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21. yüzyılın parti, daha doğrusu önderlik anlayışı üzerinde duran bu
çalışma 2009 Temmuz’una ait. O sıra sürmekte olan TİKB 4. Konferans tartışmaları kapsamında kaleme alındı.
O zamanki Sunuş’unda da belirtildiği gibi, konuya ilişkin olarak sonuçta o gün itibariyle gelinen noktayı yansıtmaktaydı fakat temel yaklaşım
ve ana tezler açısından o noktaya o gün gelinmiş değildi. Bu görüşler
ve yönelimin düşünsel açıdan kökleri ‘90’ların ortalarına kadar gider.
Yerleşik anlayış ve alışkanlıklardan ‘farklı’, bazı yönlerden onlarla
açıkça çelişen her ‘yeni’nin başına gelen, bu arayışın başına da geldi.
Teorik gerilik ve düşünce tembelliğinden kaynaklı tutucu reflekslerden
de önce, başka hesaplar peşindeki artniyetler harekete geçti. Ve her
kötü niyetli demagojik kampanyada yapıldığı gibi, çalışmanın ana fikri
ve bütünlüğü bir kenara bırakılarak, cımbızlanmış cümlelere dayalı
parça tartışmalar öne çıkarıldı.
Partinin sınıf ve kitlelerle ilişki kuruşunda olduğu gibi kendi içinde de
nasıl bir öncülük anlayışıyla hareket etmesi gerektiği ana tezi üzerine kurulu olan çalışmayı değersizleştirebilmek için, onun, “Maocu
‘yüz çiçek açsın’ felsefesini” ya da “Gorbaçovcu bir çok partililik ve
sosyalizm anlayışını savunduğu” ucuz iddiasından tutalım da farklı
bağlamlarda onlardan alıntı yapılmış olmasından hareketle Mao’yu,
Troçki’yi, Althusser’i “Marksist olarak gördüğü” iftirasına varana kadar her yönteme başvuruldu.
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İşin ilginci, bu demagojileri yapanlar, neoliberalizmi, “kapitalist üretimin
iç dinamiklerinden kaynaklanan ve sanayi devrimini aşan bir devrim”
olarak gören neo Bernsteincı bir çizginin savunucularıydılar. Parti
anlayışı konusunda da kendilerinin hizip kurma hakkına bile sahip olduklarını düşünen, buna karşın gündemdeki Konferans’ın belgelerini
yıllarca delegelerden saklayan seçkinci bir bürokratizmin temsilcileriydiler. Onların bu çalışmada savunulan parti ve öncülük anlayışına
karşı çıkmaları, bu anlamda eşyanın doğasına uygundu.
Bunlar bu arada, devrimci bir öncülüğün dayatmayla kurulup şiddete başvurarak korunamayacağı ilkesel yaklaşımından hareketle sosyalizmde proletaryayı daha iyi temsil iddiasına sahip farklı
partilerin kurulması olasılığını, kastı aşan bir biçimde bu kez ters yönden abartan “...’keşke mümkün olabilse’ temennisiyle görüş alanımız
içinde olmalıdır” cümlesini dillere doladılar. “Sınıf içinde karşılaşabileceğimiz farklı görüş ve eğilimleri şiddete başvurarak engellemeye
kalkmanın ilkesel olarak reddedilmesi gerektiğinin” işlendiği bölümde
geçen bir cümleydi bu. Çalışmanın ve bölümün bütününde söylenenler de bir yana, bizzat bu cümlenin geçtiği paragrafın girişinde, “...
bunun ayrı partiler halinde örgütlenme özgürlüğüne kadar varması
gerektiğini söylemiyoruz. Bunu bugünden mutlaklaştıramayız...” kaydı konularak söze giriliyordu. Buna rağmen bu cümlenin, “çalışmanın
bütününe damgasını vuran revizyonist bir ‹çok partililik anlayışının›
kanıtı” olduğu iddiasıyla ortalık velveleye verildi.
Koparılan gürültü, dönemin atmosferinde kısmen etkili de oldu. 21.
yüzyılın parti ve öncülük anlayışının tartışıldığı çalışmayı öz olarak
benimseyip paylaşan belirgin bir çoğunluğun varlığına rağmen, bazı
yoldaşların kafalarındaki bu soru işaretleri ve tereddütler dikkate alınarak çalışma o dönemde, Konferans tarafından benimsenen “kararlar” kapsamına alınmadı. Fakat konu üzerine tartışma ve görüş
alışverişleri Konferans sonrasında da sürdü. Yukarda andığımız kastı
aşan cümlenin gereksizliği yanında çalışmada dile getirilen parti felsefesi ve öncülük anlayışının bütününe ilişkin daha gelişkin bir fikir
birliği ortaya çıktı.
Elinizdeki kitabın 3 yıl gecikmeli de olsa yayınlanmasının birinci nedeni bu.
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Fakat bu adım sadece bir sorumluluğun gecikerek yerine getirilmesi
olarak görülmemeli.
Bu çalışmanın ana temasını oluşturan öncü-kitle diyalektiğinin nasıl kurulması gerektiği konusu, bir kez daha güncellik kazanmış durumda. Bu güncellik, 1989 sonrasında olduğu gibi, sosyalizme dair
hayal kırıklığı ve pişmanlıklardan kaynaklanan bir güncellik değil üstelik bu kez. Neoliberalizmin ideolojik basıncı altında gelişip tasfiyeciliğin bahanesi ve kılıfına dönüşen o dönemin “sosyalist demokrasi”
tartışmalarından farklı olarak onu bugün gündemleştiren etken, kitle
hareketlerindeki yeni tarihsel kabarma. Özellikle de Yunanistan ve
İspanya pratiklerinde kendini belirgin bir tarzda dışa vuran farklı bir
öncülük beklentisi ve arayışı.
Bu arayışın görünen yüzünde de açık bir tepki var: Meydanları dolduran işçi ve emekçi yığınlar, burjuvazi ve onun siyasi temsilcilerinin yönetme tarzı ve yöntemlerine karşı olduğu kadar, kendini sol olarak niteleyen parti, örgüt ve sendikaların kendileriyle
bugüne kadarki ilişki kuruş biçimlerine de aynı ölçüde tepkililer.
Kendilerine kolayca baştan çıkarılıp kötü yola düşürülebilecek bir “yığın” gözüyle bakarak nesneleştiren bir “öncülük” anlayışı ve tarzına
öfke duyuyorlar. Sadece “öğretmeye” dayalı tekyanlı bir ilişkiyi reddediyorlar. Öte yandan, ne kadar saygın olursa olsun sadece belirli bir
geçmişe ve etikete dayalı “öncülük” iddialarına da metelik vermiyorlar.
Geniş kitlelerin güvenini kazanan etkili bir öncülüğün sokakta, kavga
içinde, kendileriyle omuz omuza dövüşülerek kazanılıp korunabileceğinin altını çiziyorlar.
Neoliberalizmin 30 yıllık ayazından sonra tarihin yeni bir sayfasını
açan kitle eylemleri dalgasının içerdiği dersler, bu kitabın konusuyla
da örtüşüyor. 21. yüzyılın parti ve öncülük anlayışı üzerine yapılan bu
çalışmanın, aradan 3 yıl geçtiği halde bugün kitaplaştırılmasının asıl
nedenini de zaten konunun kazandığı bu güncellik oluşturuyor.
20 Eylül 2012
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I. Bölüm:
DEĞİŞİMİN DİYALEKTİĞİ
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“..Yeni tehlikeler ve kurbanlar getiren her yeni mücadele biçimi (ve
tabii her yeni tarihsel evre -nba), buna kötü hazırlanan bir örgütü
kaçınılmaz olarak örgütsüzleştirir..” (Lenin)
***
“Kuşku yok ki tasfiyecilik, ideolojik olarak, döneklikle, programın
ve taktiklerin reddedilmesiyle, oportünizmle bağlantılıdır. Ama
tasfiyecilik sadece oportünizmden ibaret değil(dir)…Gerçekte
tasfiyecilik, proletarya arasında, yadsıma ve döneklik şeklindeki
burjuva görüşlerini yayıyor”
(Lenin, abç)
***
“… Sonlu ile sonsuzun birliği (‘eski’ ile ‘yeni’ arasındaki çatışma,
değişim -nba), dışsal bir yanyana geliş; aykırı ve tanımlarıyla
bağdaşmayan, birbirlerinden ayrılmış ve birbirlerine karşıt, biri
öbüründen bağımsız ve dolayısıyla da uzlaşmaz kendilik’leri
birleştiren bir bağ değildir. Tam tersine bunların herbiri, kendisi
olarak bu birliktir; ve sadece, kendi kendini yürürlükten kaldırma
(altını çizen Hegel) olarak birliktir; ve hiçbirinin öbürüne karşı,
kendinde varlık olma ve olumlu ‘orada varlık’ olma gibi bir
ayrıcalığı yoktur. (…) sonluluk ancak kendini aşma olarak
vardır; ve işte bunun içindir ki sonluluk, kendi kendine sonsuz
oluş’u, başka’yı da içerir...”
(Hegel, abç)
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I- Değişimde süreklilik
Sınıf mücadelesinin tarihsel koşullarında meydana gelen her ciddi
değişiklik, proletarya partisinin sadece politikalarında ve çalışma
tarzında değil, örgütsel yapılanması ve iç ilişkiler sistematiğinde
de kimi köklü değişiklikler yapılması zorunluluğunu beraberinde getirir.
Bu zorunluluk, her şeyden önce Marksizmin diyalektik karakterinin
emrettiği bir zorunluluktur. Lenin’in tanımıyla “marksizmin ruhunu”,
“en derindeki özünü” oluşturan diyalektik, “değişmenin mutlaklığı
ve sürekliliği” dışında hiçbir ‘sabit‘ tanımaz!.. Dolayısıyla, sınıf
mücadelesinin koşullarında -bırakalım büyük altüst oluşları- ciddi ve
belirgin değişmeler yaşandığı halde proletaryanın devrimci öncüsü
olma iddiasını taşıyan partinin, politika ve taktikleri ile çalışma ve
örgütlenme tarzının yanı sıra iç yapılanması, ideo-kültürel ölçütler
ve değerler sistemi ile ilişkiler sistematiğinde de gerekli değişiklikleri
yapmakta göstereceği her türlü tutuculuk -hatta gecikme- kimi zaman
telafisi imkansız öldürücü sonuçlara davetiye çıkarmak anlamına
gelir. Bu nedenle, kendisini çoğu kez “devrimci geçmişe bağlılık”
görünümü ve sloganları altında gösteren tutuculuk ve dogmatizm,
-niyeti ne olursa olsun- nesnel-tarihsel açıdan partiye zararlı,
“parti düşmanı” bir yaklaşımı ifade eder.1
Bu tutuculuk, Leninist parti öğretisinin dinamik karakteri ile de
bağdaşmaz. Lenin’in parti öğretisine, dolayısıyla Leninist parti
kavrayışına yapılabilecek en büyük kötülüklerden biri de
onu ‘tamamlanmış bir sistem‘, ‘donmuş bir kalıp’ olarak statik
bir yaklaşımla ele alıp yorumlamaktır. Tasfiyeci yaklaşımlara
karşı savunma ve yüceltme amacıyla dahi olsa onun bu şekilde
dogmatikleştirilmesi -yine Lenin’e ait bir deyimle-, “bağrına basarak
boğmak” anlamına gelir. Ve böyleleri, “emperyalizm çağının
marksizmi” olarak Lenin’in -sadece parti konusuyla da sınırlı olmayanöğretisi kadar somut pratiğinin de militan devrimci ruhunu yeterince
yakalayamadıklarını ele vermiş olurlar. Parti sorununda Lenin’in
kendisinin bile zaman zaman daha önceki yaklaşım ve tutumlarıyla
bariz “çelişkiler” taşıyan tutumlar sergilemesi, onun parti konusunu
nasıl dinamik bir yaklaşımla ele alıp uyguladığını görmek için yeterlidir.
Bu anlamda, proletaryanın devrimci öncüsü olma iddiasını taşıyan bir
partinin kesintisiz bir dinamizm sahibi olması, sadece mücadelenin
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koşullarındaki değişmelere de bağımlı kalmaksızın devrimci
proletaryanın komünizm tarihsel amacı doğrultusunda kendini sürekli
yenileyebilme özelliği, Lenin’in parti teorisi ve pratiğinin genellikle
gözden kaçırılan en özsel özelliklerinden birini oluşturur.
Ayrıca bu değişim, ne sınıf mücadelesinin sürdüğü koşullarda
büyük ve sarsıcı değişmelerin yaşandığı belirli tarihsel kesitlerle
sınırlı kesik kesik hamleler şeklinde anlaşılmalı ne de asıl olarak
dışa dönük politika ve taktiklerin yanı sıra iç yapıda da en fazla
bazı örgütsel mekanizma ve kuralların değiştirilmesiyle sınırlı bir
değişim darlığı içinde düşünülmelidir. Bunlardan birincisi komünist
gelişme ve mükemmelleşmede süreklilik düşüncesinden, ikincisi
ise değişimde devrimci bütünlük düşüncesinden uzak, tekyanlı,
yüzeysel yaklaşımlardır.
Marksist devrimci diyalektiğe olduğu kadar Leninist devrimcilik ve
parti anlayışının ruhuna da uygun bir ‘değişim‘ kavrayışı, sadece
koşullardaki değişmelere bağlı olarak gündeme (ve akıllara) gelen,
o da sadece kimi politika ve taktiklerin yanı sıra bazı örgütsel
mekanizmaların geliştirilmesi ile sınırlı kalmayarak; partinin sınıfla ve
kitlelerle ilişkilenişini, çalışma ve örgütlenme tarzını, iç yaşantısını,
ilişkiler sistematiğini, kadro yapısını ve değerler sistemini komünist
devrimci bir temelde sistematik olarak geliştirip yetkinleştirme
yönelimini de içeren bir bütünlükte değişimde süreklilik olarak
anlaşılmak ve uygulanmak zorundadır.
Çünkü Leninist parti, her şeyden önce canlı bir organizmadır. Daha
doğrusu, salt şu ya da bu konuda, göreli ya da gerçekten “en önde”
olmakla da sınırlı tutulamayacak olan devrimci öncü misyonunun
hakkını layıkıyla verebilmek şurada dursun, süreçlerin önünde giden
bir konuma sahip olabilmek için bile süreklileşmiş bir canlılık ve
dinamizm içinde olmak onun için bir zorunluluktur. Aksi taktirde,
sürekli bir devinim halinde olan hayatın ve süreçlerin gerisinde
kalmaktan kurtulamaz. Parti, bu canlılık ve dinamizmini yitirmeye
başladığı andan itibaren aslında ölmeye de başlamış demektir.
II- Değişimin dinamikleri
Yaşayan bir organizma olarak partiyi dinamize eden etkenler sorunu,
tasfiyeci savrulmalara fazlasıyla açık tekyanlı yaklaşımlar tarafından
genellikle ya sınıf mücadelesinin sürdüğü tarihsel koşullarda büyük ve
sarsıcı değişimler yaşanmasının dayattığı bir zorunluluk olarak görülür
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ve gündemleştirilir ya da partinin kendi içinde ortaya çıkan sorunların,
tıkanıklık ve krizlerin dayattığı bir zorunluluk olarak gündemleşir.
Bunların her ikisi de kuşkusuz birer değişim dinamiğidirler. Ancak
komünist bir öncülük iddiasına sahip olan bir partiyi devrimci bir
değişim doğrultusunda dinamize eden etkenler sorununu salt bunlarla,
daha doğrusu genel olarak zorunlulukların dayatmasıyla sınırlı olarak
ele alan yaklaşımlar, ciddi bir tekyanlılıkla malul olmanın yanında
sadece zorunluluk halleriyle sınırlı bir değişim anlayışına sahip
olmalarından ötürü özellikle de hareketin geriye doğru kırıldığı geri
çekilme ve yenilgi dönemlerinde her türlü savrulmaya, tasfiyecilik
ve nihilizme daha açık bir yapısal zaafı da içlerinde taşırlar. Nitekim
Marksist hareketin tarihinde tasfiyecilik olgusu, tarihte de böyle bir
dönemin ürünü olarak ortaya çıkmıştır.2
Partide değişim sorununu sadece dış koşullardaki değişmeler ya da
iç krizlerin basıncıyla sınırlı ele alan bu tür tekyanlı yaklaşımlar, asıl
olarak, süreklileşmiş bir iç dinamik işlevine sahip, partinin sadece belirli
yön ve konularda da değil her konuda, ileriye doğru attığı adımları dahi
tekrarla yetinmeyip daha üst bir düzeyde yeniden üretebilecek şekilde
sıçramaları da içeren bir gelişme çizgisinde aşmaya dayalı bir değişim
dinamiğini oluşturan komünizm tarihsel amacının gerektirdiği
doğrultuda yetkinleştirip mükemmelleştirme yönelimine uzak ve
yabancıdırlar. Halbuki bu dinamik, diğerlerine kıyasla koşullardan
bağımsız, süreklileşmiş bir değişim dinamiği özelliğini taşımakla
kalmaz; asıl önemlisi, değişimin kendisine baştan, ML’in ruhuna
ve militan karakterine olduğu kadar komünizm tarihsel amacına da
uygunluk temelinde daha bilinçli, daha iradi, daha kurucu ve daha
bütünlüklü bir özellik kazandırır.
Bu kavrayış bizi, devrimci bir pratiğin -“dar pratikçilik” kadar pratiği
onunla aynı yüzeysellikte kavrayan sağcı entelektüalist “teorisicilik”in
anladıkları şekilde sadece dar bir hareketlilik/eylemlilik basitliğine
indirgenmediği sürece- değişim süreçlerinde de taşıdığı tayin edici
önemi görmeye götürür. Bu nokta, Lukacs’ın sözleriyle, “Lenin’deki
parti anlayışının püf noktasını” oluşturur. Lukacs, “Lenin’in örgüt
anlayışı(nın) mekanik kadercilikten ikili bir kopuş anlamına geldi(ğini)”
belirtir ve bunu doğru bir içerikte şöyle temellendirir:
“.. bu örgüt anlayışı, hem proletaryanın sınıf bilincinin onun sınıfsal
konumunun mekanik bir ürünü olarak kavranmasından, hem de
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bizzat devrimin kendisinde yalnızca kaderci biçimde harekete geçen
ekonomik güçlerin mekanik işleyişinin -nesnel devrim koşulları
yeterli olgunluğa eriştiğinde, bu mekanik işleyiş proletaryayı her
nasılsa otomatik olarak zafere götürecektir-görülmesinden kurtulmak
demektir. [...] Böylece partinin örgütsel iç sorunları da yeni bir
perspektif kazanır. Gerek devrimci eylemin önkoşulunu örgütün
oluşturduğu yolundaki eski anlayışın -Kautsky tarafından temsil
olunmaktadır- gerekse Rosa Luxemburg’un partinin, devrimci kitle
hareketinin bir ürünü olduğu yolundaki düşüncesinin diyalektik değil,
tekyanlı olduğu görülür. Partinin devrimi hazırlama görevi, partiyi, aynı
zamanda ve aynı yoğunlukta devrimci kitle hareketlerinin yaratıcısı
ve ürünü yapar, partiyi bu hareketlerin önkoşulu ve meyvası haline
getirir. [...] Leninist örgütün kendisi de diyalektik bir nitelik taşıdığına
göre, kendi kendisinin aynı zamanda hem ürünü hem de yaratıcısı
olduğu sürece, yalnız diyalektik tarihsel gelişmenin ürünü değil, aynı
zamanda onun bilinçli ilerleticisidir...” (Lukacs, Lenin’in Düşüncesi/
Devrimin Güncelliği, sf. 32-39)
Onun için, partinin gelişimi gibi değişimi konusunu da pratikten
ve komünizm tarihsel amacına uygunluk bağlantısından
koparılmış biçimde “kendinde şey” olarak tartışmaya kalkışmak,
Marksizmin yöntemine de ruhuna da aykırı, skolastik bir beyin -ve lafcambazlığından öte anlam taşımaz.3
Dolayısıyla, proletaryanın devrimci öncülüğüne soyunan bir partinin,
faaliyetin her cephesinde, attığı her adımda, kurmayı hedeflediği
komünizm ve sınıfsız toplum idealinin cisimleşmiş bir temsilcisi olarak
kendisini sürekli yenileme, aşma ve mükemmelleştirme yönelimine
sahip olması zorunluluğunu, partinin devrimci çizgide gelişimi ve
değişimin temel dinamiklerinin merkezine oturtmak gerekir. Zaten
parti bunu başardığı taktirde, sınıf mücadelesinin nesnel koşullarındaki
büyük ve sarsıcı değişimler başta olmak üzere yenilenme ve değişim
zorunluluğunu kendisine dayatan diğer bütün dinamiklerin hareketine
hazırlıksız yakalanma tehlikesini de asgariye indirmiş olur. Yanı sıra
bunların gerektirdiği radikal dönüşümleri bile süreklilik içinde kopuş
ilişkisi içinde, tasfiyeciliğe savrulmadan, ayrıca fazla da zorlanmadan
yapabilme yeteneğini daha kolay gösterir. Çünkü bu devrimci kavrayış,
-kolektif olduğu kadar bireysel bazda da- daha önceki başarılardan
sarhoş olarak oportünist bir rehavete kapılıp gelişme dinamiklerini
körelten “yeterlilik duygusu”na karşı da devrimci bir sigorta özelliğine
19

sahiptir.4
Fakat bu değişim dinamiği, onun hem kolektif hem de bireysel
düzlemlerdeki gerekleri, özellikle de işlerin yolunda gittiği durumlar
ve dönemlerde pek fazla ‘hatırlanmaz‘. Partinin (ve tek tek bireylerin)
yaptıkları ya da yapamadıklarının devrimci bir muhasebesinin
yapılması zorunluluğu, daha çok başarısızlık hallerinde, yenilgi ya
da örgütsel kriz kesitlerinde akla gelir. Bu durumlarda da, sonuçlarla
nedenler arasındaki ilişkilendirme genellikle sağlıksız ve yüzeysel bir
biçimde kurulur.
Çünkü böylesi “arayışlara” yön veren motivasyon etkeni, nedenleri
doğru belirleyip onların kolektif ve bireysel kökenlerine inme
düşüncesi ve yöneliminden ziyade, yaşanan başarısızlıkların, bir türlü
aşılamayan tıkanıklıkların, ortaya çıkan krizin günah keçisi olarak
bir suçlu bulma arayışıdır. Böylesi bir ruh hali ve yönelimle hareket
edilen durumlarda, bazı doğruların parçalarla sınırlı yakalanmasının
ötesinde, bütünlük taşıyan sağlıklı devrimci sonuçlara ulaşılması,
kuşun taşa çarpması kadar tesadüflere kalmış bir sonuçtur.
Fakat asıl tehlike, değişim zorunluluğunun zaten somut bir gerçeklik
olarak hissedildiği böylesi kesitlerde, “değişim” sloganını da bayrak
edinen her türlü oportünist tasfiyeci demagojinin kendisine kolaylıkla
zemin ve yandaş bulabilecek olmasından kaynaklanır.5
III- Dinamiklerin diyalektiği-devrimci bir değişimin ölçütü
Değişim süreçlerinin ne dinamikleri ne de ortaya çıkardığı sonuçlar,
kendinde şeyler olarak yalıtık ve sabit kalıplar halinde ele alınabilirler.
Bu düz ve mekanik kavrayış, “değişim” kavramına dahi aykırı, onunla
bağdaşmaz bir dogmatizm ve donukluğun varlığını gösterir. Bu yüzden,
değişim süreçlerinin ele alınışında özellikle gözden kaçırılmaması
gereken temel bir noktayı da onun bu dinamik karakteri oluşturur.
Öte yandan, basit ve düz etki-tepki mekaniğinden farklı olarak
diyalektik karakterde bir dinamizmdir bu. Bu anlamda, hiçbir
dinamik sabit ve değişmez değildir, sürecin seyrine bağlı olarak
daha önceden daha baskın nitelikte olanlar zamanla zayıflayıp daha
etkisiz bir hale gelebilirler ya da önceden devrede hatta akılda bile
olmayan yeni bazı etkenlerin peydah olması sürecin seyrini tümüyle
farklılaştırıcı bir etkide bulunabilir; burada “neden” olarak karşımıza
çıkan bir etken ya da dinamikle ötede bir “sonuç” olarak karşılaşabiliriz,
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vb. vb. Tüm ‘belirsizlikler‘ içinde yolun ve yönün kaybedilmemesinin
tek bir güvencesi vardır: Nihai hedefe uygunluk!.. Daha açımlanmış
bir ifade ile, değişimin hangi amaçla istenip hangi sonucu/sonuçları
doğuracak bir çizgide ilerlediğini nesnel olarak test edebilme imkanını
da bize veren temel ölçüt olarak, proletaryanın devrimci öncüsü
olma bütünsel sorumluluklarının belirli bir tarihsel dönemdeki
somut gereklerine uygunluk…
Bu anlamda, değişimin diğer dinamiklerinin etki ve sonuçları yanında,
süreklileşmiş temel bir değişim dinamiği olarak partinin bizzat kendi
eylem ve etkinlikleri dahi -doğurdukları sonuçlarla birlikte- “kendinde
şeyler” olarak ele alınıp değerlendirilemezler. Tümünün etki ve
sonuçlarına devrimci açıdan anlam kazandıracak olan tek şey,
proletaryanın tarihsel amaçlarına uygunluk dereceleridir. Bunun
somut ölçütünü ise, her somut tarihsel evrenin devrimci öncüye
yüklediği görev ve sorumluluklar bütünlüğü oluşturur. Partinin faaliyet
ve etkinlikleri ancak o zaman kendi içinde amaçlaşmış, kendisiyle
sınırlı şeyler olmaktan çıkıp nihai amaçla bağlantılı tarihsel-stratejik
bir perspektif zeminine oturur.
Bu bağlamda, partinin bizzat kendi pratiğinin sonuçlarından çıkardığı
(ya da çıkarması gereken) dersler temelinde değişim sorunu ve
iddialarına da bu ölçüt ışığında yaklaşılmalıdır. O zaman, partinin
kendi eylem ve etkinliklerinin beraberinde getirdiği yeni
yükümlülükler de dahil her türlü değişim dinamiğinin işleyişi,
tarihsel amaçlar doğrultusunda ilerleyen genişletilmiş sıçramalı
bir gelişme dinamiği özelliğini kazanır. Bu yaklaşım aynı zamanda,
devrimci öncü sorumluluklarının kapsam ve içeriğini süreçlerin akışına
tabi hale getiren “süreç olarak örgütlenme”, “süreçle birlikte büyüyen
parti görevleri” kendiliğindenciliğinden kopuşu da içinde taşır.
Devrimci bir partinin kendini yenileme sorununu, değişimi dayatan
zorunluluk halleri ile sınırlı algılayan tekyanlı yaklaşımların sıklıkla
işledikleri başka bir önemli hata da, bu zorunluluğu doğuran etkenlerle
parti arasındaki ilişkiyi mekanik bir etki-tepki ilişkisi şeklinde
kurmalarıdır. Bu mekanizmde, bırakalım Marksizmi, herhangi bir
devrimciliğin dahi ruhuna aykırı bir kadercilik vardır.
Bu yaklaşımda parti, nesnel koşullardaki her değişmeden sadece
‘etkilenen‘ durumundaki edilgen bir objedir. Halbuki devrimci
Marksizm, bu ilişkiyi sadece materyalist değil aynı zamanda diyalektik
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bir temelde kurar. Kendi kontrolü dışındaki nesnel koşullar ve
bunlardaki değişmeler partinin faaliyetleri ve gelişim seyri üzerinde
ne kadar üzerinden atlanamayacak bir etkiye sahip iseler, partinin
de kendisini çevreleyen tarihsel koşullar ve süreçlerin seyri
üzerinde etkide bulunma gücü ve potansiyelleri vardır. Zaten
gerçek anlamda devrimci bir öncülük iddiası ve pratiği, birincilerden
kaynaklanan zorunlulukları -zamanında bile olsa- sezip görmekten
daha çok, bunun da üzerinden atlamadan, asıl bu ikinci yönün ne
kadar bilincinde olunduğuna bağlı olarak şekillenir. Bu bilinç ve
irade, somut tarihsel koşullara ve gelişmelere bağlı olarak bazen
akıntıya karşı direnme mecburiyeti şekline de bürünebilir.
Bu anlamda, nesnel tarihsel koşullardaki değişmeler ile partinin bunlar
karşısındaki tutumunu, somut olarak tanımlanmış içerikten bağımsız
olarak birinciye tabi genel ve mutlak bir “değişme zorunluluğu”
şeklinde gündemleştiren bütün değişim çığırtkanlıkları, önerdikleri
değişimin tarihsel ve güncel bakımlardan ideolojik ve politik anlam
ve karakterlerinden de önce, proletaryanın partisi olma iddiasıyla
örgütlenmiş bir örgütlenmenin iradi (volontarist) karakteri ile bilinçli
insan etkinliğinin, iradenin, politikanın da tarihsel koşullar ve süreçlerin
seyri üzerinde bir etkisi ve anlamı olduğunu reddeden kendiliğindenci
determinist yaklaşımlardır. Bu determinizme, genellikle, partinin
düpedüz kendi hataları ve aymazlıklarından kaynaklanan sonuçları
dahi nesnel koşullardaki değişmelerin arkasına saklanarak açıklamaya
kalkışan mazeret teorilerinin üretimi sırasında başvurulur.
Bu kafayla hareket eden bir devrimcilik, özellikle de işlerin ters gittiği,
nesnel koşullar ve dengelerin devrim ve komünizm davasının aleyhine
döndüğü, proletaryanın dahi yalpalayıp düpedüz sindiği durgunluk,
geri çekilme ve yenilgi kesitlerinde, bedelleri ne kadar ağır olursa
olsun, bazen proletarya tarafından bile yalnız bırakılmayı göze
alarak tarihsel bakımdan takınılması gereken doğru devrimci tutumu
alamaz, cereyanlara göğüs geremez, öncünün asıl devrimci bir duruş
sergilemesi gereken o kritik kesitlerde ne teorik ne ideolojik ne de
siyasal ve örgütsel bakımlardan sağlam ve kararlı bir tarihsel duruş
sergileyemez. Halbuki bu özellik, devrimin aynı zamanda hazırlanıp
örgütlenmesi gerektiğine inanan ve “öncü” misyonunu da proletarya
ve ezilen yığınlara bu temelde yol gösterip önderlik etmek olarak
anlayan Leninist bir devrimcilik ve devrimci parti anlayışının temel
ayrım noktalarından biridir.
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Parti, bu yetenek ve duyarlılığını koruduğu sürece, kendi dışındaki
koşullardaki değişmelerin farkına zamanında varabilme şansını da
arttırır. Buna rağmen, siyasal öngörü ve sezgi zaafiyeti sergileyerek
“uyanmakta” geç kalacak olsa dahi, devrimci iç dinamikleri pörsümüş,
bu anlamda hayatiyetini yitirmiş, tarihsel bakımdan kendiliğindenci
bir sürükleniş içinde olan yapılardan farklı olarak hayatın devrimci
açıdan gerekli hatta zorunlu kıldığı en köklü dönüşümleri bile
gerçekleştirmekte fazla zorlanmaz.6
Proletaryanın devrimci öncülüğüne soyunan bir örgütü değişime
zorlayan etkenler, son tahlilde, burada andığımız bu üç ana
dinamik kapsamında toplanabilecek olmakla birlikte, bunlar yine
de düz ve indirgemeci bir mantıkla ele alınmamalı; partide değişimi
zorunlu kılan etkenler sorunu, birkaç etkenle sınırlı bir basitlikte
düşünülmemelidirler. Kaldı ki, partide (de) bir değişim ve yenilenmeyi
zorunlu kılan etken ve dinamiklerin hiçbiri, hiçbir zaman tek başlarına
işlemezler. Dolayısıyla bunların birbirleriyle olan sonsuz çeşitlilikteki
kompozisyonlarından yine sonsuz çeşitlilikte bir değişim ihtiyacı,
zorunluluğu ve dinamiği çıkar karşımıza. Onun için, partide değişim
sorunu ve onu gerektiren etken ve dinamiklerin işleyişi, her zaman,
hareketin birçok yönünü kapsayan vektörel bir sonuç biçiminde ele
alınıp değerlendirilmelidir.
IV- Tayin edici halka: İç dinamizm
‘Partinin hayatiyeti’ konusu, sadece dışa dönük bir hareketlilik (pratik
siyasal etkinlik) ile dıştan gelen etkiler karşısında devrimci reflekslere
sahip olmakla sınırlı bir canlılıktan da ibaret görülemez. Sınıf ve
kitle hareketi üzerindeki etkinlik ölçüsünde anlam kazanan devrimci
öncü misyonunun Leninist kavranışı açısından tayin edici bir yönün
altını çizmekle birlikte, bizatihi bu ‘dışa dönük‘ etkinliğin hakkının
verilebilmesinin bile ona bağlı olduğu ‘iç dinamizm‘ boyutunu gözden
kaçıran tekyanlılığı nedeniyle bu yaklaşım büyük bir yanılgıyı da
bağrında taşır.
Partinin hayatiyeti (dolayısıyla değişim) konusu, öncelikle ve asıl
olarak bir ‘iç dinamizm’ sorunudur, her şeyden önce devrimci bir iç
dinamizmin varlığına ve sürekliliğine bağlıdır.
Partinin devrimci ve öncü karakterini koruyup sürdürebilmesinin bu
tayin edici etkeni, yani ‘iç dinamizm‘ kavramıyla ifade ettiğimiz olgu:
partinin bağrında (ve çeperinde) toplayabildiği birikimlerin zenginliği
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ve gelişkinliği yanında, bunların devrimci komünist bir temelde
süreklileşmiş yeniden üretimini sağlayacak şekilde düşünce hayatının
canlılığında, pratik etkinlik ve eylem kapasitesinin belirli bir kesitteki
zenginliği ve genişliği ile sınırlı kalmayıp bu kapasitenin geleceğin
görevlerinin de üstesinden gelebilecek şekilde büyüyüp gelişme
dinamiklerini ne kadar içerdiğinde, kadro yapısının temel özellikleri
ile “örgüt/parti ruhu”nun da özünü oluşturan değerler sisteminde ve
nihayet parti içi temel işlerlik mekanizmalarının işleyişinde somutlanır.
İçerikten de görülebileceği üzere partinin iç yaşamı, onun devrimci bir
karakter ve dinamizme sahip olması sorunu, ne tek başına ideolojik
çizgi, teorik açılımlar ya da birtakım politika ve taktiklerin varlığı ya
da yokluğu sorununa indirgenebilir ne de tüzüksel birtakım kurallar
ile bazı işlerlik mekanizmalarının varlığı ya da yokluğu gibi örgütselidari bir konu sınırlılığı içinde ele alınabilir. Sorun, teorik olduğu
kadar pratik, örgütsel-idari bir yön ve önemin yanında ideolojik bir
yön ve öneme de sahip, sadece bir anlayış sorunu olmakla kalmayıp
bunu somutlayan sistem ve mekanizmalar biçiminde ete kemiğe de
bürünmüş olması gereken, düşünsel olduğu kadar eylemsel, bireylere
ya da dönemlere göre değişmeyen genel ilke ve kurallara dayalı
olma mecburiyeti yanında her somut tarihsel evrenin somutluklarını
da hesaba katan devrimci bir gerçekçiliğe de sahip olması gereken
ve hepsinden önemlisi sadece partinin kendi içindeki ilişkilerle
ve işleyişle sınırlı olmayıp asıl onun sınıfla, ezilen yığınlarla ve
hayatla ilişkilenişini içeren bir bütünlük ilişkisine sahiptir. Bu çok
yönlü etkenler ve dinamiklerin militan komünist bir toplam ortaya
çıkaracak şekilde sentezini ifade eder. Parti işte asıl bu toplamdaki
devrimci dinamizmini yitirmeye başladığı andan itibaren tarihsel bir
gerileme ve ölüm sürecine de girmiş demektir.
SBKP ve AEP gibi devrimi başarmakla kalmayıp sosyalizmin inşası
yolunda da büyük tarihsel başarıların sahibi olan iktidarlaşmış partilerin
yanı sıra FKP ya da İtalyan KP’si gibi bir zamanların efsaneleşmiş
partilerinin yozlaşma ve tasfiye süreçlerini incelediğimiz zaman,
her şeyin başı olarak hepsinde de karşımıza ilk olarak bu gerçek
çıkar. Yani partinin önce devrimci iç dinamizmini yitirmesi; en başta
da devrimci komünist ideallere bağlılık ve militanlığın zayıflaması,
parti içi yaşamda devrimci canlılık ve gelişmenin yerini durgunluk ve
ataletin almaya başlaması, partideki düşünce hayatının çoraklaşması,
teoriye ve siyasete ilgisizlik, devrim ve sosyalizm davasının, partinin
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ve proletarya hareketinin karşı karşıya olduğu sorunlara, tehlike ve
görevlere kayıtsızlaşma, memurlaşma, bürokratizm, kariyerizm,
klikleşmeler, bireycilik vb. gibi hastalıkların değişik biçimler altında
boy gösterip partinin bünyesini sarması gerçeği çıkar. Bu bozulma,
komünizme giden yolda proletaryaya devrimci öncülük yapmak
iddiasındaki partinin, sınıfın tarihsel bir zorunluluk olarak bir öncüye
ihtiyaç duymasına da neden olan her türlü eşitsizliğin, ayrıcalık ve
yabancılaşmanın kaynaklarının kurutulmasını hedeflemesi gereken
tarihsel görev ve amaçlarından sapma anlamına gelmekle kalmaz,
partinin sınıfa ve emekçi yığınlara yabancılaşıp hayattan
ve gerçeklerden kopmasını da kaçınılmaz bir sonuç olarak
beraberinde getirir.
20. yüzyılın bütün parti pratiklerinden çıkartılması gereken ilk ve en
temel tarihsel ders burada yatar zaten. Partinin devrimci dinamizmini
yitirerek içten içe çürüme, sınıfa ve tarihsel amaçlarına olduğu kadar
kendi geçmişine dahi yabancılaşma süreçleri, bu partilerin herbirinde
farklı yollar izlemiş, bozulmaya neden olan etkenler, kullanılan
gerekçeler, süreçlerin büründüğü biçimler partiden partiye farklılıklar
göstermiştir fakat işin özü hepsinde ortaktır. Hatta yozlaşma
süreçlerinin tayin edici bazı gelişmeleri neredeyse aynıdır. Örneğin
hemen hepsinin de tüzüğünde “kolektif iradenin temsilcisi, partinin
en yüksek karar organı” olarak tanımlanan kongre ve konferanslar,
en “merkeziyetçi”sinden Avrupakomünizmi gibi “sosyalizmde
demokrasi”yi bayrak edinenlere kadar hepsinde de işlevsizleştirilen
mekanizmaların başında gelir.7
Parti kadroları ve taban örgütlerinin en hayati kararların alınma
süreçlerinden dahi dışlanmaları, politikaların üretimine aktif katılım,
bu temelde canlı tartışmalar ve devrimci eleştirinin yerine kalıpçılığın
ve statükoculuğun alması, bu arada partinin kolektif kimliğini de
dinamitleyen klikleşmeler, çevrecilik, dar kısımcılık, kariyerizm gibi
burjuva yönelimlerin boy göstermesi hemen hepsinde de partinin
kendi içine kapanarak kastlaşmasının, sınıfa ve kitlelere olduğu
kadar hayata ve gerçeklere de yabancılaşmasının başlangıç adımını
oluşturmuştur. Bozulma ve yozlaşmanın özellikle de başlangıç ve
gelişme dönemlerinde, dışa dönük faaliyetleri ve etkinlik bakımından
bütün partiler “canlı” ve aktif bir görünüm sergilemeyi sürdürmüşlerdir.
Yugoslavya ve Yunanistan örneklerinde olduğu gibi bazıları aynı
kesitte silahlı bir savaşımın içindedirler. Dünyanın diğer yörelerindeki
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komünistleri olduğu kadar hala bozulmamış samimi parti üyelerini,
sınıfı ve yığınları yanıltan da bu aldatıcı görünüm olmuştur zaten.
Onun için, partinin devrimci canlılığını koruyup sürdürme sorunu,
tarihin seyrine/oluşumuna proletaryanın sınıf çıkarları doğrultusunda
müdahale ve yön verme çabalarının yanında (taktik ve politikalarda
değişim zorunluluğunun kaynağı) bizzat bu müdahalenin sonuçlarını/
derslerini de dikkate alacak şekilde kendini yenileme, partinin iç ilişkiler
sistematiğini, mekanizmalarını, değerler sistemini ve kadro yapısını
komünizmin yaratmayı amaçladığı toplumsal ilişkiler sistematiği ve
birey özellikleri doğrultusunda geliştirilip yetkinleştirilmesi çizgisinde
ilerleyen süreklileşmiş bir iç değişim süreci olarak ele alınıp
yürütülmek zorundadır.
V- Her şeyin başı ve sonu: Sınıfla ilişki
Hareketin (ve değişimin) bu iki yönü, yani taktiklerde ve partinin
pratik faaliyetlerinde somutlanan dışa dönük dinamizmi ile komünist
gelişme ve mükemmelleşme doğrultusunda belirli bazı kesitler ya
da bazı yönelimlerle de sınırlı kalmayan süreklileşmiş bütünsel bir
yönelim özelliğine sahip olması gereken iç dinamizmi birbirlerinden
ayrı düşünülüp ele alınamazlar. Bu iki yön, diyalektik bir iç bağıntılılık
ilişkisi temelinde bölünmez bir bütünlük oluştururlar. Bunlardan birinin
yokluğu ya da zayıflığı, diğeri üzerinde de geriye çekici, sınırlandırıcı,
zayıflatıcı ve nihayetinde öldürücü bir etkide bulunur. Sonuçta parti,
devrimci öncülük misyonunun hakkının tam olarak verilemeyişi yanında
önceden edindiği devrimci özelliklerini de kaybettiği, öncülük iddiası
yanında kendi geçmişine ve geleneklerine de giderek yabancılaştığı
bir konum ve kimlik kaybına uğramaktan kaçınamaz.
Bu iki yönü birleştiren halka ise partinin sınıfla ve ezilen yığınlarla
kurduğu ilişkidir. Ki bu ilişki, Marksist temellerde bir örgüt-parti
anlayışının ruhunu ve temelini oluşturur. Marksist bir yaklaşım
açısından parti örgütlenmesi ve onun gelişimine ilişkin hiçbir
sorun, işçi sınıfına yaklaşım ve onunla olan ilişkiden kopuk
olarak ele alınamaz.8
Her şeyden önce sınıfla ilişkileniş sorunu olarak görülüp
kavranması gereken partinin pratiği sorunu, diğer yönden
süreçle ilişkileniş sorunudur. Sınıfa (ve emekçi kitlelere) ne ölçüde
ve nasıl gidildiğini göstermekle kalmaz; buna bağlı olarak nasıl bir
devrimcilik ve devrimci öncülük anlayışıyla hareket edildiğini de görüp
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anlamamızı sağlar.
Sınıfa sadece uyarı ve öğütlerde bulunup çağrılar yayınlamakla
yetinen bir “öncülük” anlayışıyla mı hareket edilmektedir yoksa
sınıfın durumunu, sınıf hareketinin yaşadığı sıkışmaları, sınıfın
bilinç ve örgütlülük düzeyini başa yazarak somut tarihsel koşulların
çözümlenmesi temelinde sınıfın önüne düşüp politika ve taktik
önerileriyle olduğu kadar pratiği ile de ona yol gösterici rol oynayan bir
öncülük anlayışıyla mı hareket edilmektedir?
Bunlardan birincisi, en “devrimci” halinde bile, politikayı Lenin’in
sözleriyle “bir oyun durumuna düşüren”, sınıftan kopuk, cılız ve etkisiz
bir “devrimci muhalefet” pratiği ve konumu anlamına gelir. Pratiğe
devrimci bir yönelimi içermesinin yanında sınıfa ve yığınlara yönelimi
de en azından zorlayacak potansiyelleri içinde taşıyan diğeri ise, tek
başına, Leninist bir öncülük misyonunun somut bir tarihsel evredeki
tüm gereklerinin yerine getirildiğini anlamına gelmez elbette ama, en
kötü haliyle bile bu yönde bir gelişmeyi zorlayıcı bir yapıya sahiptir.
Partide değişim sorununun, proletaryanın bağımsız sınıf çıkarları
temelinde, her şeyden önce sınıfa yönelimi merkezine koyan dışa
dönük bir pratik etkinlik ile parti içinde de yine proletaryanın
devrimci ideolojisi temelinde süreklileşmiş bir komünist gelişme
ve mükemmelleşme yönelimi bütünlüğü içerisinde kavranması,
değişim süreçlerinde, asıl değişmesi gereken yönler ve özellikler
yerine korunması gerekenlerin bordadan atılması ya da partinin
teorisi ile pratiği, sözü ile eylemi, görüntüsü ile gerçekliği arasında
derin ve tehlikeli uçurumların doğması gibi tutarsızlıkların ve tasfiyeci
yönelimlerin önünü alacak devrimci bir bütünlük etkenidir.9
Partide “değişim” sorununun ele alınışı ve yürütülüşü sırasında,
faaliyetin sınıfa ve kitlelere dönük ‘dış cephesi‘ ile parti içinde
yürütülmesi gereken ‘iç cephesi’ arasındaki ilişkiyi devrimci içerikte
diyalektik bir bütünlük ilişkisi şeklinde ele alıp sürecin bu tarzda örülüşü
ile bunların birbirlerinden kopartılarak “önce iç, sonra dış” şeklinde
basamaklandırıldığı, hatta “içimizdeki değişim tamamlanmadan dışa
dönük faaliyetleri hangi temelde, nasıl yürütebiliriz” gerekçesiyle
birbirlerinin karşına dikildiği “değişim anlayışları” arasında büyük fark
vardır. Bunlar sadece basit bir yöntem farklılığı olarak görülemezler.
Daha işin başında, yöntem sorununda da kendisini gösteren fakat
asıl ideolojik-tarihsel anlam ve sonuçları itibariyle birbirlerine taban
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tabana zıt iki devrimcilik–devrimci öncülük anlayışı yansıtırlar.
Bunlardan birincisi, bu bütünlüğün içeriğinin dolduruluşu, hakkının
verilişi noktasında isterse kimi zayıflık ve boşluklar taşısın, sorunu
ele alış tarzı/yapısı itibariyle Marksist diyalektiğe ve onun devrimci
öncülük anlayışına uygun bir devrimci bütünlük düşüncesini/
bütünsel bir yaklaşımı yansıtır; diğeri ise, “Marksizm” iddiasına hatta
belirli yönlerde onunla çakışan özelliklere/yönlere sahip olsa dahi, her
şeyden önce devrimci öncülük misyonunun bütünlüklü ve belirli bir
tarihsel evredeki somut ele alınışından uzaklığı nedeniyle Marksizme,
onun yöntemine olduğu kadar devrimci ruhuna da uzak ve yabancı,
parça devrimcilik/parça ile sınırlı bir devrimcilik anlayışı anlamına
gelir. Özellikle de “çağımızın Marksizmi” olarak Leninizmin ve devrimci
öncü misyonunun Leninist temellerde kavranışının denektaşına
vurulduğunda, bu uzaklık ve yabancılaşmanın kopuş ölçüsünde
olduğu görülür.
Bu zihniyetle ele alınıp yürütülen “değişim” süreçleri ve iddialarının
tasfiyecilik dışında bir sonuç üretmesi de beklenemez, nitekim ürettiği
de bugüne dek görülmemiştir. Çünkü çarpıklık daha işin başında ve
yöntemindedir.
VI- Kritik soru: Ne ile karşı karşıyayız?
Partinin yerleşik dengesinin şuya da bu ölçüde sarsıldığı, sadece
politika ve yöntemler düzeyinde değil anlayış ve alışkanlıklar
düzeyinde de alışılagelmiş birçok şeyin farklılaşması gereğinin ortaya
çıktığı ve bunlardan bazılarının eskiden çok radikal bir kopuşu zorunlu
kıldığı dönüşüm süreçleri olarak değişim süreçleri, bu özelliğinden
ötürü, aynı zamanda her türlü savrulmaya açık kesitlerdir.
Hangi etken ve dinamiklerin sonucu olarak ortaya çıkmış olursa
olsun, neticede partinin artık ne eskisi gibi olabildiği, tutucu bir direnç
sergilemeye kalkışsa dahi istese de artık eskisi gibi de olamayacağı
ama ne de henüz olmak/ulaşmak istediği düzleme sıçrayabildiği bir
geçiş sürecidir bu. Artık ömrünü doldurmuş yanlar ve özellikler,
eskiyen anlayış ve alışkanlıklar ile henüz tam oturmamış, hatta
bazı yönlerden henüz tam olarak tanımlanıp netleşmemiş oluşum
halindeki yeni arasındaki gerilim damgasını vurur bu süreçlere.
Ama her “geçiş süreci” gibi burada da sürece “değişim süreci”
özelliğini kazandıran bu gerilim, düşünmesini bilmeyen ya da
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düşünmek istemeyen ucuz fikir meraklılarının zannettikleri gibi, eskide
ayak direyen “tutuculukla” dinamizm sahibi “yenilikçilik” arasındaki
sürtünmeden kaynaklı, tek boyutlu, basit bir gerilim değildir. Basitçe
iki kutbun karşıtlaşması şeklinde, en azından onunla sınırlı göstermez
kendisini. Kaldı ki bu kutuplaşma, temelde bir ‘neden‘ değil, sürecin
ancak belli bir aşamasından sonra kendini göstermeye başlayan bir
‘sonuç‘ özelliğine sahiptir. Tabii, ortaya çıktığı andan itibaren de yeni
sonuçlar üreten bir nedene dönüşür, o başka.
Fakat birer “gerilim süreci” ya da “gerilimli süreçler” olarak da
tanımlanabilecek değişim süreçlerinde yaşanan gerilimler, daha
katmanlı-çok yüzeyli bir gerilimler yumağı şeklinde daha karmaşık
bir yapıya sahiptirler. “Eski” ve “yeni” arasında genel bir gerilimi
içerdiği kadar, tarihsel devrimci bir perspektiften neyin “eski” neyin
“yeni” olduğunun somut olarak tanımlanması yükümlülüğünü de
beraberinde getiren eskinin içindeki yenilerle “yeni” görünümü
altındaki eskilerin ayrıştırılmasını gerektirir. Eskinin hangi yön ve
özellikleri ömürlerini tamamlamıştır ve terkedilmelidirler, buna karşın
süreklilik içinde yeni durum içine de taşınmayı gerektiren hangileri
devrimci karakter ve işlevlerini korumayı sürdürmektedir. Öte yanda,
o somut tarihsel koşullarda “yeni” nedir, “yeni” adına ileri sürülenler
ne kadar “yeni”dir, daha da önemlisi ne kadar “devrimci yeni”dirler
sorularının açık ve net yanıtlarını verme zorunluluğu vardır. Üçüncü
boyutu ise, eskinin devrimci mirası olarak (süreklilik halkası)
yeninin içinde taşınması gereken yön ve özelliklerle devrimci gelişme
açısından edinilmesi gereken yenilerin sentezi nasıl yapılacaktır
(kopuş bu sentezde somutlanır); eskiler hem biçim hem de içerik
bakımından nasıl bir zenginleştirme işlemine tabi tutulmalıdırlar, bu
arada henüz yeterince olgunlaşmamış yeninin eksik ve zayıf kalan
yönleri nasıl tamamlanacaktır sorularının yanıtlanması oluşturur…
Değişim süreçlerinin sürtünme ve gerilimleri, tüm bunlardan
kaynaklıdır. Bunların her birinin kendi içlerindeki çelişkiler yanında
birbirleriyle olan ilişki ve çelişkilerinin vektörel toplamı olarak karşımıza
çıkarlar. Değişim süreçleri bu yüzden çok yüzeyli, çok katmanlı yapıya
sahip çelişkili bir bütünlüktür. Onun için, süreçte yaşanan gerilimlerin
kaynağı bakımından olduğu kadar sonucu yönünden de tek boyutlu
bir “ilericilik-tutuculuk” çatışmasına indirgenemezler. Bu süreçler,
doğurabilecekleri sonuçlar bakımından da, tarihsel bir sıçrama
olasılığı kadar, partinin büsbütün deforme olup kendisi olmaktan da
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çıktığı bir tasfiyecilik yönelimi halini alma riskini de içlerinde taşırlar.
Onun için değişim süreçleri, çok dikkatli ve ustaca yönetilmesi
gereken süreçlerdir. Bu sorumluluk da yine tek boyutlu değildir, yine
ucuz ve sığ bir “yenilikçilik-tutuculuk” karşıtlaştırması temelinde ele
alınıp tanımlanamaz. Süreci zorlayan dinamiklerin, sürecin yapısında
içerili gerilimlerin ve olasılıkların çokluğu ve karmaşıklığı dahi, böylesi
süreçleri yönetmenin aslında nasıl çokyönlü, bütünlüklü ve tutarlı bir
önderlik yeteneği gerektirdiğini göstermeye yeter.
Değişim süreçlerine önderlik: ilkelere her zamankinden daha fazla
sadakatın yanında ilkelere dayalı bilinçli bir esnekliği birlikte talep eder,
yeniye açıklık ve yenilenme cesareti kadar maceracı bir sorumsuzlukla
fantezi denemelerine savrulmamak yönünden de azami dikkat ve özen
gerektirir; hangi yönlerde nasıl bir farklılaşma ve kopuş gerektiğinin
doğru belirlenmesi yanında hangi konu ve yönlerde ne denli katı bir
“devrimci dogmatizm” sergilenmesi gerektiği konularında berrak
bir bilinç ister, çelişkiler içinde gelişmenin doğru yolunu bulabilmek
için büyük bir yaratıcılık yanında dirayetli bir yönetim becerisini şart
koşar. Kısacası, değişim süreçlerinin gerilimleri ve içerdiği olasılıklar
gibi, bu süreçlerin seyri ve kaderi üzerinde belirleyici bir role
sahip olan önderlik sorumlulukları da basit karşıtlıklara dayalı bir
yüzeysellikle ele alınıp doğru tanımlanamazlar.
Fakat bu süreçler eğer doğru yönetilmez, bundan da önce devrimci
açıdan doğru bir içerikte örgütlenip yönlendirilmezlerse, tarihsel
bakımdan ileriye doğru bir gelişim şurada dursun, partinin daha önce
sahip olduğu devrimci özelliklerini, hatta kimliğini de yitirerek tasfiyeye
uğraması, devrimci köklerinden de koparak tamamen başka bir şeye
dönüşmesinin önü alınamaz.
Onun için bütün değişim süreçlerinin kritik sorusu şudur: Ne ile karşı
karşıyayız?.. Partinin devrimci öncü konumunu koruyup sürdürebilmesi
için kaçınılmaz hale gelmiş devrimci bir yenilenme yönelimi mi
söz konusudur yoksa tarihteki bütün tasfiyecilik süreçlerinde tanık
olunduğu üzere “değişim” sloganını bile “özel bir farklılık” konusu haline
getirecek kadar keskin bir “yenilikçilik” görünümü altında devrimci yön
ve değerleri dahil geçmişin bütününe bir an evvel kurtulunması
gereken bitli bir gömlek muamelesi yapan gözüdönmüş bir
inkarcılık ve döneklik çağrısı ve yönelimi mi vardır karşımızda?..
Bu belirleyici sorunun yanıtı, sığ ve mekanik bir “tutuculuk-yenilikçilik”
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genellemesi -ve buna dayalı demagojik yaygaralar- sınırları içinde
kalınarak verilemez. İsterse en keskin ve ateşli “değişim” yandaşı
pozlarına bürünmüş olarak ortaya çıksın -ki genellikle öyle davranır
ve biz onu bu temelde çıkardığı gürültüden de teşhis edebilirizdeğişim süreçleri denilen farklılaşma süreçlerinin doğası ve o kesitleri
karakterize eden gerilimler ile tehlikeler hakkında fazla düşünmediğini
gösteren bir cehaleti yansıtır bu tür çığırtkanlıklar.
Kaldı ki Marksizme ve onun devrimci yöntemine bir parça aşina her
komünist, olguların ve süreçlerin karakterinin tayini sırasında sübjektif
iddia ve etiketlere bakarak doğru sonuçlara varılamayacağını iyi bilir!..
Öte yandan, sürecin karakterine dair bu tayin edici soru işin başında
bir kez yanıtlanmakla da sorun çözülmüş sayılamaz, çünkü yoldan
çıkma tehlikesi bitmiş olmaz. Onun için sürecin seyrinin, hangi yönde,
ne kadar ve nasıl ilerlendiğinin her aşamada tekrar tekrar test edilmesi
gerekir.
Bunun için elde devrimci açıdan sağlam ve güvenilir ölçütlerin olması
gerekir. Bu nedenle, “değişim” sloganıyla ortaya çıkan her iddia, hareket
hattını belirleyen ölçütlerini de daha işin başında, hiçbir muğlaklığa ve
oynaklığa meydan bırakmayacak bir netlik ve somutlukta tanımlayarak
işe başlamalıdır. Marksist karakterdeki devrimci bir değişim iddiası
açısından bu ölçütler, komünist devrimci öncülük misyonunun
o tarihsel kesitteki somut kavranışıyla bağlantıları kurularak
verilmek zorundadır. Bu bütünlükte bir netlik ve somutluktan kaçış ise,
“değişim” sloganı arkasındaki niyetler ve sözü edilen değişimin içeriği
konularında esasında çok şey anlatır. Çünkü, tarihsel deneyimlerin de
defalarca gösterdiği gibi, bu tür “kaçışlar” pek hayra alamet değildir!..
V- Devrimci bir değişimin temel parametreleri
Proletaryanın komünizm tarihsel amacı doğrultusundaki toplumsal
devrim mücadelesine öncülük iddiasını taşıyan komünist bir
örgütlenme ve onun kadroları açısından somut bir “örgütsel değişim”
iddiası ve yöneliminin içerik ve doğrultu bakımından devrimci bir
karakter taşıyabilmesinin öncelikli olarak 3 temel koşulu vardır.
Bu iddia ve yönelim, her şeyden önce:
a-) Partiyi -hatta onun da bazı yön ve özelliklerini- kendinde şey
olarak amaçlaştıran “fetiş parti” anlayışlarından farklı olarak partiyi,
proletaryanın devrim ve sosyalizm mücadelesinin temel araçlarından
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biri olarak gören bir yaklaşımdan hareketle, ‘devrimci öncülük‘ iddiası
ve misyonunun Leninist temellerde kavranışına uygun, bunu bozup
sulandırıcı değil tersine hem güncel hem de tarihsel bakımlardan
geliştirip kuvvetlendirici bir içerik ve bütünlük taşımalıdır (araç
parti),
b-) İnsanın salt üretici bir güç olarak değil toplumsal bir varlık olarak
da ulaştığı bilgi, beceri, entelektüel ve moral gelişme düzeyinin, daha
özcesi insanlığın ulaştığı tarihsel gelişme düzeyinin bütün gelişkin
yönlerini bünyesinde toplamayı hedefleyen bir kapsam ve ufuk
genişliğine sahip olmakla kalmamalı; bünyesinde topladığı birikim ve
özellikleri, sınıfsız komünist toplum düzeninin yaratmayı amaçladığı
toplum ve birey özellikleri ile de yoğuran, birincileri sadece taklit ve
sürdürme biçiminde değil kendi tarihsel amaçları doğrultusunda
soğurup yeni bir kalıba döken bir amaç, içerik ve ruhla yürütülmelidir
(model parti),
c-) Başta kendi geçmişi olmak üzere tüm tarihsel deneyimlerin,
özellikle de 20. yüzyılın parti ve sosyalizm pratiklerinin devrimci
eleştirel özümlemesi temelinde yükselmelidir (aşkın parti),
Bunlar içeriğe dair ana esaslardır ve değişim süreçlerinin karakterini
belirleyici bir toplam içerik ve işleve sahiptirler.
Sosyalist proletaryanın devrimci öncüsü olma iddiasına sahip olduğu
sürece her şeyden önce burjuvazinin iktidarına ve kapitalizme karşı
militan bir savaş örgütü olmak zorunda olan Leninist bir partinin
taşıması gereken bütün temel özellikler, devrimci öncülük
misyonunun Leninist kavranışı temelinde “araç parti” anlayışının
temel unsurlarını oluştururlar. İşçi sınıfının devrimci dünya görüşü
ile onun teorik temelini oluşturan ML’e bağlılık temelinde ideolojik,
siyasal ve örgütsel bakımlardan bağımsız bir güç olma mecburiyeti,
sınıfın içinde olmak ve onun en nitelikli öncü kesimlerini bağrında
toplamak mecburiyeti, mücadelede sürekliliğin temel koşullarından
biri olarak yasadışı bir temelde örgütlenme mecburiyeti, burjuvaziye
karşı savaşımda eylem birliğine halel getirmeyecek sınırlar içinde
demokratik yönü daima önde tutan bir demokratik merkeziyetçilik
anlayışı temelinde örgütlü bir müfreze olma mecburiyeti bu temel
karakteristik özelliklerin başında gelir.
“Aşkın parti” anlayışı, partiyi, belirli kalıplar temelinde bir kez
oluştuktan sonra değişmeyen, donmuş bir yapı olarak algılayan statik
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yaklaşımlardan bir kopuşu içermekle kalmaz; proletarya hareketinin
kendi tarihsel deneyimlerinden de öğrenerek kendini yenilemesi
gereken yön ve özelliklere ışık tutar. Bu bağlamda, sınıfa ve emekçi
yığınlara tepeden bakan, doğrunun tekelini elinde bulundurduğu
yanılsamasından kaynaklanan bir kibirle kendisini sadece “öğreten”
olarak gören seçkinci despotik “öncülük” anlayışlarından kesinlikle
uzak duran, sınıfla ve emekçi kitlelerle olan ilişkilerinde daima onların
görüş alanı içinde olmakla kalmayıp sınıftan ve kitle hareketinin
deneyimlerinden de öğrenmesi gerektiğinin bilincinde hareket eden
bir esneklik ve açıklığa sahip, kendi iç ilişkilerinde kolektivizm ve
katılımcılığı esas alan demokratik bir öncülük anlayışı, partinin
sınıfla ve emekçi kitlelerle olduğu kadar kendi içindeki ilişkileri ve
işleyiş mekanizmalarını öncelikle bu anlayış temelinde inşa etme
zorunluluğu, 20. yüzyılda yaşanmış tüm deneyimlerin toplamından
çıkartılması gereken derslerin en başına yazılmalıdır.
“Model parti” kavrayışı ise, partinin değişim ve kendini yenileme
süreçlerine bir gelecek perspektifi kazandırır (komünizmin
ışığını düşürür); onu sadece düne bakarak, düne kıyasla göreli bir
gelişme anlayışına sahip tekyanlılıktan kurtarır; partiyi, gelişmenin her
aşamasında, kendi dışındaki uzmanlık birikimi ve dinamiklerinden de
en etkin şekilde yararlanmanın yollarını arayıp bulmaya yöneltecek
şekilde insanlığın tarihsel gelişiminin en ileri düzeyini yakalama
yönelimine zorlar. Partinin nitelikli bir güç olma zorunluluğu,
faaliyetlerinde ve kadro özelliklerinde çokyönlülük zorunluluğu,
gelişmede bütünlük ve süreklilik zorunluluğu, teknolojiye hakimiyet
ve “teknolojik bir aygıt” olma zorunluluğu, faaliyetleri sırasında içerik
yönünden olduğu kadar biçim ve yöntemler bakımından da gelişkin
bir niteliksel düzeyi yakalayıp temsil etme sorumluluğu bu kapsamda
sayılabilecek diğer başlıca özellikleri oluştururlar.
Bunlar yer yer birbirini kesen yönler/özellikler içeriyor olsalar dahi (ki
öyledirler ama değişim süreçlerinin yönetiminde hüner, bir yönüyle
de zaten bunlar arasındaki dengenin olması gereken devrimci
bütünlüğü bozmayacak, bütünü tehlikeye düşürmeyecek bir
maharette kurulup sürdürülme becerisinde somutlanır) bu yönlerden,
onların içerdiği temel unsurlardan biri ya da bazılarının eksik kaldığı
her “değişim” süreci ve iddiası, gerçekte görünmek istediğinden farklı,
eksik, yarım ya da başka birşeydir.
VI- Değişimin karakteri tarihsel somutluk içinde cisimleşir
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Yalnız, somut bir değişim süreci (ve iddiasının) ideolojik-tarihsel
bakımdan gerçek anlamını ve gelişmenin yönünü, taşıdıkları bütün
öneme karşın salt bu genel esaslara bakarak belirleyemeyiz.
Bunların dahi açıkça reddedildiği durumlarda bu açıdan belki fazla bir
sorun olmaz. Çünkü öyle bir durumda, “değişim” adı ve sloganı altında
ML’den, onun devrimci parti teorisinden olduğu kadar ML temellerde
komünist bir devrimcilik iddiasından, bunlarla olan bağlantılarından
dolayı proleter bir devrimden ve militan bir proletarya sosyalizminden
vazgeçildiği de açık demektir. Bu kadar bariz ve köklü bir tasfiyecilik,
inkar ve döneklik eğilimi kolayca teşhis edilebilir.
Fakat bu değerlerin lafını etmenin sürdürüldüğü, bunların bütününe
cepheden bir karşı çıkma yerine içlerinden bazı yön ve özelliklerin
o bütünlüğün karşısına çıkarıldığı, içerik ve işlev olarak somut bir
tarihsel evrenin devrimci öncüye yüklediği görev ve sorumluluklar
bütünlüğünden kaçma bahanesi haline getirildiği durumlarda nasıl bir
tasfiyecilikle karşı karşıya kalındığının teşhisi o kadar kolay olmayabilir.
Bu durumda, yeni bazı ölçütlere daha ihtiyaç olduğu açıktır.
Örneğin somut bir değişim sürecinin gerçek içeriğini ya da aynı anlama
gelmek üzere gerçekte hangi yönde ilerlediğini, içinde bulunulan
tarihsel dönemin somut çözümlemesinden kopuk olarak ele alıp
değerlendirmenin olanağı yoktur. Ve biz birçok “değişim” iddiasının
gerçek anlam ve içeriğini, onun dönemi okuyuşundan, buna bağlı
olarak dönem içindeki konumlanışından yakalayabiliriz.
Bu bakımdan, yukardaki parametrelere -bir bakıma da bir “somutlama”
işlemi olarak- şu iki ölçüyü de eklemek gerekir:
d-) Söz konusu değişim iddiası ve yönelimi, hangi tarihsel koşullarda,
hangi etkenlerin sonucu olarak, nasıl gündeme gelmiştir?.. İdeolojik
bakımdan hangi stratejik belirlemelere dayalı olarak hangi
sonuçlara ulaşmayı hedeflemektedir?.. Tarihin oluşumunu kıyıda
köşede oyalanarak seyretmeyen bilinçli bir özne olabilmek için
belirleyici öneme sahip olan somut bir süreç çözümlemesi olarak
dönemi nasıl okumakta, partinin faaliyetlerine, politika ve taktiklerine
yol göstermek üzere ondan hangi stratejik sonuçları çıkarmakta, bu
çözümlemeye dayalı olarak proletarya hareketinin militan sosyalist
bir çizgide gelişim seyri açısından tehlike-fırsat diyalektiğini
o tarihsel kesitte somut olarak nasıl kurmakta, proletaryanın
sınıf bilinçli devrimci öncüsünün o kesitte yerine getirmesi gereken
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yükümlülükleri bu temelde somut olarak nasıl tanımlayıp önceliklerini
neye göre, nasıl belirlemektedir?..
e) Ve nihayet partinin ve parti güçlerinin somut gerçekliğinin ne
kadar farkındadır? Değişim zorunluluğu bir niyet ya da tercih sorunu
olmaktan da çıkıp devrimci hayatiyetini hatta varlığını sürdürebilme
sorunu olarak hayat tarafından dayatıldığı halde parti ne haldedir?
Değişime ne kadar hazırlıklıdır (bu öncelikle ve bütünüyle bir
önderlik sorumluluğudur, ayrıca kendisini çok önceden göstermiş,
konuşturmuş olmalıdır), devrimci bir değişimin dinamiklerini
ve potansiyellerini ne ölçüde korumaktadır; buna karşın hangi
yönlerde, hangi derinlikte, hangi yapısal zaaf ve yetmezlikler içinde
yakalanmıştır? Bunların cesur bir gerçekçilikle ama paniğe kapılmayı
da önleyecek bir soğukkanlılıkla, devrimci Marksist bir perspektif
açısından hiçbir tekyanlılığa düşmeyen bir bütünsellikte irdelenmesine
dayalı olarak “değişmesi şart ve kaçınılmaz” olanlarla, sürecin bir
tasfiyecilik süreci olarak yolundan çıkıp yozlaşmaması açısından da
sigorta niteliğine sahip değişmemesi gereken yönler ve özellikler
bütünlüğünü nasıl kurmaktadır? Bu anlamda nasıl bir değişim
anlayışına ve felsefesine sahiptir?
Değişim süreçlerinin taşıması gereken diğer bütün özelliklere:
yönetimine, yöntem ve biçimlerine, partinin sadece kadrolarla
da sınırlanmaması gereken tüm güçlerinin bu sürece nasıl dahil
edilip değişim sürecinin aktif özneleri haline getirileceğine vb. dair
söyleyeceğimiz her şey, ancak bu temel üzerinde/bu temelle ilişkisi
içinde ortaya konulduğunda bir anlam kazanır, gerçek değerini ve
karşılığını bulur.
Çünkü, Marksist materyalist yaklaşım açısından, tarihsel
somutluktan kopuk bir değişim iddiası ve tartışması olamaz!..
Yapılmaya kalkışılırsa da, bu bir aydın gevezeliği olmaktan öte anlam
ve değer taşımaz!.. Somut bir tarihsel çerçeveye oturmayan, bu
zemin üzerinde yürütülmeyen her “değişim” çabası gibi, “değişmek
ya da değişmemek” üzerine her tartışma, her türlü demagojiye ve
keyfiliğe açıktır. İsteyen onu istediği yere çekebilir, onunla istediği gibi
oynayabilir. Bunu da en fazla sınıfa devrimci öncülük yapmak, aynı
anlama gelmek üzere militan bir sınıf devrimciliği yapmak diye bir derdi
zaten pek fazla olmamış ya da olduğu kadarıyla da artık kalmamış
fanus devrimciliği ile “Marksizme” daha çok özgün bir maske olarak
ihtiyaç duyan çürümüş aydın oportünizminin temsilcileri yaparlar.
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Unutmamak gerekir ki, dünyada da Türkiye’de de birçok büyük
sapma ve tasfiye pratiği, “yenilenme zorunluluğunun kavranması”
görünümü ve gerekçesi altında “değişim” sloganını bayraklaştırarak
ortaya çıkmışlardır. Tarihte tasfiyeciliğin kendisi böyle doğmuştur.
Bu kadar uzağa da gitmeden, TDH’de yaşanan birinci tasfiyecilik
dalgasının sembolleri olarak ÖDP‘lileşme ve EMEP‘leşme süreçleri
ile ikinci tasfiyecilik dalgasının sembollerini oluşturan ESP‘lileşme ve
İmralılaşma süreçlerinin nasıl geliştiklerinin, hangi gerekçelerle ortaya
çıkıp neleri nasıl sloganlaştırdıklarının -bu arada kendilerine karşı çıkan
komünistleri ve devrimcileri ne ile suçlayıp nasıl itibarsızlaştırmaya
çalıştıklarının- hatırlanması bile arif olan için yeterlidir.
VII- “Yönetilen süreç” olarak değişim
Onu, belirli bir istikrar içinde seyreden olağan dönemlerden ayıran özel
bir farklılık olarak değişim süreçlerinin dikkatle yönetilmesi gereken
‘oynak süreçler‘ olduklarına daha önce işaret ettik. Bunun içeriksel
bakımdan gerekleri de yukardaki bölümün konusunu oluşturdu.
Değişimin hangi çizgide, nasıl bir anlayışla yürütüleceğinin sınır
çizgilerinin çekilmesi anlamına gelen bu stratejik hat çizimi, sürecin
devrimci bir değişim yönünde ilerleyip yönetilebilmesinin de ilk temel
koşulunu oluşturur. Net ve somut olarak tanımlanmış stratejik bir
hattan yoksun genel bir değişim çağrısı ve yöneliminin, doğru yönde
ilerleyen bilinçli bir süreç olmaktan çıkıp nereye doğru gidildiği belirsiz
bir ‘sürüklenme‘ halini alması kaçınılmazdır.
Fakat içeriği ve hedeflediği sonuçlar bakımından doğru ve devrimci
yönelimler bile, uygulamada yönetilmeye muhtaçtırlar. Devrimci bir
değişim anlayışına ve bu içeriği yansıtan bütünlüklü, net ve somut
bir değişim stratejisine sahip olan süreçler bile, eğer doğru dürüst
yönetilmezlerse yozlaşıp baştan çıkma, melezleşme biçiminde ya
da radikal tasfiyeci savruluşlara dönüşme riskini de büyümüş olarak
taşımaya devam ederler.
Bu tehlikeden sakınabilmenin -yukardan beri söylediklerimize ek- iki
önemli ilkesi daha vardır:
1) Devrimci diyalektik bir süreç yönetimi; proletaryanın tarihsel
amaçlarına uygunluk yanında devrimci öncü misyonunun o tarihsel
kesitte yerine getirmesi gereken sorumlulukların bütünsel kavranışına
zarar vermeyecek bütünlük ve tutarlılıkta, dengeli ve uyumlu bir
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değişimin yerine, gelişen ve gelişmeyen, değişen ve değişmeyen
yönler arasında aşırı dengesizliklerin kendini gösterdiği çarpıklıklar ve
tekyanlılaşmaların ortaya çıkmasına meydan vermemek;
2) Sadece diyalektik değil aynı zamanda materyalist olan Marksizmin
yöntemine uygun olarak teori-pratik birlikteliği ekseninde ilerlemek.
Yani sadece lafta kalan bir “değişim” slogancılığı, “değişim teoriciliği”,
“değişim edebiyatı”, “değişim çığırtkanlığı” vs. üretimi ile yetinmeyip,
süreci, ulaşılan sonuçların gecikmeksizin pratiğe de taşındığı gerçek
anlamda ‘kurucu bir farklılaşma süreci‘ olarak yürütmek…
Sürecin diyalektik materyalist bir yaklaşımla yönetimi, iki açıdan çok
önemlidir: Birincisi, hayat bizi beklemez!.. Biz, değişim zorunluluğunu
sezip, sonra onu doğuran dinamikleri çözümleyip, onun üzerine somut
bir değişim stratejisi belirleyip nihayet pratikleştirmeye yönelene
kadar köprünün altından kimbilir hangi sular akar gider! Ve biz kendi
içimizde bu devreleri tamamlayana kadar, daha önce yapmadığımız
değişimlerin üzerine yeni değişim zorunlulukları binmiş olur ve
hiçbir zaman tek bir uzun atlama adımı ile kapatılamayacak olan bu
açık büyüdükçe, değil öncü bir rol oynamak, kuyruk olarak ayakta
kalabilmek bile olanaksızlaşır.
Öte yandan, bütün canlı süreçler gibi değişim süreçleri de tek bir
hamle ile sonuca gidilebilecek “altın vuruş” süreçleri değildir.
Daha önce edinilmiş ve iş gören bir dizi anlayış ve alışkanlıktan
kopma zorunluluğundan kaynaklı gerilim ve ürküntüler yanında bazı
yönlerden henüz tam olgunlaşmamış olmasından kaynaklı belirsizlikleri
nedeniyle de “ha deyince” sonuca gidilmesi mümkün değildir. Buna
karşın, değişimin özellikle de kaçınılmaz ve acil bir zorunluluk haline
geldiği koşullarda, değişim iddiası ve yönelimi, belirsiz bir geleceğin
sorunu gibi sündürülüp çürütülemez. Sürece uyum sağlamakta
zorlanıp geride kalanlara cesaret ve esin de verecek şekilde birbirinin
önünü açan adımlar dizgesi olarak pratikleştirilmelidir ki, değişim
iddiası ve yönelimi lafta kalmaktan kurtulup somut bir gerçeklik halini
alsın. Ona canlılık ve süreklilik ancak böyle kazandırılabilir.
Kaldı ki, değişim süreçleri bir yönüyle de bir arayış, heyecan verici
bir keşif, bazı şeyleri pratikte deneyip sınayarak geliştirmeyetkinleştirme süreçleridir. Dolayısıyla teorik çözümlemelerden
hareketle ilk elde ulaşılan sonuçlardan başlayarak onları derhal
pratiğe taşımak, süreci somutlamak ve partiyi hayatın büsbütün
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gerisinde kalmaktan korumakla kalmaz, teoride de daha ileri ve yetkin
çözümlemelere sıçramanın önünü açar.
Onun için, değişim süreçlerini, “önce değişim zorunluluğunun farkına
ve bilincine varılması, sonra bunu doğuran etken ve dinamiklerin
çözümlenmesi, sonra bir değişim projesinin ortaya konulması ve
nihayet bunların pratikleştirilmesi” şeklinde özetleyebileceğimiz
pratikten ve pratik kuruculuktan uzak, mekanik bir basamaklandırma
ilişkisi biçiminde ele alıp aşamalı inşa şeklinde yürütmeye kalkışmak,
sadece “değişim” fikrini değil örgütü de çürütüp yozlaştırmanın en
etkili yöntemlerinden biridir.
VIII- Devrimci bir değişimle tasfiyeci inkarcılık arasındaki sınır
çizgisi: Süreklilik içinde kopuş
Bütün değişim süreçlerinin en kritik konusunu, geçmişin devrimci bir
temelde aşılması ile “değişim” sloganını ve zorunluluğunu dayanak
ve bahane olarak kullanan şu ya da bu türdeki tasfiyeci yönelimleri
birbirlerinden ayırdedebilmek oluşturur. Özellikle de “dış” koşullardaki
değişmelerin dayattığı zorunluluk olarak gündemleşen değişim
süreçlerinde bu sorumluluk daha büyüktür. Çünkü böylesi kesitlerde
tasfiyecilik tehlikesi çok büyüktür. Bu noktada kullanacağımız temel
ölçütlerden birini de değişimin nasıl anlaşıldığı konusu oluşturur.
Ortadaki değişim iddiaları ve sergilenen yaklaşımlar, Marksist
diyalektik gelişme anlayışına uygun olarak “süreklilik içinde bir
kopuş” özelliğini mi taşımaktadır yoksa tasfiyeciliğin temel karakteristik
özelliğini oluşturan -adı bile oradan gelir- inkarcı, dönek bir ruh haliyle
aslında militan bir komünist devrimciliğin karakteristik özellikleri ve
yükümlülüklerine savaş açmış post modern bir köksüzleşme -ve
geleceksizlik- çağrısı özelliğine mi sahiptirler?
Lenin’in sözleriyle “Marksizmden tehlikeli bir sapma olarak proletarya
üzerindeki burjuva etkisini ifade eden” tasfiyecilik, her şeyden önce
inkarcılık ve döneklik eğilimi ile karakterize olur. Bu bir niyet ya
da karakter sorunu olmayıp, bütünüyle onu doğuran nesnelliklerden
kaynaklanır.
Tasfiyecilik, sınıf mücadelesinin koşullarında burjuva karşıdevrim
lehine sarsıcı değişimlerin yaşandığı tarihsel koşulların ortaya
çıkardığı ‘nesnel‘ bir sonuçtur. Bu değişimin ve onun beraberinde
getirdiği yeni sorunlar ve yükümlülüklerin ağırlığı altında ezilen
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küçük burjuva ruh halinin, yeterince olgunlaşıp özümsenmemiş
partili komünist devrimci kişilik zayıflığının, aydın istikrarsızlığının ya
da kimi eski ve deneyimli kadrolarda da yılların yarattığı yorgunluğun,
devrimci enerji ve irade zayıflamasının savruluşu olarak karşımıza
çıkar. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Ortada çıplak gözle bile
görünen bir değişme zorunluluğu vardır. Fakat bütün mesele, bu
değişimin hangi içerikte, hangi kapsamda, hangi yönde, nasıl bir
değişim süreci olarak görülüp yürüneceği noktasında düğümlenir.
“Hangi yönde, nasıl bir değişim” tayin edici sorusunun yanıtını
tasfiyecilik, “önce eskiden bütünüyle kopmak” şeklinde verir. Öyle
ki, yerine henüz yeni herhangi bir şey koymadığı hatta doğru dürüst
bir önerisinin dahi olmadığı konularda bile “önce kopuş” nihilizmi
ile hareket eder. Bunu anlayış düzeyinde de teorize eder. “Bugüne
kadar ne yaptıysak ve nasıl yaptıysak bundan sonra artık tam tersini
yapmalıyız!” der mesela. Hatta “kopuşta süreklilik” gibi ya ne dediğinin
farkında olmayan ya da anarşizmi de aşan bir nihilizm önerisi olarak
süreklileşmiş bir inkar yöneliminin teorisini yapacak kadar
kendinden geçmiş uçukluklarla çıkar ortaya.
Halbuki tutarlı bir marksist diyalektik yaklaşım açısından ‘süreklilik‘
ve ‘kopuş‘, birbirlerinden asla ayrı ele alınamayacak diyalektik bir
bütünlük ilişkisi içindedirler. Her ikisi de ancak bu bütünlük içinde
ve buna sadık kalındığı ölçüde devrimci bir anlam taşırlar. Her
kim, diğer bütün diyalektik iç bağıntılılık ilişkilerinde olduğu gibi
‘süreklilik‘ ile ‘kopuş‘u birbirlerinden kopuk olarak ele alırsa, bir de
kalkıp “özel bir eğilim ve farklılık” nişanesi olarak “süreklilik mi kopuş
mu” şeklinde birbirlerinin karşısına dikmeye yeltenirse, o en başta
diyalektikten nasibini alamamış bir teori özürlüsü demektir. Bir ve aynı
bütünlüğün temel bileşenlerini birbirlerinden koparmakla kalmayıp
bir de birbirlerinin karşısına diken kutuplaştırmalar, idealizme özgü
mekanik ve düzleştirici bir tekyanlılığı yansıtır.
Bu ilişkide, değişim süreçlerini tasfiyeci bir süreç olarak
yozlaşmaktan alıkoyacak sigortayı “süreklilik” yönü oluşturur,
yeniyi ise -bir sentez olarak-“kopuş” temsil eder. Yalnız burada,
“sürekliliğin korunması” derken neyin kastedildiği, ilişkinin bu
yönünün nasıl anlaşıldığı çok önemlidir. Çünkü, “kopuş”tan kopuk
bir “süreklilikte ısrar”, değişimin zorunluluğunu hala göremeyen bir
dogmatizm anlamına gelir ve tutuculuk üretir. Buna karşın, “değişimin
kaçınılmazlığı, önemi, bunun için bir kopuşun zorunluluğu” vb.
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sloganlarını tarihsel somutluktan koparılmış genel kalıplar biçiminde
tekrarlayıp duran demagojiler eşliğinde bu kez de “sürekliliği” bir
kenara bırakan, bu yöndeki hassasiyetleri ve uyarıları hemen “değişim
düşmanlığı, ona karşı direnen tutuculuk” vb. vb. olarak yaftalamaya
yeltenen bir “kopuş partizanlığı”na karşı da uyanık olmak gerekir.
Çünkü “değişimin zaten kopuş demek olduğu, onu gerektirdiği”
basitliğini de arkasına alan bu tarz bir “kopuşçuluk”, gelmiş geçmiş
bütün tasfiyecilik pratiklerinde de gördüğümüz gibi, çoğu kez artık
yanına bile yaklaşılamayan geçmişin devrimci değer ve geleneklerinin
baskılanmasından kurtulmayı amaçlayan bir tasfiyeciliğin kılıfı olarak
kullanılıyor olabilir.
Dolayısıyla hangi durumda, somut olarak bunlardan hangisiyle, yani
“süreklilik içinde kopuş” çizgisinde gelişen devrimci bir yenilenme ve
dönüşümle mi yoksa “kopuş” çığırtkanlığı altında faaliyet gösteren
tasfiyeci bir yönelimle mi karşı karşıya olunduğunun açığa çıkarılıp
somut olarak görülebilmesi için, “süreklilik” ve “kopuş” gerektiren yönler
ve özellikler, öyle soyut genellemeler arkasına falan saklanılarak değil,
proletarya devrimciliğinin misyonu ve tarihsel amaçları ışığında
somut ve net olarak tanımlanıp ortaya konulmalıdır. Değişim
süreçlerinin tarihselliğinden kaynaklanan somutluk yükümlülüğü,
burada bu yönden de bir zorunluluk olarak çıkar karşımıza.
“Süreklilik” ile “kopuş” ilişkişi konusunda, diyalektikten habersiz
harc-ı alem düşünce, “sürekliliği”, ufak tefek rötuşlar ve evrimci kimi
değişimler dışında her şeyin büyük ölçüde aynı kalması, bu anlamda
bir tutuculuk eğilimi olarak algılar. Bu basitliğin devamı olarak “kopuş”
da ona, içeriğinden, yönünden, bütünlüğünden koparılmış sırf bir
“sıçrama” olarak, hatta “tek başına bir devrim” olarak görünür. Halbuki
her ikisi de gerçekte bu yüzeysellikten farklı anlam ve karakterlere
sahiplerdir ve bir bütünlük ilişkisi içinde hangi konularda hangisi
gerekirken, hangi yönlerde de hangisine ihtiyaç olduğu her somut
tarihsel evrede yine somut olarak tanımlanmak zorundadır.10
Konuya bu temelde yaklaşıldığında, işin “süreklilik” yönü, bazı
konularda eskisinden de katı/ortodoks davranmak gerekliliği
hatta mecburiyeti olarak karşımıza çıkarken; çoğu konuda da, zaten
varolan, edinilmiş özelliklerin hem biçim hem de öz olarak geliştirilmiş/
yetkinleştirilmiş/yoğunlaştırılmış bir düzleme sıçratılması zorunluluğu
biçiminde -bizzat devrimci bir “süreklilik” kavrayışının zorunlu kıldığı
- bir mecburiyet olarak önümüze gelir. Başka bir anlatımla, devrimci
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olanı gerçekten yaşatmak isteyen bir ‘süreklilik‘ kavrayışı, bunun
ancak kaçınılmaz bir sıçrama gerçekleştirildiği taktirde mümkün
olabileceği durumlarda tereddütsüz bir “kopuş” cesareti ve
yönelimini de rahminde taşır.
Zaten bu halka, bu noktaya gelinip dayanılmış olması, birbirleriyle olan
iç bağıntılılık ilişkisi içinde, sürekliliğin kopuşa evrildiği kopuşun
da sürekliliği ileriye doğru çektiği, ikisinin iç içe geçerek birbirlerinin
içinde eridikleri “kopma noktası”nı/“sıçrama momenti”ni/”niceliğin
niteliğe dönüşümü”nü simgeler.
Sorun soyut genellemeler biçiminde değil de tarihsel bir somutluk
içinde ele alındığı taktirde, “kopuş” gerektiren konularda, özellikle de
onun yozlaşıp sürünmeye dönüşmesine meydan vermemek için hız
ve kararlılık, irade ve bıçağı derine daldırma cesareti gerektiren yönler
de daha net olarak çıkar ortaya.
“Kopuş”, sözlük anlamı ve işlev olarak köklü bir değişim, yani
radikal bir derinleşme ya da bir üst düzleme sıçrama anlamına
gelir ama; onun tam da bu anlama uygun bir eylem/süreç özelliğini
kazanabilmesi için, devrimci bir içeriğe sahip olması temel şartının
yanında, kopuş gerektiren konularda, kopulması gereken özellik,
anlayış ve alışkanlıklardan, hatta eskide ayak direyen ilişkilerden
bir an evvel “kopma” yönünde sergilenecek hız ve irade de
tayin edicidir. Bu ise en başta, lafta kalmayan bir kopuş iradesi ve
cesaretini gerektirir. Bu temel özelliklerden, yani doğru yönde devrimci
bir kopuşun gerektirdiği irade, cesaret, hız ve ilerlemeden de yoksun
bir “kopuş” iddiası, ya bir aldanma ve oyalanma pratiği, daha da
vahimi, “değişim” görünümü ve çığırtkanlıkları altında gerçekte derin
bir deformasyon ve tasfiye süreçleri üretir.
Bu tür bir “değişim” anlayışı ve pratiklerinin karşısına “Kızıl muhafız
olarak dikilmek” yükümlülüğünün hatırlatılması, tasfiyeci elebaşılar
kadar tasfiyeciliğin kum havuzunda oynama meraklılarını da kızdırıp
öfkelendirir belki ama, tasfiyeciliğin gemi azıya aldığı koşullarda
bu “dogmatizm”, devrimci Marksizme ve parti davasına bağlılığın
temel gereklerinden biridir. Böylesi durumlarda her samimi Marksist,
öğretimizin kurucu önderinin büyük eseri Kapital‘in birinci baskısındaki
öğüdüne uygun hareket eder:
“Bilimsel eleştiriye dayanan her görüşü memnunlukla
karşılarım. Kamuoyu denilen şeyin hiçbir zaman ödün
41

