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Sars›c› ve ayd›nlat›c›
geliﬂmeler
Son aylar›n olaylar› sars›c› oldu¤u kadar
ayd›nlat›c› da oldu. Özellikle zindan direniﬂi
eksenli mücadele süreci ve bunu izleyen
katliam sald›r›s›, ikisi bir arada, siyasal tabloya
ve yönelimlere oldu¤u kadar, siyasal güçler
plan›nda gerçek konumlara, kimliklere, karakterlere yeni aç›kl›klar getirdi. Bu geliﬂmeler
yaln›zca devrimci mücadelenin imkanlar›na
de¤il, yan›s›ra burjuva düzenin buna karﬂ› tahammülsüzlü¤üne de; yaln›zca devrimci direniﬂ çizgisinde kararl›l›¤a de¤il, sol reformist
ve liberal ak›mlar›n, bunlar›n temsil etti¤i ara
güçlerin tutars›z, kaypak ve ikiyüzlü konum
ve kimliklerine de bir kez daha ›ﬂ›k tuttu.
“Cezaevleri sorunu” ve burjuvazinin
acelesi
Haftalard›r partimizin konuya iliﬂkin de¤erlendirmelerinde bu sorunlar yeterli ölçüde
iﬂlendi¤i ve halen de iﬂlenmekte oldu¤u için,
burada yinelemelere girmiyoruz. Devletin hücre sald›r›s›yla burjuvazinin iﬂçi s›n›f›na ve
emekçilere yönelik sosyal y›k›m sald›r›s›
aras›ndaki kopmaz ba¤›n son geliﬂmelerle aç›kseçik ortaya ç›kt›¤›n›, bu temel önemde noktay›, burada bir kez daha vurgulamakla yetiniyoruz.
Burjuvazi için bütün sorun, sosyal y›k›m
sald›r›lar› alt›nda inleyen y›¤›nlar›n hoﬂnutsuzlu¤unun devrimci mücadele çizgisine kaymas›n› engellemektir. Bu hoﬂnutsuzlu¤u gidermek olanakl› olmad›¤›na göre, hiç de¤ilse tehlikeli patlamalara dönüﬂmesini engellemek,
bunu çok de¤iﬂik yol ve yöntemlerle ne edip
edip düzen kanallar› içerisinde tutmakt›r. ‹ﬂte

bunun temel güvencelerinden, olmazsa olmaz
koﬂullar›ndan biri de, bir bütün olarak devrimci
ak›m›n ezilip etkisizleﬂtirilmesi, böylece en
az›ndan solun reformist kesimleri gibi düzenin
icazet s›n›rlar›na raz› edilmesidir. Dahas›
burjuvazinin bunda acelesi de vard›r; iﬂçi ve
emekçilerin mücadelesi kontrol edilebilir
s›n›rlar› aﬂmadan, hele hele devrimci önderlikle
bir ilk anlaml› buluﬂmay› gerçekleﬂtirmeden,
bu alanda sonuç almak istemektedir. Bunu baﬂaramazsa e¤er, bu türden bir buluﬂmay› engelleyemezse e¤er, geliﬂmelerin kontrolden
ç›kaca¤›n›, iﬂinin bu noktadan sonra çok daha
zor olaca¤›n›, o deneyimlerden hareketle çok
iyi bilmektedir.
Hücre sald›r›s›ndaki aﬂ›r› ›srar›n ve bu
sald›r›y› baﬂar›ya ulaﬂt›rmak için toplu katliamlara varan ac›mas›zl›¤›n, “cezaevleri sorunu” olarak kodlad›¤› alanda bir an önce sonuç almak istemesinin gerisinde, iﬂte bu türden
bir temel s›n›fsal-siyasal amaç ve hedef vard›r.
Son olaylar›n ayan-beyan görülür hale getirdi¤i temel gerçek budur. ‹ﬂbirlikçi burjuvazinin en deneyimli temsilcilerinden olan ve
ömrünün bu son evresini ona unutulmayacak
hizmetlerde bulunmaya adayan Ecevit’in “cezaevleri sorunu”na iliﬂkin veciz ifadeleri, bütün
bunlar› her türlü tart›ﬂman›n ötesinde zaten
ortaya koymaktad›r. Daha önceleri içeriyi
kontrol edemezsek d›ﬂar›y› hiç edemeyiz diyen
bu yeminli sol ve devrim düﬂman›; katliam›n
hemen ard›ndan ve bir yeni y›l mesaj› olarak, “cezaevleri sorununu” güya art›k nihayet
çözmüﬂ olmay›, “gelece¤e umutla bakma”n›n
en temel gerekçesi olarak ortaya koyabilmiﬂtir.
Bu sözler herﬂeyi özetlemektedir.
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Sosyal y›k›m›n siyasal sonuçlar›na
haz›rl›k
Bu temel gerçe¤in ›ﬂ›¤›nda, Türkiye’nin
direniﬂe ve katliama eﬂlik eden güncel gerçeklerine k›saca yeniden bakal›m.
Sürekli yenilenerek ve böylece daha da
a¤›rlaﬂt›r›larak birbirini izleyen sosyal y›k›m
sald›r›lar›, düzenin iﬂçi s›n›f› ve emekçilere
karﬂ› bugünkü konum ve tutumunu özetlemektedir. Türkiye kapitalizminin yap›sal sorunlar›n›n a¤›r faturas› sürekli olarak iﬂçi s›n›f› ve emekçilere ödetilmektedir. ‹ﬂbirlikçi
burjuvazinin çözümsüz sorunlara biricik çözüm budur, bundan farkl› bir alternatifi de
yoktur. Kendisi bunun ve bunun yarataca¤›
sosyal ve siyasal sonuçlar›n çok iyi bildi¤i
için, sürekli bir biçimde siyasal sahneye çeki
düzen vermeye çal›ﬂmakta, bask› ve terör
ayg›tlar›n› güçlendirmekte, bunun yasal önlemlerle tamamlamakta, tüm bunlar›n as›l
nedeni olarak da muhalif olan her sesi bo¤maya, her ak›m› ezip etkisizleﬂtirmeye çal›ﬂmaktad›r.
Öte yandan, sosyal y›k›m sald›r›lar›na karﬂ› s›k s›k tekrarlanan kitle hareketlili¤i, iﬂçi
ve emekçi kitlelerdeki hoﬂnutsuzlu¤u ve mücadele arzusunu ortaya koymaktad›r. Bu mücadele art›k tüm emekçi ve ezilen toplum katmanlar›na yay›lm›ﬂ bulunmaktad›r; iﬂçilerden
memurlara, kent yoksullar›ndan k›rsal emekçilere, ö¤rencilerden doktorlara ve mühendislere kadar, hemen tüm kesimleri ﬂu veya bu
biçimde kapsamaktad›r. Bu geliﬂmelerin de
etkisi alt›nda, giderek yeni bir sol ayd›n ve
sanatç› duyarl›l›¤› geliﬂmekte, çürüyerek düzene ve devlete yamanm›ﬂ durumdaki geleneksel ayd›n kesimi bir yana iterek kendini
hissettirmektedir. Tüm bunlar bugünün Türkiye’sinde emekçi taban›na dayal› yeni bir sol
hareketlenmenin, giderek devrimci geliﬂmelerin zeminini günden güne güçlendirmektedir.
Fakat, devrimci bir önderlikle buluﬂamamak, böylece soluklu ve devrimci bir mücadele
çizgisinde ilerleyememek, mevcut kitle hareketinin halihaz›rdaki en temel sorunu olmaya da devam etmektedir. Zaman zaman büyük
öfke birikimleri halinde kendini aç›¤a vuran,
h›zla yayg›nlaﬂan, ama çok geçmeden de so-

nuçsuz kalarak geri çekilen kitle eylemlilikleri
çizgisi, giderek bir k›s›r döngü halini almakta,
emekçilerde çaresizlik ve umutsuzluk duygular›
yaratmaktad›r. Buna seyirci kalman›n ötesinde
bu durumu bilerek yaratan sermaye uﬂa¤›
sendikal bürokrasi ile baz› emekçi örgütlerinin tepesine çöreklenmiﬂ reformistlerin, emekçi
hareketine en büyük kötülü¤ü ve burjuvaziye en büyük hizmeti de bu olmaktad›r.
Burjuvazi de y›llard›r tekrarlanan bu durumun çok aç›k bir biçimde fark›ndad›r. Temel
zaaf›n nereden geldi¤ini çok iyi bilmekte, bunu
süreklileﬂtiren önlemler almaktad›r. Devrimci bir önderlikle, onun yolgösterici devrimci çizgisiyle, kararl› ve militan bir devrimci
pratik yönlendiricilikle birleﬂemedi¤i sürece,
kitle hareketinin yaﬂamakta oldu¤u bu k›s›r
döngüyü aﬂamayaca¤›n› aç›kça görmektedir.
Dahas›, s›n›f ve emekçi hareketi bünyesindeki
uﬂaklar› taraf›ndan buna bilinçli olarak mahkum
edildi¤ini de bilmektedir.
Devletin “Siyaset Belgesi” ve
reformist ak›mlar için düzlenen zemin
Bu nedenledir ki, bir yandan emekçi hareketi içindeki uﬂaklar›n› her yolla desteklerken; öte yandan tüm potansiyel devrimci önderlik güçlerini ezip etkisizleﬂtirmeye çal›ﬂmaktad›r. Devrimci harekete soluk ald›rmamaya
dayal› sistematik sald›r›s› bundan dolay›d›r.
Burjuvazi, bu çerçevede çok hesapl› bir tutumla hareket etmektedir. Bask›, terör ve
iﬂkenceyle, kanl› katliamlarla ve hücre sald›r›s›
ile direniﬂ çizgisini k›rmaya ve böylece kitleleri de terörize edip y›ld›rmaya çal›ﬂmaktad›r.
Bu çaban›n kendili¤inden bir sonucu
meydan›n gitgide daha çok reformist ak›mlara
kalmas›d›r. Böylece devrimci mücadeleye akan
yeni güçler bu ak›mlar taraf›ndan düzen zeminlerinde tutulmakta, reformist sol politikalar
ekseninde çürütülüp kötürümleﬂtirilmektedirler.
Fakat bu kendili¤inden bir sonuç olman›n
ötesinde, burjuvazinin, onun ad›na ülkeyi
yönetenlerin çok bilinçli bir tercihidir. Bu,
devletin temel politika ve tercihlerini içeren
“Milli Siyaset Belgesi”nin aç›k biçimde tan›mlad›¤› bir temel devlet politikas›d›r. Sorun
burada, devrimci olan›n ezilmesi ve “›l›ml›”
olan›n düzene entegre edilmesi olarak formüle
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edilmiﬂtir. Dolay›s›yla, iﬂçi ve emekçi hareketinin bugünü ve gelece¤i için hayati bir
önem taﬂ›yan hücre sald›r›s›na karﬂ› üstüne
düﬂenleri pratikte yapmaya yanaﬂmayan; dahas›,
içlerinden baz›lar›, daha katliam ve direniﬂ
sürüyorken, meydan art›k bize kald› diye
yazacak kadar kendinden geçen reformist solun
konumuna ve misyonuna, devletin “Siyaset
Belgesi”deki temel tercihleri üzerinden de
bak›labilmelidir.
Katliamlara ve sistematik iﬂkenceye ra¤men zindanlarda k›r›lamayan devrimci direniﬂ, düzenin ve emekçi hareketinin durumu,
devletin amaç, hedef ve tercihleri ile ilgili
bütün bu temel gerçeklerin aç›k bilincine dayanmaktad›r. Devrimci tutsaklar, burjuvazinin devrimci hareketi ezerek toplumsal muhalefeti teslim alma, ülkeyi kendileri için dikensiz bir gül bahçesine çevirme hesab›n› ve
hedefini çok iyi bilmektedirler. Bunu boﬂa
ç›karmada kendilerine düﬂen tarihi de¤erdeki
sorumlulu¤a da bu bilinçle yaklaﬂmakta, bu
nedenledir ki, bunun gerektirdi¤i daha a¤›r
bedelleri ödemeye haz›r olduklar›n ortaya
koymaktad›rlar.

delenin ezilmek istendi¤i bir s›rada köﬂelerine çekilmeleri, sol hareketin reformist kesimlerinin konumuna, kimli¤ine ve karakterine bir kez daha ›ﬂ›k tutmuﬂtur. Bir kez daha
aç›¤a ç›km›ﬂt›r ki, çeliﬂkilerin derin ve dolay›s›yla çat›ﬂman›n sert ve ac›mas›z oldu¤u bu
ülkede bu ak›mlar›n gelece¤i de yoktur. Bu,
ﬂu son aylar›n en önemli aç›kl›klar›ndan biri
olmuﬂtur.
Son aylar›n temel çat›ﬂmas›, 28 ﬁubat
eksenindeki Kemalist ve devletçi solu yüzlerdeki maskeleri tümüyle indirerek katliam
destekçili¤i eﬂli¤inde devletten yana saf tutmaya iterken, Kürt hareketini belli s›n›rlar›
içinde yeniden Türkiye devrimci hareketine
yak›nlaﬂt›rm›ﬂt›r. Direniﬂin ayr›ﬂt›ran ve
saflaﬂt›ran rolü kendini burada da etkili biçimde
göstermiﬂtir. 28 ﬁubat solu art›k herﬂeyiyle
düzenin bir parças› ve devletin bir uzant›s›d›r.
Perinçek’in toplu bir faﬂist katliama alk›ﬂ
tutacak kadar soysuzlaﬂ›p alçalan ‹P’i art›k
karﬂ›-devrimin ileri bölüklerinden biridir, buna
uygun söylem ve davran›ﬂlar içerisindedir ve
bunun gerektirdi¤i bir tutumun ve mücadelenin konusu olmal›d›r.

Ayr›ﬂt›ran ve saflaﬂt›ran
devrimci direniﬂ

Kürt hareketinde yeni
aray›ﬂlar

Zindan direniﬂinin ateﬂledi¤i ve günden
güne büyüyen bir dalgaya çevirdi¤i hücre
karﬂ›t› kitle mücadelesi döneminde, en radikalinden baya¤› liberaline kadar sosyalist olmak
iddias›ndaki tüm sol güçler, ilerici kiﬂi, çevre ve kuruluﬂlar, hücre sald›r›s›n›n ne demek
oldu¤u, onun baﬂar› sa¤lamas›n›n ne anlama
geldi¤i konusunda az-çok aç›k bir fikre sahip
görünüyorlard›.
Oysa katliam sonras›nda ve katliama
ra¤men zindan direniﬂi güçlenerek sürüyorken, bu temel gerçe¤i unutmuﬂ gözüküyorlar. Elbette gerçekte kimse bir ﬂey unutmuﬂ
de¤il. Sözkonusu olan; burjuva düzenin karﬂ›
sald›r›s› karﬂ›s›nda sinmek, faﬂist teröre boyun
e¤mek, böylece iﬂçi s›n›f›n›n ve emekçilerin
gelece¤ini ilgilendiren temel önemde bir
çat›ﬂmada devrimcileri yüzüstü b›rakmakt›r.
Hücre karﬂ›t› mücadele yükseliyorken, bu
yükseliﬂin suyundan giderek siyasal prim
yapmaya çal›ﬂanlar›n, faﬂist terörle bu müca-

Kürt hareketi ise k›smi ve henüz son derece i¤reti bir olumlu yönelim göstermektedir. Bu zindan direniﬂi ile birlikte belirginlik kazanmakla birlikte, as›l olarak, düzenin
Kürt sorunundaki çözümsüzlü¤ü ve bu çözümsüzlü¤ün de bir sonucu olarak, ‹mral› çizgisinin h›zl› çöküﬂünün bir sonucu olmuﬂtur.
‹mral› çizgisiyle birlikte tüm temel ulusal demokratik taleplerden vazgeçildi¤i halde, sorun salt bir kimlik ve kültürel hak k›r›nt›lar›na indirgendi¤i halde, rejim bu s›n›rlarda bir
çözüme bile yanaﬂmam›ﬂ, sorunun çözümünü inkar politikas›n› sürdürmekte ve Kürt
hareketini tümden ezmekte görmüﬂtür.
Bugünkü durum budur ve do¤al olarak
‹mral› çizgisini resmen kabul etmiﬂ bir PKK
bile bunu hiçbir biçimde kabul etmemekte,
bu inkar ve imha yönelimine karﬂ› kendini
savunmakta ve yeni ç›k›ﬂ yollar› aramaktad›r.
Bu aray›ﬂlar›n gücü ve s›n›rlar› konusunda
henüz bir aç›kl›k yoktur. ‹mral› ile girilen yeni
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yönelim hala resmi çizgi olarak korunmaktad›r.
Fakat rejimin kat› ve esnemez tutumu, dahas›
Kürt hareketini yoketme hesab› farkl› aray›ﬂlar›
da kaç›n›lmaz biçimde zorlamaktad›r.
Zindan direniﬂi ve katliam›n›n yaratt›¤›
sars›nt› ortam›nda, Kürt hareketinin direniﬂe
sahip ç›kmas› ve katliama tav›r almas›, bu
çerçevede anlaﬂ›l›r bir durumdur. Nedenleri
ve halihaz›rdaki zay›fl›¤› ne olursa olsun, buradan do¤an imkanlar› devrimci siyasal mücadele için bir kazan›m olarak de¤erlendirmek gerekti¤ini, partimiz, bu e¤ilim kendini
hissettirdi¤i andan itibaren s›k s›k aç›kça
vurgulam›ﬂt›r.
Kitlelere, s›n›fa ve emekçilere!..
Hep yineleyegeldi¤imiz gibi, sermaye
rejimiyle zindan cephesinde ve hücre sald›r›s›
üzerinden yaﬂanan çat›ﬂma, do¤rudan toplumsal
muhalefetin kaderiyle ilgiliydi; bunun
gerektirdi¤i bir siyasal duyarl›l›k ve devrimci
kararl›l›kla ele al›nmal›yd›. Fakat tam da bu
ayn› nedenle, bu mücadele ile s›n›f›n ve
emekçilerin genel mücadelesini birleﬂtirmek,
dahas› bu mücadeleyi s›n›f ve emekçilerin
mücadelesinin bir parças› haline getirmek de
temel bir ihtiyaçt›. ‹htiyaçtan da öte bir zorunluluktu bu. Sorunu kendi içinde devrimci
tutsaklar ve devlet aras›nda bir çat›ﬂmaya
indirgemek gibi bir bak›ﬂaç›s› zaafiyeti olmad›¤›
halde, fiiliyatta böyle bir görünümün bir ölçüde
de olsun ortaya ç›kmas›, yaﬂanabilecek en temel
zaaf, düﬂülebilecek en büyük tuzak olacakt›.
Katliam öncesi iki ayl›k süreçte tüm ilerici
kesimlerin deste¤inin aç›¤a ç›kar›lmas›, giderek
ilerici emekçi tabanda bir ilgi ve duyarl›l›k
yarat›lmas›, bu zaafa ve tuza¤a karﬂ› önemli
bir imkand›. Yine de sorunu tümden çözmüyordu. Genel mücadele ile zindanlar cephesindeki mücadele aras›nda rahats›z edici bir
mesafe kalmaya devam etti. Katliamdan sonra
bugün ise bu mesafenin çok daha büyümesi
tehlikesi do¤muﬂ bulunmaktad›r.
Bundan ç›kan sonuçlar ve bu sonuçlar›n
iﬂaret etti¤i yaﬂamsal görevler var. Zindanda sürmekte olan ve en kritik evresine gelmiﬂ bulunan mücadelenin anlam› ve önemi ne
olursa olsun, s›n›f mücadelesi görevlerine bütünlü¤ü üzerinden yaklaﬂmal›, s›n›f ve emekçi

hareketine karﬂ› görevlerimize en etkin bir
biçimde sar›lmal›y›z. Sermayenin s›n›f› ve
emekçileri bunaltan sald›r›s› ile girmekte oldu¤umuz bahar dönemi, bu alandaki sorumluluklar›m›z› ayr›ca yak›c› hale getirmektedir. Her iki mücadele cephesini ba¤daﬂt›rmak,
giderek birbirine ba¤lamak durumunday›z. En
kritik safhas›na ulaﬂm›ﬂ bulunan zindan
çat›ﬂmas›na iliﬂkin yak›c› görevlerimizi, s›n›f
ve kitle çal›ﬂmas›n›n ihmal edilemez ve ertelenemez görevleriyle birarada ele almak
durumunday›z.
Bunlar pratikte san›ld›¤› kadar biribirinden
uzak ya da kopuk görevler de de¤il. Bunun
böyle san›lmas›n›n gerisinde, zindan direniﬂine
duyarl›l›k yaratmak ve destek oluﬂturmak
sorununa do¤ru yaklaﬂamaman›n da belli bir
rolü var. Bu duyarl›l›k ve destek, duygu ve
vicdandan yoksunlu¤unu ﬂu son süreçte yeniden göstermiﬂ bulunan resmi kamuoyunda ya
da çürümüﬂ, henüz çürümemiﬂse bile sinmiﬂ
bir konumdaki sendika ve kitle örgütleri bürokrasisinde de¤il, fakat iﬂçiler ve emekçiler
aras›nda yarat›lmak durumunda. Çal›ﬂma
alan›m›z da, hedef kitlemiz de s›n›f ve emekçilerdir.
En yak›c› sorunlar› ve ihtiyaçlar› üzerinden s›n›fa ve emekçilere giderken, onlara seslenirken, bugünün en yak›c› siyasal çat›ﬂmas›n›n anlam›n› ve önemini de onlara anlataca¤›z. Duyarl›l›klar›n› geliﬂtirmeye ve desteklerini büyütmeye çal›ﬂaca¤›z. Bizim için
gerçek umut kayna¤›, bundan da öte gerçek
siyasal yaﬂam alan› iﬂçi s›n›f› ve emekçilerden baﬂkas› de¤ildir. Buradaki etkimizi ve
deste¤imizi büyütmeden ﬂimdiki yaln›zl›¤›m›z›
ve güçsüzlü¤ümüzü k›rman›n olana¤› yoktur.
Devrimci mücadele fabrikalardan, atölyelerden, iﬂçi-emekçi semtlerinden geliﬂtirilip
güçlendirilebilir ancak. Zindan direniﬂi döneminde kamuoyu duyarl›l›¤› yaratmak ve
geliﬂtirmek ad›na, kendi gerçek alanlar›m›z›n
biraz fazla uza¤›na düﬂtü¤ümüzü görmeli, bu
duruma bir an önce son vermeliyiz. Tüm güç
ve olanaklar de¤ilse bile, bunun onda dokuzu do¤rudan iﬂçi ve emekçi çal›ﬂmas›na yöneltilmelidir. Bahar dönemi, bunun gerektirdi¤i
özel yo¤unlaﬂma/bahar kampanyas› buna bir
vesile olmal›d›r.

EK‹M
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Yeni bir y›la girerken...

