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Çöken duvarın altından
çıkma kılavuzu

Can Ilgın

2009 yýlý Berlin Duvarý’nýn çöküþünün 20. yýlýydý. Duvarýn çöktüðü yýl 
1989, ayný zamanda, bütün Doðu Avrupa ülkelerinde kendilerine sosyalist 
adýný takan rejimlerin devrildiði yýldý. Sonra 1991’de sýra 20. yüzyýlýn sos-
yalizm deneyiminin en geliþkin laboratuvarý olan Sovyetler Birliði’ne geldi. 
Onu 1992’de Arnavutluk izledi. Yugoslavya’nýn çöküþü ve daðýlmasý daha 
sancýlý oldu, emperyalizmin askeri yöntemler de dahil müdahalesini gerektir-
di. Bugün hâlâ “Komünist” adýný taþýyan bir partinin yönetimindeki Çin’de 
ise kapitalizme geri dönüþ daha az sarsýntýyla ve (henüz) siyasi rejim altüst 
olmaksýzýn geçekleþiyor. Bugün geçmiþte “sosyalist” olarak anýlan ülkelerden 
geri kalanlarý, Küba hariç tutulursa, ciddiye bile almak mümkün deðil. Bir 
zamanlar “dünyanýn üçte birinde” geçerli olduðu söylenen sosyalizm, þimdi 
tek bir adanýn sýnýrlarý içine sýkýþmýþ durumda.

Genç kuþaklar, sosyalizmin tarihini özel olarak araþtýranlar hariç, 
1989 öncesinde söylenenler ile 1989’dan sonra yaþananlarýn ne kadar bü-
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yük bir çeliþki oluþturduðunu anlayamazlar. Sovyetler Birliði’nde geçerli 
“sosyalizm”e iman etmiþ olanlar için bu ülke “sosyalizmin anavataný” idi, 
onun “Komünist” Partisi ise dünya sosyalizminin öncü gücü. Maocular ise 
Sovyet “sosyal emperyalizm”ine karþý hakiki sosyalizmi Çin’in yaþattýðý ko-
nusunda çok iddialýydýlar. Bugünün gençlerinin kulaklarýný týrmalayabilir ama 
dünya ve Türkiye solunda “Enver Hocacýlar” bile vardý. 20. yüzyýl boyunca 
çeþitli ülkelerde yaþanan nice devrimin ürünü olan sosyalizm, bunlara göre, 
küçük köylü Arnavutluk toplumunda öncüsünü buluyordu! Sonra bu hakiki 
sosyalizmlerin her biri iskambilden yapýlmýþ birer þato gibi çöktü!

Marksizmin gerçek temsilcisi olduðunu söyleyen bu ekollerin dünyadaki 
ve Türkiye’deki teorisyenleri þimdi kendilerini hayretle seyreden izleyicileri-
ne... ayný hayret dolu bakýþlarla bakýyor! Berlin Duvarý’nýn çöküþünden 20 yýl 
sonra, bu dünya tarihsel geliþme konusunda Stalinist solun dile getirdiði, incir 
çekirdeðini dolduracak tek bir teorik açýklama yok!

Tabii, bu durumda kusuru Marksizme, çoðu zaman da (Marx’a dil uzatmak 
daha zor olduðu için) Leninizme yükleyen yükleyene. Kendine “Marksist” 
diyenler yaþanan deneyim konusunda sessizliðe gömülürse, bilgisayar diliy-
le “default” çözüm, elbette çöken rejimlerin büyük bir ikiyüzlülükle sahip 
çýktýklarý Marksizmin yerden yere vurulmasý olacaktýr. Ýster “sivil toplumcu” 
deyin, ister “sol liberal”, liberal demokrat teori bugün dünyada ve Türkiye’de 
solun hakim teorisi haline geldiyse, bunun sorumluluðu, duvarýn çöküþünden 
sonra bile eski dogmalarýný sorgulamayan Stalinist sola aittir. 

Ama þimdi dev bir ironi ile karþý karþýyayýz. Son bir yýldýr, dünya kapi-
talizminin tarihinin en büyük krizlerinden birine boylu boyuna gömülmesi, 
tam da “duvarýn çöküþü”nün 20. yýlý olan 2009 yýlýnda burjuvazinin mutemet 
yayýn organlarýnda bile þu cümleyi tekrar tekrar okumamýza yol açtý: Marx 
haklý çýktý! Hiç olmazsa soru kipinde. Ama Marx ayný zamanda “sosyalizmin 
çöküþü” ile birlikte bütünüyle yanlýþlanmamýþ mýydý? Büyük düþünürün ken-
disinin Kapital’de artý-deðerin sýrrýný ortaya koymaya giriþirken söylediði gibi 
“Hic Rhodus, hic salta!” Yani sokak diliyle söyleyecek olursak, çýkabilirseniz 
iþin içinden çýkýn bakalým. Ýnsanlýk, yüzlerce yýldýr yapýlan sosyal teori 
çalýþmalarýndan sonra, 21. yüzyýlýn baþýnda kendini pusulasýz mý buldu?