vermediğim önyargılarına gelince, önceden olduğu gibi şimdi
de büyük Floransalı’nın (Dante, İlahi Komedya -nba) özdeyişini
benimsiyorum:
Sen yolunda yürü ve bırak ne derlerse desinler!..”

42

DİPNOTLAR

1: Proletaryanın devrimci öncüsü olma iddiasını taşıyan partiyi, “tamamlanmış, son şeklini
almış” bir şey olarak görmeyi Gramsci, “partinin artık varolmadığının, yani tarihsel olarak
varlığıyla yokluğunun bir olduğu (bir) zamanın” göstergesi/kanıtı olarak yorumlar: ”… Bir
parti, her gelişmenin yeni bir yükümlülük, yeni sorumluluklar yaratmış olması bakımından
hiçbir zaman tamamlanmış, son şeklini almış değildir… Bazı partiler, artık varolmadıkları,
yani tarihsel olarak varlıklarıyla yoklukları bir olduğu zaman tamamlanmış, son
şekillerini almış olurlar. Böylece, her parti, bir sınıfın özelliklerini, niteliklerini, dünya
görüşünü yansıttığına göre, sınıf ayrımını ortadan kaldırmayı amaç edinen bir partinin
mükemmelleşmiş ve tamamlanmış olması, sınıfların ve bunların ifadelerinin ortadan
kalkmasıyla birlikte kendi varlığının da son bulmasıyla belli olur.” (Hapishane Defterleri,
sf. 238, abç]
2: Aynı ilişkiyi, Türkiye devrimci hareketinde son 20 yıl içinde yaşanan üç büyük tasfiyeci
dalganın ortaya çıkışında da görebiliriz. Simgesel ifadelerini Dev-Yol’un ÖDP’lileşmesi
ile TDKP’nin EMEP’leşmesinin oluşturduğu birinci tasfiyecilik dalgası, aslolarak 12 Eylül
yenilgisi ile revizyonist sistemin 1989′daki çöküşünün birleşik etkisinden doğdu. PKK’nin
İmralılaşması ile MLKP’nin ESP’lileşmesi örneklerinin öne çıktığı ikinci dalga, Kürt ulusal
hareketinde ‘92 Newrozu’yla başlayan kırılma ile Türkiye cephesinde de emek hareketinin
‘96 sonrası inişe geçişinden kaynaklanan genel bir yorgunluğun ürünüydü. Örgüt olarak ne
acıdır ki bu kez “öncüleri” arasında yer almakla tarihe geçtiğimiz 2000 sonrasının üçüncü
genel tasfiyecilik dalgası ise, dünyadaki neoliberal dalganın ideolojik basıncındaki artış ile
faşizmin bir devrimciler kuşağını biçmekle sınırlı kalmayan F tipi saldırısının yarattığı moral
ve düşünsel çöküntünün çocuğudur.
3: Marks, kendi felsefesinin daha önceki felsefelerden en özsel farkının, devrimci pratik
faaliyetin önemini kavramakta yattığını ünlü 11. tezde (“Filozoflar bugüne kadar dünyayı
yalnızca çeşitli biçimlerde yorumlamışlardır; oysa önemli olan onu değiştirmektir.”) yalınlığı
ölçüsünde de kesin ve net bir dille ortaya koyar.
Aslında Feurbach Üzerine Tezler‘in tamamı, Marksizmin felsefede yaptığı devrimin özünü
yansıtmakla kalmaz; Marksist felsefenin ve dünya görüşünün devrimci militan ruhunun
nerede yattığının da yalın bir özeti özelliğindedir. Dünyayı değiştirmede aslolanın devrimci
pratik faaliyet olduğunu ve bunun “eğiticinin kendisinin de eğitilmesi” açısından taşıdığı
önemi, bu tezlerin hemen hepsinde, bu arada 3. sünde de çok net olarak görürüz. 11. tezle
birlikte bu tez, şu anki konumuzu oluşturan partinin devrimci temellerde değişip gelişme
dinamiği olarak kendi pratik faaliyet ve eylemlerinin önemi konusunda da yol göstericidir.
Marks’ın 1844-1847 yıllarına ait müsvedde defterindeki orijinal haliyle tez söyledir:
“3. Koşulların ve eğitimin değişmesi üzerine materyalist öğreti, koşulların insanlar tarafından
değiştirildiğini ve eğiticinin kendisinin de eğitilmesi gerektiğini unutur. Bundan ötürü bu
öğreti, toplumu, biri toplumdan üstün olmak üzere iki parçaya bölmek zorunda kalır. (Burası,
üçüncü bölümde ele alacağımız “öncülük misyonunun kavranışı” bahsinde, partiyi sınıfa ve
kitlelere yabancılaştırmakla kalmayıp parti içinde de yerine getirdiği fonksiyonları başkalarına
ve kadrolara tepeden bakma vesilesi haline getiren seçkinci öncülük anlayışlarının eleştirisi
açısından önemlidir -nba) İnsan faaliyetinin değişmesi ya da kendi kendini değiştirme ile
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koşulların değişmesinin örtüşmesi, ancak devrimci pratik (altını çizen Marks -nba) olarak
kavranabilir ve akla uygun olarak anlaşılabilir.”
4: Enver Hoca, Ekim Devrimi’ni başarıp sosyalizmi inşa yolunda büyük tarihsel atılımlara
öncülük ve önderlik etmiş olan Bolşevik Parti’nin bile daha sonraları nasıl olup da o denli
yozlaştığını irdelediği bir makalesinde, meselenin hiçbir zaman birkaç etkene indirgenecek
basit bir açıklamasının olmadığına dair çok doğru bir uyarıda bulunduktan sonra,
tayin edici gördüğü etkenler kapsamında partide ve kadrolardaki devrimci gelişme
duygusunun körelmesinin altını özel bir vurguyla çizer. Bu körelmenin, “sosyalist inşanın
gerçekleştirilmesinde ulaşılan büyük tarihsel başarılar zemini üzerinde önceleri tedricen,
farkına bile varmaksızın geliştiğine” işaret eder. Asıl vahim hata olarak tehlikenin farkına
zamanında varılmayışının, daha da vahimi bunun bir tehlike olarak dahi görülmeyişinin
yanlışlığını belirtir. En başta yönetici konumlardaki önder kadrolardan başlayarak partiyi
sarıp sarmalayan bu bozulma ve yozlaşma sürecinin gelişimini, sonra anahatlarıyla şöyle
özetler:
”…Sovyet kadroları, Stalin’in önderlik ettiği Parti’nin doğru çizgisi ve normlarını uygulamaya
çalışırken, onların arasında ilkin tümü içinde ve açık bir biçimde olmasa da, devrimci
gelişme duygusuna yabancı bir durağanlık duygusu tedrici olarak yayılmaya ve
kristalize olmaya başladı. (…) Bunların çalışmalarındaki başarılar, kendini beğenmişlik
duygusunu besledi ve bunun yanı sıra Sovyet kadroları proleter alçakgönüllülüklerini
kaybettiler, çok çalışmış ve mücadele etmiş oldukları gerekçesiyle ’siyasi olarak
haklı’ diye tanımladıkları uygunsuz talepler ileri sürmeye başladılar. Gitgide daha
sorumlu mevkilere yükselme hırsları, kişisel refah ve konfor istekleri gelişti ve giderek
bürokrasi, entelektüalizm ve teknokratizmle enfekte oldular. Böylece, bir yandan Bolşevik
Partisi ve Sovyet devleti kadroları, diğer yandan Sovyet halk kitleleri ve işçi sınıfı arasında
tedrici olarak bir ayrışma ve eşitsizlik yaratıldı. Birçok kadro, eskiden yaptığının tersine
kitlelerin sesini dinlemedi. İdeolojik ve siyasi olarak her şeyi kendilerinin bildiği, her
şeyde uzman oldukları, kitlelerin ve işçi sınıfının üzerinde ve onlardan daha öngörülü
oldukları düşüncesi kendilerine hakim olmaya başladı. Bu kadrolar, Bolşevik Partisi’nin
ve Stalin’in Sovyet halk kitleleri ve işçi sınıfı arasında sahip olduğu otorite ve prestiji kendi
kişisel otorite ve prestijleriyle karıştırdılar. Bütün bu anti-proleter nitelikler, devrimci
kavramların bu kadrolar arasında deformasyonuna götürdü; buradan da enfeksiyon,
Parti çizgisine ve onun uygulanmasına bulaştı ve böylece Partinin devrimci normları
biçimselleşti. Bütün Sovyet devlet yönetiminde olduğu gibi bizzat Parti yaşamı ve Parti
organlarında da bir sklerosis (doku bozulması) süreci başlamıştı.” (Enver Hoca, Leninist
Parti ve Kadrolar, sf. 78-79, alt çizmeler Enver Hoca’ya ait]
Enver Hoca, devrimci değişim ve gelişme dinamiklerinin yerini oportünist bir baş dönmesi
ve kendinden memnuniyet halinin alması temelinde önceleri farkına bile varılmayan
bürokratlaşma, entelektüalizm ve teknokratizm eğilimlerinin bir ‘süreç olarak‘ gelişmesi ile
bu yüzden partinin devrimci ruhunu kaybedip sınıftan ve gerçeklerden kopması başta olmak
üzere bunlardan kaynaklanan yeni tehlikelerin önünün alınması noktasında iki önlemin altını
özellikle çizer:
“Bu nedenle, Parti, devlet ve idarı organlardaki kadroların eğitimi ve kültürel donanımı
en önemli sorunlardan biridir, ama daha da büyük ve önemli görev onların siyasi ve
ideolojik eğitimi ve sürekli devrimcileştirilmeleridir.
(…)
Eğer Parti ve işçi sınıfı, tamamen kitabı yöntemlerle değil, pratik eylemler ve kesintisiz
mücadele içinde (abç) kadroların ideolojik ve siyasi düzeyinin yükseltilmesine sürekli özel
bir dikkat göstermezse, o zaman, onların yönetici konumlara atanmaları, onların, eğitim
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ve kültür düzeyiyle geniş partili kitlesi ve işçi sınıfı arasındaki oransızlık, onların parti ve
devlet organları içinde kıdemleri, aylıklar arasındaki büyük eşitsizlik (tehlikeli bir durum) ve
kadrolar olarak sözde hakettikleri ayrıcalıklar (diğer bir tehlikeli şey) kadroyu yozlaştırır ve
ister istemez onları tedricen proleter sınıfa özgü olmayan özellikleri benimsemeye zorlar.
Böyle bir olgu, işçi kökenli ve işçi statüsünde olan kadrolar arasında bile görülebilir, fakat
köylü ve aydın kökenli ve statüsündeki kadrolar için bu tehlike daha büyüktür. İşçi sınıfının
partisi, kadroları, kendilerinin yalnızca ilerlemeyeceklerini ve sorumlu mevkilere
yükseltilmeyeceklerini, gerekli olduğunda, hem de yalnızca yetersiz oldukları
ya da görevlendirildikleri işlevlerde pasif oldukları kanıtlandığı ya da çalışma ve
yaşamlarında hatalar işledikleri zaman değil, hatta yeterli oldukları ve görevlerini
layıkıyla yaptıklarında bile bulundukları sorumlu mevkilerden alınabileceklerini
gereğince kavrayacak şekilde eğitmelidir. Kadrolar, işlerinde iyi oldukları zamanda
bile, sorumlu mevkilerden alınmalarının, işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin saflarında
çalışmaya gönderilmelerinin bir zorunluluk olduğuna ve bunun şimdi ve gelecekte
bizzat kendilerinin ve partinin yararına olacağına inandırılacak şekilde eğitilmelidir.”
(age, sf. 79-80)
Enver Hoca’nın aktardığımız önerileri, birçok açıdan önemli ve üzerinde durmaya değerdir.
Örneğin, kadroların eğitimi ve gelişimi sorununu dar bir ideolojik ve siyasi formasyon
sınırlılığı içine sıkıştırmayıp, bunun tayin edici öneminin altını çizmekle birleşik olarak
onların kültürel donanımlarını, yetenek ve inisiyatiflerini parti içinde dahi bir ayrıcalık ve
kastlaşma gerekçesi haline gelebilen yönetici görevlerin de üstesinden gelebilecek şekilde
geliştirip yetkinleştirme kapsamında tanımlaması, 21. yüzyılın parti anlayışı açısından da
yol gösterici olması gereken önemli bir noktaya parmak basar.
İnsanlığın toplumsal üretici güçleri ve yeteneklerinin büyük gelişmeler kaydettiği, özellikle de
iletişim teknolojisindeki gelişmelerin kapitalist sistem karşıtı güçlerin mücadelesi açısından
büyük tehlikeler ve risklerin yanında daha etkin ve dinamik bir devrimci faaliyet
olanaklarıyla birlikte sınıfın ve kitlelerin süreçlerin yönetimi ve denetimine daha dolaysız
biçimlerde katılarak etkin oldukları, kolektif karakteri daha gelişkin, daha katılımcı ve
özgürlükçü bir sosyalizmin inşası açısından büyük olanakları da bağrında taşıdığı
bu çağın devrimciliği ve öncü partisi, artık ne vasıfsızlığa dayalı bir örgütlenme ve
faaliyetle başarılı olabilir ne de sınırlı bazı yönlerdeki gelişme ile yetinebilir. Bu anlamda
eskisinden çok daha gelişkin ve çok yönlü niteliksel bir gelişme sorunu olarak kavranması
gereken kadroların eğitimi ve devrimcileştirilmeleri sorununu, “kitabı yöntemlerle değil,
ancak pratik eylem ve kesintisiz günlük mücadele içinde” gerçekleştirilebilecek bir görev
olarak tanımlayışı yönüyle de bu öneri, ML’in militan karakterine uygun bir eğitim ve gelişme
anlayışının en temel özelliğini hatırlatması açısından da hala güncel ve önemlidir.
Öte yandan, özellikle de yönetici görevlere gelmiş kadroların, gelişme dinamiklerini
kaybetmedikleri durumlarda dahi dokunulmazlık sahibi olamayacaklarını vurgulayan
diğer öneri ise, 20. yüzyılın parti pratiklerinden çıkarılması gereken en temel derslerden
biri olmanın yanında, özünde sınıfsal bir karakter taşıyan her türlü ayrıcalığın ortadan
kaldırılmasını hedefleyen komünizm tarihsel amacına uygunluk bakımından da 21. yüzyılın
parti anlayışlarına yol göstermesi gereken başka bir temel yaklaşımın somut ifadesi
olarak görülmelidir.
Partinin misyonuna ve tarihsel amaçlarına uygunluk temelinde devrimci bir işlevsellik
ölçütüne uymayan, bu özelliğini yitirmiş hiçbir bireyin, kurum ya da mekanizmanın
21. yüzyıl parti anlayışında yeri olmamalıdır!.. Parti yönetimlerinin zamanla bürokratik
birer kasta dönüşmesi başta olmak üzere, bir zamanlar devrimci bir rol oynamış bireylerin,
kurum ve mekanizmaların, kendilerinden beklenen devrimci işlevleri yerine getirir olmaktan
uzaklaşıp çıktıkları hallerde bile “dokunulmaz” görülüp yaşatılmaya çalışıldıkları 20. yüzyılın
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bütün bürokratik revizyonist yozlaşma pratiklerinden bu yönden de kesin bir kopuş şarttır.
Enver Hoca ve AEP’nin, kendilerinden önce yaşanmış tarihsel tecrübeler olarak SBKP ve
diğerlerinin bürokratik revizyonist yozlaşma süreçlerinden çıkardıkları sonuçlar kuşkusuz
burada andıklarımızla sınırlı değildir ve bunların çoğu geçerliliğini hala koruyan, en
azından dikkate değer devrimci çözümleme ve sonuçlardır. Fakat öte yandan AEP’nin
daha sonraki tarihsel gelişimi ve sosyalizmin Arnavutluk’taki tasfiye sürecinin izlediği seyir
de ortadadır. Arnavutluk’ta, partinin kendisinden başlayarak çok daha utanç verici ve çok
daha keskin bir çözülme ve tasfiye süreci yaşanmıştır. O zaman bu çelişki neyin nesidir,
nasıl açıklanabilir, neyi gösterir?..
Geçmişte AEP’nin Enver Hoca önderliğindeki çizgisinin hararetli savunucularından biri
olmamız hasebiyle, bu soruların yanıtlarını da oluşturacak kapsamlı çözümlemeleri, örgüt
olarak biz 1990’lı yılların ilk yarısında yapmış olmalıydık. O yıllarda teori alanında
da yaptığımız atılımları tek yönlü olarak fazlasıyla abartan böbürlenmelerle avunmayı
sürdürmekte hala ısrarlı olmadan önce, tek başına bir Arnavutluk sorunu, hatta tek başına
bir sosyalizmden geriye dönüşler sorununun çözümlemesi ile de sınırlı olmayan böylesine
çok boyutlu ve hayati bir konuya el atmaktan neden kaçınıp uzak durduğumuzun üzerinde
de biraz durup düşünmeliyiz.
Öte yandan, sözünü ettiğimiz büyük tarihsel çelişkiden hareketle, bundan Enver Hoca
zamanında yapılan çözümlemelere dudak büküp bunları artık bütünüyle isabetsiz,
değersiz ve geçersiz görmek gerektiği sonucunu çıkaranlar da olabilir. Teorinin ölçütü
elbetteki pratiktir. Konuya tam da Marksist devrimci materyalizmin bu temel ilkesi ışığında
yaklaşılacak olursa, AEP’nin konuya ilişkin teorisi ile pratiği arasında ortaya çıkan muazzam
çelişkiden proletaryanın öncü partisinin tarihsel gelişimi ve değişimi sorununa ilişkin olarak
asıl şu dersler çıkarılmalıdır:
1)
Teoride ne kadar doğru ve devrimci çözümlemelere sahip olunursa olunsun,
eğer bunlar özümsenip bizzat partinin kendisinden başlayarak pratik bir değişim dinamiğine
dönüştürülememişlerse, sadece teorik-siyasal öğüt, uyarı ve eleştirilerle sınırlı kalmayıp
ilke ve kurallara dayalı daha gelişkin devrimci mekanizma ve sistemlere dönüştürülerek
pratikleştirilmemişlerse dönüştürücü bir rol de oynayamazlar,
2)
Değişim ve gelişme, sadece mutlak değil aynı zamanda sürekli olmak zorundadır.
Belirli tarihsel kesitlerle ya da belirli konular ve yönlerle sınırlı kalan her değişim ve gelişme
iddiası, yanılsamayı da beraberinde getiren içten içe bir durgunluk, hayatiyet kaybı, çürüme
ve çöküşle sonuçlanmaktan kurtulamaz,
3)
Başkalarına bakarak ya da dün’e göre nispi bir ilerleme ile sınırlı göreli bir değişim
yönelimi ve iddiasının, içeriği o an için doğru dahi olsa, tarihsel bir geleceği ve dayanıklılığı
yoktur!..
5: Türkiye sol hareketi içinde bugün tam da böyle bir ruh halinin doğurduğu “yeni arayışlar”
tekrar yoğunlaşmış durumda. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan dönüşümlerin büyüklüğü ve
derinliği yanında özellikle öznel etken boyutunda süregiden derin boşluk ve zayıflıkların
-Türkiye’de de- bir türlü aşılamamış olmasının “bunaltıcı” hale gelen basıncının etkisiyle,
her türlü fanteziye açık eğilimler yaygınlaşıp genelleşeceğe benziyor.
Bu çerçevede, devrimci teorimizin bütününü -ve tarihimizi- artık bir “ayakbağı” olarak görüp
cepheden reddetmeyi bir “çare” olarak görenler kadar; bunu bu kadar açık yapmak yerine
onun ruhunu oluşturan konularda, Marksizmin tarihinde çoktan tüketilip tükürülmüş tezlere
bile “yeni” diye sarılabilen sapmalar kolayca zemin ve taraftar bulabiliyor. Devrimci olmayan
temellerde bir “suçlu ve sorumlu arayışını” doğurup büyüten bu basınç, ÖDP ya da ESP
gibi, bu neden ve gerekçelerle daha önce bir gömlek değiştirmiş olan liberal saflarda dahi
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şimdiden inkarın da inkarı yönünde yeni yönelimler üretmiş durumda. Kabaran aslında yeni
bir tasfiyecilik dalgası. Arkadan kesinlikle başkaları da gelecek. Biz ise zaten bunun gerilim
ve sürtünmelerini yaşıyoruz…
6: TİKB’nin 12 Eylül’ü “hazır” karşılamakla kalmayıp koşullardaki ani, ağır ve sarsıcı
farklılaşmanın gerekli kıldığı değişimlere -kimi hatalara, eksiklere ve gecikmelere karşınkolayca intibak edebilmesi buna verilebilecek bir örnektir.
Buna karşın, 3. Konferans sonrası dibin de dibine vurmamızın temel sebeplerinden biride,
komünist gelişme ve mükemmelleşmede süreklilik temelinde kendimizi yenileme ve aşma
bilinci ve yöneliminin körelip yerini sınırlı bazı yönlerdeki o da göreli -ve bazıları içerik
yönüyle de tartışmalı- kimi gelişmelerle tatmin duygusunun almasında aranmalıdır.
7: Tüzüklerde yazılı kurallar ve önderlerin söylemlerinde dile gelen yaklaşımlarla
gerçek hayatta yaşananlar arasındaki korkunç çelişki ve tutarsızlıklar bahsinde,
Avrupakomünizminin basını çeken Togliatti’nin İKP’si ile Maurice Thorez’in FKP’sinden
de bir dizi trajikomik örnek verilebilir.
Örneğin FKP’de, Barbé-Celor ikilisinin bürokratik sekter yönetiminin partiyi sürüklediği
bataktan çıkılabilmesi için 1930’da “Partide manken istemiyoruz! Açın ağzınızı!” sloganı
gibi çok anlamlı ve etkileyici bir çağrı ile işe koyulan Maurice Thorez yönetiminin daha
sonraki serencamı, bürokrat öncüllerinin daha önceki tepeden inmeciliğinden çok farklı
olmamıştır. Onun döneminde de FKP’de en hayati kararlar, parti örgütleri ve kadroların
katılımından uzak şekilde MK’de, hatta onun içinde bile dar bir çekirdek tarafından alınarak
yürürlüğe konulabilmiştir.
Thorez’den sonra partinin başına geçen Marchais dönemi ise, bu açıdan tam bir rezalet ve
ikiyüzlülük dönemidir. Lafa geldiğinde Marchais de, “Komünistler kafalarını çalıştırmalılar”
gibi doğru uyarılarda bulunmuş, demokratik işleyiş ve katılımın önemine dair diskurlar
çekmiştir. Fakat FKP’nin, şiddete dayanan devrimden ve proletarya diktatörlüğünden
vazgeçtiğine dair tarihsel kararlar bile, XXII. Kongre’den önce kamuoyuna deklare
edilmiştir. Ve Marchais, bu kararları Kongre’den önce açıkladığı bir televizyon röportajında,
hiç utanmadan, “Kongre’nin capcanlı olmasını ve gerçek bir tartışma yapılmasını istediğini”
söyleyebilmiştir?!. Marchais’in yerine “halef” olarak Robert Hue gibi parti kamuoyu
tarafından dahi tanınmayan birinin resmen “atama yoluyla” parti genel sekreterliğine
getirilmesi ise rezaletin son perdesidir.
20. yüzyılın bütün partilerini -ve sosyalizm pratiklerini- bir bakıma da bu tür ikiyüzlülükler
çürütüp bu denli itibarsızlaştırmıştır zaten… Onun için 21. yüzyılın partisi, teori ile pratik, söz
ile eylem, soyut iddialar ile somut gerçeklik arasında böyle yarılmalara meydan vermeyecek
bir anlayışla, sağlam ilkesel temeller ve mekanizmalar üzerine inşa edilmek zorundadır!..
8: Marks’ın parti anlayışında “güçlü bir kadercilik (fatalizm) unsuru” olduğunu düşünen -ki
belli ölçülerde haklıdır- Molyneux, ardından tamamen haklı olarak, Lenin’in örgütlenme
fikirleri ile Bolşevizmin pratiğini, “marksist teori için olduğu kadar Marks’la ilişkide de ileri
doğru atılmış muazzam bir adım ve bu kadercilikten kesin bir kopuş” (abç) olarak niteler.
Aralarında yaptığı ayrıma rağmen Molyneux, yine çok doğru bir belirlemede daha bulunarak,
parti ve ona ilişkin bütün sorunları daima işçi sınıfı ile ilişki sorunu olarak ele almanın Lenin’i
Marks’a bağlayan temel halka olduğunun altını da özellikle çizer.
9: Kendisiyle birlikte II. Enternasyonali de çürüme ve çöküşe sürükleyen Alman Sosyal
Demokrat Partisi (SPD)’nin, bu değişim sürecinde asıl iki büyük kırılma noktası vardır:
Bunlardan birincisi, 1896’dan 1903’e kadar süren ve 1903’te yapılan Dresden Kurultayı’nda
-görünüşte- Bernstein’ın yenilgisiyle sonuçlanan ünlü revizyonizm tartışmalarıdır. Diğeri
ise, 1907 seçimlerinde uğranılan beklenmedik ölçüde ağır yenilgi…
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Bunlardan birincisi, Bernstein’ın görünürdeki yenilgisine rağmen, partinin resmi olarak lafta
savunmaya devam ettiği teorik ve ideolojik görüşlerle pratikte izlediği politik-taktik tutum ve
parti yönetimi de dahil çoğunluğu teslim alan düzeniçi reformist ruh hali arasındaki
yarılmayı derinleştirdi. Bunun üzerine gelen ikincisi ise, bu kopuşmayı açığa çıkarmakla
kalmadı; birinden biri doğrultusunda bir seçim yapma mecburiyetini dayattı. Rosa’yı anlatan
bir derlemede Jorn Schutrumpf, SPD’nin içi geçmiş reformist yönetiminin, partinin geriye
kalan devrimci politika ve özelliklerinden de vazgeçme yönündeki tercihini şöyle vurucu bir
cümleyle özetler: “Dışa karşı hiçbir şey değiştirilmedi, ama örgüt içerisinde hemen her
şey!…”
Bu da bir “değişim” örneğidir. Üstelik iç ve dış cephe arasındaki kopukluğu “giderici” bir
özelliği bile vardır. Fakat “değişim” adına vazgeçilenler, partinin geriye kalan devrimci
yön ve özellikleri olduğu içindir ki, devrimci Marksist bir yaklaşım açısından bu “değişim”
tasfiyeci yönde bir çözme ve çözülmedir.
10: Lenin, sıradan düşüncenin hareket ve değişim kavrayışını söyle tanımlar: “Alelade
tasarım, farkı ve çelişkiyi kavrar; ama bunların birinden ötekine geçiş‘i kavrayamaz; oysa en
önemli olan da budur…” (Lenin, Felsefe Defterleri, sf. 116, alt çizmeler Lenin’e ait)
Bu konuda, Hegel’in Mantık Bilimi kitabına düştüğü kenar notlarından bir başkasında,
hareket ve değişimin diyalektik kavranışına ilişkin olarak Hegel’den yaptığı şu alıntıya: “Kendi
kendini aşmak, kendi olumsuzlamasını olumsuzlamak ve sonsuz hale gelmek, doğrudan
doğruya sonlu’nun doğasıdır… Sonlu’yu sonsuz’a dönüştüren şey dış bir kuvvet değil, kendi
öz (sonlu) doğasıdır..” düştüğü kenar notta da, “kendi kendini aşmak” biçimindeki bu hareket
kavrayışını “Doğrudan doğruya şeylerin, doğanın, olayların yürüyüşünün diyalektiği” olarak
tanımlar. (age, sf.92) Bu diyalektik, değişim süreçlerinin yürüyüşü sırasında da geçerlidir.
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II. Bölüm:
21. YÜZYILIN PARTİSİ – Temel Çizgiler
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“Her yeni tarihsel evrede eskinin hataları yeni bir biçim altında
kendilerini gösterirler. Yalnız birincilerde trajedi olan ikincilerde
komediye dönüşür…”(Marks)
***
Tükenmez gibi görünen acılara katlanmak;
Geceden, ölümden koyu yanlışları bağışlamak;
Meydan okumak güce, o karşı konmaz gibi duran;
Sevmek ve hayat vermek;
Ve umut etmeyi sürdürmek,
Yaratana kadar Umut düşünü kendi umutsuzluğundan…
(Shelley, Zincirleri Çözülmüş Promete’den)
***
“ Zeki idealizm zeki materyalizme aptal materyalizmden çok daha
yakındır…
Zeki yerine diyalektik idealizm; aptal yerine de metafizik, gelişmemiş,
ölü, kabasaba, hareketsiz…”
(Lenin)
Yeni bir yüzyıla girilirken, proletarya hareketinin yeni bir parti
anlayışına ve modeline (de) büyük ihtiyacının olduğu düşüncesi,
dünya çapında yaygın olarak kabul görüp tartışılan bir düşünceydi.
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Bu belirleme ve bu temeldeki tartışmalar, tarihsel koşullarda meydana
gelen büyük ve sarsıcı değişimlerin zorunlu kıldığı bir ihtiyaç ve arayışı
ifade ediyorlardı.
Fakat zorunluluğu doğuran nedenler, bu arayış ve bu temeldeki
tartışmaların içeriği ve yönü üzerinde de haliyle belirleyici oldular.
Tarihsel koşullardaki değişmelerin beraberinde getirdiği yeni tehlikelerin
ve fırsatların, zamanında ya da geç de olsa görülebilmesine katkıda
bulunma, donma ve tutuculuğa karşı donanım, mücadele yöntem ve
biçimlerinde yaratıcılığı zorlama vb. yönlerden uyarıcı ve ufuk açıcı
olmaları yanında, tasfiyeci savrulmalar ve döneklik eğilimlerine yol
açıp ivme kazandırmak gibi yıkıcı sonuçlara da yol açabiliyorlar.
Bu etkenlerden biri, 20. yüzyılın parti ve sosyalizm pratiklerinin
herbirinin birbirinden utanç verici iflaslarla noktalanmış olmasıdır;
diğeri ise, emperyalizmin 1980’ler sonrası yöneldiği neoliberal yeniden
yapılanma süreçlerinin sonucu olarak sadece ekonomide değil siyasal
ve toplumsal yapıda, sınıfların yapısı ve birbirleriyle olan ilişkilerinde,
daha önceki yerleşik tüm kurum ve dengelerde, burjuvazinin egemenlik
yöntemlerinde, vd. büyük ve sarsıcı dönüşümlerin yaşanmasıdır.
Yaşanan değişimler kapsamlı, büyük ve derindir. Gerçi kapitalizm
kapitalizm olmaktan çıkmamış, emperyalizm Leninist çözümlemenin
ortaya koyduğu temel karakteristik çizgi ve özelliklerini kaybetmemiştir
kaybetmesine (bunun tersini düşünüp bunu açıkça ya da değişik kılıflar
içinde iddia edenler de var) ama hem bunların yeni çizgi ve özellikler
kazanarak eskiye göre farklılaşmaları/eskisi gibi olmaktan çıkmaları
söz konusudur hem de farklılaşan bu geleneksel çizgi ve özelliklere
başka bazı çizgi ve özelliklerin eklenmesiyle yeni bir tarihsel durum
ortaya çıkmıştır.
Bu ne emperyalizmden öte ne de emperyalizmin kapitalizmle olan
ilişkisine benzer biçimde emperyalizmin kendi içinde yepyeni bir
‘aşama‘ olarak görülüp nitelenebilir, ama 1980’lerde başlayan bir
sürecin ete kemiğe büründüğü 1990’lar ve sonrasının dünyası da
1980’ler öncesinin dünyası ile bir ve aynı değildir ve elbette önce
bunun görülmesi gerekir.1
Yaşanan değişimin çapının ve şiddetinin büyüklüğü, proletarya ve onun
hareketini ilgilendiren her konu gibi hem genel teorinin bileşenlerinden
biri olarak hem de proletaryanın örgütlenmesi konusunun sendikal
ve kitlevi örgütlenme konularından da önce gelen tayin edici noktası
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olarak siyasal örgütlenme (parti) konusunda da yeni yaklaşımların
geliştirilmesi zorunluluğunu doğal olarak beraberinde getirdi.
Bu alanda da sorun-ihtiyaç, ne salt örgütlenmenin yeni biçim ve
yöntemlerinin bulunması sorununa indirgenebilir, yani örgütlenmenin
teknik ve idari diyebileceğimiz boyut ve yönleriyle sınırlı ele alınabilir
ne de kısmi ve göreli bazı düzeltmelerle sınırlı bir restorasyonla
yetinilebilir. Yeni biçim, yöntem, tarz, kural vb. arayışlarından da
önce, anlayış düzeyinde, işin felsefesinde köklü değişimlere ve
farklılaşmalara ihtiyaç var.
Postmodern nihilizm ancak tasfiyecilik üretir
20. yüzyılın parti pratiklerinin olumsuz deneyimlerinden çıkartılan
dersler, tam da bu noktada daha fazla devreye girdi. “21. yüzyılın
ihtiyaç ve beklentilerine yanıt verebilecek yeni bir parti anlayışının
ayırdedici çizgilerini neler oluşturmalı” sorusunun yanıtı, genellikle,
geçmişin olumsuz deneyimlerinden hareketle -eski bir deyimle
“mefhum-u muhalifinden hareketle”- tanımlanır oldu.
Bu kuşkusuz bütünüyle yanlış bir yaklaşım değildi; tersine, tarihsel bir
perspektif ve gelişim açısından hem yöntem hem de içerik bakımından
gerekli ve zorunluydu. En başta, Marksist diyalektik yöntem açısından,
geçmişten tümüyle kopuk sağlıklı bir gelecek inşası söz konusu
olamaz; o ancak geçmişin olumlu yönleri kadar olumsuz yönlerinden
de çıkartılan sonuçların bir üst düzeyde yeni bir sentezi şeklinde, bu
anlamda basit ve mekanik bir reddiye şeklinde değil, devrimci
diyalektik bir soğurma ilişkisi temelinde inşa edilebilir. Fakat
geçmişe, tam da post-modernizme özgü bir nihilizmle sadece tepki
temelinde yaklaşmanın ucuzluğu ve kolaylığı, değişim dönemlerinin
içerdiği tehlikelerin en başta gelenini oluşturan tasfiyecilik tehlikesini
de büyümüş bir tehlike olarak beraberinde getirdi.
Materyalizmin tarihsel olduğu kadar diyalektik kavranışından da uzak,
o yüzden de geçmişi toptan reddedip ona her fırsatta küfretmeyi
“radikal bir eleştirellik” nişanesi olarak gören bu postmodern yaklaşım
temelinde, geçmişle bugün, dolayısıyla da gelecek arasındaki
bağları kopararak köklerinden yoksunlaştırılmış, bugünü öncesiz
-ve aslında sonrasız- kutsamaya dayalı bir nihilizm temelinde
tasfiyecilik eğilimleri aldı başını gitti. Sadece tepki temelinde yükselen
bir düzlük ve basitliğin dayanılmaz baştan çıkarıcılığı, ekonomideki
“kötü paranın iyi parayı kovmasına” benzer bir sonucu, teori, ideoloji
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ve siyaset alanlarında da doğurdu.2
Saldırının odak noktası: Devrimci öncü misyonu
Kapitalizmin neoliberal yeniden yapılanmasının yol açtığı sonuçların
etkileyiciliği ile birleşen 20. yüzyılın parti ve sosyalist inşa
deneyimlerinin yarattığı sarsıntı ve hayalkırıklıkları zemininde güç
kazanan postmodern Marksizm, parti konusunda özellikle iki konuda
etkili oldu:
Bunlardan birincisi olarak, neredeyse yüzyıl önce yapılmış bir tartışmayı
hortlatarak “öncü parti” fikri yerine “temsilci parti” fikrini yeniden
canlandırıp “cazip” hale getirmeyi başardı. 20. yüzyılın utanç verici
bir iflasla noktalanan pratikleri, onun bu konuda en büyük yardımcısı
oldu. Aradığı ve bulmak istediği zaten onlar olduğu için, o pratiklere
sırf “olumsuzlukları” yönünden bakan postmodern tarih anlayışı,
“proletaryanın temsilcileri ve hizmetkarları” olmaları gerekirken
proletarya ve emekçi yığınlara korkunç derecede yabancılaşmakla
kalmayıp kendilerini partinin bile üstünde gören megaloman kişi
diktatörlükleri üretmiş o yığında istediği malzemeyi fazlasıyla ve
kolayca bulabildi. Sonra dönüp bunları, özellikle Rosa Luxemburg‘un
kitle inisiyatifi ve kendiliğinden harekete dair sık sık kuyrukçuluk
zeminine kayan yaklaşımları ile Marks‘ın tarihsel bağlamlarından
kopartılmış kimi yaklaşımlarıyla harmanlayarak, “yapısından ötürü
kaçınılmaz bir biçimde otoritaryen bir pratik ürettiğini” iddia ettikleri
Leninist “öncü parti-öncü politika” anlayışının açıktan reddine dayanak
haline getirdiler.
Post Marksizmin önde gelen isimlerinden Laclau ve Mouffe‘a göre:
“ Leninizmle birlikte sosyalist politik pratik içinde her zamankinden
daha öncücü ve anti demokratik bir anlayış ortaya çıkmıştı”.
Onlara göre bunun temelinde, “Marksizmin epistemolojik gerekçelerle
işçi sınıfına tanıdığı ontolojik bir ayrıcalıktan kopuşamaması” vardı.
Bu anlayış yüzündendir ki, işçi sınıfını önsel olarak diğerlerinin
üstüne çıkarıp kitle hareketinin merkezine oturtan “tarihsel yarılma”yı
derinleştiren “ikinci bir ikamecilik hamlesi” ile “sınıfın öncüsü parti”,
tüm muhalefet katmanlarının ve hareketinin de üstüne çıkarılarak
merkezi bir konuma oturtulmuş olmaktaydı. Öncü ile kitleler arasındaki
ilişkilerin “ağırlıkla dışsal ve manipülatif bir karaktere sahip
olması” bu durumda kaçınılmazdı. (E. Laclau-C.Mouffe, Hegemonya
ve Sosyalist Strateji, sf. 72-73)
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Post Marksist “temsil” görüşünün Leninizme karşı çıkış gerekçeleri
ve vurgu noktalarının (“otoritaryen pratik”, “her zamankinden daha
öncücü ve anti demokratik anlayış”, “ikamecilik”, “ağırlıkla dışsal ve
manipülatif karaktere sahip bir ilişki tarzı” vb.), örgütsel sorunların
nedenleri, kaynakları, “sorumluları” konuları tartışılırken, aslında
disiplinli merkezi bir örgüt fikrinin kendisine, “örgütlü” olmanın
asgari bir koşulu olarak onun ideolojik, politik ve örgütsel
yönlerden bağlayıcı ve denetleyici mekanizma ve ilişkilerine,
merkezi bir önderlik anlayışına “artık ayakları sıkan ayakkabılar”
gözüyle bakan küçük burjuva aydın oportünizminin söylem ve eleştiri
noktalarıyla benzerliği aslında hiç de şaşırtıcı değildir. Çünkü, ikisi
de aynı küçük burjuva sınıf temeline ve aydın karakterine sahip
olmalarının yanında, her ikisi de sonuçta Leninist devrimci öncülük
anlayışından rahatsızdırlar ve temelde onu hedef almaktadırlar.
Neoliberal dönemin postmodern Marksizminin, devrimci öncü
misyonunun Leninist temellerde kavranışına karşı açtığı savaş, her
zaman bu kadar açık ve dolaysız olmamaktadır. Bu saldırının görece
örtük ve dolaylı biçimini, görünürde kabul edilmeye devam edilen bu
misyonun devrimci bütünlüğünün parçalanarak bazı parçalarının
adeta “her şey” haline getirilmesi oluşturur.
Seçilen parça, kendi içinde ayrıca yeni parçalanmalara tabi
tutularak meşrebe ve hobilere en uygun konular ve yönlerinin
amaçlaştırıldığı “teorik üretim” parçasıdır. Devrimci öncülük
misyonunun Leninist bir ruh ve anlayış temelinde bütünsel kavranışına
uzaklığının (“işine gelmeyen yükümlülüklerinden azade olabilme
özgürlüğünü elde edebilmek için ondan kaçışın” demek aslında daha
doğru olur) doğal bir uzantısı olarak, kendinde şey haline getirdiği
bu parça içinde de seçicidir. Her konu ilgisini çekmez, özellikle de
doğrudan pratiğe, siyasete ve örgütlenmeye taşınmayı gerektiren
konulara -örneğin programatik inşanın dolaysız bileşenlerineiçgüdüsel bir refleksle ama özünde örtük bir bilinçle uzak durur.
Seçtiklerini de aylara yıllara yayılan bir oyalanma konusu haline
getirir. Çünkü “acelesi” yoktur, eğer acele ederse eninde sonunda
dolaysız siyaset ve pratiğin alanına girmek mecburiyetiyle karşı
karşıya kalacağının farkındadır ve o asıl bunu istemez. Burjuvazi ve
onun devletini fazla rahatsız etmeyen bir sığlık, darlık ve cılızlıktaki
oyalanma pratiği onun için yeterlidir ve bu utanılası geriliğin,
kronikleşme ölçüsünde sürüp gitmesinden bu yüzden hiç rahatsız
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olmaz, hatta “yüksek siyaset” adına olumlar bile. Çünkü fazlası
her bakımdan “zararlı” ve “tehlikeli” olabilir. O yüzden, “dar siyasal
devrimcilik” olarak etiketlemeye çalıştığı militan devrimci bir çizgide
özneleşme yönelimi ve zorlamalarına tepki duyar. Bunun en temel
aracı olarak devrimci siyaset ve taktik üretimi alanına soğuk ve
mesafelidir.
Bu küçük burjuva aydın sağcılığı, neoliberal dönemin iki tarihsel
gerçekliğinin arkasına saklanır: Bunlardan birincisi, Marksist teorideki
son 50-60 yıllık donmanın parçalanması zorunluluğudur; diğeri ise,
ortada, en geridekileri bile cesaretlendirip ileri çekecek bir sınıf ve kitle
hareketinin zorlayıcı basıncının olmayışıdır.3
O bunlardan birincisini, tarihsel koşullardaki farklılaşmaları da
dikkate alarak sınıfın ve sınıf hareketinin yeni bir militan sosyalist
çizgide örgütlenip geliştirilmesi için eskisinden daha yoğun bir
çaba harcamayı gerektiren pratikten kopuk olarak, masa başında
yürütülen akademik-entelektüel bir teorisiciliğin bahanesi haline
getirir; diğeri konusunda ise, kapitalist meta ekonomisinin kendi
kendine işleyişinin onu bir gün “nasıl olsa olgunlaşmış olarak” önüne
hazır getireceğini bekleyen sinsi, sinsiliği ölçüsünde de çürütücü
bir kendiliğindencilik içindedir.
1980’ler, özellikle de 1990’lar sonrasında, teorinin bütün sorunları
gibi parti konusunun ele alınışı sırasında da bütün tartışmalara ve
arayışlara yön veren bu iki güçlü nesnel etkenden 20. yüzyılın parti
ve sosyalizmi inşa pratiklerinin çöküşü, partinin rolü ve devrimci öncü
misyonunun kavranışında konusunda daha çok cepheden inkar
eğilimlerinin gözde dayanağını oluştururken; kapitalizmin neoliberal
yeniden yapılanmasının sağcı oportünist bir ruhla okunması, bu
konuda daha sinsi ve dolayımlı inkar biçimlerine kaynaklık etmiştir.
Devrimci öncülük misyonunun, siyasal pratik ve toplam örgütsel
performans bakımından burjuvazi ve onun devletini fazla rahatsız
etmeyen kendi kendine oyalanma çizgisinde seyretmesiyle yetinen,
daha çok teorik-siyasal alana ilişkin görevlerle sınırlandırılmış biçimde
parçayla sınırlı algılanışında bu oportünist okumaların payı daha
baskın ve belirleyicidir.
Bu durumda, bu okumanın devrimci Marksist bir ruh ve anlayışla nasıl
yapılması gerektiği ile sağcı aydın oportünizminin bunu nasıl yaptığına
dair kısa bazı alt çizmeler ve hatırlatmalara ihtiyaç var demektir. Bu alt
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çizmeler aynı zamanda, 21. yüzyıl parti modelinin dikkate alması,
göz önünde bulundurması gereken yön ve özelliklerin görülmesine de
katkıda bulunacaktır.
Okumak var, okumak var…
Kapitalizmin neoliberal yeniden yapılanması, sermayenin genişlemiş
yeniden üretim (birikim) süreçlerinde 1970’lerin sonunda iyice
ağırlaşıp krize dönüşen tıkanmaya “çözüm” arayışları kapsamında,
dünya burjuvazisinin, 1980 başlarından itibaren benimsediği bir ‘anti
-kriz program’ olarak gündeme geldi. Bu yeni bir sermaye birikim
modeliydi. Bilim ve teknolojideki gelişmelerden de önce, hatta onların
da önünü açacak şekilde ilk başlarda Friedmancı para politikaları ile
içte işçi sınıfları ve emekçi yığınlar ile dışta emperyalist rakipler ve
ezilen halklara karşı Reagan ve Thatcher‘da cisimleşen saldırgan
politikalar biçiminde somutlandı.
Bu yeni birikim modeli , revizyonist sistemin 1989’daki çöküşü ve
Çin‘in hem geniş bir pazar olarak ama ondan da önce muazzam bir
ucuz emek deposu olarak daha pervasız bir kapitalizme yönelişiyle
birlikte asıl patlamasını 1990’lardan itibaren yaptı. Teknolojideki
atılım, özellikle de iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki başdöndürücü
gelişmeler, onun bu gelişimini ivmelendirip sıçramalı hale getiren
temel dinamiklerden bir başkası oldu.
Bu sürecin hayatın her alanında yol açtığı değişiklikler kapsamlı,
derin ve sarsıcıydı. Daha önceki Fordist birikim modeli ile Keynesyen
siyasal-sosyal yapılanmanın bütün ilişki sistemleri, bütün kurumsal
ve örgütsel yapı ve mekanizmaları, bütün temel kavramları, bütün
anlayış ve gelenekleri değişime uğradı. Neoliberal ideolojinin
1980’erin ortalarından itibaren önceleri bir propaganda sloganı olarak
tedavüle soktuğu, “artık hiçbir şey eskisi gibi değil ve olması da
mümkün değil” sözü, 1990’ların ilk yıllarından itibaren bir gerçekliğin
ifadesi haline geldi ve çok değişik çevreler tarafından yaygın olarak
kullanılmaya başlandı.4
Fakat tam da yaşanan değişimin büyüklüğü, derinliği ve sarsıcılığı,
onu ortaya çıkaran nedenler ve dinamiklerin çözümlenmesi
sırasında göz kamaşması, bilinç tutulması, neoliberal ideolojinin
yörüngesel etki alanına girilmesi gibi bazı sendromları da
beraberinde getirdi.
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Kapitalizm ve sermayenin iktidarı ile köklü bir meselesi zaten olmayan
küçük burjuva liberaller ve reformist solcular için bunun bir mahzuru
yoktu. Fakat Marksist, en azından devrimci olduğunu iddia eden güçler
ve çözümlemelerde bu etkilerin görülmesi, ciddi bir ideolojik kayma
anlamına geliyordu. 1990 sonrası Dünya’da ve Türkiye’de, Marksist
ve devrimci hareketin saflarında boy gösteren bütün sapmalar ve
tasfiyeci yönelimler, tam da bu kayma zemininde yükseldiler.
Bunlardaki çarpılmanın ideolojik, teorik, siyasal, örgütsel, pratik ve
ruhsal bir dizi başka nedeni vardı kuşkusuz ama, kapitalist neoliberal
yeniden yapılanmanın etki ve sonuçlarını ele alırken sergiledikleri
savrulmaların da bu sonuç üzerinde önemli bir payı oldu. Neoliberal
hegemonyanın ideolojik alandaki başarıları hanesine yazılması
gereken bu kaymalar, daha yöntem aşamasında kendilerini
gösterdiler. Yöntemdeki sapmalar özellikle iki noktada toplandı:
1) Gerçeğin olabildiğince tam bilgisine ulaşabilmek için, proletarya
ve sosyalist devrimin geleceği açısından lehte ve aleyhte olan
değişmelerin bütününü, her iki yönde de tekyanlılıktan kaçınan
bir nesnellikle görmeye ve çözümlemeye çalışmak gerekirken,
neoliberalizmin çekim alanına girmiş olan sağcı tasfiyeci yönelimler ya
da “sol” görünen dogmatik kütlük, bunları görmek istediği yönlerden
ele alan tekyanlı bir subjektivizmle hareket ettiler. Bunlardan ilki,
her alandaki değişimi burjuvaziye üstünlük ve avantaj kazandıran
yönlerinden ele alırken; diğeri ise, olgu ve süreçleri sadece
burjuvazinin aleyhine olan yönlerinden, sistemin yapısal zayıflıkları
ve karşılaşacağı muhtemel sonuçlardan ele alan bir tek yanlılıkla
hareket etti. Bu subjektivizm, mekanik bir düzlüğü de beraberinde
getirdi. Değişimi doğurup karakterize eden etkenler, dinamikler,
olgular ve süreçler, birbirleri üzerindeki karşılıklı etkileşimlerini
gözönünde bulunduran diyalektik bir bağıntılılık ilişkisi içinde
değil, görmek istenilen yönlerin istenilmeyenlerin karşısına çıkarıldığı
bir karşıtlaştırma ilişkisi şeklinde ele alındılar,
2) Bu vektörel ilişki bütünlüğü içinde “proletarya devrimine yönelik,
onu hazırlamayı kolaylaştırıp ivmelendirecek imkan ve dinamikleri, dip
akıntılarını bulup çıkarmayı” esas alan Leninist tarzda devrimci bir teorik
çözümleme anlayışıyla hareket etmek yerine; neoliberalizmin ideolojik
etki alanına girmiş olan küçük burjuva aydın oportünizmi, fantezi
merakının yanında Marksist hareketin tarihinde her zaman Marksizmin
devrimci yönlerinden de kuşku duyar hale gelen oportünizmin sloganı
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olmuş “gerçekçi olmalıyız” sloganını da kullanmaktan çekinmeyerek
tam tersi yönde bir okumaya yöneldi. Neoliberalizmin her yanı -bu
arada bilinçleri de- sarmış olan o bunaltıcı kuşatması altında o, tam da
devrimci bir öncülüğe ve yol göstericiliğe ihtiyacın büyüdüğü tarihsel
koşullarda, teoride ve ideolojik tutum alanında da devrimci öncüden
beklenen bir yaklaşımla hareket edeceği yerde, teoride de temelde
tipik bir kuyrukçuluk sergileyerek süreci burjuvaziye üstünlük ve
avantaj sağlayan yönlerinden okudu.
Öyle ki, tarihsel bakımdan ömrünü çoktan doldurmuş bir sistem olarak
kapitalizmin tarihsel sınırlarına dayandığı gerçeğini bile öteleyecek
kadar kendini kaybetti. Bu, elde ettiği ezici üstünlükten de yararlanarak
kapitalizmin ebediliğini bilinçlere kazımaya çalışan “tarihin
sonu” tezine, güya “Marksist çözümleme” adına “sol” cepheden
kan taşımaktan başka bir şey değildi. Hiçbir devrimci Marksist,
teori üretiminde böyle şeyleri “basit bir ayrıntı” olarak göremez! Bu
ve buna benzer tez ve tespitlerle dolu bir “çözümlemeyi”, Nasrettin
Hoca misali, “burası doğru şurası yanlış, buna değmiş ama şuna
değmemiş” şeklinde ele alamaz!
Teoride devrimci Marksist tutum, tabii ki tehlikelerin ve handikapların
küçümsenmesi anlamına gelmez ve bunu gerektirmez. Proletarya ve
onun devrimci öncülerinin “durum iyidir” şeklinde aptalca bir iyimserlik
temelinde kendilerini ve kitleleri gaza getirmeye ihtiyaçları yoktur.
Lenin‘in sözleriyle “bu bir cinayet olur”. Ama “gerçekçilik” adına,
bu kez de olgulara ve süreçlere sadece burjuvaziye üstünlük ve
avantaj sağlayan yönlerden yaklaşan oportünist bir gerçekçiliğin de
devrimcilikle bir ilişkisi yoktur. “Gerçekçilik”in böylesi, Marks’ın ve
Lenin’in takipçilerine en az birincisi kadar uzaktır ve uzak kalmalıdır.5
Proletaryanın yediği darbeler
Neoliberal yeniden yapılanma sürecinde işçi sınıfı, ciddi yapısal
değişimler geçirdi. Bu arada, üretimin örgütlenmesindeki değişmelere
bağlı olarak hareket kabiliyetini, sermaye üzerindeki yaptırım gücünü
ciddi ölçülerde zaafa uğratan darbeler yedi, geleneksel örgütlenme ve
mücadele biçimlerinden bazıları eski işlevlerini yitirdiler, bazıları eskisi
gibi kullanılır olmaktan çıktı, vb. vb.
Yaşanan değişimlerin proletarya, onun örgütlenmesi ve mücadelesinin
bundan sonraki seyri üzerinde etkili olacak olumsuz nitelikteki
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başlıca sonuçları şu başlıklar altında özetlenebilir:
a) Proletarya, geçmişe kıyasla daha fazla bölünüp parçalandı,
üretim birimlerinin ölçek olarak küçülmesi, işin parçalara bölünmesi,
taşeronlaşma vb. sonucu büyük fabrika düzenine kıyasla birleşik
hareket etme imkan ve olanakları nesnel açıdan zayıfladı,
b) çalışma koşulları ağırlaştı, sömürü yoğunlaştı, işin fizik olduğu
kadar manevi ve moral yönlerden de tüketici etkileri arttı, saat olarak
da uzayan işgünü işçiyi başka hiçbir şey düşünecek ve yapacak
mecali kalmayacak şekilde posalaşmış olarak tüketip kusar oldu,
c) çalışma koşulları, ücret, iş devamlılığı vb. yönlerden daha katmanlı
bir hal aldı; yatırımların dünya çapında olduğu gibi bölgeler ve
ülkeler ölçeğinde de emeğin en ucuz olduğu yerlere kayması, işin
düzensizleşmesi, kapasite kullanımındaki dalgalanmalar, aynı işin
eskisinden çok daha az sayıda işçi ile yapılmasını mümkün kılan
teknolojideki gelişmelerin etkisi gibi etkenlerin toplam sonucu olarak
yedek sanayi ordusunu oluşturan işsiz işçi yığınlarının sayısı, sınıfın
düzenli iş sahibi olan bölüklerinin aleyhine büyüdü ; yanı sıra yarı
zamanlı ya da düzensiz çalışmanın, evde işin, aile atölyelerinin,
enformel sektörün yaygınlaşması vd. sınıfın birleşik hareket yeteneğini
ve yaptırım gücünü çokyönlü olarak törpüleyip zayıflattı,
d) Teknolojideki gelişmeler ve yeni üretim modellerinin burjuvaziye
sağladığı üstünlük ve avantajlar sayesinde işten çıkarmaların
kolaylaşması, üretimin bir yerden başka bir yere (hatta ülkeye)
kolaylıkla kaydırılabilmesi vb. etkenler sonucu sınıf eskisine kıyasla
“akışkanlaştı”, belirli bir alan hatta sektörde, sendikal planda dahi
kalıcı bir örgütlenme yaratabilmenin olanakları bu yönüyle de zorlaştı,
e) Türkiye de dahil hemen her ülkede proletarya, son 20-30 yıl içinde
fazlasıyla gençleşti, sınıfın ana gövdesini artık 15-25 yaş kuşağı
oluşturur oldu, mücadelede deneyimli işçi kuşaklarının yerini çoğu
henüz tam olarak işçileş(e)memiş gençlerin alması, mücadelede
sürekliliğin kesintiye uğramasına ek olarak kuşak kopukluğu yarattı,
f) Sendikalar da içinde – hatta başta- olmak üzere eski tip örgütlenme,
mücadele ve eylem biçimlerinin birçoğu eskisi gibi kullanılır ya
da sonuç alıcı olmaktan çıktı. Ama bu, burjuvazinin neoliberal
saldırganlık döneminde sağladığı üstünlük ve avantajların tek
yönlü algılanışı yanında neoliberalizmin ideolojik basıncına göğüs
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geremeyerek sersemleyen ve onun yörüngesel etki alanına giren bilinç
çarpılmalarının iddia ettikleri boyutlarda bir dımdızlak kalma, grev ve
direnişler gibi proleter savaşımın en asli silahlarının dahi çakar almaza
dönüşerek etkisizleşmesi boyutlarında bir alt üst oluş değildi. Nitekim
son yıllarda Fransa ve Almanya başta olmak üzere hem emperyalist
ülkelerde hem de bizzat Türkiye işçi sınıfı hareketinin pratiğinde,
neoliberal dönüşümle birlikte ömrünü doldurduğu, “etki ve önemini
yitirdiği”, “devre dışı kaldığı”, “geçersizleştiği” iddia edilen grev ve
direnişlerin klasik kullanımıyla bile nasıl sonuç alıcı olunabildiği
çıplak gözle dahi görülebilecek kadar açık ve ortadadır.
g) Burjuvazi, başta burjuva devlet olmak üzere, sınıf egemenliğini
siyasal, idari, askeri, teknolojik ve ideo- kültürel yönlerden yeniden
yapılandırma temelinde tahkim etti. Egemenliğin bu yeniden
yapılandırılması: sermayenin emperyalizm çağında gericilik yönündeki
genel eğilimine, azami kar ihtiyacındaki büyümeye paralel olarak
azami egemenlik ihtiyacındaki artışa, finans kapitalin iç yapısında da
ağırlığı artan para sermayenin karakteristik özelliklerine uygun olarak
ekonomide olduğu gibi siyasette de gücün merkezileşmesi
ve yoğunlaşması yönünde bir genel seyir izledi. Buna eklenen
“11 Eylül sendromu”, burjuva demokrasisinin beşiği ve vitrini olarak
gösterilen emperyalist-gelişmiş kapitalist ülkelerde dahi faşizmi
aratmayan uygulamaların ve yasaların “olağanlaşması” yönündeki
gidişi hızlandırıcı bir etken, bir açıdan da bunun zaten aranan bahanesi
oldu.
Büyüyen olanaklar, güçlenen potansiyeller
1980 sonrası neoliberal yeniden yapılanma, proletarya, onun
siyasal ve sendikal hareketinin örgütlenmesi ve hareketin geleceği
açısından sadece alınan darbeler, olumsuzluklar ve kayıplarla
tanımlanamaz. Bu hem gerçeğin görünen haline bile aykırı olur hem
de görünenin altında yatanı da bulup çıkarmayı emreden devrimci
bir teori anlayışı ile öncü sıfatına uygun bir politika yapma tarzına da
aykırı olur.
Neoliberal kapitalizm gerçekliğine bir de bu yönden baktığımızda,
sınıf hareketinin gelişimi ve geleceği açısından lehte etkenler ve
potansiyelleri şu başlıklar altında toplayabiliriz:
a) Her şeyden önce proletaryanın nesnel gücü arttı. Bu sadece
niceliksel bir büyüme değildi; asıl, üretimin toplumsallık düzeyindeki
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artışın sonucu olarak proletaryanın toplumsal gücü ve ağırlığındaki
artışla karakterize olur. Fakat bunun diğer ayağını da tabii fizik
büyüme/sayıca artış oluşturur.
b) Bu bağlamda, proletaryanın safları sayıca genişledi. Eskiden
“müttefik” konumunda olan beyaz yakalı emek türlerinin çoğu, eski
konumlarını kaybederek işçileştiler, işçi sınıfının asli birer parçası/
bileşeni haline geldiler.6
Yalnız henüz tam olarak işçileşememiş bu yeni proleter kesimlerin,
nesnel konumları itibariyle fiili olarak artık sınıfın birer mensubu/
parçası haline gelmekle birlikte, düşünce yapısı ve alışkanlıkları,
değer yargıları ve özlemleri itibariyle hala geçmiş konumlarına
yeniden yükselebilmenin hayali içinde olmaktan kurtulamamış
-Stalin’in “Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm” broşüründeki ünlü
benzetmesiyle söyleyecek olursak, “fiilen proleter ama kafaca hala
kunduracı”- çelişkili bir konuma sahip oldukları, bu özellikleri nedeniyle
de, bir yandan sınıfa güç katarlarken diğer yandan da yeni bir işçi
aristokrasisine dönüşmeye yatkınlıkları gözden kaçırılmamalıdır.
Dolayısıyla, proleter mücadelenin temel silahları olarak grev ve
direnişlerin bundan sonraki etkinlik ve başarı şansını dahi bunların
katılımı koşuluna bağlayan, krize karşı mücadelenin omurgasının
bunların tepkileri üzerine kurulmasını öneren yaklaşımlar, aristokratik
bir sınıf siyaseti önerisi özelliğine sahiptirler ve tehlikelidir.
c) Üretimin toplumsal karakteri -işin parçalara bölünmesi ve meta
ekonomisinin sınırlarındaki genişleme temelinde- büyüdü, genişledi.
Buna bağlı olarak proletaryanın toplumsal konumu güçlendi, toplum
içindeki yeri genişledi, ağırlığı arttı. (“Proletarya toplumsallaştı,
toplum proleterleşti” formülasyonu, bu tayin edici gelişmeyi vurucu
tarzda ifade eden bir slogan oldu. Yalnız, fantezi düşkünü heveskar
yenilikçilik ya da yeni heveskarlığı, bunun da suyunu çıkardı. Önüne
gelen her olguyu, Kırgızistan ya da Irak‘taki herhangi bir gelişmeyi
bile bu kalıbın yatağına yatırarak “açıklamaya” kalkıştı!!!
Daha ciddi bir abartı olarak, onsuz bir kapitalizmin olamayacağı/
kapitalizmin de onsuz kapitalizm olmaktan çıkacağı koskoca
bir küçük burjuvaziyi buharlaştırma vesilesi haline getirdi. Ne kadar
“kararlı ve tutarlı bir sosyalist devrimci” olduğunu kanıtlayabilmek
için, bu slogan temelinde, kitaplarda bile rastlanmayacak saflıkta bir
“kapitalizm kurgusu”, sadece “burjuvazi ile proletaryadan oluşan”
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bir kapitalist toplum anlayışı üretti. Marks’ın Kapital’de sırf “anlatım
kolaylığı sağlaması için başvurduğunu” defalarca belirttiği bir
soyutlama yöntemini, o tuttu, “toplumsal gerçeklik” tanımı olarak
toplumu içine sıkıştırmaya çalıştığı bir kalıp haline getirdi.
Düşünce ve tartışma enstrümanı olarak kullanıldığı sürece bunun
kimseye fazla bir zararı olmaz belki ama, tutup da siyasal strateji
ve taktiklerin belirlenmesi sırasında çıkış noktalarından biri haline
getirilmeye kalkışılacak olursa ciddi “sol” hatalara neden olabilir. Bu
yüzden dikkatli olmak gerekir.)
Proletaryanın toplumdaki konumunun güçlenip toplumsal ağırlığının
artışı, militan bir proletarya sosyalizminin savunucuları olarak işçi
sınıfı devrimcileri açısından, sosyolojik anlam ve sonuçlarından
da önce siyasal-ideolojik anlam ve sonuçları yönünden önemlidir.
Onlar bu gelişmeyi öncelikle bu yönden ele alıp önemserler. Çünkü
bu, işçi sınıfının toplumdaki devrimci öncü konumunun pekişip
güçlenmesi anlamına gelir ve bu gerçeğin gözlere sokulmasını,
kabullenilmesini kolaylaştırıcı bir işleve de sahiptir.
d) Proletarya enternasyonalizminin nesnel zemini, tarihin hiçbir
döneminde olmadığı kadar güçlendi. Bugün artık sıradan bir işçi bilinci
bile, sendikal eylem ve mücadele sırasında dahi başka ülkelerdeki sınıf
kardeşleriyle birleşik eylemin, onların katkı ve desteklerinin önemini,
hatta bir bakıma zorunluluğunu kolayca görüp kavrayabilecek
durumdadır. Bu anlamda, sınıf mücadelesinin her cephesinde her
düzeyde enternasyonalizm, bir seçim ve tercih sorunu olmaktan da
çıkıp zorunluluk haline gelmiştir.
(Günümüzde artık sıradan bir bilincin bile gördüğü ve görebileceği kimi
gerçekler, “öncülük” iddiasındaki bilinçler tarafından bazen “nedense”
bir türlü görülemiyor. Teorik tartışmalar sırasında, lafa geldiği zaman
üretimin dünya çapında da toplumsallaşması, proletaryanın dünya
çapında da genişleyip büyümesi, mülk sahibi sınıfların hiçbirinde
olamayacak bir özellik olarak proletaryanın ‘dünya sınıfı’ olma
karakterinin gözle görülür bir açıklık ve belirginlik kazanması vb.
üzerine en ateşli söylev ve iddiaların sahibi olanların, iş bunların
pratikleşmesine, doğal ve mantıki sonuçlarına götürülmesine gelince
-özellikle de enternasyonal ilişkiler ve faaliyetin yanı sıra Avrupa’nın
emperyalist ve gelişmiş kapitalist ülkelerindeki işçi sınıfı hareketinin
devrimci militan temellerde gelişimi açısından da bir kaldıraç işlevi
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görebilecek hatırı sayılır bir göçmen işçi ve emekçi kitlesinin içinde
çalışmayı içeren yurtdışı faaliyeti ve örgütlenmesi konularındageçmişin otarşik devrim anlayışı ile biçime dayalı devrimcilik
kafasının devamı niteliğinde tez ve görüşlerle ortaya çıkmaları,
“sindirilememiş teorinin zararları” bahsinde incelenmeye değer
ideolojik bir vak’a özelliğindedir…)
e) Her şeyden önce devrimci sosyalist bir iktidar sorunu olan her
devrim, elbetteki hala burjuvazinin en başta kendi ülkesindeki
iktidarını yıkmakla yükümlüdür. Bu onun enternasyonalizm açısından
da en önde gelen, en yakıcı sorumluluğudur. Lakin günümüzde
hiçbir devrim, artık sadece kendi ülkesinde, kendisiyle sınırlı
düşünülemez.
Proleter dünya devrimi perspektifi, ML temellerde bir devrim
ve proletarya sosyalizmi anlayışının zaten doğasında vardır ve
Manifesto’dan bu yana da geçerliliğini yitirmemiştir!.. Emperyalizm
çağına girilmesiyle birlikte, bu ideolojik bir tercih sorunu olmanın
yanında, dünya burjuvazisi ve gericiliğin birleşik kuvvetlerinden
gelecek saldırı ve baskılar karşısında tecrit olup zayıf düşmemek için
pratik-siyasal bir zorunluluk özelliğini de kazanmıştır.
Bu zorunluluk, günümüzde hem burjuvazinin sınıf olarak dünya
çapındaki hegemonyasını güçlendirip pekiştiren neoliberal
küreselleşmenin beraberinde getirdiği yeni handikaplar yüzünden
çok daha yakıcı ve üstünden atlanamaz bir mecburiyet özelliğini
kazanmıştır hem de yine aynı neoliberal gelişme sayesinde üretimin
dünya çapındaki toplumsallaşmasının yanında değişik ülkelerin
proleterleri ve emekçi halklar arasındaki ilişki ve etkileşimin artması
sayesinde gerçekleştirilmesi daha fazla olanaklı güncel bir imkan
haline gelmiştir.
Bugün proletaryanın dünya çapında, bunun bir alt basamağı ya da ön
adımı olarak en azından Avrasya, Latin Amerika, Uzakdoğu Asya,
Afrika ve Avrupa ölçeklerinde birbirine dayanma zorunluluğu vardır.
Dünyanın her yöresinde, ama özellikle de Türkiye ve Kürdistan’ın
da yer aldığı stratejik Avrasya bölgesinde, Ortadoğu, Balkanlar ve
Kafkaslardaki komünistler, kendi ülkelerindeki burjuva iktidarlara,
emperyalizme ve kapitalizme karşı devrimin örgütlenmesini artık
otarşik bir darlıktan çıkarak bölgesel ölçekte düşünmek ve buna
uygun bir hazırlık ve yönelim içinde hareket etmek zorundadırlar.
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f) Üretimin dünya ölçeğinde de toplumsallaşmasına bağlı olarak
sosyalizmin sadece coğrafi zemini genişlemekle kalmamış, o aynı
zamanda güncel ve acil bir zorunluluk haline gelmiştir.Tarih
günümüzde sorunu artık pratik olarak da “Ya barbarlık içinde yok
oluş ya sosyalizm!” şeklinde koyuyor. Öte yandan kapitalist üretimin,
dünya çapında dikey olduğu kadar yatay doğrultuda da sıçramalı
gelişimi sayesinde düne kadar dünyanın kırlarını oluşturan coğrafyalar
ve ülkeler bile bugün kapitalist birer ‘atölye ülke’ konumuna gelmiş
durumda. Bu hem proletarya enternasyonalizminin hem de proleter
devrimin bölgesel ölçeklerde örgütlenebilmesinin nesnel zeminini
güçlendiren çok önemli bir gelişmedir.
Krizden zafere…
Neoliberal yeniden yapılanma, daha önce de belirttiğimiz gibi,
burjuvazinin, sermaye birikim süreçlerinde kendini gösteren
yapısal tıkanıklığa (kriz) “çare” arayışları sırasında süreç içinde
şekillendirdiği bir yönelimdi. Fakat sonuç olarak ona, krizini öteleme,
bu arada sistemi birçok yönden restore ederek egemenliğini görece
tahkim etme olanağını kazandırmakla kalmadı; tarihsel perspektif
bakımından ne kadar “geçici” bir karaktere sahip olursa olsun önemli bir
zafer kazandırdı. Kısacası burjuvazi krizini dahi zafere dönüştürebildi.
Burada, devrimci proletarya ve onun öncüleri açısından da çok önemli
bir ders saklıdır: İşçi sınıfı hareketi ve onun devrimci öncüleri, aynı şeyi
bugün kendi cephelerinden başarabilirler. Bugün özellikle de subjektif
etken düzleminde sürüp giden kronikleşmiş “önderlik yokluğu”
krizini, pekala tam tersine de çevirebilirler. Ama bunun için önce, “bir
yandan sakız çiğnerken bir taraftan da yürümeyi” becermeleri, teoride
ve pratikte devrimci bir atılımı birlikte örmesini başarmaları gerekli ve
şarttır.7
Hatırlatma bab’ındaki bu kısa değinmeden sonra neoliberal yeniden
yapılandırmanın dünyanın her yerinde burjuvaziye kazandırdığı
üstünlük ve avantajlara göz atmaya dönecek olursak şunları görürüz:
a) İşçi sınıfı hareketini, onunla birlikte emekçi halkların toplumsal
ve ulusal kurtuluş mücadelelerini dünya çapında geriletip yenilgiye
uğrattı. Sosyalizmin tarihsel yenilgisi, revizyonist sistemin utanç verici
bir biçimde çöküşü, dünya proletaryası ve ezilen yığınların gözünde
simgeleşmiş Vietnam Devrimi gibi devrimlerin, Latin Amerika,
Güneydoğu Asya ve Afrika’nın ünlü gerilla hareketleri ve partilerinin,
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İngiliz işçi hareketi gibi Avrupa’nın görece militan işçi hareketlerinin
uğradıkları yenilgiler ya da yarattıkları hayalkırıklıkları yanında her
ülkede bir biçimde yaşanan tasfiyecilik süreçleri ile de iç içe gelişen
bu süreç, yenilgiyi, siyasal ve sendikal olduğu kadar ideolojik ve
moral yönlerden de ağır ve ezici bir çöküntüye dönüştürdü.
b) Burjuvazi, işçi sınıfını dünya çapında büyük ölçüde örgütsüzleştirdi.
Sınıfın özellikle de sendikal alandaki geleneksel örgütlenme, mücadele
ve eylem biçimlerinden çoğunu etkisizleştirmeyi başardı.
c) Sermaye dünya çapında büyük bir hareket yeteneği ve akışkanlık
kazandı. Bilim ve teknolojideki ilerlemelerin kazandırdığı bu esneklik
ve hareket yeteneği sayesinde üretimi parçalara bölerek, tek bir
ürünün üretimini bile dünyanın her yöresine yayılmış biçimde
gerçekleştirebilme imkanına kavuştu. Bu sayede proletaryayı sadece
bölüp parçalamakla kalmadı, eylem ve direnişlerinin yaptırım gücünü
zayıflatarak ondan istediği zaman istediği yere kaçabilme olanağına
kavuştu,
d) Emperyalizm aşamasına geçişle birlikte bir dünya sistemi olarak
egemen hale gelen kapitalizmin bu üstünlük ve egemenliği neoliberal
dönemde büyüdü, genişledi, pekişti. Kapitalizmin dünya çapında
dikey olduğu kadar enine gelişmesi hızlandı. Eskiden dünyanın
kırları arasında yer alan coğrafyalar ve ülkeler, bu dönemde
emperyalist burjuvazinin üretim üssü olarak kullandığı kapitalist
ülkeler ve dünyanın sanayi havzaları haline geldiler. Bu gelişme,
emperyalist burjuvazi ve işbirlikçilerine muazzam karlar ve korkunç bir
sömürü olanağı kazandırmanın yanında, farklı ülkelerin proleterlerini
-tıpkı işsiz işçiler ordusunu proletaryanın çalışan kesimlerine karşı
bir koz olarak kullanmasına benzer biçimde- birbirlerinin hakları ve
mücadeleleri aleyhine kullanma olanaklarını genişletti.
e) Sermayenin merkezileşmesi ve yoğunlaşması -dünya ve tek tek
ülkeler ölçeğinde- olağanüstü boyutlar kazanmakla kalmadı, onun en
asalak ve en gözü dönmüş biçimini oluşturan para sermayenin ağırlığı
ve etkinliği hem genel ekonomi üzerinde (ve tabii siyaset ve ideo-kültürel
alanlarda da), hem de finans kapitalin bizzat kendi iç yapılanması/
bileşiminde de arttı (bu gelişme, para sermayenin karakteri/özellikleri
icabı, azami kar eğiliminin doğasından kaynaklanan mutlak egemenlik
ihtiyacını daha fazla büyütüp şiddetlendiren bir çarpan etkisine
sahiptir)
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f) Neoliberal yeniden yapılanma sürecinde burjuvazi sadece üretimin
örgütlenmesini ve genel olarak ekonomiyi yeniden yapılandırmakla
kalmadı ; bunun yanında siyasal egemenliğini, bunun temel aracı
olarak burjuva devleti, siyasal egemenliğin diğer araç ve yöntemlerini,
ideolojik-kültürel hegemonyasını ve nihayet toplumu, sınıf egemenliğini
olabildiğince güçlendirip pekiştirecek tarzda yeniden yapılandırdı.
Burjuvazinin sınıf egemenliği, kapitalizmin tarihi boyunca hiçbir zaman
salt ekonomide üretim araçlarının sahipliği ile onu tamamlayan siyasal
baskı ve zorun aritmetik bir toplamı basitliğinde şekillenmemiştir.
Üretim sürecindeki hakim konum ile bu temel üzerinde yükselen
siyasal egemenlik mekanizmaları yanında ideolojik- kültürel egemenlik
ile onun üretilip topluma empoze edildiği kurum ve araçlara dayalı
olarak şekillenen bu egemenlik, her zaman katmanlı bir yapıya
sahip olmuştur.
Hatta bu yüzden, merkezi siyasal iktidar sorununu dışta bırakan,
ondan bilinçli bir kaçışın ürünü değişik türden reformist “iktidar
anlayışları” üretilmesine zemin oluşturmanın yanında (İmralı’daki
Öcalan‘ın “özgün bir marifetmiş” gibi pazarlamaya çalıştığı
“iktidarsızlık teorileri” bunların suyunun suyu, bir yönüyle de kırma
halidir zaten); Gramsci‘nin egemenlik çözümlemeleri ve yapısalcılığın
“göreli özerklik teorileri” gibi, dikkate değer özgünlükleri yanında
Marksizmin devlet ve devrim çözümlemeleriyle bariz bir biçimde de
çelişen ideolojik yaklaşımlar, çıkışlarını yine egemenliğin bu katmanlı
karakterinden alan çözümlemelerdir.8
Fakat sınıf egemenliği ve bunun korunup sürdürülmesi sorunu,
her şeyden önce siyasal egemenlik (iktidar) sorunudur ve bunun
özünü de baskı ve zor oluşturur. Kim, hangi yönden gelerek,
hangi gerekçelerle, hangi biçim altında yapmaya kalkışırsa kalkışsın,
devrimcilikle devrimden kaçışın her türü arasındaki ilk ayrım
noktasını oluşturan bu basit gibi görünen temel gerçeğin üzerinden
atlamaya, kenarından dolanmaya, üstüne basıp geçmeye, bu yönü
önemsizleştirmeye vb. kalkışırsa, o Marksizmin ve Leninist tarzda
bir devrimciliğin dışından konuşuyor demektir.9
Neoliberal yeniden yapılanma süreçlerinin sonunda burjuvazinin
sınıf olarak egemenliğinin katmanlı yapısı daha da yetkinleşerek
daha girift bir hal aldı. İşin çekirdeğinde bulunan siyasal egemenlik
alanında ve onun temel aygıtını oluşturan burjuva devletin yeni
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yapılanmasında bu değişimin yönü, burjuva liberal demokrasinin
klasik biçimleri, mekanizma ve kurallarını da kendisine artık bir
ayak bağı olarak gören, faşizme özgü uygulama ve yönelimleri
giderek genişleyen bir tarzda daha belirgin olarak içerir hale gelen
daha baskıcı ve despotik bir rejim şekillenmesi yönündedir.10
Bu süreçte özellikle iki etken belirleyici bir konuma sahiptirler: Bunlardan
birincisi, genel olarak finans kapitalin ama onun içinde bile daha çok
emperyalist para sermayenin ihtiyaçları ve korkularıdır. Bu etken,
burjuvazinin sınıf egemenliğinin dünya çapındaki yeni yapılanmasının
‘yapısal‘ belirleyenidir. Sürece yön veren diğer özel etken ise, burjuva
devletlerin “güvenlik” kaygılarını paranoik bir korkuya dönüştüren
-kimlerin işi olduğu şüpheli- 11 Eylül sendromudur. Bu da geniş bir
zaman dilimini kapsayan ‘konjonktürel‘ bir belirleyen olmuştur.
g) Herşeyi metalaştırıp meta ilişkilerinin alanını genişletmek zemininde
geliştirdiği yeni egemenlik yöntemleri sayesinde sistemin toplumsal
dayanaklarını göreli olarak hem genişletti hem de pekiştirdi.
En başta da orta sınıfları, emperyalizm çağında sosyal temeli
alabildiğine daralıp incelen kapitalizmin geriye kalan bu son
toplumsal dayanağını, 1960 ve ‘70’li yıllara kıyasla sisteme tekrar,
hem de tekelci sermayenin azami kar-mutlak egemenlik ihtirasının
imkan verdiği sınırlar içinde olabilecek en istikrarlı biçimde yeniden
bağlamayı başarabildi.
Devlet zoru ve baskısından duyulan korku ile meta ideolojisi ve
kültürünün baştan çıkarıcılığının harmanı temelinde benzer bir sosyal
dayanağı, orta sınıflara kıyasla daha ince ve daha istikrarsız bir tabaka
olarak proletarya ve ezilenler arasında da yaratabildi maalesef.
Onun bu başarısında, devrimci bir alternatifin/öncünün yokluğu ile
tasfiyeciliğin katkısı büyüktü. Burjuva ideolojisinin son 20-25 yıl içinde
oldukça derinlere işlemiş olan bu ideo-kültürel etkisi, devrimci bir
öncülüğün yeniden inşası sürecinde, sınıf ve kitleler içinde güç
toplanmaya çalışılırken en fazla karşılaşılacak, üstelik en zorlu engel
olacaktır. Ancak yeni bir devrimci öncü partinin, yeni tipte bir devrimci
öncülüğün inşası sürecinde bu hegemonyanın kırılması da şarttır.
Proletaryanın devrimci sosyalist dünya görüşü ve değer yargılarının
propagandası temelinde sistemli ve sürekli, sıkı ve inatçı bir
ideolojik kültürel savaşım gerektiren bu hegemonik etki, sadece
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propagandaya dayalı bir ideolojik mücadele yoluyla altedilemez.
Bu sınırlar içinde kalan bir yaklaşım, sonuç alıcılık açısından kesinlikle
yetersiz, ideolojik- siyasal açıdan ise sağcı ve reformist bir
yaklaşımdır. Kuşkusuz şart ve önemli olan bu ideolojik propaganda
savaşı, aynı zamanda, a) kesinlikle çekim gücü yüksek somut
alternatif proje ve pratikler ortaya konulmak suretiyle desteklenip
güçlendirilmek zorundadır. b) Hayatın her alanını içermesi gereken bu
alternatif pratikler yönelimi, (her türlü reformist muhalefet eğiliminden
temel farklılık noktası olarak) devrimci siyasal mücadeleyi ve merkezi
iktidar sorununu, devrim ve proletarya sosyalizmi yönelimini merkeze
koyan devrimci bir iktidar perspektifiyle biçimlendirilip yürütülmek
zorundadır.
Gücün içinde saklı güçsüzlük
Kapitalizmin neoliberal yeniden yapılandırılması, işçi sınıfı ve
ezilen halklar, toplumsal ve ulusal kurtuluş mücadeleleri karışında
burjuvaziye “geçici” nitelikte de olsa bariz bir zafer ve çokyönlü
üstünlükler kazandırdı kazandırmasına belki. Ama, onun yol açtığı
büyük ve sarsıcı değişimleri, sadece burjuvaziye üstünlük ve
avantaj kazandıran yönlerinden okuyan baştan yenik ve teslimiyetçi
yaklaşımların göremedikleri, lafını ettikleri durumlarda bile anlam
ve önemlerini yeterince hesaba katmayan bir aleladelikle şöyle bir
değinip geçtikleri burjuvazinin aleyhine sonuçlar da doğurdu.
Bunların çoğu hala potansiyel birer dinamik ve olasılık durumundadır,
etkili bir devrimci öncü müdahale ve inisiyatif geliştirilmediği
sürece fiili bir imkan ve güce dönüştürebilmeleri de mümkün
değildir.
Sorunun düğüm noktası, yakalanması gereken can alıcı halka
da burası zaten: Günümüzde devrimci militan bir sınıf hareketini
örgütleyip geliştirebilmek için, çoğu potansiyel bir imkan durumundaki
bu dinamiklere pratik olarak yüklenmek zorunluluğu vardır;
fakat bu pratiği örgütleyecek adına layık bir devrimci öncülüğün
örgütlenebilmesi için de önce onun bunları görmesi ve bilince
çıkarması gerekmektedir.
a) Kapitalizmin dünya çapındaki yayılışı, burjuvazinin karlarını ve
sömürü olanaklarını büyütmenin yanında dünya proletaryasının farklı
bölüklerini birbirlerinin aleyhine kullanma olanaklarını büyüttü belki
ama; aynı gelişme diğer yandan, proleter sosyalist devrimin dünya
69