Devrim yürüyüﬂümüz
daha da güçlenecek!..
Geride kalan y›l›n son bir ay›nda peﬂpeﬂe gerçekleﬂen üç çarp›c› olay, bu olaylar›n
d›ﬂa vurdu¤u bir dizi temel önemde gerçek, bir bak›ma bütün bir y›l›n özetini de
vermektedir.
Aylarca süren yayg›n eylemlilikler ve Ankara’daki büyük gösterinin ard›ndan, 1
Aral›k’ta bir milyonu aﬂk›n emekçi iﬂ b›rakt› ve yüzbinlercesi kendi acil taleplerini
hayk›rmak için alanlara ç›kt›lar.
Kas›m sonunda baﬂlayan, Aral›k baﬂ›nda borsada çöküntüye yolaçan mali kriz, bir
y›ld›r emekçilere a¤›r bedeller ödetilerek uygulanan ‹MF patentli “istikrar program›”n›n
iflas›n› belgeledi. ‹flas eden ‹MF program› oldu¤u halde hükümet iflas›n hemen
ard›ndan ‹MF’ye, bizzat ‹MF baﬂkan›n›n bir mektupla dikte ettirdi¤i utanç verici
koﬂullar› ve istemleri oldu¤u gibi kabul etti¤ini bildiren bir “ek niyet mektubu” sundu.
Bu mektubun sunuluﬂundan yaln›zca bir gün sonra, zindanlardaki Ölüm Oruçlar›’na
karﬂ› ülke çap›nda vahﬂi bir sald›r› düzenlendi. 30’u aﬂk›n devrimci katledildi,
yüzlercesi yaraland› ya da sakat b›rak›ld›. Devrimci tutsaklar zorbal›kla F tipi hücrelere
dolduruldular. Katliam›n öteki yüzü ise, görülmemiﬂ yi¤itlik ve kararl›l›ktaki bir direniﬂ
oldu. Sald›r› tüm hapisanelerde dost-düﬂman herkesi ﬂaﬂk›na çeviren görkemli bir
direniﬂle karﬂ›land›. Baz›lar›nda direniﬂ günlerce sürdü. Direniﬂin y›k›lmaz duvar›na
çarpan katliam sald›r›s›, böylece politik ve moral aç›dan tam fiyaskoyla sonuçland›.
Açl›k Grevi genelleﬂti, Ölüm Orucu’na yeni kat›l›mlar oldu. Bugün direniﬂ, F tipi
hücrelerindeki Nazi vahﬂeti uygulamalar›na ra¤men, ayn› taleplerle ve daha büyük bir
kararl›l›kla sürmektedir.
Bu üç olay bir arada, son bir y›l›n ve dolay›s›yla bugünün Türkiye’sinin temel
gerçeklerinin özetini vermekle kalmamakta, birbiriyle s›k› s›k›ya ba¤lant›l› bir bütün
oluﬂturmaktad›r.
‹ﬂbirlikçi düzen cephesinin ‹MF reçeteleriyle yaratt›¤› a¤›r ekonomik ve sosyal
y›k›m iﬂçileri ve emekçileri mücadeleye yöneltmektedir. Son bir y›lda iﬂçiler ve
emekçiler grev, direniﬂ ve gösterilerle mücadele isteklerini yayg›n olarak ortaya
koymuﬂlar, 1 Aral›k eylemi bunun en ileri noktas› olmuﬂtur.
‹ﬂçi s›n›f› ve emekçilerin bu mücadelesinin sonuç al›c› bir güç, kararl›l›k ve
örgütlülü¤e ulaﬂmas›n› engellemek için, sermaye devleti sistematik bask› ve terör
koﬂullar›n› pekiﬂtirip süreklileﬂtirmekle kalmamakta, toplumsal muhalefetin en ileri,
bilinçli ve örgütlü kesimini oluﬂturan devrimci hareketi ezmek için de gözü dönmüﬂ
biçimde sald›rmaktad›r. F tipi hücreleri bunun için gündeme getirilmiﬂtir ve bu ölüm
hücrelerine karﬂ› ortaya konulan direniﬂ bu nedenle vahﬂi bir katliam›n hedefi
olmuﬂtur.
Toplu katliamlarla devrimci kan› dökerek efendilerine yaranmaya çal›ﬂan ‹MF
uﬂa¤› Ecevit’in bir y›l› aﬂk›n bir süre önce, “‹çerde denetimi sa¤lamadan d›ﬂar›da
sa¤layamay›z” biçimindeki sözlerinin anlam› da buradad›r. Bu kanl› katil yeni y›l
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mesaj›nda “gelece¤e güvenle bakmak”tan söz ederken, buna ‹MF kredileri ile cezaevi
operasyonlar›n› kan›t göstermektedir. Bu her iki olay aras›ndaki organik ba¤›n büyük
bir ars›zl›kla itiraf›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Gerçekte ise Türkiye kapitalizminin, ona dayanan kokuﬂmuﬂ sermaye düzeninin
“gelece¤e güvenle bakmak” olana¤› yoktur. Düzenin en ak›ll› adamlar› geride kalan
y›l›n bilançosunu “hüsran” olarak özetlemekte ve önümüzdeki bir y›l›n da “daha
ﬂimdiden kaybedildi¤ini” aç›k aç›k söylemektedirler. Geride kalan bir y›l›n son bir
ay›na s›k›ﬂan üç temel olay›ndan yans›yan gerçekler, bunun böyle oldu¤unu ve
olaca¤›n› bütün aç›kl›¤›yla ayr›ca ortaya koymaktad›r.
***
Katliamc› düzen cephesi, ‹MF’ye sunulan ek niyet mektubunun bir gere¤i olarak,
yeni y›lda emekçilere daha a¤›r bir fatura ödetmeye haz›rlanmaktad›r. Bu, ücretleri ve
maaﬂlar›n daha çok düﬂürülmesi, iﬂsizli¤in ve yoksullu¤un daha çok büyütülmesi, gelir
da¤›l›m›ndaki uçurumu derinleﬂtirilmesi, özelleﬂtirme yoluyla ülke zenginliklerinin
emperyalizme ve iﬂbirlikçi asalak tak›m›na ya¤malat›lmas› vb. demektir. Bunun için de
bask› ve terörü daha da sistemleﬂtirmeye, faﬂist terör, iﬂkence, katliam ve hücrelerle
toplumsal muhalefetin en diri kesimini ezip teslim almaya ihtiyaç var. ‹ﬂçi s›n›f› ve
emekçilerin mücadele istek ve umutlar›n› tümden k›rmak ancak bununla olanakl›d›r,
katliamc› düzen cephesi bunu böyle düﬂünmekte ve hesaplamaktad›r.
Bunun karﬂ›s›nda ise, bir yanda 1 Aral›k’ta son bir kez kendini gösteren
milyonlarca iﬂçi ve emekçinin mücadele iste¤i, öte yanda kurulu düzene karﬂ›
mücadelenin bilinçli ve örgütlü kesimini oluﬂturan devrimcilerin bükülmez iradeleri ve
direnme kararl›l›klar› var. Amerikanc› düzen cephesi bu ikisine bir “çare” bulamad›¤›
sürece asla gelece¤e umutla bakamayacakt›r. ﬁimdiki tüm umudu, bu ikisinin
birleﬂmesini engelleyebilmektir. Devrimcilere yönelen ac›mas›zl›¤›n gerisinde tam da bu
umut ve bunda elde edilebilen sonuçlar vard›r.
O halde yap›lmas› gereken, bu ikisini birleﬂtirmek için gerekli her türlü çabay›
azami ölçüde gösterebilmektir. Milyonlar›n mücadele iste¤inin devrimci önderlik ve
kararl›l›kla birleﬂti¤i nokta, kokuﬂmuﬂ sermaye düzeni için de sonun baﬂlang›c›
olacakt›r.
***
TK‹P, döneme ve sorunlara, burjuvazinin sald›r›lar›n›n püskürtülmesine ve iﬂçiemekçi hareketinin geliﬂtirilip güçlendirilmesine, temel önemdeki bu genel perspektif
üzerinden bakmaktad›r.
Geride kalan y›l›n ilk aylar›nda partimizin program› bir bayrak gibi dostundüﬂman›n gözleri önünde göndere çekildi. Bu topraklarda art›k s›n›f›n, devrimin ve
sosyalizmin devrimci program› var. Partimizin program›, iﬂçi s›n›f›n›n temel ç›karlar› ve
hedefleri ekseninde tüm emekçileri birleﬂtirmeye ve devrim mücadelesini zafere
taﬂ›maya muktedir biricik programd›r. Türkiye’nin tüm devrimci birikiminin alt›nda ergeç bütünleﬂece¤i ve u¤runda savaﬂaca¤› biricik bayrak budur.
Bu ülke topraklar›nda ve özellikle son otuz y›lda, devrim davas›na ba¤l›l›k ve
sosyalizm özlemi u¤runa say›s›z yi¤itlik ve fedakarl›k örnekleri görülmüﬂtür. Partimiz
bu miras› ve direniﬂçi çizgiyi özümsemekle kalmam›ﬂ, onu iﬂçi s›n›f› ideolojisi ve
de¤erleri temeli üzerinde daha ileri bir düzeye ç›karm›ﬂt›r. Tarihsel ölçülerle al›nd›¤›nda
henüz son derece k›sa olan siyasal yaﬂam›na ra¤men, yaratt›¤› de¤erler ve oluﬂturdu¤u
direniﬂ gelene¤i bunun ifadesidir.
Fakat bu ülkede ony›llar›n deneyimi aç›kça göstermektedir ki, kendi baﬂ›na devrim
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davas›na ve sosyalizm özlemine ölümüne ba¤l›l›k yeterli de¤ildir. Bunun için bu
davan›n ve özlemin gerçekleﬂmesini olanakl› k›lacak bir teorik temele, ideolojik çizgiye
ve programa ihtiyaç var. Fakat bu da yeterli de¤ildir. As›l gerekli olan, ortaya konulan
çizgi ve program, yarat›lan de¤erler ve direniﬂ çizgisi temeli üzerinden iﬂçi s›n›f› ve
emekçilere yönelmek, onlarla sa¤lam bir biçimde birleﬂip bütünleﬂmektir. Parti ile
s›n›f, devrimci öncü ile kitleler aras›nda varolan ve iﬂbirlikçi düzen cephesinin
bugünkü en büyük avantaj›n› oluﬂturan öldürücü kopuklu¤u giderebilmektir. ‹ﬂte o
zaman, bu ülke topraklar›nda devrim ve sosyalizm davas› yenilmez olmakla
kalmayacak, gelece¤e, devrimin ve sosyalizmin büyük zaferine güçlü ve güvenli bir
biçimde yürüyebilmek de olanakl› olacakt›r.
***
Partimiz baﬂ›ndan itibaren zindanlarda sürmekte olan ölümüne direniﬂin içindedir.
Çeﬂitli s›navlarda kendisini en iyi biçimde kan›tlam›ﬂ tutsak kadrolar›yla bu direniﬂin
en ön saf›nda yer almakta, öteki siper yoldaﬂlar›yla bu ön saf›n onurunu
paylaﬂmaktad›r. Yoldaﬂlar›m›z baﬂar› u¤runa her türlü bedeli ödemeye haz›r olduklar›n›
göstermiﬂlerdir ve göstermektedirler.
Fakat as›l baﬂar› iﬂçi ve emekçilerin yenilmez gücüyle birleﬂmekten geçmektedir.
Hücre sald›r›s›; iﬂçi s›n›f›na ve emekçilere döne döne ödetilen faturan›n, onlar›n
mahkum edildi¤i a¤›r yaﬂam koﬂullar›n›n, bu yaﬂam koﬂullar› içerisinde onlar› çaresizce
teslim alman›n dolays›z bir gere¤inden baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Bu böyle oldu¤una göre
en acil ve öncelikli görevimiz, bu gerçe¤i en geniﬂ iﬂçi ve emekçi kitlelerine
anlatabilmektir. Onlara bu mücadelenin kendi mücadeleleriyle dolays›z ba¤›n›
gösterebilmektir. Hücre karﬂ›t› mücadeleyi devrimcilerle devlet aras›ndaki bir uç
çat›ﬂma olmaktan ç›kararak, iﬂçi s›n›f› ve emekçilerin sermayenin genel sald›r›lar›na
karﬂ› genel mücadelesinin bir parças› haline getirebilmektir.
Düzen cephesi her aç›dan a¤›r ve çözümsüz sorunlarla, giderilemeyen açmazlarla
yüzyüzedir. Uygulanan bask› ve terörün, sergilenen ac›mas›zl›¤›n ve vahﬂetin gerisinde
bu vard›r. Bu gerçekte bir çaresizli¤in, bir aczin d›ﬂa vurumudur. Koﬂullar devrimci
siyasal mücadeleyi geliﬂtirip güçlendirmek için her zamankinden daha elveriﬂlidir.
Son süreç, hayati bir politik sorun ekseninde ve mücadelenin ateﬂi içerisinde,
solda gerçek konumlara ve kimliklere de ›ﬂ›k tutmuﬂtur. Devrimci direniﬂ çizgisiyle
teslimiyet ve ihaneti ayr›ﬂt›rmakla kalmam›ﬂ, tutars›z ve kaypak ara güçleri de gözler
önüne sermiﬂtir. Bu sa¤l›kl› bir ayr›ﬂma ve saflaﬂmay› h›zland›racak, yeni dönemde
devrimci siyasal mücadele için ayr›ca bir olanak olacakt›r.
Yeni bir y›la, devrim mücadelesini yeni bir düzeye ç›karacak imkanlarla ve
bunlar› en iyi biçimde kullanaca¤›m›za duydu¤umuz kesin inançla giriyoruz. Devrimci
kararl›l›¤›n ve devrim davas›na olan ba¤l›l›¤›n devrimci s›n›f program›na ve çizgisine
ba¤lanabilmesi ölçüsünde, ödenen bedeller ve yap›lan fedakarl›klar boﬂa gitmeyecek,
gelece¤e güvenle ve baﬂar›yla ilerlemek güvenceye al›nabilecektir.

‹ﬂçi s›n›f› savaﬂacak, sosyalizm kazanacak!
Yaﬂas›n devrim, yaﬂas›n sosyalizm!

Türkiye Komünist ‹ﬂçi Partisi (TK‹P)
1 Ocak ‘01
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Devrimin zaferine taktik
alandaki baﬂar›larla yürünebilir
S. Y›lmaz
‹çinde bulundu¤umuz sürece derinlemesine
bir incelemeye giriﬂmeksizin devrimci bir
sezgiyle bakt›¤›m›zda bile, ülkemizdeki
s›n›flar mücadelesi aç›s›ndan tarihsel
denebilecek bir evre içinde oldu¤umuzu
görebiliriz. Üç y›ll›k ‹MF program›n›n henüz
ilk sekiz ay› tamamland›. Ve bu süre
sonunda iﬂçi s›n›f›ndan köylülü¤e dek uzanan
önemli k›p›rdan›ﬂlar var. “B›ça¤›n kemi¤e
dayanmas›” sözünde ifadesini bulan bir
durum ve buna uygun bir politizasyon
yaﬂan›yor iﬂçiler ve emekçiler aç›s›ndan.
Sermayenin her türlü gündem sapt›rma
çabalar›, futbol ç›lg›nl›klar› bile ancak bir-iki
gün emekçi kitleleri kendi sorunlar› d›ﬂ›na
ç›karabiliyor. Çok geçmeden kendi
sorunlar›na dönüyorlar. Devrimci propaganda
ve ajitasyonun iﬂçi ve emekçiler üzerinde çok
daha etkili olmas›n›n koﬂullar›n›n oluﬂmaya
baﬂlamas› bir yana, kitleler ﬂimdiden
komünistlerin ve devrimcilerin sloganlar›n›
sahiplenerek atmaya baﬂlad›lar. “Kahrolsun
ücretli kölelik düzeni!”, “Özelleﬂtirmeye
hay›r!”, “‹MF defol!” gibi sloganlar, bugün
alanlarda iﬂçiler-emekçiler taraf›ndan
sahiplenilerek at›l›yor. Devrimci güçlerle
kitleler, partimizle iﬂçi s›n›f› aras›nda
halihaz›rda önemli bir mesafe olmas›na
karﬂ›n, bu mesafenin kapat›lmas› için koﬂullar
giderek olgunlaﬂ›yor. Üstelik üç y›ll›k ‹MF
program›n›n henüz ilk sekiz ay›
tamamlanm›ﬂt›r.
Lenin 1905 Devrimi yenilgisinden sonra,
ironik bir biçimde, Stolipin hükümetinin
bask›c› ve sömürücü tutumuyla devrimin
olgunlaﬂmas› için adeta elinden geleni
yapt›¤›n› belirtiyor. Kuﬂkusuz Lenin, partisine
duydu¤u güvenle söylüyor bunu. Çünkü
Bolﬂevik parti, her zaman tüm f›rsatlar›,
s›n›fla ba¤lar›n› güçlendirme do¤rultusunda
baﬂar›l› bir biçimde de¤erlendirmiﬂtir. Bu
yaz›da ele alaca¤›m›z “sosyal sigorta fonu”
deneyimi, Bolﬂevik partinin bu özelli¤inin en

belirgin bir biçimde ortaya ç›kt›¤›
örneklerden biridir.
Lenin’in ironisiyle bakt›¤›m›zda, gerçekten
de ‹MF program› devrim için partimize
muazzam olanaklar sunuyor. ‹MF program›
yaln›zca iﬂçi s›n›f›na de¤il, k›rda küçük-orta
köylü üreticiler dahil bütün emekçilere tam
bir y›k›m› dayat›yor. ‹ﬂçi s›n›f›n›n tarihsel
misyonuna uygun olarak mücadelenin
önderlik konumuna yerleﬂerek toplumun di¤er
emekçi katmanlar›n› yede¤ine almas› için,
süreç eﬂsiz imkanlar yarat›yor. Bu imkanlar›
de¤erlendirerek maddi güce dönüﬂtürecek
olansa, partimizden baﬂka bir güç de¤ildir.
Çünkü bugün ülkemizde iﬂçi s›n›f›n›n
devrimci program›n› göndere çekmiﬂ tek
devrimci güç partimizdir. S›n›fla kucaklaﬂarak
ona tarihsel rolünü oynatacak olan da
partimizdir.
Devimci baﬂar›lar için an›n yaratt›¤›
f›rsatlar› de¤erlendirmek olmazsa olmaz
öneme sahiptir. Bir gün önce at›lmas›
gereken slogan bir gün sonra at›ld›¤›nda bu
hiçbir ﬂey ifade etmez, herhangi bir kazan›m›
da olmaz. Ancak at›lmas› gereken anda at›lan
bir slogan, bir at›lganl›k, y›llarca sürecek bir
çal›ﬂman›n kazan›mlar›ndan çok daha
fazlas›n› kazand›rabilir. Öfkenin doru¤a
ulaﬂt›¤›, iﬂçilerde belli bir kararl›l›¤›n
oluﬂtu¤u bir anda, tek bir komünistin
müdahalesinin MHP’li ve RP’li bile iﬂçileri
direniﬂe geçirdi¤i örneklere dönüp bakarsak,
an›n yakalanmas›na iliﬂkin söylediklerimiz
daha anlaﬂ›l›r olacakt›r.
Ve genel olarak söylemek gerekirse,
böylesi bir an yaﬂ›yoruz. Tepki ve
hoﬂnutsuzlu¤un olmad›¤›, eylem ve çözüm
aray›ﬂlar›n›n olmad›¤› emekçi kesim yok
gibidir bugün. Sermayenin kabusu olan
sosyal patlama hala gerçekleﬂmiyorsa, burada
eleﬂtiri m›zra¤›n›n sivri ucunu baﬂta
kendimize olmak üzere tüm devrimci güçlere
yöneltmemiz gerekiyor. ‹ﬂçi ve emekçilerdeki
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halen aﬂ›lamam›ﬂ umutsuzluk ve belli bir
y›lg›nl›k psikolojisine aldan›p, alttan alta
geliﬂen devrimci mayalanmay› göremeyip
karamsarl›¤a kap›lanlar›n zaten devrimcilikle
alakas› yoktur. Devrimci politikalar
geliﬂtirerek devrime yürümek, devrimci
kararl›l›¤›n› ve coﬂkusunu yitirmeyenlerin
iﬂidir. Öncelikle de partimizin, tüm
partililerin iﬂidir.
Program›m›z› ete-kemi¤e
büründürmede strateji ve
takti¤in rolü
“Program olmadan parti, olaylar ne
yönde geliﬂecek olursa olsun, kendi hatt›n›
izleyebilen bütünlüklü bir siyasi organizma
haline gelemez. Mevcut siyasi durumu
de¤erlendirme ve günümüzün ‘can s›k›c›
sorunlar›’na iliﬂkin kesin cevaplar verme
temelinde taktiksel bir çizgi olmaks›z›n, bir
teorisyen çevresi olabiliriz ama iﬂleyen siyasi
bir varl›k olamay›z.” diyor Lenin. (Aktaran
Tony Cliff, Lenin/Parti ‹nﬂas›, s.272)
Program›m›z› göndere çektik ve alt›nda
birleﬂip savaﬂmak için iﬂçi s›n›f›na ça¤r›da
bulunduk. Program›m›z›n di¤er programlar›n
iflas› anlam›na gelen üstün bir kavray›ﬂ› var.
‹ﬂçi s›n›f› art›k devrimci programa sahiptir.
Ancak, program›m›z› ete-kemi¤e büründürüp
partimizi s›n›f›n öncüsü durumuna
getirmedi¤imizde, üstün yanlar›na ra¤men,
program›m›z siyasal bir organizman›n açt›¤›
bir bayrak olmaktan çok, salt baﬂar›l› bir
teorik çal›ﬂma ürünü olarak kalacakt›r. Böyle
bir durumda ise program›n devrimci
iﬂlevinden geriye bir ﬂey kalmaz. Programa
devrimci özünü ve iﬂlevini veren, iﬂçi s›n›f›n›
kucaklama, s›n›fa devrim yolunda k›lavuzluk
etme yetene¤idir. Program›m›z› s›n›fa
götürecek olanlar ise, onu ete kemi¤e
büründürecek olan kadrolard›r. Stratejik,
özellikle taktik alandaki baﬂar› ya da
baﬂar›s›zl›klar›m›z bunda belirleyici rol
oynayacakt›r.
Strateji, zafer için genel hatt› belirler. Her
kadro stratejiyi kavramak zorundad›r, ki
herhangi bir sapma yaﬂamadan, taktik
geliﬂtirebilsin, politika üretebilsin.
“Stratejinin en önemli görevi,
proletaryan›n program›nda formüle edilen

amaçlara ulaﬂmak için düﬂman›na esas
darbeyi en avantajl› olarak indirebilmede iﬂçi
s›n›f› hareketinin izlemesi gereken temel yönü
tayin etmektir. Stratejik plan, kesin darbenin
azami sonuçlar›na ulaﬂaca¤› do¤rultunun
düzenlenmesi plan›d›r.” (Stalin, Strateji ve
Taktik, Yorum Yay›nlar› s. 29) Strateji ancak
tarihsel dönüﬂüm ve de¤iﬂimlerle de¤iﬂir; bir
proleter devrimle örne¤in.
Taktik ise günlük geliﬂmelere göre yeni
biçimler alarak de¤iﬂebilir. Tabii ki stratejiye
kesin bir biçimde tabi olmas› koﬂuluyla.
“Taktiklerin en önemli görevi, belirli bir
andaki somut duruma en uygun düﬂen ve
stratejik baﬂar›ya yol haz›rlamakta en kesin
olan savaﬂ yollar›n›, araçlar›n›, biçimlerini
ve yöntemlerini tayin etmektir. Sonuç olarak
taktiklerin harekat› ve sonuçlar› bir tecrit
içinde ve anl›k etkisinin bak›ﬂ aç›s›ndan
de¤il, fakat stratejinin amaçlar› ve olanaklar›
aç›s›ndan dikkate al›nmal›d›r.” (age. s.31)
Taktik baﬂar›lar gelece¤in stratejik
baﬂar›lar›n› haz›rlar. Strateji ve taktik
aras›nda böyle bir diyalektik bütünlük ve ba¤
vard›r. Bu ba¤›n kopar›l›p bütünlü¤ün
bozulmas› durumunda isesapmalar yaﬂamak
kaç›n›lmazd›r.
‹çinde bulundu¤umuz süreçte, her
partilinin usta bir taktisyen olmas›, kendini
her zamankinden çok dayat›yor. Bulundu¤u
alanda taktik geliﬂtiremeyen, politika
üretemeyen bir partili, devrime olan inanc›
ne denli güçlü olursa olsun, karamsarl›¤a ve
umutsuzlu¤a kap›larak geriye düﬂme
tehlikesiyle yüzyüzedir.
Politika yapmak için yaﬂam›n
sonsuz a¤ac›n›n yeﬂil canl›l›¤›n›
yakalamal›y›z
Lenin, ﬁubat Devrimi sonras›nda Rusya’ya
döndü¤ünde, menﬂevikler, sosyalistdevrimciler bir yana Bolﬂeviklerin bile
beklemedi¤i bir biçimde, proleter devrim
ça¤r›s›nda bulunur, ünlü Nisan Tezleri’nde.
Lenin, kendine muhalefet edenlere Gothe’den
al›nt›lad›¤› ﬂu sözlerle yan›t verir: “Teori
gridir dostum. Ama yaﬂam›n sonsuz a¤ac›
yeﬂil...” Bu söz, politika yapmak durumunda
olan her devrimci için, ak›ldan hiç
ç›kar›lmamas› gereken veciz bir anlam
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yüklüdür.
Çünkü içinden geçilen süreci do¤ru bir
biçimde tahlil etsek bile, gelece¤e iliﬂkin
öngörülerimiz her zaman gerçekleﬂmeyebilir,
süreç farkl› bir seyir de izleyebilir. Bu
farkl›l›k karﬂ›s›nda teorinin grili¤ine
hapsolarak, yaﬂam›n sonsuz a¤ac›n›n yeﬂilini
yakalayamazsak, bocalar›z. Bu bocalama bize
birçok f›rsat› kaç›rtabilir.
‹nsan›n öznesi oldu¤u her süreç, dinamik
ve canl›d›r. Öngörü ve planlar›m›z, hesaba
katmad›¤›m›z, dahas› katamayaca¤›m›z ﬂu
veya bu etmen nedeniyle pratik sürece denk
düﬂmeyebilir. Süreç bizim öngördü¤ümüzden
daha farkl› bir biçimde de geliﬂebilir. Böylesi
bir anda eli kolu ba¤l› kalamay›z, politikam›z
tutmad› diye yak›namay›z. Böylesi
durumlarda o an›n somutlu¤una uygun
politikalar geliﬂtirmek zorunday›z.
Bir komünist “... eli kolu ba¤l› durmaz, o
faaliyetlerini önceden kararlaﬂt›r›lm›ﬂ
herhangi bir plan veya politik mücadele
yöntemi ile s›n›rlamaz. Partinin elindeki
güçlere uygun olmas› ve mevcut koﬂullar
alt›nda mümkün olan en iyi sonucun elde
edilmesini kolaylaﬂt›rmak koﬂuluyla her türlü
mücadele biçimine aç›kt›r.” (Lenin, Kitle
‹çinde Parti Çal›ﬂmas›, Ser Yay›nevi, s. 13)
Her türlü mücadele biçimini somut an›n
ihtiyaçlar›na göre kullanabilmek, parti
düzeyine uygun bir esnekli¤e sahip olmakla
olur. Kitlelernin nabz›n› yakalamak ve elinde
tutmakla olur. En önemlisi de, süreçlere
müdahale edebilme yetene¤ine ve inisiyatifine
sahibi olmakla olur...

