğini, neyin bu bakımdan
istisna hali olduğunu da tanımlar. Faşist
siyaset tarzındaysa, rejim sürekli bir istisna
halindedir. İstisna hali burada, Nazi
hukukçularının
kavramıyla
söylersek,
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“gewollte Ausnahmezustand”dır (iradevi
istisna hali): Devlet, kendisini kurmak,
tahkim etmek, güçlendirmek için sürekli
bir istisna hali “talep eder”. Bu, yasal bir iç
savaştır.
Güncel duruma gelelim. Burada Türkiye
ve Nazi Almanyasındaki hukuki yapıları
anımsatmak faydalı olacak. Bilindiği gibi,
1982 Anayasasının 120, 121 ve 122 sayılı
olağanüstü hal ve sıkıyönetimi düzenleyen
maddeleri ve bu maddelerin göndermede
bulunduğu 2935 sayılı olağanüstü hal
kanunu, burjuva hukukunun, liberal
doktrinin, olağan haldeki öngördüğü bütün
denge ve denetleme mekanizmalarını
kağıt üstünde bile ortadan kaldırır. AKP,
şuanki uygulamalarında, hukuken bu
mevzuattan esinleniyor (kağıt üstündeki
çok sınırlı olarak, bir kalıntı şeklinde var
olan, hukuki kayıtları dahi çiğnediği için
ancak esinlenebiliyor diyoruz). Weimar
Cumhuriyetinin anayasasının 48. maddesi
de şöyle diyordu: “Alman Reich’ında
güvenlik ve kamu düzeni ciddi olarak
(erheblich) bozulur ya da tehdit edilirse,
Reich başkanı, gerekirse silahlı kuvvetlerin
yardımıyla, güvenliğin ve kamu düzeninin
yeniden tesisi için gerekli önlemleri
alabilir. Bu amaçla, Reich başkanı, (…)
maddelerde belirlenmiş olan temel hakları
(Grundrechte) bütünüyle ya da kısmen
askıya alabilir” (Agamben, 2006: 23).
Başkanın bu yetkisinin kullanılmasındaki
özel koşullar herhangi bir kanunla
belirtilmemişti ve bu yetkiler böylece
belirsiz kaldı. Schmitt 1925’te şunları
yazabiliyordu: “Yeryüzünde hiçbir anayasa,
Weimar anayasası kadar kolaylıkla bir
hükümet darbesini yasallaştırmamıştı”
(Agamben, 2006: 23). Bu noktada, 1982
Anayasası ve Weimar Anayasası benzerdir.
Daha ilginç bir noktaysa, anayasadaki yetki
belirsizliğinden doğan, Hitler iktidara
gelmeden önceki politik konjonktürdür.
Agamben şunu hatırlatır: “Eğer ülke
yaklaşık üç yıldır başkanlık diktatörlüğü
rejimi içinde bulunmasa ve parlamento
işlevini sürdürse, Hitler büyük olasılıkla
iktidara gelemeyecekti” (2006: 23). Türkiye
de AKP’nin Ohal rejiminden önce, uzun
yıllar sıkı yönetim rejimindeydi. Bu
noktada, iki anayasanın da komünistlerin
ezilmesiyle kurulduğunu ve iki partinin de