Elbette hayýr. Marx’ýn kurduðu sosyal teori hem kapitalizmin ortadan kalkýþ 
dinamiklerini hem de sosyalizmin onun yerine yükseliþinin mantýðýný bütün-
sel bir tutarlýlýk içinde ortaya koymuþtur. Ama genç kuþak buna inanamýyor, 
çünkü sosyalist solun büyük bölümü duvarýn altýnda kalmýþtýr. Marx’ýn 
teorisini inandýrýcý biçimde savunabilmek için önce duvarýn altýndan çýkmayý 
bilmek gerekir. Mehmet Ýnanç Turan’ýn Yaþanmamýþ Sosyalizm kitabý iþte bu-
nun için çok önemli.
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Devrimci Marksizm

Turan, 150 küsur sayfalýk kýsa, özlü, kolay okunabilen bir kitapta, 
yukarýdaki paradoksun (“Marx hem haklý çýktý, hem haksýz” paradoksunun) 
üstesinden gelmenin temellerini ortaya koyuyor. 20. yüzyýl boyunca sosya-
list inþa konusunda en ileri gitmiþ olan Sovyetler Birliði sosyalist deðildi. 
Sovyetler Birliði’nin inanmýþ savunucularýnýn onyýllar boyunca tarihin zafer 
kazanan ilk ve en büyük sosyalist devriminin ve dünya politikasýnda bir süper-
güç haline gelen bir devletin aðýrlýðýndan yararlanarak bütün dünyaya yaydýðý 
düþünceler, Stalin’in bürokrasinin hakimiyetini kurduðu dönemden itibaren, 
Marksizmden tam bir kopuþu temsil eder. Sovyetler Birliði’nde ve “sosya-
list” olarak anýlan öteki ülkelerde yaþanan deneyimin çöküþünü Marksist te-
orinin iflasý olarak yorumlamak, Marksizmin programý hakkýnda hiçbir þey 
bilmemekle veya onu görmezlikten gelmekle eþanlamlýdýr. Turan bu temel 
tezi, baþta Marx, Engels ve Lenin olmak üzere klasik çaðýn devrimci Marksist 
teorisyenlerinden doðrudan alýntýlarla kanýtlýyor. 

Kitabýn büyük bölümü, Sovyetler Birliði’ndeki bürokratik diktatörlüðün 
özürcülerinin (apolojistlerinin) Marksist teoriyi nasýl tahrif ettiðine ayrýlmýþ. 
Son elli sayfada ise, bu teorik tahrifatýn hangi tarihsel geliþmelerin ürünü olduðu 
açýklanýyor. Özellikle 1930’lu yýllar üzerinde odaklaþan Turan, Sovyetler 
Birliði’nin çöküþünün taþlarýnýn o dönemde örülmeye baþladýðýný, çöküþten 
sadece Gorbaçov’un sorumlu tutulmasýnýn bütünüyle yanlýþ olacaðýný ortaya 
koyuyor. Bu bölümün daha kapsamlý ve derinlemesine yazýlmasý daha  yararlý 
olurdu, ama okuyucu burada sosyalist toplumun neredeyse ideal biçimi ola-
rak sunulan bürokratik diktatörlüðün ne tür bir süreç içinde kurulduðunun ve 
yaþadýðýnýn ipuçlarýný bulacaktýr. 

Turan’ýn kitabýnda ortaya çýkan tablo, solda yaygýn olarak kabul gören 
anlayýþtan bütünüyle farklý. Ýnsanlýðýn bugün dünyayý yangýn yerine çeviren 
büyük krizle birlikte yeniden bir kavþaða geldiði düþünülürse, geçmiþte ka-
pitalizmin karþýsýna dikilebilmiþ tek alternatif olan sosyalizmin baþýna neler 
geldiðini anlamak herkes açýsýndan yakýcý bir önem taþýyor. 

Yeni kuþaklarýn vicdanlý insanlarýnýn son yýllarda en çok kulak verdikleri 
þiar “Baþka bir dünya mümkün” oldu. Bu þiarýn kasýtlý biçimde belirsizlik 
taþýdýðý ortada. Mümkün olan, nasýl bir dünya? Turan’ýn kitabý bu dünyanýn, 
görünüþün bütün aldatýcýlýðýna ve burjuvazinin bütün propagandasýna raðmen, 
hâlâ sosyalizm olabileceðini düþünmeye cüret etmek için vazgeçilmez bir oku-
ma. Çünkü, Nazým’a nazire ile söylersek, en güzel dünya, henüz yaþanmamýþ 
olan sosyalizmdir.