dolayl› olarak katk›s› olabilecek her imkan›,
her enerji damlas›n› de¤erlendirmeyi
baﬂarabilmek, bunun gerektirdi¤i bir taktik
esneklik içerisinde olmak, bizim ihmal
edilemez sorumlulu¤umuzdur.”
“Y›¤›nlarla insan var, fakat insan yok!”
1905 Devrimi günlerinde Lenin “insan yok!”
diyenlerin emekli edilmelerini ister ve ekler:
“Hiç de insan k›tl›¤› yoktur; devrimci
Rusya daha önce görmedi¤i kadar insan
bollu¤una sahiptir. Hiçbir devrimci s›n›f,
geçici ba¤laﬂ›klar, bilinçli dostlar ve
bilinçsiz yard›mc›lar bak›m›ndan bugünkü
Rus proletaryas› kadar zengin olmam›ﬂt›r.”
(Kitle ‹çinde Parti Çal›ﬂmas›, s.32, vurgular
bizim)
Parti düzeyine uygun esnekli¤i
yakalayamazsak, bizim de “y›¤›nla insan var,
ama insan yok!” dememiz, iﬂten bile olmaz.
Devrimci her imkan›, her enerji damlas›n›,
her gücü de¤erlendirmek, devrimci s›n›f›n
geçici ba¤laﬂ›klar›n›, bilinçli dostlar›n› ve
bilinçsiz yard›mc›lar›n› devrim ve sosyalizm
için harekete geçirebilecek, ilkesizlikle
kar›ﬂt›r›lmayan bir esneklikle mümkün
olabilir.
Ayr›ca esneklik kendine güvenin bir
sonucudur. Program›n› göndere çekmiﬂ
partimizin kendine güveni dostun da
düﬂman›n da bildi¤i, kabul etti¤i bir
gerçekliktir. Her partili de partimize yaraﬂ›r
bir özgüvenle hareket etmelidir. Nihayetinde
bu özgüven kiﬂisel de¤ildir, kayna¤›n›
partimizden almaktad›r.
Kitlenin nabz›n› tutmak!

Parti düzeyine uygun bir esneklik
Art›k partiyiz; parti öncesi al›ﬂkanl›klar›
aﬂarak, bugünkü düzeyimize uygun esnekli¤i
yakalamal›y›z, deniliyor yay›nlar›m›zda.
Ekim’in May›s ‘00 tarihli 215. say›s›n›n
baﬂyaz›s›nda, döneme iliﬂkin saptamalar›n
ard›ndan, görev ve sorumluluklar›m›za iliﬂkin
olarak, solun devrimci kanad›n›n mücadele
potansiyelinden yararlan›lmas›, dahas› sosyalreformistlerin belli kesimlerine karﬂ› dahi bu
esnekli¤in gösterilmesi vurgulan›yor. Devamla
ﬂunlar söyleniyor:
“S›n›f ve kitle hareketinin devrimci bir
çizgide geliﬂtirilmesinde do¤rudan ya da

Somut durumu do¤ru tahlil etmek ve
kitlelerin nabz›n› tutmak, taktik geliﬂtirme ve
politika yapabilmede olmazsa olmaz bir
öneme sahiptir. An› yakalamak ve müdahale
etmek! Baﬂarman›n yolu buradan geçiyor.
Do¤ru zamanda ve yerinde müdahale
etmek için, kitlenin nabz›n› yakalamak
gerekir. Korkular›n henüz aﬂ›lamad›¤› bir
kitle eyleminde kitleleri çat›ﬂmaya
sürüklemek nas›l kitlenin kendini geri
çekmesine ya da devrimcilerin yal›tmas›na
neden oluyorsa, kitlelerin haz›r oldu¤u bir
anda çat›ﬂmadan geri durmak, sa¤duyulu
davranma ad›na çat›ﬂmay› engellemeye
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çal›ﬂmak, kitleyi militanlaﬂt›rma aç›s›ndan bir
f›rsat›n heba edilmesi demektir.
Böylesi yanl›ﬂlara düﬂmemek için, kitlenin
psikolojisini, bilinç düzeyini, kararl›l›k ve
karars›zl›klar›n› bilmemiz gereklidir.
Sovyet yazar› A. Bek’in “Moskova
Önlerinde” adl› roman›nda, bir süre sonra
savaﬂa girecek askerleri, siyasi komiser moral
olarak savaﬂa haz›rlamak için propaganda
çal›ﬂmas› yürütür. Anayurdumuz için
ölmeliyiz, türünden heyecanland›r›c›
konuﬂmalar yapar. Askerler siyasi komiseri
ruhsuz bir biçimde dinlemektedirler. Yapt›¤›
propaganda askerler üzerinde zerrece olumlu
etki göstermez. Momiﬂ Oli (roman›n
kahraman›, birlik komutan›) sözü al›r. Bir
askeri aya¤a kald›r›r ve sorar. Evli misin?
Evliyim, der asker. Eﬂini yeniden görmek
ister misin? diye sorar. Askerin gözleri
›ﬂ›ldar, görmek istemez miyim hiç, anlam›nda
yan›t verir. Birkaç askerle daha benzeri
konuﬂmalar yapar. Askerler aras›nda bir
k›p›rdanma baﬂlar. Momiﬂ Oli vurucu
sözlerini söyler: Eﬂinizi, çocu¤unuzu,
sevdiklerinizi yeniden görmek istiyorsan›z,
savaﬂ›n, kazanmak için savaﬂ›n, yaﬂamak için
savaﬂ›n, der. Askerler ölümüne savaﬂ›rlar.
Burada siyasi komiseri baﬂar›s›z k›lan,
askerlerin psikolojisini, kültürünü, özlemlerini
bilmemesi, yani onlar› tan›mamas›d›r. Momiﬂ
Oli’yi baﬂar›l› k›lan ise, askerlerini tan›yor
olmas›, bu sayede onlar›n nabz›n›
tutabilmesidir.
Nihayetinde taktik müdahale somut durum
üzerinden gerçekleﬂir. Somutlu¤a denk
düﬂmüyorsa, geliﬂtirilecek politikan›n ayaklar›
havada kal›r, dahas› bir müdahale sözkonusu
olamaz. S›n›f› tan›mak, somut durumu do¤ru
tahlil ederek, s›n›f›n nabz›n› tutmak ve
baﬂar›l› politikalar üretmek için bir tek
“sihirli” formül var: S›n›f içinde ›srarl› bir
çal›ﬂma yürütmek. Ancak ›srarl› bir çal›ﬂma
içinde, Lenin ve Bolﬂevik partinin baﬂar›s›n›n
anahtar› olan, yakalanmas› gereken halkay›
yakalama yetkinli¤ini gösterebiliriz.
“Her sorun ‘ucu olmayan bir halkaya’
benzer, çünkü bir bütün olarak hayat sonsuz
say›da halkalardan oluﬂan uçsuz bir
zincirdir. Siyaset sanat›n›n tümü, elimizden
kaçma olas›l›¤› en az olan halkay›, o da en
önemli olan halkay›, sahibine tüm zincirin

sahipli¤ini herﬂeyden çok garantileyen
halkay› bulmakta ve elimizden geldi¤i kadar
s›k›ca yakalamakta yatar.” (Aktaran Tony
Cliff, Partinin ‹nﬂas›, s. 276)
Bir fabrikada her biri farkl› öneme sahip
çok say›da sorun vard›r. Her birinin ayr› bir
önemi vard›r. Ancak bu sorunlardan biri
anahtar öneme sahiptir. Diyelim ki, ücret
sorunu böyle bir öneme sahiptir. Bu durumda
çubu¤u bükece¤imiz sorun bu olmak
zorundad›r. Bu halkay› yakalad›ktan sonra
gerisi, bu sorun üzerinde iﬂçileri harekete
geçirecek müdahale biçim ve araçlar›n›
geliﬂtirme yetkinli¤imize kal›yor. Bunun için
ise, çal›ﬂma yürüttü¤ümüz fabrikay›, iﬂçileri
tüm yönleriyle tan›mam›z gerekir. Ve bu da
›srarl› bir çal›ﬂmayla olur.
‹nisiyatif gösteremeyen bir partili
politik süreçlere müdahale edemez
Yakalanmas› gereken halkay› yakalad›k,
çal›ﬂma yürüttü¤ümüz alanda kitlenin nabz›n›
tutacak denli onlar› tan›yoruz ve yaﬂama
geçirilmesi gereken politikay› da belirledik...
Elbette bütün bunlar önemlidir. Ama sürece
müdahale ederek politikam›z› ete-kemi¤e
büründürme inisiyatifini gösteremedi¤imiz
takdirde, bunlar tek baﬂ›na hiçbir ﬂey ifade
etmez. Politikalar›m›z› etkin hale getirecek
olan ise inisiyatifli kadrolard›r.
‹nisiyatif ise cüretle geliﬂtirilir, hata
yapmay› ve bunun karﬂ›l›¤›nda gereken bedeli
ödemeyi göze almakla geliﬂtirilir. En
önemlisi de partiyi, u¤runda tereddütsüzce
ölece¤imiz davay› sahiplenmekle geliﬂtirilir.
Yine “Moskova Önlerinde” roman›ndan
bir örnek verelim: Savaﬂ›n bir kesitinde,
Momiﬂ Oli’ye her ne olursa olsun birli¤ini
bulundu¤u cepheden geri çekmemesi emri
verilir. Ne var ki, Momiﬂ Oli’nin birli¤i
yoketme pahas›na cephede kalmas›, savaﬂ›n
gidiﬂat›na çok zarar verecektir. Ve birli¤ini
geri çekebilece¤i tek bir aç›k alan kalm›ﬂt›r.
Gecikecek olsa, o alan da düﬂman taraf›ndan
kapat›lacak ve birli¤i çembere al›nacakt›r.
Yeni duruma göre yeni emir almak için
karargaha bir ulak gönderir Momiﬂ Oli.
Ancak ulak zaman›nda geri dönemez. Zaman
aleyhine ilerlemektedir. Sanc›l› bir iç
çat›ﬂman›n ard›ndan Momiﬂ Oli, divan-›
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harbe verilmeyi, hatta kurﬂuna dizilmeyi göze
alarak, birli¤ini geri çeker. Karargaha geri
döndü¤ünde ö¤renir ki, komutanlar› da yeni
durumda Momiﬂ Oli’den farkl›
düﬂünmemektedir. Ne var ki yeni bir emir
ulaﬂt›rabilme koﬂulu yoktur. Momiﬂ Oli’nin
herﬂeyi göze alan inisiyatifli tavr› sayesinde,
o an için en uygun taktik geliﬂtirilmiﬂtir.
Momiﬂ Oli s›radan bir asker gibi, basit bir
emireri gibi davranmam›ﬂ, durumun
gerektirdi¤i esnek ve yarat›c› tutumu
sergilemiﬂ, ald›¤› zor karar›n tüm
sorumlulu¤unu da üstlenmiﬂtir.
“Bir EK‹M’ci neredeyse EK‹M oradad›r”,
diyordu Habip yoldaﬂ. Bugün bir partili
neredeyse parti oradad›r. Parti ise bulundu¤u
alanda varl›¤›n› politik müdahale gücü ve
etkisiyle gösterir. ‹nisiyatif gösteremeyen bir
partili yaz›k ki partiyi bulundu¤u alana
taﬂ›yamaz.
Ço¤u kere hata yapmaktan korkuldu¤u
için inisiyatifsiz kal›n›r. Oysa ki gerekti¤i
yerde politik müdahalede bulunmamaktan
daha büyük hata olamaz. Ayr›ca hatalar›m›z›
en aza indirmenin yöntem ve araçlar› da
mevcuttur. Program›m›z›, onun alt›n›
dolduran tüm teorik ve politik birikimimizi
kavrayarak bilince ç›karmam›z, tarihsel ve
güncel deneyimleri özümsememiz,
hatalar›m›z› da asgariye indirecektir. Kongre
tart›ﬂma tutunaklar›nda “Program bilinci”
üzerine olan bölümü yeniden incelersek,
hatalar›m›z› asgariye indirecek imkan ve
araçlara fazlas›yla sahip oldu¤umuzu bir kez
daha görece¤iz.
Bununla beraber, teorik birikim aç›s›ndan
bu topraklardaki en ﬂansl› devrimcileriz.
Program›m›z›n bu denli özlü ve vurucu
olmas›, bu birikimden süzülmüﬂ olmas›ndan
kaynakl›d›r. Ve biz partililer bunu bilince
ç›kard›¤›m›z oranda, inisiyatif gösterirken
hata yapma korkumuz da o ölçüde
azalacakt›r. Çünkü hata yapma ihtimalimiz
asgariye inecektir. Program›n bilince
ç›kar›lmas›na iliﬂkin vurgulara karﬂ›n, bunun
gere¤ini yerine getirmeyenlerin inisiyatifli
davranmas› da beklenemez. Çünkü partisini
sahiplenmiyordur. Kiﬂisel yetkinli¤iyle
inisiyatif gösterdi¤inde ise, ancak
körlemesine yol al›yordur ve baﬂar›lar› kal›c›
olmaz. En iyimser bak›ﬂla, daha sonraki

çal›ﬂma için hendek doldurarak yolu düzler.
Habip ve Ümit yoldaﬂlar üzerine
yaz›lanlar› okurken, onlar›n partimizle
özdeﬂleﬂmiﬂ önder kadrolar olduklar›n›
unutmamal›y›z. Onlar›n yaﬂam›nda bizler için
çok zengin deneyimler, örnek al›nmas›
gereken komünist tutumlar vard›r. Bunlardan
ö¤rendi¤imiz ölçüde, onlar› aﬂabilir ve
yaﬂatabiliriz. ‹ki önder yoldaﬂ›m›z›n en
önemli özelli¤i, ne istediklerini bilmeleri ve
bir kere hedefe kilitlendikten sonra, önlerine
hangi engel ç›karsa ç›ks›n hedeften
sapmadan, inisiyatif gösterebilmeleridir.
Düﬂünen ve savaﬂan s›n›f devrimcilerinin
kararl›, tok, kendinden emin cüreti vard›r
burada.
Habip yoldaﬂ› tan›yanlar, onun en zorlu
anlarda bile bocalad›¤›na, inisiyatifsiz
kald›¤›na tan›k olmam›ﬂlard›r. Hiç mi hata
yapmam›ﬂt›r Habip yoldaﬂ? Elbette yapm›ﬂt›r.
Ama Partiyi hiçbir zaman kendinden ayr› bir
yere koymuyordu, Parti kendisiydi bu yoldaﬂ
için. Habip yoldaﬂ neredeyse, parti oradayd›.
Ayn› ﬂey Ümit yoldaﬂ için de geçerlidir. Ve
bizler yoldaﬂlar›m›z› yald›zl› sözlerle de¤il,
prati¤imizle yaﬂatabiliriz. Öyleyse
bulundu¤umuz her alana partiyi taﬂ›yan bir
inisiyatif göstermeliyiz.
Politikan›n özgülleﬂtirilmesi
Kongre metinlerinde taktik sorunlar
üzerine yap›lan tart›ﬂmalarda a¤›rl›kl› vurgu
genel politikalar›n özgülleﬂtirilmesinde
yaﬂanan sorunlar ve eksiklikler üzerinedir.
Parti döneme iliﬂkin genel bir politika
belirler. Bu politikalar›n yaﬂam bulmas›, s›n›f
ve emekçi kitleler taraf›ndan kabullenerek
ete-kemi¤e büründürülmesi, genel
politikalar›n özgülleﬂtirilmesiyle, yani yerel
inisiyatifle olanakl›d›r. Zaten taktik önderlik
a¤›rl›kl› olarak yerel planda önem
kazanmaktad›r. Politikalar özgülleﬂtirilerek
yerelde taktik baﬂar›lar kazan›lam›yorsa,
genelde baﬂar› kazanmak düﬂünülemez bile.
“... bugün için önemli olan sorun, durum
tahlili, sald›r›lar›n tan›m›, oyunlar›n teﬂhiri
vb.’nden çok, aray›ﬂ ve eylemlilik içindeki
kitlelere bir ç›k›ﬂ yolu gösterebilmektir.”
(Ekim, May›s ‘00)
Döneme iliﬂkin yakalanmas› gereken halka
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budur. Genel olarak aray›ﬂ ve eylemlilik
içindeki kitlelere müdahale biçim ve araçlar›
MYO ve PYO üzerinden yap›lmaktad›r ve
bundan sonra da yap›lacakt›r. Ancak önemli
olan, yerelde ayn› baﬂar›y› gösterebilmektir.
Ayn› baﬂyaz›da bu yöndeki eksikli¤imiz
vurgulanarak, çubu¤u bükmemiz gereken yön
gösteriliyor. Bu perspektifin ortaya
konulmas›ndan sonra, bugün bir yoldaﬂ›m›z›n
özelleﬂtirilecek bir fabrikadaki iﬂçilere gidip
özelleﬂtirmenin ne denli kötü oldu¤una iliﬂkin
bir propaganda-ajitasyon çal›ﬂmas› yürütmesi,
her halde ak›ll›ca bir davran›ﬂ olmaz. Aray›ﬂ
içindeki iﬂçileri eyleme, eylemlilik içindeki
iﬂçileri kazan›c› bir perspektife getirecek
tarzda, genel ve yerel tüm imkan ve
araçlar›m›zla sürece yüklenmeliyiz. Yerel
çal›ﬂman›n önemi ﬂu sözlerle bir kez daha
vurgulan›yor ayn› yaz›da:
“Bu ﬂu dönem üzerinde özellikle durmam›z
gereken temel önemde bir sorundur ve
çözümü için yerel örgütlerin ve kadrolar›n
giriﬂkenli¤ini ve yarat›c›l›¤›n› beklemektedir.”
Giriﬂkenlik ve yarat›c›l›k üzerine
Bolﬂeviklerin “sosyal sigorta fonu”
deneyimine bakmakta yarar var.
Yarat›c› bir çal›ﬂmayla herﬂey
devrim için bir imkana dönüﬂtürülür
Çarl›k otokrasisi, iﬂçi s›n›f› üzerinde
etkinlik kurmak, devrimcilerin iﬂçi s›n›f›
üzerindeki etkinli¤ini k›rmak amac›yla, kaza
ve hastal›k halinde iﬂçilere ödeme
yap›lmas›n› sa¤layan iki sigorta yasas›n›
1912 Haziran’›nda Duma’dan geçirir.
Bolﬂevikler bu yasan›n kapsam›n›
geniﬂletmey› ve sigorta kurumunda iﬂçi
temsilcilerinin say›s›n› artt›rmay› hedefleyen
bir faaliyet örgütlerler.
1912’de hastal›k ödeneklerinin da¤›t›m›n›
yapmak için St. Petersburg fabrikalar›nda
sa¤l›k fonlar› kurulmaya baﬂlar. Bu fonlar
iﬂçi ve iﬂverenler taraf›ndan finanse
edilmektedir. (Bu aç›dan geçti¤imiz ay bizde
ç›kar›lan sözde “iﬂsizlik sigortas›”yla
benzerlikler gösteriyor.) Fon yönetiminde
iﬂçiler ve iﬂveren temsilcileri bulunmaktad›rr,
daha do¤rusu yasal prosedür böyledir. Ancak
iﬂverenler bu fonda yer alan iﬂçi
temsilcilerini iﬂten atma tehdidiyle