ülkeyi daha önceki politik kriz ihtimalinden
kurtarma nosyonlarıyla hareket ettiğini
hatırlatmak, can alıcıdır -temel strateji ne
yolla olursa olsun burjuva iktidarının
korunmasıdır. Açıklıkla söyleyebiliriz ki,
AKP’nin belirli konjonktürel ve sembolik
yatırımlarla 2002-2010 döneminde, AB
müzakereleri sırasında giriştiği retorik,
yitirilmiş bir “asr-ı kanun” değil, sübjektif ve
zamansal bir stratejidir.
Sürekli istisna halinin iktidarı, tarihsel
olarak muazzam süreksizliklerle kendini
yeniden üretir (faşizmin politik mitolojilere
düşkünlüğünün kaynağı budur). Türkiye’de
de yeni kurucu iktidarlar birbirini takip
eder durur; egemenlik, askeri darbeler ya
da partilerin kastrasyonunda belirli burjuva
fraksiyonları arasında sürekli, halkçı
retorikle, el değiştirir. Bahsedilen halkçı
retorik zorunlu olarak ulusçudur da. Halk
kavramı, millete dönüştürülür birden ayrım ve geçiş, halk şablonunun özündeki
muğlaklıktan kaynaklanır. Bu anlamıyla,
cumhuriyetle birlikte kurulan ulusçuluk,
soykırımlar ve katliamlar tarihçesidir. Barış
Ünlü, bunu “Türklük Sözleşmesi” (Ünlü,
2018) olarak tarif etmişti. Bu adlandırma
gayet
yerinde:
Liberal
siyaset
kuramlarındaki
toplum
sözleşmesi,
metafizik bir zorunluluk ve bilinçdışı bir
bastırma ilişkisi içerisinde, belirli grupları
ve
kimlikleri
ötekileştirerek
ve
sözleşmeden dışlayarak, onları fiziksel,
sembolik ve ekonomik bağlamlarda
hiçleyerek kurulur; Türkiye’deki toplum
sözleşmesi de -Ermenilerin, Rumların,
Kürtlerin vs. dışlandığı- bir Türklük
Sözleşmesidir. Burada Türkiye klasik, halk
egemenliği
şemasından sapmaktadır;
Türkiye’de halk egemenliği yoktur, halklar
ve egemenlikler vardır. Halk, burada,
psikanalitik terminolojiye temas edersek,
bir “şey”dir (das Ding) ve örtük bir
düşmanlık ilişkisi içerisinde yöneticiler
tarafından “sakatlanır” ve “eksiltilir” ya da
Hegelci jargonla söylersek, şeyleştirilir ve
parçalanır. Türkiye’de toplum sözleşmesi
ve halk egemenliği kavramı aktüel olarak
iki kere yara alır: Birincisinde standart bir
şekilde soyutça, burjuvazinin çıkarlarının
armonik
enstrümanı
olarak
halk
kavramının içindeki çarpıtmalarla büyüyen
burjuvazinin tiranlığıyla; ikincisinde özgül
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olarak ve somutça, halkın tanımlanması
sırasında gelişen, doğrudan diğer halkları
bastıran, asimile eden, yok sayan egemen
ulus şovenizmiyle. İkinci nokta önemlidir.
Türkiye’de tarihsel yapı burjuvazinin
temsillediği bir halk egemenliği sistemi
üretmenin önüne geçer, onun yerine
halklar ve egemenlikler sistemi üretir.
Türkleştirilmek istenen halklar tahakküm
altına alınır. Bu tahakkümün tarihi, resmi
tarihyazım
ve
devletin
ideolojik
vulgarizasyon
söylemlerine
karşılık,
dillendirilmesi gereken bir tarihtir. Bu tarih,
somut bir “lexis” olarak, “praxis”e eşlik
eden bir epik olarak, politik bir tarih
olmalıdır. Doğru, her tarih politiktir, ancak
bu tarih özgül olarak politika yapmanın
öncülüdür: İçerik olarak değil biçim olarak
da politiktir. Platon, lexis’in hakikate
praxis’ten daha yakın olduğunu söylemişti;
materyalist olarak bu formülü tersine
çevirmemiz gerekir: Praxis hakikatin zaten
merkezindedir (Marks’ın on birinci tezini
hatırlayın),
ancak
lexis’le,
praxis’e
“yaklaşabiliriz”
-bu
iki
anlamıyla
mümkündür,
geçmişteki bir
praxis’i
konuşma üzerinden yeniden kurarak ve bu
sayede bütün praxis’i somutta kurmayı
önceleyerek.
Politik İmkanlar ve Yok-luklar
Türklük
Sözleşmesi,
Müslümanlık
Sözleşmesiyle Ermenileri ve Rumları (birini
jenosid diğerini mübadeleyle) dışlayarak
kurulabildi.
Bu
yüzden,
Türkiye’nin
“kolonyalize olduğu” coğrafya, mevcut
konjonktürde Kürdistan’da beliriyor. Bu
noktada kazanabileceğimiz bakış, sermaye
ile emek arasındaki nesnel çelişkinin bir
başka çelişkiyle birlikte kendini ürettiği ve
yeniden ürettiği olmalıdır. Sermaye ve
emek arasındaki tarihsel-dikey eşitsizlik,
kendisini Türkiye ve Kürdistan arasındaki
coğrafi-yatay eşitsizlikle çarpıyor ve
somutluyor. Aklımıza, Marks ve Engels’in
yazılarını meşgul etmiş olan İrlanda sorunu
geliyor bu kertede9. Marks, 1867’de Alman
işçilere yaptığı bir konuşmada, İrlanda
sorunundan bahsederken, sorunu, bir
ulusçuluk sorunu olarak değil, bir “toprak
ve varoluş
sorunu” olarak
ortaya
koyuyordu. Aynı şeyi biz de rahatlıkla Kürt
sorunu için söyleyebiliriz. Bu noktada