-ve bölgeler- ölçeğindeki zeminini kuvvetlendirdi, tek tek ülkeler
ölçeğinde de tabanını ve gerçekleşme olanaklarını büyüttü,
b) üretimin sektörler ve ülkelerin sınırlarını da aşarak dünya çapında
toplumsallaşmasının yanı sıra insanlığın toplumsal üretici güçlerinin
ulaştığı gelişme düzeyinde bilim ve teknolojinin sermayenin büyüyen
“azami kar” ihtirasını tatmin uğruna insanlığın olduğu kadar doğanın
da çıplak gözle görülebilecek kadar korkunç boyutlarda tahribine yol
açacak şekilde kullanılması nedeniyle sosyalizm, sıradan bilince
bile kolayca kavratılabilecek ölçüde yakıcı, acil ve güncel bir
zorunluluk haline geldi,
c) Bilim ve teknolojideki gelişmeler, burjuvaziye sömürüyü
katmerlendirme olanakları yanında büyük bir hareket olanağı ve
akışkanlık kazandırdı belki ama; aynı gelişme diğer yandan, tek
tek ülkeler ve dünya ölçeğinde, geçmişteki girişimlerden kesinlikle
çok daha büyük avantajlara sahip gelişkin bir sosyalizmi inşa
edebilmenin nesnel koşullarını çok daha fazla olgunlaştırdı,
d) Kapitalizmin yapısına içkin dinamikler ve yasaların işleyişi,
burjuvazinin neoliberal birikim modeline geçişle ötelemeyi başarabildiği
yapısal krizini, bazı yönlerden ağırlaşmış olarak tekrar gündeme getirdi.
Üstelik bu kez ABD gibi emperyalist kapitalizmin merkez üssünden
başlayarak çevreye doğru genişleyen ve henüz dibide görünmeyen
bu krizi, sınıf ve emekçi yığın hareketinin yetersizlikleri, en başta da
dünya çapında sürmeye devam eden devrimci önderlik yokluğundan
dolayı bir kez daha ötelemeyi başarabilecek olsa dahi, 1980’ler ve
‘90′ların neoliberalizmi artık geride kalmıştır.
Kapitalizmin krizlerden azade olmadığını ve onun en istikrarlı halinin
bile her an tersine dönebilecek istikrarsızlık ögeleri ve dinamiklerini
içerdiğine ilişkin Marks tarafından ortaya konulmuş ve Marksizmi,
siyaset bilimi ve tarih felsefesi olarak da bilimsel devrimci bir
öğreti kılan temel gerçeklerin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini
hayat bir kez daha hatırlatmıştır. Bu basit ama tayin edici gerçekleri
dahi unutturacak ölçüde akılları başlardan alan neoliberal istikrarın
o sarsılmaz görünen sağlamlık ve dengesinin yerinde bugün yeller
esiyor olması, kapitalizmin yeteneklerine, krizlerini ve sorunlarını
aşma kapasitesine iman sahibi “çözümlemelerin” neo Bernsteincı
karakterinin yanında oportünist rehavet öğütlerinin içyüzünün ve
anlamının -görmek istenilirse şayet- görülmesini de kolaylaştırıcı bir
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işleve sahiptir.
e) 1990’ların başında kapitalizmin ebedi zaferini ve tarihin sonunu
ilan eden emperyalizmin neoliberal versiyonunun, Marksist hareketin
saflarında bile kimi beyinleri dumura uğratan ideolojik demagoji ve
iddialarının foyasının bizzat hayat tarafından 10-15 yıl içinde ıskartaya
çıkarılması, sistemin ideolojik hegemonyasının duvarlarında da
büyük çatlaklar anlamına geliyor. Düne kadar kapitalizmin gücüne
ve yaratıcılığına düzülen övgülerin yerini, şimdilerde kapitalizmin bir
geleceğinin olup olamayacağı sorgulamaları aldı. 1989 çöküşünün
burjuvaziye ve kapitalizme sağladığı avantajın bir benzeri, şimdi
nesnel olarak tersine dönmüş, burjuvaziye ve kapitalizme karşı
kullanılabilir bir imkan haline gelmiştir. Bu tabii ki bu istismarı
devrimci bir tarzda yapacak devrimci bir öncü ihtiyacındaki büyüme
ve yakıcılaşma anlamına gelir.
Hangi stratejik sonuçları çıkarmalı, neleri esas almalıyız:
1980 sonrası neoliberal dönüşümünün proletarya ve burjuvazi
cephesinden doğurduğu lehte ve aleyhte sonuçlar üzerine belki
daha çok şey söylenebilir. Bu değinmeler yetersiz bulunup, kavrayış
çerçevemizi genişletecek daha bir dizi başka olgu, dinamik ve süreç
bunlara eklenebilir.
Bunları akademik dünyadan bile bulmak mümkün. Zaten dünyada
30 yılı bulan bir tartışma, araştırma, inceleme faaliyetleri yürütülüyor
bu konuda. Sadece Marksist eğilimli olanlarla da sınırlı kalmayan
yerli ve yabancı çok sayıda iktisatçının, sosyal bilimcinin, siyaset
bilimcisinin, hatta doktora ve master öğrencilerinin sayısı binlerle ifade
edilebilecek çok dikkate değer araştırmaları ve çözümlemeleri var.
Hiçbir komplekse kapılmadan bunlardan yararlanmak, Marksizmin
süzgecinden geçirdikten sonra alıp kullanmak, yeni açılımlara dayanak
yapmak gerekiyor. Bunlara ulaşmak “internet çağı”nda o kadar zor bir
iş değil. Büyük bir marifet de gerektirmiyor.
Ama meselenin “özel marifet” gerektiren can alıcı bir noktası var:
Bunlardan hangi sonuçlar çıkarılıyor? Büyük dönüşümün hayatın
her alanında yol açtığı değişimlerin az ya da çok etkileyici bir tasvirini
herkes yapabilir ve yapıyor da zaten. Ama proletarya ve emek
hareketini militan bir sosyalizm mücadelesi çizgisinde örgütleyip
geliştirebilmek için onlardan çıkarılması gereken doğru ve devrimci
stratejik ve politik sonuçları herkes çıkaramaz!.. Bunu ancak devrimci
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bir teoriyi -özüne ve ruhuna sadık kalarak- kendisine rehber alan
devrimci öncüler yapabilir.
Öncelikle teorik sorumluluk alanına giren bu sorumluluk, nasıl ki
devrimci öncü sorumluluğunun bölünmez bir bütün oluşturan diğer
alanlarında da (ideoloji, siyaset-taktik, örgütlenme ve pratik) hakkının
layıkıyla verilebilmesinin tayin edici başlangıç adımını oluşturuyorsa;
devrimci öncülük iddiasının hakkının her cephede layıkıyla verilip
verilememesi de günümüzde çok daha yakıcı ve tehlikeli bir boşluk
haline gelmiş olan öznel alandaki boşluğun kapatılabilmesinin tayin
edici ilk adımını oluşturuyor.
Soruna bu diyalektik bütünlük ilişkisi içinde baktığımızda, günümüzde
militan bir komünistlik ve proletarya sosyalizmi çizgisinde yeni bir
devrimci öncünün ve öncülüğün inşa edilebilmesi için, günümüzün
kapitalizm gerçekliği içindeki hangi olgu ve dinamikleri esas
almak, devrimci açıdan daha doğru ve isabetli bir tutum olur?
Soruyu şöyle de sorabiliriz: 21. yüzyılın devrimci öncülük anlayışı
ve partisi, tehlike-fırsat diyalektiği bütünlüğü kapsamında öncelikle
hangi temel olgu ve dinamiklere dikkat edilerek, hangi temel özellikler
çerçevesinde, nasıl inşa edilmelidir?
Bunlardan ilk gruptakileri beş ana başlık altında toplayabiliriz:
1) Son 30 yılın dünya tarihi ve pratiği, kapitalist emperyalizmin temel
karakteristik çizgi ve özelliklerini korumaya devam etmekle birlikte,
bunların ne altyapıda ne de üstyapıda hiçbir zaman değişmez
sabitler şeklinde aynı kalmadığı ve kalamayacağı gerçeğini bir
kez daha gösterdi. Proletaryaya devrimci öncülük iddiasını taşıyan
ML komünistler, bundan ilk temel ders olarak, şu stratejik sonuçlar
bütünlüğünü çıkarmalıdırlar:
Teoride ve pratikte, düşüncede ve eylemde hiçbir zaman, hiçbir
donmaya izin vermeyen dinamik bir önderlik ve öncülük
zorunluluğu, partinin “gerçeklik duygusunu” ve devrimci iç
dinamizmini yitirmesine asla izin vermeme sorumluluğu, özellikle
de politika ve taktiklerin üretimi, çalışma tarzı ve örgütlenmeye ilişkin
her konuda çözümlerin merkezine daima sınıfla ve kitlelerle ilişkiyi
koyan bir anlayışla hareket etme zorunluluğu…
2) Marks, sosyalizmin geleceğinin işçi sınıfının bugünkü
mücadelelerine çözülmezcesine bağlı olduğunu her fırsatta belirtir.
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21. yüzyılın devrimci öncülük, önderlik ve parti anlayışının bu gerçeği
aklından hiç çıkarmaması gerekir.
Sınıfla ve kitlelerle ilişki sorunu, onun düzeyi ve içeriği, basit bir nicelik
artış ve büyüme sorunu değildir. Sayıca büyümenin sağlayacağı
güç ve avantajlar kadar, hatta ondan da önce, tarihsel bir perspektif
bakımından ideolojik-siyasal anlam ve sonuçları açısından önemli
ve tayin edicidir. Bu ilişki ve onun gelişkinlik düzeyi, herşeyden önce
proleter devrim ve sosyalizmin nasıl ya da ne ölçüde kavrandığının
göstergesi niteliğindedir. “Proletaryanın kurtuluşunu proletaryanın
kendisinin gerçekleştireceğini” bilen ve bu kavrayışın devamı olarak
“devrimin ancak kitlelerin eseri” olacağına inanan bir devrimcilik,
devrimin örgütlenmesi ve hızlanmasının bütünüyle sınıfın
kazanılmasına ve örgütlenmesine bağlı olduğunu da görmek
zorundadır.
Dolayısıyla sınıfla ilişkinin düzeyi, gerçekte proleter devrim ve
sosyalizmin, gerçekleşmesi mümkün güncel pratik bir hedef
olarak mı yoksa ne zaman ve nasıl geleceği belirsiz bir geleceğin
sorunu olarak mı görüldüğünün somut göstergesi özelliğine
sahiptir.
İkinci olarak, sosyalizmi inşanın hızı ve temposu, her zaman öncelikle
proletaryanın bilinç ve örgütlülük düzeyinin gelişme derecesine
bağlıdır. Onun için, faaliyetleri sırasında ufkunu sadece an’ın ya da
görünür bir yakın geleceğin sorunları ve sorumlulukları ile sınırlayarak
hareket eden bir “öncülük” anlayışının sosyalizmi kavrayışında da
bir sığlık ve yetersizlik var demektir. Ve bu derinlik yoksunluğunun,
tarihsel olarak hangi sorunlarla karşılaşmaya ve sonuçta nasıl bir
tıkanmaya mahkum olduğu, özellikle de Doğu Avrupa ülkelerindeki
sosyalizm deneyimlerinin pratiklerinden de görülebilir.
O zaman, 21. yüzyılın partisi, kendisini sadece günün ve yakın
bir geleceğin sorunları ve yükümlülükleri ile sınırlayamaz! Bu kez
bunların üzerinden atlamaya kalkarak değil, bunları yerine getirirken,
devrimin örgütlenmesi ve gelişimi sürecinde de sosyalizmin inşası
sırasında da başarı-başarısızlık, avantajlar-dezavantajlar, olanaklarhandikaplar diyalektiğinin şekillenişinin olsun, kullanabileceği araç
ve yöntemlerin zenginlik ve çeşitliliğinin olsun birçok şeyin sınıfla ve
sınıf hareketiyle bugünden nasıl bir ilişki kurduğuna olan bağımlılığını
düşünerek hareket etmek zorundadır. Enver Hoca, stratejik-taktik
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önderlik sanatını her türlü kuyrukçuluk ve aşamalılıktan ayıran özsel
farklılıklardan birini şöyle tanımlar: “Hareketin her evresinde, bir sonraki
aşama için en elverişli tarihsel koşulları hazırlama perspektifiyle hareket
etmek”. Burnunun ucundan ötesini görmek ve örgütlemek isteyen 21.
yüzyılın öncülük ve parti anlayışı, bu sözü Lenin’in, “devrimci sosyalist
politika eğer sınıfın geniş yığınını sarsmayı, onun ilgisini uyandırmayı,
onu olaylara etkin ve öncü biçimde katılmaya çekmeyi hedeflemiyor
ve başaramazsa, o zaman bir oyun olarak yozlaşmış demektir” sözü
ile birlikte kulağına küpe yapmak zorundadır.
3) Bu noktada, tarihsel süreçlere bilinçli müdahalenin temel araçları
olarak siyasal taktiklerin ve devrimci pratiğin önemi çıkar karşımıza.
Özellikle de devrimci bir pratiğin, hem eğitici hem esinlendirici ve tabii
en başta da dönüştürücü-özneleştirici rolü ve önemi ile karşılaşırız.
Sınıfın ve sınıf hareketinin, dünyanın hemen her yerinde kendisini
yeniden bulmaya çalıştığı, silkinip ayağa kalkma hamlelerini
sıklaştırdığı, bunu yaparken de örgütlenme ve eylemin yeni yol ve
yöntemlerini aradığı bir tarihsel evrede devrimci pratiğin bu rolüne
sırtını dönen, onu küçümseyip geriye iten her yaklaşım, yeni bir model
temelinde parti davasını da, devrimi ve devrimci öncü sorumluluklarını
da geriye itiyor ve önemsemiyor demektir.
Geçen yüzyılın başında olduğu gibi bu yüzyılın başlarında da
-özellikle de kapitalizme karşı alternatif arayışlarının krizle birlikte
tekrar yoğunlaştığı şu tarihsel evrede- zamanımızın en önemli sorunu,
Rosa‘nın sözleriyle, “proletaryanın eylem kapasitesi, eyleme
geçme gücü, sosyalist iktidar iradesidir”. Bu konuda, Alman sosyal
demokrasisinin, kendileriyle birlikte II. Enternasyonal’i de çürüten
reformist önderlerinin “gerçekçiliğiyle”, günün öncü sorumluluklarını
devrimci bir bütünlükten uzak ele alışlarıyla ve onların içindeki faaliyeti
gerçekten devrimcileştirecek olanlara kayıtsızlıklarıyla değil, yine
Rosa’nın sözleriyle, “gerçek bir devrimci partinin tarihsel imkanların
sınırları dahilinde yapabileceği (ve yapması da gereken-nba)” şeyi
yapan Bolşeviklerin, o içi geçmiş “Marksistlere” teoriye aykırı
çarpıklık olarak görünen gözükaralığı ile hareket etmesi ve “cüret
ettim” diyebilmesidir!..
21. yüzyılın partisi, sırf bu tayin edici kesitle de sınırlı kalmayarak,
lafta çok doğru şeyler söyleyip çok etkileyici kararlara sahip olan, ama
iş pratiğe gelince bunları hep “unutan” 20. yüzyılın başlarındaki II.
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Enternasyonal partilerinden pratikte de farklı olarak, gerçek anlamda
devrimin partisi olmak zorundadır!…
4) Sınıfa gücünü ve yeteneklerini hissettiren, bu anlamda çekim gücü
yüksek politik ve pratik bir odak olarak sivrilmeli, bu özelliği ile
daima sınıfın ve kitlelerin görüş alanı içinde olmayı başarabilmelidir.
Neoliberalizm karşısında uzun süren ağır ve ezici bir tarihsel
yenilginin arkasından kendisine gelip yeniden doğrulmaya çalışan
sınıfın ve sınıf hareketinin gelecekteki niteliğini ve gelişim
çizgisini de belirleyecek tayin edici bir tarihsel evrenin içinde
bulunulduğu bilinciyle hareket etmeli; ikisi de kendi cephelerinden
yeniden doğmanın sancılarını yaşayan sosyalist hareketle işçi sınıfı
hareketinin devrimci militan bir sosyalizm çizgisinde buluşarak
birbirlerini bütünleyip güçlendirmeleri imkan ve potansiyellerini taşıyan
“zamanın ruhunu” yakalamalıdırlar.
Komünistler ve devrimciler, eğer bu tarihsel fırsatı da göremez ve
kaçırırlarsa, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kendi tabutlarının
çivisini kendi elleriyle çakmış olurlar. Proletaryayı ve proletarya
hareketinin geleceğini, en iyimser olasılıkla Latin Amerika’da
yaşandığı gibi sınıfın dar görüşlü, akılsız dostlarına, fakat daha güçlü
bir olasılık olarak yeni tipte faşizm ve gericiliğin ellerine terketmiş
olmanın tarihsel vebalini de şimdiden üstlenmiş olurlar.
5) Kapitalizmin Marksizm tarafından olağanüstü bir yetkinlikte
çözümlenip ortaya konulan yasaları yine hükmünü yürüttü ve neoliberal
birikim politikaları ile yapısal krizini ötelemeyi başaran emperyalizm
yine tekledi. Artık Dünya Bankası ya da TÜSİAD patronlarının
ağzından bile -tıpkı ”tarihin sonu”nun ilan edildiği 1990’larda olduğu
gibi- “Hiçbir şey artık eskisi gibi olamaz” sözünü sık sık duyduğumuz
yeni bir düzleme geçiliyor.
Bu düzlemin nasıl şekilleneceği, hangi yönde nasıl seyredeceği,
karakteristik çizgilerinin neler olacağı vb. konuları, tamamen proletarya
ve emek hareketi cephesinin dünya-tarihsel ölçekte sergileyeceği
tutuma bağlı. Bu tutumun, tarihin oluşumu üzerinde belirleyici bir
inisiyatif düzeyini yakalayıp etkili olabilmesi ise tamamen devrimci
öznel etken ayağındaki boşluğun giderilip giderilememesine bağlı.
Bu tarihsel sorumlulukla (aynı zamanda fırsatla) karşı karşıya bulunan
komünistler ve devrimcilerin, bu sorumluluğun hakkını verebilmeleri
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için, önce neoliberalizmin bilinçlerinde ve yüreklerinde bıraktığı
tortulardan arınmaları gerekiyor. Günümüzdeki olgu ve süreçlerin
ele alınışı sırasında, 1990’ların hatta 2000’lerin başının ruh hali ve
ölçütleri ile, kavram ve kalıplarıyla düşünülüp hareket edilemez artık!..
“Konjonktüre bağımlı bir bilinç” bile bunu yapamaz ve sürdüremez!.. Bu
noktada yeni bir kopuş şart ve bu kopuş devrimci bir karakterde,
militan bir sosyalizm anlayışı doğrultusunda bir kopuş olmak
zorundadır!..
Bu deneyim bize aynı zamanda, düşüncede ve pratikte konjonktüre
bağımlılıktan kurtularak, bakışımızın odak noktasına daima
pratikleşmiş güncel bir zorunluluk olarak da komünizm tarihsel
amacını koymayı, bugüne, bugünün olgu ve süreçlerine öncelikle
oradan bakmayı hatırlatan tarihsel bir ders olmalı!.
21. Yüzyıl partisi hangi temel özelliklere sahip olmalıdır?
Bu sorunun yanıtı, sadece neoliberal kapitalizmin günümüzde ulaştığı
gelişme düzeyinin temel unsurları ile 20. yüzyılın sosyalizm pratiklerinin
ağırlıklı olarak olumsuz deneyimlerinden çıkartılması gereken
dersler ışığında verilemez. Bunlarla birlikte ve bunların da içeriğini
belirleyecek şekilde asıl hareket noktası, proletaryanın komünizm
tarihsel amacı, bu temelde kurmayı hedeflediği toplum düzeninin ve
insan-birey özelliklerinin, burjuvazinin iktidarına ve kapitalizme karşı
devrim mücadelesini veren bir savaş örgütü olarak militan bir proleter
örgütün sahip olması gereken diğer temel özellikler bütünlüğü içinde
olabilecek en geniş sınırlar içinde somutlanması hedefi olmalıdır.
Bu temel anlayış, bir varoluş ve faaliyet felsefesi olarak, partinin
sadece programında ve politikalarında, siyasal strateji ve taktiklerinde,
çalışma ve örgütlenme tarzında somutlanmakla kalmamalı; bunları
da belirleyecek dinamikler ve mekanizmalar olarak, bunlardan da
önce -ya da en az bunlar kadar önem verilerek- partinin iç yapısında,
ilişkiler sistematiğinde, işleyiş mekanizmalarında, temel ölçütleri ve
değer yargılarında, kadro bileşiminin yapısı ve kadrosal şekillenme
süreçlerinde, faaliyeti sırasında kullandığı biçim ve yöntemlerde
proletarya için başlı başına bir çekim ve övünç kaynağı
oluşturacak bütünlükte, netlik ve yetkinlikte cisimleşmelidir.
Özellikle de 20. yüzyılın parti ve sosyalizm pratiklerinin, sadece
proletaryanın ve sosyalizmin en yakın ya da potansiyel müttefikleri
arasında değil, bizzat sınıfın kendisinde de yarattıkları şaşkınlık ve
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hayalkırıklıklarının, kuşku ve güvensizliklerin büyüklüğü göz önüne
getirilecek olursa, “21. yüzyıla sosyalizmi yazma” iddiasıyla ortaya
çıkacak komünist olduğunu iddia eden her örgütlenme en başta buna
büyük önem vermelidir.
Yalnız bunu sadece bir propaganda unsuru ve avantajı olarak gören sığ
bir pragmatizme düşmeden, Marks’ın, “Pratikte ileriye doğru atılan
her adım, teorik açıdan kusursuz bir düzine programdan daha
etkilidir” öğüdünü akılda bulundurarak hareket etmeli; günümüzde
bu özelliğin, kendisini, neoliberal gericilik yıllarının içini boşaltıp
mecalsizleştirdiği her türlü iktidarsızlaşmadan, kendiliğindencilik ve
kuyrukçuluğun her türlüsünden, herhangi bir devrimcilikten olduğu
kadar herhangi bir “sosyalistlik”ten de farklı kılacak temel bir ideolojik
tutum ve tutarlılık sorunu olduğunu görmeli, sınıf mücadelesinin her
cephesinde buna denk bir duruş sergilemelidir.
21. Yüzyılın partisi, bu çizgiler yanında:
I- Her şeyden önce kolektif bir organizma olmak zorundadır.
Mücadelenin olağanüstü sertleşmesi, iç savaş ya da cunta dönemleri
gibi istisnai süreçlerin yaşanıyor olması, gizlilik ve güvenliğin temel
gerekleri ile sınırlı zorunluluk halleri dışında parti içi demokrasiyi
esas almalı, onu olabilecek en geniş ve en etkin biçimde işletmeyi
merkeze koymalıdır. Bu temel yaklaşımdan hareketle:
- Bütün temel organlar ve kadrolar, partinin somut durumu, gelişmenin
yönü, karşı karşıya olunan sorunlar, girilmesi düşünülen stratejik
yönelimler konularında yılda en az bir kez olmak üzere düzenli
bilgilendirilmelidirler. Partinin gerçek durumuna ilişkin bilginin bütün
alt organlar ve kadrolarla paylaşılması, taban denetimi ve eleştirinin
işler hale getirilmesinin olduğu kadar politikaların oluşturulması,
stratejik kararların alınması süreçlerine katılım ve inisiyatifin önünün
açılabilmesinin de ilk koşuludur.
- Katılım ve inisiyatifin önü, yönetici organların ve kişilerin keyif ve
tercihlerine bağlı olmaksızın herkes için – en başta da yönetici
organları ve oralarda yer alan kadroları- bağlayıcı ilke ve kurallar
temelinde sürekli açık tutulmalıdır. Özellikle de partinin gelişim
seyrini belirleyecek önemdeki stratejik kararların alınması ve temel
politikaların belirlenmesi süreçleri, mutlak bir zorunluluk olarak
demokratikleştirilmelidirler. Partinin yönetici organları, en başta
da MK, somut duruma ve koşullara bağlı olarak bunun yöntem ve
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biçimlerini farklılaştırabilirler fakat özünü ve etkinliğini hiçbir
gerekçe ile ortadan kaldıramazlar.
- Parti içinde hiçbir fonksiyon ve görevin özel bir ayrıcalık
konusu haline getirilmesine meydan verilemez. Bu konudaki
tüzük hükümleri, uygulamada karşılaşılan eğilimleri de dikkate alacak
şekilde dinamik bir yoruma tabi tutularak güncellenmeli; bu yorumlama
ve güncelleme faaliyeti, konuya ilişkin ideolojik-siyasi bir eğitim aracı
haline de getirilerek mutlaka parti kamuoyunun katılımıyla ve onun
genel eğilimleri doğrultusunda yürütülmelidir.
- Çeşitli konularda azınlıkta kalan görüşlerin çoğunluk haline
gelebilme haklarına kesin saygı gösterilmeli; bu saygının lafta
kalmaması için, kapitalizme ve burjuvaziye karşı savaşımda
partinin eylem birliğine halel getirmemek koşuluyla -tüzüksel
bir ifadeyle “hizipleşmemek şartıyla”- teorinin ve siyasetin bütün
temel sorunlarında farklı görüşlerin parti kamuoyunda açıkça
ve özgürce tartışılabilmesini mümkün kılacak araç ve yöntemler
geliştirilmelidir; özellikle de internetin sunduğu olanaklar bu yönden
de değerlendirilmelidir.
Bunlar, partinin “kolektif bir organizma ve irade” olarak yapılanması
ve işleyişinin temel ögeleri olarak görülmeli, sahiplenilmeli,
özümlenmeli ve uygulanmalıdır.
II- Sınıfa ve yığınlara tepeden bakan bir kibirden ve yabancılaşmadan
uzak olmalı; doğrunun tekeline sadece kendisinin sahip olduğu
yanılsamasıyla hareket etmemeli; sadece “öğreten” değil sınıftan,
kitelelerden ve hayattan “öğrenmeyi” de bilen bir öncülük
anlayışına, bunun esneklik ve açıklığına sahip olmalıdır.
III- “Öncülük” misyonunu etikete -ve iddialara- dayalı, sabit ve değişmez
bir statü olarak değil, proletarya ve emekçi insanlığa komünizm
tarihsel amacı doğrultusunda yol gösterici bir işlev olarak görmeli;
kendisinden bu doğrultuda beklenen işlevleri yerine getiremeyen,
getirir olmaktan uzaklaşan hiçbir kişi, organ, mekanizma, kural ya
da ilişkiye “dokunulmazlık” tanımamalıdır.
IV- Bilgi, beceri ve kültür olarak insanlığın tarihsel birikimlerinin
en yetkin temsilcisi olmayı amaçlamalı; sınıfın ve emekçilerin
sadece en dürüst, en cesur, en fedakar, en adanmış vd. unsurlarını
değil, bunlarla birlikte en yetenekli, bilgi birikimi ve beceri bakımından
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da gelişkin en vasıflı ve gelişmeye en açık kesimlerini de bağrıda
toplamayı hedeflemelidir; vasıfsızlığa ve sınırlılığa asla prim
vermemelidir; günümüz kapitalizmi, bilim ve teknolojideki gelişmelere
dayalı olarak emeğe daha vasıflı bir karakter kazandırmakla hem bu
zorunluluğu daha mutlak ve tayin edici hale getiriyor hem de
buna elverişli bir insan malzemesini partiye kendi elleriyle yetiştirip
hazırlıyor.
V- Parti ne kadar kucaklayıcı ve kapsayıcı olursa olsun, ne sınıfın
bütününü ne de proletarya dışındaki sınıf ve kesimler içindeki birikim
ve yetenekleri bütünüyle kendinde toplayamayacaktır. Kapitalizm
koşullarında bunun imkansızlığının yanında, burjuvazinin iktidarı
koşullarında güvenlik açısından da risklerinin bilincinde olan parti,
bu yönlerden ihtiyatı bütünüyle elden bırakmaksızın, kendisinin
(örgütleyebildiği güçlerin) dışındaki uzmanlık birikimi ve
yeteneklerden, proletaryanın ve insanlığın kurtuluşu tarihsel
amacı doğrultusunda olabilecek en etkin biçimde yararlanabilmek
için gereken esneklik ve yaratıcılığa mutlaka sahip olmalıdır. Her
somut tarihsel evrenin koşullarını dikkate alarak buna en elverişli ve
en işlevsel biçim ve yöntemleri cesaretle uygulayabilmelidir.
VI- 21. yüzyılın partisi, hem kendi içinde hem de sınıfla ve toplumla
olan ilişkilerinde sadece ’sonuçlara’ kilitlenen bir parti olmamalıdır!
İşçi sınıfının ve toplumun beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayabilmenin
yanı sıra, komünist devrimcilik ve proletarya sosyalizminin irade ve
sistem olarak gücünü ve yeteneklerinin üstünlüğünü sergilemeninkitlelere göstermenin en etkili aracı olarak somut sonuçların önemini,
bu anlamda sonuç alıcı bir faaliyet ve etkinlik sergilemenin
zorunluluğunu görmekle birlikte; sonuçların elde edilme biçim
ve yöntemlerinin, bu konuda izlenen yolların, partinin (ve devrim
sonrasında rejimin) proleter devrimci karakterine ve komünizm
ideallerine uygunluğunu da en az sonuçlar kadar önemli ve tayin
edici bir nitelik sorunu olarak gören bir anlayışla hareket etmeli;
bu yaklaşım, onun parti anlayışına da, devrimci öncülük ve devrim
anlayışına da, proletarya diktatörlüğü ve sosyalizmi inşa anlayışına
da yol gösteren/biçim veren temel ilkelerinden biri olmalıdır!
VII- 21. yüzyılın partisi hücrelerine kadar işlemiş samimi ve tutarlı
bir enternasyonalist olmak zorundadır!.. Şu ya da bu ülkeye, ulusa,
ulusal topluluğa vb. değil dünya proletaryasına ait olduğunu,
onun ve dünya komünist hareketinin bir parçası olduğunu hiçbir
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zaman aklından çıkarmamalı, bütün faaliyetleri ve yönelimleri
sırasında uluslararası proletaryanın çıkar ve ideallerini göz önünde
bulundurarak, istemeden de olsa ona zarar vermekten kaçınmak
sorumluluğuyla hareket etmeyi başa yazmalıdır!.. Geçmişin sosyalizm
ve komünist parti politikalarının, özellikle de komşu ülkelerdeki azınlık
sorunlarını toprak talebi gibi sosyalizme aykırı taleplerin bahanesi
haline getiren “milli politika” pratiklerinden kesinlikle uzak
durmalı; öte yandan bulunduğu coğrafyanın farklı uluslar ve ulusal
azınlıklar zenginliğini, yabancılaşma ve düşmanlığın değil proletarya
sosyalizmi temelinde kardeşliğin ve siper yoldaşlığının zemini haline
getirecek politikalar izlemeyi özel bir sorumluluk ve duyarlılık
konusu olarak benimsemelidir. Bu coğrafyayı, her düzeyde gelişkin
bir enternasyonalizm anlayışı ve pratiğinin dünya çapında esin
verici örneklerinin yaratıldığı bir laboratuvar haline getirme
misyon bilinciyle hareket etmelidir!..
VIII- 21. yüzyılın partisi, ‘teknolojik bir aygıt‘ olmak zorundadır!..
Ama teknolojinin rolünü ve önemini, ideolojinin ve siyasetin dahi
üstüne çıkaran bir teknisizme de prim vermemelidir. Ayrıca teknolojinin
rolünü, özellikle de iletişim teknolojisinin sunduğu olanakları, devrim
öncesi dönemde sadece güvenlik boyutu ile sınırlı gören, devrim
sonrası için ise toplumun maddi ihtiyaçlarını karşılamayı kolaylaştırıcı
bir üretim faktörü sınırlılığı içinde ele alan darlıklara düşmeden;
onu asıl, partinin iç yapılanması ve işleyişinin demokratize edilmesi
yanında sınıf ve kitlelerle ilişkilerinde kendini onların da denetimine
ve katılımına açma imkanları bakımından gelişkin ve işlevsel
bir sosyalist demokrasi ve proletarya diktatörlüğü anlayışını
uygulama imkanları yönünden ideolojik bir konu ve araç olarak
görüp ona uygun bir sahiplenme göstermelidir.
IX- Tarihsel geçmişini sadece olumsuzluklardan ibaret görmeyen ve
ona asla bitli bir yorgan muamelesi yap(a)mayacak olan proletaryanın,
sadece insani bir vefa duygusu ya da basitçe bir savunma refleksi
dolayısıyla değil, aynı zamanda o tarihin devrimci yön ve kazanımlarını
gururla sahiplenerek ileriye doğru taşıma sorumluluğu kapsamında,
20. yüzyılın bütün parti ve devrim pratiklerinin yanı sıra bütün oportünist
denemelerinden de çıkartılması şart olan dersler olarak, Leninist
parti anlayışının şu temel özellikleri, 21. yüzyılın partisinin de
vazgeçemeyeceği temel özellikler olmak zorundadır:
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a) Sınıfa dayanma zorunluluğu,
b) teorik-ideolojik, siyasal-taktik, örgütsel ve pratik yönlerden
bölünmez devrimci bir bütünlük temelinde sınıfın öncü müfrezesi
olma sorumluluğu,
c) proleter sosyalist demokratik merkeziyetçilik anlayışı temelinde
örgütlü bir müfreze olma zorunluluğu,
d) “devrimin kitlelerin eseri olacağının” ve “proletaryanın kurtuluşunun
yine ancak proletarya tarafından gerçekleştirilebileceğinin” bilincinden
hareketle kitle militanlığı çizgisinde ama bu alanda da kitlelerin
önüne düşüp yol açan bir devrimci öncülük kavrayışı temelinde
militan bir güç olma zorunluluğu,
e) mücadelede sürekliliğin tek değil fakat olmazsa olmaz temel
koşullarından biri olarak, sınıfın ve kitlelerin içinde erimeye dayalı
yasadışı bir temele sahip olma zorunluluğu…