üyeliklerini düﬂürerek etkisizleﬂtirmektedirler.
Bunun üzerine Bolﬂevikler, fonun
yönetimindeki k›s›tlamalar üzerine yo¤unlaﬂan
bir propaganda ve örgütleme faaliyeti
baﬂlat›rlar. ‹ﬂçilerin fonu tam kontrolü,
iﬂçilerden mali kesintinin durdurulmas› ve
tüm masraflar›n iﬂverene yüklenmesi için
ça¤r› yaparlar.
“Bolﬂevik ajitasyonun bir di¤er biçimi,
fona kat›l›m ve bunun, sigorta sorununun dar
s›n›rlar›n›n çok ötesinde propaganda yapmak
için kullan›lmas›na yönelikti. Pravda’n›n 3
Kas›m 1912 say›s›n›n ilan etti¤i gibi,
‘fabrika sigorta fonlar› herﬂeye ra¤men iﬂçi
hücreleri olacak. Binlerce iﬂçiyi kapsayacak.
Tüm Rusya çap›ndaki bir a¤ oluﬂturmalar›
gerek’.” (Tony Cliff, Partinin ‹nﬂas›, s.348)
Bolﬂevikler 1913 Ekim’inde “Sigorta
Sorunlar›” adl› haftal›k bir yay›n ç›karmaya
baﬂlarlar. Bu yay›n›n da¤›t›m› k›sa sürede 15
bine kadar ulaﬂ›r. Bu ve benzeri bir çok
araçla, çarl›k rejimine istikrar kazand›rmak
için ç›kar›lan sosyal sigorta yasas›n›,
Bolﬂevikler, rejime karﬂ› yüzbinlerce iﬂçiyi
harekete geçiren bir araca dönüﬂtürürler.
Fonlar›n etraf›nda bir taraftar a¤›
oluﬂtururlar.
Yarat›c› giriﬂken bir devrimci duruﬂla, pek
çok araç devrim yarar›na bir imkana, küçük
imkanlar muazzam sonuçlara yol
açabilmektedir. Bu konuda da yine Lenin’i
dinleyelim:.
“Ne kadar küçük, baﬂlang›çta ne kadar
mütevazi, ne kadar önemsiz olsa da
proletaryan›n her hareketi kaç›n›lmaz olarak
baﬂlang›çtaki hedeflerini aﬂmaya ve tüm eski
düzenle uzlaﬂmaz ve onu y›kmaya yönelik bir
güce dönüﬂmeye adayd›r.
“Proletarya hareketi kapitalizm alt›ndaki
konumunun son derece önemli özellikleri
nedeniyle müthiﬂ bir tam boy mücadeleye,
tüm sömürü ve bask›n›n karanl›k güçlerine
karﬂ› eksiksiz zafer için mücadeleye
dönüﬂmeye yönelik belirgin bir e¤ilime
sahiptir.” (Aktaran T. Cliff s.351)
Bolﬂevik partinin tarihi böylesi yarat›c›l›k
ve giriﬂkenlik deneyimleriyle doludur. Her
arac› devrim için bir imkana dönüﬂtürmek,
Bolﬂevikleri zafere götüren özelliklerin
baﬂ›nda gelmektedir.
Buradan yola ç›karak örne¤in tekstil
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sektörüne bakal›m. Tekstil daha çok kad›n
iﬂçilerin çal›ﬂt›¤› bir alan. Daha çok ev
kad›nlar›n›n, ama çal›ﬂan kad›nlar›n da
yapt›¤› ve “gün” ad›yla ifadelendirilen, bir
tür yard›mlaﬂma günleri yap›lmaktad›r. Bir
tekstil atölyesinde iﬂçileri bir araya getirmek
için baﬂka hiçbir arac›n olmad›¤› koﬂullarda,
bu “gün”ler olgunlaﬂmam›ﬂ bir hücre olarak
de¤erlendirilebilir. Ya da böylesi günler bile
örgütleyebilir kad›n yoldaﬂlar›m›z. Hücre
örgütlenmesinin çekirde¤i olacak buna benzer
sportif, kültürel faaliyetler örgütlenebilir.
Kuﬂkusuz bunlar iﬂçilerin bilinç düzeyinin
çok geri ve örgütlenme olanaklar›n›n zay›f
oldu¤u koﬂullarda birer imkan olarak
kullanabilinecek araçlard›r.
Verili durumda daha ileri düzeyde
araçlara sahip oldu¤umuz bir gerçekliktir.
Kitleler bugün aray›ﬂ ve eylemlilik içindeler.
Elimizdeki imkanlar› sonuna dek
kullanmam›z durumunda bile muazzam
baﬂar›lar elde etmemiz kaç›n›lmazd›r. Bir de
buna giriﬂkenlik ve yarat›c›l›¤›m›z› katacak
oldu¤umuzda, üç y›ll›k süreç sonras›nda
kazanan ‹MF program› de¤il, partimizin
göndere çekti¤i iﬂçi s›n›f›n›n devrimci
program› olacakt›r.

Kazanaca¤›z!..
“Önemli olan saptanan yolun do¤ru
oldu¤una güvenmektir. Bu güven, devrimci
enerjiyi ve gayreti yüz defa art›r›r ve bu
mucizeler yarat›r.” (Lenin, aktaran T. Cliff,
s.271) Her partilinin programa olan güveni
tamd›r. Bu güven devrimci enerjimizi ve
gayretimizi artt›rd›¤› oranda bir anlam ifade
eder. Tarih bizden mucizeler bekliyor! Bizim
devrim mucizemiz mistik de¤il gerçek
olacak. Bunun için s›n›f içinde ›srarl› bir
çal›ﬂma yürütece¤iz.
“Kitlelerle iliﬂki içinde ›srarl› çal›ﬂma için
kendini pekiﬂtirmeyi baﬂaran bir parti, kendi
öncüsünü örgütlemeyi baﬂaran ve güçlerini,
proletaryan›n her yaﬂam dal›n›... (devrimci)
bir ruhla etkileyecek ﬂekilde yönlendiren ve
ileri s›n›f›n partisi -böyle bir parti ne olursa
olsun kazanacakt›r.” (Kitle ‹çinde Parti
Çal›ﬂmas›, s.93)
Kimsenin kuﬂkusu olmas›n, partimiz
kazanacakt›r. Kazanaca¤›z. Ve zafer gününde
ﬂehit yoldaﬂlar›m›zla birlikte halaya
duraca¤›z.
Yaﬂas›n devrim, yaﬂas›n sosyalizm,
yaﬂas›n TK‹P!

Parti bas›n›...
(Baﬂtaraf› s.27'de)
yay›n üzerinden kazan›lmas› hedeflenen bir
kitle içinde, yay›n›n biçimsel ve teknik
sorunlar› da büyük bir önem taﬂ›r. Bugün bu
alandaki zay›fl›¤›n gerisinde, hem yay›n›n dar
bir kesime taﬂ›nmas›, hem de kazan›lacak
kesimlere yay›n üzerinden ulaﬂ›lmamas›
prati¤i bulunmaktad›r. “Bizim” insanlar›m›za
ç›kan bir yay›n ise, sonuçta iﬂlevsizleﬂmeye
ve k›s›rlaﬂmaya mahkumdur. Varolan
zay›flama bu perspektifle anlaﬂ›lmal› ve bir
an önce giderilmelidir.
Bu konuda 3. Enternasyonal partilerinin
deneyimleri incelenebilir. YDÖ bu konuda
kaynak tarama ve çeviri sorumlulu¤u ile
hareket etmelidir.
10- Okurlar›n yay›na katk›lar› fikir
plan›nda genelde tüm yay›na ve özelde kendi
katk›lar›na yönelik olarak redaksiyonlara
iletilmelidir. Çal›ﬂman›n bu tarzda

yürütülmesi yay›nla kitleler aras› sa¤lam ve
etkin bir diyalo¤un da do¤al bir tarzda
kurulmas›na yolaçacakt›r. Bu konuda halen
süren zay›fl›¤›n (okur mektuplar›n›n ve
PYO’dan bunlar›n cevaplanmas›n›n
iﬂlevselleﬂmesi ihtiyac›n›n) giderilebilmesi bu
iﬂleyiﬂin oturtulabilmesine ba¤l›d›r.
Bu tür bir iliﬂkinin oturmas›, devrimci
bir günlük gazete iﬂleyiﬂinin asgari
güvencesidir. Ancak böyle bir iﬂleyiﬂ içinde
militanlar›n ve giderek okur düzeyindeki
iﬂçilerin hem yay›n›n sat›ﬂ›n› örgütlemesi ve
sahiplenmesi, hem de do¤al muhabirlik
yapmas› mümkün olabilecektir. Bugünkü
haftal›k periyod içinde zorlanma az oldu¤u
ölçüde bu konunun önemi anlaﬂ›lamamakta
ve varolan verimsizlik devam edebilmektedir.
Dolay›s›yla sorun bugünün sorunudur ve
çözümü yay›n› oldukça rahatlatacakt›r.
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Ekim’in yay›n faaliyetindeki aksama üzerine...

Güçlü ve iﬂlevsel bir MYO için!
Ekim’in yay›n›n› üç say› aksatm›ﬂ
bulunuyoruz. Buna dönemin getirdi¤i
sorunlardan hareketle pratik gerekçeler
göstermeyece¤iz. Bu, aksaman›n fiilen
tan›kl›k etti¤i zaafiyeti hafifsemek olur.
Sorun, temelde kuﬂkusuz illegal örgütsel
yap› ve çal›ﬂmadaki göreli zay›flama ile
ba¤lant›l›d›r. Fakat bu yine de gerçek
durumu aç›klamaz. Zira geçmiﬂte, örgütsel
yap›m›z›n ve faaliyetimizin en güçlü oldu¤u
dönemlerde bile, Merkez Yay›n Organ›’na
karﬂ› görev ve sorumluluklar›n yerine
gere¤ince getirilememesinin bir sonucu
olarak, say› aksamas› biçiminde olmasa bile
benzer zay›fl›klar yaﬂanabilmiﬂtir. Tersinden
de, yenilen düﬂman darbelerinin en etkili ve
olumsuz pratik sonuçlar›n›n da en taze
oldu¤u bir evrede bile, Ekim, yay›n
faaliyetini kesintisiz olarak ve düzeyini
düﬂürmeksizin sürdürebilmiﬂtir.
Dolay›s›yla sorunu, karmaﬂ›k nedenleri
içerisinde ele almak durumunday›z. Ortaya
ç›kan durumu salt illegal örgüt
çal›ﬂmas›ndaki göreli zay›flamaya ba¤larsak,
böylece Ekim’deki mevcut zay›flamay› da bir
biçimde rasyonalize edip meﬂrulaﬂt›rm›ﬂ
oluruz. Oysa temelde aksama maddi-örgütsel
nedenlerden çok, Merkez Yay›n Organ›’n›n
anlam› ve iﬂlevi konusunda bir perspektif
zay›flamas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Geliﬂmelerin bas›nc› alt›nda fiilen de olsa
böyle bir zay›fl›k gösterilmiﬂtir, çok anlaml›
bir pratik neden yokken mevcut aksama
yaﬂanabilmiﬂtir.
As›l bu noktaya dikkat etmeli, bunun
üzerinde durmal›y›z. Demek oluyor ki,
yenilen darbelerin ve verilen kay›plar›n
yaratt›¤› sonuçlar›n henüz tam telafi
edilemedi¤ine de tan›kl›k eden örgütsel
zay›flaman›n, bir biçimde perspektiflerde de
bir zay›flamaya yolaçm›ﬂ olmas› tehlikesi,
as›l kayg› duyulmas› gereken noktad›r.
Ekim’in yay›n›ndaki k›sa süreli aksama, böyle
bir tehlikenin önemsenmesi gerekti¤ine
tan›kl›k etmektedir. Üzerinde as›l durulmas›,

irdelenmesi, sonuçlar ç›kar›lmas› ve
dolay›s›yla giderilmesi gereken durum budur.
Üstünlüklere duyulan güven
rehavet nedeni olamaz
Partimiz, illegal örgüt ve çal›ﬂman›n
stratejik anlam› ve önemi konusunda,
dönemsel fiili zay›flamalarla öyle kolay zaafa
u¤ramayacak kadar sa¤lam bir perspektife ve
bu alanda daha ﬂimdiden önemli bir
özdeneyim birikimine sahiptir. Biz partimizi
bugünkü genel geliﬂme düzeyine, genel
ideolojik çizgimiz yan›nda, ondan
kopar›lamayacak olan örgütsel çizgimizle, bu
çizginin temel bir ö¤esini oluﬂturan illegalite
konusundaki ilkesel-stratejik kavray›ﬂ›m›zla,
bu kavray›ﬂ çerçevesindeki pratik ›srar›m›zla
getirdik. Bu temel gerçekli¤e vurgu, Merkez
Yay›n Organ›’m›z›n yaﬂad›¤› k›sa süreli
aksamadan hareketle hakl› olarak duymam›z
gereken kayg›lar› yine de gere¤inden fazla
abartmamak, sorunu kendi gerçek s›n›rlar›
içinde ele almak gerekti¤ine iﬂaret etmek
içindir.
Bu uyar› yerinde olmakla birlikte,
halihaz›rda sorunun karﬂ›m›za abartmadan
çok küçümseme olarak ç›kt›¤›n› da buna
ekleyelim. Bunu akla getiren göstergelerden
biri de mevcut durumu ola¤an karﬂ›layan, ya
da fiilen bu anlama gelen tutumlard›r.
Yaﬂanan üç say›l›k aksama, partili kadro ve
militanlarda hissedilir bir rahats›zl›k
yaratmam›ﬂt›r. Yaratm›ﬂsa bile, bu partiye
yans›yan herhangi bir eleﬂtiri ve uyar›ya
konu edilmemiﬂ, ortaya hissedilir bir eleﬂtirel
bas›nç konulmam›ﬂt›r. Onüç y›ll›k bir düzenli
illegal yay›n prati¤ine, bunun oluﬂturdu¤u
kültüre ve hassasiyete sahip bir hareket için
bu çok anlaﬂ›l›r bir davran›ﬂ say›lmamal›d›r.
Bizi bu k›sa süre içinde as›l rahats›z
eden de bir bak›ma bu olmuﬂtur. Bunun
partiye duyulan güvenden kaynakland›¤›,
sorunun nas›lsa k›sa sürede geride kalaca¤›na
duyulan inanc›n bunda rol oynad›¤›
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varsay›labilir. Fakat bu sorunu gidermez;
partiye duyulan güven, partiden beklentilerde
hassasiyetle ve bu sayede yetersizlikler
karﬂ›s›nda devrimci bir denetleyici bas›nçla
birleﬂirse, as›l anlam›n› bulur ve parti için
gerekli yarar› sa¤lar. Partinin ihtiyaç
duydu¤u ve her zaman kazançl› ç›kaca¤›
tutum budur. Tersi durum ve davran›ﬂlar,
partide rehavete, kadro ve militanlarda ise
farkedilemeden yerleﬂen bir kan›ksamaya
yolaçar.
Ekim’in benzersiz yeri ve rolü
Partimiz, Merkez Yay›n Organ› olarak
Ekim’e çok ﬂey, denebilir ki bugünkü
varl›¤›n› borçludur. Partinin inﬂas›n› baﬂar›yla
taçland›rarak bugünkü düzeye ulaﬂmam›zda,
tüm sald›r›lara ra¤men ayakta kalan ve
faaliyetinde süreklili¤i sa¤layan bir örgütsel
yap› ve birikim yaratmam›zda, Habipler ve
Ümitler’in simgeledi¤i sa¤lam devrimci
kadrolar yetiﬂtirmemizde, bir yay›n organ›
olarak Ekim’in rolü tart›ﬂmas›z ve
benzersizdir.
Buradaki “benzersizdir” vurgusuna
özellikle dikkat edilmelidir. Zira Ekim’de
yaﬂanan zay›flamay› sorun etmemenin
gerisinde, partinin baﬂka baz› yay›nlar›nda
yaﬂanan güçlenmenin verdi¤i doygunlu¤un da
özel bir pay› vard›r. Ama e¤er baﬂka
yay›nlardaki bu güçlenme Merkez Yay›n
Organ›’ndaki zay›flama pahas›na olmuﬂsa,
burada belirgin ve tehlikeli bir zaaf var
demektir. Zira bu, parti faaliyetinin ve
giderek örgütlenmesinin a¤›rl›k alan›nda
dengesiz kaymalara yolaçar. Bu ise örgütsel
ve politik aç›dan tehlikeli sapmalara kap›
aralar. Türkiye sol hareketinin bu konudaki
deneyimleri fazlas›yla ö¤reticidir ve bunlar
hareketimiz taraf›ndan bugüne dek birçok kez
yeterli aç›kl›kta de¤erlendirilip eleﬂtirilmiﬂ,
kendi yönelimlerimiz ve önceliklerimiz
konusunda bundan paha biçilmez dersler
ç›kar›lm›ﬂt›r. Bu dersleri bir an için bile
unutmaya hiçbir biçimde hakk›m›z yoktur.
Partimiz, halihaz›rda sahip oldu¤u her bir
yay›n organ›n›, kendi konumu ve iﬂlevi
üzerinden asgari bir baﬂar› düzeyi ile
ç›karacak güç ve olanaklara sahiptir. Bu
aç›dan halihaz›rda herhangi bir sorun yoktur

ve Ekim’deki aksaman›n bununla bir ilgisi de
yoktur. Sorun, eldeki güç ve olanaklar› do¤ru
bir perspektifle ve iyi bir organizasyonla
kullanabilme sorunudur. Biz hiç de yay›n
organlar›m›zdan birini güçlendirmek pahas›na
ötekini zay›flatmak zorunda de¤iliz. Bu,
pratik yetersizliklerin de¤il, olsa olsa zaafl›
anlay›ﬂlar›n ve örgütsel beceriksizliklerin
sonucu olarak ortaya ç›kan bir durum
olabilir.
Kald› ki böyle bir zorunlulu¤u bir an
için varsaysak bile, burada tercihi Merkez
Yay›n Organ›’ndan yana yapmak, kendi
konumu ve iﬂlevi çerçevesinde onu
güçlendirmek yoluna gitmek, önceli¤i buna
vermek gerekir. Zira bu, partinin illegal
örgütsel yap›s›n› ve faaliyetini
güçlendirmekten yana bir tercih demektir, ki
partinin tüm varl›¤› ve gelece¤i buna s›k›
s›k›ya ba¤l›d›r. Bunun zay›flad›¤› bir
durumda, bizzat partinin, demek oluyor ki
tüm öteki faaliyetlerin zay›flayaca¤›n› bir an
bile unutamay›z. Bu bizim sa¤lam bir
biçimde sindirmekle kalmad›¤›m›z, baﬂ›ndan
itibaren herkese anlatmamaya çal›ﬂt›¤›m›z
stratejik önemde temel bir politik-örgütsel
sorundur. Tasfiyecili¤e, legalist savrulmalara
karﬂ› yürütü¤ümüz kapsaml› mücadelenin en
temel sorunlar›ndan biridir bu.
Ekim’e her zamankinden
çok ihtiyac›m›z var
Bugün bilinen nedenlerle partinin illegal
örgütsel yap› ve çal›ﬂmas›nda göreli bir
zay›flama varsa e¤er, bu, MYO’nun etkili bir
kullan›m›n› özellikle gerektirir. Zira bu
alandaki zay›fl›¤› gidermenin en etkili
araçlar›ndan biri, belki de birincisi, bizzat
Ekim’in kendisidir. Bu böyleyken yaﬂanan
zay›fl›¤a bir de Ekim’in zay›flamas›n›n eﬂlik
etmesi, durumun ciddiyetini ve dolay›s›yla
buna karﬂ› gerekli önlemlerin al›nmas›n›n
önemini ve aciliyetini göstermektedir. Sorun
öncelikle buradan kavranmal›d›r ve bu,
sorunun, partimizin ﬂu evrede yüzyüze
bulundu¤u özgül durumla ilgili olan yan›d›r.
Ayn› derecede önemli olan bir baﬂka
temel neden ise, günümüz Türkiye’sinde
olaylar›n seyridir. Türkiye genel planda
sorunlar›n a¤›rlaﬂt›¤›, çeliﬂki ve çat›ﬂmalar›n
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sertleﬂti¤i bir süreci yaﬂ›yor. Buna rejimin
tepkisi ise, bask› ve terörü süreklileﬂtirmek,
her türlü muhalif sesi ve giriﬂimi mümkün
mertebe bo¤mak, etkisizleﬂtirmek oluyor.
Devrimci ak›mlara karﬂ› tahammülsüzlü¤ün,
devrimci çal›ﬂmaya karﬂ› ard› arkas›
kesilmeyen önlemlerin, direniﬂ çizgisine karﬂ›
sergilenen ac›mas›zl›klar›n gerisinde bu var.
Devrimci hareketin büyük mücadelelerle
kazand›¤› mevzileri parça parça yoketmeye
ve etkisizleﬂtirmeye yönelik sistematik
çabalar bundan dolay›d›r.
‹llegal yay›n cephesini sa¤lam tutmak,
ayn› zamanda bu siyasal durum ve gidiﬂat›n
temel bir gere¤idir. Kuﬂkusuz bu yay›ndan
öte bir sorundur. Yaﬂad›¤›m›z koﬂullar, genel
planda illegal örgütsel yap› ve faaliyetin
mümkün oldu¤unca güçlendirilmesini
gerektirmektedir. ‹llegal yay›n bu genel
ihtiyac›n bir parças›d›r; fakat eklemek gerekir
ki, en temel, en etkili, en vazgeçilmez
araçlar›ndan biridir. Döneme ve olaylar›n
geliﬂme yönüne iliﬂkin
de¤erlendirmelerimizde tutarl›ysak, bundan
do¤an temel görevleri, bu görevlerin pratik
gereklerini de önemsemeliyiz. Bunlara özel
bir hassasiyetle yaklaﬂmal›, bu alandaki
sorumluluklar›m›z› bunun gerektirdi¤i bilinç
ve enerjiyle ele almal›y›z.
Ekim’in güçlendirilmesi sorununa ayn›
zamanda buradan bak›lmal›d›r.
Ekim’e katk› tüm partililerin görevidir
Aç›k çal›ﬂma içerisinde bulunan,
do¤rudan bu alandan kazan›lan kadro ve
militanlar›m›z›n Merkez Yay›n Organ›’na
katk›da bulunmak anlay›ﬂ ve pratikleri
geçmiﬂten beri belirgin biçimde zay›ft›r.
Hatta denilebilir ki hiç yoktur. Oysa partinin
yaﬂam› ve mücadelesi, tüm çal›ﬂma alanlar›n›
ve biçimlerini kapsayan bir bütündür, öyle
olmak zorundad›r. Dahas›, aç›k çal›ﬂma
alan›n›n kendine özgü karakterinden ve
gereklerinden dolay› zaten zorunlu olarak
örgütsel parti yaﬂam›n›n epeyce uza¤›nda
kalan bu kadro ve militanlar›n, parti
yaﬂam›na kat›lmalar›n›n en etkili ve dolays›z
kanal›, bizzat Merkez Yay›n Organ›’d›r. Bu
nedenle geçmiﬂten beri süregelen bu zaafiyeti
k›rmak, aç›k alandaki kadro ve militanlar›