Marksizmin burjuva siyaset teorisinde
proleteryayı neden problematize ettiğini
hatırlatmak faydalı olacak: Proleterya,
hukukun
soyut
olarak
tanımladığı
haklardan
somut
olarak
mahrum
bırakıldığı, böylelikle politik yaşamdan
burjuva devletinin olağan hallerinde
dışlandığı için ve somut zenginliğin
kaynağı olarak piyasaya soyutlaşan
emeğini basit bir meta gibi sunması
(“yabancılaşma”) dolayısıyla devrimcidir yani bürgerliche Gesellschaft’ın (burjuva
toplumun) sakatladığı halkın
ezilen
parçasıdır, sistem tarafından dışlanmıştır
ve sistemi bozmaya, dışlandığı ölçüde
eğilim kazanır. Bu noktada ezilen ulus
milliyetçiliği, bir kültürel çoğulculuk
doktrinin
elemanı
değildir,
iktidarı
parçalama metodudur.
Burada Bolşevizmin teori ve pratiğinin
genel olarak Marksizme kazandırdığı iki
büyük kavramsal eklem-noktası var.
Bunları açıklamamız gerekir. Birincisi, “zayıf
halka teorisi”dir. Bu teoriyi, WallersteinAmin’in teorik uzamında geliştirip tekrar
gündeme sokabiliriz. Sistemin kendisi
özneleri içselleştirme açısından daha az
beceri gösterdiği takdirde, sistemin
devrime
gidebilecek
kararsızlıklar
tarafından parçalanma olasılığı artar. Bu
paradigma, evrensel dünya tarihinde,
neden
merkez
ülkelerde
devrimci
partilerin ve sendikaların etkinliğinin
azaldığını açıklayabilir. İkincisi, “ulusların
kendi kaderini tayin hakkı”dır. Ulus devlet
olarak kendini tanımlayan ve inşa eden
sistem,
“azınlıklar”ı,
siyasal
hakları
ellerinden alınan ve kendi kaderlerini tayin
etmesi önlenen ulusları, zorunlu olarak
sistem dışına itmeye meyillidir -bu nokta
dil gibi basit ve açık engellerden,
ekonomik piyasaların bütünleşmesine
ilişkin coğrafi ve demografik engellere ve
son kertede politik bilinç engellerine
doğru gelişir ve dönüşür. Ulus devletlerin
hakim devlet rejimi olduğu bir çağda, bu
devletleri yıkmak için ulusların kendi
kaderini tayin hakkı evrensel bir hak olarak
düşünülmelidir. Türkiye’de de devrim bu
(Bolşevik) pratikler üzerinden tasarlanmalı
ve kurulmalıdır. Somut olarak bu taktikler
aynı zamanda bize bir şey hatırlatabilir de.
Tarihsel materyalizm, ekonomizm ya da
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ekonomik determinizm değildir -bu
noktada II. Enternasyonal’in ve Kautsky’nin
“devrim
yapmayan
ama
devrimci
parti”sinin pozisyonunun trajik saçmalığını
unutmamalıyız. Tarihi durağan ve aşamacı
olarak, metafizik kategoriler ve sığ
şematizmler
üzerinden
kavramak
imkansızdır. Öte yandan bu ekonomist
yorum, sol komünizmle de belirli bir
yandan birleşebilir: Devrim yapmayan
devrimci partiler, hiçbir şekilde devrimci
kriz anının çekirdeğine yerleşmediğinden
(ve yerleşmeyi örtük olarak reddettiği için)
Marksizme dair, en doktriner, en “doğru”
ve en “sol” sloganları atıyor olabilirler. Bu
doğruluk, Marksist değil, Marksolojik bir
doğruluktur. Lenin’in
söylediği gibi,
Marksizm bir eylem kılavuzudur -skolastik
ve retorik bir laf ebeliği değil. Bu tez
(Kautskycilik ve ekonomik determinizm) ve
anti-tez (sol komünizm) “legalizm”de
sentezlenir.
Sonuç
olarak,
bunlar,
iktidarları
yıkma
ihtimaline
sahip
değillerdir
ve
iktidarlar
tarafından
kovalanmazlar
(devlet
aygıtına,
bahsettiğimiz çelişkili yerlerden, iktidarca
yasaklanan ve proleter libido tarafından
arzulanan yerlerden saldırmazlar). Kriz
anında iktidar yolu açık olunduğunda dahi,
Ekim Devriminde olduğu gibi, iktidarı
isteyecekleri
şüphelidir.
Bu
nokta
önemlidir: Pekala soyut ve idealist bir vecd
hali
içinde
komünist
ajitasyonlar
yapabilirsiniz -evrenselci bir siyaset ve bu
siyaseti koordine eden parti olmadığı
sürece bütün bunlar işe yaramaz. Açlık
tehdidinin ve yıkımın olduğu yerde
kendiliğinden örgütlenen genel grevler
şayet iyi planlanmamış ve politik
konjonktür hesaba katılmamışsa felaketle
sonuçlanır.
Veyahut
bütün
bunlar
sendikalist bilinçte örgütlenen emek
öznellikleri olabilir ve o zaman -bunların
başarılı olmaları takdirde- komünist bilince
en uzak yere düşeriz: Nominal ücretlerde
artış ve sınıflar arası geçici bir uzlaşma.
“İşçinin
kendiliğinden
bilinci
sosyal
demokrattır,”
diyordu
Lenin;
“Ne
Yapmalı?”nın adandığı formül bunun için
şudur: “Bilinç, dışarıdan götürülmelidir”
(Lenin, 2003: 35). Bu, Leninizmin “tözsel
antidemokratizmi”ni falan
kanıtlamaz;
işçinin
kendisi
de
kapitalist
kendiliğindenlikte yabancılaşmıştır ve