81

DİPNOTLAR

1: Tasfiyeciliğe yönelen bölükleri dışında Türkiye devrimci hareketi, bir bütün olarak, bu
değişimi zamanında göremedi. Gerek birinci gerekse ikinci tasfiyecilik dalgasına kapılanlar
bu açıdan “öncü” idiler, fakat onlar da değişimi ters tarafından yakaladıkları için arkasından
sürüklenip anaforunda kayboldular.
TİKB bu konuda en geriden gelenlerden biri oldu. 1990’ların başında artık çıplak gözle
dahi görülür hale gelen bu değişimi -üstelik günümüzde hala sürdürülen “teoride atılım”
böbürlenmelerine karşın- fazlasıyla gecikmeli olarak 1999 başında, burjuva devleti
yeniden yapılandırma yönünden yakalar gibi oldu, fakat bunun da hem kendi içinde
arkası gelmedi hem de sadece siyasal alanla sınırlı olmayan değişimin diğer yönleri ve
sonuçlarıyla birlikte bir bütün olarak yakalanması anlamında arkası gelmedi.
Örgütsel-pratik sonuçları da ağır olan bu korkunç teorik-siyasal aymazlığın en
başta gelen sorumlusu TİKB önderliğidir. Dünyada değişmeyen neredeyse hiçbir şey
bırakmayan bu muazzam altüst oluşu, zamanında -1990’ların başında- yakalamakla da
kalmayıp ML temellerde kapsamlı bir biçimde çözümleyerek sosyalist devrimin artık
güncel ve pratik bir zorunluluk haline geldiği belirlemesini yapmak başta olmak üzere
ondan çıkartılması gereken stratejik sonuçları örgütün gündemine getirmek en başta bir
önderlik sorumluluğuydu.
Ayrıca sorun sadece bir “farketme, çözümleme ve üzerine yazı yazma” sorunu olarak
da görülemezdi. Yaşanan dönüşümlerin çapı, şiddeti ve derinliği -doğurdukları sarsıcı
sonuçlarla birlikte- dikkate alındığında, program sorununda, strateji ve taktiklerde,
örgütlenme ve çalışma tarzında, örgütün iç yapılanması, üretim sistemleri, değer yargıları,
işleyiş mekanizmaları, önderlik tarzı ve anlayışı, kadro özellikleri, örgütün yönelimleri vb.
alanlarında, yaşanan değişimlerin çapına uygun kapsam ve bütünlükte, çok yönlü ve çok
boyutlu radikal devrimci dönüşümler yaşanmasını gerektiren bir durum vardı. Dolayısıyla
örgüt çapındaki bu değişim de ancak, onun çeper güçlerini de içine alacak genişlikte kolektif
katılımla, devrimci bir iç seferberlikle üstesinden gelinebilecek köklü bir farklılaşma
süreci olarak örgütlenip yürütülmeliydi. Buna da yönelinmedi.
Dünyayı sarsan ve eskisine göre çıplak gözle görülebilecek boyutlarda farklılaştıran değişimin
daha kendisinin bile farkına varamamış, bu anlamda bütünsel önderlik sorumluluklarının
daha teorik-siyasal önderlik ayağında tökezleyip tekleyen bir önderliğin, örgüte örgütsel ve
pratik önderlik alanlarındaki sorumluluklarını yerine getirebilmesi de zaten mümkün değildi.
Konuyu kendi içinde bütünlüklü ve daha derinlemesine ele almaya yönelik ilk büyük çalışma,
nihayet 2005 yaz başında örgütün gündemine sokuldu. Yol açtığı diğer olumsuz sonuçlar
bir an için bir yana bırakılacak olursa, bu çalışma, konuyu olması gereken kapsamda
gündeme taşımasıyla değerli ve ileri bir adımdı. Ama bu olumluluğu yanında, yine
konunun sınırları içinde büyük ve vahim bir olumsuzluğu da beraberinde getiriyordu: Bütün
bu dönüşümlerin temelinde yatan süreç olarak kapitalizmin 1980’ler sonrası yöneldiği
neoliberal yeniden yapılanmayı, Bernsteincı bir perspektiften okuyordu.
Sermayenin o güne kadarki birikim modellerinde ortaya çıkan tıkanmaya, yani kapitalizmin
yapısal krizine sermaye cephesinden “çözüm” arayışlarından doğan bir yönelim olarak
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neoliberal yapılanma, ona göre, “üretim alanından başlayarak gelişen sanayi devriminden
sonraki en büyük devrim”di. “Marksistler ve devrimciler, kapitalizmi ve onun krizlerini,
o güne kadar hep kriz yönünden okumuşlardı, halbuki aslolan üretici güçlerdeki
gelişmeydi”. Emperyalist burjuvazi, üretim alanından başlayıp gelişen neoliberal büyük
dönüşüm sayesinde: proletaryayı parçalayıp güçten düşürmekle, sendikalar, grev ve direniş
gibi temel biçimler dahil eski mücadele ve örgüt biçimlerinin hepsini etkisizleştirmekle,
kapitalizmi dünya çapında da enine ve derinlemesine geliştirmekle, bu arada iletişim ve
ulaşım teknolojilerindeki muazzam gelişmeler sayesinde büyük bir hareket yeteneği
kazanmakla, vb vb. kalmamıştı; sistem, “kısa hatta orta vadede herhangi bir değişim
beklenmemesi gereken” bir istikrar kazanmıştı. Değişik dönemlerde yazılı olarak da
defalarca dile getirilen bu belirleme, sınıf mücadelesinin yerleşik ölçüleriyle en azından
25-30 yıl sürecek bir istikrar öngörüsü demekti.
Dönem okumasının temeline yerleştirdiği ana tezleri ve stratejik ilk çıkarsamaları bunlar
olan bir zihniyet ve ruh halinin, teorinin, ideoloji ve siyasetin diğer temel konularında da bu
neo Bernsteincı karakterine ve ruh haline uygun yeni sonuçlar üretmemesi düşünülemezdi.
Nitekim gelişmeler bu yönde oldu. “Krizi değil üretici güçlerdeki gelişmeyi görmek gerekir”
diyen ve sisteme en az 25-30 yıl daha sürecek bir “istikrar dönemi” biçen bu kafa, temeldeki
Bernsteincılığına:
Emperyalist güçler arasındaki ilişkileri sadece karşılıklı bağımlılık yönünden okuyan
Kautskyci bir “ultra emperyalizm” anlayışını ekledi;
Komünist partinin işçi sınıfı içindeki çalışmasının merkezine “sınıf sendikalarını kurmayı,
mevcut olanları ele geçirmeyi” koyan su katılmamış bir sendikalizmin savunucusu olarak
ortaya çıkabildi,
İşçi sınıfının “artık etkisiz ve geçersiz” hale geldiklerini iddia ettiği grev ve direniş gibi
temel mücadele yöntemlerinin bundan sonraki kullanımını olsun, krize karşı mücadelenin
örgütlenmesi sırasında çalışmanın ve dikkatlerin yoğunlaştırılması gereken öncelikli
kesimlerin tanımlanmasında olsun, sınıfa ve sınıf hareketine dair her konuyu, öncelikle
sınıfın saflarına son yıllarda katılan eski beyaz yakalı vasıflı emek türlerinin odağından ele
alan “aristokratik bir işçi siyaseti” vazetmeyi alışkanlık haline getirdi,
... ve nihayet, Türkiye’deki rejimin yapılanmasındaki değişimleri, ekonomide olduğu
gibi siyasette de gücün daha fazla merkezileşmesi ve yoğunlaşması genel eğiliminden,
emperyalizm çağında finans kapitalin karakteristik özelliği haline gelen gericilik eğiliminden,
azami kar ihtiyacındaki büyümeye bağlı olarak azami egemenlik ihtiyacındaki büyümeden
ve mali sermaye asalaklığının karakteristik eğilim ve özelliklerinden kopartarak, ayrıca
çağımızda demokrasiyi zorlayacak temel dinamikler olarak işçi sınıfı ve emekçi halk
hareketinde güçlü bir yükseliş ile devrimci demokratik bir ulusal hareketin bununla da belli
ölçülerde buluşan bir zorlamasının yaşanmadığı koşullarda hangi dinamiğin/dinamiklerin
(sermayenin kendisi ve AB kalıyor geriye) nasıl sağladığı “anlaşılmaz” bir biçimde “faşizmin
burjuva liberal bir demokrasi yönünde çözüldüğünü” iddia eden İkinci Cumhuriyetçiliğin
“marksist” versiyonunu üretmeye soyundu. (Bu konuda da “orjinalite” peşinde koşacağım
derken, tabii ki kaskatı aynı kalmayan rejimdeki değişimin asıl görülmesi gereken
yönlerini -bir mentalite ve yönetme biçimi olarak faşizmin tepede gücün ve yetkilerin
tekelci burjuvaziye ve emperyalizme artık dolaysızca bağlı, toplumun hatta burjuvazinin
farklı kesimlerinin ve partilerinin dahi üzerlerinde denetleyici, zorlayıcı hiçbir etkilerinin
kalmadığı çekirdek birimler, “bağımsız kurullar”, hatta “kişiler”de toplanması ile tabanda
neoliberalizmin çözdüğü orta sınıfların huzursuzluğundaki yoğunlaşma ile aynı sürecin
sınıfdışılaştırdığı toplumsal tabakalara dayalı olarak şekillenen “linç güruhları”, cemaat
toplulukları, serseri çeteleri gibi örgütlenmelerin harmanına dayalı, kimi yönlerden 1930’ların
çizgilerini taşıyan yeni tipte bir faşizmin ortaya çıkışı- bir an evvel görülüp ona göre stratejiler
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geliştirilmesi gerekirken, tehlikelerin görülmesinin yerine rehavet doğuracak saptırıcı
bir rol oynuyor, umurunda değil.)
Bu arada neoliberal kapitalizm, 1980 sonrası yöneldiği yeni birikim politikalarıyla ötelemeyi
başardığı yapısal kriziyle kaçınılmaz olarak bir kez daha karşılaştı. Ona “en az bir 25-30 yıl
daha istikrar” öngören bu “Marksizme” hayat 3 yıl bile geçmeden nanik yaptı.
Gerçi o bu krizi de, hem de patladıktan sonra, “ABD ile en fazla mali sistemi ona çok benzediği
için İngiltere’yi sarsmakla sınırlı kalacak mali bir sarsıntı” sınırları içinde görmek için Dünya
Bankası ekonomistlerinden bile iyimser yaklaşımlar sergiledi; ama hayat, kapitalizmin
yeteneklerine bu denli iman besleyen neo Bernsteincılığın bu umut ve beklentilerini de boşa
düşürdü.
Kapitalizm şimdilerde -tıpkı neoliberalizmin yükseliş yıllarında olduğu gibi- bizzat emperyalist
burjuvazinin sözcülerinin bile, “hiçbir şey artık eskisi gibi ol(a)mayacak” dedikleri yeni bir
değişim evresine girdi. Artık değil 1980’ler, hatta ‘90’lar, 2000’lerin başlarındaki durum
içinden düşünüp o dönemin anlayış ve kavramlarıyla günü açıklamaya kalkmanın kendisi
ciddi bir yanılgı haline geldi.
Bu konuları önümüzdeki süreçte daha etraflıca tartışacağız. Herbirini ayrı ayrı ele alacağız
bu konuların. Şu an sadece, artık büyük ölçüde çizgileşmiş olan bir gidişin, tek tek
parçalardaki yaklaşımlarından da önce -onların da kaynağı durumundaki- köklerini,
genel hatlarını şöyle bir hatırlatmak amacıyla değinme ihtiyacını duyduk bunlara.
Öte yandan, sistemin 1980’ler sonrası yeniden yapılanmasının yol açtığı dönüşümlerin
bütünlüklü ve derinlemesine ele alınmasını, olağanüstü bir gecikmeyle de olsa
gündemleştirerek nesnel olarak ileriye doğru atılmış bu adımın içerdiği oportünizmin
olağanüstülüğü nedeniyle, çubuğu düzeltebilmek için bu kez ters yönde aşırı bükmeye
kalkmak, ideolojik-siyasal açıdan başka bir büyük yanlıştı. Bununla, sanki dünyada ve
Türkiye’de büyük değişimlerin yaşandığı gerçeği görülmüyormuş, hiçbir şeyin artık eskisi
gibi olmadığı ve zaten istese de kalamayacağından hareketle devrimci temellerde bilinçli ve
bütünlüklü bir değişim zorunluluğu reddediliyormuş gibi bir görünüm yaratıldı.
Önemli olan o hatayı doğuran nedenler, onların kökleridir. Ve bunların başında da,
neoliberal dönüşümün yıllarca ıskalanmasındaki sorumluluk payının da nedenini
oluşturan ciddi bir önderlik zaafı olarak, teorik alandaki sorumlulukların, siyasal,
örgütsel ve pratik sorumluluklara kıyasla fazlaca geriye itilip ihmal edilmesi gelir.
2: Troçki, Marksist hareketin tarihinde, özellikle de kritik kesitlerde ve kritik konularda
savunduğu tez ve görüşlerle pratikteki tutumları itibariyle, hataları ve günahları doğruları
ve sevaplarından çok çok daha fazla olan bir tarihsel figürdür. Troçkinin temel tez ve
görüşlerine dayalı bir çizgi olarak Troçkizm, içeriği ve tarihsel pratiğinin bütünü yanında,
asıl olarak yolaçtığı ve açabileceği sonuçlar itibarıyla kesinlikle Marksizm dışı ve komünizm
davasına zarar verici yönleri daha ağır basan entelektüalist-sağcı bir akımdır. Proletarya
devrimini ve komünizm savaşımını tarihsel olarak ilerletici yönlerinden daha fazla geriletici,
sekteye uğratıcı, onu çıkmazlara sürükleyebilecek yön ve özelliklere sahiptir.
Troçkizmin bir çizgi (ve tarihsel pratik) olarak ayrımların kesin ve net olarak çizilmesi
gereken karakterine karşın birey olarak Troçki, Ekim Devrimi’ndeki tarihsel rolü ve
hizmetleri yanında örgütçülüğü ve entelektüel yetenekleriyle de işçi sınıfı hareketinin tarihsel
değerlerinden ve önemli figürlerinden biridir. Ne Stalin yoldaş zamanındaki subjektivist
işgüzarlığın yaptığı gibi Rus Devrimi›nin tarihinden silinebilir ne de tüm hatalarına ve
yanlışlarına karşın hem bir Marksist olarak hem de yetenekli bir entelektüel olarak dudak
bükülüp hafife alınabilir.
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Troçki’nin aşağıda aktaracağımız belirlemeleri, işlerin ters gittiği gericilik dönemlerinde etkin
ve egemen olan tasfiyeci-dönek ruh hali ve yönelimlerin isabetli ve etkileyici bir tasviridir:
“.. Günümüz benzeri gerici dönemler, yalnızca işçi sınıfını öncüsünden yalıtıp dağıtmakla
ve zayıflatmakla kalmaz, aynı zamanda politik düşünceyi çoktandır aşmış olduğu
evrelerin gerisine savurarak hareketin genel ideolojik düzeyinin düşmesine de yol açar.
Bu koşullarda öncünün başlıca görevi, bu genel gerileme seline kapılmamaktır.
Akıntıya karşı gitmek gerekir. Eğer elverişsiz güçler dengesi daha önce kazanılmış olan
politik mevzilerin korunmasına olanak tanımıyorsa, en azından ideolojik mevzilerde
direnmek gerekir. Çünkü geçmişte büyük bedeller karşılığında kazanılmış olan deneyim,
bu ideolojik mevzilerde yoğunlaşmıştır. Böyle bir politika, budalalara ‘sekterlik’ gibi
görünür (“Dinazorluk” edebiyatının yaratıcısı postmodernist nihilizmin bir versiyonu olarak
bizdekilere de, “büyük dönüşümü göremeyen dogmatizm”, “değişime direnen tutuculuk”
vb.olarak görünüyor -nba). Gerçekte ise bu, gelecek tarihsel yükseliş dalgasıyla birlikte yeni
ve devasa bir sıçrayış yapabilmek için önceden hazırlanmaktan başka birşey değildir.
Büyük politik yenilgiler, kaçınılmaz olarak yerleşik değerlerin genelde iki doğrultuda
yeniden gözden geçirilmesine yol açar: Bir yandan yenilgilerin deneyimiyle zenginleşen
gerçek öncü, devrimci düşünceyi dişiyle tırnağıyla savunarak gelecekteki kitle
mücadeleleri için yeni kadroları bu deneyimle eğitmeye çalışır. Öte yanda ise, yenilgilerden
korkuya kapılan memur kafalılar (ya da hayatları boyunca tutsağı oldukları kütük gibi bir
dogmatizmin duvara toslaması üzerine bu kez frenleri patlamış sağcı liberal bir cıvıklaşmayı
“değişmek” sananlar -nba), merkezciler (her kaotik dönemde ayranları kabarır ve bol miktarda
boy gösterirler -nba) ve devrim heveslileri (hiçbir zaman militan bir komünist, sağlam bir parti
adamı olamayan, bugüne kadar kendi öz niteliklerinden daha ziyade dışlarındaki etken ve
dinamiklerin sürüklemesiyle “ayakta durabilmiş”, neye ne kadar yeteneklerinin olduğu kendi
başlarına kaldıkları zaman pratiğin boy aynasında da görülmüş uzun yol arkadaşları -nba),
devrimci geleneğin otoritesini alaşağı etme ve yeni bir gerçek arama görüntüsü altında
(“bugüne kadar ne yaptıysak bundan sonra tam tersini yapmalıyız” ya da “biz zaten hep
ara akımdık” diyebilecek kadar gözü dönmüş bir inkarcılık temelinde -nba) geriye çark etme
eğilimindedirler...” (Troçki, Bolşevizm mi Stalinizm mi? Sınıf Bilinci dergisi, sayı:1, abc)
3:Perry Anderson, bu ikisini ama özellikle de ikincisini, “Batı Marksizmi”nin, 1968
sonrasında, “siyasal pratikten ve işçi sınıfı hareketinden büsbütün ayrılarak
üniversitelere taşınmasının” tayin edici nedeni olarak görür. Ona göre, “siyasal pratikten
‘yapısal kopuş’ ve işçi sınıfı hareketinden ayrılma” bu akademik Marksizmin temel
karakteristikleridir. İşçi sınıfının sosyalizm mücadelesinde başarısız olması ve tarihsel
bir yenilgiye uğraması nedeniyle, “Marksist teori, devrimci siyasal parti ve pratiklerden
üniversitelere taşınmıştır”. Teori ve pratik arasındaki bu ayrılma, Marksizmin içeriğini de
etkilemiştir. Öyle ki, kapitalizmin ekonomik yasaları ve sosyalizmin politik stratejilerine
ilişkin tartışmalar neredeyse tamamen kaybolmuş ve onların yerini felsefi söylemle
yöntemsel ve ideolojik sorunlara yapılan özel vurgu almıştır. (P. Anderson, Batı’da Sol
Düşünce, Birikim Yayınları, abç)
Devrimci öncülük misyonunu sadece ya da büyük ölçüde “teorik üretim, araştırma
ve yazı faaliyetine” indirgeyen her eğilim ve pratik tutum, özde bu sağcı akademik
Marksizm eğilimin bir parçası ve uzantısı -“özentisi” de denilebilir- özelliğine sahiptir.
4: Tıpkı “Tarihin Sonu” sloganı gibi neoliberal kampanyanın alamet-i farikalarından biri
haline getirilen bu sloganın ortaya çıkışı ve ilk kullanım biçimlerine dair arşivlerde daha
gerilere gitmek mümkün. Fakat kullanım tarihinin eskiliği ve kullanım alanlarının genişliğine
örnek oluşturması için vereceğimiz iki örnek herhalde ilginç bulunacaktır:
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“.. Ben küreselleşmeye sanayi devriminin ölümü olarak bakıyorum. (...) bu yeni
yaşadığımız dönemi, işte sanayi sonrası toplum, bilgi çağı diye nitelenen dönemi, ben
bilgisayarların ortaya çıkışı ile birlikte değerlendiriyorum. (...) bu küreselleşmenin temel
altyapısını iletişim devrimi oluşturmaya başladı. Bu dönüşüm ile birlikte yeryüzünün
tüm temel kavramlarının, sanayi devriminin bütün anlayışlarının, örgütlenme modellerinin,
insan ilişkilerinin hepsinin de alt üst olduğunu görüyoruz. (...) kol gücünün örnek alındığı, kol
gücüne dayalı bir dünyadan beyne dayalı bir dünyaya geçişin nasıl bütün eski alışkanlıkları,
kavramları, kalıpları dönüştürdüğünü yeterince göremiyoruz...” (Mehmet Altan’ın Küyerel
Düşünce Grubu tarafından düzenlenen “Dünya-Türkiye Küreselleşme ve Değişim”
başlıklı panelde 10 Şubat 1996 tarihinde yaptığı konuşmadan, abç)
İkinci örneğimiz ise daha yakın tarihli ve Marksist bir akademisyene ait:
“..Bizi asıl ilgilendiren, solda yer almaya devam eden ama, 1980 sonrasında dünyada
ortaya çıkan ‘derin dönüşümü’ ciddiye almayıp olup biteni uzaktan seyredenlerdir. Solun
geniş bir bölümü hala 1900’lü yılların başında geçerli kavramlarla, 1950’lerin, 1960’ların
kavramlarıyla ‘düşünme’ saplantısından kurtulmuş değil. Emperyalizmin sözcüleri ‘herşey
yolunda’ derken, atalet içindeki sol da ‘değişen bir şey yok’ diyor... Oysa hiçbir şey eskisi
gibi değil ve olması da mümkün değil...”(Fikret Başkaya, Sermayenin Küreselleşmesi
veya Neoliberalizmin Vahşeti, Özgür Üniversite Forumu, 11. sayı, Haziran-Eylül 2000,
abç)
5: Lenin’in teori yapma tarzının ayırdedici özelliği olarak, ele aldığı her olgu ve süreçte,
proleter devrimi örgütlemeye yönelik unsur ve potansiyelleri bulup çıkarmayı merkeze
koyan bir yaklaşımla hareket etmesi, hasımlarının bile saygısını kazanmış bir özelliğidir.
Bu onu, teoriyle uğraşmayı, akademik bir uğraş, entelektüel bir hobi, gelgeç arzuların
tatmini için yapılan beyin sporu olarak gören küçük burjuva aydın eğilimlerden olduğu kadar,
“durumun teorisini” yapan kuyrukçuluk ve reformizmden de ayıran özsel özelliktir.
Fakat bu tarz sadece Lenin’e ve Leninist temellerde bir devrimcilik yapmak tercihine sahip
komünistlere özgü değildir; daha doğrusu onlara özgü olan ama sadece onlar tarafından
benimsenmekle kalınmayan bir tarzdır. Dünyanın değişmesini arzulayan, bu anlamda
mevcut gerçekliğin sadece fotoğrafını çekmekle yetinilmemesi gerektiğini az çok
görüp sezen her değişim yandaşı, bu yaklaşımı benimser ve savunur. Buna bir örnek olması
için seçtiğimiz aşağıdaki alıntı, sonuç olarak Marksist eğilimdeki bir akademisyene aittir:
“..Özneyi belirleme, bizleri nesnelleştiren süreci deşifre etmenin bir aşaması iken, bu
aşama aynı zamanda alternatif özne oluşumlarını da açığa çıkarmak için gerekli ve hatta
zorunludur. Alternatif her çözümlemenin mutlaka ama mutlaka nesnel olanı yakaladığı
anda, ondaki öznel konumları da açığa çıkarması gerekir. (…)
Geleneksel tek yönlü ve doğrusal nedensellik, bu anlamda, doğruları işaret etse
bile yetersiz ve eksik kalıyor. Sadece anlamak/açıklamak için değil, dönüştürmekdeğiştirmek için yetersiz kalıyor.” (Fuat Ercan, Para ve Kapitalizm, sf. 12-13, abç)
Tekrar belirtelim, bunları söyleyen nihayetinde bir “akademisyen”; ama, “gerçekçilik” adına
kapitalizmin sadece henüz kaybolmamış yeteneklerini “açığa çıkarıp” görünür kılmayı iş
edinen “Marksistler”e kıyasla bu akademisyen, nesnel olarak kesinlikle daha devrimci ve
öncü bir yaklaşıma sahiptir.
6: Bu gerçek, bizim gibi zaman tünelinde kalıp oyalanmamış herkes tarafından, hem de
1990’ların ilk yarısında çözümlenip genel kabul görmüştür. Bu anlamda, “sınıfa devrimci
öncülük” diye politik bir iddiası dahi olmayan “akademik Marksistler”in ya da Marksist
eğilimli akademisyenlerin bile bu konuda 1980’li yıllara ve ‘90’ların ilk yarısına ait çok sayıda
çalışması vardır.
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Bu erken tarihli çözümlemelere örnek oluşturması için, biri uluslararası alandan diğeri
Türkiye’den iki örnek belki bir fikir verir.
Uluslararası alandan vereceğimiz örneğin sahibi, Troçkizmin yaşayan en ünlü
temsilcilerinden biri olan Ernest Mandel. Aşağıdaki parça, Mandel’in 1984 yılında
yayınlanmış makalelerinden birinde yer almaktadır ve bu makale “Sosyalizmin Geleceği”
başlıklı derleme içinde Haziran 1991‘de Türkiye’de de yayınlanmıştır:
“.. Marks’a göre proletaryanın radikal devrimci potansiyeli, kapitalist üretim biçimindeki özel
yerinden ve bu üretim biçiminin hareket kanunlarının bu sınıf için doğurduğu sonuçlardan
ileri gelir. (…) Bu nedenle, sermayenin büyümesi aynı anda ücretli emeğin sürekli
olarak yaygınlaştırılması anlamına gelir. İşte modern proletarya, bugünkü toplumda, tam
da kapitalizmin hareket kanunlarının fonksiyonu olarak mutlak ve nispi büyüme eğilimi
taşıyan biricik sınıftır.
Bunu anlayabilmek için elbette proletarya kavramının doğru bir şekilde tanımlanması
gerekir. Bu kavram, kesinlikle büyük sanayideki kol işçileriyle sınırlı değildir. Proletaryanın
bu kısmı, epeyce bir zamandan beri artık büyümemekte, tersine gittikçe azalmaktadır.
Proletarya tanımını işçi sınıfının sadece bu kısmı ile sınırlayan bilim adamları ya da politik
militanlar, sonunda proletaryanın toplumu değiştirme olanaklarının artmaktan ziyade daha
da azaldığı sonucuna varacaklardır. Ancak Marks için proletarya, Gesamtarbeiter,
yani ‘işçiden başka bir şey olmayan işçi’ demekti. Bu kavram, beyaz yakalı işçileri,
teknikerleri, mühendisleri ve hatta işyerindeki üretim sürecini planlayan ve kontrol edenlerin
(kelime anlamında: ‘yönetenlerin’) belirli bir tabakasını, kamu hizmetlerinde ve devlette
çalışanları da içerir (elbette, üst yöneticiler ve yüksek memurlar hariç olmak üzere); yani,
ekonomik baskı altında işgücünü satan ve gelirleri normal olarak sermaye biriktirmelerine ve
kendilerini bu proleter hayat şartlarından bireysel olarak kurtarmalarına olanak tanımayan
bütün herkesi kapsar.
Bu şekilde tanımlanan proletaryanın büyümesi, kapitalizmin tarihinde hiçbir zaman
kesintiye uğramamıştır. Bu kitle, dünyanın -Endonezya ve belki Pakistan hariç bırakılırsabütün büyük ülkelerinde çalışan halkın yarısını veya daha fazlasını kapsar. (…)
Burada açıkça söz konusu olan, her şeyden önce, niceliğin yeni bir niteliğe
dönüşümüdür. Fakat hepsi bundan ibaret de değildir. Kapitalist gelişim, proletaryayla
birlikte, sadece sayısal olarak üstün bir toplumsal güç yaratmamakta, aynı zamanda da
muazzam bir potansiyel ekonomik iktidara sahip toplumsal bir güç doğurmaktadır...”
(E. Mandel, K. Marks’ın Düşüncesinde İşçi Sınıfının Devrimci Potansiyelinin Merkezi
Konumu, abç)
Mandel’in son paragrafta dile getirdiği “niceliğin yeni bir niteliğe dönüşümü” ve üretici
güçlerdeki gelişme ile üretimin toplumsal karakterinin genişlemesi olarak anlaşılması
gereken “muazzam bir ekonomik iktidar potansiyeline sahip toplumsal güç” belirlemeleri,
sosyalizmin güncelliği ve gerçekleşme imkanlarındaki artışın/büyümenin altını
çizmesi yönüylede anlamlı, doğru ve sahiplenilmesi gereken belirlemelerdir.
Kısa bir atıfta bulunmakla yetineceğimiz ikinci örnek ise Türkiye’den. Bu örnek bir kitap.
“Marksizm’de İşçi Sınıfının Kapsamı ve Türkiye” başlığını taşıyor. Eski TKP‘nin Londra
Kanadı olarak da tanınan İşçinin Sesi çevresi tarafından çıkarılmış. Bu kitabın basım tarihi
de Eylül 1990. Bir dizi hamlık, bulanıklık ve kimi ciddi yanlışlar içerse de, bir bütün olarak
işçi sınıfının kapsamındaki genişleme olgusunu, ağırlıklı olarak Kapital ve Artı-Değer
Teorileri‘nden alıntılar desteğinde ele alıp genişçe sergiliyor. Bütün kusur ve lekelerine
karşın, konunun ele alınışındaki kapsam ve temel çıkarsamalarının doğruluğu ile dikkati
çeken kitabın önemli bir yönünü de, kapitalizmin gelişimiyle birlikte üretimin toplumsal
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karakterindeki genişlemenin ürünü olarak Marks’ın Kapital’in I. cildinde çözümlediği
“kolektif emekçi/işçi” kavramını daha o tarihte gündeme getirip güncellemesi oluşturuyor.
Sonuç olarak alemin, 1980’lerin ikinci yarısı ile ‘90’ların başında çözümlediği konularda
bu kadar geriden geldiğimiz halde, üstelik “Türkiye işçi sınıfının oluşumu ve gelişimi
üzerine” özel bir yoğunlaşma içine girdiğimiz durumlarda dahi biz bu tarihsel dönüşümü
neden farkedemedik, hangi tutuculuklarımız ve yetersizliklerimiz buna engel oldu, bu nasıl
bir “teorik atılım” ve teori yapma tarzı vb. sorularını kendimize sorarak asıl bunlar üzerinde
durup bunun samimi ve dürüst bir muhasebesini yapmaya yöneleceğimiz yerde, gerçek ya
da kendi kendimize gelin güvey olduğumuz göreli üstünlüklerimizi yakışıksız böbürlenmeler
vesilesi yapmak, “sen beni tut, ben seni” paslaşmalarıyla da destekli olarak dar alanda
birbirimize üstünlük taslama aracı olarak kullanmaya kalkışmak gerçekten çok komik
kaçıyor!..
7: Stalin ve Kruşçev zamanlarında Tarım Halk Komiserliği yapmış, sadece o iki döneme
değil, arkalarından gelen Brejnev ve nihayet Gorbaçov dönemlerine de tanıklık etmiş
bir komünist olarak İ. Benediktov‘un, kendisiyle yapılan bir röportaj sırasında, yaşam
tecrübesinden süzerek dile getirdiği şu yalın ders ne kadar öğreticidir:
“…(Stalin zamanında) Belli hatalar ve atlamalara rağmen -kimde yok ki?- ülkenin önünde
duran bütün büyük tarihsel görevler, sosyalizmin ekonomik temelinin yaratılması olsun,
faşizmin yenilmesi veya ekonominin restorasyonu olsun çözülebilmişti. Peki şimdi siz
bana Kruşçev’in ya da onun ardıllarının çözmek şöyle dursun, yerinden oynatabildiği tek
bir ekonomik ya da toplumsal problemi örnek verin bakalım!.. Her yerde tonlarla laf ve
gramlarla iş, gerçek anlamda ilerleme ise hala yok! Hatta tersine artık kazanılmış
mevzileri dahi terk ediyoruz… Beni doğru anlamanızı isterim. Reform ve reorganizasyonlara
kategorik olarak karşı değilim. Ben esas vurgunun bunlara yapılmasına karşıyım, yeni bir
kararname çıkararak ondan mucizevi sonuçlar beklemeye karşıyım. Bu türden kararname
ve reorganizasyonların sayısını onda bire düşürmeli ve bütün gücümüzü az sayıda, fakat
belirli ve somut kararları gerçekleştirmek için zahmetli, yeknesak, sıkıcı, günlük kaba
çalışmaya harcamalıyız.O zaman mucizevi sonuçlar da ortaya çıkar, ne yazık ki artık
her geçen yıl daha çok sallantılı hale gelen halkın partiye olan güveni de güçlenir…” ( Stalin
ve Hrusçov (Kruşçev) Hakkında/İvan A. Benediktov ile söyleşi, sf. 13, abç)
Ne güzel söylüyor Benediktov yoldaş: “Tonlarla laf, gramla iş!..” Genel olarak “sol”un -ve
bizim- tarihsel-yapısal hastalıklarından biri de bu değil mi? Ve burjuvazi çoğu zaman bu
sayede “rahat edip” işlerini kolayca yürütmüyor mu?..
Komünistler, Benediktov’un kendi üslubunca dile getirdiği basit gibi görünen bu önemli
gerçeğin yabancısı değillerdir. Stalin’in, Leninist çalışma tarzının karakteristik özelliklerini
sergilediği ünlü makalesinde de bu tema işlenir:
“...Rus devrimci atılımı, eylemsizliğe, yerleşmiş verimsiz alışkanlıklara, tutuculuğa, zihin
durgunluğuna, eski geleneklere kölece bağlılığa karşı panzehirdir. Rus devrimci atılımı, öyle
canlandırıcı bir güçtür ki, zihni açar, ileriye doğru iter, eskiyi parçalar, perspektifler açar.
Bu atılım olmadan hiçbir ilerici hareket mümkün değildir. Ama pratikte, Amerikan yeterliliği
ile birleşmezse, bu atılımın boş ‘devrimci’ Manilovizme dönüşmesi çok muhtemeldir. Bu
cinsten yozlaşma örneklerine sık sık rastlanır. Kökeni, her şeyi yoluna koyabilen, her şeyi
değiştirebilen kararnamelerin kerametine körü körüne inanma olan ‘devrimci’ işgüzarlık
hastalığını ve ‘devrimci’ plan yapma hastalığını kim bilmez? Uskomçel adlı eserinde
İ. Ehrenburg adındaki Rus yazarı, mükemmel ve ideal insanın şemasını çizmeyi amaç
edinen ve buna verdiği ‘emek’ içinde ‘boğulan’, bu hastalığa tutulmuş bir ‘bolşevik’ tipini
tasvir ediyor. Bu hikayede pek fazla abartma vardır; ama hikayenin, bu hastalığın tam ve
doğru bir tasvirini yaptığı da muhakkaktır. Öyle sanıyorum ki, bu hastalarla Lenin kadar
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amansızca alay eden olmamıştır. Lenin, bu devrimci işgüzarlık hastalığını ve ‘kararnamelerin
kerametine inanmak illetini (décrétomanie)’ ‘komünist böbürlenmesi’ diye nitelerdi.
‘Komünist böbürlenmesi -der Lenin-, henüz kovulmadığı komünist partisinin üyesi olan
ve komünist kararnamelerle bütün ödevlerini yerine getireceğini hayal eden adamın
gerçeğidir.’RSFSR’nin II. Siyasi Eğitim Emekçileri Kongresinde Söylev’, c. XXVII, s. 50-51,
Rusça.
‘Devrimci‘ tumturaklı sözlere karşı Lenin, genellikle düpedüz günlük görevleri ileri sürerdi,
böylelikle ‘devrimci’ işgüzarlığın, gerçek Leninizmin ruhuna ve lafzına aykırı olduğunu
belirtirdi. Lenin şöyle diyor:
‘Daha az tumturaklı sözler ve daha çok günlük iş… Daha az siyasi gevezelik, komünizmin
kuruluşunun en basit ama canlı olgularına daha büyük dikkat.’ (‘Büyük İnisiyatif’, c. XXIV, s.
343 ve 335, Rusça.)” (Stalin, Leninizmin İlkeleri, sf. 112-113)
Ne kadar çok Uskomçel, ne kadar çok décrétomanie vak’ası var bugünlerde ortalıkta!.. //
8: Gramsci’nin egemenlik çözümlemeleri ile özellikle Poulantzas’da cisimleşen haliyle
Althusserci yapısalcılık, burjuvazinin sınıf egemenliğinin (“hegemonya”nın) temel araçları
bağlamında siyasal zor’un rolünü dışta bırakmalarıyla birbirleriyle örtüşürler. Fakat
aynı noktada hemen birbirlerinden ayrılarak tamamen zıt yönlerde ilerlerler.
Gramsci’nin temel hareket noktasını, “üstyapının farklı düzeylerini görüngü konumuna
indirgeyen her türlü determinist yaklaşımdan kopuş” fikri oluşturur (Poulantzas ise tam
tersini savunur). Gramsci, harika bir kavramlaştırmayla “pasif materyalizm” olarak nitelediği
bu yaklaşıma, kuramsal açıdan karşı çıkılması gerektiğini savunur. İnsan bilinci, düşünceler
ve iradenin bağımsız rolüne ve iktisadi temel üzerindeki etkilerine yaptığı vurgu, Gramsci’nin
sadece egemenlik ve devlet konusundaki teorisinin değil, parti, devrim vd. konularındaki
görüşlerine de yön veren temel motifi oluşturur ve bunları özünde devrimci kılan da bu
faktörün varlığıdır zaten.
Gramsci, devlet ya da egemenlik yerine “hegemonya” kavramını kullanır. Ona göre,
“.. Hegemonya zarif bir kültürel egemenlik biçimidir. Kitleler, fikirsel egemenlik araçları
yoluyla etki altına alınırlar. Gramsci’ye göre hegemonya kumaşının dokunuşunda; aydınlar,
okullar, medya, kiliseler ya da partiler ideolojik pratikleri yoluyla rol oynarlar. Böylece
burjuva ideolojisi, kitlelerin benliğinin bilinçli ya da bilinçdışı bir parçası haline gelir. Bu
nedenle devlet bir sınıfı salt zor yoluyla baskı altına alan, basit bir politik ya da kurumsal
aygıt değildir” (Özetleyen A.Yılmaz, Kapitalist Devleti Anlamak, sf.31)
Gramsci, devleti de, “Devlet= siyasal toplum+ (sivil) toplum, yani zorlayıcı bir güce bürünmüş
hegemonya” olarak tanımlar (Defterler, sf.323) “Genişletilmiş bir hegemonyanın, toplumdaki
çeşitli grupları birleştiren aktif bir rızaya, kolektif bir iradeye dayanması gerektiğini” söyler ve
“siyasal toplumun gücü örgütlediği ve sivil toplumun ise rızayı sağladığı yerde devleti ‘güç
artı rıza ya da cebirle donanmış hegemonya’ olarak yeniden tanımlar...” (age, sf. 33)
Sonuçta Gramsci, iradenin, fikirlerin, politikanın, haliyle sınıf mücadelesinin rolüne ve
önemine vurgu temelinde ilerleyerek “hegemonya”ya, onun özellikle de rızayı oluşturup
örgütleyen ayağı olarak gördüğü ideolojik-kültürel hegemonyaya karşı savaşımı merkeze
koyan bir savaş stratejisi çizer. Bunun eleştirilecek yanları da vardır varolmasına ama
bu sonuçta bir savaş stratejisi özelliğine sahiptir. “Derin teori” meraklısı entelektüalizmin
her zaman küçümsemeyle dudak büktüğü siyasal savaşıma (Gramsci’ye ait bir kavramla
“devrimci bir praxsise”) yol gösterici özellikte belirgin bir militan ruh ve yönelim taşır. Bu onu
devrimci kılar.
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Althussercilik’in izlediği hat ise tam ters yöndedir ve bariz kendiliğindenci bir
yapıya sahiptir. Analiz yöntemi olarak, insan öznesini, bilinçli insan etkinliğini, dolayısıyla
politikayı, devleti, sınıf mücadelesini vb. dışta bırakarak “kökleri derinde olan temel yapılara
yaslanmayı” benimsemesi nedeniyle “yapısalcılık” olarak da adlandırılan Althusserciliğin
egemenlik teorisi de bu karakterdedir.
“..Yapısalcı yazarlara göre tarih, özerk insan öznelerinin değil yapıların tarihidir. (...) Bu
yoruma göre, subjektivizme karşı gelinmesi gerekir. Bu nedenle yapısalcılık sosyal
sistemi objektif bir süreç olarak değerlendirmiştir. Böylece insanlar (sınıflar, partiler, öte
yandan devlet, devlet kurumları, vb.-nba) bağımsız özneler olarak değil, belirli yapısal
sınıf ilişkilerinin taşıyıcıları olarak görülmüştür.
Bu bağlamda yapısalcı teori, araççılıktan farklı bir şekilde, devlet politikalarının kapitalist
sistemin zorlama ve çelişkileri tarafından nasıl belirlendiğini sistematik olarak
açıklamaya çalışır. Yapısalcı görüş tarzına göre, kapitalist devletin işlevleri, iktidar
mevkilerindeki kişilerden ziyade toplumun yapıları tarafından belirlenmektedir. Devletin
fonksiyonu, kapitalist toplumun sosyal yapısını, yani temel üretim ilişkilerini, ekonominin
otomatik süreçlerince yerine getirilemediğı ölçüde korumak ve yeniden üretmektir...”
(age, sf. 56, abç)
Yapısalcılığın bu egemenlik anlayışını kendi içinde ileri götürüp daha özgün bir devlet
ve egemenlik teorisi üreten Poulantzas’a göre de, “kapitalist sömürü, ekonomi dışı
zorlamayı gerektirmez. Çünkü o (zaten-nba) kapitalist mülkiyet ve üretim ilişkilerinin
yapısına içkindir”. Bu yapısalcı çözümleme/mantık temelinde, “kapitalizmin kendini yeniden
üretebilmesini güvence altına alma görevini üstlenen aygıt” olarak tanımladığı devlete üç
temel fonksiyon biçen Poulantzas, devletin bu işlevleri layıkıyla yerine getirebilmesi için
“göreli özerklik” diye bir tez ortaya atar.
Kavramlaştırması da ona ait olan “göreli özerklik” tezi ile; 1) siyasal yapının ekonomiden
(tabii ekonominin de siyasal yapıdan), 2) devletin de egemen sınıflardan göreli bir özerkliğe
sahip olduklarını ileri sürer. Bu noktadan itibaren onun bütün egemenlik çözümlemesi,
siyasal mücadele, onun yöntem ve araçları, bu arada devletin biçimi, bunlardaki değişmeler,
faşizm ile demokrasi ilişkileri, birinden diğerine geçiş vb. üzerine diğer bütün görüşleri bu
yapısalcı temel üzerine kurulur.
Ayrıntılar bir yana, dikkat edilecek olursa Poulantzas’ın yapısalcı egemenlik teorisinin içinde
-Gramsci’nin tam tersine- sınıf mücadelesi, özne olarak insan, bilinç, politika, bilinçli bir
politika temelinde yürütülen sınıf mücadelesi, devrimci praxsis, irade gibi ögeler yoktur.
Daha doğrusu bunlar, “temeldeki asli yapı”yı oluşturan mülkiyet ve üretim ilişkilerinin
yanında önemsiz ve tali kalan, ayrıca çoğu o ilişkiye içerili, olmayanları da dahil zaten
hepsi onun tarafından belirlenen edilgen birer eklenti konumundadırlar. Kısacası,
hepsinin ve herşeyin sırrı o “yapı” da -kapitalist mülkiyet ve meta ilişkileri- saklıdır.
Gerçi Poulantzas, Marksizme bariz bir biçimde aykırı bu egemenlik çözümlemesini,
gelen eleştiriler üzerine daha sonra revize etmiş, “teorisinin başlangıçtaki sıkı yapısal
belirlenimciliğini gevşetmek yoluyla sınıf mücadelesi teorisini yapısalcı teori ile daha yakın
bir şekilde entegre etmeye çalışmıştır”.
Burada genel hatlarıyla özetlemeye çalıştığımız bu yapısalcı egemenlik teorisi, size “bir
yerlerden tanıdık” gelmedi mi? Dergide 9 sayı süren “Egemenlik Çözümlemeleri”nin
egemenlik sorununu ele alışı ile burada ancak genel hatlarıyla özetleyebildiğimiz bu yapısalcı
yaklaşım arasında temelde bir farklılık olduğu söylenebilir mi? “Egemenlik çözümlemeleri”
gibi genel ve iddialı bir başlıkla ortaya çıkan, ama 9 sayı boyunca, kapitalist mülkiyet
ilişkileri ile meta ilişkilerindeki genişlemenin anlamı ve sonuçları dışında başka hiçbir şey
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anlatmayan, “egemenlik” sorunu gibi bir konunun canalıcı noktasını oluşturan siyasal
egemenlik ve devlet iktidarı konusuna, bundaki değişmelere, bu değişmeleri belirleyen diğer
dinamiklere doğru dürüst değinmeyen bir “egemenlik çözümlemesi”, Marksist temellerde
yapılmış doğru ve devrimci bir çözümleme olarak görülebilir mi?..
“Yeni” bu mudur? Poulantzas’ın sonraki düzeltmesi de düşünülecek olursa, Marksist
hareketin tarihinde 30-35 yıl önce yapılmış tartışmaların bile gerisine düşmenin
neresi yenidir ?
Ve son bir “merak” konusu olarak, “teoride yeni açılımlar” adına, çoğu kez 1970’li yıllarda
yaşanmış tartışmaların en tapon yaklaşımları pazarlanmaya çalışılırken direksiyon
neden hep Poulantzas, Yapısalcılık, Troçkist 4. Enternasyonal’in isimleriyle de özdeşleşmiş
en ünlü sağcı entelektüalist tez ve görüşlerine doğru kaymaktadır da örneğin güçlü bir
devrimci eylem felsefesiyle hareket eden Gramsci’ye doğru olmamaktadır bu kaymalar?..
Karşısındakinin meramını anlamaya çalışmadan “en iyi savunma saldırıdır” reflekslerinin
yine harekete geçmesine meydan vermemek için şunu da belirteyim: Yazarının çoğu
yazısında olduğu gibi o dizi de, dikkate değer açılımlar, üzerinde durmayı gerektiren
önemli görüş ve tezler içeriyordu. Ama, Poulantzas’a yöneltilen bir eleştiride denildiği gibi,
“.. gerçekten önemli ve orijinal fikirler, Marksizme oldukça yabancı bir teorinin egemenliği
altında kalmaları dolayısıyla değerini yitirmişti”. Bu durumda, onu eleştirmek, nerede nasıl
bir yanılgıya düştüğünü göstermek, bunun politikada nelere yol açabileceğini düşünmeye
çağırmak mı kolektif üretimin ve kolektife karşı sorumluluğun gereği olmanın yanında emeğe
ve sahibine daha saygılı, daha yoldaşça ve daha devrimci bir tutumdur yoksa “bırakınız
yapsınlar,...” şeklinde liberal bir kayıtsızlık sergilemek mi?..
9: Siyasal egemenlik ve onun temel aracı olarak devlet konusunun proleter devrimle (ve
devrimcilikle) olan ilişkisini Lenin, Devlet ve Devrim’de, fazladan hiçbir açıklama-yorum
gerektirmeyecek kadar açık ve net olarak şu sözlerle ortaya koyar:
“Devletin sosyal devrimle ve sosyal devrimin devletle ilişkisi sorunu, II. Enternasyonal’in
en ünlü teorisyen ve yazarlarını çok az ilgilendirmiştir, tıpkı bir bütün olarak devrim
sorununun onları çok az ilgilendirdiği gibi. Fakat 1914’te II. Enternasyonal’in çöküşüne
yol açmış olan oportünizmin tedrici büyüme sürecinde karakteristik olan, sorunla açıkça
yüzyüze gelindiği zaman bile yan çizmeye çalışılması ya da sorunun fark edilmemesidir.
Bir bütün olarak diyebiliriz ki, proleter devrimin devletle ilişkisi sorununa bu yan çizme
-oportünizme uygun ve onu besleyen bir yan çizme- Marksizmin tahrifine ve tamamen
bayağılaştırılmasına götürmüştür” (Lenin, Devlet ve Devrim, sf. 123, abç)
10: Sermayenin asalaklık ve çürümesinin had safhaya vardığı kapitalizmin son aşaması
olarak emperyalizm çağında, onun da kendi içinde para sermaye asalaklığının zirve
yaptığı bir evrede, kapitalizmin doğum ve yükseliş aşamasının siyasal egemenlik biçimi
olan burjuva liberal demokrasinin hala mümkün ve geçerli olduğunu ya da olabileceğini
düşünebilmek zaten, ya bu dünyada olmamakla ya da dünyayı kendine güldürecek
orijinallikler peşinde koşmakla mümkündür. Çünkü, yapısı itibariyle de faşizmi zaten
rahminde taşıyan bu sınıf diktatörlüğü biçiminin, kendi içinde geçirdiği tarihsel evrimin
genel yönünü ve geldiği son noktayı görmek için, İngiltere ve ABD’de 11 Eylül sonrasında
çıkarılan yasalar ve uygulamalar ile siyasal gücün neredeyse “kişiselleştiği” Fransa,
Almanya ve İtalya gibi “liberal demokrasinin beşiği ve vitrini” ülkelerdeki iktidar yapılanması
ve işleyişinin son yıllardaki farklılaşma seyrini şöyle bir göz önüne getirmek bile yeterlidir. O
“demokrasinin” günümüzde artık nelere açık ve hazır hale geldiğini, “gerekli gördüğünde”
faşizmin karakteristiklerinden biri olarak şiddette sınır tanımayan terörcü yüzünü, arkasında
onbinlerce ölü ve milyonlarca göçmen, kendi halkını doldurduğu toplama kampları
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ve izolasyon uygulamaları bırakacak şekilde ne kadar rahat ve ne kadar geniş çapta
kuşanabildiğini sergileyen taze örnekler olarak Pakistan ya da Sri Lanka’ya da bakılabilir.
Bu genel ve nesnel eğilimin belirleyici nedenini, emperyalizmin yapısında buluruz:
“..özellikle emperyalizm, banka sermayesi çağı, dev kapitalist tekeller çağı, tekelci
kapitalizmin tekelci devlet kapitalizmine gelişimi çağı, ‘devlet mekanizması’nın olağanüstü
bir güçlenişini, gerek monarşist gerekse de en özgür, cumhuriyetçi ülkelerde
proletaryaya karşı baskı önlemlerinin artırılmasıyla bağlantı içinde onun bürokratik
ve askeri aygıtının görülmedik bir büyümesini gösterir” (Lenin, Devlet ve Devrim, sf.
44, abç)
Onun için, her kim ki, Kautsky’nin yaptığı gibi “emperyalizmin ekonomisini siyasetinden
ayırır”, Lenin’in sözleriyle, “onun çelişkilerinin derinliğini ve şiddetini hafifletip saklamaya
çalışan bir oportünizm” içinde demektir. Aynı ilişki tersten de geçerlidir; her kim ki,
emperyalizmin ve burjuvazinin siyasetini, siyasal yönelimlerini, egemenlik anlayışını,
onun araç ve yöntemlerini, bunlardaki değişimi vb. “emperyalizm gerçeğinden, onun
karakteristiklerinden ve tabii ekonomisinden” ayırır, o aynı oportünizmi bu kez, siyasal
süreçlerin gelişme seyri, gidişin genel yönü ve içerdiği tehlikeler konusunda sergiliyor
demektir.
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III. Bölüm:
KİLİT HALKA: ÖNCÜLÜK MİSYONUNUN KAVRANIŞI
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“Dünyanın karşısına yeni bir ilkeyle çıkıp doktriner bir havada
‘doğru budur, önünde diz çökün’ demiyoruz. Dünyanın kendi
ilkelerinden hareketle dünya için yeni ilkeler geliştiriyoruz. Dünyaya
dönüp ’savaşımlarınızı kesin, aptalcadır, biz size mücadelenin
doğru sloganını vereceğiz’ demiyoruz. Biz sadece dünyaya
gerçekte ne için mücadele ettiğini gösteriyoruz. Ve bilinç dünyanın
istemese de kazanmak zorunda olduğu bir şeydir”
(Marks, Arnold Ruge’ye mektup, Eylül 1843)
***
“İnsanlar tarafından şimdiye dek edinilmiş üretici güçler ile insanların
bu üretici güçlere artık tekabül etmeyen toplumsal ilişkileri arasındaki
çelişkiden doğan büyük tarihsel hareketin yerine, farklı uluslar
ve her ulusun içindeki farklı sınıflar arasında hazırlanmakta olan
korkunç savaşlar yerine, bu çatışmaları çözebilecek tek şey olan
yığınların pratik ve şiddetli eylemi yerine, bu engin, uzun ve
karmaşık hareket yerine, bay Proudhon kendi kafasındaki saçma
devinmeyi koyuyor. Demek ki tarihi yapanlar alim adamlardır,
tanrının gizli düşüncelerini nasıl aşıracaklarını bilenlerdir.
Sıradan insanların yapacakları şey, onların vahiymişcesine
tebliğ ettikleri kutsal mesajı uygulamaktan ibarettir…”
(Marks, P. V. Annekov’a mektup, 28 Aralık 1846, abç)
***
“İşçi sınıfının kurtuluşu bizzat işçi sınıfı tarafından
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gerçekleştirilmelidir..”
(I. Enternasyonal Tüzüğü‘nden)
***
“Parti, bir adım, ama yalnızca bir adım ilerde olmalıdır”
(Lenin)
Proletarya partisine ilişkin her tartışmada (dolayısıyla her farklılıkta),
kilit halkayı daima öncülük misyonunun kavranışı oluşturur.
Çünkü bu misyon, bir taraftan partinin varlık nedenidir ve bunun reddi
ya da sadece belirli bazı işlevlerle sınırlandırılması her türlü kuyrukçu
teorinin yanı sıra disipline ve militan bir mücadeleye gelemeyen küçük
burjuva aydın eğilimlerin çıkış noktasıdır; fakat öte yandan, partinin
sınıfa ve emekçi yığınlara yabancılaşarak onlara tepeden bakan elitist
bir yapı şeklinde yozlaşmasının dayanağı haline getirilebileceği gibi parti
içinde de farklı görev ve yeteneklerin özel bir ayrıcalık konusu haline
getirildiği bir kastlaşma etkenine de dönüşebilir. O yüzden, öncülük
misyonunun kapsam ve işlev olarak nasıl kavranıp yorumlandığı,
daha da önemlisi pratikte somut olarak nasıl uygulandığı, ideolojik
ve politik olarak gerçekte hangi sınıfsal zeminde, nasıl bir pozisyon
sahibi olunduğunun göstergesi niteliğindedir.
Öncülük sorunu, aslında tümüyle, partinin sınıfla olan ilişkisi
sorunudur. Daha açık bir anlatımla, sınıfla ne ölçüde ve nasıl bir
ilişki içinde olduğu sorunudur. Yalnız buradaki “nasıl”, ilişkinin sadece
biçim ve yöntemlerini kapsamakla kalmaz; bu yönle birlikte, içerik
bakımından da nasıl bir ilişki kurulduğu boyutunu kapsar.
Sınıfla anlamlı, hatta doğru dürüst bir ilişkisi bile olmayan ya da sınıftan
kopup ona yabancılaşmış yapılanmalarda parti sorunu ele alınır ya da
örgütlenmeye ilişkin konular tartışılırken, genellikle gözden kaçırılan
en temel yön burasıdır. Parti sorununun bu zeminde tartışılmasının,
skolastik bir çekişmeye dönüşmesi, kerameti kendinden menkul
iddialar etrafında dönenen demagojik bir didişme şeklinde yozlaşması
bir bakıma da kaçınılmaz bir sonuç haline gelir. Dolayısıyla, parti
konusu hangi bağlamda gündeme gelirse gelsin, öncelikle sınıfla
kurulan ilişki, bunun düzeyi, içeriği, yöntemleri, en önemlisi nasıl
sürdürüldüğü temelinde ele alınıp irdelenmek zorundadır.
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Marksist hareketin tarihinde olduğu gibi (örneğin Lenin‘in parti
anlayışı ile Rosa‘nınki arasında, keza Lenin‘inki ile Gramsci‘nin,
“liderliğin ve liderlerin önemini” merkezleştiren Gramsci’ninki ile “kitle
inisiyatifi ve kendiliğinden hareketi” kuyrukçuluk ölçüsünde yücelten
Rosa’nınki arasında olduğu gibi,vd.) günümüzde de konunun değişik
yönlerine ilişkin ne kadar derin görüş ayrılıkları söz konusu olursa
olsun, konuya her şeyden önce: sınıfa yaklaşım, sınıfla ilişkilenişe
yön veren temel anlayış, ilişkilerin gelişim seyri ve düzeyi temelinde
devrimci bir iktidar bilinci ve iddiası ışığında yaklaşıldığı sürece, bu
farklılıkları, “aynılar arasındaki farklılıklar” çerçevesinde Marksist
hareketin bir zenginlik unsuru olarak görüp değerlendirebilme
imkanı var demektir.
Buna karşın, bu iki asli ve belirleyici öğeden, yani sınıfla ilişki sorunu
ile devrimci bir iktidar iddiasında somutlanan devrim iddiasından
yoksun her türlü anlayış ve öneri, kendi içinde ne kadar parlak
yanlar taşıyor olursa olsun, devrimci bir parti anlayışını temsil
etmezler, dolayısıyla komünistler için bir model oluşturamazlar.
Partiye ilişkin bazı hatırlatmalar
Proletaryanın devrimci partisi, sınıfın devrimci öncüsüdür. İşçi
sınıfı böyle bir öncüden yoksun olduğu sürece, onun asıl amacını
ve tarihsel misyonunu oluşturan sınıfsız komünist bir toplumu
inşa yolunda ilerleyebilmesi şurada dursun, “kendinde bir sınıf”
olmaktan kurtulup “kendisi için bir sınıf” düzlemine sıçrayabilmesi
dahi olanaksızdır. Dolayısıyla öncü parti, daha doğrusu, sınıf olarak
kendisine ait devrimci bir partinin öncülüğü, proletaryanın tarihsel
misyonunu yerine getirebilmesinin ilk adımı olarak o andan itibaren
zorunluluktur.
Bundan ötürüdür ki, partiye dair her farklılık ve tartışma, özünde,
proletaryanın tarihsel misyonu ve proletarya devriminin gelişme
seyri üzerine bir farklılık ve tartışma anlamına gelir.
Öncü rolü, ML’lerin sınıfla olan ilişkilerinde ve sınıf hareketinde
kendilerine özel ve ayrıcalıklı bir konum yaratmak kafasıyla icat ettikleri
‘türetilmiş‘ bir işlev değildir. Bu tıpkı, her türlü şiddetin kaynağını
kurutabilmek için silaha ve şiddete başvurma zorunluluğuna, devleti
ortadan kaldırma tarihsel amacına ulaşabilmek için klasik anlamda
bir devlet olmamakla birlikte proletarya diktatörlüğüne başvurma
zorunluluğuna benzer tarihsel zorunlulukların bir sonucudur. Diğerleri
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gibi bu zorunluluğun temelinde de yine kapitalizmin yaratıp büyüttüğü
eşitsizlikler yatar. Bunların başında da, bilgi ve kültürün, kapitalizm
koşullarında korkunç boyutlar kazanmış olan eşitsiz dağılımı
gelir. Bu ML’lerin yarattığı bir durum veya onların da tercih ettikleri bir
sonuç değildir.
Kapitalist rekabetin zorlayıcı doğası gereği sistem, üretici güçleri
sürekli geliştirme zorunluluğu kapsamında, bir taraftan proletaryayı
da yeni beceri ve bilgilerle donatmak mecburiyetinde kalırken, daha
çok üretimin teknik yönleriyle sınırlı kalan bu gelişmeye rağmen
işçiler, bu toplumda sınıf olarak, insanlığın bilgi ve kültür birikiminin
ulaştığı düzeye kıyasla her zaman çok geri ve yetersiz bir konumda
kalmaktan kurtulamazlar. Bu gerilik çoğu yönden cehalet boyutlarına
varan bilinçli bir geri bırakmadır. İşçi sınıfının, onunla birlikte genel
emekçi yığınların, kuşaklar boyu böyle geri ve cahil bırakılmaları -buna
“tutulmaları” demek daha doğru olur-, kapitalizmin tarihi boyunca
olduğu gibi sözde “bilim, kültür, teknolojik devrim çağı” olarak da
cilalanan günümüzün neoliberalizm döneminde de, burjuvazinin sınıf
egemenliği sisteminin, burjuva devlet aracılığıyla kullandığı baskı ve
zor yöntemleri kadar etkili, yoğunlaşmış siyasal baskı ve zorun yanı
sıra egemenliğin diğer biçim ve yöntemleriyle de birleşik olarak
kendi sınırlarının ötesine geçen bir etkinlik ve işlevselliğe sahip
temel egemenlik yöntemlerinden biridir.
Kapitalist sistem sürdüğü müddetçe, daha doğrusu işçi sınıfının üretim
araçlarının mülkiyetinden mahrumiyeti ortadan kalkmadığı sürece,
sınıfın sınıf olarak bu gerilik ve cehaletinin üstesinden gelebilme
olanağı da -nesnel olarak- yok demektir. Şu basit nedenledir ki, insanlar
arasında ayrıcalık ve üstünlük konusu olarak iş gören bütün avantajlar
gibi bilginin ve kültürün üretilmesinin imkanları ve onun ürünlerinin
mülkiyeti de, üretim araçlarının mülkiyetini elinde bulunduran sınıfın
ellerindedir. Temeldeki bu eşitsizlik kaynağı kurutulup ortadan
kaldırılmadığı sürece, işçi sınıfı, kendisini entelektüel ve kültürel
bakımlardan eğitme ve geliştirebilme olanaklarından da büyük ölçüde
uzak ve yoksun kalmaktan kurtulamayacaktır.
Bu noktada her kim, burjuvazinin sınıf iktidarının sürdüğü kapitalizm
koşullarında işçi sınıfının ve emekçi yığınların merkezi iktidar
sorunundan kopuk olarak kültürel-ideolojik bir iktidarlaşma
yaşayabileceğine dair tez ve iddialarla ortaya çıkıyorsa -ki Gramsci’de
ve Althusserci yapısalcılık anlayışında bu yönlü ütopyalar belirgin
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olarak hatta belirleyici boyutlarda vardır- kapitalizmin doğası ve
burjuvazinin sınıf egemenliği konularında ya bütünü gözden kaçıran
tekyanlı bir savruluş içindedir ya da zaten iktidar sorununun merkezi
ve belirleyici karakterini gizleme niyet ve amacında demektir.
Proletaryanın bu gerilik ve yoksunluğu, başka şeyler yanında onun,
yabancısı ve acemisi olduğu konularda kendisine yol gösterecek,
fakat sınıf olarak kendisinden olan, kendisinin hizmetinde bir “öncü”ye
ihtiyaç duymasını da tayin edici bir zorunluluk olarak getirip dayatır.
Bir ‘öncü‘ye ihtiyacın, üstelik kendisini çok boyutlu tarihsel bir
zorunluluk olarak gösterip dayattığı nokta, kendisinin “hizmetkarı”
olarak iş görecek devrimci bir öncüye sahip olmanın kazandıracağı
muazzam güç ve etkinlik imkanının yanı sıra öncü-kitle ilişkisi olarak
tanımlanan ilişkideki bir dizi gerilim ve sürtünmenin de baş gösterdiği
noktadır. Teoride olduğu kadar pratikte de bütün problemler, daha işin
başında bu noktadan başlar: “Öncü” kimdir? “Öncülük” misyonu ne
anlama gelir? Gerçekte temsilcisi (ve her seferinde altı çizili olarak
hatırlanmalı: hizmetkarı) olduğu “kitle” ile yanı en başta işçi sınıfının
kendisi ile ilişkisi nasıl olmalıdır?…
Çatallanma noktası: “Dışardanlık”
Proletarya partisi, onun misyonuna ve sınıfla ilişkilerine ilişkin
her tartışma, önünde-sonunda gelir “bilincin dışardan taşınması”
konusuna dayanır. Çünkü sınıfla parti arasındaki ilişkinin kaynağı bu
konudur. Sınıfın bir “öncü”ye ihtiyacının olup olmadığının tartışılması
da dahil “öncü”nün işlevi, bu rolün kapsam ve içeriği, öncü ile kitle yani
parti ile sınıf arasındaki ilişkinin nasıl olması gerektiğine dair bütün
tartışmalar buradan çıkar. Daha doğrusu, proletaryanın devrimci sınıf
bilincini ne şekilde, nasıl edineceği noktasında düğümlenir.
Burada da karşımıza, Lenin’in ünlü “dışardanlık” vurgusu çıkar.
Konuya ilişkin hem teorideki tartışmalar ağırlıklı olarak bu nokta
etrafında döner hem de pratikteki bütün çarpık uygulamaların -özellikle
de sınıfın tepesine çıkma hakkını dahi kendilerinde gören “ikameci”
tutum ve yaklaşımların bütün tür ve biçimlerinin- dayanak (ve tahrifat)
yaptıkları nokta burasıdır.
Bu, aslında sorunun gerçekten de tayin edici özelliğe sahip siklet
noktasıdır. Devrimci öncülük misyonunun, en başta içerik ve
bütünlük olarak (bütünlük, öncülük misyonunun içerik olarak nasıl
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kavrandığından ayrı olmayan, tersine, onun temel bileşenlerinden
birini oluşturmanın yanında hangi temellerde nasıl kavrandığının da
somut göstergesi niteliğine sahip özgün bir boyut özelliği taşır) ve
tabii ki yöntemsel açıdan da nasıl anlaşılıp uygulanması gerektiğinin
Leninist kavranışının özünü de, “dışardanlık”ın -bu arada Lenin’in
bununla anlatmak istediklerinin- çeşitli yönlerden çarpık algılanışı ve
uygulamalarının da -yoğunluk derecelerine de bağlı olarak- sınıfsalideolojik açıdan ne anlama geldiklerini biz bu noktanın kavranışından
görebiliriz.
“Bilincin dışardan taşınması” zorunluluğunun -bu arada bu zorunluluğu
kabul etmeyen, onun bir “zorunluluk” olarak tanımlanmasını bile baştan
bir çarpılma olarak niteleyen kendiliğindencilik türlerinin olduğu hiçbir
zaman unutulmamalıdır- kısa ifadesi olarak “dışardanlık” ne anlama
gelir? Lenin bununla ne anlatmak istemiştir?
Bu sorunun yanıtını ararken, ”dışardanlık” iki düzlemde ele
alınıp irdelenmeyi gerektirir: Bunlardan birincisi, konum olarak
dışardanlıktır. “Dışsal” bir gücün (öncü) diğeri (kitle-sınıf) ile olan
ilişkisini/ilişkilenişini anlatır. İkinci boyut ise içeriğe ilişkindir. İçerik
olarak dışardanlık, ilişkinin hangi kapsamda olması gerektiğini
anlatır.
Bunlar üzerinde durmaya geçmeden önce, sorunun kaynağını
oluşturan Lenin’in o ünlü “dışardanlık” tezini hatırlayarak başlamak,
daha doğru ve herhalde daha yararlı olur:
“.. İşçiler arasında sosyal-demokrat bilincin olamayacağını söyledik.
Bu bilinç onlara dışardan getirilmeliydi. Bütün ülkelerin tarihi
göstermektedir ki, işçi sınıfı, salt kendi çabasıyla sadece sendika
bilincine, yani sendikalar içerisinde birleşmenin, işverenlere karşı
mücadele etmenin ve hükümeti gerekli iş yasalarını çıkarmaya
zorlamanın vb. gerekli olduğu inancını geliştirebilir. Oysa sosyalizm
teorisi, mülk sahibi sınıfların eğitim görmüş temsilcileri tarafından,
aydınlar tarafından geliştirilen, felsefi, tarihsel ve ekonomik teorilerden
doğup gelişmiştir…” (Lenin, Ne Yapmalı)
Üstelik Lenin bu konuda yalnız da değildir. “İşçi sınıfına bilincin ancak
dışardan taşınabileceği” tezini formüle ederken, o zamanlar devrimci
bir konumda olan ve uluslararası Marksist hareketin en üst otoritesi
kabul edilen Kautsky‘nin “son derece isabetli ve önemli” olarak
nitelediği şu görüşünü tezine dayanak olarak kullanır:
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“… Öğreti olarak sosyalizmin kökleri, elbette, tıpkı proletaryanın sınıf
mücadelesi gibi, bugünkü ekonomik koşullarda yatar, tıpkı onun
gibi kapitalizmin yarattığı kitlesel yoksulluk ve kitlesel sefalete karşı
mücadeleden doğar; fakat bu ikisi birbirinden değil, birbirinin yanı sıra
ve farklı koşullar altında doğar. Modern sosyalist bilinç ancak derin
bilimsel kavrayış temelinde ortaya çıkabilir. Gerçekten de bugünkü
ekonomi bilimi, tıpkı bugünkü teknoloji gibi, sosyalist üretimin bir
önkoşulunu oluşturur, ne var ki proletarya, ne kadar isterse istesin,
ne birini ne de ötekini yaratabilir; bunların ikisi de bugünkü toplumsal
süreçten doğarlar. Oysa bilimin taşıyıcısı proletarya değil, burjuva
aydın katmanıdır ; zaten modern sosyalizm de bu katmanın tek tek
bireylerinde ortaya çıkmış ve onlar tarafından ilk önce düşünsel
bakımdan öne çıkan proleterlere iletilmiştir; koşulların izin verdiği
yerde bunlar onu proletaryanın sınıf mücadelesine taşımışlardır. Yani
sosyalist bilinç, proletaryanın sınıf mücadelesine dışardan taşınan
bir şeydir, onun içinden kendinden bitme çıkan bir şey değil…”
(Kautsky’den aktaran Lenin, Ne Yapmalı, SE. II. Cilt, sf.69)
Aynı kökten iki dal
Lenin’in formüle ettiği bu öncülük anlayışı, parti konusunun sınırları
içinde, sınıfı “temsil etmekle yetinme” düşüncesinden (“temsilci parti”)
bir kopuşu ifade eder. Aslında sadece parti konusuyla sınırlı olmayan
ya da kendinde şey olarak her şeyden bağımsız bir örgüt anlayışından
kaynaklanmayan bu kopuş, temelde bir devrim anlayışından
kaynaklanır.
İşçi sınıfının politik bilincinin gelişimini ve proletarya devriminin
gerçekleşmesini, ekonomik etken ve dinamiklerin kendi kendilerine
işleyişinin belirli bir aşamasından sonra kendi kendine oluşup
olgunlaşmasını kaçınılmaz olarak gören kendiliğindenci-evrimci
yaklaşımlardan tamamen farklı olarak devrimin hazırlanabileceğine
inanan bir anlayıştır bu. Bu anlayış, bu hazırlamanın temel şartı
olarak, proletaryanın bilinçlenmesi sorununu süreçlerin kendiliğinden
akışına bırakmayıp her somut tarihsel evrenin devrimci bir tarzda
çözümlenmesiyle bulunup yakalanabilecek olan devrimci dinamiklerin
ve olanakların proletaryanın görüş alanına taşınmasını görür.
Proletaryanın kendiliğinden hareketinin ya da hareketsizliğinin bu
temelde mayalandırılması ile devrimci yolda ilerletebileceğine inanır.
Lenin’in “dışardan taşınabileceğini” iddia ettiği bilinç, öz olarak işte
bu bilinçtir ve bu işlevi yerine getirmekle yükümlü “öncü” rolünün
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kavranışı ile buna karşılık gelen örgüt-parti teorisi ancak bu ilişki
temelinde kavranabilir.
Lenin’in, parti öğretisi konusunda Marksizmi Marks’ı da aşarak
en ileri noktaya taşıdığı görüşünde olan -ki haklıdır-Molyneux,
süreç içinde daha da gelişip olgunlaşarak en gelişkin haline Ekim
Devrimi sonrasında ulaşan Leninist parti öğretisinin temel taşını bu
“dışardanlık” teziyle koyan Ne Yapmalı’nın tarihsel anlam ve önemini
şöyle anlatır:
“… kitabın merkezi teması, devrimci hareketin gelişmesinde
kendiliğindenlik ve bilinçlilik ilişkisidir. ‘Politika her zaman ekonomiyi
uysalca izler’ görüşünü ve politik bilincin organik olarak ekonomik
mücadeleden çıkacağını savunan ‘ekonomistler’, Marksistlerin ana
görevlerinin ekonomik mücadeleye yardım etmek olduğunu, Lenin
ve İskracılar’ın (ise) ‘kendiliğinden unsuru küçülttükleri’ni ve ‘bilinci
fazla büyüttüklerini’ iddia ediyorlardı. Fakat Lenin için bu sorunu
ortaya koyma yöntemi bile tamamen yetersizdi. Önemsiz olan işçilerin
kendiliğinden ayaklanmaları değildi (tam aksine bu son derece
önemliydi); kendiliğinden ayaklanmanın önemi, özellikle bilinçte,
örgütte yarattığı taleplerde yatıyordu...”(J. Molyneux, Marksizm ve
Parti, sf. 51, abç)
Sınıfın kendiliğinden hareketindeki gelişmelerin “bilinçte ve örgütte
yarattığı talepler” konusuna birazdan tekrar döneceğiz. Çünkü
bu nokta, öncü-kitle (parti-sınıf) ilişkilerinin bütünlüklü kuruluşu
açısından tayin edici bir öneme sahiptir. Leninist öncülük anlayışını,
bütünlükten uzak bir tek yanlılıkla deforme ederek, öncülüğü sadece
bir “öğretme” ilişkisine indirgeyen seçkinci bürokratik öncülük
anlayışlarından da, işin sınıftan da “öğrenme“ yükümlülüğünü içeren
boyutunu bu kez, sınıfın ve sınıf hareketinin belirli bir tarihsel evredeki
somut olgunluk ve gelişme düzeyinden kopartarak mutlaklaştırdığı
ölçüde kuyrukçu-ekonomist savrulmalara daha açık bir hale gelen
genellemeci bir “sınıf romantizmi”nden de bu nokta ayırır.
Lenin’in parti ve öncülük anlayışı, daha önce de ifade ettiğimiz gibi,
onun devrim ve devrimcilik anlayışını yansıtır, bunların doğal uzantısı
ve mantıki bir sonucudur ve her seferinde de bu bağlantılar içinde ele
alınmak zorundadır.
Onunla daha işin en başında, “bilincin dışardan taşınması”, bunun
kapsamı ve içeriği noktasında ayrışan eğilimler ise başlıca iki
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ana grupta toplanabilirler:
Bunlardan birincisi, kuyrukçu bir karaktere de sahip her türlü
kendiliğindenlik eğilimidir. Ekonomistler ve Rosa Luxemburg’un parti
konusundaki görüşleri bu kategori içinde yer alırlar. Bu genel kategori
içinde yer alan alt varyasyonlar, birbirlerine çok yakın, yer yer iç içe
geçen, aynılık gösteren görece daha homojen bir özellik taşırlar.
Parti sorunu ve devrimci öncü misyonunun kavranışı konusunda
Lenin’le ve çağımızın devrimci Marksizmi’nin zirvesi olarak Leninist
devrimcilik anlayışı ile çakışan kimi yönler taşısalar dahi bir bütün
olarak temelde ona aykırı ve ona uzak anlayışları toplayabileceğimiz
ikinci genel kategoriyi ise, devrimci öncü misyonunun şu ya da bu
yönünü diğerlerinin bile karşısına çıkaran bir tekyanlılıkla ele alan
parçayla sınırlı yaklaşımlar oluşturur. Devrimci öncülük misyonunu,
belirli bir tarihsel dönemin somutluğuyla da bağlantısı içinde
bütünlüklü olarak kavramak yerine, onun şu ya da bu yönünü,
getirdiği yükümlülüklerin şu ya da bu parçasını mutlaklaştırarak “her
şey” haline getiren bu kategorideki sapmalar, öne çıkardıkları yönlere,
onları ya da diğerlerini nasıl içeriklendirdiklerine, vb. vb. bağlı olarak
farklı türden bir oportünizm özelliği gösterirler.
Öncü misyonunun bütünsel ve devrimci kavranışından uzak bu
parçacı oportünizm: kimi zaman sağcı bir teorisizm eğilimi olarak
çıkar karşımıza, kimi zaman içeriksiz bir dar pratikçilik eğilimi
biçiminde. Bir bakarsınız sınıfa ve yığınlara tepeden bakan kibirli bir
öğretmen edasındadır, sonra bir bakarsınız vıcık vıcık bir kuyrukçuluk
ve ekonomizmi savunan “sınıf ve kitle çizgisi” anlayışının yandaşı
kesilmiştir. Bir dönem partiyi (onun çizgisini, politika ve taktiklerini,
önderliğini ve eylemlerini vb.) yere göğe sığdıramayan bir fetişleştirme
içindedir, sonra bir bakmışsınız ki nihilist bir inkarcılık temelinde
özünde her türlü örgütlenme ve önderlik fikrini reddeden liberal bir
şekilsizliğin teori ve pratiğini yapmaya soyunmuştur, vb. vb.
Dolayısıyla bu genel kategori, birinciden farklı olarak, daha heterojen,
daha alacalı bulacalı bir yapıya ve bileşime sahiptir. Onun bu “alacalı
bulacalı” karakteri, temelde bir sapma özelliğini taşıdıkları gerçeğini
ortadan kaldırmamakla birlikte, bazı yönlerden Leninizmle ama bazen
başka bazı yönlerden de kendiliğindencilik ve ekonomizmin en has
biçimleriyle bile “kolaylıkla” buluşabilmelerinde kendini gösterir. Bazı
türlerinin teşhisi onun için görece zordur, daha ince bir rafine işlemi
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gerektirir.
Devrimci öncü misyonunun kavranışında, bu temelde sınıfla kurulan
ilişkilerde kendini gösteren iki ana sapma olarak kuyrukçuluk ve
tepeden inmecilik, görünüşteki bütün zıtlıklarına karşın, gerçekte
öncü rolünün aynı çarpıklıkta kavranışından kaynaklanan iki
hastalıklı tutumdur.
Yabancılaşma efektine dönüşen “dışardanlık”
Lenin’in öncülük ve parti anlayışıyla “bilincin dışardan taşınması”
noktasında keskin bir ayrılık içine giren ekonomist kuyrukçuluk ve
türev akımlar, bunların Leninizme karşı çıkma gerekçeleri, Lenin’in
ve Leninizmin tarihsel pratiğinin bunlara verdiği cevap, konunun
görece çok bilinen bir yönünü oluşturduğu için bunları burada tekrar
hatırlatma yoluna gitmeyeceğiz. Yalnız bu bilinçli ihmal, bu ayrımların
günümüzde artık önemsiz ve aşılmış oldukları anlamına kesinlikle
gelmiyor.
Tam tersine, dünyada ve Türkiye’de yaşanan dönüşümlerin sarsıcı
etkileri yanında özellikle öznel etken boyutunda süregiden derin
boşluk ve zayıflıkların bir türlü aşılamayışının bunaltısıyla
da her türlü fanteziye açık hale gelen tasfiyeci ruh halinin etkinliği,
teorimizin bütününü cepheden reddetmeyi bir “çare” olarak görenler
kadar, zıvanadan hala bu denli çıkmamış olmakla birlikte onun
ruhunu oluşturan konularda bile Marksizmin tarihinde çoktan tüketilip
tükürülmüş tezlere dahi “yeni” diye kolayca sarılabilen eğilimlerin
yaygınlığı düşünülecek olursa, oportünizmin klasik hiçbir biçim ve türü
hala “önemsiz ve aşılmış” değildir ve olamaz. AEP‘nin bir zamanlar çok
kullandığı anlamlı bir sloganla, “unutulan oportünizm en tehlikelisidir”.
Kaldı ki, bugün sınıfla ilişkilerimizin içeriği, biçimleri, yöntemleri ve
hedefleri ne olmalıdır konusundan devrimci öncülük misyonunun
algılanışına kadar en hayati konularda dahi hiçbir tepki ile
karşılaşmadan içimizde boy gösterebilen liberal aydın fantezilerinin
çeşitliliğini ve kaba oportünizmlerini düşününce, böyle bir ihmal
düpedüz aymazlık olur.
Fakat buna rağmen burada, kendiliğindencilik ve ekonomizmin en kaba
türlerinin genel bir özetini yapmanın alemi yoktur. Yoksa, özellikle de
Rosa’nın görüşlerinde cisimleşen haliyle “sınıfın inisiyatifine özgürlük
tanıma” -ya da “sınıftan öğrenme”- adına sergilenen kuyrukçu

104

savrulmalar üzerinde durmak hala gerekli ve çok önemlidir. Kaldı ki
işin bu boyutu, “dışardanlığı” kendisini sınıfın üstünde ve tepesinde bir
yere koymakla karıştıran, “bilinç taşımayı” cehaletle savaşan Kemalist
bir köy öğretmeni edasıyla -örgüt içinde bile- sırf bir “öğretme” ilişkisi
olarak gören seçkinci öncülük anlayışlarıyla hesaplaşmak için de bu
sınırların tekrar tekrar ve kalınca çekilmesi gerekmektedir.
Lenin’in devrimci öncü misyonunun canalıcı noktası olarak gündeme
taşıdığı “dışardanlık” konusunda, yaşanan tarihsel tecrübelerden
sonra bugün -sınıfa bu denli uzak kalmamızın, ona korkunç derecede
yabancılaşmamızın belirleyici nedenlerinden biri olarak bizim de
özgülümüzde- merkeze konularak acımasızca yerden yere vurulması
gereken asıl sapmayı tepeden inmecilik oluşturur.
“Dışardanlığı” kaba ve mekanik bir yorumla sınıfa yukardan bakan bir
yabancılaşma efekti haline getiren bu seçkinci küstahlık, proletarya
sosyalizminin tarihsel kazanımlarının canına okunmasındaki
belirleyici etkenlerden biri olarak zaten başlı başına büyük bir tarihsel
suçun da sahibidir. O, proletarya ve ezilen yığınların saflarında olduğu
kadar devrimcilik ve ML’lik iddiasındaki öncü saflarda da büyük bir
şaşkınlık, hayalkırıklığı ve eziklik yaratan bu pratiği ile, neoliberal
kapitalizmin aynı tarihsel kesitte yaptığı etkileyici atakların gözlerini
zaten kamaştırıp akıllarını başlarından aldığı “Marksizm’de yenilik”
arayışçılarının tasfiyeci nihilist yönelimlerine kan taşımış oldu. Leninist
parti ve devrimci öncülük düşüncesine ikinci büyük kötülüğü de bununla
yaptı. Kuyrukçuluk ve kendiliğindenciliğin en kaba biçimlerinin bile,
Rusya ve diğer ülkelerin ekonomistleriyle hesaplaşmanın üzerinden
yüzyıl geçtikten sonra neredeyse aynı söylemlerle tekrar hortlayarak
taraftar bulabilmesinin tayin edici bir nedeni de, ilkinin doğurduğu
yıkıcı tarihsel sonuçların büyük ve vahim oluşudur.
İşte bu nedenlerle, günümüzde merkeze konulup hedefe
çakılması gereken asıl sapmayı, “dışardanlığı” sınıfa dışardanlıkla
karıştıran, “öncülüğü” sürekli akıl satmak olarak gören, kolaylıkla
bürokratik bir despotizme dönüşebilen, bunu üreten, bu denli çürüyüp
çürütücüleşmediği en hümanist halinde bile sınıfa “yardım ettiğini”
düşünen “işçici sosyal hayırseverlik” oluşturuyor. 21. yüzyılın parti
anlayışı ve model arayışları, onun için her şeyden önce bu çarpıtmayı
düzelterek işe başlamak, devrimci öncülük misyonunun kavranışında
“ikameci” yorum ve tutumların her türlüsünden net bir kopuş
sergilemek zorundadır.
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Çünkü bu zihniyet, Leninist “dışardanlık” vurgusunu, tam da
kuyrukçuluk savunucularının iddia ettikleri yüzeysellik ve mekaniklikte
algılayarak; tarihsel süreç içinde proletaryaya yabancılaşıp tepeden
bakmanın, doğrunun tekelini elinde tuttuğunu düşünen, “her şeyi en iyi
sadece kendisinin bildiğini” zanneden bir kibirle sınıfı ve kitleleri -parti
içinde de kadroları- “sürü” yerine koyan bir seçkinciliğin, kendisini
“herkesin ve her şeyin üstünde” gören bürokratik bir despotizmin
bahanesi olarak korkunç bir yozlaşma etkenine dönüştürmüştür.
Bu kafa, toplumun sınıflara bölünmesinin ortaya çıkardığı ve
kapitalizmin çok daha kapsamlı hale getirerek derinleştirdiği kafa ve
kol emeği, yönetenler–yönetilenler ayrımını sosyalist harekete ve
partinin içine de taşıyan, komünistlerin tarihsel bir amaç olarak
ortadan kalkmaları yönünde sistematik bir mücadele yürütmeleri
gereken bu sınıfsal bölünmelere parti içinde bile süreklilik
kazandıracak bir sapmayı yansıtır.
Bu özelliği ile komünizmin kurmayı hedeflediği üretim ve toplumsal
ilişkiler sistemine de sırtını dönmüş, eğilim olarak onu lafta bırakan,
daha çok küçük burjuva aydınlara özgü bir hastalıktır. İnsan-insan
ilişkilerinde bağımlılık yaratan ya da ayrıcalık üreten her türlü
eşitsizliği -kaynağıyla birlikte- kurutmayı hedefleyen komünizmin
toplumsal amaç ve idealleri bir yana, burjuva demokrasilerinin bile
gerisine düşen despot rejimler, kendilerini sadece sınıftan ve halktan
değil partinin diğer kadroları ve mekanizmalarının da üstünde gören
kişisel diktatörlükler hep bu hastalıklı “öncülük” anlayışının ürünleridir.
Neyin “dışından”: içerik yönünden “dışardanlık”
Lenin’in devrim ve devrimcilik anlayışından çıkan stratejik sonuçlardan
biri olarak Leninist öncülük ve parti anlayışının da temel taşı özelliğini
taşıyan “dışardanlık” konusunda, sorunun ilkine oranla çok sık
gözden kaçırılan, üzerinde pek fazla durulmayan asıl canalıcı noktayı
“dışardan taşınan bilincin içeriği” boyutu oluşturur.
Halbuki bu boyut, ilkinin, yani “bilincin dışardan taşınması
zorunlululuğunun” da nedenini ve temel gerekçesini oluşturur. Fakat
daha da önemlisi, yapılan -ya da yapıldığı iddia edilen- öncülüğün
gerçek niteliğini, ideolojik karakterini ve oynadığı rolü gösterir. Sınıfla
kurulan ilişkinin özü asıl orada saklıdır. İlişkinin sınıfa uzaklık
ve yabancılık anlamında “dışsal” kalıp kalmamasından da önce,
niteliğini belirleyen ölçüt olarak buraya bakılmalıdır. İlişkinin kuruluş
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biçimi -sorunun ilk boyutu- yönünden “dışsal” kalma, bir çarpıklık ve
sapmayı oluşturur; ikinci boyutu oluşturan içerik yönünden ise durum
tam tersinedir. Bu düzlemde asıl çarpıklık ve sapmayı yeterince
“dışşallaşamamak” oluşturur. Bu “çelişki”nin anlaşılabilmesi için,
“dışardan taşınacak bilincin içeriği ne olmalıdır” sorusunun yanıtını
aramaya çıkmak gerekir.
”Politik sınıf bilinci işçilere ancak dışardan, yani, ekonomik
mücadelenin dışından, işçiler ile işverenler arasındaki ilişkiler
alanının dışından taşınabilir” (abç)
Lenin’in Ne Yapmalı’da söylediği budur! Onun “dışardanlık”
anlayışının özsel noktasını da, genellikle gözden kaçırılan yukardaki
altı çizili satırlar oluşturur: “..yani, ekonomik mücadelenin dışından,
işçiler ile işverenler arasındaki ilişkiler alanının dışından…”
Bu tanım, politik bilincin nereden, kim tarafından, nasıl taşındığından
(ya da edinildiğinden) daha önemli ve öncelikli bir sorun olarak
onun kapsamının ne olması, nasıl olması gerektiğini gösterir: Politik
bilinç, sadece işçilerle işverenler arasındaki ekonomik ilişkiler alanı ile
sınırlı bir bilinç değildir ve olmamalıdır!.. Bu kadar net ve açık! Peki o
zaman hangi kapsamda olmalıdır?..
Lenin bu sorunun yanıtını da, Ne Yapmalı‘dan başlayarak, parti
öğretisini de geliştirip ete kemiğe büründürdüğü tarihsel pratiği ile
kapsamlı olarak vermiştir. Fakat konuyu fazla yaymamak için, buna
dair sadece Ne Yapmalı’da söylediklerinden iki hatırlatma ile yetinelim.
Meselenin özünü sergilemeye bunlar fazlasıyla yeterler zaten :
“..Şu soru ortaya çıkıyor: politik eğitim neden ibaret olmalı? İşçi sınıfının
otokrasiye karşı düşmanlığı (günümüzde kapitalizm ve burjuvaziye
karşı düşmanlığı -nba) fikrinin propagandasıyla yetinilebilir mi? Elbette
hayır? İşçilere politik olarak ezildiklerini açıklamak -kendi çıkarları ile
işverenlerin çıkarlarının uzlaşmaz karşıtlık içinde olduğunu açıklamak
gibi- yetmez. Ajitasyon yürütmek için, bu baskının her somut
görüntüsü -tıpkı ekonomik baskının somut görüntülerini ajitasyon
için kullandığımız gibi- ele alınmalıdır. Ve bu baskının altında çeşitli
toplumsal sınıflar ezildiği için, bu baskı hayatın ve faaliyetin çeşitli
alanlarında (abç) -sendikal, kamusal, özel, ailevi, dini, bilimsel, vs. vs.
ortaya çıktığı için- otokrasinin çok yönlü politik teşhirinin örgütlenmesini
üstlenmedikçe, işçilerin politik bilincini geliştirme görevimizi yerine
getirmediğimiz açık değil midir?..” (Lenin, age., sf. 85-86)
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Lenin’in bu alıntıda kullandığı “hayatın ve faaliyetin çeşitli alanlarında”
cümlesi, gerçek ve tam bir politik bilincin kapsamını da özlü bir
biçimde özetler: Hayatın bütün alanları!.. Öncü, proletaryanın
bilincini hayatın her alanını kapsayan genişlikte geliştirebildiği ölçüde,
sınıfın bir öncüye duyduğu ihtiyacın temel gereğini yerine getirmiş,
dolayısıyla öncülük konumunu hak etmiş olur. Proletarya sınıf olarak
bu bütünlükte bir bakış açısıyla hareket ettiği ölçüde, toplumun ezilen
diğer bütün sınıf ve kesimlerinin güvenini ve saygısını da kazanarak
devrimin öncüsü haline gelir, kapitalist toplumdaki nesnel konumunun
kendisine yüklediği bu rolün hakkını vermiş olur.
“.. 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.
Eğer işçiler, somut ve ayrıca mutlaka güncel politik olaylar ve
olgular temelinde diğer toplumsal sınıfların her birini entelektüel,
moral ve politik yaşamlarının bütün tezahürleri içinde gözlemlemeyi
öğrenmezlerse; nüfusun bütün sınıf, katman ve gruplarının yaşam
ve faaliyetlerinin bütün yönlerinin materyalist tahlil ve materyalist
değerlendirmesini pratikte uygulamayı öğrenmezlerse, işçi kitlelerinin
bilinci gerçek bir sınıf bilinci olamaz. İşçi sınıfının dikkatini, gözlem
yeteneğini ve bilincini yalnızca ya da hatta esas itibariyle işçi
sınıfı üzerine yoğunlaştıranlar sosyal demokrat değildir. Çünkü
işçi sınıfının kendisini tanıması, onun modern toplumun bütün sınıfları
arasındaki karşılıklı ilişkilere dair yalnızca teorik düşüncelerle değildaha doğrusu: teorik olmaktan çok, politik yaşamın deneyimleri
temelinde edinilmiş düşüncelerle kopmaz biçimde bağlıdır…” (age, sf.
95-96, abç)
Kapsam burada da aynıdır: Bütün sınıfların, yaşamlarının bütün yön
ve alanları!.. Yalnız burada, Lenin’in üç özel vurgusu ayrıca dikkat
çeker:
Birincisi, “herhangi bir açıdan da değil sosyal demokrat (militan
bir komünizmin somut ifadesi olarak günümüzde proleter devrimci
sosyalist-nba) açıdan tepki göstermeyi öğrenmek” vurgusudur; ikinci
önemli vurgu, “bütün olgu ve süreçleri materyalist yöntemle ele alıp
değerlendirmeyi ve onu pratikte uygulamayı öğrenmek” vurgusudur
ve nihayet üçüncüsü, işçi sınıfının bilincinin gelişiminin, yanı onun
bilinçli bir sınıf özelliğini kazanabilmesinin, “teorik olmaktan çok
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politik yaşamın deneyimleri temelinde, her günkü mücadele içinde
gelişebileceğinin” altının çizilmesidir.
Bunlardan birincisi, sınıfın bağımsızlığının temeli ve teminatı olarak
her konuda devrimci komünist bir sınıf bakış açısının zorunluluğunu
ve önemini hatırlatır. İkincisi, dinamik bir sınıf bilincinin, belirli kalıplara
dayalı dogmaların ezberlenmesi şeklinde değil, öncelikle ve esas
olarak Marksizmin devrimci yöntem bilgisine hakim olma, onu
pratikte de uygulayabilme yeteneğine bağlı olarak gelişebileceğini
anlatır. Üçüncü alt çizme ise, Marksizmin felsefesi yanında politika
yapma tarzını da devrimci kılan temel özsel özellik olarak pratiğin
tayin edici rolünü ve önemini hatırlatır.
Bu nedenle bu alıntıda anlatılan şey, sadece “dışardan taşınacak
bilincin kapsamı ve içeriği ne/nasıl olmalı” sınırlarının çok ötesine
geçer. Burada sadece, sınıfın politik bilince nasıl erişeceğine dair
devrimci bir teorik tezin, düşünsel bir derinliğe sahip entelektüel bir
açılımın etkileyici bir anlatımı yoktur. Burada gerçekte çok daha
büyük bir resim: öncü misyonunun içeriğine ve nasıl yerine
getirilmesi gerektiğine de yol gösterici bir konuma sahip olan daha
temel bir dinamik olarak farklı bir devrimcilik anlayışı ve tarzının, sınıf
devrimciliği ve sınıfa devrimci öncülüğün Leninist tarzda nasıl anlaşılıp
uygulanması gerektiğinin resmi çizilidir.
YENİ BİR MODEL ÖNERİSİNE GİRİŞ
Leninist karakterde bir öncülüğün yapıtaşları
Lenin’in sadece bir ilişki biçimi olarak değil, ondan da önce kapsam
olarak bir genişliğin zorunluluğunu ifade eden “dışardanlık” vurgusu,
onun parti ve devrim anlayışının muhalifleri kadar, dogmatik ve
yüzeysel savunucuları tarafından da çeşitli yönlere çekiştirilerek sık
sık tanınmaz hale sokulmuştur.
Bu ikinci türden tahrifatlar içinde en kabasını, Lenin’in, proletaryanın
dikkatini ve mücadelesini sadece kendi sorunlarıyla sınırlamanın, onu
da sadece ekonomik mücadelenin dar sınırları içine hapsetmenin
yanlışlığına dair vurgularını, bu kez ekonomik talepler için
mücadelenin önemini hepten küçümseyip reddetme gerekçesi haline
getiren “devrimci siyasallık” anlayışı oluşturur herhalde. Bu aslında
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sınıfla doğru dürüst ilişkisi olmayan ve böyle bir derdi de kalmamış
kerameti kendinden menkul küçük grup yapılarında kendini gösteren
bir “çocukluk hastalığı”dır. Fakat bütün “çocukça” yanlarına rağmen
sonuçta hastalıklı bir tutumdur ve öncünün sınıf ile hem devrimci
temellerde hem de kitlesel ölçeklerde birleşip buluşabilmesine büyük
zararları dokunur.
Halbuki Lenin’in söylediklerinde (ve tarihsel pratiğinin bütün evrelerinde)
ekonomik talepler için mücadelenin küçümsenmesine dair en küçük
bir ima dahi yoktur. Buna karşın onun önemine dair sırf Ne Yapmalı’da
bile bir dizi güçlü vurgu vardır. Dolayısıyla, ekonomik talepler uğruna
mücadelenin herhangi bir biçimde küçümsenmesi, Lenin’e ve
Leninist temellerde bir öncülük anlayışına, en az ekonomizm ve
sendikalizm kadar uzak ve yabancıdır.
Kendimizi yalnızca Lenin’in söyledikleri ve pratiğiyle de sınırlamaksızın,
ama temel esaslarını da onun koyduğu anlayış çerçevesinde, devrimci
bir öncü misyonunun kapsamının günümüzde ne/nasıl olması
gerektiğini şu ana başlıklar altında toplamak olanaklı görünmektedir:
Hayatın her alanını kapsayan devrimci sosyalist bir alternatif
olmak
a) Bu öncülük iddiası, kendisini sadece işçi sınıfı ile, işçi sınıfının
sorunlarını da sadece sendikal-ekonomik sorun ve taleplerle sınırlayan
bir bakış açısı ile hareket edemez!.. Sınıfa da taşıyacağı bakışı açısı,
sınıfın ekonomik talep ve ihtiyaçlarıyla bu uğurdaki sendikal hareketinin
ötesine geçmeli, fakat bu kez de onları küçümseyip dışlamadan,
tersine onları da içerip daha üst ve bütünsel bir düzleme taşıyacak
şekilde toplumdaki tüm sınıf ilişkileri ve çelişkilerinin tezahür ettiği
bütün alanları kapsamalıdır.
Öte yandan bu ilgi , sadece izleme, kaydetme, teşhir etme, açıklama
ve çözümleme ile sınırlı kalmamalı, bunları proleter devrim ve
proletarya sosyalizmi odağından ele alarak yeni bir toplumsal
düzenin kurulmasının önünü açmak üzere devrim hedefine
yönelten bir iktidar iddiasının potasında toplamayı, bütünleştirmeyi,
organize etmeyi ve harekete geçirmeyi hedeflemelidir. Bu kapsam ve
bileşenlerin eksik olduğu bir öncülük iddiası eksiktir, sınırlıdır, başka
yönlerde hangi güçlü yan ve özelliklere sahip olursa olsun bütün
açısından Leninist bir karakterden uzaktır.1
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Devrimci öncülüğün belirli konu ve yönlerle sınırlı olmaktan çıkmasının
zorunluluğu yanında (bu her zaman “siyasal devrimcilikle” sınırlı bir
darlık olarak da çıkmaz karşımıza; sınıfın ekonomik talepler temelindeki
eylem ve hareketlilik düzeyinin dahi çok geri ve yetersiz olduğu
günümüz koşullarında olduğu gibi, ekonomik taleplerin kapsayıcılığı
yanında harekete geçirme kolaylığının da cazibesine kapılarak
kendisini bu kez de “ekonomik-sendikal mücadele” ile sınırlayan bir
ekonomizm biçimine de bürünebilir) kendisini salt “eleştiri ve karşı
çıkma” ile de sınırlamayan, hayatın her alanında devrimci sosyalist
bir içeriğe sahip alternatif politika ve önerilere sahip olma zorunluluğu,
artık birbirlerinden ayrı düşünülemez, kompartımanlara bölünemez,
aşamalandırılarak ele alınamazlar! 21. yüzyılın devrimci parti ve
öncülük anlayışı, hayatın her alanında, attığı her adımda, devrimci
bir iktidar bilinci ve iddiasının yanında nasıl bir sosyalizm
anlayışına sahip olduğunu da sınıfa ve ezilen yığınlara göstererek
hareket etmek zorundadır!
Bu aynı zamanda kendini onların onayına ve denetimine açmak
anlamına gelir ve öncü bu amacı zaten bilinçli olarak da taşımalıdır.
Sınıfı ve yığınları, ne uğruna/ne için savaşmaya çağırdığını açık
seçik ortaya koymak, her şeyden önce kendini başkalarından ayıran
bağımsız bir hat çizmek anlamına gelir. Herbiri kendi içinde birer
manifesto özelliğine sahip bu açılımlar, kadrolar ve onu benimseyen
kitleler üzerinde aynı zamanda birer motivasyon etkeni olarak iş
görürler. Fakat ondan da önce, burada somutlanmış bir bilinç öğesi
vardır; dolayısıyla, etkileyici her somut politika ve açılım, bilinçli bir
kavrayış temelinde yükselen güçlü (ve dayanıklı) bir motivasyon
etkeni olarak iş görür, her türlü sonucun aynı zamanda gönüllülük
temelinde göze alındığı bir irade ve mücadele azmi doğurur.
Fakat bütün bunlardan daha önemlisi, öncünün sınıfa ve emekçi kitlelere
yaklaşımını, Marks’ın benzetmeleriyle, “önlerine hangi lapa konulursa
yemeye hazır budalalar”, “ağızlarını açmış bizim söyleyeceklerimizi
bekleyen eşekler” yerine koyan nesneleştirici ve edilgenleştirici bir
elitizm ve tepeden inmecilikten baştan farklılaştırıcı bir rol oynar bu
yönelimle hareket edilmesi. Diyalektik bir karakter taşıması zaten şart
olan devrimci öncü-kitle ilişkisinin mekanizmalarını doğru temellerde
kurabilmeye zemin hazırlar. Kitleleri pasif sürü yerine koyan, onları
baştan nesneleştiren değil, etkileşimin karşılıklı olduğu, öncünün
sadece “öğreten” olmakla kalmadığı, ortaya koyduğu somut projeler
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ve yönelimlerin yankısı ve sonuçları temelinde kendisini de kitlelerin
reaksiyonlarına ve önerilerine açtığı, yani onlardan da öğrendiği bir
özne-özne ilişkisinin önü açılmış olunur.
Bu nedenle konuya basitçe bir “çalışma tarzı” sorunu, salt etkileyici
bir “propaganda yöntemi” vb. sığlığıyla yaklaşılamaz. Burada bunları
da içeren, ama bunlardan çok daha fazlası olarak: öncünün, nasıl
bir politika ve devrimcilik anlayışına sahip olduğunu, sınıfı ve
kitleleri bunun içinde nereye oturttuğunu, onlara nasıl baktığını ve
onlarla ilişkisini hangi eksenler temelinde nasıl kurduğunu ele veren
bütünsel bir tarz ve zihniyet sorunu yatmaktadır. Öncünün, en başta
da temsil ettiğini iddia ettiği sınıfla ve emekçi kitlelerle ilişkisi, bunun
gelişkinlik düzeyi, gelişmenin genel seyri ve yönü bir bütün oluşturacak
şekilde devrimci diyalektiğin ölçütleriyle düşünülecek olursa, ancak
“kitle” ile anlamlı ve onunla olan ilişkileri ölçüsünde geçerli bir
konum olarak “öncü”nün gerçekte ne kadar öncü olduğunu/
öncüleşebildiğini bize gösterir. Onun için konu, bu stratejik önemine
uygun bir ciddiyetle ele alınmak zorundadır.
Tabii ki bu yönelim kendiliğinden doğurmaz yukarda işaret edilen
sonuçları. Bu sonuçların elde edilebilmesi için, bu yönlerde bilinçli ve
ısrarlı çabalara olan ihtiyaç ortadan kalkmaz. Fakat sınıf ve kitleler
içinde çalışmaya baştan bu tarzda yaklaşmanın kendisi, onun da
temelinde yatan bir mentalite farklılaşması olarak politikanın sınıf
ve kitleler gözetilerek, onların beklentileri, ihtiyaçları, tutum
ve reaksiyonları dikkate alınarak yapılması, bu yönelimde ısrar,
bu arada ortaya konulacak ürünlerin, yani önerilen somut politika
ve taktiklerin, onları ete kemiğe büründüren projeler ve açılımların,
gündeme getirilecek biçimler, yöntemler ve araçların sürece, sınıfın
ve emekçi yığınların beklenti ve ihtiyaçlarına devrimci sosyalist
karakterde etkileyici birer yanıt oluşturabilmeleri ölçüsünde bu
yönelim, öncünün kitlelerle olan ilişkilerinde -ve kendi içinde de, en
başta da politika yapma tarzında, iç üretim ilişkilerinde ve değerler
sisteminde – arzulanan yönde bir farklılaşma ve gelişmeyi eninde
sonunda beraberinde getirir.
Sosyalizm bilim kurgu değildir
b) Fakat bilincin bu tarzda taşınması, yani sınıfa ve emekçi kitlelere
aşılanmaya çalışılan devrimci sosyalist politik bilincin, bu içerikte
somut politikalar, alternatif proje ve yönelimler olarak ete kemiğe
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büründürülmesi, sınıf ve emekçi yığınlar içindeki kitle çalışmasını
bu tarz temelinde yürütmenin esas alınması, bu kez farklı bir
aşırılığa vardırılarak “projecilik” eğilimine de dönüşmemelidir. Bu
yönelimin, öncünün teorik, siyasal-taktik, örgütsel ve pratik görev ve
sorumluluklarını daraltmanın bir bahanesi ve kılıfı haline gelmesine
izin verilmemeli; bu arada, kendi sınırları içinde de, masa başında,
ar-ge gruplarında, “komünist geleceği somutlama” adına kurgulara
dayalı “sistemler, modeller” çizen bir fütürizm çabası biçiminde
karikatürleştirilmemelidir.
Olağanüstü bir zekaya, muazzam bir entelektüel-kültürel birikime ve
müthiş bir yaratıcılığa sahip oldukları halde teorimizin kurucu önderleri
olarak Marks ve Engels bile bu tür “komünist gelecek” tasarıları
üretmeye kalkışmamışlar, buna yeltenenleri de her fırsatta alayla
karşılayıp entelektüel soytarılıkla suçlamışlardır.
Kuşkusuz bu, onların, geleceğin komünist toplumu üzerine kimi
projeksiyonlar geliştirmedikleri anlamına gelmez. Fakat bu çabalar
hiçbir zaman detaylandırılmış, kendi içinde mantıksal bir tutarlılığa
sahip kapalı devre projeler üretmeye kalkışmak gibi bir gelecek
tasarımcılığına da dönüşmemiştir. Marksizmin devrimci diyalektik
yöntemi konusunda ilginç olduğu kadar da ufuk açıcı açılımlar içeren
“Diyalektiğin Dansı” kitabında Bertell Ollman, onların tutumlarını
şöyle özetler:
“Özetlersek, Marx gelecek üzerinde çalışmaya öncelikle kapitalist
bugündeki temel organik bağlantıların izini sürerek başlar. Daha
sonra da bunların geçmişteki önkoşullarına bakar ve en sonunda
da hem geçmişte hem de bugünde tespit ettiği ve artık bu aşamada
birer çelişki olarak soyutladığı başlıca eğilimleri, ilgilendiği gelecek
aşamasını tasavvur etmek amacıyla çözüldükleri noktaya ya da
ötesine doğru ileriye dönük olarak tasarlar. Bugünden başlayıp
doğrudan geleceğe hareket eden ileriyi görmeye yönelik gelecekçi
(fütürological) girişimlerden ve bugünden tamamiyle vazgeçip
doğrudan geleceğe giden ütopyacı çabalardan farklı olarak Marx’ın
hamleleri bugün, geçmiş ve gelecekten oluşan bir sırayı takip eder.”
(B. Ollman, Diyalektiğin Dansı, sf. 208)
Marks ve Engels’in, Marksizmin ilk temel taşlarından biri olarak
birlikte kaleme aldıkları Alman İdeolojisi‘nde bunun temel nedeni,
olağanüstü bir açıklıkla söyle ifade edilir:
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“..Bize göre komünizm, ne kurulacak bir düzen, ne de gerçeğin
kendisini uydurmak zorunda olduğu bir idealdir. Biz, şimdiki durumu
kaldırıp atan gerçek harekete komünizm diyoruz. Bu hareketin
koşulları, şu anda varolan öncüllerden çıkar” (Alman İdeolojisi, alt
çizmeler Marks ve Engels’e ait)
Nitekim Marks’ın, Engels’le birlikte Manifesto‘da (yani teoride de)
sonradan değişiklik yapma ihtiyacını duydukları tek konuda (devlet
konusu) kendilerine esin kaynağı olan Paris Komünü pratiğinden
hareketle şu söyledikleri, onların bu konudaki tutumlarının devamlılığını
da yansıtan başka bir örnektir:
“İşçi sınıfının kararnamelerle uygulamaya konulacak hazır ütopyaları
yoktur. İşçi sınıfı, kendi kurtuluşuna yol bulmak için, mevcut toplumun
kendi ekonomik gelişmesiyle karşı konulmazcasına yöneldiği o daha
yüksek toplumsal biçime yol bulmak için uzun mücadelelerden, koşulları
ve insanları baştan başa dönüştürecek bir dizi tarihsel süreçlerden
geçmek zorunda olduğunu biliyor. İşçi sınıfının gerçekleştireceği
idealleri yoktur, fakat çökmekte olan eski burjuva toplumun kendi
bağrında taşıdığı yeni toplum öğelerini özgürleştirme yükümlülüğü
vardır.” (Marks, Fransa’da İç Savaş, Nisan-Mayıs 1871)
Marks ve Engels’in dahi “komünizmi somutlama/canlandırma” adına
öyle ayrıntılı projeler geliştirmeye kalkışmamalarının temel nedeni,
onların diyalektik düşünen devrimci materyalistler olmalarıdır. Bu
nedenledir ki, koşulları her an değişen bir mücadelenin gelecekte
alabileceği biçimlerin önceden kestirilip tasvir edilemeyeceğinin
bilincindeydiler ve bu yüzden komünizmi zaten “bir durum olarak
değil, hareket olarak” tanımladılar. Kaldı ki bunun tersine bir yaklaşım
sergilemeye kalkışmış olsalardı, burjuva idealizminin temsilcilerinden
olduğu kadar, felsefede ayağa kaldırdıkları Feurbach ve Hegel‘den
de bir farkları kalmazdı.
Engels, “materyalist” sıfatını, ele aldıkları konularda fazla bir
inceleme yapmaksızın her şeyi kolaylıkla ve sorumsuzca etiketleme
bahanesi olarak kullanan genç Marksizm heveslilerinden yakındığı bir
mektubunda, “.. bizim tarih anlayışımız her şeyden önce bir inceleme
kılavuzudur, yoksa Hegelci biçimde bir kurgulama aracı değil”
diyerek özetler bu farkı. (1890’da C. Schmidt’e yazdığı bir mektup,
abç)
Onların
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bu