Parti Merkez Yay›n Organ›’yla sürekli bir
diyalog, etkileﬂim ve katk› prati¤i içerisine
sokmak, bugün hala çok temel bir görev
olarak önümüzde durmaktad›r.
Fakat iﬂin tuhaf ve bir bak›ma vahim
taraf›, ﬂimdilerde bu zaafiyetin partinin
hemen tümüyle illegal çal›ﬂmas› içerisinde
olan kadro ve sempatizanlar›nda da kendini
gösteriyor olmas›d›r. Bu yoldaﬂlar da
katk›lar›nda önceli¤i giderek daha çok legal
yay›nlara vermektedirler. Legal yay›nlar›m›z›n
gücü ve çekicili¤i artt›kça bu e¤ilim de güç
kazanmaktad›r.
Bu, k›r›lmas› gereken temel önemde bir
zaafiyet göstergesidir. ‹llegal alandaki örgüt
kadrolar›n›n MYO’daki zay›flamay› göre göre
bu e¤ilimde ›srar etmeleri, kendilerindeki
ciddi perspektif kaymas›n›n çok tart›ﬂmas›z
ve dolays›z bir göstergesidir.
Elbetteki her parti kadrosu, yetenekleri,
ilgi alanlar› ve çal›ﬂmas›n›n ihtiyaçlar›
çerçevesinde partinin tüm yay›nlar›na katk›da
bulunmakla yükümlüdür. Kongre öncesi
dönemde biz illegal çal›ﬂmadaki kadro ve
sempatizanlar›, partinin legal yay›nlar›na
gerekli katk›y› yapmamakla, bu yay›nlar›
böylece kendi bak›ﬂ, deneyim ve
çal›ﬂmalar›n›n taﬂ›y›c›s› olarak
de¤erlendirememekle eleﬂtiriyorduk. Buna
iliﬂkin olarak kongrede geniﬂ tart›ﬂmalar
yap›ld›, eleﬂtiriler ortaya konuldu. (Parti
yay›nlar› üzerine hayli kapsaml› bu
tart›ﬂmalar›n tutanaklar›, illegalitenin de
gerektirdi¤i hassasiyetlerden dolay› ﬂu ana
kadar yay›nlanmad›.)
Fakat ﬂimdilerde tam tersinden bir
savrulma var. Kendi illegal çal›ﬂmalar›n›n
çok yönlü sorunlar› hakk›nda aylarca kalem
oynatmak ihtiyac› duymayan, bunun
ürünlerini Parti Merkez Yay›n Organ›’na
sunmay› vazgeçilmez bir görev ve
sorumluluk olarak ele alma ihtiyac›
duymayan birçok yoldaﬂ, üzerine pekala
herkesin kalem oynatabilece¤i genel sorunlar
üzerinden legal yay›nlara katk›da bulunmaya
özel bir e¤ilim gösterebiliyor ve bu giderek
bir davran›ﬂ çizgisi haline geliyor.
Merkez Yay›n Organ›’nda yaﬂanan
zay›flamay› ve bundan ayr› düﬂünülemeyecek
aksamalar› gidermek, bu yanl›ﬂ e¤ilim ve
davran›ﬂ çizgisinin k›r›lmas›ndan ayr›
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düﬂünülemez. ‹llegal çal›ﬂma
içindeki kadrolar›n MYO’ya
sistematik katk›lar›n› yeniden
sa¤lamakla kalmamal›, aç›k
çal›ﬂmadaki kadrolar›n da gerekli
katk›lar›n› alabilmeliyiz. Kendi
çal›ﬂmalar›n›n sorunlar› hakk›nda
tart›ﬂmak istedikleri her konuyu, bu
alandaki yoldaﬂlar dosdo¤ru MYO
üzerinden ortaya koymal›, orada
tart›ﬂmal›d›rlar. Zira çözmeye
çal›ﬂt›klar› sorunlar, aﬂmaya
çal›ﬂt›klar› engeller, k›rmak
istedikleri anlay›ﬂ ve al›ﬂkanl›klar,
yerleﬂtirmek istedikleri de¤erler, tüm
bu vb. sorunlar, parti yaﬂam›n›n,
partinin çal›ﬂma tarz›n›n ve
mücadele anlay›ﬂ›n›n bir parças›d›r.
Bunlar›n ele al›n›p iﬂlenece¤i kürsü
de, tüm öteki yay›nlardan önce
Partinin Merkez Yay›n Organ›’d›r.
Ekim partimizin dolays›z sesi
ve kürsüsüdür
Özetle, tüm çal›ﬂma
alanlar›ndaki yoldaﬂlar›m›z Ekim’le
yak›n iliﬂkiyi temel bir görev ve
sorumluluk kabul etmelidirler.
Partinin legal yay›nlar›na
yazd›klar›ndan daha büyük bir istek
ve ﬂevkle Partinin Merkez Yay›n
Organ›’na yazmal›, ona katk›da
bulunmal›d›rlar.
Unutmayal›m, Merkez Yay›n
Organ› partimizin en dolays›z sesi
ve parti yaﬂam›n›n biricik gerçek
kürsüsüdür. Partili militanlar, s›n›fa,
emekçilere ve devrimci kamuoyuna
oldu¤u kadar partiye ve tüm
partililere de, en do¤rudan biçimde
öncelikle buradan seslenebilirler.
Tüm partililer bunun bilinciyle
hareket etmek durumundad›rlar.
Bu sorunlar ve sorumluluklar
kavrand›¤›nda, Ekim’de yaﬂanan
göreli zay›flama ve nadiren de olsa
yaﬂanan anlams›z aksamalar tümüyle
geride kalacak, Merkez Yay›n
Organ›’m›z partimizin elinde güçlü
ve etkili bir silah haline gelecektir.

MYO
deneyimimiz
üzerine
(100. say›s›nda Ekim, Ekim, Say›: 100,
1 Temmuz ‘94, Baﬂyaz›)
Elinizdeki say›s›yla birlikte Ekim’in yay›n
faaliyeti 100. say›s›na ulaﬂm›ﬂ bulunuyor. Bu genel
planda devrimci bir yay›n organ› için ulaﬂ›lmas› zor
bir baﬂar› de¤il. Fakat sözkonusu olan, bir hareketin
ilk ﬂekillenmesinde ve geliﬂmesinde temel bir rol
oynayan illegal bir Merkez Yay›n Organ›’ysa; bu
yay›n organ› gevﬂemek bir yana kendini sürekli
pekiﬂtiren bir polis rejimi koﬂullar›nda ç›k›yorsa ve bu
koﬂullar içinde bir kez olsun kesintiye u¤ramam›ﬂsa;
ve nihayet, bu yay›n organ› son birbuçuk y›ld›r 15
günlük düzenli periyodlarla ç›kabilecek bir yay›n
temposuna ulaﬂm›ﬂsa, kabul edilmelidir ki, burada
aç›k ve çarp›c› bir baﬂar› vard›r.
‹llegal yay›n faaliyeti do¤al olarak dikkatli ve
profesyonel bir organizasyon demektir. Böyle olunca,
burada ilk bak›ﬂta göze çarpan, baﬂar›n›n örgütsel
alan› ya da boyutu oluyor. Gerçekte ise bu baﬂar›n›n
as›l alan›, ya da daha do¤ru bir ifadeyle as›l kayna¤›,
onu haz›rlayan ideolojik-politik çizgidir. Devrimci bir
örgütün ilk ﬂekillenmesinde ve geliﬂmesinde illegal bir
yay›n organ›n›n oynayaca¤› kritik rol aç›k bir biçimde
kavranamam›ﬂ olsayd› e¤er, bu baﬂar›ya da pratikörgütsel planda ulaﬂ›lamazd›. Ya da tersinden ve daha
somut ifade edilecek olursa, polis rejimi koﬂullar›nda
ve sola egemen legalist-tasfiyeci gelene¤in en kaba
biçimde yeniden tekrarland›¤› bir dönemde, legal bir
yay›nla baﬂlaman›n illegal bir örgüt yaratma hedefini
peﬂinen sakatlayaca¤› geçmiﬂin deneyimleri de
gözönüne al›narak aç›k bir biçimde kavranamam›ﬂ
olsayd› e¤er, legal yay›n kolayc›l›¤› varken illegal bir
yay›n›n zor ve meﬂakkatli yolunda ›srar edilemezdi.
Bunun gerektirdi¤i irade ve kararl›l›k, her türlü
güçlü¤e ve dezavantaja ra¤men ortaya konulamazd›.
Dolay›s›yla baﬂar›n›n temeli ideolojik çizgimiz ve
bu çizgide gösterilmiﬂ pratik kararl›l›kt›r. Nitekim
bugün bizimle bu onuru paylaﬂmaktan yoksun
kalanlar, tam da bu çizgide ›srar etme azmi ve
yetene¤i gösteremeyenler oldu. Saflar›m›zdan geriye
düﬂenlerin istisnas›z tümünde ortak olan bir temel
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zaaf, illegal bir örgütlenmeyi ﬂekillendirmek
hedefi ile illegal bir yay›n organ›n› bu
do¤rultuda etkili bir silah olarak kullanmak
gere¤i aras›ndaki kopmaz ba¤› kavrayamamak
olmuﬂtur.
Çok bilinçli bir tercih yapm›ﬂt›k ve onun
tüm güçlüklerinin daha en baﬂ›ndan itibaren
fark›ndayd›k. Fakat ortaya koydu¤umuz
iddiadaki tutarl›l›¤› ve dolay›s›yla
gelece¤imizi tam da bu güçlüklerin kendisi
s›navdan geçirecekti. Hareketimiz bu
s›navdan baﬂar›yla ç›km›ﬂt›r. Bunun tart›ﬂmal›
bir yan› kalmam›ﬂt›r. 20 y›ll›k örgütlerin
eridi¤i, çürüdü¤ü, nihayet da¤›ld›¤› son
derece elveriﬂsiz bir siyasal konjonktürde,
yeni, genç, dinamik, katetti¤i mesafe
katedece¤i mesafenin güvencesi olan bir
örgüt yarat›lm›ﬂt›r. Bugün Türkiye’de EK‹M
vard›r. Her türlü kolayc›l›k reddedilmiﬂ, zor
olan tercih edilmiﬂ, sonuçta baﬂar›lm›ﬂt›r. Ve
kuﬂkusuz bunun baﬂar›lmas›nda, bugün 100.
say›s›na ulaﬂm›ﬂ Ekim temel bir rol
oynam›ﬂt›r.
(...)
Fakat kuﬂkusuz yan›lg›ya düﬂmemek
gerekir; yay›n faaliyetinde çeﬂitlenme kendi
baﬂ›na bir baﬂar› göstergesi olmak bir yana,
ço¤u kere bir amatörlük göstergesi de olabilir
ve toplam yay›n kalitesinde bir düﬂüﬂ
anlam›na gelir. Kritik soru ve sorun ﬂudur:
Yay›n çeﬂitlenmesi, hareketin toplam
niteli¤inde ve kapasitesinde aç›k bir
geliﬂmenin olanakl› ve zorunlu k›ld›¤›
ad›mlar›n m› bir ifadesidir? Böyleyse sorun
yoktur ve iﬂlev farkl›laﬂmas›nda ifadesini
bulan bu tür bir geliﬂme, hareketin
çal›ﬂmas›nda yeni ufuklar ve olanaklar
demektir. Yok böyle de¤ilse e¤er, birden
fazla yay›n ayn› güçlerin bu yay›nlar
aras›nda bölünmesine, ya da ayn› güçlerle
birden fazla yay›n› omuzlamak zorunlulu¤una
yolaç›yorsa, iﬂte bu durumda ileriye de¤il
geriye do¤ru bir ad›m at›lm›ﬂ olur. Her yeni
yay›n, hareketin omuzlar›na taﬂ›nmas› güç bir
yük olarak biner. Eldeki güçlerin bu faaliyet
içinde y›pranmas›na ve nitelikte sürekli bir
düﬂmeye yolaçar.
Hareketimiz yay›n faaliyeti alan›nda her
yeni ad›m› bu kritik sorunu gözönünde
bulundurarak atma yoluna gitmiﬂtir. Yay›n

faaliyetlerimizdeki çeﬂitlenme ve iﬂlev
farkl›laﬂmas›, hareketimizin geliﬂme düzeyine
ve biriktirdi¤i güç ve olanaklara oldu¤u
kadar, bugünkü geliﬂme ihtiyaçlar›na da denk
düﬂmektedir. Bir baﬂka ifadeyle, hareketimiz
bu yükü kald›racak güçlere sahiptir ve
ulaﬂt›¤› geliﬂme aﬂamas› at›lm›ﬂ bulunan
ad›mlar› gerekli hale getirmiﬂtir.
Fakat hemen ﬂunu da belirtelim ki bu ﬂu
ana iliﬂkin bir durum tespitidir ve bu
durumun hep sürmesinin kendili¤inden bir
güvencesi de yoktur. Merkez Komitesi´nin
önderlik fonksiyonu ve sorumlulu¤u kendini
bu alanda sürekli ve dikkatli bir biçimde
göstermek zorundad›r. Bu tüm güçlerin ak›ll›
ve planl› bir biçimde kullan›lmas› sorunudur.
Koordinasyon ve kollektivitenin en iyi
biçimde gerçekleﬂtirilmesi sorunu, bu
çerçevede bir çal›ﬂma tarz› sorunudur. Hem
eldeki güçleri en iyi biçimde de¤erlendirmek,
hem her bir yay›n›n iﬂlevini özenle gözetmek
ve bu çerçevede iﬂlev kaymalar›na izin
vermemek, ve hem de, toplam yay›n
kalitesinde sürekli bir güçlenmeyi de¤iﬂmez
hedef yapmak gereklidir. Yay›nlar›n örgütün
e¤itiminde, yönlendirilmesinde ve pratik
çal›ﬂmas›nda kendi rollerini en azami biçimde
oynayabilmeleri (ve bu amaçla örgüt üzerinde
sürekli bir denetim) ise sorunun bir baﬂka
boyutudur.
Politik yay›nla birlikte birlikte
hareketimiz yeni bir s›navla yüzyüze kalm›ﬂ
durumdad›r. Hemen akla gelebilece¤i gibi
s›nav bu yeni alanda de¤il, tam da Merkez
Yay›n Organ› alan›ndad›r. Zira sorun,
MYO´yu zay›flatmadan, tersine güçlendirmeyi
sürdürerek bir politik yay›n ç›karma baﬂar›s›
gösterebilmekte dü¤ümlenmektedir.
Unutulmamal›d›r ki, bizim için bugüne kadar
tart›ﬂmal› olan bir legal politik yay›n› kendi
içinde ç›kart›p ç›kartamayaca¤›m›z de¤il,
fakat bunu MYO´yu zay›flatmadan, onu
ikinci plana düﬂürmeden baﬂar›p
baﬂaramayaca¤›m›z sorunuydu. Komünistler,
gelinen aﬂamada, bunu art›k baﬂarabilecekleri
inanc›yla politik yay›n ad›m›n› att›lar.
Ve ﬂimdi, s›nav fiilen yaﬂan›yor. ﬁimdi
çok kimse bizi tam da bu aç›dan izliyor.
ﬁimdi tutarl›l›k zaman›d›r, tutarl›l›¤› fiilen
gerçekleﬂtirme zaman›d›r.
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Partimizin tüzü¤ü üzerine/6

Parti Kongresi
(lll. Bölüm/6. madde)
H. F›rat
Partimizin tüzü¤ünün III. Bölüm’ü
“Partinin temel organlar›” genel baﬂl›¤›
taﬂ›yor ve dört temel maddeyi içeriyor. 6-9.
maddeler halinde s›ralanan partinin temel
organlar› ﬂunlar: 6) Parti Kongresi, 7)
Merkez Komitesi (MK), 8) ‹l Komitesi (‹K)
ve 9) Hücre...
Konuya bölümün ilk maddesini oluﬂturan
(tüzü¤ün 6. maddesi) “Parti kongresi” ile
devam ediyoruz.
Parti kongresi: “Partinin
en yüksek organ›”
Maddenin tamam› ﬂöyle:
“6) Parti Kongresi
a) Partinin en yüksek organ› parti
kongresidir. Ola¤an kongreler iki y›lda bir
toplan›r. Zorunlu durumlarda kongreler
Merkez Komitesi (MK) taraf›ndan bir y›la
kadar ertelenebilir.
b) Parti kongresi ça¤r›s› ve gündemi en
az üç ay önceden parti örgütlerine ve
üyelerine duyurulur. Kongrede temsil edilme
kurallar› ve delege seçim yöntemi, MK
taraf›ndan belirlenir. Mevcut parti
üyelerinin yar›s›ndan fazlas› temsil
ediliyorsa, kongre toplanabilir.
c) Ola¤anüstü kongreler, MK karar›yla
veya mevcut il komitelerinin (‹K) ya da
üyelerin en az yar›s›n›n istemi üzerine, en
geç 6 ay içinde toplan›r.
d) MK’n›n ola¤an ya da ola¤anüstü
kongreleri zaman›nda toplamamas›
durumunda, mevcut ‹K’lar›n salt
ço¤unlu¤unca seçilen ve MK’n›n yetkilerini
devralacak olan geçici bir organ, parti
kongresini toplama yoluna gider.
e) Parti kongresi;
- MK faaliyet raporunu de¤erlendirir ve
sonuca ba¤lar.
- Parti program ve tüzü¤ünü gözden

geçirir, gerekli gördü¤ü de¤iﬂiklikleri yapar.
- Parti politikas›n›n önemli sorunlar›
üzerine taktik çizgiyi belirler.
- MK’y› seçer.
f) Kongrede parti program ve
tüzü¤ünün de¤iﬂtirilmesine iliﬂkin kararlar
üçte iki oy ço¤unlu¤u ile al›n›r. Tüm öteki
kararlar için salt ço¤unluk yeterlidir.”
Ben buradaki tek tek hükümleri ele
almadan önce, öncelikle devrimci bir partinin
yaﬂam›nda kongrelerin taﬂ›d›¤› özel önemden
baﬂlamak istiyorum.
Kongre parti demokrasisinin
en temel kurumudur
Kongre, partinin en üst, dolay›s›yla en
yetkili organ›d›r. Kongre; partinin yönetici
organ› olan MK’y› seçme, parti tüzü¤ünü ve
program›n› gözden geçirme, partinin temel ve
dönemsel politikalar›n› saptama gibi temel
önemde yetkilere sahip bir parti
platformudur. Bu nedenle de partinin
yaﬂam›nda temel bir öneme sahiptir.
Parti kongresi, ayn› zamanda örgütsel
demokrasinin gerçekleﬂmesinin en anlaml›
platformlar›ndan biridir. Bilindi¤i gibi
devrimci bir parti, illegallitenin getirdi¤i
zorunluluklardan dolay›, iç örgütsel
demokrasisinin uygulanmas›nda belli
güçlüklerle, bunun zorunlu k›ld›¤› belli
s›n›rlamalarla karﬂ› karﬂ›ya kal›r. Bu ise
kendini en baﬂta seçme ve seçilme hakk›n›n
uygulanmas› alan›nda gösterir. Oysa biz parti
kongresinin oluﬂumunda bu s›n›rlaman›n en
aza indirilebildi¤ini kendi deneyimlerimizden
biliyoruz.
Parti kongreleri, pekala seçim
mekanizmas›n›n en etkin, en verimli, en
geniﬂ bir biçimde uyguland›¤› bir sürecin
ürünü olarak toplanabilirler, bu olanakl›d›r.
Partinin bütün üyeleri, seçmek ve seçilmek
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do¤rultusunda, kendi irade ve tercihlerini
etkin biçimde ortaya koyabilirler. Bizim üç
konferans›n yan›s›ra son kuruluﬂ kongresi
deneyimimiz, bunun pekala olanakl› oldu¤unu
somut olarak göstermiﬂtir.
Partinin seçilmiﬂ temsilcilerinden oluﬂur
kongre platformu. Ve bu ﬂeklide oluﬂmuﬂ bir
parti platformu, partinin yaﬂam›yla ilgili en
temel konularda, baﬂta yönetici organ›
seçmek ve partinin temel çizgisini saptamak
olmak üzere, karar alma yetkisine sahiptir.
Kongrenin ald›¤› kararlar partinin bir sonraki
kongreye kadar olan bütün siyasal ve
örgütsel faaliyetinin genel çerçevesini
belirler. Bir sonraki kongreye kadar geçen
süre içerisinde, parti kongresinde saptad›¤›
genel çizgi parti için esast›r ve yol
göstericidir. Tabii ki, kendi tüzü¤ünü, bu
çerçevede kongrelerini ciddiye alan partiler
için, somutta örne¤in kendi partimiz için
söylüyorum bunu.
Türkiye deneyiminden iki örnek
Kongre bir parti için temel önemde bir
kurumdur, dedim. Buna iliﬂkin olarak yak›n
dönem Türkiye’sindeki uygulamalara
bakt›¤›m›zda, iki anormal uygulama ile karﬂ›
karﬂ›ya oldu¤umuzu görüyoruz.
‹lki, PKK örne¤idir. Biçimsel olarak
olarak al›nd›¤›nda, PKK’n›n yaﬂam›nda
kongrelerin önemli bir yer tuttu¤u
söylenebilir; PKK kongrelerini düzenli olarak
toplamaya ve onlar› önemli kararlar›n al›nd›¤›
birer platform olarak de¤erlendirmeye
görünürde fazlas›yla önem verdi. Ancak
soruna biçimsel de¤il de öz ve içerik
üzerinden bakt›¤›m›zda, bunun parti içi
demokrasinin bir gerçekleﬂmesi oldu¤unu
söyleyecek durumda de¤iliz. Dahas›, burada
tam tersi bir durumla karﬂ› karﬂ›ya
oldu¤umuzu bile söyleyebiliriz. Herﬂey bir
yana, PKK’da lideri parti kongresinin üstünde
gören ak›lalmaz bir anlay›ﬂ var ve bu
anormallik fiili bir durum olman›n ötesinde
resmi bir tüzük hükmü haline getirilmiﬂ.
Buna göre, parti kongresinin kararlar› ancak
parti baﬂkan› taraf›ndan onayland›ktan sonra
yürürlü¤e girebilir. Bu onaya kongrede
seçilmiﬂ merkez komitesi de dahil.
Bu gerçekten ola¤anüstü anormal bir

uygulama. Parti kongresi, bir partinin en üst,
en yetkili organ›d›r. Geçtik baﬂkan›, kollektif
bir önderlik organ› olarak merkez komitesinin
de üstünde, onu seçme ve görevi süresince
önderlik edece¤i politik ve örgütsel faaliyetin
genel çerçevesini belirleme yetkisine sahip
bir organd›r. PKK’da iç demokrasi sorununun
içler ac›s› durumu az-çok bilindi¤i için,
üzerinde fazla durmak istemiyorum, bu örnek
üzerinden yaln›zca bir noktaya iﬂaret etmeye
çal›ﬂ›yorum.
Kongrelerin biçimsel olarak toplanm›ﬂ
olmas›, parti içi demokrasi aç›s›ndan kendi
baﬂ›na çok ﬂey ifade etmiyor. PKK
kongreleri önemli bir siyasal olay haline
getiriyordu; çünkü kongreler büyük harflerle
yaz›lan “Parti Önderli¤i” taraf›ndan saptanm›ﬂ
çizgiyi partiye empoze etmenin biçimsel bir
platformu, bunun bir arac› olarak görülüyor,
parti kongresinin iﬂlevi bu oluyordu. Partinin
kendi siyasal yaﬂam› ve süreçleriyle,
ideolojik ve pratik durumuyla ilgili
sorunlarda özgür tart›ﬂmalar›n yap›labildi¤i,
demokratik tart›ﬂma süreci içinde kollektif
düﬂünce ürünü kararlar›n üretildi¤i zeminler
de¤ildi, PKK kongreleri. Tersine, önden
saptanm›ﬂ politikalar›n partiye etkili bir
kampanyayla maledilmeye çal›ﬂ›ld›¤› bir
zemin olarak iﬂ görüyordu.
Di¤er tarafta, Türkiye’deki köklü siyasal
örgütlerden biri olarak bir DHKP-C örne¤iyle
karﬂ› karﬂ›yay›z. DHKP-C’de konferans ve
kongre ﬂeklinde bir kurumsal oluﬂum bile
kategorik olarak neredeyse yok denebilir.
Neredeyse diyorum, bunu da ortada nas›l
topland›¤›n› fazlaca bilmedi¤imiz bir kuruluﬂ
kongresi oldu¤u için söylüyorum. Bu
hareketin 25 y›l› bulan bir siyasal yaﬂam›
var. Ama bu nispeten uzun yaﬂam›nda, 90’l›
y›llar›n ortas›nda toplanan kuruluﬂ kongresi
d›ﬂ›nda, bir konferans ya da kongre yok.
Kuruluﬂ kongresini saymazsan›z, Devrimci
Sol’un yaﬂam›nda bu türden bir üst platform
göremezsiniz. Gerçekte bir Merkez Komitesi
de yok, herﬂey baﬂ harfi büyük yaz›lan
“Önderlik”in elinde ve “Önderlik” bir bireyi
anlat›yor. Parti kongresinde bunun teorisi de
yap›lm›ﬂ. Bu özgün bir durumdur, Türkiye
solu bunu anlayamaz vb. deniliyor, ayn›
“Önderlik” taraf›ndan kuruluﬂ kongresine
sunulan raporda. Ortada bir parti tüzü¤ü de