işçinin bilinci, Hegel’in ünlü formülüyle
söylersek, “kendinde ve kendi için” değildir
-Leninizmin demokrasiyi ve özgürlüğü bir
imkan olarak sunduğu yer tam da partinin
dışarıdan bilinciyle birlikte uzun dönemli
ve nesnel çıkarları geliştirilmeye çalışılan
kitlelerin
kendiliğinden
siyasetinin
karışımındaki
Hegelci
özgürlük
kategorisine ulaşma noktasıdır.
Bu yazı, pratik olarak şunu iddia ediyor:
Türkiye’de devrim veya sistem karşıtı
herhangi bir
aksiyon
ancak
“halk
egemenliği”ni
merkezileştiren
ve
olumlayan burjuva demokrat söylemlerin
demistifikasyonuyla kurulabilir. Şunun
altını çiziyoruz: Sistemi, halklar ve
egemenlikler boyutundan hedeflemeyi
göze alamayan herhangi bir düşünce,
politik değildir. Günümüzde sistem, kararlı
kriz halinde varlığını sürdürüyor; söylemsel
olarak, kendisini yeniden üretme kodunu
halihazırda
çekirdeğinde
taşıyor.
Dolayısıyla, sisteme, bu çekirdeğinden
nişan almayan herhangi bir mantık, politik
bir sözcelemeye başvuramaz. Mao’nun
deyişiyle, sopayı nereden bükeceğimiz
açıktır: Türkiye’de halklar ve egemenlikler,
belirli nesnel çelişkileri barındırır ve üretir;
tikel katmanlarıyla bu çelişkilerin ortadan
kaldırılmasında ise görev alacak olan,
aksiyonun evrensel sunumu, somutlaşmış
irade ve fiili politikadır. Bu makale de
eylemi önceleyen ve gerektiren, eleştirel
perspektifi sunmayı amaçlıyor. Bizce bu
perspektif, özgür bir alanın inşasında,
hayati bir anlama sahip: Politikanın kendisi
-varlık ve yaşam.