tutumu,

sadece

felsefi

bir

tavrın

gereklerinden

kaynaklanmıyordu. Biz onların bu tutumlarında aynı zamanda sınıfla
bir ilişkileniş biçiminin, sınıfın hareketi ile politikalar, strateji ve planlar,
gerçek pratik hareket ile teorik varsayım ve öngörüler arasındaki
ilişkilerin nasıl olması, nasıl kurulması gerektiğine dair de yol gösterici
ipuçları buluruz.2
Bunlar, şu anki konumuzu oluşturan öncü-kitle ilişkileri, kendiliğindenlik
ile politik bilinç ilişkisi, sınıfın kendiliğinden hareketi ile öncünün ona
bilinçli ve planlı bir karakter kazandırma sorumluluğu arasındaki
diyalektiğin nasıl kurulması gerektiğine ilişkin olarak da eğitici bir
işleve ve öneme sahiplerdir.
Fakat bunlardan özellikle de bazılarını, Marksizmin devrimci
bütünlüğünden, Marks ve Engels’in düşünceleri ve pratiklerinin
öncesi ve sonrasından ve somut bağlamlarından kopartarak ele
almaya kalkmak yanıltıcı olabilir; öncünün misyonu, parti sınıf ilişkileri,
kendiliğindenlik-bilinçlilik ilişkilerinin ele alınışında pekala kuyrukçu
yorumlara da neden ve dayanak haline getirilebilir. Bu, bugüne kadar
çok yapılmıştır zaten. Bu yönüyle de dikkatli ve özenli olmak gerekir.
Hedef: Sınıf kimliğinin ve bilincinin gelişimi
c) Devrimci öncünün, sınıfın ve emekçi kitlelerin bilincini politik sınıf
bilinci doğrultusunda geliştirip ilerletme çabaları sırasında onların
karşısına, ne yapmak istediğine, nasıl bir devrim ve devrimcilik
anlayışına, nasıl bir gelecek ütopyasına ve sosyalizm projesine
sahip olduğunu somutlayan politika ve taktiklerle, somut projeler ve
yönelimlerle çıkmasının, bir politika yapma tarzı ve felsefesi olarak
taşıdığı anlam ve önemin yanında bunun hem bir propaganda
yöntemi hem de bir örgütlenme aracı olarak taşıdığı önem de
küçümsenemez.
Komünist ve devrimci hareketin, işçi ve emekçi yığınlarla olan
bağlarının korkunç denebilecek ölçülerde zayıfladığı gerçeği ile
bu sonucu doğuran temel sebeplerden birini de onların geçmişteki
pratiklerinin yarattığı hayalkırıklıkları ve güvensizliğin oluşturduğu
dikkate alınacak olunursa, bu yöntemin günümüzde kazandığı önem
daha belirginleşir.
İslamcı hareketin ve cemaatlerin, özellikle de son 25-30 yılda etkileyici
bir kitleselliğe ulaştığı ülkelerdeki deneyimlerinden bu yönüyle alınması
gereken dersler vardır (Komünist ve devrimci hareketin kendi tarihi
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de bu konuda oldukça zengin ve eğitici deneyimlerle doludur aslında.
Hatta İslamcılar ya da üretimin örgütlenmesi, şirket yapılanması
vb. konularda burjuvazi bugün onlardan yararlanmaktadırlar. Fakat
devrimci iktidar bilinci ve iddiasındaki zayıflamaya bağlı olarak başka
birçok değer gibi o, tarihine bu açıdan da yabancılaşmıştır). Bunların
başında da, emekçi yığınların günlük yaşamlarında her gün, her saat
karşılaştıkları, herbiri birbirinden ağır ve ezici sorunlara; eğitim, sağlık,
temel ihtiyaç maddelerinin ucuza ve kolay temini, barınma, ulaşım gibi
yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamakta yaşadıkları sıkıntı ve açmazlara,
yokluk ve yoksunluklara duyarsız kalan -bu konuları daha çok teorik
bir çözümleme malzemesi olarak görüp sadece siyasal propaganda
ve teşhirle sınırlı kalan bir “ilgi” de, duyarsızlığın sinsi ve öldürücü bir
biçimidir- bir siyasal iddia ve örgütlenme çabasının kitlesel ölçeklerde
başarı şansının yok denecek kadar azaldığı gerçeği gelir.
Neoliberal kapitalizm, yaşamın her alanını, emekçilerin en temel
ihtiyaç maddelerini dahi metalaştırmıştır. Buna karşın, onların
bu metaların çoğunu değil satın alabilmek yanına bile yaklaşma
imkanlarını daraltmış, ortadan kaldırmıştır. Bu temelde yaşadığı
sorunlar ve yoksunluk, emekçiyi çokyönlü sıkıştırıp ezen bir cendere
işlevi görmektedir. Kendisinin ve ailesinin en temel ihtiyaçlarını dahi
karşılayamaz duruma düşürmenin yanında, bu sıkışma ve sorunlar
dışında başka hiçbir konu ile ilgilenemez hale sokmakta, fizik
gücü yanında moral ve zihni güçlerini de yıpratıp tüketmekte, iyice
sinikleştirip güvensizleştirmekte, çok küçük çıkarlar karşılığında
bile sınıfına ve kendi geleceğine sırtını kolayca dönebileceği bir
bireycilik ve düşkünlüğe sürüklemekte, -cemaatlerin etkinliklerindeki
artış olgusunda da somutlandığı üzere- küçük yardımlar ve sadaka
karşılığında sınıfsal bakımdan kendisine en uzak ve yabancı sosyal
ve siyasal güçlerin etkisine bile çok açık hale getirmektedir.
Doğrudan ve dolaylı etki ve sonuçlarıyla sınıfın ve emekçi kitlelerin
sendikal düzeyde dahi birleşik hareketinin örgütlenip geliştirilebilmesinin
önündeki en büyük engeli oluşturan bu handikapın diğer yüzünde ise,
bu zayıflık temelinde ideolojik-politik bakımlardan da akışkanlaşan,
kolaylıkla saf ve tutum değiştirebilir hale gelen bu yığınların, faşizm,
İslamcı hareket ve burjuva gericiliğin değişik versiyonları tarafından
kolaylıkla örgütlenip mobilize edilmeye fazlasıyla açık bir hale
gelmiş olmaları gerçeği vardır. Bu akışkanlık hali, komünist ve
devrimci hareketin geleceği açısından olduğu kadar, sınıfın ve
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toplumun geleceği bakımından da büyük tehlikeleri ve tehlike
potansiyellerini içinde taşımaktadır.
Dolayısıyla komünistler, sınıfın ve emekçi kitlelerin yaşadıkları yokluk
ve yoksunluklar sorununa, sadece siyasal ya da sadece ekonomik
haklarla sınırlı dar bir perspektiften -ve kuşkusuz, çözümlemelerini
güçlendirmekte kullanılan istatistiksel ya da duygusal bir teşhir
malzemesi olarak- değil, sosyal ve kültürel yönleri de kapsayan
bir genişlik ve bütünsellikte yaklaşmak zorundadırlar. Ayrıca bu ilgi,
hümanist bir duyarlılık, ahlaki ve vicdanı sorumluluk sorunu olarak
da görülmemelidir. Konu elbette bu yön ve boyutlara da sahiptir;
ayrıca sınıfı bu yönde de eğitip bu değerlere bilinçli sosyalist bir öz
kazandırabilmek için, önce sosyalist hareketin kendisinin bu değerleri
hatırlamaya ve canlandırmaya ihtiyacı vardır.
Emekçi yığınların özellikle temel ihtiyaç maddelerini ucuza temin
etmek üzere güçbirliği temelinde örgütlenen tüketim kooperatifleri,
toplumsal dayanışma duygularını ve kardeşlik bilincini örgütlü hale
getirerek emekçilerin birbirlerinin yardımına koşacağı dayanışma
evleri ve sandıklarının örgütlenmesi, kadın dayanışma evleri, anaçocuk sağlığı merkezleri, gençlik eğitim merkezleri, herkese açık
bilgi ve beceri geliştirme kursları ve merkezleri, kültür ve sanat
kurumları, gezi ve turizm örgütlenmeleri ve programları, sadece
gençlere yönelik olmakla ve sadece futbolla sınırlı kalmayacak şekilde
değişik tipte spor örgütlenmeleri, yaşlılar ve engelliler için özel
merkezler, sünnet, düğün, cenaze organizasyonları vb. – ilk
ağızda kullanılabilecek biçimler olarak düşünülmelidirler. Bu konudaki
biçimler biraz da uygulama içinde, sınıf mücadelesinin genel seyrine,
sınıfın ve emekçi yığınların öne çıkan ihtiyaçları ve bunların yakıcılık
derecesine, öte yandan partinin sınıfla ve kitlelerle ilişkileri yanında
olanaklarında ve potansiyellerindeki büyümeye de bağlı olarak pratikte
şekillenip zenginleşeceklerdir.
Biçim ve yöntemlerden de önce burada asıl önemli ve tayin edici olan
şey, yönelimin kendisidir. Bu konu, her şeyden önce, sınıf kimliğini
ve bilincini edinme süreci olarak sınıfın sınıflaşması açısından
taşıdığı önem noktasından görülüp ele alınmalıdır. Meselenin insani
ve ahlaki yönleri dahil her cephesi, bu arada onu pratikleştirme
çabaları öncelikle bu temele oturtulmalı, diğer her unsur bu eksenin
tamamlayıcı bileşenleri olarak görülmelidir.
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Aksi taktirde bu yönelim, sınıfın ahlakını büsbütün bozup onu
beleşçiliğe alıştıran, öncü ile olan ilişkilerinde oportünist bir
faydacılığa ve yanlış beklentilere sürükleyen, düzeniçi düşünce,
hayal ve beklentilerini güçlendiren bir reformizm etkenine dönüşmekle
kalmaz, sınıftan da önce öncünün kendisini bozar ve yozlaştırır.
Öncülük faaliyeti ve misyonunun algılanışını, burjuvazinin sınıf
olarak iktidarına karşı devrim ve sosyalizm ekseninde yürütülmesi
gereken, öncelikle ve esas olarak siyasal ve ekonomik iktidar uğruna
savaşım olmaktan çıkarıp uzaklaştıracak ideolojik, siyasal ve örgütsel
tasfiyeciliğe dönüşme riskini fazlasıyla içinde taşır. Dünya ve Türkiye
devrimci hareketinin tarihi, bu yönüyle de uyarıcı -dolayısıyla sürekli
akılda bulundurulması gereken- epey olumsuz deneyim ve örneğe
sahiptir.
Olanağın bağrında saklı tehlike
Proletarya hareketinin tarihinde bu konuda en çarpıcı örnek herhalde
Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) örneğidir. İkinci Enternasyonal’in
de öncüsü ve en etkin partisi olarak SPD, proletarya ve emekçi
kitlelerin yaşamlarının her alanında, onlara nefes alma olanakları
sağlamakla kalmayıp partinin -ve birlikte hareketin- gücünü yaşayarak
gördükleri açılımlar olarak burjuvazinin iktidarı altında bile ne kadar
etkin ve işlevsel bir sosyal örgütlenmeler ağının örülebileceğine dair
tarihteki ilk en gelişkin örnektir. Ama aynı örnek, işin can alıcı noktasını
oluşturan devrimci ideolojik ve örgütsel sigortalar güçlü olmaz ya da
devrimci karakterlerini zamanla yitirecek olurlarsa, bu işin bu kez
partiyi nasıl düzene eklemleyen bir örümcek ağına dönüşebileceğini
de aynı çarpıcılıkta gösterir.
SPD’yi zamanın Alman toplumu içinde adeta paralel bir iktidar
örgütlenmesi haline getiren bu kurumsallaşma ağının zamanla nasıl
(ve neden) bir çürüme etkenine dönüştüğü, SPD tarihi dışında özellikle
Rosa’nın yaşamına dair ciddi her biyografik anlatımda karşımıza çıkar.
Bunlardan Rosa’nın yaşamına dair fazla bilinmeyen bir derlemeden
aktaracağımız şu kısa alıntıda bile her şey çok açıktır:
“.. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa sosyal demokrasisi
içerisinde, kapitalizmin sosyal adaletsizliklerinin ancak kapitalizmin
aşılması ile çözülebileceği konusunda geniş bir görüş birliği vardı,
ama Avrupa sosyal demokrasisinin önderleri, pratik politikada
dikkatlerini sadece giderek artan taraftar sayısının yükseltilmesi
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ile güç kazanmaya yönlendirmişlerdi: daha fazla sendikalı işçi, daha
fazla parti üyesi, daha fazla milletvekili. Artı, tüketim derneklerinden
yapı tasarruf kasalarına, gençlik takdis törenlerinden cenaze
işlerine kadar güçlü proleter ‘yan örgütler’. Tüm bunlar, işçilerin
aynı muhitlerde, aynı kaygı ve sorunlarla karşılaştıkları yerlerde
gerçekleşebiliyordu. Başka bir yere taşınıldığında muhitten
kopulmaktaydı; proleter habitus küçük burjuvalarınkinden farklı olarak
geçicilik taşıyordu.
Sadece iki küçük parti pratik politikadan farklı şey anlıyorlardıkapitalizmin aşılması için dur durak bilmeyen (devrimci politik -nba)
faaliyet. Bunlar, Lenin’in etrafında örgütlenen Rus Bolşevikleri ile Rosa
Luxemburg ve arkadaşlarının kurduğu SDKPİL idi (Polonya Krallığı ve
Litvanya Sosyal Demokrat Partisi -nba)…” (Rosa Luxemburg ya da:
Özgürlüğün bedeli, J. Schütrumpf, sf. 12, abç)
Zamanla partinin tüm hareket hattını ve politikalarını belirleyen
oportünist bir tutuculuk ve savunma refleksinin kaynağı haline
gelerek SPD’nin kendisi ile birlikte II. Enternasyonal’i de utanç verici
iflasa sürüklemesinin başat etkenine dönüşen o “proleter yan örgütler
ağı”nın ne denli geniş bir kapsama alanına sahip olduğunu yine aynı
kaynaktan şöyle görebiliriz:
“.. [Bernstein’ın partinin fiili gerçekliğine, parti yöneticileri ve temel
kadrolarının çoğunun gerçek düşünce ve ruh hallerine aslında
fazlasıyla denk düşüp özünde onları yansıtan revizyonist görüşlerinin
1903 Dresden Kurultayı’nda resmi olarak “mahkum edilmesi” ile
noktalanan Revizyonizm Tartışması ertesi -nba] .. şimdilik geçerli
olan, kapitalizmin bütün sorunlarıyla aşılması gerektiğiydi. (Bu temel
görüşün savunulmasına güya devam ediliyordu -nba). Halbuki,
Sosyalistler Yasası (Sosyalistlere Karşı Yasa -nba) döneminin
mücadelecilerinden oluşan SPD yönetim kurulu (artık -nba) hiç de
(eskisi gibi -nba) devrimci değildi; pragmatik davranıyordu. SPD,
daha çok bir yan ürün olarak tuhaf bir şey başarmıştı: militarizmi,
gizli antisemitizmi, sömürge çılgınlığı ve kostüm fetişizmi ile birlikte bir
dünya gücü haline gelen Prusya Almanyası’nda, kendi kurumları ve
güvenceleri olan bir karşıt dünya, bir proleter toplum yaratmıştı..”
(age, sf. 19, abç)
SPD’nin başını da, o “proleter toplum”, onu geliştirme ve koruma
kaygılarını her şeyin üstüne çıkarıp önüne geçirmesi yedi!..3
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Asıl amaç: Sınıfa gücünü ve yeteneklerini göstermek olmalı
Sonuç olarak, proletaryanın devrimci öncüsü, sınıfın ve emekçi
yığınların bilincini ve hareketini devrimci bir sosyalist politik bilinç
yönünde ilerletmek ve onlarla bu temelde kitlesel ölçeklerde gelişkin
ilişkiler kurmak istediği sürece, onların ekonomik ve siyasal yönlerden
olduğu kadar sosyal ve kültürel bakımlardan sıkıntı ve ihtiyaçlarına da
kayıtsız kalamaz. Kapitalizm koşullarında bu konuda yararlanabileceği
her imkan ve fırsattan devrimci bir tarzda yararlanmakta tereddüt
göstermemeli, bu konularda kendisi de ayrıca devrimci sosyalist
içerikte değişik türden alternatif politikalar ve örgütlenme biçimleri
geliştirmelidir. Bunu etkileyici bir propaganda ve kitleleri örgütlemenin
aracı olarak kullanmanın yanında, parti hatta proletarya dışındaki
uzmanlık birikimi ve yeteneklerden partinin amaçları doğrultusunda
yararlanma çerçevesinde bir örgütlenme aracı, değişik türden
ittifaklar ve işbirlikleri geliştirme zemini olarak değerlendirmelidir.
Yalnız, kapitalizm koşullarında, burjuvazinin sınıf egemenliği altında
yönelinecek bu tür faaliyetlerin karşılaşabileceği güçlük ve engeller
dışında; bu yönelim, partinin faaliyetlerini, onun dikkat ve enerjisini
düzeniçi zeminlere çekerek partiyi reformize etme tehlikesini de
yoğunca bağrında taşır.
21. yüzyılın partisi, bu korkudan hareketle, kitleleri kitlesel ölçeklerde
örgütlemenin bu araç ve yöntemlerini kullanmaktan kaçamaz
ve kaçmamalıdır. Fakat bu tür yönelimlerin içerdiği reformizm ve
tasfiyecilik tehlikesini de küçümseyemez. Bu tehlikelere karşı
devrimci bir sigorta olarak, bu yönelimin pratikleştirilmesi sırasında
özellikle şu üç ana koşulun gereklerine uygun davranmalıdır:
1) En başta bu yönelimi ve bu temelde geliştirilen faaliyetleri, partinin
tek faaliyet biçimi ya da en önemli faaliyet konusu haline
getirmekten sakınmalıdır (toplumsal hareket solculuğu başta olmak
üzere “hayırsever sosyalizm” türlerinden en başta bu noktada ayrılır),
2) Bu yönelim temelinde hangi alanda hangi adımı atıyor olursa olsun,
elde edilecek en parlak sonuçların bile merkezi iktidar sorununun
tayin edici öneminin görülmesini gölgelemesine izin vermemeli;
sınıfın ve emekçi kitlelerin saflarında, devrimci iktidar bilinci ve militan
bir sosyalizm anlayışını geliştirip güçlendirici olmaktan çok düzen içi
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reformist hayal ve beklentileri daha da azdırıp körükleyecek içerikte
bir sendikalizm, parlamentarizm, onun da karikatürü olan belediye
sosyalizmi, popülist reformcu bir toplumsal hareket devrimciliği
vb. biçimlerindeki sapmalarla ayrım noktalarını hiçbir bulanıklık ve
yanılsamaya meydan bırakmayacak netlikte ve açıklıkta çizmelidir,
3) Kendisinin örgütleyip önayak olduğu hiçbir faaliyeti, sınıfa ve emekçi
yığınlara “yardımcı olup acılarını hafifletme” şeklinde bir küçük burjuva
hümanizmi temelinde örgütlememeli, böyle uygulanmasına da böyle
anlaşılıp algılanmasına da meydan vermemelidir. Önayak olduğu
toprak işgalleri sırasında işgale katılacak köylülere ihtiyaç duyacakları
naylonları bile asla kendisi vermeyen Brezilya’daki Topraksız Köylü
Hareketi (MST)‘nin yaptığı gibi, bu tür yönelimler sırasında: kitlelere
sorunlarının çözüm yollarını göstererek toplu hareket ve dayanışma
bilincini ve alışkanlıklarını geliştirmeyi, ortak sorunlarına kolektif
akıl temelinde ortak emeğe dayalı kolektif çözümler üretme
yeteneklerini harekete geçirmelerini sağlamayı esas alan bir
stratejik yaklaşımla hareket etmeli; yığınların önlerine “hazır
çözümler” koymaktan çok güçlerini ve potansiyellerini görüp
keşfetmelerini sağlayacak hedefler ortaya koyma, örgütlenme biçimi
ve yöntem önerilerinde bulunma, öne düşüp yol gösterme çizgisinde
yapılan bir öncülük olmalıdır bu. Başka bir ifadeyle, öncü-kitle
ilişkilerinin kuruluşunda, öncünün “kitleler adına” iş görüp sonuçların
servis edildiği ikameci bir “öncü savaş” anlayışı ile hareket edilmemeli,
bu stratejik yönelim temelinde kurulacak ilişkilerin “vekalet” ilişkisine
dönüşmesine asla izin verilmemelidir. Bu zihniyet, kitleleri farklı bir
yönden gelerek “nesneleştiren” bir anlayışın “masum”, hatta yanıltıcı
bir “devrimci öncülük” görünümü altında dışavurumundan başka bir
şey değildir.
Karşılıklı bağımlılık ilişkisi olarak öncü-kitle diyalektiği
“Dışardanlık” konusu, devrimci öncü ile sınıf arasındaki ilişkilerin
nasıl örülmesi gerektiğine dair bir tartışmayı da yapısal olarak içerir.
Marksist hareketin tarihinde parti konusuna ilişkin büyük tartışmaların
yaşandığı ana konulardan birisini de bu oluşturur zaten. Bu
konuda özellikle de Lenin’in öncü parti ve öncülük anlayışı ile Rosa
Luxemburg’un yaklaşımları arasındaki farklılık ve çatışmalar ünlüdür.
Daha sonraki yıllarda az çok anlamlı fikirlerin çarpıştığı, iz bırakan
bütün büyük tartışmalar, ağırlıklı olarak yine bu konu çerçevesinde
cereyan etmiş, hatta bir bakıma Lenin-Rosa farklılığının devamı
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olarak şekillenmişlerdir.
Doğru temeller üzerinde yükselen sağlıklı bir ilişki olabilmesi için,
öncü-kitle (parti-sınıf) ilişkisi nasıl kurulmalıdır? Onun tarihsel
koşullardaki değişmelere bağlı olmayan ya da olmaması gereken
temel sabitleri var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? Devrimci diyalektik
açısından değişim mutlak ve kaçınılmaz tek gerçeklik ise, öncü-kitle
ilişkilerinin temel biçimlenişi: a) dönemsel koşullardaki değişmelere
bağlı olarak hangi sınırlar içinde ne kadar değişebilir; başka bir
ifadeyle, dönemsel-taktik değişmelerin iç sınırları ne olmalı, bunun
kırmızı çizgileri nereden geçmelidir, b) daha uzun zaman dilimlerini
kapsayan dönem farklılaşmaları kapsamında 21. yüzyılın parti
anlayışı, bu konuda hangi yönde nasıl bir stratejik yaklaşım değişimi
(devrimi) yaşamalıdır?
Bu sorulara yanıt arayışı, Marksist açıdan özünde diyalektik bir
bütünlük ve karşılıklı bağımlılık ilişkisi olarak öncü-kitle (parti-sınıf)
ilişkisinin nedenini-temelini oluşturan “öğretme-öğrenme” ilişkisinin
nasıl kurulması gerektiği sorununa götürür bizi. Bu ilişki, devrimci
diyalektik bir iç bağıntılılık ilişkisi olarak kavranıp buna uygun
bir tarzda kurulduğu sürece, ilişkinin işlev yönünden bu yapısal
unsurlarından birinin bir tarafa diğerinin ise ötekine ait olduğu tekyanlı
bir mutlaklaştırma (özneleştirme) söz konusu dahi olamaz, daha
doğrusu olmamalıdır.
Ama hem ilişkinin kendisini hem de bu konudaki Leninist anlayışı, hem
teoride hem de pratikte mekanik bir yoruma tabi tutan yaklaşımlar,
sorunu, kitlenin daima “öğrenen” (eğitilmesi gereken) konumunda
olduğu, ilişkinin “öğreten” konumunun tapusunun ise “doğal ve
sürekli bir hak” olarak daima öncüde olduğu yanılsamasına dayalı
sapmalar üretmişlerdir.
Rosa’nın öncülük ve parti anlayışı bunun teorideki en ünlü örneğidir;
Stalin döneminin kimi uygulamalarında da başını göstermiş
olmakla birlikte çizgileşmiş bir bürokratik despotizm olarak asıl
revizyonist yozlaşma süreçlerinde serpilip gelişen ve megaloman
kişi diktatörlüklerine kadar evrilen 20. yüzyılın parti pratikleri ise, bu
sapkınlığın pratikteki en rezil örneklerini oluştururlar.
Her iki kutuptaki çarpıklıkların nereden kaynaklanıp nasıl ortaya
çıktıklarını daha iyi görebilmek için, önce bu ilişkinin Marksist
temellerde nasıl kurulması gerektiğini görmek/hatırlamak gerekir.
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Bunun en etkileyici ifadelerinden birini Manifesto’da, ”Proleterler ve
Komünistler” başlığı altındaki bölümde buluruz:
“Komünistler bir bütün olarak proleterlerle nasıl bir ilişki içinde yer
alırlar?
Komünistler diğer işçi sınıfı partilerine muhalif ayrı bir parti
oluşturmazlar.
Bir bütün olarak proletaryanınkilerden ayrı ve bağımsız çıkarları
yoktur.
Kendilerine ait sekter ilkeleri, proletarya hareketini biçimlendirmek
ve kalıba dökmek için dayatmazlar.
Komünistler diğer işçi sınıfı partilerinden sadece şu bakımdan
ayrılırlar: 1. Farklı ülkelerin proleterlerinin ulusal mücadelelerinde
ulusun tamamından bağımsız olarak bütün proletaryanın ortak
çıkarlarına işaret eder ve bunu öne çıkarırlar. 2. Burjuvaziye
karşı işçi sınıfının verdiği mücadelenin içinden geçtiği çeşitli gelişim
aşamalarında daima ve her yerde bir bütün olarak işçi sınıfı
hareketinin çıkarlarını temsil ederler.
Bu nedenle komünistler pratik olarak bir yandan bütün ülkelerdeki
işçi sınıfı partilerinin en ileri ve kararlı, bu partileri ileri doğru iten
kesimidirler; öte yandan teorik olarak, proleter hareketinin
ilerleme çizgisini, koşullarını ve nihai genel sonuçlarını açıkça
kavrama bakımından proletaryanın büyük kitlesi üzerinde
avantaja sahiptirler” (Komünist Manifesto, abç)
Bu etkileyici tasvirin anlam çözümlemesi yönünden etkileyici bir
yorumunu da Molyneux’da görürüz:
“.. Bu birkaç yoğun ve parlak paragraf hem parti/sınıf ilişkisi sorununa
çözümün tohumunu hem de Marksist hareketin günümüze kadar
gelen pratiğini biçimlendiren geniş bir ilkeler dizisini içerir. Partinin
rolünü küçük bir maceracılar çetesinin sınıf adına ama sınıftan
ayrı eylemi olarak anlayan komplocu görüş ilk planda kesinlikle
dışlanmıştır. Pasif kitleleri yukardan emirlerle itaat altında tutan
otoriter parti anlayışı ve dünyanın geri kalan kısmı kazanılana
kadar kendi doktrinini övmekle yetinen saf anlamda propagandist
sekt (mezhep) anlayışı da dışlanmıştır. Liderliğin, işçi sınıfının
hizmetinde ve sınıf mücadelesi içinde gösterilen performans
temelinde kazanılması anlayışı ve hareketin bütün hedeflerinin
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işçilerin günlük ekonomik ve politik mücadeleleri içinde belirlenmesi
ilkesi kesinlikle belirlenmiştir...” (J. Molyneux, Marksizm ve Parti, sf.
15, abç)
Molyneux’un, Manifesto’daki bu bölümün eksikleri ve zayıf yönlerine
ilişkin tespitleri de, onun özünü ve güçlü yanlarını yakalamaktaki
başarısı kadar isabetlidir.
Lenin’in bütün kuyrukçular ve mücadele kaçkını aydın oportünizmi
tarafından saldırıya uğrayan “bilincin dışardan taşınmasının
zorunluluğu” fikri ile bu misyonun temsilcisi olarak “öncülük” anlayışı
tümüyle bu Marksist esaslar üzerinde yükselir. Buna karşın ona sık sık
hakaret düzeyinde saldırılarda bulunan Rosa’nın “öncülük” anlayışı
ise -günümüzde daha fazla dikkate alınmayı hak eden haklı
yönlerinin varlığına karşın bütünlük olarak- devrimci ve dönüştürücü
değil, misyonunu fiilen teorik çözümleme ve propaganda ile sınırlayan
izleyici-kuyrukçu bir karaktere sahiptir.
Rosa’da teori-pratik çelişkisi
Rosa’nın bu konudaki temel gerekçesi ve çıkış noktası, “kitlelerin
girişkenliğine ve kendiliğinden eylemlerin eğiticiliğine önem ve öncelik
vererek, bunların boğulmasına meydan vermeme” noktasındaki
duyarlılığıdır.
Dolayısıyla o, öncü-kitle ilişkisinin, tek yönlü ve hegemonikbastırıcı bir “öğretme-öğrenme” ilişkisi olarak şekillenmesine -haklı
olarak- şiddetle karşıdır. Örneğin: “..Tarihsel bakımdan, gerçek bir
devrimci hareketin işleyeceği hatalar, en zeki Merkez Komitesi’nin
yanılmazlığından sınırsız ölçüde daha verimlidir” tezi gibi aklı
başında her devrimcinin altına tereddütsüz imzasını atacağı parlak
teorik soyutlamalar üreten bu karşıtlık, bu korkuyla bu kez tam ters
yönde bir tek yanlılığa savrularak, sınıfın kendiliğinden bilincinin
sınırlarını gözden kaçırmanın yanında kendiliğinden bilincin korku
ve kaygılarının, işçi aristokrasisi ve sendika bürokrasisi gibi sınıfın
bizzat kendi içinden çıkacak etkenlerin sınıfın öz etkinliği ile devrimci
inisiyatifinin gelişimini sınırlandırıp boğucu bir rol oynayabileceği
gerçeğini ve tehlikesini de bütünüyle gözden kaçırır.
Üstelik aynı Rosa, bu konuda teoride, “Spartaküs Birlik, Almanya’daki
proleter kitlelerin büyük çoğunluğunun açık ve ifade edilmiş iradesi
tarafından kabul edilmediği sürece iktidarı ele geçirmeye asla
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kalkışmayacaktır” şeklinde, öncü rolünün devrimci bir yorumla
kavranışından vazgeçtik, öncü rolünün kendisini reddeden formüller
üretecek kadar ileri giden bir kuyrukçu teorisizm sergilerken; pratiğe
gelince de, “proleter kitlelerin büyük çoğunluğunun açıkça ifade
edilmiş iradesi” şurada dursun, proletaryanın Hamburg ve Berlin‘le
sınırlı kalan bir hareketlenmesine dayalı olarak, üstelik daha parti bile
olamamış, sayıca da yetersiz (koca Berlin’de topu topu 50 militan)
bir “öncü” ile 1918 Kasımı‘nda bir devrim yapmaya kalkışabilmiştir.
Sonunda kendisi gibi çok değerli Marksistlerin yitirilmesi ile sonuçlanan
bu trajedi, aynı zamanda Rosa’nın savunduğu tarzda bir öncülük
anlayışının da trajedisidir. Teorik söylem bakımından çok parlak
ve etkileyici yanlarına karşın, onun çelişkili yapısı ve üretebileceği
sonuçlar açısından da uyarıcı bir tarihsel derstir.
Rosa’nın bu konudaki tarihsel yanılgısının kaynağını görebilmek için
Lukacs’ı tekrar hatırlayalım:
“.. Gerek devrimci eylemin önkoşulunu örgütün oluşturduğu
yolundaki eski anlayışın -Kautsky tarafından temsil olunmaktadırgerekse Rosa Luxemburg’un partinin, devrimci kitle hareketinin
bir ürünü olduğu yolundaki düşüncesinin diyalektik değil, tekyanlı
olduğu görülür. Partinin devrimi hazırlama görevi, partiyi, aynı
zamanda ve aynı yoğunlukta devrimci kitle hareketlerinin yaratıcısı
ve ürünü yapar, partiyi bu hareketlerin önkoşulu ve meyvası haline
getirir. Çünkü partinin bilinçli faaliyeti, ekonomik gelişmenin nesnel
zorunluluğunun açık olarak kavranmasına dayanır; partinin katı
örgütsel kapalılığı, kitlelerin içgüdüsel eylemleri ve acılarıyla sürekli
ve verimli bir karşılıklı etkime içindedir. Rosa Luxemburg, bu karşılıklı
etkimeye bazen çok yaklaşır. Ama bu karşılıklı etkimedeki bilinçli ve
aktif unsuru görmez. Bunun için o, Lenin’deki parti anlayışının püf
noktasını, partinin hazırlama görevini anlayamamıştır (abç); bu
nedenle, bu görevden doğan örgütsel ilkelerin hepsini en ters biçimde
yanlış anlamak zorunda kalmıştır…” (Lukacs, Lenin’in Düşüncesi/
Devrimin Güncelliği, sf. 34)
Bu da Lenin…
Öbür yandan Rosa ve onun “kitlelerin inisiyatifine” yaptığı vurgulara,
mücadele kaçkınlıklarını gizlemeye elverişli bir kılıf olarak sarılan
entelektüalizm eğilimleri tarafından “ikameci, hegemonik, bürokratik,
tepeden inmeci, sekter, vb. vb.” olarak yerden yere vurulan Lenin
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ve onun devrimcilik öncülük anlayışının, teorik olduğu kadar somut
tarihsel pratiği de ortadadır ve bu pratik tam da Manifesto’da formüle
edilen çizgide şekillenmiştir:
Öncü, “teorik olarak, proleter hareketinin ilerleme çizgisini, koşullarını
ve nihai genel sonuçlarını açıkça kavrama bakımından” önde giden
bir konumdadır, bu yönüyle “öğreten”dir; ama o bu konumu, “pratik
içinde, tüm hareketi ileri doğru iten en ileri ve kararlı tutumun sahibi”
olarak elde eder ve sürdürür; bu yönüyle de kendisini sınıfın denetimine
ve onayına açan, onun güvenini ve desteğini kazanıp sürdürebilmesi
için de sınıftan da “öğrenen” ve “öğrenmesini de bilmek” zorunda
olan bir konumdadır.
İlişkinin bu diyalektik karakteri, daha Ne Yapmalı’da, “bilincin dışardan
taşınması zorunluluğunun” ilk formülasyonu sırasında, bununla
birleşik olarak şöyle tanımlanır zaten:
“.. Kitle hareketinin çok önemli bir fenomen olduğu tartışma götürmez.
Fakat meselenin kritik noktası, işçi sınıfının kitlesel hareketinin ‘görevleri
belirlemesi’nin nasıl anlaşılacağıdır. Bu iki şekilde yorumlanabilir:
Ya bu hareketin kendiliğindenliğine boyun eğilmesi, yani sosyal
demokrasinin rolünün işçi sınıfı hareketine bağımlılığa indirgenmesi
anlamına gelir (…) ya da kitle hareketinin karşımıza yeni teorik,
politik ve örgütsel görevler, kitle hareketinin gelişmesinden
önceki dönemde bizi tatmin edebilenlerden çok daha karmaşık
görevler çıkardığı anlamına gelir.” (abç)
Sınıftan, kitlelerden, sınıf ve kitle hareketinin kaydettiği her gelişmeden
aynı zamanda “öğrenmek” sorumluluğunun bulunduğu, daha açık
olarak başka nasıl anlatılabilir? Kaldı ki, bu uyarının lafta kalmadığını
da gösteren çok sayıda pratik örnek vardır.
Bu konuda hemen verilebilecek en çarpıcı örnek, Sovyet konusu olur
herhalde. Leninizm, devrimci kitle örgütlenmesinin bu artık klasikleşmiş
temel biçimini -sovyet tipi örgütlenme- kitlelerden öğrenmiştir.
Üstelik “partisiz devrimcilik” eğilimlerinin yaygınlığı nedeniyle, önce
kuşku ve tereddütle karşıladığı halde, müthiş bir elastikiyet yeteneği
sergileyerek onu çok geçmeden benimsemekle kalmayıp, içerik ve
işleyiş yönlerinden daha da yetkinleştirmiş olarak (öncü sorumluluğu)
1917 Ekimi‘ne taşımıştır.
Aynı ilişkiyi, proleter devrimin temel biçimlerinden biri olarak “militan
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sokak gösterileri ve barikat savaşları ile birleşen grevler ve genel grev
taktiği” konusunda da görebiliriz. Engels’in 1889‘da, “bundan sonra
ancak yeni biçimlerle birleşmiş olarak uygulanabilir” dediği barikat
savaşı taktiğinin tam da bu dahice öngörüye uygun olarak tekrar işlevli
kılınması, öncü ile kitlenin Rus devrimindeki harikulade işbirliğinin,
birbirleriyle kurdukları karşılıklı öğrenme-öğretme ilişkisinin ölümsüz
ürünlerinden bir başkasıdır.
1903’te Menşeviklerle ayrılık konusu yaptığı parti üyeliğinin koşulları
konusunda kendisinin formüle ettiği katı kurallara, partinin kapılarını
1905 Devrimi‘nin öne çıkardığı işçi kitlelerine açmak için en başta
yine kendisi savaş açan, üstelik bu konuda kendisini eski görüşleriyle
sıkıştırmaya kalkan yoldaşlarıyla sert kapışmalara giren; 1905
yenilgisinin ardından frenleri patlayan tasfiyecilik dalgaları sırasında
partiyi sınıftan ve yığınlardan büsbütün kopararak kendi içine kapalı
bir mezhep örgütlenmesine dönüştürme sonucunu doğuracak “sol”
tasfiyecilik eğilimlerine de sağ tasfiyecilik eğilimleri kadar şiddetle
karşı çıkan; burjuva parlamentoların kullanımından gerici sendikalarda
çalışma sorununa, devrimci şiddet sorununun ele alınışından
sendikaların proletarya diktatörlüğündeki rolü konusuna kadar vb.
politika ve örgütlenmenin her temel meselesine, sınıfla ve kitlelerle
en geniş, en yaygın, onları iknaya dayalı kazanma ilişkileri kurma
imkanları odağından yaklaşan bir öncülük anlayışıdır kısacası bu.
Lenin’de öncü-kitle (parti-sınıf) ilişkisinin, tarihsel koşullardaki bütün
farklılaşmalara karşın, değişik evrelerde değişmeyen temel özellik
olarak nasıl karşılıklı bir etkime ilişkisi olarak kurulduğuna dair bir-iki
hatırlatma daha sanırız faydalı olur:
“.. 1903’ten 1907’ye kadar (…) sosyal demokrat parti, saflarındaki
bölünmeye rağmen partinin iç durumu (İkinci Ortak Kongre, Üçüncü
Bolşevik ve Dördüncü Ortak ya da Stockholm Kongresi’nin tutanakları)
hakkında kamuoyuna bilgi veriyordu.
Bölünmeye rağmen sosyal demokrat parti herhangi başka bir partiden
önce geçici özgürlük dalgasından yararlanıp, ideal bir yapıya, seçim
sistemine ve örgütlü üye sayısına göre kongrelerde temsil
sistemine sahip yasal bir örgüt kurabilmişti.
Kuşkusuz temelde başarılarının nedeni, nesnel ekonomik
nedenlerden dolayı kapitalist toplumdaki diğer tüm sınıflardan
daha çok örgütlenme kapasitesine sahip olan işçi sınıfının en iyi
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temsilcilerinin sosyal demokrat partiyi kurmuş olmasıydı. Bu koşul
olmadan bir profesyonel devrimciler örgütü bir oyun, bir macera
ya da yalnızca bir tabela örgütü olarak kalırdı” (Lenin, 20. Yıl
Derlemesine Önsöz‘den, abç)
İkinci örnek ise, sovyetlerin doğum günlerinden, 1905’in sıcaklığından:
“.. soruyu söyle koyarken yoldaş Radin haklı değildir: İşçi delegelerinin
sovyeti mi yoksa parti mi? Bence, soru böyle konamaz, yanıtın da
mutlaka(altını çizen Lenin) şöyle olması gerekir: Hem (açL) işçi
delegelerinin sovyeti hem de (açL) parti. Soru -son derece önemli
bir soru- yalnızca, sovyetin görevleri ile RSDİP’in görevleri arasındaki
sınırların nasıl çizilebileceği ve bunların birbirleriyle nasıl bağlantılı
olacağı noktasında toplanıyor.
Bence, sovyetin tamamıyla ve tümden herhangi bir tek partiye
bağlanması amaca uygun düşmez. Bu görüş belki okuru
şaşırtacaktır… İşçi delegeleri sovyeti genel grev sonucu ortaya çıktı,
greve dayanarak ve grevin hedefleri için oluştu. Grevi kim yürüttü ve
yengi ile sonuçlandırdı? Arasında sosyal demokrat olmayanların da,
ne mutlu ki azınlık olarak, bulunduğu tüm proletarya…
Sözümüzü sürdürelim. Proletarya ekonomik savaşımı sürdürmeli
mi? Kesinlikle evet, bu konuda sosyal demokratlar arasında iki türlü
görüş yoktur ve iki türlü görüş olamaz. Bu savaşım yalnız sosyal
demokratlar tarafından ya da yalnızca sosyal demokrat bayrağı altında
mı yürütülmelidir? Bence hayır; ben öteden beri, Ne Yapmalı’da
açıkladığım (…) görüşteyim, yani sendikalara üye olmayı ve bunun
sonucu olarak sendikal, ekonomik savaşıma katılmayı da yalnızca
sosyal demokrat partinin üyeleri ile sınırlamayı doğru bulmuyorum.
Bence, çeşitli mesleklerin örgütü olarak işçi delegelerinin sovyeti,
kendisine tüm işçilerin, hizmetlilerin, odacıların, gündelikçilerin
vb. delegelerinin, genel olarak tüm emekçi halkın yaşamının
iyileştirilmesi için ortaklaşa savaşabilen ve savaşmak isteyen
(abç) herkesin (açL), hiç değilse temel siyasal namusluluğa sahip
herkesin (açL), Kara Yüzler dışında kalan herkesin delegelerinin
katılması yolunda çaba göstermelidir.
Ama biz sosyal-demokratlar, kendi açımızdan, birincisi (olanak
çerçevesinde) tüm parti örgütlerimizin toplam üyelerinin sendika
örgütlerine girmelerini, ikincisi, görüşlerine bakılmaksızın proleter
yoldaşlarla ortak savaşımdan tek bir doğru, tek bir gerçek proleter
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dünya görüşünün -Marksizmin- yorulmadan ve yolundan şaşmadan
propaganda edilmesinde yararlanmayı sağlamaya çalışacağız.
Böyle bir propaganda için, böyle bir propaganda ve ajitasyon çalışması
için, siyasal bilinci olan proletaryanın tamamıyla bağımsız,
sağlam ilkeli sınıf partisini, yani RSDİP’ni mutlaka koruyacağız,
pekiştireceğiz ve geliştireceğiz…” (Lenin, Görevlerimiz ve İşçi
Delegeleri Sovyeti, İşçi Sınıfı Partisi Üzerine içinde, sf. 215-217)
Öncü-kitle ilişkisinin, kendiliğinden hareket-bilinçli eylem bağlantılarının
nasıl bir karşılıklı etkime-birbirini bütünleyip geliştirme ilişkisi
temelinde kurulması gerektiğinin yanında partinin sınıfın öz etkinliği
ve kitle örgütlenmelerine olan saygısı, bu arada kendi konumunu ve
rolünü nasıl gördüğü derli toplu olarak herhalde ancak bu kadar açık
anlatılabilir. Alıntıyı bu yüzden uzun tuttuk zaten.
Lenin’in, öncü-sınıf diyalektiğinin bir başka yönden bozulup
sulandırılmaması için yaptığı şu uyarı da hiçbir zaman unutulmamalıdır:
“… İşçi sınıfının öncüsü olan parti, her şeyden önce, işçi sınıfının
bütünüyle karıştırılmamalıdır… kapitalizmde, bütün sınıfın ya da
hemen hemen bütün sınıfın kendi öncüsünün, kendi sosyal demokrat
partisinin bilinç düzeyine yükselebileceğini düşünmek… ‘kuyrukçuluk
olur‘” (Bir Adım İleri, İki Adım Geri, abç)
Her kim işin bu yönünü -ve bu farkı doğuran nesnellikleri- unutarak
hareket etmeye kalkarsa, proletaryaya ve onun hareketine onulmaz
zararlar verecek başka bir tehlikeler dizgesinin kapısını da ardına
kadar açmış olur.
21. yüzyıl açısından bazı sonuçlar
Sonuç olarak, öncü-kitle ilişkilerinin nasıl kurulması gerektiğine dair
gerek teorik tartışmalar gerekse pratik uygulamalardan çıkarılması
gereken dersler ışığında 21. yüzyılın parti anlayışı, şu temel unsurların
diyalektik bir bütünleme ilişkisi içinde daima birlikte bulunmalarını
gözeten bir ilkesel yaklaşım ve duyarlılıkla hareket etmelidir:
1) Öncü-kitle ilişkisi asla tekyanlı bir “öğretme-öğrenme ilişkisi” değildir
ve olmamalıdır!.. Bu mekanik karşıtlaştırmanın tersine, diyalektik bir iç
bağıntılılığa sahip karşılıklı bir bütünleme ilişkisi olarak kurulmalıdır!..
2) Öncünün, hareketin bugünkü ve gelecekteki çıkarlarını herkesten
daha önce ve daha eksiksiz olarak görüp buna uygun öncü strateji,
politika, taktikler, örgütlenme ve mücadele biçimleri önerileri geliştirme
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üstünlüğü ve sorumluluğu, hiçbir zaman, sınıfın girişkenliğini
ve atılımlarını ketleyen sınırlandırıcı ve boğucu bir cendereye
dönüşmemelidir. Bu açıdan, kitlelerin “hata yapma özgürlüğü”,
öncününkine kıyasla limitsizdir; öncünün sınıfa ve yığınlara tarihsel
açıdan doğru olan yolu gösterme sorumluluğu, neyin “hata” neyin
“doğru” olacağını “tayin yetkisi” şeklinde yozlaştırılmamalıdır!..
3) “Öncülük”, öncünün kendi kendine taktığı bir apolet, kendisi
hakkında ileri sürdüğü bir iddia olamaz! Devrimci öncülük ve
önderlik, bir iddia, etiket, bir biçimde ele geçirilen bir statü vb. olarak
değil, belirli bir konumdan da önce pratikte somutlanması ya da
somut ifadesini pratikte göstermesi gereken bir misyon sorunu
olarak görülüp kavranmalıdır. Bu hem partinin sınıfla olan ilişkilerine
hem de parti içinde önderlik-kadrolar ilişkisine yol göstermesi gereken
ilkelerden biri olmalıdır.
4) Öncülük ancak kitle (sınıf) ile birlikte vardır ve ancak ona bağlı
olarak anlamlıdır. Bu yönüyle, her türlü öncülük iddiası, sınıf ve sınıf
hareketi üzerindeki etkinlik düzeyi ölçüsünde gerçek ve geçerli kabul
edilebilir. Bu yüzden ancak mücadele içinde kazanılabilir ve bir kez
ele geçirildikten sonra da değişmeyen bir statü değildir.
Sınıfın (kitlelerin) öncüyü öncü olarak kabullenmelerini sağlayan
güven ve bilinçli bağlılık ilişkileri, her konuda, her seferinde tekrar
tekrar tazelenip kazanılmayı gerektirir. Tümüyle iknaya dayalı
bir faaliyet temelinde yürütülmesi gereken bu bilinçleri kazanma
çabaları sırasında, sınıf içinde güç ve destek bulabilen farklı görüş ve
eğilimlerle de karşılaşma olasılığı vardır. Bunlara karşı tutum sorunu,
öncülüğün hangi araçlarla nasıl kurulduğu ve korunduğu sorunu
yanında proletarya diktatörlüğünün siyasal düzeni temel sorununu
da karşımıza çıkarır. 20. yüzyılda yaşanan deneyimlerin sonuçları
da dikkate alınacak olursa, proletaryanın devrimci öncüsü bu konuda
“demokrasiyi” ön planda tutup esas alan bir ilkesel yaklaşımla
hareket etmeyi seçmelidir.
5) “İşçi sınıfının kurtuluşu ancak onun kendi eseri olabilir”. Öncünün
kitle ile ilişkisi, bu Marksist ilkeye uygun olarak kurulup yürütülmek
zorundadır. Bu anlamda devrimci öncü, sınıfla ve kitlelerle ilişkilerinde
onların sadece bir adım önünde yürümelidir. “Tarihsel pespektifle
hareket” adına uzakta bir “doğru ” noktası belirleyip oradan “gel,
gel” işareti yaparak kitleleri çağırma ilişkisi şeklindeki bir “öncülük”
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anlayışı, sınıfı ve kitleleri “sürekli eğitilmeye muhtaç” sürü olarak
gören bir elitizm anlamına gelmekle kalmaz; sınıfla ve kitlelerle vahim
boyutlarda kopukluk ve yabancılaşma dışında bir sonuç üretemez. Bu
bakımdan öncü sınıftan “bir adım, sadece bir adım ilerde olmalıdır”
(Lenin)
6) Leninist karakterde devrimci öncülük misyonu bir bütündür ve
tarihseldir. Sadece teorik, sadece siyasal-taktik, sadece örgütsel
ya da sadece pratik görev ve sorumluluklara indirgenemez. Şu veya
bu parça ile sınırlanamaz. Öte yandan, gerek bu bütünlük gerekse
tek tek onun temel bileşenlerinin içeriği ve önceliklerinin belirlenişi
bakımından mutlakçı değil dinamiktir. Hem bunlar arasındaki iç
bağlantıların kuruluşu hem de bütün adına önceliklerin belirlenmesi,
her tarihsel evrenin somut koşullarının çözümlenmesi temelinde
somut olarak tanımlanmayı gerektirir.
Öncü-kitle ilişkilerinin kuruluşu sırasında 21. yüzyılın parti anlayışına
yol gösterici olması gereken bu ilkesel yaklaşımlardan bazıları, başka
bazı soruları ve sorunları da beraberlerinde getirirler. Bunlardan biri,
ilişkinin tarihsel karakterinden kaynaklanır; öncülük sorumluluklarının
hem bütünsel hem de somut kavranışı ile tarihsel koşullar ve
bunlardaki değişmeler arasındaki ilişki sorununu gündeme getirir.
Diğeri ise, öncünün öncülüğü hak edebilmesi için yerine getirmesi
gereken zorunluluklar kapsamında, sınıf ve kitleler içindeki farklı
görüşler ve eğilimlere karşı nasıl bir yaklaşımla hareket etmesi
gerektiği konusudur. Bu bir yönüyle de proleter demokrasi anlayışı
ve onun sınırları konusuna bizi götürür.
Her iki konu da, şu an asıl üzerinde durduğumuz devrimci öncülük
anlayışı, öncülük misyonuna yol gösteren mentalite ve öncü-kitle
ilişkilerinin kuruluş sistematiği açısından ihmale gelmez yönlere
sahiptir ve bu yüzden üzerlerinde kısaca durmak gerekir.
Öncü-kitle diyalektiği zaman ve mekanüstü değildir
d) Kendiliğindenlik ile bilinçlilik, bu bağlamda sınıf (kitle) ile parti
(öncü) arasındaki ilişkilerin belirli bir tarihsel evredeki biçimlenişi
(hangi yönler ön planda tutularak, nasıl kurulması gerektiği) sorunu,
zaman ve mekan üstü bir düzlemde ele alınıp çözümlenemez.
Kesin ve mutlak sabitlere dayanmaz. Tam tersine, her yeni tarihsel
evrede, mücadelenin koşullarında meydana gelen değişiklikleri
dikkate alarak yeniden ve somut olarak tanımlanmayı gerektirir.
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Öncü-kitle ilişkilerinin diyalektik karakterinin zaten doğal bir sonucu
olan bu zorunluluk, ilişkinin daima dinamik bir temelde kurulması
sorumluluğunu da beraberinde getirir.
Bu dinamizm iki yönlüdür:
Hem sınıfın kendiliğinden hareketi, dolayısıyla kendiliğinden bilincin
düzeyi her tarihsel dönemde bir ve aynı değildir. İç ve dış bir dizi
etkene bağlı olarak değişkenlik gösterir, ilerler ya da geriler. Bugünün
Türkiyesi’nde olduğu gibi kendiliğinden mücadele ve örgütlenme
deneyimi bakımından bile kendi tarihsel birikimlerinin dahi gerisine
gittiği durumlar yaşanabilir. Lenin’in Ne Yapmalı’da dikkat çektiği, “..
kendiliğindenlik vardır, kendiliğindenlik vardır” ayrımı bunu anlatır
zaten. Alıntının devamında Lenin, bu ayrımın ne anlama geldiğini de
açıklar: “.. (Rusya’da) 1890’lerde yapılan kendiliğinden grevleri 1860
hatta ‘70’lerde yapılanlarla kıyasladığımızda, (1890’lerdekiler -nba)
işçi sınıfı hareketinin yaptığı ilerlemeyi belirtmesi ölçüsünde ‘bilinçli’
diye bile tanımlanabilir” der. (Ne Yapmalı, sf. 35, abç)
Kendiliğinden hareketin sadece pratik gelişme yönünden değil bilinç
yönünden de farklı gelişme düzeylerinin olabileceğinin kabulü,
onun her tarihsel evrede somut olarak çözümlenmesi gerektiğini de
kendiliğinden açığa çıkarır. Bu durumda, öncünün sınıfa ve kitlelere
“taşıyacağı” bilincin, en azından öncelikleri ve vurgu noktaları
yönünden farklılık taşıyacağı ve taşıması da gerektiği aynı ölçüde
açık değil midir?..
Bu dinamizmin kendiliğinden bilinç yönünden somut düzeyinin
gözden kaçırılması, öncü-kitle ilişkilerinin biçimlenişi/yürütülüşü
açısından özellikle iki büyük tehlikeyi beraberinde getirir:
Bunlardan birincisi, öncünün, “tarihsel-stratejik amaçlara uygunluk,
devrimci tutarlılık, militan sosyalistlik, bilinçsiz yığınların bir an önce
aydınlatılıp hareketin siyasallaştırılması, vb. vb.” gibi gerekçeleri
kendisine dayanak haline getirerek, sınıfa, sınıfın gerçekliğinden
kopuk, hariçten gazel okumanın rahatlığıyla akıl satan, reçeteler
yazan, öğütler veren, sınıfın “önünde yürümek” adına ona uzak bir
yerlerden çağrılar yayınlayan, uzun lafın kısası ya “kendine ait sekter
ilkeleri, proletarya hareketini biçimlendirmek ve kalıba dökmek için
dayatan” kibirli ve sekter bir “öncülük” anlayışı üretir ya da “dünyanın
geri kalan kısmı kazanılana kadar kendi doktrinini övmekle yetinen
saf anlamda propagandist sekt (mezhep) anlayışı” şeklinde bir
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kuyrukçuluk-kendiliğindencilik üretir. Bunların her ikisi de ne devrimci
ne de öncü tutum ve yaklaşımlardır.
Kendiliğinden bilincin somut düzeyinin gözden kaçırılması, öncü-kitle
ilişkileri bakımından ikinci olarak, bu kez öncüyü “kitleleştiren” bir
kuyrukçuluk üretme tehlikesini içerir. Bu yöndeki deformasyon ise,
genellikle, “kitlelere gitmeliyiz”, “sınıftan ve kitlelerden öğrenmeliyiz”,
vb. gibi genelleme olarak doğru, kimsenin karşı çık(a)mayacağı soyut
slogan ve çağrıların yerli yersiz kullanımı temelinde gelişir.
“Sınıfa ve Kitlelere gitmeliyiz”! Devrimi, işçi sınıfının öncülüğünde
kitlelerin eseri olarak gören Marksist bir devrimcilik ve öncülük
anlayışının en başta gelen yükümlülüğü olarak buna kimin, nasıl bir
itirazı olabilir? Lenin’in dediği gibi, “.. bunu yapmayan bir sosyal
demokrat, sosyal demokrat değildir”.
“.. proletaryanın özellikle bağımsız bir partisi olarak kendimizi
başkalarından kesinlikle ayırmamızın anlamı, her türlü siyasal
fırtınaların, aynı zamanda en güçlü siyasal fırtınaların -ve önemlisi
siyasal dekor değişikliğinin- bu ivedi çalışmadan bizi başka yere
yöneltmesine izin vermeksizin, olanak ölçüsünde tüm işçi sınıfını
sosyal-demokrat bilinç düzeyine çıkarmak için bu Marksist çalışmayı
sürekli olarak ve sapmadan yapmamızda toplanır. Bu çalışma
olmazsa, siyasal etkinliğin bir oyuncak durumuna düşmesi
kaçınılmaz olur. Çünkü proletarya için bu etkinlik ancak, belli bir
sınıfın yığınını sarsması, onun ilgisini uyandırması ve onu olaylara
etkin ve öncü biçimde katılmaya götürmesi halinde ve bu ölçüde
ciddi bir önem kazanır...” (Lenin, Politika ile Eğitimbilimin Birbirine
Karıştırılması Üzerine, İşçi Sınıfı Partisi Üzerine içinde, sf. 203-204,
abç)
Fakat bu vurgulu uyarıların devamında, aynı Lenin, bir başka uyarıda
daha bulunur: Her kim, bu her zaman için öncelikli ve temel yükümlülüğe
dikkatlerin çekilmesini özel bir slogan haline getirmeye, bunun
üzerine özel bir akım kurmaya, farklılıklar inşa etmeye, sınıf ve
kitle popülizmi yapmaya vb. yönelirse, “o gerçekte demagoji alanına
kaymış olur ve devrimci biricik sınıfın görevlerini değerden düşüren”
bir demagog sıfatını alnının ortasına yemeyi hak etmiş demektir!..
Hele bu demagoji, “sınıftan ve kitlelerden öğrenmeliyiz” vurgusuyla
da takviye edilmiş olarak, bir de günümüz Türkiyesi gibi, sınıfın
kendiliğinden hareketinin dahi yerlerde süründüğü, kendiliğinden
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bilincin düzeyi ve sınıf kimliğinin olgunlaşma derecesi bakımından
sınıfın kendi tarihsel birikim ve deneyimlerinin dahi gerisine gittiği bir
tarihsel gerçeklik zemininde boy gösteriyorsa, burada aynı zamanda
sinsi bir ekonomizm ve kuyrukçuluk tehlikesi saklı demektir.
Sınıfın kendiliğinden bilinç ve hareketinin gelişme düzeyindeki
farklılıkların her tarihsel evredeki somutluğu içinde somut olarak
çözümlenmesinde sergilenecek ihmal ya da zayıflığın, ilişkinin bilinç
unsuru-öncü yönünden doğuracağı sakıncaların başında, öncünün
o kesitteki öncülük sorumluluklarını devrimci bir bütünlük ilişkisi içinde
tam ve doğru olarak kavramasında bir çarpıklık tehlikesinin belirmesi
gelir. Bu çarpıklığın boyutları ve derinliği ölçüsünde öncü, sadece öncü
sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmekten uzaklaşmakla kalmaz,
devrimci karakterini dahi yitirme tehlikesiyle yüz yüze kalabilir.
Çünkü, daha önce de işaret ettiğimiz gibi, kendiliğinden hareketteki
her gelişme, öncünün önüne de yeni teorik, siyasal, örgütsel ve pratik
görev ve sorumluluklar getirir. Yine kendiliğinden hareketin düzeyine,
gelişmenin yönüne, hızına ve temposuna vb. bağlı olarak bu görevler
de tabii ki farklılaşma gösterir. Bunlar çoğu zaman “bir önceki dönem
bizi tatmin edebilenlerden çok daha karmaşık görevler” olabilirler.
Eğer öncü bu farklılaşmayı ve bunun devrimci öncülük sorumlulukları
kapsamında getirdiği yeni görevleri zamanında ve tam/bütünlüklü
olarak göremezse nasıl “öncü” bir rol oynayabilir?..
Öncülük sınıfın içinde kazanılır
f) Öncünün sınıfın ve emekçi yığınların kendiliğinden bilinci ve
hareketindeki değişmeleri zamanında ve isabetli bir biçimde
yakalayabilmesi için dahi onların içinde olmak mecburiyeti vardır.
Fakat bu mecburiyet, sadece bununla sınırlı olarak görülemez. Öncü
konumu, ancak kitle ile birlikte, onunla az çok anlamlı bir bütünlük
oluşturduğu ölçüde geçerli ve gerçek bir konumu ifade eder. Sınıfla
ve emekçi kitlelerle ilişkisiz bir öncülük iddiası, altı boş bir iddia, büyük
bir aldanma ve aldatmacadan başka bir şey değildir.
Öte yandan öncülük, bir kez bir biçimde ele geçirildikten sonra
yitirilmesi mümkün olmayan daimi bir statü, çıkmayan bir leke
misali kalıcı bir konum, sökülemez bir apolet vb. de değildir. Proletarya
ve emekçi yığınların bilinçleri yanında kalplerinin de -sevgi, saygı ve
güven duyma anlamında- her gün, adeta her saat yeniden yeniden
fethedilmesini gerektirir. Hangi gerekçeye dayalı olarak ve hangi
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biçim altında kendisini gösterirse göstersin -partinin kendi içinde
de- öncülük ve önderlik konumunu “değişmeyen ve dokunulamaz
bir konum” haline getirerek sabitlemeye yönelik her türlü eğilim,
muhtemelen başka ideolojik-teorik ve ahlaki bozulmaların yanında,
bürokratik kariyerist bir bozulma ve yozlaşmanın da tehlikeli bir
belirtisi olarak görülmeli ve derhal üzerine gidilmelidir.
21. yüzyılın devrimci öncülük anlayışı, her iki yöndeki yozlaşmaya
karşı da hiçbir zaman gevşemeyen bir uyanıklık içinde olmalıdır. Fakat
bu duyarlılığın havada, sadece düşünce ve dilek düzleminde
kalmaması için pratikte de en başta şu iki temel koşulun gereklerine
uygun hareket etmelidir:
1) Öncü (parti), daima kitle (sınıf ve emekçi yığınlar) ile iç içe olmalı;
bu iç içelik, zeytinyağı-su ilişkisi gibi bir katmanlılık biçiminde de değil
tam bir kaynaşma biçiminde olmalıdır. Bu kaynaşma ancak sınıfın
ve kitlelerin günlük yaşamları ve mücadeleleri içinde onlarla
birlikte soluk alıp vermekle ve kavgada öne çıkmakla mümkün
olabilir. Sınıfla ve emekçi kitlelerle ilişkilerinde partinin, her şeyden
önce yığınların içinde olup bitenleri, beklenti ve ihtiyaçları, düşünceleri
ve ruh hallerindeki değişmeleri, kısacası sınıfın, yığınların ve hayatın
gerçekliğini “duyabilecek ve anlayabilecek durumda olması
gerekir”. Bu etkileyici ifade Althusser‘e ait. Partinin sınıfla ve emekçi
kitlelerle nasıl bir ilişki içinde olması gerektiğini şöyle tasvir ediyor:
“.. Partinin kitlelerin bir adım, ama yalnız bir adım önünde olabilmesi
için, kitlelere derinden bağlı olması, özlemlerine, çelişkilerine,
işçi sınıfında ve de onun mücadelesine katılan bütün toplumsal
katmanlarda olup biten yeni ve önemli her şeye dikkat etmesi
gerekir. Duyabilecek ve anlayabilecek durumda olması gerekir.
Partinin inisiyatif alıp öncü rolünü yerine getirebilmesi, işte ancak bu
koşulda olanak kazanır: Bu koşulu yerine getirdiğinde gecikmez,
her defa yeniden eylemez, mücadelelerin üstünde gezinip
durmaz..” (L. Althusser, XXII. Kongre, Güncel Müdahaleler içinde,
sf. 69, abç)
Gramsci, daha önce değindiğimiz “organik demokratik merkeziyetçilik”
anlayışı çerçevesinde konuya felsefi bir boyut kazandırır:
“..Organik nitelik demokratik merkeziyetçiliğe aittir. Çünkü bu,
hareket halinde bir merkeziyetçiliktir. Yani örgütün, sürekli olarak
gerçek harekete ayak uydurması, aşağıdan gelen itilimlerle yukardan
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gelen buyrukları dengeleştirme yeteneği, yığının derinliklerinden
gelen öğelerin durmadan yönetim aygıtının katı çerçevesi içine
sızmasıdır…” (Gramsci, Hapishane Defterleri, sf.307, abc)
Gramsci’nin açısı, öncü-kitle diyalektiğinin nasıl bir karşılıklı etkime ve
bütünleme ilişkisine sahip olması gerektiğini de hatırlatan bir özelliğe
sahiptir.
Mandel, sınıfın pratik içinde eğitiminin önemine dair pedagojik boyutun
yanında, sınıf ve kitlelerle her günkü pratik içinde ilişkileniş sırasında
öncüyü bekleyen sapma tehlikelerini hatırlatmakla konuyu daha geniş
bir düzleme taşır:
“.. Geniş yığınlar, yazılan ve söylenen sözlerle değil (böyle bir
eğitimin sınıfın ideolojik bağımsızlığını sağlamak için hayati öneme
haiz olmadığını söylemek istemiyoruz) ama her şeyden evvel kendi
deneyimleriyle öğrenirler. Bu türden deney biriktirebilecekleri biricik
yol ise günlük fiili sınıf mücadelesidir. Şu anki genel davranışları,
onların on ya da yirmi yıl sonraki düşüncelerini güçlü bir
şekilde etkileyecektir. O nedenle, halihazırdaki sınıf mücadelesinin
belirli biçimleri (“sadece” güncel talepler sözkonusu olsa da büyük
grevler; “sadece” demokratik talepler sözkonusu olsa da politik yığın
gösterileri, vs) devrimci potansiyelin gelişimi için, diğer bir deyişle,
ilişkiler devrimci bir kriz için olgunlaştığında belirli bir tarzda reaksiyon
gösterebilme yeteneğini kazanmak için son derece büyük bir öneme
sahiptirler.
Eğer devrimciler bu aktüel mücadelelere -“ekonomik” veya
“reformist” ya da yığınların bilincinin yetersizliği veya “yanlış”
oldukları gibi gerekçelerle- etkili bir şekilde müdahale etmeyi
bilemezlerse, böylesi müdahalelerle güven kazanamazlarsa,
sınıfın gerçek hareketi ile birleşebilmeyi başaramayacaklardır.
Ve yine onlar, eğer müdahalelelerini sadece sınıf bilincinin mevcut
düzeyine uyarlanmak olarak anlarlarsa, sınıf bilincini ve öz
örgütlenmeyi kendi müdahaleleriyle daha üst bir seviyeye yükseltmek
içın çaba göstermezlerse, devrimci bir öncü partiyi inşa etmeyi
başaramayacaklardır…” (E. Mandel, K. Marks’ın Düşüncesinde İşçi
Sınıfının Devrimci Potansiyelinin Merkezi Konumu, Sosyalizmin
Geleceği içinde, sf. 91-92, abç)
Proletarya proletaryasız ya da “proletaryaya rağmen”
kurtarılamaz!..
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2) Lenin, sendikalar başta olmak üzere sınıfın kitle örgütlerinde
çalışırlarken komünistlerin, yığınların güvenini, onların gözünde
öncü konumunu, parti üyeliği etiketlerini vb. kullanarak değil, ancak
her günkü mücadele sırasında, kitlenin talep ve beklentilerine açıklık
kazandıracak doğru slogan ve formülleri üreterek, davranışları ve
yaşantılarındaki tutarlılıkla, kavgada cesaretle öne atılmaları ve en
önde dövüşmekle kazanabileceklerinin altını her fırsatta çizer.
Bu aslında sadece birey olarak değil kolektif olarak da fiilen
öncüleşebilmenin ilk temel koşuludur. Öncülük kazanılmak
zorundadır!.. Ve bu konum bir kez elde edildikten sonra, sonsuza kadar
sürecek bir dokunulmazlık ve süreklilik anlamına gelmez. O konumu
elde ederken olduğu gibi, proleter devrimci meşruiyet temelinde, onun
dışında, ona aykırı yöntem ve uygulamalara başvurma düşkünlüğü
göstermeden koruyabilmek için yine her günkü kavga içinde sınıfın
ve emekçi yığınların güvenlerini kazanmayı sürdürebilmek gerekir.
İşte bu noktada, sınıf içinde karşılaşabileceğimiz farklı görüş ve
eğilimlere karşı tutum sorunu çıkar karşımıza. Proleter demokrasi
anlayışının, özellikle de proletarya diktatörlüğü koşullarındaki
uygulanışı ile bağlantılı olarak genellikle “sosyalizmde ayrı partilere
izin verip vermeme” tartışması biçiminde somutlanır.
Bu tartışmanın kökeninde, önemli bir felsefi konu olarak “bilgilerimizin
mutlak doğruyu ne ölçüde yakalayıp yansıtabileceği, bunun ölçütleri,
bu konudaki yargının kimler tarafından nasıl verileceği ve nihayet
mutlak doğruya sahiplikte herhangi bir tekelin olup olamayacağı”
tartışması yatar. Bu sorulara verilen yanıtlar, felsefe ve siyaset
alanında Marksizm ve devrimci diyalektik düşünce ile idealizmin bütün
türleri, tabii bu arada postmodern bilinemezcilik arasındaki derin ve
uzlaşmaz farklılık konularını oluşturur.
Ama Marksist düşünce ve politikanın sınırları içinde de: sosyalist
demokrasi ve proletarya diktatörlüğü anlayışından tutalım parti
anlayışına, öncünün sınıfla ilişkileniş biçiminden tutalım parti içinde
önderlik-kadrolar ilişkişinin kuruluşuna kadar stratejik öneme sahip bir
dizi konuda derin ve büyük farklılıklara kaynaklık eder.
Bunlardan kolektivizm boyutunu, bir sonraki bölümde ele
alacağız. Öncü-kitle ilişkilenişi ile olan bağlantısından dolayı şimdi
sadece, proletarya ve emekçi kitleler içindeki çalışma sırasında
karşılaşılabilecek farklı öncülük iddiaları ve eğilimlere karşı tutum
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sorunu üzerinde kısaca duracağız.
Marksist teorinin genel yapısından olduğu kadar 20. yüzyılda yaşanan
pratiklerden çıkarılması gereken tarihsel bir ders olarak, 21. yüzyılın
parti ve komünist devrim anlayışı bu konuda, sınıfın ya da partinin
içinde ortaya çıkabilecek görüş ayrılıklarını ve farklı eğilimleri, iç
savaş, emperyalist saldırı,vb. gibi istisnai durumlar dışında şiddete
başvurarak bastırmayı ilke düzeyinde reddetmeyi en başa
yazmalıdır!..
Diğer her şey bir yana bu tutum, proletarya ve emekçi yığınların
aklına ve bilincine güvenmeyen, onlara kolayca baştan çıkarılıp
kötü yola düşürülebilecek düşüncesiz bir “yığın” gözüyle bakarak
nesneleştiren, buna karşın doğruyu sadece kendisinin temsil
ettiğini düşünüp doğrunun tekelini elinde bulundurduğunu
vehmeden hastalıklı bir “öncülük” anlayışıdır. Bu zihniyet sadece
bürokratizm, kariyerizm ve despotizm üretir ve en önemlisi, sağlıklı ve
sağlam bir sosyalizmi asla inşa edemez!..
Yaşayan canlı bir partide, özellikle de taktik sorunlar üzerine görüş
ayrılıklarının ortaya çıkması nasıl doğal hatta sağlıklı bir durum ise,
partiye göre daha geri ve heterojen bir bilinç yapısı ve düzeyinin
yaşandığı sınıfın ve emekçi yığınların geniş kitleleri arasında bundan
daha fazlasının yaşanması kadar doğal ve anlaşılabilir bir durum
olamaz. Ve elbette sınıfın sınıf olarak iradesi, onun ağır basan
çoğunluğunun bu farklı görüş ve eğilimler arasında yapacağı tercih
temelinde şekillenecektir. Ama bunun, sınıfın kendi aklı ve bilinciyle
yaptığı özgür bir “seçim” olabilmesi için, önce bu farklı görüşlerin
kendilerini özgürce ifade edebilme hakları ve olanaklarının olması
gerekir. Biçimlerin öneminin olmadığı anlamına gelmemekle birlikte,
istendikten sonra bunun biçimleri nasıl olsa bir biçimde bulunur.
Öncelikli ve önemli olan işin felsefesi, temel yaklaşımın üzerine
kurulacağı ilkesel tercihtir. 21. yüzyılda temel tercih, demokratik
yanın ön planda ve güçlü tutulmasından yana olmalıdır!.
Bunun ayrı partiler halinde örgütlenme özgürlüğüne kadar varması
gerektiğini söylemiyoruz. Bunu bugünden mutlaklaştıramayız.
Çünkü devrimin ve sosyalizmi inşa sürecinin, yarın birgün hangi
somut tarihsel koşullarda, şiddetli ve yoğun olacağı kesin olmakla
birlikte hangi şiddette nasıl seyredeceği bugünden kesin olarak tahmin
edilemeyecek olan gelişim seyrine, o zamanın dünya ölçeğindeki
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sınıf dengelerine, gelişmelerin yönüne vb. bağlı olarak, proletaryanın
iktidarına ve komünizme bağlılık temelinde sınıfı daha iyi temsil etme
iddiasını taşıyan farklı partilerin kurulmasına izin de verilebilir. Bu,
bugünden daha çok bir olasılık olarak düşünülebilir. Hatta “keşke
mümkün olabilse” temennisiyle görüş alanımız içinde olmalıdır!..
Bu noktada asıl önemli ve tayin edici olan nokta şudur: 21. yüzyılın
parti ve sosyalist demokrasi anlayışı, parti içinde olduğu gibi sınıfın
içinde ve toplumdaki farklı görüş ve eğilimlerin, sosyalist meşruiyet
zemininde kendilerini özgürce ifade edebilmelerine olanak tanımayı
esas almalıdır. Proletaryanın sınıf egemenliğine ve komünizme
karşı düşmanca bir faaliyete dönüşmeme koşulu dışında
(parti içinde, partinin dışa dönük faaliyetlerinde ortak hareketi
engellememek, örgütlülüğünü ve eylem birliğini sabote etmemek
koşulu dışında)koşul ve sınırlamaları minimum düzeyde tutacak
demokratik bir yaklaşımı merkeze koymalı, parti içinde olduğu gibi
sınıf ve toplum içinde de azınlıkta kalan görüş ve eğilimlerin “çoğunluk
haline gelebilme hakkını” lafta bırakmayacak biçim ve yöntemlerin
aranıp bulunması yaklaşımıyla hareket etmeyi ilkesel bir tutum
olarak benimsemelidir.
İşçi sınıfı ve toplum içindeki farklı görüş ve eğilimlerin, talep ve
ihtiyaçların, sorun ve beklentilerin kendilerini ifade biçimlerinden hala
kullanılabilecek bazılarını sosyalizmin tarihsel deneyimleri içinde
de görebiliriz: Partiye üye kabulünün partisiz yığınların eleştiri ve
değerlendirmelerine de açık kitle toplantıları temelinde yapılması;
beş yıllık planların, Anayasa ve temel yasaların geniş katılımlı işçi ve
halk toplantılarında beliren kitle önerileri doğrultusunda son şeklini
alıp referandumla kabul edildikleri taktirde yürürlüğe girmeleri; farklı
uluslar ve ulusal azınlıkların ülkenin merkezi yönetimi üzerinde de söz
sahibi olabilmelerine olanak tanıyan mekanizmaların kurulması vb.
bunlara ilk ağızda verilebilecek örneklerdir.
Yalnız, 21. yüzyıl sosyalizmi ve parti anlayışı, kitle inisiyatifi ve
yönetime katılımının kanallarını mümkün olduğunca geniş
tutmak ve genişletmek temel prensibiyle hareket ederken -teknoloji
bu yönüyle de büyük bir hareket olanağı sunmaktadır- yine tarihsel
tecrübelerden çıkardığı başka bir ders olarak, yakın dönemlerin gerici
“renkli devrimlerinin” nasıl örgütlendiklerini de akılda tutarak hareket
etmek zorundadır. Sorun bu açıdan da ele alınıp tartışılmak
durumundadır.
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Sonuç olarak sosyalist proletarya, parti üyesi ol(a)mayan işçi yığınlarının
seslerini, talep ve beklentilerini proletarya diktatörlüğü koşullarında
da dile getirebilecekleri volan kayışları işlevini görecek bağımsız
öz örgütlenmeler olarak özellikle de sendikaların varlığına,
kadınların, farklı ulusların ve gençliğin kendi özgül taleplerini
özgürce ifade edebilecekleri bağımsız kitle örgütlenmelerine
olanak tanımalıdır; buraların, proletaryanın iktidarına ve sosyalizme
düşman yıkıcı faaliyet yuvalarına dönüşme riskini de göze alarak
ama tabii bu riski asgariye indirecek şekilde proleter demokrasiye en
uygun ve esnek biçimleri mutlaka arayıp bulmalıdır.
Bu biçimler, biraz da o zamanın somut tarihsel koşullarına bağlı
olarak şekilleneceklerdir zaten. Bu yüzden bir ayağını da pratikteki
denemelerin oluşturacağı bir arayış süreci olarak yürüyecek olan bu
süreçte, kimi denemelerin hüsranla sonuçlanması, yolundan saparak
zararlı ve tehlikeli bir hal alması gibi riskleri de göze alan bir cesaretle
hareket edilmeli ve ısrarlı olunmalıdır bu arayış ve yönelimde.
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DİPNOTLAR
1:TİKB’nin 3. Konferans Sonuç Bildirgesi’nde, “bir dönemin artık kapandığı” stratejik
belirlemesiyle bağlantılı olarak dile getirilen “dar bir siyasal devrimcilik” kısırlığının aşılması
vurgusu, devrimci öncülük iddiasının artık bu kavrayış düzlemine sıçraması zorunluluğuna
dikkatleri çekmek amacıyla bilinçli olarak üretilmiş bir formülasyondu. Yeni bir yüzyılın
eşiğine gelindiği halde, üstelik 20. yüzyılın sosyalizmi inşa girişimlerinin akibetleri, bunların
sınıfın ve ezilen yığınların bilinçlerinde yarattığı tahribatlarla birlikte ortadayken, hala sistem
olarak kapitalizmle değil onun sadece bazı yön ve sonuçlarıyla, burjuvaziyle bile sınıf olarak
değil daha çok egemen kanadı ve işbaşındaki hükümetleri ile sınırlı bir siyasallık temelinde
didişen, siyasal faaliyet ve teşhir konusu yaptığı konularda çoğu kez salt eleştiri ve karşı
çıkma ile yetinen, gericiliğin bu yöndeki sistematik propagandalarının da etkisiyle yığınların
gözünde de “kurucu” olamayan, bu yönü ve yetenekleri gelişmemiş “müzmin muhalif” bir
imaja sahip geleneksel devrimcilik tarzı ve anlayışlarıyla artık bir yere varılamayacağı
anlatılmaya çalışılıyordu. Hiziple olan farklılıkların kaynağının da bu konudaki zihniyet ve
yönelim farklılıkları olduğunun altı çiziliyordu.
İnsanlığın sosyalizme olan ihtiyacının ne denli yakıcılaşıp güncelleştiğinin altını da döne
döne çizen, buna bağlı olarak geçmişin dar siyasal devrimcilik anlayışından “sosyalizmi
hedefleyen tutarlı bir toplumsal devrimcilik” düzlemine sıçramayı hedefleyen bir
yenilenme ve devrimci atılımın zorunluluğunu vurgulayan bildirge, devrimci öncülük
misyonunun kapsam ve gereklerinin günümüzde artık nasıl ele alınması gerektiğine dair
şunlara dikkati çekiyordu:
“..Türkiye devrimci hareketi bugün her şeyden önce düşünsel darlıklarını yenmek zorundadır.
Bütün dikkatini ve enerjisini, sadece burjuvazinin siyasal iktidarının devrimle yıkılması
sürecinin sorunları üzerine toplayan, ama bunu tutarlı, somut ve kapsamlı bir alternatif
toplumsal düzen projesi ile birleştiremeyen bir devrimcilik anlayışı artık terkedilmeli,
her alanda ölçü ve alışkanlıklar da buna uygun bir düzleme sıçratılmalıdır.
(...)
Emperyalist kapitalizmin neden olduğu ekonomik, sosyal, ahlaki ve kültürel yıkımın
kazandığı boyutlar gözönüne getirilecek olursa, insanlığın bugün sosyalizme olan ihtiyacı
artmıştır. Bu ihtiyacı yakıcı hale getiren genel ve evrensel nedenler de bir yana, Türkiye’de
bugün devrimci hareketin yğınşallaşabilmesi, istikrarlı bir gelişim gösteren güçlü ve
militan bir işçi sınıfı ve emekçi kitle hareketinin örgütlenebilmesi gibi güncel pratik bir
neden bile bu zorunluluğun önemini görmek için yeterlidir.
Bugün burjuvazinin her geçen gün biraz daha vahşileşen ekonomik ve siyasi terörünün
baskıcı ve yıldırıcı sonuçları altında bunalan, öte yandan sistemdeki çürüme ve yozlaşmaya
karşı büyük bir tiksinti ve öfke birikimi içinde bir çıkış yolu arayan kitlelerin önüne somut,
canlı ve çekici bir alternatif toplumsal düzen projesi konulmak zorundadır. Aksi taktirde
onlar İslami gericiliğin veya şoven milliyetçiliğin ya da burjuva liberalizminin en
demagojik söylem ve manevralarının peşine takılmaktan kurtarılamazlar. Uğrunda
ölünmeye değecek kadar cazip ve inandırıcı buldukları bir ütopyanın sahibi kılınmadıkları
sürece, burjuvazinin icazet ve tahammül sınırlarını çiğneyen en küçük bir muhalafet
eyleminin üzerine bile acımasız bir terörle giden faşist rejimin baskı ve saldırıları karşısında
yılmamak şurada dursun, işten atılmayı dahi göze alamayan bir tutukluğun çürütücü
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sinikliğini parçalayamazlar.
Öte yandan bugün koşullar, kapitalizmin yegane alternatifi olarak tutarlı ve militan bir
sosyalizm idealinin, başta proletarya olmak üzere geniş emekçi yığınlara benimsetilebilmesi
açısından 1989›u izleyen yıllara oranla çok daha elverişlidir...” (TİKB 3. Konferansı Sonuç
Bildirgesi, m Devrimci Proletarya dergisi, Şubat 1998 tarihli 1. sayısı,abç)
Bu net belirlemelerin ve döne döne yapılan uyarıların üzerinden tam 11 yıl geçmiş. Arada
tam da korkulan olmuş, TDH’yi tehdit ettiği uyarısı yapılan yeni bir tasfiyecilik dalgası, en
dibe sürükleyecek şekilde en başta TİKB’yi içine alıp tüketmiş. Ve aradan koca bir 12 yıl
geçtikten sonra, burada yapılan kimi uyarıları, onları da militan bir proletarya sosyalizmi
temelinde kavramaktan ve pratikleştirmekten çok içeriksiz boş kalıplar halinde tekrarlamak
bugün hala “marifet” sayılabiliyor!!!
2: Genel olarak teoriyi, özel olarak belli bir konuya dair teorik çözümlemeyi, ele alınan olgu
ya da sürece dair ‘her şeyin tamamlanmış bilgisini sunma’ olarak algılayan, bu anlamda
böyle ‘tamamlanmış bir reçete’, bir kez üretilecek olursa yapılacak iş olarak geriye artık
sadece ‘hayatın ona uymasını sağlamanın’ kalacağını düşünen -”pratiği” de zaten ancak o
aşamada gündeme gelecek, öncesinde ‘çıkışsızlığa mahkum, boş ve nafile çabalar’ olarak
küçümseyen- kapalı devre düşünce sistemleri (“içeriksiz soyutlamalar”) üretmenin peşindeki
idealist şarlatanlıklardan farklı olarak Marks, kendi yöntemini, hem de bir muarızının
kaleminden Kapital’in ikinci baskısına önsözde şöyle özetler:
“.. Marks için önemli olan tek şey, incelediği olguların yasasını bulmaktır; bu olgular, belirli
bir tarihsel dönemde, belirli biçim ve karşılıklı ilişkiler içerisinde oldukları sürece,
onun için önemli olan, yalnızca onlara egemen olan yasa değildir. Onun için daha
da önemli olan, bunların değişmelerinin ve gelişmelerinin, yani bir biçimden başka bir
biçime, bir ilişkiler düzeninden farklı bir ilişkiler düzenine geçişlerinin yasasıdır. (...) Onun
düşüncesine göre, her tarihsel dönemin kendi yasaları vardır...” (Kapital, I. cilt, sf.
26-27, abç)
Dolayısıyla, toplumu ve toplumsal süreçleri, her tarihsel dönemin kendi yasalarına bağlı
olarak sürekli hareket eden bir süreç olarak kavrayan Marksizm adına kimse, gelecekteki
topluma dair “katı tanımlamalar”, “kapalı devre çerçeveler ve projeler” çizmeye kalkışmak
gibi bir simyacılığa soyunmaya kalkışmamalıdır.
Aynı konuda Engels›in, bu kez Kapital›in III. cildine yazdığı önsözdeki şu uyarısı da asla
akıldan çıkmamalıdır:
“Bunlar ... genellikle Marks’ın yapıtlarında, insanın değişmeyen, hazırlop, her zaman için
geçerli tanımlar bulabileceği gibi yanlış varsayımlara dayanmaktadırlar. Şeyler ile bunların
birbirleriyle ilişkileri sabit değil değişken olarak kabul edilip kavrandığında, bunların
zihinsel imgeleri fikirlerin de aynı şekilde değişim ve dönüşüme bağlı bulunacağı;
ve bunların katı tanımlar içerisinde hapsedilmiş olmayıp, tarihsel ya da mantıksal oluşum
süreçleri içerisinde geliştikleri apaçıktır.” (Kapital, III. cilt, sf. 20, abç)
Bu tür “her zaman için geçerli, değişmeyen, hazırlop tanımlar” üretmeye kalkışma çabası,
özellikle de a) teori ve siyasetlerin üretimini zaten kendisinin dışında, “birilerinin işi” olarak
gören anlayış ve alışkanlıkların sürüp gittiği, b) sınıfa ve kitlelere “doğruların taşınması
gereken geri bir yığın” gözüyle bakan seçkinci eğilim ve alışkanlıkların hala güçlü olduğu
bir yapıda her iki konudaki hastalıklı tutumların kökleşmesine çanak tutmak anlamına gelir
ayrıca.
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3: Bundan bir süre önce, yerel yönetimler ve onlara nasıl yaklaşmak gerektiği konusunda
bizim içimizde de bir tartışma yaşandı.
Bazıları tarafından yine hemen düzeysiz bir kişilik çatışmasına dönüştürülen konunun
özünde, esasında neoliberal dönüşüm konusunun ele alınmasından tutalım kadın sorununun
günümüzdeki ele alınışına, sınıfın hangi temellerde nasıl örgütlenmesi gerektiğinden
tutalım onun temel mücadele silahları olarak grev ve direnişlerin geçerliliklerini koruyup
korumadıklarına yaklaşıma, kapitalizmin krizinin ele alınışından tutalım Türkiye›deki rejim
yapılanmasının gelişme yönüne kadar saymakla bitmeyecek kadar çok, irili ufaklı hemen
her konuda kendisini gösteren iki farklı “öncülük” anlayışı ile bunları da belirleyen devrimcilik
ve sosyalizm anlayışları arasındaki artık neredeyse çizgileşmiş farklılıklar vardı.
O tartışmanın bu zemin üzerinde yükselen özgün konusu olarak ise mesele, kapitalizm
koşullarında, burjuvazinin iktidarı altında, sosyalist ya da halkçı karakterde alternatif
toplumsal örgütlenme ve uygulama örneklerinin yaratılması konusunun nasıl ele alınması
gerektiğiydi. Açımlanmış haliyle: a) konunun öncelikle nasıl bir ideolojik temel yaklaşım
ekseninde, merkezi iktidar sorunu somutunda devrimci militan bir sosyalizm bilinci ve
mücadelesinin geliştirilmesiyle ne ölçüde ve nasıl bağlantılandırıldığı, b) hangi temel
öğeleri birlikte içerecek bir bütünlükte ele alındığı, c) somut tarihsel koşulların, işçi sınıfı
ve emekçi kitle hareketinin o kesitteki bilinç ve örgütlülük düzeyinin, karşı karşıya olduğu
sorunlar ve zorlanma eşiklerinin, devrim ve karşıdevrim arasındaki güç dengelerinin
somut biçimlenişi gibi temel faktörlerin diyalektik bir bütünlük ilişkisi içinde ne ölçüde
dikkate alındığı d) bu tarihsel çerçeve içinde militan bir proletarya sosyalizminin o evredeki
öncelikli hedef ve yükümlülüklerini nelerin oluşturduğu ve bunlarla bağlantısı içinde o
tartışmanın somut konusunu oluşturan 2009’un Türkiyesi’nde 29 Mart tarihinde yapılacak
bir yerel yönetimler seçimlerinde nasıl bir taktik izlemenin daha doğru ve devrimci bir tutum
olacağına dair bir tartışmaydı.
Bu genelden özele doğru indikçe:
Yerel yönetimler konusunda “programatik bir perspektif”, bu tür süreçlerin örülmesi
konusunda “yepyeni bir tarz önerisi” etiketleri altında piyasaya sürülmeye kalkışılan, fakat
olumlu yönleri itibariyle bu örgütün bu konulardaki kısır tarihsel pratiği açısından bile
“yeni” sayılabilecek hiçbir aşkın yön ve öneri içermeyen, buna karşın yenilik olarak halkçı
oportünizmin 1980 öncesinin bayat “belediyeci sosyalizm” anlayışını, üstelik “halka
belediyeler eliyle yardım dağıtmanın bize özgü yöntemlerinin bulunmasını” önerebilen
“hayırsever bir sosyalistlik” sosuna bulamış olarak hortlatmaya yeltenen bir oportünist
bulamaç konulmuştu masaya.
Pratik sınırlar/kapsam olarak ise tartıştığımız konu, koca bir Türkiye ve Kuzey Kürdistan
coğrafyasında İstanbul’un topu topu iki bölgesinde belediye başkan adayı gösterip
göstermeme etrafında patlak veren bir tartışmaydı. Bu bölgelerde öncesine dayalı dişe
dokunur doğru dürüst bir kitle temelinden söz dahi edilemeyecek olması, bu kararın meşru
olmayan ilişki ağlarına dayalı olarak darbeci bir tarzda alınmış olması, herkesin taktiğini
hatta adaylarını bile belirleyip açıklamasından aylar sonra yumurta kapıya gelince harekete
geçilmesi gibi “güncel” özellikleri tablonun tamamlayıcı unsurlarıydı.
“Gelenekçiler ile gelecekçiler çatışması” olarak gösterilip yutturulmaya çalışılan o tartışmada
koparılan yaygaraların büyüklüğü ile SPD örneği yan yana getirilince, o iri konuşmaların
içerik yönünden oportünizmi, ufuk genişliği yönünden ise cüceliği nasıl da bariz bir
biçimde sırıtıyor!..
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IV. Bölüm:
ÖNCÜLÜĞÜN KOLEKTİFLEŞMESİ-KOLEKTİFİN ÖNCÜLEŞMESİ
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“ [Sahip olduğumuz] en büyük avantaj otorite tanımamamızdır. Eğer
saflarımızda belli bir otorite varsa, bu bireylerin … eylemleriyle,
kapasiteleriyle, fedakarlıklarıyla, kendilerini davaya adamalarıyla
kazanmış oldukları otoritedir. Saflarımızda bundan başka bir otorite
yoktur; hiçbir yapay ya da dayatılmış otorite tanımayız…” (Bebel)
***
“Liderlerin oluşumunda… maksat yönetenlerin ve yönetilenlerin
daima var olması mıdır, yoksa amaç, bu bölünmenin artık gerekli
olmadığı koşulları yaratmak mıdır?..” (Gramsci)
***
“ [Sosyalizmin amacı] İnsanın, küçültülen, köle edilen, zavallı ve
aşağılanan bir mahluk olduğu tüm sosyal ilişkileri altüst etmek(tir)”
(Marks)
21. yüzyılın partisi, sınıfla ve kitlelerle olan bağlarının düzeyini ve
etkinliğini de belirleyici bir etken olarak kendi içinde, her şeyden önce,
her konuda, her zaman için kolektivizmi esas alan bir temelde
örgütlenmek zorundadır.
Bu zorunluluk, en başta, 20. yüzyılın parti pratiklerinden çıkartılması
gereken derslerin başında gelir (tarihsel neden) ve bu konuda onların
en rezil örneklerini oluşturan “üstün birey” anlayışına dayalı kişisel
yönetim model ve yöntemlerine öykünmek şöyle dursun, bunları
da doğuran geleneksel yaklaşımların geleneksel kalıplar içinde
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tekrarı dahi ne teoriden ne de tarihten herhangi bir şey öğrenebilmiş
-ve öğrenmeye de belli ki niyeti olmayan- bir ilkelliği/çağdışılığı yansıtır.
Kolektivizmin zorunluluğu, ikinci olarak, insanlığın toplumsal üretici
yetenekleri ve kapasitesinin günümüzde ulaştığı gelişme düzeyinin
dayattığı bir zorunluluktur. İnsanlığın toplumsal üretici güçlerinin
gelişme düzeyi yanında bilgi dahil her türlü üretimin kazandığı
toplumsallık düzeyinde artık hiç kimse, değil birey olarak, en ideal
durumda bile belirli bir sınıfın en fazla belirli kesimlerini etrafında
toplayabilecek bir örgütlenme olarak da, daha da ötesi tek başına bir
sınıf olarak bile, insanlığın ulaştığı genel bilgi ve beceri düzeyini kendi
başına yakalayıp aşabilecek bir Matrix kahramanı değildir ve olamaz!
(nesnel neden)
Kaldı ki, insan-insan ilişkilerinde ayrıcalık konusu ve kaynağı olarak
iş gören her türlü eşitsizlik ve farklılığı ortadan kaldırmayı hedefleyen
komünizm tarihsel amacına bağlı bir örgüt ve onun kadroları açısından
kolektivizm, zaten tarihsel bir hedef (amaç) olarak bugünden
özümsenmiş bir ilişki biçimi ve felsefesi olmak zorundadır (stratejik
neden).
Kolektivizm, her şeyden önce bir üretim ilişkisi biçimi/ üretim tarzı
anlamına gelir. O bu karakteriyle, sınıf olarak sadece proletaryaya
özgü bir ilişki tarzı ve pratiğidir. Dolayısıyla ne keyfe bağlı ahlaki-moral
bir tercih ve niyet sorunu olarak görülebilir ne de kaskatı ayrımlara
dayalı farklı emek ve çalışma türlerinin, eşitsiz birikim ve yeteneklerin
birbirlerine eklenmesini sağlayan basit bir aritmetik toplama işlemi
derekesine indirgenebilir.
Kolektivizm, ikinci boyut olarak, üretimin toplumsallaşma düzeyi
temeli üzerinde yükselen bir sosyal ilişki biçimidir. O bu yönüyle
de, insanın toplumsal bir varlık olmasının, buna olan ihtiyacının
dayattığı bir zorunluluktur. Kökeninde her ne kadar insanın birey
olarak doğa karşısındaki zavallılık ölçüsünde güçsüzlüğünün farkına
varmak gibi yabanıl bir ayakta kalma içgüdüsünün itkisi yatsa da,
üretici güçlerin tarihsel gelişimine paralel olarak, bu gelişimin yine
doğal tarihsel sonuçlarından biri olan üretimin toplumsal niteliğindeki
gelişmenin geldiği düzey itibarıyla günümüz (ve geleceğin) insanının
da birey olarak bile gelişiminin temeli ve zorunlu önkoşulu özelliğini
kazanmıştır. Dolayısıyla, bu yönüyle de tercihlere bağlı, keyfekeder
bir sorun olarak görülüp ele alınamaz.1
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Bilincine varılmış bir zorunluluk olarak kolektivizm ihtiyacını,
proletaryanın devrimci öncüsü açısından da bir zorunluluk haline
getiren nesnellikler yanında onun partiye kazandıracaklarının da pek
farkında olmayan sığ ve dar yaklaşımlar, “kolektivizm” deyince, onu
sadece parti içi kurumsal işleyişe ilişkin tüzüksel bir sorun, bazı işleyiş
kuralları ve mekanizmaların varlığı-yokluğu sorununa indirgeyiverirler.
Kolektivizm konusu elbette, proletaryanın devrimci öncüsünün
öncelikle kendi iç ilişkileri düzleminde yaşama geçirmesi gereken bir
zorunluluktur. Bu bağlamda öncelikle bir ‘iç’ sorun ve yükümlülüktür.
Fakat bu sınırlar içinde dahi sadece örgütsel bazı kurallar ve
mekanizmalar sorununa indirgenmemeli, bunları da içerecek şekilde
ama bundan daha fazlası olarak, özellikle de örgüt içi iktidar
konumlarında bulunan kişilerin ve grupların keyfine ve tercihlerine
bağımlı olmayan, bu nedenle önce herkes için bağlayıcı ilke ve kurallara
bağlanmakla kalmayıp parti içindeki tüm iç ilişki ve mekanizmaların
biçimlenişine ve işleyişine yol gösteren temel bir felsefe sorunu olarak
ele alınmak (görülmek/kavranmak) zorundadır. Bu anlayış, bütün
parti güçlerinin, ama en başta ve özellikle de yönetici konumdakilerin
hücrelerine dek işlemiş olmalı, partinin bütün faaliyetlerine, özellikle
de stratejik kararların alınması ve politikaların belirlenmesi
süreçlerine yol gösterici temel stratejik bir ilke olarak benimsenip
yaşama geçirilmelidir.
Kolektivizm ihtiyacı ve zorunluluğu, öncelikle öncünün bünyesinde
yaşama geçmesi gereken bir üretim tarzıve ilişki biçimidir. Bu yönüyle
elbette öncelikle partinin bir ‘iç’ sorunudur. Onun faaliyetlerinde,
örgütsel yapılanması, iç ilişkiler ve değerler sistematiğinde
cisimleşmelidir. Fakat konu, kapsam olarak, sadece partinin kendi
‘içiyle’ ilgili, partiyi ve bilinçli olarak o partiyi seçmiş olan parti güçlerini
ilgilendiren bir sorun olarak görülemez. Kolektivizmin varlığı ya
da yokluğu, azlığı ya da çokluğu, kısacası parti içindeki üretim
ilişkilerinin gerçekleşme biçimi ve bunun gelişkinlik düzeyi,
partinin ‘dışa’ dönük etkinliğinin düzeyini ve çapını da belirleyici
yönüyle olsun, sınıfın ve ezilen yığınların öncülerinde aradıkları/
görmek istedikleri nitelikler boyutuyla olsun aynı zamanda ‘dışa’
dönük bir yüze de sahiptir.
Yozlaşma ve çürüme süreçlerinin belli bir noktasından sonra
çoğu bir avuç üst düzey parti bürokratının saltanatı altına giren
merkez komitelerin, onların bile içinde daha dar birer çekirdek
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olarak politbüroların kapalı kapıları arkasındaki hizip çekişmeleri,
pazarlıklar ve uzlaşmalara dayalı ürettikleri kararlarla yönetilir hale
gelen, bu noktada da kalmayıp kendilerini “tanrılaştıran” megaloman
bireylerin kişisel diktatörlüklerine dönüşen, “sosyalizm ve proletarya
diktatörlüğü” adına maalesef Kruşçev’ler, Brejnev’ler, Honecker’ler,
Jivkov’lar,
Çavuşesku’lar…
Berlinguer’ler,
Marchais’ler…
Polonya’da olduğu gibi askeri darbeler… kentlerle-kırlar arasındaki
çelişkiyi “çözme” gerekçesiyle ortaya attığı ideolojik fantezileri uğruna
milyonlarca insanın mahvına sebep olan Pol-Pot’lar üretebilmiş 20.
yüzyıl pratiklerinin yarattıkları hayalkırıklıkları ve haklı tepkilerin
büyüklüğü, derinliği ve en önemlisi proletarya hareketinin
ve insanlığın böylesi sapmalarla bir daha karşılaşmaya
tahammülünün kalmamış olması, sözünü ettiğimiz ‘dış’ gibi görünen
boyutun üzerinden atlanamayacak özelliğini ve önemini gösterir.2
Kolektivizm proletaryaya has yapısal bir özelliktir
Kolektivizm ilkesi, işçi sınıfı ve onun bilinçli temsilcileri olarak
komünistler için, kendilerini başkalarından farklı kılmak amacıyla
türettikleri ahlaki-moral bir değer, komünist toplum ve birey tasavvuru
sırasında zihinlerden fışkırmış öznel bir davranış kalıbı ve yükümlülük
değildir. Konunun, bilinçli bir kavrayış gerektiren öznel bir yönü de
vardır olmasına fakat o en başta nesnel bir temele/kaynağa sahiptir.
Gelişkin bir kolektivizm bilinci, onu proletaryaya has bir özellik ve parti
için zorunluluk haline getiren bu nesnel nedenlerin kavranışı üzerinde
yükseldiği taktirde daha derinlere, daha köklü olarak nüfuz eder.
Proletaryanın öncü örgütünde bilinçli bir kolektivizm
zorunluluğunun nesnel temelini, sınıfın nesnelliği ile partinin
nesnelliği oluşturur.
1) Sınıfın nesnelliği, proletaryanın sınıf olarak üretim süreci içindeki
konumunu anlatır.
2) Devrimci öncünün, en ideal durumda bile, bırakalım toplumun
tümünü, temsilcisi olduğu/ait olduğu sınıfın tümünü kucaklayıp
kapsayamayacağı nesnel gerçekliği ise partinin nesnelliğini
oluşturur; ki sınıf(lar) gerçeği ile bu toplumsal bölünmeyi ortaya
çıkarıp keskinleştiren nesnel etkenlerin varlığı sürdüğü müddetçe de
bu olanaksızdır; bunun olanaklı hale geldiği tarihsel koşullarda ise
“öncü-kitle” ayrımı (bununla birlikte “devlet”e olan ihtiyaç, yönetenleryönetilenler ilişkisi, kafa emeği ile kol emeği arasındaki ayrımlar da)
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kalmamış olacağı için, bu farklılığın zorunlu kıldığı bir ihtiyaç olarak
partiye de zaten gerek kalmamış demektir
Marks’ın siyaset ve sosyoloji alanlarında yaptığı en büyük devrim,
kapitalizmi yıkmakta sonuna kadar gitmeye yetenekli tek devrimci sınıf
olarak proletaryanın özel konumunu ve tarihsel misyonunu açığa
çıkarmış olmasıdır. Ona gelene kadar hiçbir düşünürün göremediği
bu gücü ve potansiyeli, kapitalizmi çözümleyerek o keşfetmiştir.
Marks’ın kapitalizm çözümlemesini devrimci kılan özelliklerin başında
da bu gelir zaten: O, sistemin sadece fotoğrafını çekmekle yetinmeyip,
asıl onun bağrındaki onu yıkacak devrimci güç ve dinamikleri bulup
açığa çıkarmasıyla başkalarından ayrılır.
Marks, proletaryanın şahsında sadece değer üretimini, sömürüyü,
yoksulluğu, sefaleti ya da “sefaleti ortadan kaldıracak güç olarak
sistemin mezar kazıcısını” vb. görmekle kalmaz. “Kapitalizmin özel
bir ürünü” olarak nitelediği bu sınıfta o asıl, onu, sisteme muhalefet
eğilimi ve potansiyelleri taşıyan diğer bütün sınıflardan ayıran iki
özsel özelliği görür:
Bunlardan birincisi, sadece bu sınıfın zaferinin yeni bir sınıflı toplumun
kurulmasıyla değil, bütün sınıfların, onlarla birlikte toplumun sınıflara
bölünmesine neden olan bütün etken ve ilişkilerin ortadan kalkmasıyla
sonuçlanacak olmasıdır. Bu özelliği ile proletarya, burjuvazinin
sınıf egemenliği ve kapitalizmin boyunduruğu altında kendisi gibi
sömürülen, acı çeken, dayanılmaz bir sefalet ve yoksulluğun dipsiz
kuyularına itilen vs. vs. diğer bütün sınıf ve tabakalardan ayrılır.
Proletaryanın bu tutarlı radikal devrimci özelliği, tümüyle onun
kapitalist üretim sürecindeki konumundan ileri gelir. Bu konum ise iki
ana çizgi ile karakterize olur:
Birincisi, proletaryanın tek sermayesi emeğidir ve o bunu ancak diğer
sınıf kardeşleri ile kolektif bir bütünleme ilişki içine girdiği sürece
kullanıp işlevli kılabilir. Bundan ötürü proletaryanın üretim araçlarının
sahipliğine bireysel olarak ihtiyacı yoktur, sınıf olarak onun çıkarı,
üretimin kendisi gibi üretim araçlarının da toplumsallaştırılmasında,
kolektif mülkiyet haline getirilmesinde yatar.
Aynı kolektivizm ihtiyacı, aynı konumdan/yapısal özellikten kaynaklı
olarak, proletaryanın burjuvaziye ve kapitalizme karşı her türlü
mücadelesi sırasında da bir zorunluluk olarak kendisini gösterir.
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Sınıfına ve arkadaşlarına ihanete dayalı istisnai durumlar dışında
herhangi bir proleter, tek başına hareket ettiği sürece, bırakalım sınıf
olarak burjuvaziyi, birey olarak tek bir patron karşısında dahi hiçbir
başarı şansına sahip değildir. Birey olarak işçi, gücünü, yeteneklerini,
mücadele isteğini ve iradesini ancak diğer sınıf kardeşleriyle
birleştirdiği taktirde sonuca gidebilir. Üretim süreci içindeki konumu
ve kurduğu ilişkiler ona bu temel bilinci kendiliğinden kazandırır.
Proletaryanın en küçük bir sınıfsal başarı için dahi kolektif olarak
hareket etme zorunluluğunun ve bilincinin nesnel temelini işte bu
gerçeklik oluşturur.
Proletarya, kapitalizm koşullarında kendisi gibi sömürülüp acı
çeken diğer emekçi sınıf ve tabakalardan ikinci olarak şu özelliğiyle
ayrılır: Burjuvazinin ve kapitalizmin hakimiyeti gelişip güçlendikçe
diğer sınıflar eski konumlarını da kaybederek zayıflayıp çözülmeye
mahkumlarken, bir tek proletarya bunun tam tersi yönde bir gelişme
kaydeder; kapitalizm geliştikçe o da hem sayıca hem de toplumsal
yaşamdaki nesnel etki ve ağırlığı yönüyle (nicelik ve nitelik olarak)
büyüyüp güçlenir.
Onun bu özelliği de kolektivizme kan taşır. Üretimin toplumsallık
düzeyinin artışı ve genişlemesi temelinde onun uygulanma alanını
genişletmekle kalmaz, toplumun proleterleşmesi ölçüsünde
proletaryanın kolektif birikim ve yeteneklerinin zenginliğini ve etkinliğini
artırır.
Proletaryanın bu ortak hareket (kooperasyon) ve dayanışma
yeteneğini Mandel, “proletaryadaki en önemli subjektif devrimci
yetenek” olarak tanımlar. Ve bu yeteneği, sosyalizmin inşası için,
en az proletaryanın kapitalist üretim sürecindeki konumundan
kaynaklanan “objektif devrimci potansiyeli” kadar önemli bir etken
olarak görür:
“..Modern proletaryadaki en önemli subjektif devrimci yetenek,
kooperasyon ve dayanışmaya ilişkin olanıdır (bu diğer şeyler yanında,
merkezileşmiş en geniş düzeyde öz-faaliyeti ve öz-yönetimi de
kapsamına alır)… Bu subjektif potansiyel, Marks’a göre, tam da işçi
sınıfının kapitalist üretim biçiminde aldığı yerin ürünüdür. Kapitalizm
ücretlilerin, sadece miktarını, ekonomik potansiyelini ve daha sonra
da bilgilerini ve kültür seviyelerini artırmakla kalmaz (…) Kapitalizm
bu ücretlileri aynı zamanda binler ve hatta onbinler olarak biraraya

