Uygun isim bulmak...

Ülkede o kadar çok devrimci, komünist örgüt var ki, uygun isim bulmak zorlaştı. Son olarak
ÖDP, Sol Parti adını almış ve bence uygun olmayan bir isim bulmuş.

İsmini değiştirerek bir örgütün temel görüşlerinin değişeceğini sanmıyorum. Değişenin ne
olduğu yazılı ifade edilirse ve yazılan da hayata uygulanırsa ancak o zaman inandırıcı olur.
Bunun dışında şu veya bu ismi almakla bir şey olmaz.

Sol’un neden uygun bir isim olmadığını sorabilirsiniz.

Almanya’da Sol Parti var ama bu parti Almanya’dadır, Türkiye’de değil. Federal Meclis’e her
seçimde 70-80 milletvekili sokan, eyalet parlamentolarında ve belediyelerde bulunan bir parti.
Almanya’da parti enflasyonu olmadığı için isim zamanla tutabildi. Sol Parti dışında Almanya
Komünist Partisi (DKP) var, MLPD (Almanya Marksist Leninist Partisi) var, KPD (Almanya
Komünist Partisi) Yeniden Kuruluş var. Bildiklerim bunlar ve Sol Parti dışındakilerin oy oranı
yüzde 1 bile değildir hatta 1’den çok sıfıra yakındır denilebilir.

Bu nedenle Almanya’daki bir isim Türkiye’ye taşınamaz.

Avrupa Sol Partisi var diyeceksiniz…

ASP’nin adı vardır kendisi yoktur. ÖDP de buraya üye idi galiba. Bu parti Sol Parti’den önceki
PDS zamanında İtalyan Rifandazione (Komünist Partisi Yeniden Kuruluş) ile birlikte kurulmuş,
ardından başka partiler de katılmıştı. Rifandazione o dönem yaygın olan Avrupa Forumu gibi
kitle hareketleriyle yakın ilişkisi olan bir örgüttü, büyük gelecek vaat ediyordu ve ardından
kendilerini tasfiye ettiler. Seçimlerde iyi oy aldılar, koalisyona bile girdiler, politika olarak savaşa
karşıydılar ama koalisyonda Irak savaşını savundular ve siyaset sahnesinden neredeyse yok
oldular.
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ASP kurulalı on yıldan fazla oldu ve kayda değer bir eylem yaptığını duymadım.

Avrupa Sendikalar Birliği gibi Avrupa çapında tek eylem örgütleyemedi.

Düzenli olarak toplanır ve açıklamalar yaparlar ama bununla bir şey olmaz.

Avrupa ülkelerindeki komünist partilerinin bir bölümü de düzenli olarak toplanır, kapitalizmin kriz
içinde olduğunu ve mutlaka çökeceğini açıklar ve dağılırlar.

Bildiğim kadarıyla Türkiye’de Komünist Partisi bu platformun üyesidir; toplantı düzenlenince
duyurusunu yapar; toplantı yapılır, komünist açıklama yapılır ve dağılırlar.

Küçük bile olsa somut iş yapmak önemlidir ve açıklama yapmaktan kolay şey de yoktur.

1990’lı yıllarda Küba ile dayanışma eylemleri vardı. SSCB’nin dağılmasının ardından Küba
ekonomisi özellikle zor durumdaydı ve somut dayanışma yerine “sosyalist Küba’yı
desteklediğini” ilan etmenin herhangi bir anlamı yoktu.

İki somut dayanışma örneği vereyim:

Fransız Komünist Partisi her ay Küba’ya bir gemi kaldırıyordu. Gemi yardım malzemesiyle
doluydu.

Almanya Komünist Partisi Küba’ya teknik bir heyet gönderir. Adamlar bir metal atölyesi kurarlar,
nasıl çalıştığını da oradakilere öğretirler.
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Ek olarak değişik ülkelerde Küba’ya seyahat büroları kuruldu, insanlardan ada ekonomisine
katkı için tatillerini burada geçirmeleri istendi ve sosyalist olmasa bile ABD’nin politikasına gıcık
olan çok sayıda kişi adaya gitti, para harcadı, ekonomiye katkı yaptı.

Somut dayanışma böyle oluyor. Gücünüz azdır, az yaparsınız ama somut bir şey yaparsınız.

Bence ÖDP’nin önceki adı daha uygundu, bizde sol belirsiz bir şeydir.

Komünistin milliyetçisini de gördük gerçi ama bu konuda yalnız değiliz. Yunanistan Komünist
Partisi de milliyetçi bir partidir.

Sol dediniz mi CHP’nin sol kanadına kadar içine çok şey giriyor.

“Sol Kemalistler” diye bir kavram da var ya da kemalizmin genel olarak sol olduğunu savunanlar
da bulunuyor.

Ecevit de solcu sayılıyor kimilerince…

Sol bu nedenle uygun bir isim değildir ama kendileri bilir.
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