NOTLAR
1 Egemenlik kavramı ve monarşist egemenlik
teorisinin burjuva siyasal düşüncesiyle
karşıtlığına ilişkin klasik bir normatif
değerlendirme için (Kapani, 2007: 58-71).
2 Bu eşitlik, arkaik olanı çekirdeğinde çarpıtır
ve ancak bu yolla, eşitsizliği içkinleştirerek
saklar. Böylelikle bastırılan İslamlık da
tekilleştirilir ve heretik İslama karşı aynı
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baskılar geçmiş iktidardan devralınır. François
Georgeon, bu Türklük ve İslamlık hakkında
karmaşık bir diyalektiğe dikkat çeker: “İslami
kültürel cila kazındığında, altından gerçek
Türklüğün çıkacağı düşünülmüştür…” (2006: 10)
Kazınan İslam, bir şekilde Türklüğün parçası
olarak, olmadığı noktadan betimlenir. Şüphesiz
“biz kendimize benzeriz”: Bu noktada,
batılılaşma tarihimizdeki din değiştirme olayları
(en bilindik örnek, Tevfik Fikret’in oğlu
Haluk’tur), yarı korku yarı nefretle anılır. Bunun
için, genel olarak Kemalist perspektifteki din
ve devletin konumlarını ve laiklik stratejilerini
analiz eden, somut bir değerlendirme ve
mukayeseli bir çalışma adına (Plaggenborg,
2014: 377-435).
3 Agamben, bu muğlaklığa dair, Kutsal
İnsan’da, şöyle yazar: “Önümüzdeki manzara
şudur: Bizim “halk” dediğimiz şey, gerçekte
üniter bir özne değil, iki karşı kutup arasındaki
diyalektik salınımdır: Bu kutupların birinde
bütün bir siyasal beden/bünye olarak Halk
kümesi, ötekinde ise yoksul ve dışlanmış
bedenlerin parçalı kalabalıkları olarak halk altkümesi bulunuyor; ya da bir tarafta herkesi
içine aldığını iddia eden bir içleme, öte tarafta
ise umutsuzluk fışkıran bir dışlama; ya da bir
uçta bütün ve egemen vatandaşların toplu
hali, öteki uçta ise sadece sefillerin,
ezilmişlerin ve yenilmişlerin bulunduğu bir
topluluk (bunların mucizevi sarayı ya da
kamp).” (s. 211) Biz de tam bu diyalektiğin
anlamını tartışacağız.
4 Bu noktada, “halk”ı tanımlarken, bu
tartışmanın yanında “ulus”un tarihselliğini
betimlememiz, yazının kapsamı açısından
olumsuz bir sonuç doğuracak. Bu yüzden
sadece belirli klasik araştırmalara işaret
etmekle yetinelim: (Hobsbawm, 1993)
(Anderson, 2017).
5 Fransız devrimi de, tıpkı Bolşevik devrimi gibi,
bir azınlık sınıf hareketine ve o sınıfın nesnel
çıkarlarını çoğunluğun çıkarlarını kısa vadede
içerecek şekilde hegemonik örgütlemesi
olayına ve tıpkı yirminci yüzyıldaki zayıf halka
olarak Çarlık gibi, on sekizinci yüzyıl
Fransa’sındaki kapitalizmin gelişim aşamasına
(Fransa’nın önce İngiltere, sonra Almanya
karşısında geri kalacağı durumuna), gönderme
yapar: Bolşevik teorinin zayıf halka teorisi ve
ulusların kendi kaderini tayin hakkını, evrensel
alanlar olarak tasarlaması bu yüzden
anlamlıdır -Fransız devrimi de aynı şeyi
yapmıştır. Buna daha sonra tekrar döneceğiz.

6 Mevcut “düşünsel konjonktür”de, Türk(iye)
Solunun küçük burjuva idealist kipliği,
uvriyerist ve korporatist ideolojide, bu gerici
alternatifi (trans-nasyonalizmi) temsil ettiğinin
farkında değil: Leninist Parti ideagramının
metafizikleştirilmesi ve devrimci
kondisyonların pratikten soyutlanması olarak
analiz edilebilecek bu geri ve gerici bilinç,
tarihin coğrafyadan ve edimi sözden ayırıyor.
İleriki sayfalarda, legalizmin diyalektiğini analiz
ederken bu konuya tekrar geri döneceğiz.
Ancak burada kısaca şunu belirtelim: Buradave-şimdiden başlamayan, içinde
bulunduğumuz şartları analiz edemeyen bir
Markisizm, bizi olguların inkarına götürmekten
başka bir işe yaramaz ve gerçekte,
depolitizmin merkez karargahıdır; bu aşamada,
trans-nasyonal sol bir yok-varlık olarak,
pratikte, nasyonal sosyalizme kolaylıkla evrilir.
7 Bu yorum, formal olarak, akademik
söylemde, zirvesini, Şerif Mardin’in idealist ve
tek taraflı tarih tezlerinde bulmuştur. “Jön
Türkler, II. Abdülhamid aleyhindeki
çalışmalarına “hürriyet”i kurtarmakta
olduklarını söyleyerek başlamışlardı. Oysa
İttihat ve Terakki’nin 1876 Anayasası’nı yeniden
yürürlüğe koymanın ötesinde bir “hürriyet”
kuramı yoktu.” “Jön Türkler’in fikirleri milletin
“uyandırılması”yla ilgilidir. Burada, Avrupa’da o
sıralarda rağbet bulan kitleleri “mobilize” etme
zaruretini ileri süren fikirlerin yankılarını
görmek gerekir. Cumhuriyet devrindeki fikirler
bu vurguyu devam ettirmiştir. Cumhuriyetin
ana siyasal kuramı devleti parçalanmaktan
kurtarmak ve “kalkınmak” olmuştur” (Mardin,
1991: 101-102).
8 Buna verilebilecek bariz bir örnek, siyasi parti
kapatma davalarıdır. (Sancar, 1992: 165-179).
9 Ulusların kendi kaderini tayin hakkını
olumsuzlayan metinler, Çeklerin
ayaklanmasına karşı, 1851 gibi erken bir tarihte,
Engels’in Hegelci bir kavramsamayla yazdığı
yazılardır. Engels bu yazılarda “tarihsel
olmayan ulus”tan bahseder; bu, Hegelci
lugatçede devlet oluşturamayan, tarihsel
siyasi organizasyonunu realize edemeyen ve
kendisini kuramayan ulus demektir. “Mikroulusların” milliyetçiliğini, bu yolla
olumsuzlamayı dener (Carr, 2008).