22 EK‹M Sayı: 220
yok zaten, varsa da kamuoyuna aç›klanm›ﬂ
bir tüzük de¤il bu. Bir program› var, ama
yay›nlan›p kamoyuna sunulmuﬂ bir tüzü¤ü
yok. Dolay›s›yla örgüt yaﬂam›n› ve hukukunu
tan›mlay›p belirleyen nedir, partide yap› ve
iﬂleyiﬂin, görev, yetki ve sorumluluklar›n,
hak ve görevlerin çerçevesi nedir, bu konuda
de¤erlendirme yapmak mümkün de¤il.
Bu da anormal bir baﬂka örnek olarak
duruyor karﬂ›m›zda.
‹stikrarl› devrimci önderli¤in
bürokratik kasttan fark›
Oysa bir parti kendisini örgütsel bir yap›
olarak gösteren kollektif siyasal bir varl›kt›r.
Bu yap› içersinde bütün örgüt üyeleri parti
hukuku önünde eﬂittirler. Parti üyeli¤i hak ve
görevleri sözkonusu oldu¤unda, parti
hiyerarﬂisi gözetilmeksizin, bütün üyeler parti
üyeli¤i hukuku içinde eﬂittirler.
Öte yandan, parti tüzü¤ümüzde de
önemle formüle edildi¤i gibi (5. Bölüm, 20.
madde), partide bütün üyeler için ayn› ölçüde
geçerli tek tip disiplin uygulan›r. Bu da yine,
bütün parti üylerinin, parti üyeli¤inin
getirdi¤i hak ve hukuk yönünden sahip
olduklar› eﬂitli¤e yap›lan vurguyu ifade eder.
Bu böyleyse e¤er, ve partide görev da¤›l›m›
yetenekler ve deneyimler temeli üzerinde
oluﬂuyorsa, yetkili konumda olman›n bunun
ötesinde bir anlam› yoksa e¤er, partinin
kendi iradesini kendi iç yaﬂam› ve iç iﬂleyiﬂi
içerisinde demokratik tarzda ortaya
koyabilece¤i platformlara ihtiyaç vard›r. ‹ﬂte
kongre böyle bir platformdur ve bu türden
plaformlar›n en önemlisi, en belirleyicisidir.
Bir partinin yaﬂam›nda demokratik bir temel
üzerine oturan bir kongre yoksa, o partinin
kendi devrimci iradesini ortaya koyma imkan›
da yok demektir. Bu ise sözkonusu partide
demokrasinin yoklu¤u ile ayn› anlama gelir.
Elbette devrimci partilerde istikrarl›
önderlikler olur; olmas› devrimci bir partinin
gücüne ve istikrar›na iﬂaret eder. Uzun süreli
deneyim ve s›nanm›ﬂl›¤›n getirdi¤i hakedilmiﬂ
konumlar olarak istikrarl› bir önderlik,
devrimci bir partinin en önemli
üstünlüklerinden biri say›lmal›d›r. Ama bu
böyle de olsa, bu önderlik organlar› partinin
denetimine ve tercihlerine tam olarak aç›k

olmak durumundad›r. Parti kongresi partiye
öteki ﬂeyler yan›nda bu imkan› veriyor. Bir
parti kongrelerini düzenli bir biçimde
gerçekleﬂtirir ve parti buna ra¤men denenip
s›nanm›ﬂ ve önderlik yeteneklerini ve
baﬂar›s›n› kan›tlam›ﬂ önderlik kadrolar›n›
tekrar tekrar yeni yöneticiler olarak seçebilir.
Ama seçmek veya seçmemek imkan›na, bir
k›sm›n› ya da tümünü yenilemek imkan›na
sahip olabilmelidir bir parti. Ve bu imkan
kendini düzenli toplanan kongreler üzerinden
gösterir. Bunun olmad›¤› yerde, ya da bunun
biçimsel bir gözboyamaya indirgendi¤i yerde,
parti demokrasisi felce u¤rar ve istikrarl›
devrimci önderlik ad›na bürokratik bir
yönetim kast› partide egemen hale gelir.
Kendi deneyimimizin anlam› ve önemi
Henüz çok k›sa say›lmas› gereken kendi
örgüt yaﬂam›m›z için söylüyorum; bizde en
demokratik bir biçimde oluﬂan platformlard›r
kongre ve konferanslar. Çünkü her defas›nda
mevcut tüm temel örgütlerimizin seçti¤i
delegelerin oluﬂturdu¤u platformlar olarak
toplanm›ﬂlard›r. Genel olarak da bunun böyle
olmas› gerekir. Partinin çeﬂitli örgütleri belli
temsil esaslar›na göre delegeleri seçerler,
platformlar oluﬂur. Bizde on y›l içerisinde üç
örgüt konferans›, bir parti kongesi
gerçekleﬂti. Bunlar›n hepsi varolan
örgütlerimizin seçti¤i delegelerin
oluﬂturduklar› platformlard›. Oluﬂan bu
platformlar›n nas›l çal›ﬂt›¤›, sorunlar›n nas›l
bir ortamda ele al›n›p tart›ﬂ›ld›¤› ise zaten
büyük ölçüde biliniyor, yay›nlanan tutanaklar
sayesinde. Meselelerin nas›l tart›ﬂ›ld›¤›n›,
fikirlerin nas›l oluﬂtu¤unu, karar süreçlerine
nas›l ulaﬂ›ld›¤›n›, yay›nlad›¤›m›z
tutanaklardan izlemek mümkün.
Bugün çeﬂitli yoldaﬂlar›n parti program›
üzerine bas›n›m›zda yay›nlanan yaz›lar›na
bak›yorum, hemen hepsi, partimiz program›n›
yo¤un bir kollektif tart›ﬂma ve emek sonucu
ortaya ç›karm›ﬂt›r, diyorlar. Yay›nlanan
tart›ﬂma dökümanlar› insanlarda bu izlenimi
net bir biçimde yarat›yor. Tart›ﬂmalara
de¤iﬂik bireylerin katk›s›n›n farkl› düzeylerde
olmas› son derece ola¤an. Neticede parti
kongresi uzun süreli bir çal›ﬂmayla bir
kollektif emek ve sonuçta irade ortaya
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koyabiliyor. Her konuda çok geniﬂ ve özgür
tart›ﬂmalar yap›l›yor, kamoyuna sunulan
belgeler bu konuda yeterli bir fikir veriyor.
Partinin ad› üzerine bile, uzun süren
tart›ﬂmalara ra¤men, üçte iki ço¤unlukla
ancak karar al›nabiliyor.
Kendi k›sa süreli örgüt yaﬂam›m›z bu
aç›dan olumlu bir pratik görünüm sergiliyor,
bunu bir kazan›m saymal›, örgütsel
demokrasinin kurumlaﬂmas›na bir gösterge
olarak ele almal›y›z. ‘87 y›l› sonunda siyaset
sahnesine bir yay›n organ› ile ç›kt›k. Bir
örgüt yaratmak istiyorduk; bu belli bir süreci
gerektiriyordu ve yaklaﬂ›k olarak ‘89 y›l›
baﬂ›nda, asgari bir örgütsel yap› ad›m ad›m
ancak oluﬂmaya baﬂlad›.
‘91 y›l› baﬂ›nda, bu henüz ﬂekillenmiﬂ
bulunan örgütün temsilcilerinden oluﬂan ilk
konferans›m›z› toplad›k. Ard›ndan, ‘92 y›l›
sonunda, partinin yaﬂad›¤› özel süreçlerin de
etkisiyle, ikinci konferans›m›z› ola¤anüstü
biçimde toplad›k. ‘95 y›l› baﬂ›nda, yaklaﬂ›k
iki-ikibuçuk y›l sonra, örgütün üçüncü
konferans›n› toplad›k.
Parti kongresi dördüncü örgüt
platformumuzdur. Üçüncü konferans›m›zdan
üç y›l sonra gerçekleﬂmiﬂtir; sürenin öncesine
göre biraz uzam›ﬂ olmas›n›n gerisinde, parti
kuruluﬂ kongresi olarak toplanmak gibi
önemli bir temel neden vard›r. Parti kuruluﬂ
kongresi belirli nedenlerle biraz gecikmiﬂtir.
Ve parti kongresi topland›¤›ndan itibaren de,
art›k partinin bir tüzü¤ü ve tüzü¤ün
hükümleri vard›r. Parti tüzü¤ü, parti kongresi
iki y›lda bir toplan›r, zorunlu durumlarda bu
bir y›l kadar ertelenebilir, diyor. Toplam›na
bakt›¤›n›z zaman, ‘90 baﬂ› üzerinden al›rsak,
Partinin kuruluﬂ kongresi ile noktalanan
toplam 8 y›l içerisinde dört genel örgüt
platformu toplam›ﬂ›z. Ortalama iki-ikibuçuk
y›lda bir, örgütümüzün iradesi en üst
platform üzerinden gerçekleﬂebilmiﬂ.
Biçimsel de¤il öze iliﬂkin bir
uygulama
Kendi deneyimimizden ç›kar›lmas›
gereken olumlu sonuçlar üzerinden bir baﬂka
noktaya daha de¤inmek istiyorum. Dünya
tarihine bakt›¤›m›zda, komünist olmak
iddias›ndaki partilerin birçok durumda

kongrelerini tüzüklerinde öngörülen süreler
içerisinde toplad›¤›n› görebiliyoruz. Ama
belli bir tarihten itibaren de, ki bu genel bir
bozulma ve iç çürüme dönemini de
iﬂaretliyor, bu kongrelerin daha çok biçimsel
birer seremoni olarak gerçekleﬂti¤i de bir
veridir bizim için. Genellikle dört y›lda bir
toplan›yor bu kongreler ve genellikle iki-üç
günlük toplant›lar olarak gerçekleﬂiyor. Parti
merkez komitesi bir rapor sunuyor ve
genellikle bu raporlar tart›ﬂ›l›p irdelenmeden
oldu¤u gibi onaylan›yor? Baﬂka birkaç
mesele tart›ﬂ›l›yor, seçim yap›l›yor ve iﬂ
öylece bitiriliyor.
Mesele hiç de biçimsel olarak bu türden
platformalar› az çok peryodik olarak
toplamak de¤ildir. Önemli olan; partinin
kendi iradesini, düﬂünsel-politik enerjisini ve
bunun ürünü olacak tercihlerini gerçekten
ortaya koyabilece¤i demokratik koﬂullar› her
aç›dan yaratabilmektir, bunu her zaman
gözetebilmektir. Bu platformda, örgütün
deneyim ve birikiminin aç›¤a ç›kabilmesinin
koﬂullar›na sahip bir kongre çal›ﬂmas›n›
gerçekleﬂtirebilmektir.
Tarihsel deneyimleri de gözeterek, temel
önemde bir noktay› vurgulamaya çal›ﬂ›yorum.
Kongreler örgüt demokrasisinin gerçekleﬂti¤i
en temel platformlard›r; ama bu demokrasiyi
biçimsel demokrasiye indirgememek, bunun
gerçek bir demokrasi olarak
gerçekleﬂebilmesinin koﬂullar›n› da
yaratabilmek gerekir ki, bir anlam› olabilsin.
Yoksa saptanan periyotlarla kongre ve
konferanslar toplayabilirsiniz, sorun salt
biçimsel konferanslar ya da kongreler
toplamaksa e¤er. ‹nsanlar orada düﬂünme,
tart›ﬂma ve inceleme; tekrar düﬂünme ve
tart›ﬂma imkan›n› bulamayacaklarsa, e¤er dar
bir zaman dilimine s›k›ﬂt›r›l›p bitirilecekse,
bence böyle toplant›lar› yapmamak daha
do¤ru olur. Zira sözkonusu olan hele de
yasad›ﬂ› bir örgütse, böyle platformlar
toplanman›n getirdi¤i riske ve zahmete
de¤mez.
Sorun bütün bunlarla birlikte
kavranabilmeli.
Bu, bir partiye kiﬂilik kazand›r›r. Partinin
dinamizmini aç›¤a ç›karmak partinin birli¤ini
bozmaz, tersine partinin birli¤inin daha ileri
bir düzeye ç›kar›r. Öze uygun kapsaml› bir
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demokrasi diyoruz; bu hiçbir biçimde birli¤e
de, istikrarl› ve iﬂlevsel bir devrimci
önderli¤e de ayk›r› de¤il, bununla çeliﬂmez.
Siz zeminini yarat›rs›n›z, bu zemin üzerinde
devrimci önderlik fonksiyonu kendini yine
gösterir, üstelik en etkin ve verimli bir
biçimde. Tabii ki tart›ﬂmalar›, do¤ru
e¤ilimleri her zaman birileri sürükleyecektir,
ve tümüyle do¤al olarak, genellikle de
önderlik kadrolar› olacakt›r bunlar. Bu her
zaman böyle olur. Siz önderlik kadrolar›
olarak bir tart›ﬂmay› sürükledi¤inizde, bu hiç
de tart›ﬂmay› noktalay›p orac›kta bitirmiyor;
tersine, tart›ﬂmay› zenginleﬂtirecek ve
çözümleri kolaylaﬂt›racak bir zemin
yarat›yorsunuz ve bu zemin tart›ﬂmalarla
daha da zenginleﬂiyor, sa¤l›kl› çözüme
ulaﬂmak kolaylaﬂ›yor. Amaçlanan da bu
zaten.
Parti kongreleri partideki geliﬂmeyi ve
dinamizmi aç›¤a ç›karan, kucaklayan,
özümseyen platformlard›r da ayn› zamanda.
Ve yine bizim kendi deneyimlerimiz
üzerinden dikkate de¤erdir; yeterli zamanlar›n
ayr›ld›¤› örgüt konferans ya da kongreleri,
yeni dönemde partiyi yönetecek ekibin
kimlerden oluﬂmas› gerekti¤ini de bizzat
kendi çal›ﬂmas› içerisinde az çok
netleﬂtiriyor. Bizde de muhakkak ki önden
partinin önderlik organ›nda yer alabilece¤i
düﬂünülen insanlar olmuﬂtur, ama kesin
tercihleri konferans ya da kongrenin tart›ﬂma
zeminleri sa¤lam›ﬂt›r.
Örne¤in sekiz günlük bir zaman süresi
bunu aç›¤a ç›kartmay› fazlas›yla
kolaylaﬂt›r›yor. Günlere yay›lan
yo¤unlaﬂt›r›lm›ﬂ bir çal›ﬂma, bu yükün
kimlerle taﬂ›naca¤›n› da konferans ya da
kongre nezdinde aç›k hale getiriyor. Tercihler
çok daha kolaylaﬂ›yor. Bu tür tart›ﬂmalar›n
olmad›¤› bir durumda ise; yasad›ﬂ› bir örgüt
olmak nedeniyle delegeler birbirlerini hiç ya
da pek fazla tan›mad›klar› ölçüde, kimlerin
olaca¤›n› en iyi eski merkez komitesi bilir,
zira insanlar› o tan›yor deyip sunulan listeyi
onaylar. Ama o zaman da parti kongresi
seçme hakk› çerçevesindeki iﬂlev ve anlam›n›
yitirir.
Sonuç olarak; bu alanda bugüne kadarki
örgütsel uygulamalar›m›z›n bize kazand›rd›¤›
epeyce önemli bir deneyim var. Bunun en

özlü sonuçlar› art›k birer tüzük hükmü haline
de getirilmiﬂ bulunuyor. Yaﬂam içinde
s›nanm›ﬂ önemli bir deneyim ve kazan›md›r
bu. Parti bu aç›dan epeyce sa¤lam bir
konumda duruyor.
Parti kongresinin toplanma kurallar›
Buraya kadarki anlat›m›m 6. maddenin a
ﬂ›kk›nda söylenenleri zaten fazlas›yla içerdi¤i
için, sonraki ﬂ›kla devam ediyorum.
“b) Parti kongresi ça¤r›s› ve gündemi
en az üç ay önceden parti örgütlerine ve
üyelerine duyurulur. Kongrede temsil edilme
kurallar› ve delege seçim yöntemi, MK
taraf›ndan belirlenir. Mevcut parti
üyelerinin yar›s›ndan fazlas› temsil
ediliyorsa, kongre toplanabilir.”
“En az üç ay önceden” deniliyor burada,
bu makul bir süredir. Kuﬂkusuz bu bir asgari
süre ve s›n›rlamad›r, gerekli ve yararl›
görüyorsa Merkez Komitesi tercihen bu
duyuruyu alt› ay önceden de yapabilir. Fakat
bu süreyi çok erkene almak tercih edilemez.
Yarataca¤› güvenlik sorunlar›n› bir yana
koysak bile, politik ve örgütsel nedenlerle bu
fazlaca amaca uygun olmaz. Erken bir tarihte
tutup bir partinin gündemine kongre
haz›rl›klar›n› sokmak, partinin politik
çal›ﬂmas›n› zaafa u¤ratmaktan, onu içe
kapatmaktan baﬂka bir iﬂe yaramaz. Ama en
az üç, tercihen dört-beﬂ ay önceden partinin
önüne kongre gündemi konulur. Gündem
tart›ﬂmas› yap›l›r, fikirler, e¤ilimler ç›kar.
Bir yoldaﬂ›n deminki sorusunda
varsayd›¤› türden bir durum ortaya ç›karsa;
yani, partinin düzgün, iyi giden tempolu bir
faaliyeti varsa ve ortada bir yeni kongrede
acilen çözüme ba¤layaca¤› önemli bir sorun
gözükmüyorsa, (ki yoldaﬂ, bu durumda yeni
bir kongrenin getirece¤i risklere ve
zahmetlere de¤er mi, parti söyleceklerini
söylemek için baﬂka yol ve yöntemler
kullanamaz m›, peryodik kongre ad›na
partinin tempolu faaliyetinde bir kesintiye
gerek var m› vb., diye soruyordu), bu hiçbir
biçimde kongrenin toplanma zorunlulu¤unu
ortadan kald›rmaz. Buna kap› aralamak,
keyfili¤e kap› aralamak olur. Merkez
komitesinin böyle bir yetkisi ve dolay›s›yla
tercih hakk› yoktur. Olsa olsa kongrenin
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zamanlamas›n› (bu örne¤in tüzükte belirtilen
erteleme süresini azami ölçüde kullanmak
olur), kat›l›m›n geniﬂli¤ini (terihen daha dar
bir kat›l›m), yerini ve çal›ﬂma süresini bunu
gözeten (nispeten daha k›sa bir süre ve buna
göre bir toplanma mekan›) bir tutumla
saptama yoluna gider.
Bizde parti kuruluﬂ kongresine neden çok
geniﬂ zaman ayr›lm›ﬂt›r? Çünkü kuruluﬂ olay›
çerçevesinde ortada çok kapsaml› gündemler
vard›r. Ama bir ikinci kongrenin gündeminde
program ve tüzükle ba¤lant›l› temel
meselelere iliﬂkin tart›ﬂmalar fazlaca
olmayaca¤› için, büyük ölçüde dönemin
taktikleri, örgütsel görevleri, örgüt yaﬂam›n›n
baz› sorunlar› tart›ﬂ›lacakt›r. Parti bu
çerçevede üç günlük, beﬂ günlük, bir haftal›k
bir sürenin yeterli oldu¤una karar verecektir
muhtemel olarak. Gündem buna göre
saptanacak, kat›l›m›n s›n›rlar› saptan›rken bu
gözönünde tutulacakt›r. Gündem gerçekten
kat›l›m› etkileyebiliyor. Partinin dönemsel
taktiklerinin tart›ﬂ›laca¤› bir kongreyi,
illegalitenin güçlükleri ve riskleri nedeniyle,
çok geniﬂ tutman›n fazlaca anlam›
olmayabilir. ‹llegal bir partide her kongre her
zaman önemli bir risk demektir, geniﬂ kat›l›m
ve uzun çal›ﬂma süresi bu riski çok yönlü
olarak ço¤alt›r.
Parti kongresi ça¤r›s› ve gündemi en az
üç ay önceden parti örgütlerine ve üyelerine
duyurulur, deniliyordu tart›ﬂmakta oldu¤umuz
hükümde. Partinin kongreye haz›rlanmas› için
bu önemlidir. Ard›ndan, parti kongresinin
toplanmas› yöntemine iliﬂkin olarak MK’n›n
yetkilerine iﬂaret eden, teknik bir husus
geliyor. “Kongrede temsil edilme kurallar› ve
delege seçim yöntemi, MK taraf›ndan
belirlenir. Mevcut parti üyelerinin yar›s›ndan
fazlas› temsil ediliyorsa, kongre
toplanabilir.” deniliyor. Üzerinde
konuﬂulacak fazla bir ﬂey yok bu konuda. O
andaki merkez komitesini ilgilendiren bir
özel tasarruf alan›d›r bu, genel planda bir
yorumlanmay› gerektirmez.
Ola¤anüstü kongreler
“c) Ola¤anüstü kongreler, MK karar›yla
veya mevcut il komitelerinin (‹K) ya da
üyelerin en az yar›s›n›n istemi üzerine, en
geç 6 ay içinde toplan›r.”