152

geldikleri devasa komplekslerde (maden ocakları, fabrikalar, büro
binaları) ( işin bölünebilirliği ile birlikte Fordist eski büyük fabrika sistemi
bir taraftan çözülürken, diğer taraftan eskinin büyük fabrikalarından
da çok sayıda işçiyi, üstelik değişik sektörlere dağılmış olarak
bünyelerinde toplayan OSB’ler ile sanayi havzalarını da bunlara
eklemek gerekir -nba) yoğunlaştırır. Burjuva toplumunun ürünleri
olarak, zaman zaman su yüzüne çıkan çelişik davranış örnekleriyle
dolu acı tecrübeleri uzunca bir süre yaşadıktan sonra işçi sınıfı,
işbirliğine, dayanışmaya ve kolektifçe örgütlenen eyleme dayanan
sosyal davranışın sürekli pratik okulundan geçer. ‘Sosyal sorun’
için bireysel çözümler yerine kolektif çözümler arar. Başka herhangi
bir sınıf, ücretliler sınıfı gibi, sistematik ve uzun süreli bir davranış
örneği ve böyle bir içgüdüsel hareket geliştiremez…” (Mandel, agy,
Sosyalizmin Geleceği içinde sf: 112-113)
Kolektivizm proletarya kadar öncüsü için de bir zorunluluktur
İşçi sınıfının yapısal bir özelliği ve içgüdüsel bir refleksi olarak şu ana
kadar kolektivizmin nesnel temellerine işaret ettik. Fakat böyle bir
temelin varlığı ve güçlülüğü, kolektivizmin uygulanmasının, onun en
başta da öncü partinin kendisinden başlayarak yaşama geçirilmesinin,
sadece nesnellliklere dayalı olarak kendiliğinden, hatta kolayca
gerçekleşebilecek bir sonuç olabileceği anlamına gelmez.
Bu kolaycı ve kendiliğindenci yaklaşımların tam tersine, doğallaşmış
sosyal bir ilişki biçimi, üretim tarzı ve yaşam felsefesi olarak yaşama
geçirilebilmesi için, öncünün saflarında dahi, onun temelinde yatan
nesnellikler kadar zorunlulukların da bilinçli bir kavranışı
temelinde süreklileşmiş güçlü bir iradi çabaya ihtiyaç vardır. İşin
bu iradi-öznel yönü bile nesnel nedenlere dayalı bir zorunluluktur.
Proletaryayı diğer bütün sınıflardan farklı kılan yapısal bir özelliğin,
üstelik komünizm ideali gibi toplumcu bir tarihsel amaç birliği temelinde
bir araya gelmiş bilinçli öncülerin aralarındaki örgütlü siyasal ve sosyal
ilişkilerin belirleyici ilkesi haline gelebilmesi için bile süreklileşmiş
güçlü bir iradi çaba harcamayı zorunlu kılan nesnel nedenleri yine iki
ana başlık altında toplayabiliriz:
Bunlardan birincisi, bireyci burjuva ideolojisinin öncünün içine de
sızma ve etkili olma yeteneğidir. Başka bir anlatımla, meta ilişkilerinin
yaygınlaşması ölçüsünde yaygınlaşıp derinlere nüfuz ederek toplumu
egemenliği altına alan burjuva ideolojisinin yozlaştırıcı basıncı ve
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etkilerinden öncünün de uzak ve azade olmadığı gerçeğidir. Gerek
bu ideolojik basınç gerekse burjuva egemenliğin diğer yöntem ve
mekanizmalarının bununla birleşen etkileri, proletaryanın saflarında
olduğu gibi öncünün saflarında da, bir taraftan birlik ve kolektivizm
ihtiyacı ve eğilimlerini besleyip güçlendirirken diğer yandan da
bununla ters yöndeki parçalayıcı, bölücü ve dağıtıcı etken ve
dinamikleri ivmelendirir. Dolayısıyla, ikincilerin olumsuz sonuçlarını
asgariye indirirken birinci yöndeki eğilim ve yönelimleri geliştirip
güçlendirmek ancak süreklileşmiş iradi bir çabayla mümkün olur.
Bu iradi çaba, kolektivizm ihtiyacı ve zorunluluğunun yapısal ve
tarihsel temelleriyle birlikte derinlemesine bir kavrayışın parti kadroları
arasında özümsenip kök salması için süreklileşmiş bir ısrar ve
özenin yanında sorunu kuru ve içeriksiz bir slogancılık ile miadını
doldurmuş kalıpların içine sıkışıp kalmış bir biçimsellikten kurtaracak
biçim, araç ve yöntem zenginliği sağlayacak şekilde dinamik bir
sistem kurucu faaliyet/yönelim olmak zorundadır.
Bu konudaki ikinci nesnellik ise düpedüz partinin “öncü” olmak
zorunluluğundan kaynaklıdır. Adı üzerinde “öncü”, sınıfın bile tümünü
değil onun ancak en, en, en…’lerle donanmış sınırlı bir kesimini
bağrında toplayabilen bir yapıdır. Dolayısıyla en ideal durumda dahi,
sahip olduğu bilgi birikimi, yetenek ve potansiyeller bakımından değil
toplumun, proletaryanın toplamının bile gerisinde kalan bir yetersizlik
ve yoksulluğun sınırlandırıcı sonuçlarını ve zayıflıklarını yaşar. Üstelik
toplumsal üretici güçlerin günümüzde ulaştıkları gelişkinlik düzeyinde,
bilimin ve teknolojinin akılalmaz bir hız ve yetkinlikte sıçramalı
gelişmeler kaydettiği bir çağda onun bu yönde yaşadığı açıklar ve
kurtulamayacağı zayıflıklar, elinde olmaksızın büyümektedir. 21.
yüzyıl bu açıdan, hayatın her alanında, üstelik durağan olmayan
bir vasıflılığa olan ihtiyacın geometrik bir büyüme göstermekle
kalmayıp çağın gerisinde kalmamak için mutlak bir zorunluluk
haline geldiği bir çağ olacaktır.
Dolayısıyla, ihtiyacın ve açığın bu denli büyüdüğü, burjuva egemenliğin
ve kapitalizmin işçi sınıfını ve onun sisteme cepheden karşıtlık
temelinde gelişmek zorunda olan devrimci mücadelesini güçsüz ve
zayıf bırakma gücü ve imkanlarının bu denli arttığı tarihsel koşullarda
-ki bu konudaki eşitsizlik, komünistler açısından kapitalizmin tarihinin
her döneminde olmuştur ve burjuvazinin iktidarı ve kapitalizm
koşullarında bundan sonra da sürecek bir dezavantajdır- proletarya
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ve onun öncüsünün bu açığını kapatabilmesi için kolektivizmden,
onu daha gelişkin ve yetkin biçimlerde daha etkin bir silah haline
getirmekten, bu sayede sadece partinin ve proletaryanın tüm
güçlerini, yetenek ve potansiyellerini değil, çeşitli nedenlerle partili
ol(a)mayan ama devrim ve sosyalizm davasına bir biçimde katkıda
bulunmaya açık tüm uzmanlık birikimi ve yeteneklerinden azami
ölçüde faydalanmanın yol ve yöntemlerini bulup geliştirme, bunları
büyük bir yaratıcılıkla zenginleştirip içerdikleri handikapları da göze
alan büyük bir cesaretle uygulama yönelimiyle hareket etmesi dışında
bir silahı ve imkanı var mıdır?..
Kolektivizmin önemi ve zorunluluğu, bundan dolayı günümüzde,
önceki dönemlerden kat kat daha fazla artmış bir komünist nitelik
ölçütü haline gelmiştir. Her kim ki, bu zorunluluğun bilincine hala
varamamış, onunla çelişen, onu engelleyici, hele hele eskinin bile
gerisine götürecek tutum, yaklaşım, iddia ve yönelimlerle ortaya çıkıp
boy gösteriyorsa, başka konularda söyledikleri ve iddiaları ne
olursa olsun, proletarya hareketinin geliştirilip güçlendirilmesi, onun
devrimci öncüsünün iktidar alternatifi bir devrimci güç odağı ve dinamik
olarak çekim gücünün ve yaptırım gücünün artmasını, kısacası
devrimin örgütlenmesi ve komünizmin ilk adımı olarak gelişkin bir
sosyalizmin altyapısının bugünden hazırlanmasını, farkında olarak ya
da olmayarak, bilinçli ya da bilinçsiz bir sürükleniş biçiminde gerçekte
çelmeliyor, zayıflatıyor, baltalıyor demektir! Daha açık konuşmak
gerekirse, niyetlerden ve nedenlerden bağımsız nesnel tarihsel bir
sonuç olarak böyleleri, bu yönde bir tarihsel ilerlemeyi gerçekte is-temi-yor-lar demektir!..
Öncü ne kadar kolektifleşirse, kolektif de o denli öncüleşebilir
Kolektivizm ve onun parti içinde yaşama geçirilmesi sorununu
(zorunluluğunu), parti konusunun bütünü ya da herhangi bir diğer
yönü gibi, sınıfla ilişki sorunundan, onun düzeyi ve etkinlik derecesi
yanında, içerik ve biçim yönlerinden gelişkinliği sorunundan, bu
bağlantılar içinde öncü misyonunun kavranışı ve hakkının verilişi
(ya da doğru dürüst verilemeyişi, yarım, eksik, lekeli, kusurlu, vb.
oluşu) sorunundan kopuk, kendi başına bir sorun olarak düşünüp ele
alamayız.
Sınıf mücadelesinin bütün cephelerinde partinin sergileyeceği toplam
performansın, bunun sınıf hareketi başta gelmek üzere emekçi
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kitle hareketinin gelişim seyri üzerindeki etkinlik derecesinin (ki bu
etki, kendi kendine apoletler takan “öncülük” iddialarına da zemin
oluşturan ve tarihin oluşumunu kıyıda köşede ya da kendi içinde
oyalanarak seyreden kendiliğindencilikten asıl kopuş noktası
olarak, öncünün en başta kendisinin ne kadar özneleşebildiğinin
en çıplak ve nesnel göstergesidir), öncüyü sınıfın ve emekçi kitlelerin
görüş alanına sokarak sadece elde edilen maddi-fizik sonuçlara dayalı
olmayan siyasi, örgütsel, moral ve kültürel yönlerden çekim gücünün,
partinin, sadece kadrolarının da değil, çevresindeki etkileyebildiği bütün
güçlerin, bu arada bilinçli dostlarının, gelip geçici nitelik taşıyanlar da
dahil işbirliği ve ittifak yapabileceği dışındaki güçlerin bütün düşünsel
ve pratik birikim ve yeteneklerinden, bütün dinamik ve potansiyellerden
proleter sosyalist sınıf kimliğine ve örgütlülüğüne halel getirmeyecek
tarzda, kendi taktik, stratejik ve tarihsel amaçları doğrultusunda
yararlanma yeteneğine bağlı olduğu gerçeği, meseleyi aritmetik bir
toplama ilişkisi basitliğinde ele alan sıradan bir bilinç tarafından bile
görülüp teslim edilir. Onun için, öncülüğün kolektifleşmesi ile kolektifin
(partinin) öncüleşebilmesi arasındaki doğrudan bağlantı, birincinin
gelişkinliği ölçüsünde ikincisinin gerçekleşme imkanının da büyüyüp
reelleşeceği gerçeği üzerine uzun boylu açıklamalara kalkışmak
herhalde gerekmez.
Kaldı ki bu dolaysız bağlantı, sıradan bir bilincin basit ve düz
kavrayışından da farklı olarak, aritmetik değil geometrik bir artış
(büyüme) ilişkisi şeklinde gerçekleşir. Parti, çizgisi ve hedefleri
doğrultusunda yararlanıp seferber edebileceği bütün birikimlerden,
yetenek ve potansiyellerden maksimum düzeyde yararlanma becerisini
gösterebilme anlamında kolektif bir organizma olarak hareket ettiği
ölçüde, etkinliğindeki yükselişe bağlı olarak, nicelik yönünden olduğu
kadar niteliksel yönden de (faaliyetlerde düzey yükselmesi, birikim ve
beceri bakımlarından zenginleşme ve kapasite genişlemesi) sıçramalı
gelişmeler kaydetme şansını, olanağını ve gücünü kazanır.
Fakat bunun gerçekleşebilmesi için önce parti, bu kolektivizm
yeteneğini ve becerisini gösterebilmelidir. Buna en uygun yöntem ve
araçları, büyük bir cesaret ve yaratıcılıkla bulup uygulayabilmelidir.
Sadece elinin altındakilerden değil dışındaki tüm uzmanlık birikimi ve
yeteneklerden de sadece belirli kesitler ya da belirli bazı konularla
sınırlı kalarak değil süreklilik kazanmış bir yönelim olarak
faaliyetin bütün cephelerinde yararlanmasını bilmeli ve öğrenmelidir.
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Partinin kendi dışındaki yeteneklerden, uzmanlık birikimi ve
potansiyellerinden mümkün olabilen en geniş sınırlarda yararlanabilme
becerisi ve pratiğinin gelişkinlik düzeyi, sadece işbirliği yapılan
konularla sınırlı sonuçlar üretmekle kalmaz; faaliyetin başka yön ve
alanlarına ilişkin olarak da dolaysız ya da dolaylı bir dizi kazanım
sağlar, önceden hesaplanması mümkün olmayan bir dizi potansiyel
imkanı da beraberinde getirir. Bu güçlerle işbirliği temelinde girilecek
ilişkilerin çokluğu, zenginliği, yaygınlığı ve işlevselliği ölçüsünde;
örneğin partinin lojistik imkanları zenginleşir, hareket kabiliyeti artar,
gizlilik ve güvenliğin en hayati gereklerinden biri olarak faaliyetlerini ve
kadrolarını geniş bir ilişkiler ağı içerisinde saklayarak perdeleyebilme
olanakları çoğalır. Parti, başka zaman, başka türlü açılamayacağı
alanlara ve kesimlere açılır, başka türlü ulaşamayacağı bilgilere ve
istihbarata ulaşabilir, çoğu konuda ‘gökte aradığını yerde bulur’, vb,
vb.
Tüm bunların gerçekleşebilmesi ise her şeyden önce bu konuda
özümsenmiş bir anlayış temelinde güçlü bir iradi yönelim içine
girilmesine bağlıdır. Bu anlamda, partide kolektivizm zorunluluğunu
dayatan nesnelliklerin farkında hatta bilincinde olmak tek başına
yetmez. Bu yönde güçlü bir irade ve ısrar doğuracak derinlikte bilinçli
bir kavrayış şarttır.
Kolektivizm bilinçli bir kavrayış temelinde süreklileşmiş iradi bir
yönelim gerektirir
Kolektivizm ilkesini, en başta parti içinde, kimsenin keyfine ya da
lütfuna bağlı olmayan güçlü ilke ve kurallara bağlanmış, ayrıca
onları lafta ya da kağıt üzerinde kalmaktan kurtaracak sistem
sorunundan, tarihsel koşullardaki değişmeler yanında partinin
ve proletarya hareketinin gelişme seyrine bağlı olarak yaratıcı bir
çabayla sürekli tazelenip yenilenmesi gereken somut biçim, yöntem
ve mekanizmalar sorunundan kopartarak ele alıp savunmak, işin
içinde sahtekarca bir ikiyüzlülük ve oportünist hesapların olmadığı
durumlarda bile ahlaki bir vaaz, mümince bir dilek ve temenni olmaktan
öte bir anlam ve geçerlilik taşımaz.
Kolektivizm sorunu, bu açıdan aynı zamanda dinamik bir sistem
sorunudur ve ilke olarak lafının edildiği her durumda, sonuçta nasıl
bir sistemin savunulduğuna dair somut öneri ve eleştirileri de içerecek
tarzda gündemleştirilmelidir.
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Sistem sorunundan ve onun da temelini oluşturması gereken
somut bir devrimci parti anlayışından (ki bu çağımızda, militan
Marksizmin hala aşılamamış devrimci zirvesi olarak Leninist
parti anlayışıdır), onu da biçimlendirecek daha temel bir anlayış
çerçevesi olarak devrimci öncü misyonunun tarihsel bir perspektifle
nasıl kavrandığından, onun da temelini oluşturan ideolojik ve teorik
zeminin belirleyeni olarak nasıl bir devrim ve sosyalizm anlayışına
sahip olunduğundan ve nihayet birbirleriyle diyalektik bir iç bağıntılılık
ilişkisine sahip olan tüm bu bütünlüğe, belirli bir tarihsel dönemin
somutluğu içinde somutluk kazandıracak etken ve dinamiklerin hangi
yönde nasıl okunduğundan kopartılmış bir kolektivizm tartışması, ‘laf
ola beri gele‘ kabilinden içeriksiz soyutlamalar, yararsız gevezelikler
olmaktan öte bir anlam ve değer taşımaz.
Herbirinin tüzüklerinde ve başka temel metinlerinde bu konuda da
çok anlamlı ve derinlik taşıyan hükümler, kurallar ve çözümlemelerin
bulunması dışında, Lenin ve Stalin’in partisi olarak SBKP başta
gelmek üzere tarihsel pratiklerinde de kolektivizmin hem parti içinde
hem de sınıf ve emekçi yığınlarla ilişkilerinde hala örnek alınması
gereken uygulamalarını yaratmış partilerin daha sonraki gelişme
seyirleri bu yönüyle de uyarıcı ve eğiticidir.3
Tarihsel tecrübelerin gösterdikleri
Geçmişlerinde büyük tarihsel başarılar bulunanlar da dahil, sonradan
ideolojik-örgütsel yozlaşma ve çöküşle noktalanan 20. yüzyılın bütün
parti pratikleri incelendiği taktirde -gelişmelerin herbirindeki seyri ve
büründüğü biçimlerdeki bütün farklılıklara karşın- istisnasız hepsinde,
işin başında ve temelinde, partinin devrimci dinamizmi ile birlikte
kolektif karakterini de yitirmesi gerçeği karşımıza çıkar.
Partinin sınıfla ve emekçi kitlelerle olan ilişkilerinde de bir bozulma
ve yabancılaşmayı -bir bakıma da kaçınılmaz bir sonuç olarakberaberinde getiren bu süreçler, önce partinin kendi içindeki ‘öncükitle‘ ilişkilerinin kuruluşu ve işleyişinde bir bozulma ve yozlaşma
şeklinde başlamışlar; mekanik bir basamaklandırma ilişkisi şeklinde
değil iç içe seyreden süreçler olarak bunu partinin sınıftan, emekçi
kitlelerden, kendi kabuğunun dışındaki gerçeklerden kopma ve onlara
yabancılaşma süreçleri izlemiştir. Öncülüğün kolektifleşmesi ile
kolektifin öncüleşmesi arasında yukarda işaret ettiğimiz bağıntılılık
ilişkisi, burada bu kez ilkinin tam tersi sonuçlar doğuracak şekilde
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olumsuz yönde işlemiştir.4
Öznel planda her şeyin temelinde yatan bu süreç, hemen her
partide iki ana doğrultuda ilerlemiştir: Bunlardan birincisi, partinin
taban örgütleri ve kadroların, en hayati konularda bile politikaların
oluşturulması ve karar süreçlerinin gitgide daha fazla dışında kalmaları/
tutulmalarıdır; ikinci düzlemi ise, özel bazı yetenekler ya da birikim
gerektiren kimi görevlerin parti içinde bile giderek birer üstünlük ve
ayrıcalık konusu haline gelmeleri/getirilmeleri oluşturur. Bunlar çoğu
kez birbirlerini doğurup besleyecek şekilde iç içe gelişen süreçlerdir.
Sonuçta öncü-kitle ilişkisinin, önce öncü partinin kendi içinde
çarpılmasını beraberinde getiren bu kırılma, partinin sınıftan ve
kitlelerden uzaklaşıp onlara yabancılaşmaya başlamasından da
önce, kendi içindeki ‘kolektif bütünlük‘te bir parçalanma anlamına
gelir. Bu, komünist bir örgütlenme biçimi olarak onun öz kimliğinden
uzaklaşmasını da beraberinde getiren çokyönlü bir yabancılaşma
sürecinin başlangıcını oluşturur.
İşin ilginç olduğu kadar çokyönlü ve derinlikli bir çözümleme
ihtiyacının hala sürdüğü yönlerinden biri de şudur: Birinci başlık
altında topladığımız “taban örgütleri ve kadroların, en hayati kararların
alınması süreçlerinin dışına düşmelerinin”, SBKP ve AEP gibi
örneklerde olduğu kadar FKP ya da İKP gibi sınıf eylemlerinin içinde
pişmiş, entelektüel birikim bakımından da güçlü bireylerin hatırı sayılır
yer kapladığı kadrosal bileşime sahip partilerde bile, bizzat kadroların
bu hak ve sorumluluklarından “gönüllü olarak vazgeçmeleri” şeklinde
gerçekleşmiş olmasıdır.
Bu kopuş, genellikle, daha önceleri defalarca sınanmış karar
organları ve önderliklerin birikim ve tecrübelerine duyulan güvenden
kaynaklanan gönüllü bir vazgeçme ve kayıtsızlık biçiminde
başgösteriyor; süreç ilerledikçe bu bir ‘alışkanlık‘ ve ‘olağan
durum’ halini alıp kurumsallaşıyor. Bu ‘alışkanlık’, bu temeldeki
uygulamalar yerleştikçe, önceleri düşünme tembelliği biçiminde
kendini gösteren teori ve siyasetin karmaşık sorunlarına uzak
durma eğilimi, zamanla parti politikaları ve kararlarına karşı da bir
yabancılaşmayı, onların özünü kavramaya çalışmaktan çok mekanik
uygulayıcılarına dönüşmeyi beraberinde getiriyor… Ve nihayet
tarihsel koşullar ve dengeler değişip parti alışılagelenlerden çok farklı
durumlar ve tehlikelerle yüz yüze kaldığında, yılların komünistleri dahi
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kendilerinden beklenen öncü rolün zerresini oynayamıyorlar.5
Kolektivizmi parti içinde bile dinamitleyip işlemez hale getiren ikinci
doğrultudaki gelişmenin ise, en başta şöyle bir özgünlüğü var: İlkinde
olduğu gibi bu doğrultuda gelişen yozlaşma süreçlerinde de “tabanda”
bir benimseme ve sahiplenme var, fakat ilkinden büyük ölçüde farklı
olarak bu süreçler asıl “yukardan” örgütlenip yürütülüyor. “Balık
baştan kokar” misali bozulma oradan başlıyor, çoğu kez bilinçli bir
tercih ve politika olarak oralarda belirlenip partiye de dayatılan bir
gelişme seyri yaşanıyor.
Zaten ister tabanda başgöstersin isterse yukardan gelişsin, özel bazı
yetenekler ya da birikim gerektiren kimi görevlerin, sonuç olarak parti
içinde bile giderek birer üstünlük ve ayrıcalık konusu haline gelmeleri,
kolektivizm zorunluluğunun anlam ve öneminin kavranışında bir
zayıflıktan daha çok, sıradan bir bilincin bile kavramakta zorluk
çekmeyeceği bir konuda göz göre göre bir sapma anlamına geliyor.
Bu kadar basit ama temel önemdeki bir konuda bile bu kadar bariz
bir “zayıflığın” boy gösterip zemin bulabilmesini ise, parti saflarında,
parti düşüncesi ve Leninist karakterde bir sosyal devrimciliğin
bütünsel karakteri konusunda da bir anlayış ve ölçü çarpıklığının
ortaya çıktığının göstergesi olarak görmek gerekiyor.
Parti içinde bile özel bir üstünlük ve ayrıcalık konusu haline getirilen
görevler, tarihsel-toplumsal koşullardaki farklılıkların yanı sıra
partilerin yapısı, şekillenme süreçlerinin, kadro yapısı ve diğer
özelliklerinin farklılığı gibi bir dizi etkene bağlı olarak partiden partiye
hatta aynı parti içerisinde mücadelenin farklı yön ve görevlerinin öne
çıktığı farklı tarihsel evrelerde farklılıklar gösteriyor. Kimi zaman ya
da kimi partilerde örgütçü-yönetici yeteneklerin gelişkinliği ayrıcalıklı
bir konumun ve bu yönlü uygunsuz talep ve beklentilerin temelini
oluştururken kimi durumlarda ise teori ve politika üretiminde yetkinlik,
kimi durumlarda askeri yetenekler, kimi zaman sanayinin yönetimi
ya da tarım alanında uzmanlık, kimi zaman “geçmiş hizmetler” vb,
vb… öne çıkıyor. Fakat meselenin özü ve doğurduğu temel sonuç
son tahlilde değişmiyor: Farklı birikim ve yeteneklerin birbirlerini
tamamlayıp bütünleyen bir zenginlik etkeni olmaktan çıkıp, parti
içinde dahi yeni bir tabakalanma (katmanlılık) ve parçalanma
etkeni haline gelmesi temelinde partinin kolektif kimliğini yitirmesi…
Partinin kendi içinde yeni bir tabakalanma yaratan (daha doğrusu,
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güya karşı çıkılan kapitalist toplumdan devralınan bir işbölümü
ilişkisi ve anlayışını parti içine taşıyarak yeniden üreten) bu
deformasyon, parti içinde elitizme ve bürokratizme, dar kısımcı rekabet
savaşlarına, hatta klikleşmelere kaynaklık ediyor. Partinin devrimci
birlik ve bütünlüğü yanında devrimci ruhunu ve dinamizmini de
yitirmesinin önünü açıyor. Seçkinci bürokratik bir “öncülük” anlayışını,
onunla birleşik bir kariyerizmi, partinin devrimci bütünlüğünün
parçalanması yanında devrimci öncü misyonunun sadece belirli
yön ve parçalarıyla sınırlı “parça devrimciliğin” kurumsallaşmasını
kaçınılmaz sonuçlar olarak beraberinde getiren bu soysuz yönelim,
doğrudan yıkıcı sonuçları yanında, bütün parti güçleri ve kadroları
içinde yeni kırılmaları, komünizm idealinden ve bütünlüklü komünist
devrimcilikten herkesin kendi meşrebine ve eğilimlerine göre farklı
yönlerde uzaklaşma süreçlerine yönelmesini tetikleyip bunlara
“meşruluk” kazandırmakla da partinin içten içe çürüyerek atomize
olmasına giden yolu açmış oluyor. Böyle içten içe çürüyen bir partinin
sınıftan ve kitlelerden büsbütün koparak onlara da tepeden bakan
küstah bir yabancılaşma ve despotizme yönelişi bunun arkasından
geliyor zaten.
Burada, ‘toplumcu‘ bir ideoloji olarak komünist ideolojinin
ruhundan ve felsefesinden bir kopma vardır. Toplumsal üretim
sürecinde kendi rolünü ve konumunu, onu bütünleyip zenginleştiren
başkalarının emeği ve faaliyetleriyle birlikte anlamlı ve değerli
gören proletaryanın bilinçli tarihsel hedefi olarak komünizmin
‘toplumsallaşmış birey‘ anlayışının yerini burada, sahip olduğu
yetenek ve birikimleri -tıpkı kapitalizmde olduğu ve burjuvazinin de
proletaryayı güçten düşürmek için bilinçli olarak körükleyip desteklediği
gibi- başkalarına karşı vahşi bir rekabet ve üstünlük aracı haline
getirme bilinci ve dürtüsüyle hareket eden kapitalizmin bireyci
ideolojisi almaktadır ve bu bireyciliğin, yaptığı her şeyi başkalarına
karşı üstünlük ve böbürlenme konusu haline getirmekten tutalım
“hizmetleri karşılığında” kendisi için özel ayrıcalıklar beklentisi içine
girmeye kadar kendi “doğal” sonuçlarını üretmemesi de elbette
düşünülemez.6
“Ben” kalarak “biz” olabilmek, “biz” içinde “ben”i geliştirmek
İlk basamağını/alt evresini sosyalizmin oluşturduğu komünizmin bir
amacı da, Komünist Manifesto‘da ilan edildiği şekliyle, “bir kişinin
özgürce gelişiminin herkesin özgür gelişiminin önşartı olduğu” bir
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toplumsal düzen kurmaktır. Bu temellerde kurulan birey-toplum
ilişkisinin bir yüzünü, toplumun herkese özgürce gelişim olanaklarını
sağlama yükümlülüğü oluştururken; bunun diğer yüzünde de, bireyin
kendi gelişimini, toplumun dışında ya da ona karşı üstünlük aracı
olarak kullanmak üzere değil en özgür ve çokyönlü bir gelişmeyi
ancak toplum sayesinde, onun bir parçası olarak, ona daha çok
ve daha etkin hizmet etmek perspektifiyle hareket ettiği taktirde
gerçekleştirebileceğinin bilincinde hareket etmesi vardır. Marks,
Gotha Programının Eleştirisi‘nde, “üreticilerin ürünlerinin mübadele
konusu olmaktan çıktığı işbirliği toplumu” olarak tanımladığı bu
toplumsal düzende/ilişki biçiminde, “..ürünler için harcanan emek artık
(abç, konumuzla ilişkili olarak bu “artık” vurgusu ve devamı üzerinde
bir kez daha durulup düşünülmeli -nba) bu ürünlerin değeri olarak
ortaya çıkmaz… zira şimdi kapitalist toplumdakinin aksine (abç, evet,
onun aksine! Hem de tam aksine!.. -nba), bireysel emek parçaları
artık sadece dolaylı olarak değil, doğrudan biçimde de toplam emeğin
bütünleştirici bir parçasıdırlar…”
Böyle bir ilişkide birey, olabilecek en üst düzeyde toplumsallaşmış
olmakla kalmaz; toplum da bireye, en temel ihtiyaçlarını karşılamanın
dışında tümüyle kendi gelişimi için kullanabileceği boş zaman
yaratmak ve her türlü fırsat eşitliğini sağlamak başta olmak üzere
bireyin sıçramalı gelişimi için olabilecek en elverişli madde-nesnel
zemini hazırlayıp sunmuş olur.
Bu ilişki aslında, insanlığın üretici güçlerindeki gelişmenin yetersizliği
nedeniyle toplum-birey ilişkilerinde kimsenin emeğinin kimse üzerinde
bir ayrıcalık konusu olmadığı, üretici güçlerdeki gelişmenin yetersizliği
nedeniyle bunun zaten istense de mümkün olamayacağı insanlığın
doğal (sınıfsız) topluluk biçiminin, insanlığın toplumsal üretici
güçlerindeki muazzam gelişme sayesinde, toplumsallık ihtiyacının
bu kez topluma tabiyet ölçüsündeki bağımlılıktan da kurtulmuş olarak
ilkiyle kıyas bile kabul etmez ilerilikteki bir tarihsel düzleme sıçramış
şekilde kurulabilmesi olanağının tekrar ele geçirilmesi anlamına gelir.7
Bu toplumda birey hem “biz”dir hem de “ben”dir. Kendisinin “biz”
içindeki yerinin, “biz”in ise kendi gelişimi açısından taşıdığı anlam
ve önemin bilincindedir. (Zaten komünist toplum gibi kendisine
saygısı olan komünist bir örgütlenme de, aynı tornadan çıkmış tahta
parçaçıkları gibi düz ve standart bir ‘yığın(tı)’ yaratmanın peşinde
olamaz! Tarihsel amaçlarının, insan malzemesi yönünden de güne
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taşınmış somut bir ifadesi olarak o, bunun tam tersine, şu ya da bu
konudaki beceri ve bilgi düzeyinden de önce kadrolarında sağlam
bir komünist devrimci kişilik ve karakter sahibi olmayı temel bir
ölçüt olarak benimsemeli ve onların bu yönde gelişmesine özen
göstermelidir!) O “biz”e tüm üretken güç ve potansiyellerini, tamamen
kendi istek ve tercihlerinin sonucuna bağlı bir zevk olarak sunar; “biz”
ise “karşılığında” ona öncelikle toplumsal emeğinin ürünleri hakkında
söz ve karar sahibi olma imkanıyla birlikte yaşamını sürdürebilmesi
için gereken tüm zorunlu ihtiyaçlarını karşılama olanağını sunar.
Fakat bunların yanı sıra ona asıl, kendisini daha fazla geliştirebilmesinin
en başta gelen maddi koşulu olarak boş zaman ve fırsat eşitliği
sağlar (Partide bu ilişki, birileri bir yerlerde bir şeyler üretirken, bunu
“biraz da” başkalarının aynı anda başka bir yerlerde, “parti” ve “öncülük
sorumluluğu” adına yerine getirilmesi gereken başka işleri yapıyor
olmaları sayesinde gerçekleşir. Parti zaten bunu sağlar, bunun için
vardır ve partili olmak da bunun bilinciyle yapılan bir seçimdir…). Bu
yönüyle “ben”, komünist “biz” içinde, tarihin hiçbir döneminde ve başka
hiçbir toplumsal düzende bulamayacağı genişlik ve zenginlikte bir
imkan olarak kendisini özgürce geliştirebilmenin nesnel olanaklarına
kavuşur.
Bilinçli bir komünistlik -aynı anlama gelmek üzere bilinçli bir partililikbu ilişkinin farkında olmakla sınırlı kalmayan bilinçli bir kavrayış ve
tutum anlamına gelir! Böylesi bir ilişkinin arzulanması, kapitalizmin
sürekli kışkırtıp teşvik ettiği o iğrenç bireycilik okyanusu ortasında
dahi onun temsilcileri arasında olmanın bir yaşam tarzı ve felsefesi
olarak zevkle benimsenmesi üzerinde yükselir.
En genel tanımıyla bu bilinç, “toplumsal birey” bilincidir ve
komünizmin toplumcu ideallerini paylaşan her bireyin -başlangıçta
sezgisel düzeyde de kalsa- sahip olması gereken bir bilinçtir.
Varoluşunu ve gelişimini toplumla birlikte, onun üretken ve işlevli
bir parçası olabildiği ölçüde anlamlı ve değerli gören bir birey bilinci
ve kişiliği, komünistlerin kurdukları ve kuracakları bütün sosyal
ilişkilerin de ayırdedici temel özelliklerindendir ve bu onları,
kapitalizm koşullarında burjuva devletin sınırlandırıcı ve yıldırıcı
baskı ve zor’unu bir an için görmezden gelecek olsak dahi sırf meta
ilişkilerinin yaşamı çepeçevre saran örümcek misali ağlarının boğucu
tutsaklığı içinde debelendiklerini “unutarak” birikimleri, yetenekleri ve
becerileri sayesinde “bağımsız” oldukları yanılsaması içindeki tutsak
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bireylerinden ayırır; burjuva aydınlarla küçük mülk sahibi sınıflara
özgü bu birey anlayışının bireyci düşkünlüklerinden uzak tutar.8
Marks’ın, “18. yüzyıl Robinsoncularının dar kafalı fantezisi” diyerek
dalga geçtiği toplumsal ilişkiler bütünlüğünden arındırılmış, “tek
başına her şey” yerine konan birey anlayışı ne proletaryanın sınıf
karakteri ile, üretici bir güç olarak onun tarzı ile ne toplumsallaşmış
üretimin günümüzde ulaştığı toplumsallık düzeyi ile ne de toplumsal
üretime katılımı bir ihtiyaç ve zevk haline getirmenin yanında bu katkı
ve katılımın toplam ürünlerinin herkes kadar kendisinin de yararına
olduğunun bilincinde olan ve asıl hazzı bu bütünlük ve toplam sonuç
içinde kendi emeğinin payının da bulunduğunu bilmekten-görmekten
kıvanç duyan bireyler yetiştirme tarihsel amacıyla da bağdaşır.
Dolayısıyla, parti içinde kolektivizmin gelişimini ketleyen, hele hele
ona bariz bir biçimde aykırı ve yakışıksız bir tutum olarak ayrıcalık
peşinde koşan seçkinci-bürokratik her tutum, eğilim, çığırtkanlık ve
öneri, gerçekte komünizmin tarihsel amaçlarından da düşünselruhsal bir kopuş ve uzaklaşma anlamına gelir. Bu kafa, kapitalizmde
“insanı insanın kurdu” haline getiren o lanet olası işbölümü anlayışını
-ondan türeyen alışkanlıklarla birlikte- partiye taşımış olur. Bu özünde
meta ilişkilerini ve onun zihniyetini partiye taşımaktır. Çünkü
yapılan tam da Marks‘ın Kapital‘in birinci cildinin birinci bölümündeki
çözümlemelerindeki meta tanımlamasına uygundur.
Marks o bölümde, “ürünlerin ancak birbirlerinden bağımsız olarak
işleyen farklı özel emeklerin sonucu oldukları zaman meta haline
geldiklerini” belirtir. Parti içinde ayrıcalık peşinde koşmaya başlayan
bürokratik elitizmin yapmaya yeltendiği de budur: Parti görevlerini
ve bu temelde yerine getirilen işlevleri sanki bunlar adına “parti(nin)
faaliyeti” dediğimiz tek bir bütünün -aritmetik bir toplama ilişkisinden
farklı olarak- hepsi ancak birbirleriyle olan bu bütünlük ilişkisi
içinde bir anlam ve işleve sahip parçaları değilmişcesine,
“birbirlerinden bağımsız olarak işleyen farklı özel emeklerin sonuçları”
gözüyle ele alır. Burada da durmaz, tıpkı kapitalist meta ekonomisinin
işleyişinde olduğu gibi, herbirine kendi kafasından birer “değişim
değeri” biçer, tabii en başa ve en yukarıya kendisininkini yazarak daha
özel bir birikim ve beceri gerektirenlere kıyasla daha “basit, sıradan ve
önemsiz” gördüklerine dudak büker, kendine bu temelde özel bir rol
ve konum atfeder.
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Öncünün kendi içine kadar taşınan böyle bir “öncülük”/“önderlik”
anlayışı ile, farklı emek türlerine dayalı konumsal hiyerarşilerin
kurumsal bir devamlılığa kavuşturulması temelinde, bu özel ve
ayrıcalıklı işlerin ve konumların sahipleri dışında kalan/bırakılan
tüm parti güçleri ebedi olarak “yönetilmesi gereken kitle” konumuna
mahkum edilmiş olurlar. Böyle “komünistler” bir de kapitalizmin “en
yaman karşıtı” pozlarında boy göstermeye kalkışmazlar mı, Marks‘ın
sözleriyle “bundan daha bıktırıcı bir yavanlık” ile tahammülü daha zor
bir ikiyüzlülük yoktur herhalde dünyada.
Birikim ve yetenek farklılıkları ile yaptıklarını özel bir konum ve
ayrıcalık taleplerinin gerekçesi haline getiren burjuva bireyciliği,
her zaman -hatta çoğu zaman- dolaysız biçimlerde dışa vurmaz bu
arsızlığını. Özellikle de herkesin henüz kendisi kadar “çıldırmadığı”,
komünist toplumculuğun en temel ve ayırdedici değerlerine bile o
denli yabancılaşmadığı, bazı emek türlerinin ve faaliyet biçimlerinin
öncü misyonunun bütünsel kavranışından uzak bir parçalanmaya
tabi tutularak diğerlerinin karşısına çıkarılmasının sanki “normal”
bir durummuş gibi olağan karşılandığı bir tasfiyeci bozulmanın
bünyeyi henüz çok fazla sarmadığı başlangıç evrelerinde bu seçkinci
bürokratizm, daha çok dolaylı biçimler altında kusar kendisini. Örneğin
devrimci öncü misyonunun görev ve sorumluluklar bütünlüğünü
mekanik bir parçalanmaya tabi tutar, zayıflıklarının üstünden atlayan
bir pişkinlikle bu parçalar içinden göreli üstünlüklerini seçip “yüceltme”“biricikleştirme” propagandasına yönelirken başkalarının da kendi
eğilimlerini ve göreli üstünlüklerini merkezleştirme çabasına giriştiği
vahşi bir kapitalist rekabet yarışının önünü açar. Böylelikle parti
sadece devrimci öncü misyonunun hakkını vermekten uzaklaşan bir
konum kaybına doğru sürüklenmekle kalmaz; bunu da ivmelendirip
derinleştirici bir etken olarak ruhsal, düşünsel ve örgütsel birliğinin
parçalanması tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Partinin kolektif ve
örgütlü kimliği asıl bu ‘görünmeyen süreçler’ sırasında aşınır ve
zayıflar.
Bu aslında, kapitalizmin yarattığı eşitsizliklerin üzerinden atlayan
Nietzscheci bir “üstün insan” arayışı ve mentalitesinin dışavurumudur.
Bu zihniyet, basitçe bir bürokratizm ve kariyerizm üretmekle kalmaz.
20. yüzyılda birçok örneğine tanık olduğumuz üzere, eğer uygun ortam
ve fırsatını bulabilecek olursa, kendini parti içinde her türlü kural ve
disiplinin üzerinde, her şeye hakkı olan “üstün birey” olarak görmeye
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başlayan bir megolamani üretir, Enver Hoca’nın benzetmesiyle “güneşi
doğduranın da, yağmuru yağdıranın da” kendisi olduğunu iddia edecek
ölçüsüzlükte bir kişi despotizmine kadar gider bu sapkınlık. Çünkü
kendi dışındaki herkes, böylelerinin gözüne, “yeteneksiz”, kendi
yaptıkları dışındaki her şey “değersiz”, kadrolar ve kitleler “doğruların
farkında olmayan bilinçsiz bir sürü” olarak görünür.
Buna karşın proletarya ve komünistler için “örgüt”, özünde asıl olarak
kendi eksikleri ve yetersizliklerinin en azından farkında olma temeli
üzerinde yükselen bir yönelimin ortaya çıkardığı sonuçtur. Proleterler
ve komünistler, zayıflıklarının çoğu kez farkında bile olmayan kibirli
küçük burjuvalardan bu yönüyle de ayrılırlar. Bu konuda hiçbir
kompleksleri yoktur. Tek başlarına yapamayacaklarını, birbirlerini
bütünleme ilişkisi temelinde başka emeklerle birleşerek yapabilme
gücünü ve olanaklarını kazanmanın yanında, kendilerinde eksik olanı
giderebilecekleri, bilgi ve becerilerini, entelektüel ve moral birikimlerini
çoğaltma imkanını bulabilecekleri bir zemin olduğu için onlar örgüte
ihtiyaç duyar ve örgütlenirler. Bu, “benliğin gelişimi” kapsamında
özünde bir özgürleşme anlamına gelir -kapitalizm koşullarında
sınırlılıktan tabii ki kurtulamayacak olan kısmi bir özgürleşme.
Çünkü burjuvazinin egemenliği ve kapitalizm koşullarında işçiler,
iktisadi zayıflıkları yüzünden kendilerini eğitme ve geliştirme
imkanlarından büyük ölçüde yoksundurlar; bilgiye ve kültüre bireysel
olarak ulaşma imkanları çok sınırlıdır. Örgüt, ayrı bir sınıf olma
bilincinin temel bileşenlerinden biri olarak onlara işte yoksun oldukları
bu bilgi ve kültürü de taşır, kavga içinde omuz omuza dövüştüğü sınıf
kardeşleri ve yoldaşlarının kendine göre gelişkin yönlerinden öğrenir
kendinde gelişkin olanları onlara aktarır, bu temelde bir paylaşım
ve kolektif bütünleme ilişkisi içinde kültür, bilgi ve becerilerindeki
zenginleşme onun birey olarak da kendine olan güvenini ve özsaygısını
yükseltir. Örgütün ve o zemindeki kolektif paylaşımın sıradan bir işçi
için anlamını -ve önemini- aşağıdaki betimleme etkileyici bir tarzda
özetler:
“..Proletarya örgütü, yalnızca aynı ilgi ve emellere sahip aynı
konumdaki insanları bir araya getirir. Bunlar birbirlerine ihtiyaçları
olduğunun bilincinde olarak gönüllülük temelinde örgütte
toplanırlar. Örgütün gücü, fedakarlık ve şevk ruhunda, yığınların
sevgisinde yatar; üzerine dayanabilecekleri başka şeyleri yoktur. Tam
da bu nedenle, sarsılmazdırlar. Biçimleri yıkılabilir, ama ortak kader,
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amaç birliği bilinci kitlelerden uzaklaştırılamaz…
Modern proletaryanın tüm gücü ve kendine güveni, örgüt
üzerinde temellenir. Örgüt proletaryaya, silahların feodal soyluluğa,
paranın burjuvaziye verdiği şeyi verir: direnme kapasitesini, gururu
ve şanı. Örgütsüz bir işçi, yeryüzündeki en zayıf yaratıktır; her tehdit
karşısında titrer; bağımlılık duygusu çoğu zaman moral temelini
yıkar, onu korkak ve kölecil kılar (Parti içinde de, kadroların ve parti
güçlerinin kendilerine olan özgüvenlerini yıkmaya, onları ve emeklerini
değersizleştirmeye yönelik her tutum ve her çaba özünde kendisine
ve kendi yaptıklarına karşı böyle kölecil bir bağımlılık yaratma peşinde
koşan bir kariyerizmin ve megalomaninin tezahürleridir -nba).
Örgüt proletaryayı yalnızca sınıf mücadelesi için değil, sosyal
hayatın bütünü için de eğitir. Örgüt içinde kendini nasıl yöneteceğini
öğrenir…” (Henriette Roland-Holst‘tan aktaran Mandel, İktidar ve
Para içinde, sf. 84, abç)
Böyle bir kolektif ilişkinin parçası olan bir birey ile bu tür gelişkin
kişilikli bireylere dayalı olan bir kolektifin gücünün ve yaratıcılığının
büyüklüğünü tasavvur etmek zor olmasa gerektir.
Sonuç olarak, hangi faaliyet alanı ve hangi tür emekle ilgili olarak
kimler tarafından yapılırsa yapılsın, parti içindeki farklı görev,
işlev ve emekleri birbirleriyle kıyaslayan, birbirlerinin karşısına
çıkaran, birbirleriye tokuşturan her türlü yaklaşım ve tutum, parti
düşüncesiyle olduğu kadar komünizmin en temel gerekleriyle de
bağdaşmayan, burjuvaziye ait bireyci-rekabetçi tutumlar olarak
görülüp mahkum edilmelidir.
Bilinçli ve gönüllü bir kolektivizmin yapıtaşları
Proletaryaya özgü bir üretim tarzı ve sosyal ilişki biçimi olarak
kolektivizmin, partinin iç ilişkileri ve yapılanması yanında, dışındaki
birikimlerden de yararlanma konusunda yol gösterici temel bir ilke
olarak iş görebilmesi için, meselenin önemi ve zorunluluğunun bilinçli
bir kavranışına dayalı sürekli ve sistematik bir iradi çaba şarttır.
Bu kavrayış ve çabalar, meseleyi her şeyden önce, Marks’ın sistem
tanımıyla “kendi önkoşullarını ve öğelerini kendi üreten, kendi içinde
tutarlı bir bütün” olarak bir sistem sorunu temelinde ele alıp belirli
ilke ve kurallara dayalı somut biçim, yöntem ve araç önerileri şeklinde
kendilerini göstermelidir. Aksi taktirde kolektivizm konusu, en fazla