KAYNAKLAR
Agamben, G. (2006) İstisna Hali, Çev.
Kemal Atakay, Otonom Yayıncılık

75

#DOSYA03: Halk Egemenliği
____________ (2013) Kutsal İnsan, Çev.
İsmail Türkmen, Ayrıntı Yayınları

Mardin, Ş. (1991) Türk Modernleşmesi,
Makaleler IV, İletişim Yayınları

Anderson, B. (2017) Hayali Cemaatler, Çev.
İskender Savaşır, Metis Kitap

Marx, K. (1867), “On the İrish
Question” https://www.marxists.org/arch

Arendt, H. (1994) İnsanlık Durumu, Çev.
Bahadır Sina Şener, İletişim Yayınları
Balibar, E. (2016) Eşitliközgürlük, Çev.
Oylum Bülbül, Metis Kitap
Carr, E. H. (1967), Nationalism and After,
Macmillan
Engels, F. (2003), Anti-Dühring, Çev. Kenan
Somer, Sol Yayınları
Georgeon, F. (2006) Osmanlı-Türk
Modernleşmesi 1900-1930, Çev. Ali Berktay,
Yapı Kredi Yayınları
Gramsci, A. (1984), Modern Prens, Çev. Pars
Esin, Birey ve Toplum Yayınları
Günyol, V. (1989), Devrim Yazıları, Belge
Yayınları
Hobsbawm, E. J. (1993) 1780’den

Günümüze Milletler ve Milliyetçilik:
“Program, Mit ve Gerçeklik”, Çev. Osman
Akınhay, Ayrıntı Yayınları

ive/marx/iwma/documents/1867/irishspeech.htm, indirilme tarihi: 29 Mart 2018.
Plaggenborg, S. (2014) Tarihe Emretmek,
Çev. Hulki Demirel, İletişim Yayınları

Sancar, M. (1992) “Sosyalist Parti’nin
Kapatılması Karan Üzerine.
Düşünceler”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 25,
Sayı 4: s. 165-179
Savran, S. (2011) Türkiye’de Sınıf
Mücadeleleri, Cilt 1: 1908-1980, Yordam
Kitap
Schmitt, C. (2005), Siyasi İlahiyat, Çev.
Emre Zeybekoğlu, Dost Yayınları
Tanör, B. (2016) Osmanlı-Türk Anayasal
Gelişmeleri, Yapı Kredi Yayınları
_________ (1998) Türkiye’de Yerel Kongre
İktidarları, Yenigün Haber Ajansı Basın
Yayıncılık AŞ
Zürcher, E. J. (1987) Milli Mücadelede
İttihatçılık, Çev. Nüzhet Salihoğlu, Bağlam
Yayınları

Kansu, A. (2017) 1908 Devrimi, İletişim
Yayınları
Kapani, M. (2007) Politika Bilimine Giriş,
Bilgi Yayınevi
Keyder, Ç. (2016) Memalik-i Osmaniye’den
Avrupa Birliği’ne, İletişim Yayınları
Kriegel, B. (2010), Klasik Siyasi Felsefe
Metinleri, Çev. Zühre İlkgelen, İletişim
Yayınları
Lenin, V. I. (2003), Ne Yapmalı, Eriş
Yayınları
___________ (1970) “Sol” Komünizm: Bir
Çocukluk Hastalığı, Eriş Yayınları

76

#DOSYA03: Halk Egemenliği

77