Bu, örgüt içerisinde demokratik bir hak
ve imkand›r. Devrimci bir parti siyasal
yaﬂam›nda birli¤ini hep korumak ve yoluna
engelsiz yürümek ister, bunu arzu eder. Ama
siyasal yaﬂam maalesef sorunsuz olmuyor ve
yürünen yol engel ç›karmayan düzlüklerden
oluﬂmuyor. Bu yol yürünürken büyük
s›k›nt›larla, büyük engellerle, problemlerle
bo¤uﬂmak gerekebiliyor.
Parti böyle durumlarla her an
karﬂ›laﬂabilir. Örne¤in parti a¤›r bir darbe
yer, bu nedenle parti kongresi bir ihtiyaç
haline gelir. Ya da parti içinde ciddi bir
görüﬂ ayr›l›¤› ortaya ç›kar ve sorunu çözmek
için ola¤anüstü kongreye gitmek ihtiyac›
do¤ar. Beklenmedik bir darbeyle merkez
komitesini kaybeder ve yenilemek için
ola¤anüstü kongreye ihtiyaç duyar vb. Bu
çok de¤iﬂik nedenlerle olabilir, bir ihtiyaç
haline gelebilir. Parti tüzü¤ü böyle bir
durumda, ola¤anüstü durumlar›n
gerektirebilece¤i ola¤anüstü kongrelerin
toplanmas›na iliﬂkin hükümleri saptam›ﬂ
oluyor. Bunlar› kendi içinde ele almak çok
gerekli de¤il, zira yeterince aç›k ve daha çok
teknik mahiyette hükümler bunlar
“d) MK’n›n ola¤an ya da ola¤anüstü
kongreleri zaman›nda toplamamas›
durumunda, mevcut ‹K’lar›n salt
ço¤unlu¤unca seçilen ve MK’n›n yetkilerini
devralacak olan geçici bir organ, parti
kongresini toplama yoluna gider.”
Bunun üzerine aç›klamalara gitmek de
çok gerekli de¤il. Bu sorun parti kongresinde
ve tam da tüzü¤ün bu hükmü çerçevesinde
yeterince tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Böyle bir durum nas›l
do¤abilir, do¤arsa ne ifade eder, böyle bir
hüküm ne sa¤lar? Tüm bunlar sözkonusu
tart›ﬂmalarda var. (Bkz. Parti Tüzü¤ü
Üzerine, Eksen Yay›nc›l›k, s.96-97, 128-132)
Parti kongresinin görev ve yetkileri
e ﬂ›kk› parti kongresinin görev ve
yetkilerini ortaya koyuyor:
“e) Parti kongresi;
- MK faaliyet raporunu de¤erlendirir ve
sonuca ba¤lar.
- Parti program ve tüzü¤ünü gözden
geçirir, gerekli gördü¤ü de¤iﬂiklikleri yapar.
- Parti politikas›n›n önemli sorunlar›
üzerine taktik çizgiyi belirler.
(Devam› s.39'da)
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Parti bas›n› üzerine
(‹lk tasla¤› Tuna yoldaﬂ taraf›ndan kaleme al›nan bu metin, Parti Yay›nlar›
Komisyonu taraf›ndan elden geçirilerek TK‹P
Kuruluﬂ Kongresi'ne sunulmuﬂtur.)
1- Hareketin yay›nlar›na önderlik
sorumlulu¤u MK’n›nd›r. 3. Genel Konferans
sonras› oluﬂturulan geniﬂ MK son 3,5 y›l
içinde de¤iﬂik nedenlerle geniﬂli¤ini
kaybetmiﬂtir. Bu durum, yay›nlara önderlik
alan›nda da belli zorlanmalara yolaçm›ﬂt›r.
MK yay›nlar›n ç›kart›lmas›nda özel yay›n
kurullar› kurmak yoluna gitmemiﬂtir. Bu,
örgüt güçlerinin s›n›rl›l›¤›na karﬂ›n geniﬂ
sorumluluk alanlar› içinde, anlaﬂ›l›r ve do¤ru
bir tercihtir. Yeni dönemde de, yay›n
kurullar› oluﬂturmak yerine, bu sorumluluk
asli görevlerle bir arada tan›mlanmal›d›r.
Yine de, örgütün ileri kadrolar›n›n çeﬂitli
konularda uzmanlaﬂmas› ve düzenli katk›
sorumlulu¤u, paylaﬂ›lmal› ve planlanmal›d›r.
Bu, yay›nda konular›n ötesinde, iﬂleniﬂinde
bir süreklilik ve yetkinleﬂme sa¤lamak
aç›s›ndan da gereklidir. Özellikle PYO’da
çal›ﬂan ekiplerinin de¤iﬂmesiyle yay›n›n
de¤iﬂen iç dengeleri, yay›n çizgisinde
kaymalar sürecine ancak böyle son
verilebilir. Yay›nlar›n önemi ne olursa olsun,
asli iﬂi yay›n ç›karmak olan bir komiteleﬂme
olana¤› ise halen bulunmamaktad›r.
2- 1994 MK De¤erlendirmeleri’ne karﬂ›n
teorik yay›n ç›kar›lamam›ﬂt›r. Teorik
sorunlar›n ele al›nmas› PYO’nun orta
sayfalar› ve son program sorunlar› vesilesiyle
belli ölçülerde yerine getirilebilmiﬂtir. Teorik
yay›n, temel ve asli iﬂlevinin yan›s›ra, ﬂu
dönem sol hareketi ayr›ﬂt›rmak ve yar›-ayd›n
kesimleri etkilemek aç›s›ndan da önem
taﬂ›maktad›r. Bu çerçevede kongremiz, teorik
inﬂa ve yay›n sorununu ele almal›d›r.
3- 1994 Nisan MK De¤erlendirmeleri’ne
karﬂ›n, haftal›k PYO ad›m› ile MYO-PYO
aras›ndaki paralel geliﬂim ba¤› önemli ölçüde
kopmuﬂtur. Bu PYO’nun periyodunun
düﬂürülmesinden de¤il, fakat MYO’nun
giderek örgütsel sorunlara daralan içeri¤inden
dolay› böyledir. MYO halen politik gündemi

ve sorunlar› ele almak aç›s›ndan ciddi bir
zay›fl›k taﬂ›maktad›r. Bu süreçte örgütün bir
dizi bülten ç›karmaya baﬂlamas›, MYO’ya
olan ilgiyi ayr›ca zay›flatm›ﬂt›r. Örgüt
omurgas›n›n 96-97’den beri yay›nlara sürekli
artan katk›lar›, 98’de giderek azalm›ﬂ, örgüt
MYO’ya karﬂ› eski hassasiyetini kaybetmiﬂtir.
Do¤al olarak bu ciddi bir zaaft›r ve acil bir
müdahaleyi gerektirmektedir.
4- Yay›nlar›n örgüt kürsüsü olma özelli¤i
önemli ölçüde zay›flam›ﬂt›r. Bu militanlar›n
pratik yüklerden kaynakl› olarak bu olana¤›
kullanmamalar› ve kendi zay›fl›klar›yla
do¤rudan ilgilidir. Örgüt yaﬂam›nda bir
canl›l›k olmaks›z›n, bunun yay›nlara
yans›mas› da olanaks›zd›r. Sorunun kayna¤›
ve dolay›s›yla çözümü bu temel halkadan
kaynaklanmal›d›r.
5- Yay›nlar›n iﬂlevine uygun bir tarzda
gere¤ince kullan›lamamas›, do¤rudan taktik
politika alan›ndaki yetersizliklerimiz ve
zay›fl›klar›m›zla ilgilidir. Böyle bir düzey
olmaks›z›n, genel devrimci gazetecili¤i aﬂ›p
örgütlü parti bas›n› haline gelebilmek de
mümkün de¤ildir.
Sorun esasta taktik politikan›n sorunlar›
olmakla birlikte, s›n›f hareketinin parçal›
karakteri de taktik politikay› belirlemede bir
zorlanma alan›d›r. Bu ise do¤ru bir taktik
politika belirlemenin öneminin azald›¤›n›
de¤il, tersine artt›¤›n› gösterir.
Asl›nda iki temel yay›n›n da as›l
zorlanma alan›, sol hareketle s›n›f hareketi
dinamiklerinin ayr› ayr› kanallardan
ak›ﬂlar›d›r. Bu olgu, iki alana karﬂ› da
sorumlulu¤u olan yay›nlar›m›z›n tek bir yay›n
politikas› çerçevesinde birleﬂtirilmesini
zorlaﬂt›rmaktad›r. Bu, bugünkü taktik politika
saptan›ﬂ› ile kitle hareketinin öne ç›kan
istemleri aras›nda da temel bir gerilim
noktas›d›r. Bu sorunun sihirli bir çözümü
olmad›¤› gibi, oldu¤u kadar›yla da çözümü
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partidir.
Yeni dönemde yay›nlar›m›z parti
takti¤inin taﬂ›y›c›s› olacaklard›r; bu, suni ya
da ikincil gündemlerin parti yay›nlar›m›z›
meﬂgul etmesini engellemeyi gerektirir. Bu
durumda, taktik politika geçici de¤il sürekli
bir karakter taﬂ›yaca¤› için, yay›nda süreklilik
aç›s›ndan da, güçlü ve zay›f dönemler türü
bir bölünme en alt seviyeye inecektir.
6- MYO’nun politik yan›n›n zay›flamas›,
onun etkin bir biçimde kullan›m›n›/da¤›t›m›n›
da engellenmiﬂtir. Bu esas sorun aﬂ›lmad›kça,
MYO iliﬂkilerini artt›rmak ve MYO’nun
fiilen hitap etti¤i okur alan›n› geniﬂletmek de
son derece güç olacakt›r.
PYO’nun tiraj› özellikle semt sat›ﬂlar›yla
dönem dönem artt›r›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalar›n
iﬂlevli oldu¤u kuﬂku götürmez. Ama bir
gazetenin gerçek tiraj›, ancak kendi politik
etkisinin s›n›rlar›nda istikrar kazan›r.
(EMEP’e ait günlük Emek gazetesinin sat›ﬂ
kampanyas›n›n baﬂar›s›zl›¤› da bunu yak›n
dönemde bir kez daha göstermiﬂtir.) Gerçek
geliﬂim, yay›n›n politik çal›ﬂmaya paralel
olarak birimler temelinde tiraj kazanmas›d›r.
Semt ve nokta sat›ﬂlar›, militanlar›n birimlere
yönelik politik ilgisini ve bunun öneminin
anlaﬂ›lmas›n› zora soktu¤u ölçüde,
geliﬂimimizin önüne bir ölçüde engel olarak
da ç›kabilir. Sorunun gerçek anlam› ve
s›n›rlar› konusunda bir kaymaya izin
verilmeksizin, kuﬂkusuz semt sat›ﬂlar›
sürdürülmeli ve düzenli hale getirilmelidir.
7- Her iki temel yay›n›n
ç›kart›lmas›ndaki mali ihtiyac›n salt d›ﬂardan
ve yaln›zca haz›r kaynakla çözülmeye
çal›ﬂ›lmas› kesin bir tarzda son bulmal›d›r.
Bu mali bir sorun olmaktan önce politik bir
sorundur. Yay›nlar›n s›n›f-d›ﬂ› ve “örgüt”
yay›n› oldu¤u konusundaki yanl›ﬂ bak›ﬂ ve
refleks, bugünkü tablonun gerçek nedenidir.
Yay›nlar s›n›f›n politik ihtiyaçlar› aç›s›ndan
bir “iﬂçi bas›n›”d›r. Öyleyse onun mali
ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas› da s›n›fa ve
emekçilere dayanmal›d›r. Her yay›n da¤›t›m
biriminde, da¤›t›mdan da geniﬂ bir mali
destek gruplaﬂmas› do¤all›¤›nda
oluﬂturulmal›d›r. Bu konuda Bolﬂeviklerin
1912-13’lerdeki Pravda deneyimi yak›ndan
incelenmelidir.

Bugünden yapaca¤›m›z; soyut ça¤r›larla
meselenin esas›n› ortaya koymak de¤il, mali
destek gruplaﬂmalar›n› ve fonlar›n›
oluﬂturmak olmal›d›r. ‹ﬂçiler yay›n› bir
ihtiyaç olarak hissettikleri ölçüde fedakarl›k
göstereceklerdir, bundan kuﬂku
duyulmamal›d›r. Bu yüzden öncelikle parti
militanlar›, yay›n› alan iﬂçileri salt “bize
destek” konumunda görmek düﬂüncesinden
s›yr›lmal›d›rlar. Parti s›n›ftan, onun tarihsel
ve güncel ç›karlar›ndan ayr›ﬂt›r›larak
anlaﬂ›lamaz. Partiye ve yay›nlara her katk›,
her destek iﬂçi s›n›f› davas›na verilmiﬂtir. Bu
konudaki yanl›ﬂ alg› ve kavray›ﬂ›n gerisinde,
devrimcili¤in meﬂrulu¤una iliﬂkin politik bir
zay›fl›k da sözkonusudur. Daha geniﬂ
çerçevesiyle tan›mlanan bu zay›fl›k politik
etkimizi ve çal›ﬂma kapasitemizi do¤rudan
s›n›rlayan bir iﬂlev görmektedir. Dolay›s›yla
bugün yay›nlara iliﬂkin yaﬂad›¤›m›z mali
katk› sorunu asl›nda bir örgüt sorunudur.
Yeni dönemde yay›nlar›m›z›n her türlü
geliﬂimini ve özellikle mali katk›
gruplaﬂmalar›n› ve fonlar›n›, “‹ﬂçi s›n›f›
davas› ﬂimdi daha güçlü!” slogan›yla
karﬂ›lamal›y›z.
8- Önümüzdeki dönemde, s›n›f›n
öncüsünün daha geniﬂ ölçeklerde kazan›lmas›
hedefine paralel bir orta vadede, günlük iﬂçi
bas›n›n› örgütleme hedefi de ﬂimdiden tüm
partide bilince ç›kart›lmal›d›r.
9- Aç›k alan çal›ﬂmas›n›n giderek yay›n
ekseninin d›ﬂ›na ç›kar›lmas›na paralel olarak,
yay›na iliﬂkin teknik ve bilgi uzmanlaﬂmas›
da güçlendirilmelidir. Bu çal›ﬂma, sorunun
politik eksenine ba¤l› kalarak, mümkün
oldu¤unca gazetecilik ve onun alt
parçalar›nda (arﬂiv, dosyalar, foto¤raf vb.)
yetkinleﬂmeli ve uzmanlaﬂmal›d›r.
Bu, yay›nlar›n paralel rolleri düﬂünülürse,
ayr› bir komiteleﬂme düzeyinde olmasa da,
MYO’ya karﬂ› da bir sorumluluk olarak
duyulmal›d›r. MYO sadece yaz› olarak de¤il,
yay›nda kullan›lacak çok de¤iﬂik
materyallerle de beslenmelidir.
PYO’nun ilk döneminin k›smi
olumluluklar› (yaz› d›ﬂ› materyallerin
kullan›m›) da son dönemde ortadan
kalkm›ﬂt›r. Bu teknik uzmanlaﬂma ihtiyac›n›n
aciliyetini gösteren bu örnektir. Geniﬂ ve
(Devam› s.14'de)
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Deneyimlerimizden ö¤reniyoruz...

Bir fabrika çal›ﬂmas›n›n
baz› dersleri
Dör ay kadar yaklaﬂ›k 130 iﬂçinin çal›ﬂt›¤›
bir fabrikada çal›ﬂt›m. Bu sürecin deneyim ve
derslerini aktarmak istiyorum.
‹ﬂe baﬂlad›¤›m ilk günden itibaren iﬂçileri
tan›maya, aralar›ndaki iliﬂkileri gözlemeye
çal›ﬂt›m. Bu iﬂkolunda daha önce çal›ﬂt›¤›m
için, iﬂçilerle iliﬂki kurmada fazla zorluk
çekmedim. Bir taraftan verdikleri iﬂi h›zl› bir
biçimde yap›yorum, di¤er taraftan da iﬂçilerin
tutum ve davran›ﬂlar›n› gözlemlemeye
çal›ﬂ›yordum. Beni yeni gören baz› iﬂçiler
yan›ma gelerek soru ya¤muruna tutuyor,
karﬂ›l›kl› birbirimizi tan›maya çal›ﬂ›yorduk. ‹ﬂ
esnas›ndaki h›zl›l›¤›m› kastederek, “fazla
acele etme, ç›karman gereken say›y› ç›kar
yeter, eksik ç›kard›¤›nda gelip ba¤›r›rlar,
fazla ç›kard›¤›nda kimse sana gelip aferin
demez” vb. dostça uyar›larda bulunuyorlard›.
Belli iﬂçiler d›ﬂ›nda, genelde iﬂçiler
sözleﬂmeli olarak çal›ﬂt›r›l›yor. Patron üç
ayda bir be¤enmedi¤i iﬂçilere ç›k›ﬂ veriyor.
‹ﬂçilerin ço¤u iﬂe geçici gözüyle bakt›¤› için
aralar›ndaki iliﬂkiler gevﬂek ve mesafeli.
Öncelikle iﬂçiler aras›nda paylaﬂ›m duygusunu
geliﬂtirmeye çal›ﬂt›m. D›ﬂardan getirdi¤im
baz› yiyecekleri ya da yapt›¤›m›z çay› do¤al
sohbet ortamlar›nda paylaﬂmaya baﬂlad›m. 8
saat bitiminde 20 dakika ücretsiz
çal›ﬂt›r›l›yorduk. Vardiyadaki iﬂçilerin hepsi
bir araya toplan›p köﬂelerde biriken çapakl›
mallar› temizliyorlard›. Bu ortam› da en iyi
bir ﬂekilde de¤erlendirmeye çal›ﬂt›m.
Bir iﬂçi “vardiya amirleri iﬂçiler aras›nda
adam kay›r›yor” diyerek müdüre ﬂikayet edip
ç›k›ﬂ›n› istedi. Birkaç gün sonra, müdürün
talimat›yla, bütün iﬂçilere birer boﬂ ka¤›t
verildi ve fabrikan›n iyi ve kötü yanlar›n›
yazmalar› istedi. Daha önce çal›ﬂt›¤›m
fabrikada da ikramiyelerin ödenmemesi
üzerine talep ve isteklerimizi yazarak ﬂikayet
kutusuna atm›ﬂ ve ikramiyelerimizi alm›ﬂt›k.
Bu deneyimden hareketle, iliﬂkide oldu¤um
iﬂçilerle konuﬂup “hepimiz ayn› talep, sorun

ve isteklerimizi yazal›m, di¤er arkadaﬂlar› da
katal›m” dedim. Ço¤u onaylad›. Vardiyan›n
dörtte üçünün ayn› ﬂeyleri yazmalar›n›
sa¤lad›k. Bizden makinalar› teslim alan di¤er
vadiyadaki iﬂçilerle de konuﬂup ayn› ﬂeyleri
yazmalar›n› söyledik. ﬁu talepler s›raland›:
- ‹ﬂ güvenli¤i istiyoruz, her an iﬂten
at›lma korkusuyla iﬂe gidip geliyoruz.
- Güvenli¤in içeriye girip bize kar›ﬂmas›n›
istemiyoruz.
- Yemeklerimiz çok kötü ç›k›yor.
- Odun kömür paras›, ikramiye, erzak vb.
niye verilmiyor.
- ‹zinlerde bu kadar kat› davran›lmas›n.
- ﬁefler iﬂçiler aras›nda adam kay›r›yor.
- Ücretlerimiz çok düﬂük, eve yetiﬂmeden
eriyor, vb...
Bir iﬂçi,” sigortal› olmam›z iyi (o da
yat›r›l›yorsa)”; bir baﬂka iﬂçi “8 saat
uygulamas› (iﬂ ç›k›ﬂ› uygulanan 20 dakika
d›ﬂ›nda) güzel, dinlenebiliyoruz” diye
yazm›ﬂt›.
Sonuç beni bile ﬂaﬂ›rtm›ﬂt›. Geri ve
birbirine mesafeli yaklaﬂan iﬂçiler birlikte
hareket edebiliyordu. “Bu fabrikadan adam
ç›kmaz“ diyen bir iﬂçi taleplerin yaz›lmas›na
kat›lmam›ﬂ, bir ﬂeyin de¤iﬂmeyece¤ini
söylemiﬂti. Ben bu durumdan güç alarak ona
yüklendim; “bu fabrikadan adam ç›kmaz
diyorsun, ama sen kendi sorununa duyarl›
olmad›ktan sonra bu sorunlar tabii ki
çözülmez; bu sorunlar hepimizin sorunudur,
bizi birleﬂtirecek olan bu sorunlara karﬂ›
mücadeledir; sen arkadaﬂlar›n› adam
olmamakla suçluyorsun, iﬂte herkes adam
olmak için ad›m at›yor, sorunlar›na karﬂ›
ortak hareket edebiliyor, ama sen bir yaz›
bile yazmaktan acizsin, etraf›ndakileri
suçlamadan önce sorunu kendinde ara”
dedim. “Do¤ru, hakl›s›n” demek durumunda
kald›.
Ka¤›tlar› toplayan vardiya ﬂefi kendisiyle
ilgili yaz›lanlar› okudu¤unda adeta kudurdu,
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etraf›na ba¤›r›p ça¤›rmaya baﬂlad›. Vadiya
ﬂefi kadar fabrika yönetimi de ﬂaﬂ›rm›ﬂt›.
‹ﬂçiler üzerinde o kadar bask› uygulamalar›na
ra¤men bu talepler nas›l ortaklaﬂt›r›labilmiﬂti?
Ertesi gün 20 dakika fazladan
çal›ﬂt›rd›klar› süre 40 dakikay› geçti¤i halde
bizi hala b›rakm›yorlard›. Herkes kendince
söyleniyordu. Bir iﬂçi “b›rak›n be, hadi
gidelim” dedi, bir baﬂkas› ellerindeki mallar›
yere f›rlatarak müdürün odas›n gitti. Ard›ndan
bir baﬂka iﬂçi ve ben girdik. Müdürle ﬂefin
birlikte hareket ettikleri her hallerinden
belliydi. ‹lk giren arkadaﬂ, “müdür bey bu ne
iﬂtir, biz ne zaman eve gidip dinlenece¤iz,
çok iﬂ varsa hafta sonu mesaiye kalal›m”
dedi. Müdür bizi yat›ﬂt›rmaya çal›ﬂ›p,
ellerinizdeki iﬂi bitirin gidin, dedi. Geri
döndük, ama herkeste tepki devam ediyordu.
ﬁef müdürün odas›na döndü¤ünde,ben
çuvallardaki dizilecek mallar› bir kenara
toplay›p, arkadaﬂlar hadi gidelim diyerek
kap›ya yöneldim, herkes peﬂimden geldi.
Bu olaydan sonra fabrika komitesi kurma
hedefiyle iﬂçilerle iliﬂkilerimi daha da
geliﬂtirmeye baﬂlad›m. ‹ﬂçilerle fabrika
komitesinin gereklili¤ini anlat›rken, iﬂe yeni
giren iﬂçiler ile di¤er vardiyadaki iﬂçileri bu
gözle tan›maya çal›ﬂ›yordum. ‹ﬂe yeni al›nan
iﬂçilere s›cak davranmam, yard›mc› olmam
sempati yarat›yordu. Baz› iﬂçiler makinalar›
bozuldu¤unda, anlamad›klar› bir ﬂey
oldu¤unda, vardiya ﬂefinden de¤il benden
yard›m istiyorlard›. Elimden geldi¤ince
yard›m ediyor ve onlar› daha iyi tan›maya
baﬂl›yordum. 5-6 iﬂçinin daha önce büyük
fabrikalarda çal›ﬂt›klar›n›, sendikal deneyim
ve direniﬂler yaﬂad›klar›n› ö¤rendim. Baz›
iﬂçiler iliﬂkide olmad›¤›m baﬂka iﬂçiler
hakk›nda bilgi veriyor, onlar›n deneyimli
olduklar›n› söylüyorlard›.
Daha önce bu fabrikada iki kez
baﬂar›s›zl›kla sonuçlanm›ﬂ sendikalaﬂma
giriﬂimleri olmuﬂtu. O dönemden baz›
iﬂçilerin hala çal›ﬂ›yor olmas› ve bunlardan
birisiyle daha önce baﬂka bir yoldaﬂ›n iliﬂkide
olmas› bir avantajd›. Fakat daha önce
yaﬂanan baﬂar›s›zl›klardan sonra bu iﬂçiler
kendi kabuklar›na çekilmiﬂ, di¤er iﬂçilere
güvenlerini yitirmiﬂlerdi.
Daha önce iliﬂkide oldu¤umuz iﬂçiyle
diyalog kurdum. Bir süre sonra konuyu açt›m
ve düﬂüncesini sordum. “Bu fabrikadan adam