167

lazım olduğunda hatırlanan teorik bir savunu, ahlaki bir vaaz ya da
bölük pörçük gündemleşen sonuçsuz kalmaya mahkum, hatta amaca
tam aykırı sonuçlar üreten fantastik denemeler konusu olmaktan
öteye geçemez.
Kolektivizmin ruhunda, aynı ya da farklı emek türlerinin, birikim ve
yeteneklerin, paylaşılan genel ortak amaçlar ya da nispeten daha dar
hedefler doğrultusunda, tek başlarına elde edebileceklerinden nicel
büyüklük(ler) bakımından olduğu kadar nitelikçe de kat kat gelişkin
sonuçlar elde edebilmek üzere birbirlerini tamamlayıp bütünleyecek
bir ilişki içine girmeleri yatar. Bu temelde kurulan bir ilişki, geometrik
bir çarpan işlevini görür, büyük bir sinerji ortaya çıkarır. Aynı
zamanda başlı başına güçlü bir dinamizm etkenidir. Ortak üretim
temelinde topluluk olarak hareket etmenin verdiği haz, kazandırdığı
özgüven ve üretkenlik artışı, cesaret ve ataklık yanında, topluluğun
paylaştığı ortak değer yargıları temelinde birbirini denetleme, uyarı
ve eleştiri mekanizmalarının işlemesi bu dinamizmi sağlayan ve
süreklileştirecek bellibaşlı etkenlerdir.
Ve son bir temel özellik olarak, partinin etkinliğindeki artışın,
büyümesi ve gelişmesinin tayin edici dinamiklerinden biri olarak
kolektivizmin kendisi de dinamik bir karakter taşır. Dolayısıyla
somut tarihsel koşulların olanaklı kıldığı sınırlar içinde, daha önceki
deneyimleri aşma temelinde kendisini sürekli yenileyen dinamik
bir yaklaşımla ele alınmak zorundadır. Sonuç olarak, parti içinde
gelişkin bir kolektivizmi sağlayıp onu kurumsallaştırmaya yönelik her
sistem önerisi ya da varolanı geliştirip yetkinleştirmeye yönelik her
çaba, onun, bazıları ’sonuç’ niteliğine sahip bu temel özelliklerine
uygun bir içerik taşımalıdır.
Parti içinde kolektivizm sorununun ele alınışına ilişkin bu genel çerçeve
kapsamında somuta doğru ilerleyecek olursak, 21. yüzyılın parti
modelinde, üzerine gelişkin bir kolektivizmin inşa edilebileceği bir
zeminin köşe taşlarını şu yönelim ve uygulamalar oluşturmalıdır:
I- Parti yapılanmasının esasları ve temel işlerlik mekanizmaları,
partinin gelişim seyri ve kaderi üzerinde belirleyici bir rol oynayacağı
açık olan tüm stratejik kararların alınması ve politikaların belirlenmesi
süreçleri -sınıf mücadelesinin somut tarihsel koşullarının, sınıfsal
dengelerin, gelişmelerin yönü ve partinin o kesitteki somut
gerçekliğinin üzerinden atlamamak kaydıyla- olabilecek en geniş
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demokrasi temelinde, katılım ve inisiyatifi esas alan bir tarzda
inşa edilmelidir.
Üzerinden atlanmaması gereken etkenler, partinin, herhangi bir
tartışma kulübü ya da entelektüel bir topluluk olmayıp burjuvazinin
sınıf egemenliğini ve kapitalizmi yıkmayı hedefleyen komünist bir
devrim örgütlenmesi olması gerçeğinin emrettiği zorunluluklardır.
Bunlar partinin elinde olmayan nesnelliklerdir belki ama, bunların
üzerinden atlanamayacak sınırlamalarına karşın demokrasi ve
katılımı olabilecek en geniş ve işlevsel tarzda işletme iradesi
tümüyle partinin elindedir. Parti, özellikle ve en başta da partinin
merkezi yönetici organları, nesnel koşulların sınırlandırıcı etkilerinin
arkasına saklanan bir ikiyüzlülük ya da kolaycılık yolunu seçmedikleri
sürece, bu irade, her türlü yaratıcı yetenek ve potansiyeli de harekete
geçirerek parti içi demokrasinin imkan ve kanallarını genişletecek
sonsuz çeşitlilikte yol ve yöntem bulma becerisini sergiler.
Proletaryanın devrimci öncüsü olarak parti, elbetteki merkezi
bir temelde örgütlü ve disiplinli bir müfreze olmak zorundadır.
Devrimci bir parti örgütlenmesi bu yönüyle ‘dikey’ bir karakter
taşımak zorundadır.
Öte yandan, proletaryanın devrimci komünist partisinin merkeziyetçiliği
de, disiplini de, örgütlülüğü de, militanlığı da, vd. gönüllülüğe dayalı
bilinçli bir karakter taşımak veya -aynı anlama gelmek üzere- bilinçli
bir gönüllülük üzerinde yükselmek zorundadır. Bu bilinçlilik, başka
şeyler yanında, parti güçlerinin -bunu aslında sadece kadrolarla da
sınırlı görmeyip, partinin en yakın çeperinde yer alan asgari düzeyde
örgütlü parti güçleri olarak düşünmek daha doğru olur- partinin gidişi
ve kaderi üzerinde söz ve karar sahibi olabilmelerini gerektirir.
Bu bağlamda onlar, yönetici organlara seçimle gelinmesi ilkesini
uygulama imkanının olmadığı koşullarda dahi (ki olduğu zamanlarda
bu yöntem de derhal ve tereddütsüz uygulanmalıdır) en azından
stratejik kararların alınması ve temel politikaların belirlenmesi
süreçlerine bir biçimde, ama göstermelik ya da sembolik olarak değil,
aktif olarak katılma olanaklarına sahip olmalıdırlar.
Bu zorunluluk ise, doğası gereği ‘yataylık’ gerektirir. Atgözlüğü ya
da tabutluk misali dar ve katı sınırlar içine sıkıştırılmış bir “demokrasi
ve katılım olanağı” iddiası, demokrasiden yoksun bürokratik bir
merkeziyetçilik ve yönetim tarzının varlığını perdelemek amacıyla
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başvurulan pişkince bir demagoji değilse şayet, ortada proletarya
demokrasisi ile ilgisi olmayan bir yetersizliğin, ucube bir şekillenmenin
bulunduğunun daha farkında bile olmayan bir aymazlığı gösterir.
20. yüzyılın parti pratikleri, dünya çapındaki dengelere de bağlı olarak
sınırlı bazı kesitlerde göreli bir hareket serbestisine sahip olmanın
dışında çoğunlukla çok ağır baskı ve saldırı koşullarında mücadeleyi
sürdürmek zorunluluğuyla karşı karşıya kaldıkları için, doğal olarak
merkeziyetçi yanın/dikeyliğin esas olduğu/ağır bastığı bir tarihsel
gelişme seyri izlemişlerdir. Devrimci açıdan tamamen haklı, meşru
ve doğru olan bu zorunluluk, yararları yanında bir dizi sakıncayı da
beraberinde getirmiştir maalesef.
Bunların en başında da bu dikeyliğin, sık sık katılaşmak zorunda
kalınan bu merkeziyetçiliğin, zamanla bürokratik bir karakter ve
özellik kazanarak kalıcılaşması gelir. Öyle ki, iç savaş ya da ağır
faşist baskı dönemlerinde devrimci bir zorunluluk olarak başvurulan
yöntemler, mekanizma ve kurallar dahi, koşullar ve dengeler değişip
farklılaştığı halde çoğu kez aynen ya da biçimsel bazı rötuşlar
yapılarak korunup sürdürülmüştür. İşin kötüsü, bu yozlaşma, genellikle
de yönetici kademelerde yer alan bürokratlaşmış kimi unsurlar ve
yönetici organların tutumlarıyla sınırlı kalmayarak partinin bütünü,
bütün komünistler tarafından da sanki gayet “doğal ve olağan” bir
durummuş gibi kabullenilmiş, daha da vahimi, kültür ve anlayış
düzeyinde benimsenip kanıksanmıştır.
İğrenç bir bürokratizmin yanında ona da kan taşıyan korkunç bir genel
konformizm ve umursamazlık üreten bu kültür, özellikle de işler yolunda
gittiği sürece -bırakalım komünizmi, dünyayı değiştirmeye soyunan
herhangi bir devrimciliğin iddiası ve karakteriyle de bağdaşmaz bir
siniklik ve siliklik anlamına gelen- gözü kapalı bir itaat alışkanlığını
da besleyip büyütmüştür. Rüzgarlar yön değiştirip işler ters gitmeye
başlayınca da, bu itaat kültürü, çoğu zaman tam zıddına dönüşmüş,
bir zamanlar “kutsallık” halesi ile kuşatıp fetişleştirdiği partinin ve
önderliğin bu kez en gözüdönmüş düşmanlarından biri haline gelerek
pespaye bir küçük burjuva liberal anarşizmin yandaşı kesilmiştir.
Onun için, bugün “21. yüzyılın partisi nasıl olmalıdır” sorusuna yanıt
arayışları, bu konudaki tarihsel deneyimlerin olumlu ve olumsuz
bütün sonuçlarını gözönünde bulundurmak zorundadır. Leninist parti
anlayışının geçerliliğini hala koruyan bütün devrimci karakteristik
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özellikleri, bu deneyimlerin dersleriyle de zenginleştirilmiş olarak güne
ve geleceğe taşınmalıdır.
Bu bağlamda, 21. yüzyılın parti anlayışı, 20. yüzyılın pratiklerinden
radikal bir kopuş olarak, merkeziyetçiliği değil demokrasiyi esas alıp
daha ön planda tutan, ona da en az merkeziyetçilik kadar ilkesel
bir önem veren, parti içi demokrasiyi, ancak istisnai zamanlarda
hatırlanıp uygulanan bir aksesuar olmaktan kurtaracak şekilde, sadece
devrimci Marksist açıdan geçerli nesnel nedenlerin zorunlu kıldığı
hallerle sınırlı olarak ancak ‘istisnai’ durumlarda sınırlandıran bir
felsefe temelinde örgütlenmelidir. Partinin örgütlenmesi ve işleyişinde
dikey-yatay ilişkisinin kuruluşunda, yatay olanı, merkezi önem verilen
dikeyin daha çok edilgen bir uzantısı haline getiren mekanik anlayış
ve uygulamalardan farklı olarak, her şeyden önce gerçek anlamda
diyalektik bir bütünlük ilişkisi temelinde olabildiğince yataylaştırılmış
bir dikeylik ekseninde kurmayı esas almalıdır.
Proleter bir demokrasiden koparılmış ya da demokrasi ayağı
yeterince gelişmemiş merkeziyetçilik anlayışı ve uygulamaları,
zaman içinde nasıl bürokratik bir yozlaşma etkenine dönüşerek
partilerin kolektif kimliğini de, düşünsel, ruhsal ve eylemsel birliğini
de dinamitleyip ortadan kaldırmışsa; devrimci bir merkeziyetçilik
anlayışından ve dikeyliğin kazandıracağı bir omurgadan koparılarak
tekyanlılaştırılacak bir demokrasi ve yataylık savunusu ve uygulamaları
da, partiyi şekilsizleştirip amorflaştırarak sonuçta aynı kapıya çıkan
örgütsüzleşme tehlikesi ve olasılığını beraberlerinde getirirler.
Fakat ne bu tehlikenin varlığı, parti içi demokrasi konusunun, sadece
lafta kalmayan gelişkin bir kolektivizme temel hazırlamak bakımından,
partinin birliği ve örgütlülüğünün bilinçli bir disiplin ve
merkeziyetçilik temelinde korunup sürdürülebilmesi açısından
da taşıdığı hayati önemin gözlerden kaçırılmasına neden olmalıdır
ne de gelişkin bir demokrasi ve yataylığın, partinin bütün güç ve
potansiyellerinin en etkin ve işlevsel biçimde kullanılma olanaklarını
kazandırması başta olmak üzere sağlayacağı yararların büyüklüğü,
bu kez de sorunu sadece yarar sağlayan yönlerinden ele alan bir
tek yanlılığa savrularak partiyi örgütsüzleşmeye kadar götürecek
liberal tasfiyecilik tehlikesi başta olmak üzere içerdiği tehlikelerin
gözden kaçırılmasına yol açmamalıdır.
II- Marksist hareketin tarihine baktığımız zaman, özellikle teorimizin
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kurucu önderleri olarak Marks, Engels ve Lenin‘in pratiklerinde,
yaşadıkları dönemlerin genel insan malzemesinin ortalama
karakteristik niteliklerini dikkate almanın yanında, kapitalizmin
örgütlenme ve üretim tekniklerinden de proletarya hareketinin tarihsel
amaçları doğrultusunda -elbette tümüyle farklı bir içerik ve ilişkiler
bütünlüğü içinde- yararlandıkları gerçeği ile karşılaşırız. Üretimin
Fordist örgütlenmesi ve Taylor’un sisteminden sosyalizmin inşası
sürecinde yararlanmayı açıkça savunduğu için Lenin’e hala hangi
saldırıların yapıldığı bilinir.
Parti ve onun örgütlenmesinin ‘teknik’ yönleri üzerinde Lenin kadar
çok ve derinlemesine durmayan -ki bu, onların yaşadıkları dönemin
tarihsel koşullarının yanı sıra henüz temellerinin atılması aşamasında
olan komünist hareketin o kesitteki önceliklerinin farklılığından
kaynaklanan olağan bir durumdur- Marks ve Engels’in parti konusundaki
tutumlarında merkeziyetçi vurguların Lenin’deki kadar keskin ve
ön planda olmayışının önemli etkenlerinden birini de, yaşadıkları
dönemin insan malzemesinin genel özelliklerinde aramak herhalde
yanlış olmaz. Olağanüstü güzellik ve canlılıkta bir tarihsel biyografi
örneği olan “Ateşi Çalmak” dizisinde proletaryayı simgeleyen terzi
John Stock örneğinden de görülebileceği üzere, sanayi devriminin
henüz başlarında olunan o dönemin işçisi, çözülmekte olan lonca
sisteminin üretim tarzının kendisine kazandırdığı özellikler nedeniyle
daha çokyönlü yetenek ve becerilere sahip, kendi başına kaldığında
bile yaşamını sürdürebilecek kadar gelişkin bir birey tipolojisi çizer.
Dönemin bu genel birey malzemesinin üstelik en becerikli kremasını
içeren bir örgütlenmenin iç yapılanması ve ilişkiler sisteminin de
-elbetteki dönemin genel dengeleri, burjuvazinin yönetme aygıtları ve
deneyimlerinin gelişkinlik düzeyi, vb. gibi diğer tayin edici etkenler bir
an için hariç tutulmak kaydıyla- tabii buna uygun olarak, katılımın ve
inisiyatifin önünün daha fazla açık olduğu, demokratik yönün baskın
bir karakter taşıması bir yerde de doğal ve kaçınılmaz bir sonuç
olarak çıkar karşımıza (ABD gibi devletin ve bürokrasinin henüz fazla
gelişmediği kimi ülkelerde devrimin barışçıl gelişme olanaklarının
Marks ve Engels tarafından bile olasılık dahilinde görüldüğü bir
tarihsel dönemden söz ettiğimizi bir kez daha hatırlatalım).
Rusya’nın Çarlık despotizmi altında büyük ölçüde köylü ülkesi olması
gibi özel koşulların etkilerinden tümüyle bağımsız olmayan ama salt
onlara dayalı “yerel” bir model değil evrensel bir geçerlilik taşıyan
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Lenin’in parti anlayışının ve pratiğinin şekillendiği dönem ise tamamen
farklıdır. Fordist üretim modeli ve Taylorist sistemin görece “parça
insan” haline getirdiği bir işçi tipolojisinin baskın karakter haline gelişi
ile kapitalizmin en son aşamasına girilmiş olmasının yanı sıra proleter
devrim tehdidinin büyümesine bağlı olarak burjuvazinin egemenlik
yöntemlerinde çok geçmeden faşizme evrilecek olan kudurmuş
bir terör ve baskının ön plana geçişiyle karakterize olan bir tarihsel
dönemdir sözkonusu olan.
20.yüzyıl pratikleri üzerinde de belirleyici bir rol oynayan bu model,
bilindiği üzere, güvenlik kaygılarının da belirleyiciliği nedeniyle
birbirlerinden olabildiğince yalıtılmış birimler şeklinde (Lenin
denizaltına benzetir), merkeziyetçi yönün daha baskın olduğu, partinin
durumu ve potansiyellerine ilişkin tüm bilginin hiyerarşik bir sistem
temelinde yönetici organların elinde toplandığı bir model özelliğine
sahiptir. Lenin’in bu örgütlenme modelinin, o dönemlerde çığır açıcı
bir rol oynayan kapitalist üretimin işin standartlaştırılmasına dayalı
Fordist örgütlenme modelinden belli esintiler ve etkiler taşımadığı
iddia edilemez.
Bu hatırlatmalar ışığında günümüze gelecek olursak, günün ve
geleceğin koşulları ve ihtiyaçlarındaki değişmeleri dikkate alarak
kendisini zaten -tabii ki Leninist karakterini korumak koşuluyla- sürekli
yenilemesi gereken dinamik bir örgütlenme anlayışı, bir taraftan
bilimin, teknolojinin, insanlığın toplumsal bilgi birikimi ve üretim
becerilerindeki gelişmenin ulaştığı düzeyin muazzam büyüklüğüne
diğer yandan işin daha fazla bölünüp parçalanması nedeniyle nitelik
ve uzmanlığın da daha fazla bölünüp parçalanmasının ortaya çıkardığı
yeni gerçeklere ve ihtiyaçlara gözünü kapatamaz. Burjuvazi
bile çoğunlukla sosyalizmin tarihsel pratiğinden aşırdığı yöntem ve
uygulamaları hayata geçirme temelinde tekelci şirket yapılanması
ve yönetim anlayışında yetkileri ve bilgiyi yatay yönde daha
fazla paylaştırmaya yönelir, farklı alanların uzmanlık birikimleri
arasında maksimum düzeyde sinerji yaratacak olabildiğince esnek
örgütlenme biçim ve yöntemleri peşinde koşarken, komünist
hareket, özellikle de biçim sorunlarında, yöntemler ve araçlar
konusunda günün ihtiyaçlarına yeterince yanıt vermeyen geleneksel
kalıp ve modeller üzerinde hala tutucu bir ısrar gösterebilir mi?..
Biçimlerden de önce bu noktada da bir anlayış farklılaşması,
kelimenin tam anlamıyla bir zihniyet ve alışkanlık devrimi şarttır!..
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Buna yönelindiği ve bu zihinsel ve düşünsel devrimde ısrarlı olunduğu
sürece, partinin komünist devrimci karakterine de halel getirmeyecek,
tersine onu güçlendirip daha etkin hale getirecek modeller, biçim ve
yöntemler nasıl olsa bulunur. Bunlar biraz da pratik içinde, belli
denemelerin olumlu ve olumsuz sonuçlarına bakarak, yani deneysel
bir yön ve özellik de taşıyacak şekilde zamanla şekillenir. Temel
yönelim ve onun özellikle ısrarlı olunması gereken başlıca esasları
konusunda düşünsel ve iradi bir açıklık ve yönelim olduktan sonra,
ünlü bir atasözünün dediği gibi, “su nasıl olsa yolunu bulur”.9
III) Bu bağlamda, yeni bir parti modeli ve işlerlik anlayışının somut
biçimlenişine yol göstermek üzere, geleneksel yaklaşım ve
uygulamalardan farklı olarak günümüzde özellikle şu temel esaslar
üzerinden ilerlenmelidir:
• En başta, örgüt içinde iktidar yetkilerinin dağılımında,
geçmişin mutlak merkeziyetçi güç ve iktidar yoğunlaşması,
koşulların elverdiği en son sınıra kadar azaltılıp
seyreltilmelidir. Yetkilerin ve hakların dağılımı, taban örgütleri
ve kadroların partinin gidişi üzerinde de etkin olma olanaklarını
genişletecek tarzda yatay yönün güçlendirilmesini esas
alan bir anlayışla yeniden tanımlanmalıdır.
• Bu bağlamda, geleneksel parti modelinde yer alan sekreterlik
uygulaması bütün birim ve organlarda kaldırılmalıdır.
Temel parti birimi olarak 3-5 kişiden oluşan hücre içinde dahi
konum ve işlev farklılaşmasına dayalı bir tabakalanma yaratan
bu kurumun zararlarının, sağladığı yararlardan kat kat fazla
olduğu tarihsel deneyimlerle de ortadadır.
• Yatayı güçlendirmenin başta gelen gereklerinden biri olmakla
kalmayıp, etkili ve işlevsel bir taban denetimi, eleştiri ve inisiyatif
kullanımı başta gelmek üzere örgüt içindeki bütün hakların
etkin bir tarzda kullanılabilmesinin temel önkoşulu olarak
örgüte dair bilgilerin dağılımı demokratikleştirilmelidir.
Bu bağlamda MK, acil durumlar dışında her yılın ortasında bir “Bilgi
Notu” yayınlayarak örgütün genel durumu ve gidişi hakkında bütün
organları ve temel kadroları düzenli bilgilendirmelidir.
Her yılın sonunda da, geride kalan yılın örgüt odağından genel bir
muhasebesi yapılmalı; bununla birleşik olarak, girilen yılda, uzun
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vadeli stratejik hedeflerle bağlantılı bir biçimde yapılması hedeflenen
teorik-siyasal-örgütsel ve pratik açılımlar konusunda örgüt güçlerine
önceden bilgi verilmelidir.
Böylelikle hem MK’nin çalışmaları taban denetimine daha açık, daha
planlı ve daha kolektif bir karakter kazanacaktır hem de kadrolar
süreçlere önceden hazırlıklı olmakla kalmayıp, örgütün önündeki
sorunlar ve çözümler konusunda oynayabilecekleri rollere dair
düşünsel ve ruhsal bir yoğunlaşma ve yönelim içine girebileceklerdir.
Örgütün genel durumu ve gidişi hakkında, karşı karşıya bulunulan
genel sorunlar ve tehlikeler konusunda, planlanan yönelimler ve
konulan hedeflere ilişkin olarak daha doğru dürüst bir bilgi sahibi
bile ol(a)mayan kadrolardan ve taban örgütlerinden, “inisiyatifli
olmaları”, “eleştirel yaklaşmaları”, “geniş düşünerek hareket etmeleri”,
“alanlarında çok yönlü ve yetkin bir önderlik sergilemeleri” vs. vs. nasıl
istenir ve beklenebilir?..
Bilgiden ve sadece bilginin paylaşımıyla da sınırlanamayacak olan
işlevsel sistem ve mekanizmalardan kopartılmış bir biçimde kadrolara
arada bir bu tür çağrılar yayınlamak büyük bir tutarsızlık ve ikiyüzlülük
anlamına gelir. 20. yüzyıl parti pratikleri bu tür samimiyetsizlikler ve
çelişkilerle doludur.
• Günümüzde eskisinden de daha yoğun ve daha fazla
özen gerektiren gizlilik ve güvenlik gereklerinin, bilginin
paylaşımı temelinde inisiyatif ve katılımın önünün açılması
konularında tutucu korku ve geri durmalara bahane olarak
kullanılmasına izin verilmemelidir!.. Devrimci bir gizliliğin,
parti kadrolarına ve hatta proletaryaya karşı alınacak bir
önlem olmayıp, burjuvazi ve onun devletine karşı kapalılık
anlamına geldiği ilkesel gerçeği hiçbir zaman akıldan
çıkarılmamalıdır!..
• Devrimci bir parti örgütlenmesinin temel yapıtaşı olarak hücre
sisteminden günümüzde de kesinlikle vazgeçilemez!
Hangi neden ve gerekçeyle olursa olsun, anlayış ya da uygulamada,
hücre sisteminin dışında, onun yerine geçmek üzere ya da onu
fiilen ortadan kaldırıp işlevsiz hale getirecek biçim önerileri ve
uygulamaları, partiyi şekilsizleştirip iç ve dış sınırları belirsiz
amorf bir yığıntıya çevirme tehlikesini içeren tasfiyeci yönelimler
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oldukları için kabul edilemezler. Buna karşın, hücre sistemi ve bu
temelde yapılanmanın iç ilişkiler düzeneği, günümüzde artık salt ya
da esas olarak iç legalizm ve şekilsizleşme tehlikesine karşı dikkat
ve özenin elden bırakılmaması gibi zorunlulukların tekyanlı olarak
mutlaklaştırılması üzerine de kurulamaz.
Partinin sahip olması gereken niteliklerin çoğalması yanında dönemin
ihtiyaç ve beklentilerindeki farklılaşmalar, sınıf mücadelesinin bütün
cephelerinde, dolayısıyla partinin bütün faaliyetlerinde nitelik artışı,
birikim ve beceri zenginliği, gelişkin sonuçlar kadar sonuçların elde
ediliş tarzı konularında da daha yüksek bir kalite talebi gibi yeni talep
ve ihtiyaçlar başta olmak üzere partinin önüne yeni yükümlülükler
getirmiştir. Bunların en başta eldeki güç ve olanaklarla mümkün
olan en ileri düzeyden karşılanabilmesi ise, her şeyden önce eldeki
bu güç ve olanakların olabilecek en ileri etkinlik ve işlevsellikle
değerlendirilebilmesini şart koşmaktadır.
Onun için hücre sistemi, parti yapılanmasının temel biçimini oluşturmaya
devam etmekle birlikte, geleneksel anlayış ve uygulamalardan farklı
olarak:
a) daha esnek bir yapıya kavuşturulmalıdır. Örgüt içindeki farklı
alanların birikim ve deneyimlerinin birbirlerini bütünlemelerini
kolaylaştıracak, hücrelerin hem kendi alanlarındaki faaliyetin düzey ve
niteliğini yükseltmekte yararlanacakları hem de daha üst bütünlüklerin
işlevsel bir parçası olarak örgütün genel faaliyetlerine katkılarını en
üst düzeye çıkarabilecekleri bir ilişkilenmenin önünü açacak biçim
ve mekanizmalar geliştirilmelidir. Başka bir anlatımla, partinin farklı
alan ve birimlerinin birbirleriyle dolaysız ilişkilenmeleri, sadece 1
Mayıs gibi özel günler ya da benzeri belirli an ve işlerle (toplu gazete
satışı, mitinglere katılım, gösteriler vb.) sınırlı kalmaktan çıkartılarak
süreklileşmiş bir sinerji kaynağına dönüştürülebilmelidir.
b) bu sonuncusunun bir biçimi olarak partinin iç örgütlenmesinde;
parti okulları, eğitim seminerleri, vb. klasik biçimlerin yanında belirli
stratejik konuların ele alınıp tartışıldığı beyin fırtınası toplantıları
ya da internet oturumları, merkezi, alansal ya da bölgesel iç
kurultaylar, partinin acil ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda ar-ge
birimleri olarak çalışacak araştırma ve uzmanlık grupları kurulması
gibi -bunların bazıları internet üzerinden de örgütlenebilir- daha
kapsayıcı biçim ve yöntemler kullanılabilir.
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Burada bütün mesele, bu arayış ve denemelerin, a) bilgi ve deneyim
paylaşımının sınırlarını aşarak alan bilgilerinin karşılıklı paylaşılması
temelinde genelleşip ortalığa döküldüğü bir iç legalizm ve amorflaşma
etkenine dönüşmesine meydan vermemekte, b) mevcut güçler ve
olanakların partinin hedefleri doğrultusunda en üst düzeyde sinerji
yaratacak biçimlerde kullanılmasını amaçlayan bu tür yapı ve
birimlerin, örgütün merkezi işleyişi ve yapılanmasına paralel ya da
onun dışında bir şekilsizlik ve yataylaşma etkenine dönüşmesine
meydan vermemekte düğümlenir.
Bu iki hayati noktada en üst düzeyde dikkat ve özen gösterildikten sonra,
yani işin omurgası sağlam tutulduktan sonra -ki bu sadece yönetici
organların değil, onlardan da önce, bu tür esnek birimleşmelerde yer
alan kadrolar başta olmak üzere parti güçlerinin gözetmesi gereken
bir sorumluluktur- yeni biçim ve yöntem denemelerinden korkmamak
ve geri durmamak gerekir.10
• İşin parçalanması, taşeronlaştırma ve geçici istihdam
uygulamalarının yaygınlığı başta olmak üzere özellikle fazla
vasıf gerektirmeyen sektörlerle OSB’lerde işçi sirkülasyonu
fazladır ve hızlıdır. Fakat bu akışkanlık hali, partinin
sınıf içindeki örgütlenmesinin temel birimi olmasının
yanında sınıf içindeki çalışmanın asli hedeflerinin de
başında gelen fabrika hücreleri ve komitelerinin örgütlenip
çoğaltılması stratejik yöneliminin önünde bir engel, daha da
ötesi günümüzde onu artık geçersizleştiren bir “farklılık, yeni
gelişme” olarak görülemez. Bu her şeyden, fabrika hücreleri
temelinde örgütlenmenin, komünist parti açısından anlamını
ve önemini unutmak anlamına gelir. Fabrika hücreleri ve
komiteleri temelinde örgütlenmenin: a) sınıf olarak burjuvazi
ve onun devleti üzerinde baskı ve yaptırım gücünün ana
kaynağı olarak taşıdığı anlam ve önemi, b) bu anlamda
devrimin örgütlenmesinin temeltaşı olarak taşıdığı önemi, ve
nihayet c) bunların yanında, devrim sonrası sosyalist üretim
örgütlenmesi ve üretimin yönetilmesi yönlerinden geleceğin
özyönetim/sovyet sisteminin temellerinin şimdiden atılması
anlamındaki önemini göremeyen ideolojik bir zaaf, hatta kırılma
anlamına gelir. Fabrika hücreleri temelinde örgütlenme
perspektifi bu anlamda bir devrim ve sosyalizm perspektifi
anlamına gelir.
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O bu özelliğinden dolayı, kişilere bağlı, kişilerle kaim bir yapılanma
olmaktan da önce partinin kendisinin, onun etkisi ve otoritesinin,
onun politikalarının, onun çizgisi ve etkinliğinin belirli bir alana,
üretim birimine, havzaya vd. süreklileşmiş bir biçimde taşınması
anlamında bir “hareket”, “faaliyette ve gelenekte bir devamlılık ilişkisi”
olarak kavran(a)madığını gösterir. Fakat fabrika hücreleri temelinde
örgütlenmenin devrimci ruhu ve esprisi de öncelikle buradadır. Bu
anlayışla yüklenilen fabrikaların, işyerlerinin, sanayi havzaları ve
bölgelerin “parti ile birlikte anılan kaleler”, “kızıl üs alanları” haline
getirilmeleri de, kişilerde devamlılıktan önce bu perspektifte devamlılık,
bu yaklaşımla yürütülen parti faaliyetinde ısrar sayesinde mümkündür.
• Partinin çizgisini ve programını, tüzüğünü ve disiplinini kabul
ederek parti saflarında örgütlü mücadeleye karar veren işçiler
yalnızca üretim birimi, işyeri, havza ya da sektör bazında
fabrika/işçi hücrelerinde örgütlenmelidirler. Başka bir
ifadeyle, işçiler hiçbir zaman oturdukları alan/yerleşim birimi
temelli semt vb. hücrelerinde örgütlenip eritilmemelidirler.
Parti üyesi bir işçi, bilinçli bir sınıf devrimcisi olarak yaşam alanında
yaşanılan sorunlara ve mücadeleye de elbetteki kayıtsız kalamaz.
Ama partiye üyelik düzeyine gelmiş işçilerin, yaşam alanlarındaki
sorunlar ve mücadeleyle ilişkilenişi, onların semt temelli ve o sorunların
çözümüne yönelik olarak örgütlenmelerini gerektirmez ve asla da
buna yol açmamalıdır. Örgütlenme alanındaki bu ilkesel yaklaşım,
proletarya devrimi ve sosyalizmi temelinde devrimci komünist bir
örgütlenme perspektifi ile halkçılığın her türü ve toplumsal hareket
sendikacılığı çizgisindeki bir örgütlenme anlayışı ile aradaki temel
ayrım noktalarından biridir. Parti, işçi ilişkilerine bu konuda en fazla
geçici görevler verebilir.
• Günümüzün ve geleceğin parti yapılanmasında, geleneksel
İl Komiteleri (İK) anlayışı da köklü bir revizyondan
geçirilmek zorundadır. Bu anlamda öncelikle İK’ların rolleri
ve temel işlevlerinin, buna bağlı olarak bileşim ve faaliyet
ölçütlerinin yeniden tanımlanmasına ihtiyaç vardır. İK’lar
artık eskisi gibi “coğrafi alan sınırlarına dayalı” bir sorumluluk
temelinde kurulup işletilemezler. Coğrafi sınırlarla sınırlılık yine
devam edecek olmakla birlikte, işlev ve sorumluluk açısından,
örneğin sınıf çalışmasında sektörlerin bütününe ilişkin özel ve
derinlemesine bir hakimiyet gerektiren o alandaki fabrika, işyeri
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ve havza hücrelerinin tamamının yönetilip yönlendirilmesi
sadece İK’lara bırakılamayacak ölçüde karmaşıklaşıp merkezi
özellikler kazanmıştır. Bu çelişki nasıl çözülecektir?
Bunun biçimlerinden biri olarak, MK’ne bağlı merkezi sektör birimleri
şeklinde “İşçi Komisyonları”nın kurulması düşünülebilir. Bu birimler,
sorumlu oldukları sektörlerin bütünündeki hücrelerin faaliyetlerini
idari-örgütsel olarak yönetmekten daha çok yazılı biçimler aracılığıyla
İK’lar üzerinden politik yönlendiricilik yapabilirler. O sektörün
bütününe ilişkin uzmanlık birikimleriyle İK’ları da aydınlatıcı, onlara da
bir nev’i “danışmanlık hizmeti” veren koordinasyon birimleri olarak iş
görebilirler. Bunun yanında, danışmanlık hizmeti kapsamında MK’ya
da sektörel merkezi politika önerileri üretmekle görevlendirilebilirler.
İK’ların, sorumlu oldukları coğrafi alanlarda, kent yoksulları içinde
çalışma başta olmak üzere herbiri ayrıca özel merkezi uzmanlık
birikimi ve yönetimleri gerektirmekle birlikte yerel çizgi ve özelliklerin
de önemli olduğu kadın, gençlik, işçi çalışmalarıyla ilgili olarak yerine
getirebilecekleri ve getirmeleri gereken sorumlulukları elbette yine
olacaktır. Keza parti politikalarının, strateji ve taktiklerinin, merkezi
karar ve yönelimlerinin coğrafi-idari bir alan olarak il düzeyinde
uygulanmasını, il ölçeğinde merkezi yönetimi ve denetimini
sağlayacak dikey örgütlenme birimleri olarak miadlarını tümüyle
doldurdukları da iddia edilemez. Fakat görevlerinin sınırlarının
tanımlanmasından faaliyet ölçütlerine kadar birçok konuda yeni
tanımlamalara ve biraz da uygulama içinde şekillenecek yeni
açılımlara ihtiyaç olduğu kesin ve ortadadır.
IV- Parti, dışındaki birikim ve yetenekleri kapsayabilmenin temel
yöntemlerinden biri olarak “proje bazlı” ilişkiler kurmalıdır
Değişik konularda gelişkin bir bilgi ve beceri sahibi nitelikli unsurlar,
genel bir devrimci propaganda ve ajitasyonla kazanılamazlar. Genel
olarak küçük burjuva bir karaktere, burjuva alışkanlık ve yaşam tarzına
sahip olan bu unsurlar içinde sosyalizme, devrimci harekete ve militan
devrimci bir örgütlenmeye karşı güvensizlik ve gerici önyargılar
oldukça yaygın ve köklüdür. Sistem içindeki konumları ve yaşam
tarzları itibariyle bunlardaki bireyci yanlar da güçlüdür. “Sosyalist”
olduğunu söyleyenler bile esasında insancıl duyarlılıklarla sistemin
belli yönlerde reforme edilmesine dayalı bulanık görüşlere sahiptirler.
Fakat bu insanlar aynı zamanda kapitalizmin vahşiliklerine karşı bir
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tepki ve arayış içindedirler. Emperyalist sistemdeki çürüme ve onun
insanlığın geleceği açısından nasıl büyük bir tehdit oluşturduğunu
her geçen gün biraz daha açık ve somut olarak görmekten ileri gelen
bir tepkidir bu. Sistemdeki tıkanıkları, krizin yıkıcı etkilerini -işsiz
kalmak da içinde olmak üzere- ve gelecek endişelerini kendi günlük
yaşamlarında da yakıcı biçimlerde hissetmenin kızıştırdığı bir tepki
içindedirler.
Bu tepki birikimi temelinde bu insanların çoğu, yaşamlarına bir anlam
katacak, yeteneklerini ve birikimlerini ortaya koyarak yapmaktan
haz duyacakları ‘bir şeyler yapma’ ihtiyacını duymakta, kendilerini
ifade edebilecekleri kanallar aramaktadır. İşte bizim onlarla
buluşabileceğimiz nokta bu arayıştır.
Parti bu arayışlara yanıt oluşturabildiği, bu temelde ortaya çıkan çeşitli
girişimlerle bağlantı kurabildiği ölçüde, hiç ummadığı güçlerle dahi
hayal bile edilemeyecek üretkenlik ve işlevsellikte ilişkiler geliştirmek
işten bile değildir.
Burada bütün mesele, partinin onların karşısına, kendileriyle
ortaklaşabileceği, çerçevesi net olarak çizilmiş, onlara da heyecan
veren somut proje ve yönelimlerle çıkmasında düğümlenir. Parti
bu beceriyi gösterebildiğı ölçüde, kendilerini başlangıçta ona bazı
konularda “yardımcı olma” misyonuyla sınırlayanlarla bile birlikte iş
yapma pratiği içinde ilişkilerinin daha da sıcaklaşarak boyutlanması
olanağını yakalamış olur.
Daha geniş çevrelerin arayış, beklenti, ihtiyaç, ilgi, katılım ve
katkılarını, onların da paylaşabilecekleri somut hedefler ve projeler
temelinde toparlayıp organize etmek; bu temelde olabildiğince çok
alan, grup, çevre inisiyatifi yaratmak; partinin inisiyatifi dışında
gelişen bu tür çevre ve oluşumların hiçbirine kayıtsız kalmamak- bu
konudaki yönelimlere yol gösterici yaklaşımlar olmalıdır.
Öte yandan parti, bu temelde ilişki kurduğu herkesten ve her çevreden,
partinin çizgi ve politikalarını benimsemelerini istemek şeklinde bir
sekterliğe asla düşmemelidir. Bu güçlerle ortaklaşılan konularda
ortaya koyacağı görüş ve önerilerin yetkinliği, onların uzmanlık
birikimlerine, bu temeldeki görüş ve önerilerine saygılı yaklaşımı,
ortaklaşılan konularda sergilenecek sahiplenme, birlikte faaliyet
sırasında harcadığı çaba ve emeklerin yoğunluğu ölçüsünde saygı
ve güvenlerini kazanarak onların gözünde her şeyden önce manevi180

siyasi bir otorite konumuna yükselmeyi amaçlamalıdır.
Buna karşın bu ilişkiler sırasında oportünist ‘kafa-kol’ ilişkilerinden
olduğu kadar, sürekli bir şeyler istemeye dayalı faydacı tutumlardan
da kesinkes uzak durulmalıdır. Ahlaken olduğu kadar siyaseten de
bir düşkünlüğün ifadesi olan böylesi tutumlar, asla komünistlerin tarzı
olamaz.
V- Parti içinde ortaya çıkabilecek görüş farklılıkları, aslolarak partinin
burjuvaziye ve dışa karşı tek bir vücut gibi hareket etmesini engelleyici
bir rol oynamadıkları sürece, partinin düşünce hayatını canlı kılan,
devrimci dinamizmini ve uyanıklığını diri tutan bir zenginlik ve
dinamizm etkeni olarak kabul edilmelidir; engellenmeye ve
bastırılmaya çalışılmamalıdır; partinin dışa karşı bütünlüğünü
ve eylem birliğini sabote edici boyutlar kazanmadıkları sürece
olağan karşılanıp meşru kanallar açılmalıdır.
Her büyük partide, özellikle de taktik konular üzerine görüş farklılıkları
sık görülen olağan bir durumdur. Öyle ki, Marks ve Engels‘ten
Lenin ve Stalin‘e, Rosa Luxemburg‘tan Gramsci‘ye, Dimitrov‘dan
Enver Hoca‘ya, Troçki‘den Mao‘ya, SBKP Kongrelerinden Komünist
Enternasyonal kararlarına kadar ML hareketin tarihte iz bırakmış
belli başlı bütün ünlü kişiliklerin çözümleme ve tezlerinden, değişik
örgütlerin tarihlerinden bu konuda sayısız alıntı ve somut örnek
aktarmak olanağı vardır.11
Bu farklılıklar bazen derinleşerek -ya da baştan- ideolojik ve teorik bir
farklılık boyutlarını da kazanabilir. Bu da yadırganacak ve korkulacak
bir durum değildir. Leninist monolitik parti anlayışı açısından
önemli olan, hangi tür ve derinlikte olursa olsun parti içinde ortaya
çıkabilecek görüş farklılıklarının, partinin irade ve eylem birliğini,
özellikle de sınıf düşmanlarına karşı birleşik duruşunu, bunun somut
ifadesi olarak örgütsel birliğini ortadan kaldıracak bir bölünme,
parçalanma, güçsüzlük etkenine dönüşmemesidir.12
Bu anlamda, Leninist parti anlayışının klasik biçimi ve algılanışı,
Maocu “yüz çiçek” anlayışından farklı olarak parti içinde birden
fazla ideolojik çizginin varlığına izin vermez. Fakat Lenin’in asıl
karşı çıktığı nokta, parti içinde farklı görüşlerin olması ve bunların
tartışılması değildir. O asıl, bu görüş farklılıklarının parti içinde, onun
merkezi karakterini ve hiyerarşik yapılanması dışında, ayrı platformlar
temelinde özel ilişkiler kurmaya yönelen, özel bir hiyerarşik sisteme
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sahip grup örgütlenmesi biçiminde ayrı bir iç disipline göre hareket
eden hiziplere dönüşmesinin karşısındadır ve bu konudaki
hassasiyeti onun partiyi devrimin öncü müfrezesi olarak görmesinden
kaynaklanan tamamen haklı ve meşru devrimci bir hassasiyettir.
Zaten Maocu “yüz çiçek” anlayışı da esasında, kuruluşundan itibaren
hiziplerden kurtulamayan, hiziplerin ve hizipçiliğin adeta müzminleşip
yapısallaştığı bir partide (köylü karakterinin belirleyici bir payı vardır
bunda), daha çok zaten varolan “hizipler savaşını” meşru görmenin ve
göstermenin teorik kılıfıdır ve görünürdeki bu “demokratik” genişliğin
kaynağı durumundaki ÇKP’de bile, gücü olmayan hiçbir çiçeğin
özgürce açılıp saçılmasına da hiçbir dönemde olanak tanınmamıştır.
Sonuç olarak ne parti içi demokrasinin militan komünist temellerde
kavranışı ne de partide görüş ayrılıklarının ürkülmemesi gereken
doğal ve kaçınılmaz bir sonuç olduğunun kabulü, partide hizipçi-grup
oluşumlarına izin vermenin gerekçesi ve dayanağı olamaz. Militan
bir partide bundan kesinlikle uzak durmak gerekir.
Fakat öte yandan, Leninist parti anlayışı ve tüzüklerinde bile bir “hak”
olarak görülüp tanımlanan azınlıkta kalan görüşlerin, parti disiplini ve
kuralları dahilinde kendilerini özgürce ifade edebilip çoğunluk haline
gelme olanakları nasıl sağlanacaktır?.. Bir yönüyle bir dinamizm etkeni
olarak işleyebilecek bu etken -görüş ayrılıkları- bir başka yönden de
partiyi bloke eden, iç birliğini, disiplinini ve güçlendirilmeye çalışılan
bilinçli kolektif karakterini zaafa uğratma tehlikesini de bağrında taşır.
Bunlar arasındaki denge nasıl kurulacaktır?..
21. yüzyılın parti anlayışı ve pratikleri, bu çelişkiyi de devrimci yönde
çözücü yol ve yöntemler geliştirmek zorundadır. Bu problemin partiyi
güçlendirecek tarzda çözümü, parti içi demokrasi, katılım ve farklı
inisiyatiflerin önlerinin açılması açısından da önemli ve anlamlı bir
çözüm anlamına gelecektir. Bu anlayıştan hareketle, en azından bir
başlangıç olarak şu adımların atılması, 20. yüzyıl pratiklerinin de
gösterdikleri ışığında yararlı ve zorunlu görünmektedir:
1) Öncelikle her şey, partinin dışa karşı ortak tavır ve eylem birliği
içinde olmasını imkansızlaştıracak her türlü anarşizan, hizipçi
evrilmenin önünü kesici olmakla kalmayıp öte yandan bu hakkın
kullanımını, bunun temel biçim ve yöntemlerinin neler olabileceğini
çoğunluğun keyfine de bırakmayacak şekilde net ve kesin bir
dille tanımlanıp kurallara bağlanmalıdır,
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2) Farklı görüşlerin tartışılması ve azınlığın çoğunluk haline gelebilme
hakkının hangi zeminlerde, hangi biçimler altında nasıl kullanılıp hangi
sınırlamalara tabi olacağı baştan mutlak sabitlere bağlanamaz elbette.
Bu biçimler ve sınırların, somut tarihsel koşullara bağlı olacağı her
devrimci komünist için açık ve anlaşılır bir durumdur. Fakat partinin
tartışarak zaman ve güç kaybetmeye tahammülünün olamayacağı
cunta ya da iç savaş süreçleri gibi her bakımdan olağanüstü
kesitler dışında bu sınırlamaların, azınlığın farklı görüşlerinin
parti ortamlarında tartışılmasının önünü kesecek, tartışma
hakkını ve olanaklarını ortadan kaldırıp biçimselleştirecek
boyutlar kazanmasına izin verilmemelidir,
3) Farklı görüşleri tartışma hakkının, partinin varlığını ve güvenliğini
tehdit eden bir kaos etkenine dönüşmemesi, gizliliğini, örgütlülüğünü
ve disiplinini ortadan kaldıracak bir anarşi yaratmaması için bu
amaçla -örneğin Bolşevik Parti’de 1921’lerde uygulanan “Tartışma
Defterleri” şeklinde- partinin yetkili organlarının da bilgisi ve görüş
alanı içinde işleyen, “hak”kın yanında “yükümlülükleri” de içeren,
bu anlamda demokratik açıklık temelinde kendini ifade etme,
sorunların tartışılması ve temel kararların alınması süreçlerine katılım
olanağının (hak boyutu) yanında partinin örgütsel birliğine, disiplinine
ve en önemlisi eylem birliğine halel getirmeme sorumluluğunu da
(yükümlülük boyutu) içeren, bu yönüyle herşeyin yine bütün parti
kadrolarının gözü önünde cereyan ettiği, kimin bu olanakları hangi
amaçlarla nasıl kullandığının parti kamuoyu tarafından da görülüp
denetlenebileceği mekanizmalar yaratılmalıdır.
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DİPNOTLAR
1: Marks, “özgür birey” sorununu, gençlik dönemlerinden başlayarak daima maddi üretim,
onun gerçekleşme biçimi ve buna dayalı ilişkiler zemininde ele alıp tartışmıştır. Bu onun
devrimci materyalizminin doğal bir gereği ve sonucudur zaten. Kapital’in ‘hazırlık notları’
özelliğini taşıyan Grundrisse’de bile, “özgür bireyler” sorununa “Üretim” genel başlığı
altında girer.
Onun “başlangıç noktası” olarak ise, “toplum içinde üretim yapan bireyler(i), dolayısıyla
bireylerin toplumsal olarak belirlenmiş üretimi(ni)” alır. Bu konuda bireyi, içinde bulunduğu
toplumdan ve toplumsal ilişkiler bütünlüğünden “yalıtılmış olarak”, neyin üretimini yapıyorsa
(avcı, balıkçı, vd.) onu esas alarak, o sınırlar içinde “kendinde şey” haline getiren klasik
burjuva iktisadının kurucularıyla olduğu kadar Hobbes ve Rousseau’nun “Toplum
Sözleşmesi” gibi siyaset teorileriyle de, “18. yüzyıl Robinsoncularının dar kafalı fantezileri”
olarak dalga geçer (Grundrisse, sf. 139-140 ve devamı).
“Üretim” genel başlığını taşıyan o bölümün bütünü, bireyin ve birey-topluluk ilişkilerinin,
üretim güçleri ve ilişkilerinin tarih boyunca gelişim seyrine bağlı olarak nasıl bir tarihsel
evrim geçirdiğini ve nereye gitmekte olduğunu devrimci materyalist bir temelde güçlü bir
biçimde sergiler. Bu konudaki tarihsel gelişmenin genel seyrini kabaca şöyle özetlemek
mümkündür:
Marks’ın sözleriyle, “Tarihte ne kadar geriye gidersek, birey, ve dolayısıyla üretim yapan
birey de o kadar bağımlı olarak, daha büyük bir bütünün parçası olarak belirir..”
(sf. 141, abç). Sonra, kapitalizmin bireyi “özgürleştirmesi” gelir: “.. Bu serbest rekabet
toplumunda birey, daha önceki tarihi dönemlerde kendisini belirli, sınırlı bir insan
yığınının bir eklemi haline getiren doğal bağlar, vb.’den kopmuş olarak belirecektir..”
(sf. 140, abç) Bu bir açıdan elbetteki müthiş bir özgürleşmedir ama öte yandan bu “özgür
birey”, bu “özgürleşmeyle” başlayan bir süreç içinde, özellikle de üretim araçlarının
mülkiyetine olan uzaklığı ölçüsünde, başka bazı yönlerden de çok daha derin bağımlılık
ilişkilerinin içine sürüklenmiştir. “.. Çeşitli toplumsal bağlar(ın) bireyin karşısına (artık) salt
kişisel amaçları uğruna kullanılacak araçlar olarak (dışsallaştığı) bu çağ... yalıtılmış bireyin
görüş açısını üreten bu çağ aynı zamanda gelmiş geçmiş en ileri toplumsal ilişkilerin de
(bağımlılık anlamında) çağıdır..”. Aristo’nun “insan politik hayvandır” tanımına atıfla Marks
bu değişimi, “..(eskisi gibi) salt bir sürü hayvanı değil, ama kendini ancak toplum içinde
bireyselleştirebilen bir hayvan(lık)” şeklinde özetler.
Sonuçta bireyin tarihsel serencamında “bağımlılık”ta bir devamlılık olduğunu görüyoruz. Peki
bundan nasıl kurtulunacaktır ve tarihin gidişi hangi yöndedir?.. Bireyin bağımsızlaşmasının
(da) yolu, postmodern birey ve bireyselleşme anlayışlarının savunduğu gibi, insanın sosyal
yönü ve ihtiyaçları yanında insanlığın toplumsal üretici gücünün ulaştığı düzey ile üretimin
kazandığı toplumsallığın üzerinden atlama pahasına, hangi biçim ve içerikte olduğuna
bakmaksızın ayrımsız her türlü bütüne, topluluğa, örgüte, kolektif üretim ilişkilerine vb.
bağımlı olmaktansa, insanın topluluk halinde yaşamaya başlamasından da önceki haline
öykünen, yani onun sosyal-politik yönünü değil hayvan yönünü esas alan ilkellikler
peşinde koşmak olamaz!..
Bireyin kurtuluşu artık toplumun kurtuluşu ile birlikte gerçekleşebilecek bir çözüm halini
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almıştır. Bu özgürleşmenin maddi temelini, emeğin kendi ürünleri üzerindeki bireysel
mülkiyet haklarını genişletmeye çalışmak değil, kendi emeğinin ürünlerine yabancılaşmayı
da ortadan kaldıracak şekilde “mevcut üretici güçlerin tümünü kendilerine mal etmek”
oluşturur. Birey ancak bu sayede “kendi yetenekler bütününü geliştirebilmenin” de maddi
koşullarına kavuşabilir. Çünkü bunun iki zorunlu önkoşuluna sahiptir artık: yaşamını
sürdürebilmesi için gereken ihtiyaçlarını rahatça ve bollukla karşılayabilmektedir ve tümüyle
kendine ayırabileceği serbest zamanı vardır.
Marks ve Engels, Alman İdeolojisi›nde, bireyin köleliğinin ve kurtuluşunun koşullarını,
insanın hayal gücünü de kışkırtacak şekilde karşılaştırmalı olarak şöyle özetlerler:
“.. işbölümünün bize ilk örneğini sunduğu şey şudur: İnsanlar doğal toplum içinde bulundukları
sürece, yani kendine özgü çıkarlar ile ortak çıkar arasında yarılma olduğu sürece,
dolayısıyla faaliyet gönüllü olarak değil de doğallıkla bölündüğü sürece, insanın kendi edimi
insan tarafından kontrol edilecek yerde onu köleleştiren, insana karşı duran yabancı bir
güce dönüşür. Gerçekten de işbölümü ortaya çıkar çıkmaz, herkesin kendisine özgü,
yalnızca kendisine ait bir faaliyet alanı olur. Bu faaliyet alanı ona zorla dayatılır ve kimse
bu alanın dışına kaçamaz. Kişi avcıdır, balıkçıdır, çobandır ya da eleştirmendir, eğer geçim
araçlarını yitirmek istemiyorsa işini sürdürmek zorundadır. Oysa komünist toplumda, yani
kimsenin sınırlanmış bir faaliyet alanının içine hapsolmadığı, herkesin arzu ettiği bir
dalda işin üstesinden gelebileceği toplumda, toplum genel üretimi düzenler. Böylece,
bugün başka bir şey yarın başka bir şey yapmak, hiçbir zaman avcı, balıkçı, çoban ya da
eleştirmen olmak durumunda kalmadan, akla estikçe, sabahleyin avlanmak, öğleden sonra
balık tutmak, akşam sığır yetiştiriciliği yapmak, yemekten sonra da eleştiri yazmak mümkün
olur.” (abç)
2: Komünizmi temsil ettikleri iddiasını sürdüren parti ve rejimlerde yaşanan yozlaşmanın
zaman içinde nerelere kadar vardığını hatırlatmak amacıyla, burada sadece simge
özelliğine sahip bazı örneklerin isimlerini anmakla yetindik. Partinin kolektif kimliğini
yitirerek dar bir parti bürokrasisinin, onun da ötesinde her şeyin onlara tabi hale geldiği
bireylerin hegemonyası altına girerek komünizmin ideallerinden de, modern anlamda bir
parti olmaktan da uzaklaşmasının ibret alınması gereken acı örnekleri, ne yazık ki burada
andığımız simgesel örneklerle sınırlı değildir.
Enver Hoca’nın daha sağken yerine gelecek haleflerin belirlendiği, bunlardan biri ve en
kuvvetli aday olan Mehmet Şehu›nun bir MK toplantısı sırasında akıl sır ermez bir biçimde
“intihar” ettiğinin açıklandığı ve ardından da “40 yıllık ajan” ilan edildiği, Enver Hoca yoldaş
öldükten sonra partinin de rejimin de sonunun bu kadar kolay gelebildiği Arnavutluk ve
AEP örneğinin, öz olarak, yukarda andığımız “kişiye bağımlılık” örneklerinden niteliksel
bir farklılık taşıdığı iddia edilebilir mi?.. Ya da parti içindeki rakiplerini izletmek için özel
bir istihbarat örgütü yanında ayrıca özel muhafız birlikleri kuran Mao’nun, parti içindeki
hizipler savaşı sırasında konumunun zayıflaması üzerine parti dışındaki güçlere yönelerek
etkileyebildiği öğrenci ve genç işçi kitlelerini harekete geçirmesi üzerine patlak veren “Kültür
Devrimi” gibi uygulamaların -kitle demokrasisi bakımından eleştirel bir yaklaşımla dikkate
alınması gereken kimi yönlerini hariç tutarsak- komünist olduğunu iddia eden bir partide ve
rejimde yeri olabilir mi?..
Öte yandan, proletaryanın sınıf karakterine de, komünizmin tarihsel hedeflerine de,
öğretimizin kurucu önderleri olarak Marks ve Engels’in bu konuda da örnek alınması
gereken hayranlık verici pratik tutum ve hassasiyetlerine de yakışmayan, onlara aykırı,
onlardan bir sapma anlamına gelen bu yöndeki deformasyonun ilk belirtileri, maalesef
Stalin yoldaş döneminde ortaya çıkıp kendilerini gösterdiler. Stalin yoldaşı hedef alan
karşı devrimci propagandaların iddia ettikleri gibi, partinin de üstünde tanrılaştırılmış bir
“kişi kültü”nün üretilip propaganda edilmesinde onun doğrudan bir rolü yoktu belki ama,
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Enver Hoca’nın da belirttiği gibi, bu yakışıksız kampanyaların önünün alınması noktasında
da en başta kendisinin göstermesi gereken duyarlılık ve tepkileri yeterince göstermedi.
İşin ilginci, bu konuda Stalin yoldaşa demediklerini bırakmayan Troçkistler ve Troçki
sempatizanlarının, iş Troçki ismine gelince benzer bir yüceltme-tanrılaştırmayı onun için
yapmalarıdır.
Tabii ki bu yaman çelişki, “tencere dibin kara, seninki benden kara” misali, yapılan
yanlışların hiçbirini ötekinin günah suyunda yıkayarak arındırma bahanesi olamaz!..
Sadece bu hastalığın yayılmaya ne kadar müsait olduğunu gösterir. Partinin yapılanması
ve işleyişinde, parti faaliyetlerinin her cephesi ve her adımında, komünist bilinçli
kolektivizm ilkesinin yüceltilip uygulanmasının yerine, kendilerini her şeyin ve
herkesin üzerinde gören belirli bir kesimin, grubun, yönetici çekirdeğin, organ ya da
bireylerin hegemonyasına yol açacak hiçbir biçim, kural, sistem ve öneri komünist bir
yönelim ve uygulama olarak görülüp savunulamaz!.. 20. yüzyıl pratiklerinde yaşanan
onca rezaletin üzerine “Apoculuk” ve “Dayıcılık” biçimlerine bürünmüş yerel bürokratik kişi
yönetimi örneklerinin de bütün sonuçlarıyla görülüp yaşandığı bir coğrafyada, partiyi sınıfın,
bazılarını da partinin üzerinde gören bu tür seçkinci bürokratik mentalite ve yönelimlerin en
küçük bir belirtisinin bile üzerine hala anında devrimci bir öfke ve kararlılıkla gitmeyen bir
komünistlik ve parti adamlığı da olamaz!..
3: Bolşevik Parti’nin, Ekim Devrimi’nin arkasından, proletarya iktidarının karşı karşıya
kaldığı ekonomik yıkım, açlık, tifüs, iç savaş gibi herbiri başlı başına birer toplumsal felaket
etkeni olan sorunlarla boğuşurken, Kızıl Ordu’nun örgütlenmesi ve yönetimi alanı da dahil
her alanda, sosyalizme, partiye ve devrime bağlılık gibi özel bir koşul dahi aramaksızın
sadece düşmanlık yapmamalarını yeterli görerek Çarlık rejimi zamanında yetişmiş burjuva
uzmanlardan bile nasıl yararlandığı -bunların bazı yönlerden doğurduğu ve bir kısmı
ilerleyen yıllarda kendini gösteren sakıncalar da dahil- çok bilinen bir tarihsel uygulama
örneğidir.
Keza partiye üye alımının, fabrika ve kolhozlarda partisiz yığınların görüş ve eleştirilerine
açık toplantıların sonuçlarına göre yapılması, 5 yıllık planların ve 1935 Anayasası’nın
hazırlık süreçlerinde olduğu gibi ekonomi ve siyasetin temel birçok kararının yine sınıfın
ve emekçi kitlelerin görüş, öneri ve eleştirilerini dile getiren yığın toplantıları süreçlerinin
sonuçlarına göre şekillendirilip kesinleştirilmesi gibi uygulamalar, 21. yüzyılın sosyalizminin
kitle demokrasisi kapsamında kendisine örnek alıp yetkinleştirerek uygulaması gereken
tarihsel deneyimlere örnek olarak verilebilir.
Bu anlamda, dünya ölçeğinde de kolektif tarihimiz, sadece eleştirilecek hatalar ve utanılacak
yanlışlar yığınından ibaretmiş gibi görülüp toptan inkar edilmesi gereken bir miras değildir!..
Yeri gelmişken, tarihe diyalektik materyalist yöntem ışığında yaklaşan hiçbir gerçek Marksist,
Engels’in sözleriyle, tarihi “hayatlarında devrim görmemiş, devrim denilen olayın karakteri
üzerine de fazla düşünmemiş”, kısacası sırtında yumurta küfesi olmayan (ya da artık
taşımamaya karar vermiş) küçük burjuva aydın soytarılıklarının rahatlığı ve sorumsuzluğuyla
yorumlamaya kalkışmaz!.. Tarihimizin hatalarını da sevaplarını da, gerçekleştikleri somut
koşullardan koparılmış bir biçimde, ortaya çıkmış sonuçlardan hareketle, üstelik bugünün
birikim ve deneyimleriyle geriye doğru baktığımızı unutarak yargılamaya yönelmez!..
Bu ucuz kahramanlık, tarihte sadece inkar edilmesi gereken yönleri görür, hatta tarihi
kendisiyle başlatabilmek için onu bütünüyle inkar edilmesi ve yüklerinden bir an evvel
kurtulunması gereken bir “hatalar ve yanlışlar yığını” olarak tasvire kalkışır!.. Materyalist
tarih anlayışıyla, onun diyalektik kavranışıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan bu tür tarih
yazma denemeleri, bataklık çiçekleri olarak genellikle hep tasfiyecilik dönemlerinde açılıp
saçılmışlardır. Tarihinin bile altında ezilen böyle bir yorgunluk, tarihin ateşi şurada dursun,
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külünü dahi taşıyamaz!.
4: Bu ilişki aslında, sosyalist devrimi diğer sınıflı toplum devrimlerinden ayıran temel bir
özelliğin karşımıza çıkardığı bir sonuçtur. Tarihte herbirinin nesnel altyapısı bir öncekinin
bağrında olgunlaşıp baskın hale gelen ve sömürücü bir sınıfın egemenliğinin yerine bir
başka sömürücü sınıfın egemenliği ele geçirmesiyle bu anlamda tamamlanan devrimlerden
farklı olarak sosyalist devrim ve onun kurucu gücü olan proletarya, siyasal iktidarı ele
geçirdiğinde bile sosyalizmin maddi altyapısını hazır halde bulmaz. Yıkılan düzen olarak
kapitalizm, onun en fazla bazı maddi önkoşullarını hazırlayıp olgunlaştırmıştır.
Bu özelliği nedeniyle sosyalist devrim, daha doğrusu proletarya sosyalizminin inşası, ele
geçirilen siyasal iktidara dayalı olarak yukardan aşağıya doğru bir seyir izler. Proletarya
diktatörlüğünün ve onun da merkezinde yer alan devrimci öncü partinin rolü, sosyalizmin
başarıyla inşa edilebilmesi için bu yüzden belirleyici öneme sahip temel koşullardan biridir.
Ve aynı ilişki tersten de doğru ve geçerlidir: Sosyalizmin inşa sürecinde ilerleme kadar geriye
dönüş süreçlerinde de partide ve ondan sıçrayarak proleter iktidar aygıtlarında başlayan
bozulma ve çürüme, sosyalizmin o güne kadarki ilerleme ve kazanımlarının tasfiyesini de
kaçınılmaz bir sonuç olarak beraberinde getirir. Şu anki konumuzu oluşturan kolektivizm
konusunun önem ve anlamı, bu bağlam içine oturtulduğu taktirde gerçek boyutlarıyla
karşımıza çıkar.
5: Özellikle SBKP ve AEP deneyimleri, bu açıdan ibret alınacak özel örnekler olarak
incelenmelidir. Bunlar içinde AEP örneğinin daha da özel bir yönü vardır: Ötekilerden farklı
olarak o, SBKP ve diğerlerindeki revizyonist yozlaşma ve geriye dönüş süreçleri konusunda
“parti görüşü” olarak çok ileri ve yetkin çözümlemelere sahip olduğu halde, ondaki yozlaşma
ve ASHC’de sosyalizmin tasfiyesi süreci, ötekilerden de berbat bir edilgenlik ve teslimiyet
temelinde gerçekleşmiştir. Bırakalım sınıfı ve halkı, parti içinde, Necmiye Hoca başta
olmak üzere onca yıl yönetici kademelerde görev yapmış önder kadrolar düzeyinde dahi
kayda değer bir direniş gösterilmemiştir.
AEP örneğinin bir kez daha gösterdiği gibi, parti, dıştan bakıldığında bağlayıcı parti çizgisi
ve görüş olarak ne kadar ileri çözümlemelere ve gelişkin politikalara sahip olursa olsun,
eğer bu çizgi ve politikalar parti içinde dahi kadroların ‘önüne konmuş’ kararlar ve sonuçlar
olmaktan çıkarılamıyorsa, bunların hayat ve tarih karşısında fazla işe yaramayan dayanıksız
ölü metinler olmaktan kurtulabilmeleri de mümkün olamıyor!
Örgüt olarak bizim tarihsel gelişme seyrimiz, özellikle de 3. Konferans sürecinin hemen
ardından gelen bir evrede herkesten daha önce ve herkesten daha derin bir tasfiyecilik
çukuruna yuvarlanmamız, bu konuda öyle çok fazla uzağa gitmeye de gerek bırakmıyor...
6: Devrimci bir partinin, üstelik büyük tarihsel başarıların ardından -daha doğrusu,
onların elde edilme süreçleri sırasında başlayarak- içten içe nasıl çürüyüp yozlaştığının
-2. Enternasyonal’in lokomotif partisi olarak Alman SPD’den sonra- tarihteki en sarsıcı
ve öğretici örneğini oluşturan SBKP örneğinden bu yönleriyle çıkarılması gereken öğretici
dersler bahsinde Enver Hoca’ya bir kez daha kulak verelim:
“..Diplomalarla donanmış birçok üst ve orta düzey parti ve devlet kadrosu, durumu adeta
yukardan ve özellikle de kendilerini çepeçevre sarmış olan küçük burjuva çokyönlü
üstünlük duygularından (abç) hareketle değerlendiriyordu. Bunun doğal bir şey olduğu
ve kendilerinin parti kitlesinden üstün oldukları kanısına varmışlardı. (abç) Sınıfın
ve partinin üstünde bir sınıf özellikleri edinmeye başlamışlardı, yönetimde oldukları, uzun
bir deneyime sahip oldukları, bilgi sahibi oldukları için kendilerini yanılmaz görüyorlardı.
Güneşi doğduran ve yağmuru yağdıran onlardı (abç). Bütün bu anti-Marksist bakış
açıları, isteyerek veya istemeyerek de olsa, parti normları örtüsü altında gelişiyordu.
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Demokratik merkeziyetçilik, eleştiri ve özeleştiri, parti disiplini ve seçimlerden söz ediliyordu,
ama bütün bunlar devrimci ruhlarını yitirmişti (abç; bu ruh yoksa zaten, normların ya
da söylemlerin de devrimci bir anlamı ve hükmü de yoktur ya da kalmamış demektir -nba).
Ve bütün bunların sonucu ne olabilirdi? Yönetimin parti kitlesinden ve partinin işçi
sınıfından tedrici olarak kopması. Böylece, esas olarak, yukarda andığımız MarksistLeninist birlik zayıflatıldı...” (E. Hoca, Leninist Parti ve Kadrolar, sf. 81)
“.. Eğer Stalin’in parti yönetimi ve örgütüne, çalışma ve mücadeleye ilişkin talimatlarının
ayrıntılı bir çözümlemesi yapılırsa, bunlarda genel olarak hiçbir ilkesel hata bulunamaz,
ama partinin giderek bürokratlaştığı, rutin işlere boğulduğu ve tehlikeli bir formalizmin
partiyi felç ettiği ve onun devrimci ruhunu ve gücünü zayıflattığı görülecektir.
Parti, siyasi ilgisizlik ve sadece ‘baş ve yönetim her şeyi bilir ve çözümler’ hatalı
düşüncesinin yaygınlaşması sonucu yoğun bir pas tabakasıyla kaplandı. Bu, herkesin
her yerde ve her sorun hakkında şunları söylediği bir çalışma anlayışına götürdü: ‘Bunu
önderlik bilir’, ‘Merkez Komitesi her şeyi bilir’, ‘Merkez Komitesi hata yapmaz’, ‘Bunu
Stalin söyledi, artık bu işi bitmiş bil’. Stalin’in hiç söylemediği birçok şey O’na maledildi.
Memurlar ve yönetim aygıtları ‘her şeye gücü yeter’ ve ‘yanılmaz’ oldular ve bürokratik
yöntemlerle ve artık Bolşevik bir karakter taşımayan demokratik merkeziyetçilik ve Bolşevik
eleştiri-özeleştiri formüllerini yanlış kullanarak bürokratik bir tarzda işlemeye başladılar.
Bolşevik Parti’nin önceki canlılığını bu yolla yitirdiğinden kuşku duyulamaz; O, artık doğru
formüllerle yaşadı ama sadece formüllerle, emirleri uyguladı ama kendi inisiyatifiyle
faaliyet gösteremedi.
Bu şartlar altında, bürokratik idari önlemler devrimci önlemlere baskın hale geldi. (...)
Devrimci uyanıklık artık işlemiyordu, çünkü hala böyle olduğunun reklamı yapılsa
da aslında devrimci olmaktan çıkmıştı. Uyanıklık, bir parti ve kitle uyanıklığından
bürokratik aygıtların, eğer bütün alanlarda değilse bile en azından biçimde güvenlik
organlarının ve mahkemelerin uyanıklığına dönüşmüştü...” (E. Hoca, age, sf. 94-95,
abç)
Yapıları ve tarihsel gelişme süreçlerindeki büyük farklılıklara karşın hemen hemen aynı
hastalıkların, üstelik 1950’li yıllarda işlediği büyük hataları izleyen hızlı gerileme ve güç
kaybının “sorumluluğunu” Marksizmin devrimci militan yönleri ile Stalin yoldaş döneminin
tarihsel pratiğinde aramaya yönelerek onların “yüklerinden kurtulma” yolunu seçen Avrupa
Komünizmi’nin öncülerinden FKP’yi tükenmekten neden ve nasıl kurtaramadığını, hem de
yakın tarihli -2003- bir manifestodan aktaralım. Söz konusu metin, kendilerini “sol kanat”
olarak niteleyen “FKP Henri Barbusse seksiyonu” adına kaleme alınmış:
“.. 90’lı yıllardan beri, komünist bloğun dağılmasıyla birlikte, Fransız Komünist Partisi
devamlı sapmaktadır. İki olgu birbirini besledi: İdeolojik pusulanın kaybıyla, parti
görevlileri ve milletvekilleri etrafındaki aygıtın kemikleşmesi. Aygıt yalnızca kendi
kendini yeniler ve kişisel çıkarlarını savunur hale geldi. Doğu ülkelerinin çöküşü, süreci
hızlandırdı. Sovyetler Birliği deneyiminin bilançosunu çıkarıp, çöküşün sebepleri üzerinde
düşünüp, dağılışının sonuçlarını hesaplayıp yeni koşullara göre politik bir strateji geliştirmek
yerine, FKP yöneticileri bazı anti-komünist tezleri benimsemekle yetindiler.
(...)
Bunun üzerine deli gibi yeni bir dogma aramaya koyuldular. Marksizmin yerine
“değişim”e yol gösterecek yeni bir ideoloji koymak gerekiyordu. Bunun yaratıcıları,
Marksizme ve işçi sınıfına her türlü referansı silerek birtakım genel düşüncelerin
şurasını burasını çekiştirmeye başladılar. Sonuçta, moda renklere bulanmış -ırkçılık
karşıtlığı, feminizm, eşcinsel karşıtlığı, ekoloji, vb.- mızıldayan bir hümanizm, zaten kimsenin
açıkça savunmadığı çağımızın bazı olgularının incelenmeden kınanması ortaya çıktı.
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(...)
İdeolojik durgunluğa koşut olarak, partinin parçalanmasına da şahit olduk. Bildiğim
kadarıyla, Fransız Komünist Partisi, yöneticilerin militan dalı kendi elleriyle kestikleri
tek partidir. Hangi nedenle? Kesinlikle “değişim”e karşı direnişi önlemek için.
Kimse hücre toplantılarının çok heyecanlı olduğunu iddia etmiyor. Fakat fabrika
ya da mahalle hücreleri temelinde örgütlenme, partinin orijinalliğini ve etkinliğini
sağlamanın yanı sıra tartışmalara, fikir mücadelelerine ve görüş alışverişlerine izin
veriyordu. Oysa değişim vaizleri direnişten korkuyordu: temeldeki komünistler,
tepeden inme dönüşümlere karşı isteksizlik gösterme, dahası muhalefet etme riski
taşıyordu. Yönetim, bir muhalefetle karşılaşmaktansa militan aygıtı yok etmeyi ve dar
bir yapı içine büzüşmeyi, bir tür vekiller sendikasına dönüşmeyi tercih etti.
(...)
Bölümlerin ve federasyonların yönetimleri, yoldaşlara, dönüşümden önce gelen
yıllarda yaptıklarının kuyrukçuluk olduğunu ve hücreler biçiminde örgütlenmenin
geçmişte kaldığını açıkladılar. ‘Geçmişe ait’ hücreleri değiştirmek, yerlerine
komünistlerle komünist olmayanları bir araya getiren ‘dinamik ağlar’ı geçirmek
gerekliydi- esas amaç komünistlerin politikasının komünist olmayanlar tarafından
belirlenmesini garantilemekti.
(...)
‘90’lı yıllar, başka bir olgunun, temsilcilerin zümreleşmesinin -karikatürleşecek derecedeilerlemesine sahne oldu. Vekillerimiz, militan katılımımızla seçilmelerine katkıda
bulunduğumuz insanlar, halkın temsilcileri, yavaş yavaş parti üyeleri kitlesinden koptular.
İç politik tartışmalarda ağırlık kazanmak için konumlarını kullanan küçük soylular haline
geldiler. Sosyalist ve sağcı temsilcileri taklit ederek, yoldaşlarına ya da seçmenlerine
hesap vermeyi bıraktılar. Vekiller partide hatırı sayılır bir ağırlık kazandılar, ki bu gerçek bir
sapmaya işaret eder. Partinin ve kavganın hizmetinde olmak yerine, yöneticiliğe kuruldular,
tüm ağırlıklarını da partiyi yeniden seçilmelerini garantileyecek bir araç haline getirmeye
vakfettiler.
(...)
Sonuçta ortaya çıkan ise, kaçınılmaz olarak, işleyiş biçimimizi bilmeyenleri şaşırtan
bir vasatlık oldu. Böyle bir kadro politikasının da bir bedeli vardır. Vasat, çapsız ve
çalışmak ne demektir bilmeyen görevli ve vekilleri yükseltme, yalnız parti dışında
partiye güveni sarsmakla kalmadı, parti bunu daha da pahalı ödedi. Politik analiz
yoksunluğu, dar görüşlü kararlar, kısa vadeli stratejiler, hepsi yöneticilerimizin
entelektüel sefaletinin sonucudur...” (abç)
Ne kadar tanıdık bir öykü ve ne kadar tanıdık söylemler!..
7: “.. Mübadele değerinde, kişiler arasındaki toplumsal ilişki, şeyler araşındaki
toplumsal ilişkiye dönüşür; kişisel güç de kişinin sahip olduğu nesnenin gücüne
dönüşür. Mübadelenin toplumsal gücü ne kadar az olursa (...) topluluğun bireyleri birbirine
bağlayacak gücünün de o kadar büyük olması gerekir. Her bireyin sahip olduğu toplumsal
güç nesne kılığındadır. Eğer nesne toplumsal gücünden soyundurulursa, toplumsal güç
bu sefer de kişiler üzerinde kullanılmak üzere kişilerin eline geçmek durumundadır.
Başlangıçta tamamen spontane olarak gelişen kişisel bağımlılık ilişkileri, insan
üretkenliğinin çok az oranda ve belli noktalarda ancak gelişebildiği ilk toplumsal
biçimlerdir (Onsekizinci yüzyıl -kapitalizm- öncesinin Asyatik, köleci, feodal topluluk
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biçimleri -nba). (Kapitalizm tarafından yaratılan -nba) Nesnelere bağımlılığa dayalı kişisel
bağımsızlık, ikinci büyük biçimi oluşturur: Bu biçim içinde, ilk kez, genel bir toplumsal
mübadele sistemi, bir evrensel ilişkiler, evrensel ihtiyaçlar ve evrensel yetenekler sistemi
ortaya çıkar. Bireylerin evrensel gelişmesine ve bireylerin kendi komünal, toplumsal
üretkenliklerini kendi toplumsal zenginlikleri olarak kendilerine tabi kılmalarına
dayanan özgür bireysellik ise üçüncü aşamadır (Başlangıç aşaması sosyalizm olan
komünist toplum -nba). İkinci aşama, üçüncü aşamanın koşullarını hazırlar. Ataerkil, antik
ve feodal koşullar, ticaret, lüks, para, mübadele değeri geliştikçe çözülür, aynı zamanda, bu
çözülme ilerlediği ölçüde de modern toplum serpilip büyür...” (Marks, Grundrisse, abç,)
8: Yalnız, “toplumsal birey” kavramı -ve kavrayışı- sadece bir bilinç durumunu anlatmaz.
Onu da içerecek, dahası onun da temelini oluşturacak şekilde toplumsal emeğin, kendi
üretici gücünü ve onun ürünlerini birilerinin zenginleşme aracı olmaktan çıkararak kendi
malı haline getirmesini, bu sayede hem kendi gelişimine ayırabileceği boş zamanın
artması başta olmak üzere bütün sonuçlarından kendisinin de yararlanabileceği genel
toplumsal refah ve ilerlemenin önünü daha fazla açabilme imkanına kavuşmasını hem de
yine bu toplumsal varlığı aracılığıyla doğayı kavramak ve onun üzerindeki egemenliğini
kuvvetlendirme olanağını anlatır.
Marks, değer üretimine ve artık değer sömürüsüne dayalı bir üretim sistemi olarak kapitalizmi
tarihsel bakımdan gereksiz kılarak çöküşe götürecek dinamiklerin işleyişini Grundrisse’de
sergilerken, “toplumsal birey” kavramını ve onun gelişmesinin/geliştirilmesinin tarihsel önem
ve anlamını, farklı bir yönden gelerek şu bağlantılar içinde anlatır:
“..Canlı emeğin somutlaşmış emekle mübadelesi, yani toplumsal emeğin, sermaye-ücretli
emek anti tezi durumuna sokulması, değer ilişkisinin ve değere dayalı üretimin aldığı en
son biçimdir. (...) Ancak, büyük sanayi geliştikçe, gerçek zenginliğin yaratılması, giderek
çalışma süresinden ve harcanan emek miktarından ziyade iş saatleri esnasında harekete
geçirilen faktörlerin gücüne bağımlı olmaya başlar. (...) Bu dönüşüm sürecinde artık, insanın
harcadığı dolaysız emek ya da çalışma süresi değil (örgüte uyarlayacak olursak; kimin kaç
yazı yazdığı, ne kadar teori ürettiği, kaç kişi örgütlediği, kaç eyleme katıldığı, kaç banka
soyduğu, kaç adam vurduğu, kaç yıl hapis yattığı, vb. vb. şeklinde sidik yarıştırma konusu
yapılan nicelikler değil -nba), daha ziyade kendi genel üretici gücünü kendi malı haline
getirmek, doğayı kavramak ve toplumsal varlığı aracılığıyla doğaya egemenlik -tek kelimeyle
toplumsal bireyin gelişmesi- üretim ve zenginliğin esas temel taşı olarak gözükür (bir
örgütte de bütün “üretim ve zenginliğin esas temel taşı”, çevre-çeperdeki görece örgütlü
olan sempatizanlar da dahil bütün örgüt güçlerinin bireysel birikim, yetenek ve çabalarını,
birbirini tamamlayıp bütünleyecek şekilde bir “genel üretici güç” olarak seferber etmeleri
oluşturur -nba). (...) Dolaysız şekliyle emek, zenginliğin (yani birilerinin hiç utanmadan
böbürlenme ve üstünlük konusu haline getirerek ayrıcalık taleplerinin dayanağı olarak
kullanmaya yeltendikleri sözde ya da gerçek hizmet ve katkılarının -nba) en büyük kaynağı
olmaktan çıkar çıkmaz, çalışma süresi de (niceliksel ölçütler temelinde kıyaslamalar da
-nba) artık onun ölçüsü olmaktan, dolayısıyla da değişim değeri (“ben... ben...” şişinmeleri
eşliğinde yakışıksız taleplerde bulunma hakkını kazandırdıkları düşünülen hizmetlerin -nba)
kullanım değerinin ölçüsü olmaktan çıkacaktır ve çıkmak zorundadır. (...) böylece değişim
değerine dayalı üretim çöker...” (Marks, Grundrisse, abç)
9: Gramsci’nin, politika biliminin daha farklı bir konusu olarak “demokratik merkeziyetçilik”
konusu ekseninde söyledikleri, aslında her türlü örgütlenme biçimi ve örgütlenme
konusunun değişik yönlerine ilişkin olarak canlı, diyalektik bir yaklaşımın nasıl olması
gerektiği bakımından öğretici ve ufuk açıcıdır.
Gramsci, örgütün bütünü gibi merkeziyetçiliği de “hareket halinde bir merkeziyetçilik”
olarak tanımlar. O bununla, “yukardan” gelen tasarlanmış düşünsel-iradi unsur ile
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“aşağıdan” gelen pratik-kendiliğinden unsur arasında hayata/gerçek harekete en uygun
biçimlerde uyum sağlamanın/ bilinçli bir adaptasyonun zorunluluğu yanında formülünü
de anlatmak ister. “Demokratik merkeziyetçilik” konusu/örneği çerçevesinde, bu formülü
biraz ilerde şöyle açımlar:
“.. Demokratik merkeziyetçilik çeşitli şekillere bürünebilen elastiki bir formül kazandırır;
zorunluluklara göre yorumlanıp uyumlandığı sürece canlılığını sürdürür. Bu formül,
eleştiriye dayanan bir araştırma ile elde edilir. Bu araştırmanın amacı, görünüşteki
düzensizlik içinde birbirinin dengi olan görünüşteki düzenlilik içinde ayrı hatta karşıt olanı
bulup çıkartmaktır. Böylece birbirinin benzeri olanlar örgütlenir ve bunlar arasında bağıntı
kurulur. Fakat bu öyle yapılmalıdır ki, bu örgüt ve bağ, akılcı, ‘tümdengelimsel’, soyut
nitelikte, yani su katılmamış aydınlara -ya da su katılmamış eşeklere- özgü bir sürecin
sonucu değil, pratik, ‘tümevarımsal’, deneye dayanan bir zorunluluk olsun. Ağır ağır
ilerleyen sürekli bir çalışma iledir ki, ulusal ve yerel gerçeklik içinden ‘uluslararası nitelikte’
birleştirici unsurlar ayıklanıp çıkartılır. İşte böyle bir çalışma, somut bir siyasal eylem ve
tarihsel gelişme doğuran biricik faaliyettir...” (Gramsci, Hapishane Defterleri, sf. 307308, abç)
Şu kısa ama yoğun paragrafta, sadece örgütlenme konusunun “en teknik” yönlerini
oluşturan biçim ve yöntem sorunlarının değil, hatta sadece kendisi de en nihayetinde bir
“biçim” sorunu olan örgütlenme konusunun genel ele alınışının da değil, hayatla ilişkili
canlı bir partinin tüm faaliyetlerinin yürütülüş tarzına yol göstermesi gereken devrimci
diyalektik bir politika yapma tarzının ruhunu, püf noktasını buluruz.
10: Farklı uzmanlık birikimlerinin belirli bir alandaki faaliyeti hem içerik hem de yöntem ve
biçim yönlerinden güçlendirecek tarzda biraraya getirildiği sinerjik örgütlenme modelleri
arayışı kapsamında adına “Proje Grupları” denilen bir deneme bizim içimizde de
gündemleştirildi.
Niyet olarak bu belki iyiniyetli bir denemeydi, geleneksel yöntem ve biçimlerle gelişmenin
olanaksızlığını düşünmenin yanı sıra asıl tasfiyeciliğin yarattığı durgunluğu -hem de sınıf
alanı gibi doğru ve anlamlı bir alandan- yarmayı amaçlıyordu. Fakat bu deneme(ler),
arzulanan sonuçları üretmek şurada dursun, tasfiyeciliği birçok yönden derinleştirici ve
kurumsallaştırıcı bir rol oynadı. Adeta onun “örgüt ve kadro modeli” olarak iş gördü.
Bir kere, il komiteleri, alan komiteleri, parti hücreleri gibi tanımlı temel örgüt birimleri
dahi ortada yokken ve önce bunların kurulmasına yönelmek gerekirken, tek bir nokta
ile sınırlı göreli gelişkinlikleri, hatta mesleki etiketleri esas alınarak devrimciliğin en özsel
değerleri açısından bile partili bir komünist devrimci militan özelliklerine fazlasıyla yabancı
“uzmanlar”ın doldurulduğu bu birimlere alanların yönetimleri teslim edildi.
Henri Barbus seksiyonu, FKP’deki büyük yozlaşma sürecinin mekanizmasını irdelerken
ne diyordu: “..Bölümlerin ve federasyonların yönetimleri yoldaşlara, dönüşümden
önce gelen yıllarda yaptıklarının kuyrukçuluk olduğunu ve hücreler biçiminde
örgütlenmenin geçmişte kaldığını açıkladılar. ‹Geçmişe ait› hücreleri değiştirmek,
yerlerine komünistlerle komünist olmayanları bir araya getiren ‹dinamik ağlar›ı
geçirmek gerekliydi- esas amaç komünistlerin politikasının komünist olmayanlar tarafından
belirlenmesini garantilemekti..”
“Dinamik ağlar”ın bizdeki karşılığı “Proje grupları” oldu...
Bu “uzmanların” uzmanlıkları da tartışma götürürdü. Devrimci bir sendikal örgütlenmenin
sokulmaya çalışıldığı bir alanda, sınıfın karşısına, sınıf bilincinin ilk ve en ham hali olarak
topluluk halinde hareket etme bilincinin gelişimini bile sabote edecek “bireysel sözleşme”
önerisi ve taslağıyla çıkmak gibi devrimci bir sendikalizmin dahi düşmeyeceği kadar
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vahim bir ilkesel yanlışa sürüklenebildiler ve güya onları denetleyip yönlendirmekle
yükümlü olan “sorumlu bir organ” adına da bu, “somut alan politikaları geliştirme örneği”
olarak onaylanıp alkışlanabildi!!!
Zaten bu hangi ölçütler temelinde, hangi çizgiyi temsilen, ne adına görevlendirilmiş, nasıl bir
“uzmanlık” ise, bu yapının tam 10 yıl önce EMEP’i çok yerinde bir tespitle “parti değil sendika”
olarak nitelemesine neden olan bir “öncülük” anlayışını, 10 yıl sonra bu yapının saflarında
savunabiliyordu ve daha da vahimi artık herhangi bir eleştiriyle de karşılaşmıyordu. Bu
konuda da “yeni” denilen böyle bir şeydi?!!
Çalışmaya güya “nitelik kazandırmak” üzere o alana sorumlu olarak atanan bu “uzmanlık”,
“telafi çalışması” konusunda devirdiği bir çamı düzelteyim derken, işçiyi patronların elinde
büsbütün oyuncak haline getiren bu neoliberal düzenlemenin kendisine ve bu vesileyle
onu da içeren 12 Eylül kalıntısı İş Yasası›na karşı kökten karşıtlık bilincini geliştirme
yükümlülüğünü hatırlayacak yerde, “yapılan hatayı”, esnek çalışmayı kurumsallaştıran yasa
maddesindeki somut zorunluluk hallerini baz alan bir formülasyonun yapılmamış olmasında
görebilecek kadar da vahim bir aymazlık içinde, asgari bir devrimci sendikal bilinçten bile
uzak bir “uzmanlık”tı!!!
Sonuç olarak, “eskinin katı sınırlarla belirlenmiş geçirimsiz geleneksel örgütlenme modeli
ve çalışma tarzının darlık ve sınırlılıklarını aşacak şekilde uzmanlık birikimlerini bir araya
getiren kapsayıcı ve esnek bir model” iddiasıyla gündeme getirilip pratikte denenen “Proje
Grupları” denemesi, bu konuda tam da yapılmaması gerekenleri içeren özellikleri ile
tersten bir öğreticiliğe sahiptir.
Çarpıklık daha işin başındadır. Bu tür esneklik denemelerinin, partiyi hem örgütsel hem
de ideolojik bakımlardan büsbütün şekilsizleştiren tasfiyeci bir amorflaşma etkenine
dönüşmemesi için, bunların en başta bir omurgaya sahip olacak şekilde örgütlenmeleri
gerekir.
Hücre temelinde asgari bir dikey örgütlenmenin varlığı, bu omurganın örgütsel ayağını
oluşturur. Yönlendirici ve teşvik edici olduğu ölçüde de denetleyici ve uyarıcı bir
önderliğin yapılması, bu ayağın tamamlayıcı bir unsurudur.
Partinin ideolojik çizgisi ile ML’in devrimci militan temel tez ve görüşlerine bağlılık
-parti dışından unsurların da yer alacağı ilişkilerde bunu o platformlara ustalıkla taşıyacak
sağlam parti güçlerinin varlığı- omurganın ideolojik-teorik ayağını oluşturur.
Partinin tarihsel ve dönemsel stratejik ve taktik amaç ve hedefleri ile o deneyimle ulaşılmak
istenilen sonuçların derinlemesine kavranmış/kavratılmış olması, ideolojik-teorik ayağı
tamamlayan siyasal sigorta işlevini görür.
Ve nihayet partinin amaçlarının, temel değerlerinin, devrimci deneyim ve geleneklerinin
özümsenmiş olması, tasfiyeci şekilsizleşmeye karşı sigorta işlevine sahip devrimci bir
omurganın kültürel-ruhsal ayağını oluşturur.
Yeni bir yüzyılın eşiğinde, partinin öncü karakterini ve etkinlik düzeyini yükseltebilmek için
yeni örgütlenme modelleri, yöntem ve biçim arayışlarına ihtiyaç vardır. Bunların çoğu biraz
da pratik içinde şekillecektir. Bu nedenle cesur olmak ve bazı hatalar işlemekten korkmamak
gerekir. Bütün bunlar doğru olmasına doğrudur ama, bu doğruları ön planda tutarak hareket
etmekle partiyi acemi nalbantların deneme tahtası olarak kullandıkları “gavur eşeği”ne
çevirmek aynı şeyler değildir!.. Bunu da unutmamak ve birbirlerinden ayırmasını bilmek
gerekir!..
11: Değişik bir örnek olması için, bu doğal -bir yerde de kaçınılmaz- durumun nedenlerini/
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kaynaklarını da görece daha derli toplu koyan bir örnek olarak bu kez Althusser’e kulak
verelim:
“.. Yaşam dolu her Komünist Parti’de, yani bir tek birleşik değil, kitlelere gerçekten
açık her Komünist Parti’de, farklı görüşler, hatta görüş ayrılıkları, hatta çelişkiler vardır
zorunlu olarak, içinde bulunulan ana ve güncel sorunlara bağlı olarak değişiklik gösteren
akımlar, hatta eğilimler vardır. Neden? Bu durum parti üyelerinin toplumsal kökeninin
çeşitliliğine, kitlelerle kurdukları ilişkinin doğasına, ideolojik mücadelenin yansılarına
ve de elbetteki gündemdeki siyasal sorunların karmaşıklığına bağlıdır. Şu ya da bu
komşu Komünist Parti’de yöneticiler, karara varmadan önce, izlenecek siyaset konusunda
birbirinden farklı, bazen de ayrı yöndeki görüşlerini merkez komite oturumlarında, herkesin
gözü önünde karşı karşıya getirirler. Yaşam dolu olan bir parti, bu farklılıklardan korkmak
bir yana, farklı görüşlerin dile getirilmesi ve tartışılmasının ortaklaşa alınan kararlara
derin bir anlam katacağına inanır. Bu durumda oybirliği tam anlamıyla gerçekleşmiş olur;
yapılan tüm tartışma nedeniyle zenginleşmiş olduğu için, parti de bundan güç kazanmış
olur...” (L. Althusser, Güncel Müdahaleler, sf. 72-73, abç)
12: Aynı kaygı nedeniyle aynı karşıtlığı Althusser’de bile görmek mümkündür:
“.. Ancak, bu farklar, vb. ile hukuki anlamda tanınmış, istikrarlı, özerk, dolayısıyla örgütlü
durumda bulunan eğilimlerse başka başka şeylerdir.
(...)
Fransız partisinde örgütlü eğilimleri tanımanın sözkonusu bile olmadığı kanısındayım.
Böyle gerektiği için demiyorum bunu. Nereden geldiğimiz, nereye gitmek istediğimizi
bilmemiz gerekir. Günümüzde partinin başka bir şey beklediği ve de bunda haklı olduğu
kanısındayım.
Komünistler örgütlü eğilimlerin var olmasının, partinin birliği, dolayısıyla varoluşu
ve etkililiği açısından tehdit niteliği taşıdığını biliyor ya da seziyorlar. Sahip olunan
görüşlerin bu biçimde gösterilmesinin ne amaçlarına ne de mücadele koşullarına tam
olarak denk düşmediğini biliyor ya da seziyorlar.
Bunun iki nedeni var. İlk baştaki neden, Komünist Parti’nin herhangi bir görüşe sahip bireyler
ve bunların seçimdeki ‘bileşkeleri’nden oluşmamasıdır. (O) Bambaşka biçimde üye toplar
ve bambaşka biçimde yaşar: Halk ve işçi kitlelerinin sınıf mücadelesi ve Marksist kuram
temelinde (bu ikisinin tarihsel öneme sahip ‘kaynaşması’nın biçimlerinden biridir -parti/ nba). İkinci nedense, partinin amacının kendi içinde görüşlerin dile getirilmesini sağlamak
değil, halk ve işçi kitlelerinin sınıf mücadelesine devrimci bir örgüt kazandırmak
için, tüm emekçileri, işçileri ve aydınları, en bilinçlilerini, ortak bir güç ve irade
çerçevesinde birleştirmek olmasıdır.
Günümüzde parti başka bir şey bekliyor ve de bunda haklı. Tanınmış ve örgütlenmiş
eğilimler reddediliyorsa, bu siyasal uygulamanın berisine, daha az özgürlüğe ya da parti
içindeki her türlü özgürlüğün ezilmesine (...) geri düşmek için değil, daha fazla özgürlüğe
gitmek için reddediliyor. Yoksa ‘sırf özgürlük olsun diye özgürlük’ zevki için değil, işçi
sınıfının öncüsünün siyasal pratiğinin gereklerini daha iyi karşılayabilmek için, halk kitlelerinin
özlemleriyle daha derin ve daha sıkı bir ilişki kurmak için, geleceğin sert mücadelelerine
daha iyi hazırlanmak için.” (Althusser, age, sf. 73-74, abç)
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V. Bölüm
ARAÇLARIN AMAÇLAŞTIRILMASINDAN KAÇINMA ZORUNLULUĞU
Devrimci işlevsellik ölçütü
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“Mantık kavramları, ‘soyut’ kaldıkça, soyut form’ları içinde
özneldirler; ama aynı zamanda ‘kendinde şey’leri dile getirirler.
Doğa somuttur ve soyuttur, ve fenomendir ve özdür, ve andır ve
bağıntıdır. İnsan kavramları, soyutlukları içinde, tek tek kalışları
içinde, özneldirler; ama bütünselliğin içinde, sürecin içinde,
toplamın içinde, yönelimin içinde, kaynağın içinde nesneldir bu
kavramlar.” (Lenin, abç)
***
“Marksizmi burjuva bilim ve düşüncesinden ayıran nitelik, ekonomik
gerekçelerin tarihin açıklanmasında oynadığı öncel rol değil, ‘bütün’
anlayışı denen görüş açısıdır. Bütün kategorisi, yani bütün’ün
parçalar üzerindeki her yönden belirleyici öncellik veya
üstünlüğü Marks’ın Hegel’den alıp yepyeni bir bilimin temeli haline,
ama özgün bir anlayışla getirdiği yöntemin özüdür” (Lukacs, abç)
20. yüzyılın parti ve sosyalizm deneyimlerinin yozlaşma süreçleri
incelendiğinde, bozulmanın hepsindeki ortak öğelerinden birini, üstelik
başlarda gelenlerden birini, araçların amaçlaştırılması/parçaların
“kendinde şey”ler haline getirilerek mutlaklaştırılması (fetişleştirme)
eğiliminin oluşturduğu görülür.
İnsanlığın başına gelen birçok felaketin başlıca kaynakları arasında
yeralan iki büyük belanın, genelleşmiş meta üretimi ile işin parçalanması
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ölçüsünde aşırılaşan işbölümünün birlikteliğinin (çiftleşmesinin) ürünü
olan fetişleştirme, doğası gereği, “mutlak” üretir, “vazgeçilmez” üretir,
“kutsal” üretir ve tabii sonuçta “dokunulmaz(lık)” üretir.
Düşünce ve eylemde donma, kuralsızlığı kural edinen bir keyfilik
ve bürokratizm, Mandel’in “kısmi kazanımların diyalektiği” olarak
tanımladığı eldekileri yitirme korkusuyla risk almaktan kaçan tutuculuk
ve parçayla oyalanan bir konformizm, bunlardan doğan başlıca türev
sonuçlardır.
Fetişleştirmenin parti yaşamında ürettiği asli ve türev bütün bu
sonuçlar, pratikte karşımıza: araçların amaçların yerini alması,
parçanın bütünü yutması, günün geleceğin önüne geçmesi, taktiğin
stratejiyi yemesi, dar kısımcılık, pratiksiz bir teorisicilik ya da içeriksiz
bir pratikçilik, sınıftan kopukluk başta olmak üzere çeşitli yönlerden
tekyanlılaştığı ölçüde altı boşalan soluksuz bir militanlık ya da militan
bir devrimci faaliyette sürekliliği sağlamanın işlevsel bir aracı olması
gerekirken “kendinde şey” olarak bazı biçimlerin ve uygulamaların
varlığına indirgenmiş ‘gölge oyunu’ sınırları içinde kalan bir yeraltıcılık
vb. vb. şeklinde somut biçimlere bürünmüş olarak çıkarlar.
21. yüzyılın partisi, hangi konuda olursa olsun ve hangi biçime
bürünürse bürünsün, fetişizmin her türlüsünden kesinlikle uzak
durmak zorundadır! Kolektif bilincini, yönelimlerini, politikalarını,
alışkanlıklarını, uygulamalarını bu açıdan sık sık gözden geçirerek,
onun saflarında herhangi bir biçimde boy göstermesine, gelişip
güçlenmesine meydan vermemek titizliliğiyle hareket etmelidir.
Fetişleştirmenin en yaygın türü/biçimi, partinin kendisini
amaçlaştırmadır. O olmadıkça proletaryanın “kendisi için sınıf”
düzlemine sıçrayabilmesi dahi imkansız olan öncü partinin, tüm
önemine rağmen, sınıfsız komünist topluma ulaşma tarihsel
amacının yanında sadece bir ‘araç’ olduğu gerçeğinin unutulması/
gözardı edilmesi temelinde partinin kendisini “her şeyden önemli ve
her şeyin üstünde” bir varlık haline getiren amaçlaştırmanın (fetişizmin)
bu türü, onun çoğu kez devrimci duygularla yapılan tek biçimini
oluşturur. Bu elbette onu ne “sempatik” kılar ne de “kabul edilebilir”
hale getirir. Tam tersine, tehlikesini ve zararlarını büyüten bir etkendir
ondaki bu “özgün öğe”. Çünkü fetişizmin her türünde olduğu gibi bu
türün de yol açtığı sonuçlar yıkıcıdır ve komünizm tarihsel amacı ile
asla bağdaşmazlar.
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Örneğin, “kendinde şey” olarak “amaç parti” kafası, yapısal olarak
dogmatik ve tutucudur. Kendisini değişime baştan kapatmıştır. Fakat
o sadece değişime kapalı bir tutuculuk üretmekle de kalmaz. “Parti
için” ya da “partinin yaşatılması uğruna”, dünya tarihinde olduğu gibi
TDH’nin yakın dönem örgüt tarihlerinde de tanık olabildiğimiz akıl
almaz rezilliklere “meşruiyet zemini” ve kılıfı haline gelebilir, kolaylıkla
getirilebilir.
Bu “amaçlaştırma”, Leninist anlamda bir öncü partinin sahip olması
gereken özelliklerden bazılarını ya da devrimci öncü misyonunun
belirli bir tarihsel kesitte yerine getirmesi gereken sorumluluklardan
işine uygun gelen bazılarını, devrimci bir iç bağıntılılık ilişkisine dayalı
bütünselliğini parçalayarak diğerlerinin karşısına dikmek şeklinde de
tezahür edebilir!..
Bazı tarihsel kesitlerde, bizzat “değişim” sloganının kendisini dahi
fetişleştirerek devrimci bir partinin bazı özelliklerini ya da devrimci öncü
misyonunun o tarihsel kesitte yerine getirmesi gereken sorumlulukların
bazılarını bütünlüğünden koparıp “kendinde şey” haline getiren bir
tasfiyeci deformasyon yönelimi biçimine de bürünebilir.
Sonuçta, her zaman ve her durumda değilse de çoğu zaman ya da sık
sık partiye ve parti fikrine saygıdan kaynaklanan bu yüceltme dışındaki
diğer bütün amaçlaştırmalar, çoğu kez çıplak gözle dahi görülebilecek
kadar açık bir biçimde, hiç de devrimci duygu ve niyetlerle üretilmez.
İşin içinde mutlaka bir parçanın, bir işin, bir işlevin, bir birimin, bir
bölgenin, bir departmanın vd. “öneminin” abartılmasının arkasına
saklanmış belirli bir kesim, grup ya da birey çıkarı, en azından bunların
bütünle çelişen güdüleri vardır. Bunlar, yaptıklarına ya da işlevlerine,
partinin ortak amaç ve idellarine hizmet ve yararlılık dışında, ekonomi
politiğin diliyle söyleyecek olursak, ‹kullanım değeri’nin yanına -daha
doğrusu onun üstüne- bir de ‘değişim değeri’ yüklemenin peşindedirler.
Amaçlaştırmanın amacını bu oluşturur.
Fetişleştirme ilişkileri-faaliyeti şey’leştirme
Organik bir bütünlük olarak partinin kolektif karakterine olduğu kadar
komünizmin amaçlarına, bu arada onun üretim ilişkileri ve çalışma
anlayışına da açıkça aykırı bu menfaatçı tutum, her zaman çıplak maddi
çıkar beklentileri ve ortaklığı temelinde de yükselmeyebilir. Yapısal
özelliklerin, eğilimlerin, yönelimlerin, yapmaktan haz duyulan konu ve
işlerin uyuşması vb. temelinde bazen belirli bir işin, belirli bir emek
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türünün ya da belirli bir aracın işlev ve öneminin abartılması şeklinde
de ortaya çıkabilir. Bunların ortak amaçlar bakımından taşıdığı/içerdiği
değerin, esasında ancak onlarla birlikte, aynı bütünlüğün parçaları
olarak iş gördükleri sürece anlamlı ve önemli sonuçlar üretebilen başka
işlerin, emek türlerinin, araçların, yöntemlerin, çalışma alanlarının vd.
işlev ve önemlerinin önüne ve üstüne çıkarılması biçiminde tezahür
edebilir.
Sonuçta, partinin kendisi de dahil onun yükümlülükleri ve faaliyetleri
kapsamındaki belirli bir işin, emek türünün, hizmetin ya da aracın,
ortak amaç ve ideallere uygunluk temelinde işlevi anlamında belirli bir
‘kullanım değerine’ sahip olmasının dışında, bunlara bir de ‘değişim
değeri’ yüklemeye kalkışmanın -biçimi ve gerekçeleri ne olursa olsunarkasında başka bencilce hesaplar ve amaçlar var demektir.
Bu anlamda fetişizm (amaçlaştırma), komünizm amacı için harcanan
emeği (parti içinde) ve kullanılan araçları (başta partinin kendisini ya
da onun değişik fonksiyon ve özelliklerini) özünde ‘metalaştırır’1
Fetişizmin işlevine dair şu tanım, ona neden ihtiyaç duyulduğunun
yanı sıra bu konuda da bir fikir verir:
“.. Bunlar kapitalizmin bir tür maske takmış belirli ilişkileridir (abç)
... Esas ilişkiler tarafından belirlenen ve de onları gizleyen nesnel
toplumsal formlardır. Bu, kapitalizmin kendisini tedbil-i kıyafette
sunma biçimidir...” (Marksist Düşünce Sözlüğü, sf. 239)
Marks, fetişizmi, “metaların fetişizmi ve bunun sırrı” başlığı altında
Kapital’in I. cildinde (1. Bölüm, 4. Kısım) ele alır ve onun işlevini şöyle
tanımlar:
“... (Meta üretiminde) bir bireyin emeğini öteki üreticilerin emeklerine
bağlayan ilişkiler, üreticilere, aslında olduğu gibi, çalışan bireyler
arasında doğrudan toplumsal bir ilişki olarak değil, tersine, kişiler
arasında maddi ilişkiler ve şeyler arasında toplumsal ilişkiler olarak
görünür.” (age, sf. 88, abç)
İnsanlar arasındaki ilişkileri (partinin sınıfla ve kitlelerle, parti
içinde kadroların birbirleriyle) toplumsal bir ilişki olmaktan çıkarıp
şey’leştiren bu ilişki tarzı, özneleri nesneleştiren nesneleri de özne
haline getiren kapitalizmin karakterine ne kadar uygunsa, komünizme
ve proletaryanın sınıf özelliklerine de o kadar uzak ve yabancıdır.
Fetişizm, kapitalizmde, insanlar arasındaki toplumsal ilişkilerin şey›ler
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arasında bir ilişki olarak görünmesine yol açar. Birinciyi ikincinin
arkasında gizler. İnsanlar arasındaki ilişkileri şey’leştirme temel özelliği
aynı kalmakla, daha doğrusu birbirleriyle bu noktada buluşmakla
birlikte bu zihniyet, partide, onun hem sınıfla ve kendi dışındaki güçlerle
olan ilişkilerinde hem de kendi içindeki ilişkilerde farklı bir yanılsama
yaratacak şekilde kendini gösterir: Birincide toplumsal ilişkiler şey’ler
arasındaki ilişkilerin arkasına saklanmışken, ikincide şey’leşmiş, daha
doğrusu şey’leştirilmiş ilişkiler kendilerini toplumsal(mış) görünümün
arkasına saklarlar.
Parti içindeki fetişizm de, tıpkı kapitalizmde olduğu gibi, insanlar
arasındaki ilişkilerin kendisinden kaynaklanan ‹doğal’ bir sonuç değil
ideolojik olarak ‘üretilen› bir sonuçtur. Gerek partinin sınıfla ve kitlelerle
olan ilişkilerini gerekse parti içindeki farklı alanlar ve emek türleri
arasındaki ilişkileri “nesneleşmiş emek ürünleri arasındaki bir ilişki”
haline getirerek şey’leştirir ve ilişkilerdeki bu şey’leşme gerçeğini,
sınıf ile partisi, parti içinde yoldaşlar arasında olması gereken olağan
toplumsal ilişkiler sürüyormuş yanılsamasının arkasına gizler.
Marksizmde ‘bütün’- devrimci bütünlük düşüncesi
Partinin kendisini fetişleştirmek de dahil Marksist olduğunu iddia eden
bir partide fetişizm, Marksist “devrimci bütünlük” düşüncesinden
uzaklaşma/kopuşla başlar. Halbuki bu, Marksizmin devrimci
yönteminin en ayırdedici yönü, onun özsel özelliğidir.
“Marksizmi burjuva bilim ve düşüncesinden ayıran nitelik, ekonomik
gerekçelerin tarihin açıklanmasında oynadığı öncel rol değil, ‘bütün’
anlayışı denen görüş açısıdır. Bütün kategorisi, yani bütün’ün
parçalar üzerindeki her yönden belirleyici öncellik veya üstünlüğü
Marks’ın Hegel’den alıp yepyeni bir bilimin temeli haline, ama özgün
bir anlayışla getirdiği yöntemin özüdür.” (Lukacs, Tarih ve Sınıf
Bilinci, sf. 87, abç)
Lukacs’ın bu belirlemesi, salt ona ait bir tespit ya da sırf onun
savunduğu bir görüş değildir. Marks’ı bir parça olsun anlayabilmiş
Marsologlar bile, marksizmin bu “bütünsel” karakterinin altını her
fırsatta çizerler.2
Bu anlamda, “malumun ilanı” niteliğindeki bu belirlemesinin devamında
Lukacs, Marksist diyalektik yöntem ile burjuva bilimi (idealizm)
arasındaki farkı daha belirginleştirecek şekilde, önce burjuva bilimin
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yöntemini hatırlatır, sonra da aradaki farkı şöyle sergiler:
“..Burjuva bilimi, bir yanda araştırılan nesneleri ayrıştırma ve
yalnızlaştırma, öte yandan bilimsel işbölümü ve uzmanlaşmaktan
ileri gelen -(...)- soyutlamalarla ilgileniyor. (...) belirleyici olan bu
ayrıksılaştırmanın bütünü kavramaya yarayan bir araç olup
olmadığı ve varsaydığı ve yöneldiği genel bağlamla daima
bütünleşip bütünleşmediğidir, kısacası bu ayrışık parçalara ait soyut
kavramların ‘bağımsızlık’larını hala koruyup kendilerine yönelik bir
amaç veya hedef haline gelip gelmedikleridir. Çünkü marksizm
açısından son kertede hukuk, ekonomi, tarih vb. gibi bağımsız bilimler
yoktur, tam tersine toplumun bütün olarak evrimine yönelik -diyalektik
ve tarihsel- bütünsel bir tek bilim vardır.” (age, sf. 88, abç)
“Parçalama”, “ayrıştırma”, “yalnızlaştırma”, “kendine yönelik -ya da
kendinde- bir amaç haline getirme”- şu ya da bu parça’nın bütün’e, şu
ya da bu araç’ın amaç’a karşı çıkarılması, ancak ikincilerle (bütün ve
amaç) birlikte, onlarla olan bağlantıları içinde gerçek anlamlarını bulup
işlevli olabilen birincilerin (parça ve araç) fetişleştirilerek bütün’ün ve
amaç’ın yerine geçirilmeleri bu işlemlerle başlar ve zaten ancak bu
işlemler sayesinde mümkündür.
Marksist “bütün” kavrayışı ise, her şeyden önce diyalektiktir. Bütün
ile parça(lar), amaç ile araç(lar) arasındaki ilişkiyi bu temelde ele
aldığı içindir ki, onları birbirlerinin “dışında” hatta birbirlerine “karşıt”
konumlarda ele almaktan uzak durmakla kalmaz; bütün’ü parçayla
parça’yı bütün’le, amacı araç’la aracı amaç’la birlikte tanımlayarak
anlamlandırır. Onu, politikada, kendisini parça ya da an’la sınırlayan
reformizmden olduğu kadar her yolu mübah gören ilkesiz bir
pragmatizmden uzak tutan temel etkenlerden birini de bu oluşturur.
Bertell Ollman, daha önce andığımız incelemesinde, Marksist bütün
anlayışının farkını şöyle açımlar:
“.. Felsefede temel olarak üç farklı bütünlük nosyonu vardır:
1. Descartes’dan Wittgenstein’a uzanan atomistik kavrayış,
bütünü, şeyler olsun, olgular olsun basit parçaların toplamı olarak
görür (kendisini belirli yön ve parçaların ya da an’ın önemi ile
sınırlayan her türlü oportünizmin yöntemi -nba)
2. Schelling’de, muhtemelen Hegel’de ve çoğu çağdaş yapısalcıda
görülen formalist anlayış, bütüne parçalarından bağımsız bir kimlik
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atfeder ve bu bütüne parçaları üstünde mutlak bir öncelik tanır
(“Parti fetişizmi”başta olmak üzere amaçlaştırmanın “daha bütünsel”
görünümlü türlerinin yaptığı budur -nba). Buradaki gerçek tarihsel
nesne, bu bütünün önceden varolan özerk eğilimleri ve yapılarıdır.
Araştırmanın başlıca hedefi örnek sağlamaktır ve ‘uymayan’ olgular ya
yok sayılır ya da önemsiz istisnalar olarak değerlendirilir (materyalizmin
diyalektikten ve devrimci olmaktan uzak bir ekonomik determinizmle
karıştırılması ya da “büyük yapı” olarak görülen çözümlemelerin
“yönelim olarak önemi” adına, içerdiği birbirinden vahim oportünist
öğe ve çıkarsamaların “yok” sayılıp “önemsizleştirilmesi”-nba)
3. Marks’ın (...) maddeci ve diyalektik kavramsallaştırması, bütünü,
parçalarının yani gerçek dünyanın etkileşim halindeki olay, süreç
ve koşullarının yapılaşmış karşılıklı bağımlılığı olarak görür.“ (B.
Ollman, Diyalektiğin Dansı, sf. 163-164, abç)
Ollman, bu karşılaştırmalı tablonun arkasından geliştirdiği yorumlarda
da, Marksist bütün anlayışının özsel özelliklerine dair yerinde
çıkarsamalar ve alt çizmelerde bulunur.
Örneğin, birinci bölümde ele aldığımız “değişim ve değişimin sürekliliği”
kavrayışına da açılan bir pencere olarak, bütün’ün, “bu parçaların
sürekli gelişimi ve etkileşimi sonucunda daha önceki evrelerde örtük
olarak içerilen olasılıkları gerçekleştirmek suretiyle değiştiğine” işaret
eder ve “mevcudun kökenine (geriye doğru) ve olası geleceklerine
(ileriye doğru) tasarlanan akış ve etkileşim (yani geçmiş ile gelecek
bağlantısı içinde “süreklilik içinde bir kopuş” şeklindeki bir değişimin
-nba) bu son bakış açısıyla (marksist bütün kavrayışı -nba) görülen
dünyanın ayırt edici özelliği (abç)” olduğunun altını çizer.
Onun şu anki konumuzla ilgili çıkarsamaları da dikkat çekicidir. Bu
bağlamda, bütün-parça ilişkilerine olarak şu dört noktaya dikkat çeker:
“ 1) Bütün, parçaları bu bütün içinde daha işlevsel hale getirmek
üzere şekillendirir (bizim şu anki konumuz açısından: partinin
kendisine de, onun taşıması gereken tek tek özelliklere de, belirli
bir tarihsel evrede yerine getirmesi gereken yükümlülüklere de
somut anlam ve yön kazandıracak temel belirleyenler olarak proleter
devrimin örgütlenmesi ve komünizm tarihsel amacının potasında
hep birlikte ergime, kendi başına olduğundan/olabileceğinden farklı
bir şey’e dönüşme, bu bütünlük olarak kendi yasalarını ve yasallığını
yaratma -nba),
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2) Bütün, herbir parçaya bu işlev açısından bir anlam ve bu işleve
nazaran bir önem atfeder (fazla bir yorum gerektirmeyecek kadar
açık! Parça’lar ve araç’lar, ancak yukarda tanımlanan bütün’ün işlevsel
bir parçası oldukları sürece, ona (ve amaca) bu yönde yaptıkları katkı
ölçüsünde önemli ve anlamlıdırlar -nba),
3) Bütün, kendisini parça aracılığıyla gösterir. Bu nedenle parça
bütünün bir biçimi olarak görülebilir, (...) (dolayısıyla parça bütüne,
araç amaca layık ve onu her bakımdan temsil edebilir -en azından
lekeleyip zayıf düşürmeyecek- özellikte, kalite ve yetkinlik düzeyinde
olmalıdır -nba),
4) Parçaların birbiriyle yukarıda önerilen anlamdaki ilişkisi, bütünün
sınırlarına ve anlamına bir biçim verir, bütünü bir tarihi, bir
amacı ve bir etkisi olan, süregiden bir sisteme dönüştürür. (...)
(işte devrimci bütünlük kavrayışını, parçayla ve an’la sınırlı kendinde
şey haline getiren her türlü fetişistik yaklaşımdan farklı kılan temel
ruh ve felsefe burada yatar: “bir tarihi, bir amacı ve bir etkisi olan,
süregiden bir sistem olarak bütün” -nba)” (B. Ollman, age, sf. 164165, abç)
Aracın amaçtan, parçanın bütünden kopartılarak mutlaklaştırılması,
yöntemsel açıdan devrimci diyalektikten uzaklaşmakla mümkündür.
İdeolojik açıdan o, öncesiz ve sonrasız bir an’ın gerçekliğiyle sınırlı
olarak düşünen oportünüst gerçekçiliğin tarihteki en ünlü ismi
Bernstein’la aynı kafadadır: “Mevcut hareket her şeydir, nihai amaç
ise hiçbir şey!..”.
Bu yöntemin ve bu kafanın, politikanın bütün temel sorunlarında
olduğu gibi parti sorunu ve devrimci öncü sorumluluklarının kavranışı
konusunda da tutarlı ve bütünlüklü devrimci bir yaklaşım ve tutumun
sahibi olabilmesi ya rastlantılara kalmıştır ya da geçici ve eğreti
çakışmaları yansıtır.
Leninist “esas halka” kavrayışı nasıl yozlaştırılır
Araçların amaç’tan kopartılarak kendi başlarına birer amaç haline
getirilmeleri de dahil parti sorununda bütün’ün parçalanmasının
çok karşılaşılan iki yönteminden biri, sınıf mücadelesinin değişik
cepheleri arasındaki iç bağlantıların koparılması temelinde -ya da
bu anlama gelmek üzere- devrimci öncülük misyonunun yüklediği
sorumlulukların devrimci bir bütünlükten uzak ele alınışıdır; bununla
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da yakından bağlantılı olan diğeri ise Leninist “esas halka” anlayışının
çarpıtılmasıdır.
Leninist “esas halka” kavrayışı, devrimci bir taktik önderlik sanatının
ustalıkla uygulama becerisini gösterme zorunluluğu ile sık sık
karşılaşacağı ilkesel esaslarından biridir. Partiye ve proletarya
hareketine devrimci önderlik iddiası, bu zorunlulukla, özellikle de güçler
ve olanaklarla öncünün önündeki devrimci tarihsel sorumluluklar
bütünlüğü arasındaki dengesizliğin büyük olduğu durumlarda sık sık
karşı karşıya kalır. Lenin, “esas halka” kavrayışının amacı ve işlevini
şöyle tanımlar:
“...Basitçe devrimci ve sosyalizm yandaşı ya da komünist olmak
yetmez. Verili her anda, tüm zinciri sımsıkı elde tutmak ve
bir sonraki halkaya geçişi esaslı bir şekilde hazırlamak için,
vargücünle asılman gereken zincirin o özel halkasını bulmayı bilmek
gerekir, ve olayların tarihsel zincirinde halkaların düzeni, biçimi,
bağıntısı, birbirinden farkı, bir demircinin yaptığı normal bir zincirdeki
gibi kolay ve basit değildir”. (Lenin, Sovyet İktidarının En Yakın
Görevleri, SE 7. cilt, sf. 361, abç)
Dikkat edilirse, eldeki bütün güç ve olanaklarla yüklenildiği taktirde,
öncünün ve sınıf hareketinin önündeki diğer tarihsel sorun ve
yükümlülüklerin çözümünü de kolaylaştıracak, bu özelliği ile öncüyü
ve sınıfı tarihsel-siyasal bakımdan en kısa yoldan en tam ve en doğru
devrimci sonuçlara götürecek olan “zincirin bu özel halkasını” doğru
belirlemek, sadece eldeki güçlerin ve olanakların akılcı ve verimli
kullanılabilmeleri olanağını sağlamakla sınırlı kalmayan bir işlev
ve öneme sahiptir. Diğer bazı süreçlerin, etken ve görevlerin belli
bir süreliğine veya bir parça ihmali pahasına da olsa asıl dikkat ve
enerjinin üzerinde yoğunlaştırılması gereken dinamiklerin ve görevlerin
seçilmesi olarak da tanımlayabileceğimiz “esas halka” kavrayışı,
komünist öncü parti ve önderliğe, etkenler ve görevler karmaşası
içerisinde kaybolma ya da sürüklenme tehlikesinin üzerine çıkarak
süreçleri yönetebilme olanağını kazandırır; yani ‘öncülük’ misyonunun
yerine getirilmesini kolaylaştırır. Ancak sadece “esas halka”nın doğru
belirlenmesi ile sınırlı olmayan bir koşulla: Dikkatin ve enerjinin “esas
halka” üzerinde yoğunlaştırılabilmesi için bir süreliğine ve bir parça
ihmal edilmeleri göze alınan etkenler, dinamikler ve görevlerin, esas
halka olarak seçilip yüklenilen alanda kaydedilen gelişmeleri dahi bir
süre sonra anlamsız ve etkisiz hale düşürecek ölçülerde ihmal
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edilmemeleri kaydıyla…
Bu uyarıyı Lenin de yapmaktadır zaten. Formüle ettiği “esas halka”
kavrayışının esprisini, özgün yönünü kuşkusuz, “zincirin o özel
halkasının -tabii ki devrimci açıdan isabetli olarak- belirlenmesi”
oluşturur fakat iş bununla bitmez. Uygulamada, özellikle de tartışmalı
durumlarda bütün dikkatler daha çok bu “esas halkanın” doğru olup
olmadığı üzerine toplanır, sorun genellikle bu sınırlar içinde ele
alınıp tartışılır ama, bu arada, o belirlemenin isabet ve geçerlilik
derecesini de tayin eden asıl unsurlar gözden kaçırılmış olunur.
Lenin’in tarihsel pratiği de bir yana, şu alıntının içinde bile açık seçik
vardır halbuki o temel unsurlar:
1) Verili anda, 2) tüm zinciri sımsıkı elde tutmak, 3) bir sonraki halkaya
geçişi esaslı bir şekilde hazırlamak...
Bunlardan birincisi “somutluk” zorunluluğunu hatırlatır, ikincisi
“bütünlük” zorunluluğunun altını çizer, üçüncüsü “gelecek perspektifiamaç’la bağıntılılık” zorunluluğuna dikkati çeker.
Bu üç asli öğeden yoksun, bunların herhangi birini dahi dışarda
bırakan bir “esas halka” anlayışı ve uygulaması, konuya ilişkin Leninist
anlayışın canına okumakla kalmaz; onu, amacının ve devrimci
işlevinin tam tersi yönde, parçaların mutlaklaştırıldığı ya da aracın
amaçlaştırıldığı bir oportünizmin dayanağı ve kılıfı haline getirmiş olur.
Marksist devrimci bütünlük kavrayışından ve onun belirli bir tarihsel
evrede somut ifadesini oluşturan devrimci bütünsel bir yaklaşımdan
uzak bu oportünizm, doğası gereği, süreklileşmiş bir tekyanlılıkla
malul “parça devrimcilik” üretir. Bu onun “genel karakteristiği”dir.
Ayrıca devrimci bütün’ün hangi parçasını (ya da hangi aracı) seçerek
mutlaklaştırıyor, onu bütün’ün ve amacın önüne nasıl geçiriyorsa,
bu ayrıca onun özgün karakterini, Türkçe’deki güzel bir deyimle
‘meşrebini’ ele verir.
İşlevsizleşenin dahi yaşatılması, partinin öldürülmesi anlamına
gelir
20. yüzyılın parti ve sosyalizm pratiklerinde düşünce ve eylemde
donmanın, bürokratik revizyonist yozlaşma süreçlerinin önemli
nedenlerinden biri de ölçü deformasyonudur. Partinin toplam
performansı ve çizdiği profil başta olmak üzere birimlerin, organların,
kadroların faaliyetlerinin değerlendirilmesi sırasında, nesnel devrimci
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ölçülerin ve ölçümlerin yerini keyfilik ölçüsünde bir sübjektivizmin,
durumdan duruma, kişiden kişiye değişen ilkesiz yaklaşımların,
düpedüz burjuva kapitalist ölçütlerin vb. kullanılmasının alması gelir.
Bunun gerisinde bürokratik bir yozlaşma vardır ve önceleri zaten
ideolojik bir yozlaşma süreci olarak başlayan bu süreç, beraberinde de
kendi ölçülerini, kendi hukukunu, kendi reflekslerini ve alışkanlıklarını
getirmemezlik etmemiştir. Parti (ve devlet) işleri ve ilişkilerinde
bürokratik ideolojinin bir ayağını da zaten, maddi, ekonomik, tarihsel ve
diğer etkenlerle birleşik olarak değerler ve ölçüler alanında da Marksist
devrimci bütünlük anlayışından ve komünizm idealinden uzaklaşma
oluşturur. Daha sonra altyapı da buna uygun hale getirilmiştir.
Enver Hoca’nın, SBKP’deki revizyonist yozlaşma sürecine dair
çözümlemeleri arasından, partinin devrimci dinamizmini kaybetmesi
kapsamında 1. bölümde aktardığımız şu tespiti, burada bir kez daha
hatırlanmalıdır:
“... onların arasında ilkin tümü içinde ve açık bir biçimde olmasa
da, devrimci gelişme duygusuna yabancı bir durağanlık duygusu
tedrici olarak yayılmaya ve kristalize olmaya başladı. (...) Bunların
çalışmalarındaki başarılar, kendini beğenmişlik duygusunu besledi
ve bunun yanı sıra Sovyet kadroları proleter alçakgönüllülüklerini
kaybettiler, çok çalışmış ve mücadele etmiş oldukları gerekçesiyle
‘siyasi olarak haklı’ diye tanımladıkları uygunsuz talepler ileri sürmeye
başladılar. Gitgide daha sorumlu mevkilere yükselme hırsları, kişisel
refah ve konfor istekleri gelişti ve giderek bürokrasi, entelektüalizm ve
teknokratizmle enfekte oldular...” (Enver Hoca, Leninist Devrim ve
Kadrolar, sf. 78)
Bu çözümlemenin devamında, bir bakıma da onun biraz daha
açımlanmış bir ifadesini oluşturan şu tespit de, şu anki konumuz
açısından eğiticidir:
“... Bu şartlar altında, proleter olmayan, işçi sınıfına yabancı
duyguların ve bakış açılarının SBKP içinde, komünistlerin saflarında
ve birçoğunun bilinçlerinde kök salıp gelişmesi anlaşılır bir şeydir.
Kariyerizm, kölece boyun eğme, şarlatanlık, ahbap çavuşluk, anti
proleter ahlak vs. gelişti ve partiyi içten kemirdi, sınıf mücadelesi
ve özveri ruhunu boğdu, bireysel ayrıcalıklarla ve mümkün olduğu
kadar az iş ve emekle ‘iyi’ ve rahat bir yaşam özlemini körükledi.
‘Bu sosyalist devlet için çalıştık, mücadele ettik ve kazandık. Şimdi
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ona sahip çıkalım ve ondan yararlanalım. Dokunulmazlığımız var,
geçmişimiz her şeyi örtüyor’. Bu, Sovyetler Birliği’nde yaratılan
burjuva ve küçük burjuva bir zihniyetti ve asıl tehlike, bunun diğerleri
için örnek olmak zorunda olan kusursuz geçmişe sahip ve proleter
kökenli eski parti kadroları içinde gelişiyor olmasıydı. Güzel sözcükler,
devrimci cümleler ve Lenin ve Stalin’in teorik formüllerini kullananlar
ve diğerlerinin çalışmalarından yararlanarak ün kazananların birçoğu
kötü örnek oldular; üstelik bunlar yönetimde ve çeşitli aygıtların
başındaydılar. SSCB’nin KP’nde, bürokratik kadrolardan oluşmuş bir
işçi aristokrasisi yaratılmaktaydı...” (Enver Hoca, age, sf. 95,)
Burada çizilen tablo, hatırlatalım ki bir günde ya da bir ayda ortaya
çıkmadı. Yıllara yayılmış ince bir hastalık süreci biçiminde partinin
bünyesini sardı ve sonuçta sadece bazı güçler ve kadroların
çürümesiyle de sınırlı kalmayarak partinin bütününü içinden çürütüp
çökertti.
Sadece SBKP ile de sınırlı kalmayan böyle içten çürüme, bürokratik
revizyonist yozlaşma ve nihayet sınıfa ve komünizm davasına
yabancılaşarak ona zarar veren bir konuma sürüklenen diğer tarihsel
deneyim örneklerinden de alınması gereken başlıca derslerden biri
de, devrimci işlevselliğini yitirmiş hiçbir organ, kurum ve bireye
asla dokunulmazlık tanımamak olmalıdır. Herhangi bir kafakol
hesabının olmadığı en iyiniyetli durumlarda bile bu, bütünü, partiyi,
amacı belirli bir parça uğruna -bu “parça” ister bir birim ya da organ
olsun isterse bireyler- feda etmek anlamına gelir. Devrimci bir sınıfın
partisinde ve devrimci bir parti düşüncesinde bu tarz bir tutuculuğun
artık yeri olamaz ve olmamalıdır!..
Ayrıca bu tutum, sadece organlar, birimler, çalışma alanları ya da
bireylerle sınırlı da kalmamalıdır. Devrimci işlevsellik ölçütü,
mücadele ve örgütlenme biçimleri açısından da geçerli bir ilkesel
yaklaşım olmak zorundadır. Bu alanda da, ömrünü doldurmuş
biçimlerde ısrar, partiyi zamanın gerisinde kalmaya, hayattan ve
gerçeklerden olduğu gibi sınıftan ve kitlelerden, onların yeni ihtiyaç ve
beklentilerinden de kopup bunlara yanıt veremez duruma düşmeye
sürükler. Devrimci sonuçlar elde etmekte geçmişte ne kadar işlevli
olmuş olurlarsa olsunlar, değişen koşullara, mücadelenin ve sınıfın
farklılaşan ihtiyaç ve beklentilerine artık yanıt olamayan, kendisinden
beklenen işlevleri yerine getirmek şurada dursun gelişmenin ve
farklı arayışların önünü de tıkayan mücadele ve örgütlenme biçim
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ve yöntemlerinde, mekanizma ve sistemlerinde ısrarlı bir biçim
fetişizminden de, fetişizmin diğer biçimleri gibi uzak durmak gerekir.
Aksi taktirde parti, kendi gelişiminin ve değişiminin önünü kendi
elleriyle tıkayıp kesmiş olur.
Sonuç olarak, 20. yüzyılın parti ve sosyalizm pratiklerinin tarihsel
gelişme seyirlerinden bu konuda çıkartılması gereken dersler
kapsamında özellikle şu noktaların altı çizilmelidir:
1) Devrimci bütünlük düşüncesinden her uzaklaşma, bunun
özgül biçimleri olarak araçların amaçlaştırılması, parçaların
mutlaklaştırılması, partinin sadece öncü konumunu yitirmesi ile sınırlı
kalmayıp onun devrimci özelliklerini de yitirmesi tehlikesini
içlerinde taşıyan sapmalardır. Bunlar, “kendinde şey”/ “her şey” haline
getirdikleri araçların, biçimlerin, yönlerin ve parçaların özelliklerine
bağlı olarak oportünizmin şu ya da bu özel türüne yol açarlar.
Fakat bu “özel” karakterlerinden de önce, hepsinin ortak bir özelliği
olarak “parça devrimcilik”- “parça kültür” üretirler. Tutarlı bir
devrimciliğin baştan sakatlanmasına neden olan genel bir oportünizme
düşünsel temel ve ideolojik bir meşruiyet kılıfı hazırlamış olurlar.
Parça’yı bütünün yerine geçiren ve onun “bütün zannedilmesini”
ideolojik açıdan doğallaştırıp teorize edişiyle bu zihniyet, nesnel
nedenler ve olanaksızlıklardan kaynaklanan zayıflıklar ve yetersizlik
hallerinden farklı olarak -onlar bu halleriyle tarihsel bakımdan “geçici”
bir yapıya sahiptirler- “sınırlı bir devrimciliğe” süreklilik kazandıran
kalıcılaşmış bir zayıflık etkenidir.
Devrimci bir iktidar bilinci ve iddiası yitirilmediği sürece parti için
de bireyler açısından da, elde olmayan nedenlerden kaynaklanan
sınırlılık ve zayıflıkları bir biçimde giderme, aşma, kapatma şansı ve
potansiyel olanakları her zaman için vardır ya da bulunabilir. Fakat
bu “parçacı” oportünist zihniyet yapışkandır; kalıcılığı ölçüsünde de
öldürücüdür. Dolayısıyla, devrimi örgütlemek ve komünizmin ilk evresi
olarak proletarya sosyalizmini inşa etmek amacında samimi ve tutarlı
bir devrimci öncülük iddiası, bu sinsi oportünist zihniyetten kendisini
mutlaka kurtarmak ve uzak tutmak zorundadır!..
2) Öncü partinin kendisi de dahil proletarya devrimi ve
sosyalizmi inşanın hiçbir aracı, amacın üstünde değildir ve
asla da gelmemelidir!.. 21. yüzyılın partisi, bu anlamda kendisini
fetişleştirmenin bütün biçimlerinden ve her türlü fetişten uzak
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tutmalıdır!.. Partinin kendisinin, onun belirli bir işlev ya da aparatının,
devrimci açıdan daha önce işlevli olabilmiş herhangi bir örgütlenme
ve mücadele biçim ve aracının, proletarya devriminin örgütlenmesi
ve komünizm tarihsel amacından kopartılarak “kendinde şey” haline
getirilmesi yönündeki her eğilim, anlayış ve tutum, partinin rolünü ve
işlevini devrimci açıdan tarihsel geçerlilik sınırları dışına taşırmaya
çalışan bir deformasyon ve yozlaştırma girişimi olmanın yanında
tutuculuk, dogmatizm, bürokratizm ve sınıfa yabancılaşma belalarını
da yanında getiren öldürücü bir tehlike kaynağı olarak görülüp
üzerine derhal ve kararlılıkla gidilmelidir!...
3) Parti, faaliyetleri sırasında hiçbir aracı ve biçimi mutlaklaştırmaz.
Onları, yararlılıklarından da önce, tarihsel amaçlarına uygunluk
temelinde belirler ve her adımda bu temel koşulu gözeterek kullanır.
Amaçlarını araçlara değil, seçtiği ve kullandığı araçları ve biçimleri
amaçlarına tabi kılar. Bu koşulun yanında, onlarda yararlılık öğesinin
varlığını da gözetir.
Bu anlamda, bu her iki temel öğenin birlikte ifadesi olarak devrimci
işlevsellik ölçütü, partinin mücadele ve örgütlenme araç ve
yöntemlerinin seçimi sırasında esas alacağı ölçütlerin başında gelir.
Proletaryanın devrimci öncüsü, mücadele ve örgütlenmenin hiçbir
araç ve yöntemine, “kendinde şey” olarak mutlak bir “devrimcilik”,
“olumluluk ya da olumsuzluk”, “geçerlilik ya da geçersizlik” vb. biçmez.
Bunun bir devamı olarak parti, kendisini belirli biçimlerin varlığı ya
da yokluğu, kullanılması ya da kullanılmaması vb. ile tanımlayan
“biçime dayalı devrimcilik” anlayışını “çocukça” bir yaklaşım
olarak hor görüyle reddeder. Devrimci özün kendisini ifade edişi
olarak biçimlerin, sınıf mücadelesinin gelişim seyri, devrimin ve
proletarya sosyalizminin örgütlenmesi sırasındaki önem ve rollerinin
bilinciyle hareket etmekle birlikte, öte taraftan kendisini hiçbir zaman
-özellikle de içerikten soyutlanmış- biçimlerin tutsağı haline getirmez!
4) Parti, kendisini ve tüm parti güçlerini, proleter dünya görüşünün
temel ideolojik ve moral değerleri kapsamında: en başta emeğe
saygı, yoldaşlığa saygı, parti ve komünizm davası için yapılan her
hizmete ve katkıya saygı, proleter vefa ve kadirbilirlik duygularıyla
donatıp eğitmeyi bir görev olarak bilir. Bunu ideolojik şekillenme ve
eğitimin temel bileşenleri arasında görür. Proletaryanin temel insani
vasıfları ve ahlakının kristalize olmuş ifadeleri arasında yer alan
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bu değerlerin çarpıtılıp istismar edilmesine de aynı titizlikle meydan
vermez. Bu bağlamda, emeğe saygının ve yoldaşlık hukukunun,
parti içinde özel bir konum, ayrıcalık ve dokunulmazlık konusu
haline getirilmesine göz yumamaz, Bu anlama gelecek tutum ve
uygulamalardan özenle kaçınır. Proletaryanın komünist öncüsünün
içinde tabular ve kutsallar olamaz!.. Parti özellikle de devrimci
işlevselliklerini yitirmiş hiçbir kurum, organ ya da bireye, herhangi bir
gerekçe ve bahaneyle asla “dokunulmazlık” tanımaz!
5) Yaşayan organ ve bireylerin dışında partinin ölümsüzleşen
değerlerinin anılarının yaşatılması sırasında da bu yönlü kaymalara
düşmez; onların anılarının yaşatılıp yüceltilmesi ile onları “insanüstü
varlıklar, azizler” vb. haline getirerek “kutsallaştırmayı” birbirlerinden
ayırır ve partinin genç kuşaklarını da bu ayrımı yapabilecek bir bilinç
ve duyarlılık temelinde eğitip şekillendirir.
Aynı şekilde parti tarihinin yazımı sırasında da devrimci tarihsel
materyalist bir tutumu asla terketmez; olayları, süreçleri ve bireyleri
idealize etmeye dayalı “resmi tarihçi” tutum ve yaklaşımlarla
arasına ilkesel bir sınır çizer!..
*****
“...bugünkü toplumun bütün hayat koşulları, en insandışı yanlarıyla,
proletaryanın hayat koşullarında yoğunlaşmış bir haldedirler.
Proletaryada insan, gerçekten kendi kendisini yitirmiş; ama aynı
zamanda da bu yitirişin teorik bilincine ermiştir. Proletaryada,
bunun yanı sıra bir şeye daha ermiştir insan: Sefalete; Sefaletten
kaçınamamaktadır artık, mazur gösterememektedir sefaleti kendi
kendine; sefalet, zorunluluk’un pratikte dile gelişi olarak, kaçınılmaz
bir şekilde kendini kabul ettirmektedir ona, ve onu, böyle bir
insandışılığa kadar doğrudan doğruya isyana zorlamaktadır. İşte
bunun içindir ki proletarya, kendi kendini hürleştirebilir; ve zorunlu
olarak da hürleştirecektir.
Ne var ki, proletarya, ancak kendi hayat koşullarını yıkarak
hürleştirebilir kendi kendini. Ve proletarya, kendi hayat koşullarını,
bugünkü toplumun bütün insandışı hayat koşullarını (proletaryanın
kendi durumunda özetini bulan bu koşulları) ortadan kaldırıp
yıkmaksızın yıkamaz. Proletaryanın o amansız, ama güçlendirici
emek okulundan geçişi boşuna değildir. Şu ya da bu proleterin, ya da
hatta tüm proletaryanın, şu an için hangi ereği tasarladığını bilmek
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söz konusu değildir artık burada. Sözkonusu olan, proletaryanın ne
olduğu’dur; ve bu varlığı’na uygun olarak, tarihsel bakımdan neyi
yapmak zorunda kalacağıdır...” (Marks-Engels, Kutsal Aile)
SON
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DİPNOTLAR
1: Marks, birbirlerinden ayrı ele alınamayacak olan fetişizmle meta ilişkisini şöyle tanımlar:
“.. Emek ürünlerine, meta olarak üretildikleri anda yapışıveren ve bu nedenle meta
üretiminden ayrılması olanaksız olan şeye, ben, fetişizm diyorum” (Kapital, I. cilt,
sf. 88, abç) Bu nedenle fetişizm nasıl ki metanın olduğu yerde, ona anında yapışan bir
özellik olarak ortaya çıkıyorsa; fetişizmin ortaya çıktığı yerde, onun “yapıştığı” ilişkide de
metalaşma/metalaştırma var demektir. O, kendisiyle birlikte bu temelde kurulan ilişkileri de
aynı yönde bozar, farklılaştırır; sınıfa ve kitlelere tepeden bakan yabancılaşma, parti içinde
kadrolara ya da yoldaşlara aynı şekilde yukardan bakan, onların emeklerini ve ortak davaya
katkılarını “değişim değeri” ölçütüne vurarak değersizleştirmeye çalışan “ben neymişim be
abi’cilik..” vb. gibi bozulmalar üretir.
2: Marksist eğilimli akademisyenlerden F. Ercan’ın, son 10-15 yıldır yine “akademik
marksist” çevrelerde yaygın taraftar bulan “Eleştirel Gerçekçilik” akımının önde gelen ismi
Roy Başkhar’ın ve diğerlerinin çalışmalarından da yararlanarak geliştirdiği şu Marksizm
yorumu, bu konuda bir fikir vermeye yeterli olur herhalde:
“En genel tanımı ile Marksist ontoloji (varlık, varlıkbilimi -nba) özünde ilişkisel ve
epistemolojiktir. Marksist ontoloji ilişkiseldir, çünkü toplumsal bütün (abç) bir dizi ilişkiler
toplamıdır, (...) Bu tür bir ele alış, sonuçta, toplumu ilişkiler bütünü olarak ele alır
(abç) ve bu ilişkiler bütünü içinde herbir değişkenin ancak bir diğer değişken aracılığıyla
tanımlanacağı (abç) ısrarla vurgulanır. (...) Kapitalist toplumu atomistik bir ontolojiden
hareketle tanımlayan egemen iktisat yazınına karşı Marks ve Marks’ı izleyen Marksistlerin
temel kaygısı, kapitalist toplumu bir bütün olarak ele almaktır. Marksist ontolojide ele alınan
‘bütün’ kavramı, (...) Hegelyan bütünsellik kavramından tamamen farklıdır. (...) Marks’a
göre toplum, birbirleriyle ilişkili olmakla birlikte, tek bir unsura indirgenemeyecek farklı
unsurlardan (düzeylerden; ekonomi, siyaset, ideolojiler) oluşan bir bütündür” (F. Ercan,
Para ve Kapitalizm. sf. 56-57-58
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