ç›kmaz” diyerek geçmiﬂ deneyimi anlatt›.
Geçmiﬂ sendikalaﬂma çal›ﬂmas› kendili¤inden
ve ﬂekilsiz bir biçimde yürütülmüﬂtü. Bu
süreci yaﬂayan eski iﬂçilerle, giriﬂimin neden
baﬂar›s›zl›kla sonuçland›¤›, baﬂka fabrikalarda
yaﬂanan deneyimler vb. üzerine konuﬂup
tart›ﬂmaya baﬂlad›k. Baz›lar› baﬂka konularda
da konuﬂma ve tart›ﬂma ihtiyac› duyuyorlard›.
Yemek aras› molalarda ya da serviste beni
buluyor, güncel siyasal geliﬂmeler üzerine ve
merak ettikleri konularda düﬂüncelerimi
soruyorlard›. Filistin halk›n›n direniﬂi,
Türkiyenin AB’ye giriﬂ süreci ve bizi (iﬂçi
s›n›f›n›) neyin bekledi¤i, belediye iﬂçilerinin
grevinin ertelenmesi, ‹MF’nin dayatt›¤› y›k›m
programlar›, devrimci tutsaklar›n SAG’a
baﬂlamalar›, loto, piyango, kumar, fuhuﬂ vb.
birçok konu üzerine tart›ﬂ›yorduk. Bu
tart›ﬂmalar iﬂçilerin daha da yak›nlaﬂmalar›na
neden oluyordu.
Birçok iﬂçi sendikan›n gereklili¤i
konusunda mutab›kt›. ‹ﬂçilerden biri
sendikaya gidelim, tan›ﬂal›m dedi. Tamam
dedim ve bir gün saptad›k. Sendikaya
gidece¤imiz gün ç›k›ﬂ yaﬂanaca¤› söylentisi
yay›ld›. Vardiyay› teslim etme¤e beﬂ dakika
kala, bir iﬂçiyle beni personel müdürlü¤üne
ça¤›rd›lar ve iﬂ akdimizin feshedildi¤ini
söylediler. Di¤er arkadaﬂ vardiya ﬂefiyle
tart›ﬂmaktan, ben ise “verimsizlik”ten dolay›
13’üncü maddeye tabi tutulmuﬂtuk. Benim
kadar di¤er iﬂçi arkadaﬂlar da ﬂaﬂ›rm›ﬂlard›.
Bir tanesi, “sen verimsizsen, ben yar›n
fabrikaya hiç gelmeyeyim” diyerek
üzüntüsünü dile getirdi. Beﬂ iﬂçi telefon
numaralar›n› vererek, aramam› istediler.
Yine de kararlaﬂt›rd›¤›m›z arkadaﬂla
birlikte sendikaya gittik. Sendikac›yla
konuﬂurken yapt›¤›m hatay› anlam›ﬂt›m. Çok
fazla öne ç›km›ﬂt›m. ‹ﬂçiler, görev da¤›l›m›
yapal›m dedi¤imizde çekiniyor, iliﬂki
kurmakta geri duruyor, bir sürü bahane
s›ral›yorlard›. Hemen herkesle ve di¤er
vardiyadan iﬂçilerle iliﬂkileri ben kurmuﬂtum.
Bu durum herkesin beni tan›mas›na
yolaçm›ﬂt›. ‹ﬂçilerle içerde de¤il, d›ﬂarda
konuﬂmam›z gerekiyordu. ‹ﬂçilerin olur olmaz
yerde soru sormalar› üzerine serviste,
yemekhanede, herkesin toplu oturdu¤u
yerlerde konuﬂup tart›ﬂ›yorduk. Ayr›ca,
y›llarca çal›ﬂan iﬂçiler birbirlerine
yabanc›yken, siz fabrikaya girer girmez
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herkesle iliﬂki kuruyor, dost oluyorsunuz.
Hiçbir politik müdahale yapmasan›z bile, bu
durum patronun yalakalar›n›n gözünden
kaçm›yor.

di¤erleri bir santim bile ilerlemez. Ortada bir
baﬂar› olacaksa, bu birimizin de¤il hepimizin
ortak mücadelesi sonucu olacakt›r” diyerek
yan›tlad›m. Birkaç gün sonra bu iﬂçi yan›ma
gelerek, “hakikaten sen hakl›s›n, toplumdaki
Ç›kar›lmas› gereken dersler
herkes rahats›z, bu gidiﬂin sonu bir toplumsal
patlamad›r, biz burada 6 y›ld›r böyle susmak
‹ﬂçilerin verili durumuyla bizim
yerine bire bir iliﬂki kursayd›k, insanlarla en
müdahalelerimize hemen karﬂ›l›k vermelerini
az›ndan bir ortam yaratabilseydik, daha iyi
beklememeliyiz. Öncelikle sab›rl› ve soluklu
olurdu” dedi.
olmas›n› baﬂarabilmeliyiz. Politik müdahalede
Bir baﬂka örnek. Baﬂka fabrikadan bir
›srar ve süreklilik, iﬂçilere yaklaﬂ›m tarz›m›z, iﬂçiyle uzun süredir görüﬂüyorduk. Bir süre
kulland›¤›m›z dil ve üslup onlar› etkileme
sonra bu iﬂçinin tutars›zl›¤›n› farkettim.
sürecini k›saltacakt›r. ‹ﬂçilerin anlayabilece¤i
Birçok görüﬂmeyi boﬂa ç›kard›. 14 saat
bir sadelikle ve vurucu bir tarzda meseleleri
çal›ﬂt›¤› için, evine yak›n bir yerde görüﬂelim
onlara anlatabilmeliyiz.
dedim, yine görüﬂmeye gelmedi. Bunun
Kimi iﬂçiler baﬂlang›çta uzak dursalar da,
üzerine bilinçli olarak bir süre iliﬂkiyi kestim.
›srarl› müdahaleleriniz sonucunda size
Tekrar görüﬂtü¤ümüzde, “sen nerdesin yahu,
yak›nlaﬂ›yor, ﬂu ya da bu konuda tart›ﬂma
merak ettim, baﬂ›na bir ﬂey mi geldi, yoksa
ihtiyac› hissedebiliyorlar. Fakat öyleleri de
seni üzecek bir ﬂey mi yapt›m” dedi. Ben;
var ki, nispeten ileri olmalar›na karﬂ›n ad›m
“Biz devrimcilerin s›n›f›n ç›karlar›, devrimin
atmaya, görev almaya gelince di¤er iﬂçileri
ç›karlar› d›ﬂ›nda hiçbir ç›kar› yoktur. Herﬂeye
suçlamakta baﬂka bir ﬂey yapm›yorlar. Hep
bu gözle yaklaﬂ›r›z. Uzun süredir kaç defa
sizin bir ﬂeyler yapman›z› bekliyorlar. Bu tür görüﬂmelerimiz boﬂa ç›k›yor. Sana o kadar
iﬂçilere karﬂ› tavr›m›z bir süre sonra
zaman ay›r›yorum, senin uykundan olmaman
de¤iﬂmek zorundad›r. Sert ve sars›c› bir
için evinin dibine görüﬂme koyuyoruz, sen
tutum daha etkili olabilecektir.
yine gelmiyorsun. Sen evinin dibindeki
‹ﬂçilerin peﬂinden koﬂan durumuna
görüﬂmeye bile gelmedikten sonra, ben de
düﬂmemeliyiz. Tam tersine, onlar›n bizim
görüﬂmeyi çok anlaml› bulmam” yan›t›n›
peﬂimizden koﬂmalar›, bir ﬂeyleri konuﬂmay›
verdim. Bizim iﬂçinin yüzü k›zard›. Sonra
ve sormay› yak›c› bir ihtiyaç olarak
SAG ve ÖO süreciyle ilgili konuﬂurken
hissetmeleri gerekiyor. Ama bunun için de
benden materyal istedi. Kendi oturdu¤u
öncelikle emek harcamak, tutarl›, ilkeli ve
bölgeye materyalleri ulaﬂt›rd›.
disiplinli bir iliﬂki geliﬂtirmek gerekiyor.
‹ﬂçilerin bu tür tutars›zl›klar›na ve
Somut bir-iki örnek vermek istiyorum.
zay›fl›klar›na karﬂ› bizim de tavr›m›z
Bölümünde etkin ve eski olan iki iﬂçiyle
de¤iﬂmek zorundad›r. K›r›lmas›n diye
iliﬂki kurduktan sonra, sürekli konuﬂma ve
müdahaleden uzak durdukça, bu sefer tersi
tart›ﬂma ihtiyac› duyduklar›n› görüyordum.
sonuçlar ortaya ç›kmakta, onlar
D›ﬂarda oturup konuﬂma önerisini, evleri uzak al›ﬂkanl›klar›na bizi de ortak etmektedirler.
oldu¤u gerekçesiyle geçiﬂtiriyorlard›. Ben
Bu durum süreç içerisinde bizi atalete
sizin oraya gelirim önerisini ise sürekli
itmekte, darlaﬂt›r›p süreçle uzlaﬂmam›za yol
erteliyorlard›. Daha önce de iliﬂkide
açmaktad›r. Kitap, gazete okumaya zaman
oldu¤umuz iﬂçi ile bir gün serviste Prag ve
bulamad›¤›n›, ekonomik katk› sunmak için
Seattle’da yaﬂanan küreselleﬂme karﬂ›t›
bütçesinin kötü oldu¤unu söyleyen iﬂçi,
gösterileri konuﬂurken, “hakikaten güzel
televizyon karﬂ›s›nda saatlerce zaman
konuﬂuyorsun, senin karﬂ›nda insan
öldürmeye vakit bulabiliyor, gereksiz ﬂeylere
etkileniyor, umar›m ki baﬂar›rs›n” dedi. Bu
para ay›rabiliyor. Geri iﬂçileri suçlarken,
sözleri; “Neyi baﬂar›yorum ben, sen
kendisi küçük bir ad›m atmaktan geri
bekliyorsun ki birileri bir ﬂeyler yaps›n biz
durabiliyor. Gerekli eme¤i harcamak
de yararlanal›m; öbür taraftan da diyorsun ki koﬂuluyla, iﬂçilerin bu tür hata, zaaf ve
‘bu fabrikadan adam ç›kmaz’. Çevrende
al›ﬂkanl›klar›na tav›r almas›n› baﬂarmak
bilinçli geçinen sen ad›m atmad›ktan sonra,
zorunday›z.
Partili bir iﬂçi/‹zmir
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Devrim tarihimizde destans› bir
direniﬂ sayfas›
T. Y›ld›z
D›ﬂar›da cezaevlerine yönelik bir
müdahale bekleniyordu, ama yine de
böylesine bir pervas›zl›k beklenmiyordu.
Devlet bu gücü nereden bulmuﬂtur ya da bu
güçsüzlük nereden gelmektedir?
Egemenlerin tarih boyunca
gerçekleﬂtirdi¤i katliamlara bakt›¤›m›zda,
güçsüzlüklerini gizleyebilmek ve halk›n
gözünü korkutmak için bu yola
baﬂvurduklar›n› görürüz. Ama katliamc›lar
tarihte her zamen lanetlenmiﬂler, katledilenler
ise unutulmam›ﬂlard›r. Katliam› yapanlar ne
kadar vahﬂi davran›rlarsa halk›n o kadar çok
korkaca¤›n› hesaplar, vahﬂette birbirleriyle
yar›ﬂ›rlar.
Bundan yaklaﬂ›k 1100 y›l önce Basra’da,
düﬂüncelerini halka söyledi¤i için, bir katliam
yap›ld›. Y›l 922 idi. Katliama maruz kalan
Hallac-› Mansur idi. Katiller o kadar
vahﬂileﬂmiﬂlerdir ki, düﬂündükçe insan›n kini
daha da bileniyor... Bin kez k›rbaçlanm›ﬂ,
önce bir eli ve aya¤›, daha sonra ise öbür eli
ve aya¤› kesilmiﬂtir. Baﬂ› kesildi¤inde
vücudunun canl›l›¤›n› bir süre daha korudu¤u
söylenir. Bununla da yetinmeyen cellatlar
Hallac-› Mansur’un ba¤lad›klar› çarm›hta
yakm›ﬂlar ve küllerini Dicle nehrine
atm›ﬂlard›r. Halk›n üzerinde bask› kurmak
için kesik kafas›n› tüm ülkede
gezdirmiﬂlerdir.
Osmanl› devletinin 1400’lü y›llarda ﬁeyh
Bedreddin’i katletmesi ise, bu barbarl›¤a
rahmet okutacak cinstendir. Bedreddin’in
müridi olan Börklüce Mustafa ve 2000
yoldaﬂ›n› teslim alan devlet, Börklüce’yi bir
çarm›ha germiﬂ, önünde 2000 yoldaﬂ›n›n
kafas›n› kesmiﬂtir. Kesilen hiçbir baﬂ cellada
boyun e¤memiﬂtir. Bedreddin de bir hile ile
yakalanm›ﬂ, padiﬂah dahi ölüm ferman›na
mühür basamam›ﬂ, Bedreddin kendi ölüm
ferman›n› kendisi imzalam›ﬂt›r.
Mustafa Suphiler, Denizler, Mahirler,
‹bolar, Ulucanlar ve 19 Aral›k zindan

direniﬂleri...
Bugünkü vahﬂete bakt›¤›m›zda, devletin
güçsüzlü¤ü tüm aç›kl›¤›yla önümüze seriliyor.
Askeri, polisi, özel timi, J‹TEM’i, onbinlerce
silahl› faﬂist köpe¤iyle, say›lar› ancak ikibini
bulan ve dört duvar aras›nda elinde
yüre¤inden baﬂka hiçbir silah› olmayan
devrimci tutsaklara sald›rm›ﬂt›r. Sald›r›ya bir
de “hayata dönüﬂ” operasyonu ad› tak›lm›ﬂt›r.
Onlarca devrimci ﬂehit olmuﬂ, yüzlerce
devrimci a¤›r biçimde yaralanm›ﬂt›r. Fakat
katliam bekledikleri gibi sonuçlanmam›ﬂt›r.
Devrimciler günlerce direnerek Türkiye
devrim tarihine yeni bir sayfa daha
yazm›ﬂlard›r. Katliamc›lar atalar›n›
aratmayacak vahﬂiliklere baﬂvurmuﬂ,
devrimcileri diri diri yakm›ﬂlard›r. On
binlerce gaz bombas›, sinir gaz›, yang›n
bombas› ya¤d›rm›ﬂlard›r devrimcil tutsaklar›n
üzerlerine. Depremde halk›n dört gözle
bekledi¤i ama devletin bir türlü ulaﬂt›rmad›¤›
iﬂ makineleri, cezaevlerini yerle bir etmiﬂtir.
Direniﬂin ard›ndan devrimciler özel e¤itimli
kontra elemanlar› taraf›ndan sistemli bir
iﬂkenceye tabi tutulmuﬂlard›r. Ard›ndan yalan
makinelerini devreye sokan devlet, medyadaki
uzant›lar›yla katliam› meﬂrulaﬂt›rmaya
çal›ﬂm›ﬂt›r. ‹lk toz dumanda kazanan devlet
gibi görünmüﬂ, ama toz duman da¤›ld›¤›nda
devrimcilerin asla teslim al›namayaca¤›
gerçe¤i bir kez daha ortaya ç›km›ﬂt›r.
Gerçekte kaybedenin devrimciler de¤il devlet
oldu¤u gün gibi ortadad›r art›k.
Resul yoldaﬂ›n 22 Kas›m tarihli
mektubunda da dedi¤i gibi; “Toprak
bereketli, toprak sab›rl›, toprak yeni
baharlara gebe. Toprak yeni tohuma hasret.
O topra¤a bereketli birer tohum gibi düﬂmek
için ç›rp›n›yor kalbimiz. Sevincimiz, coﬂkumuz
bundand›r.”
Devrimciler topra¤a birer tohum gibi
düﬂmüﬂlerdir. Bu tohumu meyve veren bir
a¤aca dönüﬂtürmek ise bize tarihin yükledi¤i
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bir sorumluluktur.
Ölüm Orucunun 50’li günlerinde baz›
köﬂe yazarlar› “duyarl›l›k” göstermeye,
kahvalt› yaparken zeytinin kendilerine ac›
geldi¤i, yiyemedikleri ﬂeklinde demagojiler
yapmaya baﬂlam›ﬂlard›. Medyada birbiri
ard›na duygusal yaz›lar yer al›yordu. Bu
“ayd›nlar”›m›z ölüm orucuyla yat›p ölüm
orucuyla kalk›yorlar, sanki baﬂka bir ﬂey
düﬂünmüyorlard›. Partimizin bizlere sordu¤u
bir soru vard›: “Küçük-burjuva
al›ﬂkanl›klar›m›za neden güvenmemeliyiz?”
‹ﬂte ben bu soruya Ölüm Orucu sürecinde bu
“ayd›nlar”›n tutumlar›n› göstererek yan›t
verebilirim. “Küçük-burjuva al›ﬂkanl›klar
ç›karc›l›¤›, korkakl›¤›, kaypakl›¤›, popülistli¤i
ve bütün de¤erleri metalaﬂt›rmay› içinde
bar›nd›r›r” da ondan...
Nostaljik yaz›lar yazan “ayd›nlar”›m›z 19
Aral›k’tan itibaren kuyruklar›n› bacaklar›n›n
aras›na k›st›rd›lar, Paris an›lar›, Varﬂova
yollar›, Londra hayalleri vb. peﬂine tak›lmaya
baﬂlad›lar. Katliamdan 15-20 gün sonra
bunlardan birisi “Fransa gizli polis
teﬂkilat›n›n ac›mas›zl›¤›ndan ve
korkunçlu¤undan” bahsediyor. Gözünün
önündeki vahﬂeti görmezlikten geliyor, tutup
köﬂesinde hümanistlik tasl›yor! Sizlere
yak›ﬂan da budur. Sizler “insan haklar›”
savunuculu¤u bile yapamazs›n›z, çünkü bu
ülkede bu bile bedeller ödemeyi gerektiriyor.
Türkiye’nin bugünkü ekonomik, sosyal,
siyasal tablosuna bak›ld›¤›nda, faﬂist devletin
bu katliam› yapmaktan baﬂka bir yolu
olmad›¤› görülüyor. Türkiye kapitalizmi her
geçen gün biraz daha koyulaﬂan bir kriz
bata¤› içinde debeleniyor. Düzendeki çürüme
ve kokuﬂma alabildi¤ine boyutlanm›ﬂ
durumda. Büyük bir mafya babas›, bir
uyuﬂturucu kaçakç›s›; “Beni bir sene b›rak›n,
devletin tüm d›ﬂ borçlar›n› ödeyeyim”
diyebiliyor. Devletin kendisi çeteleﬂmiﬂ, bir
cinayet örgütü haline gelmiﬂ.
Bir tarafta bir gecede milyarlar harcayan
zenginler, dünyan›n en “ç›lg›n” e¤lenceleri,
bir paket peçeteye verilen milyonlar, yak›lan
garson ceketleri... Di¤er tarafta dilenen
insanlar, sokak çocuklar›, fuhuﬂ, emekli
olduktan sonra bile çal›ﬂmak zorunda kalan
iﬂçi ve emekçiler, sabah›n köründe eme¤ini

satmaya giden çocuk iﬂçiler, geleceklerinin
ne olaca¤› konusundaki belirsizli¤in yaratt›¤›
bunal›m› yaﬂayan gençler, ç›¤ gibi büyüyen
iﬂsizler ordusu, gittikçe dev bir uçurum halini
alan dengesiz gelir da¤›l›m›...
Osmanl› devletinde çok zorda kal›nd›¤›
zaman gündeme gelen ve “salma” ad› verilen
bir vergi sistemi vard›r. Hayat›m›za son iki
senede giren ve yerleﬂen “sabit ücret” furyas›
salmadan farks›z. Suya, elektri¤e, telefona,
do¤al gaza, taﬂ›t al›m-sat›m›na, kimlik
ç›karmaya, silah ruhsat›na, sigaraya, benzine,
mazota, k›saca akl›n›za ne gelirse “sabit
ücret” art›k her yerde. Sermaye devleti krizin
faturas›n› iﬂçi-emekçilerin omuzuna yüklemek
için sald›r› üzerine sald›r› uyguluyor.
Özelleﬂtirme ad› alt›nda emekçilerin yaratt›¤›
zenginlikler emperyalizme peﬂkeﬂ çekiliyor.
Asgari ücret 102 milyon TL gibi komik bir
rakam olarak belirleniyor. ‹MF daha büyük
y›k›m planlar›n› dayat›yor.
Böyle bir ülkede devlet kime güç
gösterisinde bulunup onu sindirmeye
çal›ﬂacak? Tabii ki iﬂçilerin ve emekçilerin
öncüsü, gelece¤i demek olan devrimciler
yapacak bu zulmü. Ama sindirmek bir yana,
devrimcilerin direncini ve kararl›l›¤›n› daha
da büyütmüﬂtür bu vahﬂet sald›r›lar›. Kimin
dost, kimin düﬂman, kimin kaypak oldu¤u
tüm aç›kl›¤›yla görülmüﬂtür. Emekçiler
devleti ve devrimcileri daha yak›ndan tan›ma
imkan› bulmuﬂlard›r.
Devletin tüm sald›r›lar›na ve aﬂa¤›l›k
karalamalar›na ra¤men, 19 Aral›k, Türkiye
devrim tarihine unutulmaz bir direniﬂ günü,
bir dönüm noktas› olarak yaz›lm›ﬂt›r.
Faﬂist rejim devrimcileri katliamdan
geçirerek, hücrelere atarak onlar› teslim
alman›n hesaplar›n› yap›yordu. Ama tüm bu
hesaplar bir kez daha boﬂa ç›kt›. Devrimcileri
zorbal›kla hücrelere att›, ama teslim almay›
asla baﬂaramayacak! Hücreleri er geç
parçalayaca¤›z. Devrimciler verdikleri sözün
garantisi olarak hayatlar›n› ortaya
koymuﬂlard›r. K›r›lm›ﬂlar ama
bükülmemiﬂlerdir. Bükülmeyeceklerdir. Faﬂist
devletin buna gücü yetmeyecektir.
Devrimciler ölmez! Devrim davas›
yenilmez!
‹çerde, d›ﬂarda hücreleri parçala!
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Ölüm Orucu’nun direniﬂ ruhunu
alanlara taﬂ›man›n zaman›d›r!
Devrimci tutsaklar›n ölümüne direniﬂi, katliam operasyonunun ard›ndan ayn› kararl›l›kla
devam ediyor. Eli kanl› katiller, d›ﬂar›da da yo¤un bask› ve terörle muhalif kesimleri
susturmaya, tutuklama ve gözalt›larla sindirmeye çal›ﬂ›yor. Öte yandan ‹MF sald›r› paketlerini
bir bir uygulayarak iﬂçi-emekçileri y›k›ma sürüklüyor. F tipi sald›r›s›n›n sadece devrimci
tutsaklara yönelik olmad›¤›, sald›r›n›n daha kapsaml› oldu¤u tüm ç›plakl›¤›yla ortaya ç›km›ﬂt›r.
Katliam operasyonunun öncesinde ve sonras›nda d›ﬂar›da estirilen devlet terörü, zindanlardaki
direniﬂe ses olan, direniﬂ bayra¤›n› sokaklara taﬂ›yan ilerici kitleyi sindirme amac› taﬂ›yor. En
baﬂta, katliam›n kendisiyle hücre karﬂ›t› muhalefete gözda¤› vermiﬂtir. Kanl› operasyon sürecinde
binlerce kiﬂi gözalt›na al›nm›ﬂ, onlarcas› tutuklanarak hücrelere kapat›lm›ﬂt›r.
Bu azg›n teröre ra¤men, devrimciler ve komünistler, s›n›rl› say›da güçle de olsa direniﬂi
alana taﬂ›maya devam ettiler. Ancak bugünün sorunu, sald›r›dan sonra alanlara ç›kan kitlenin
say›s›n›n azalm›ﬂ olmas›d›r. Katliamdan sonra estirilen terör, reformist partiler, demokratik kitle
örgütleri ve ayd›nlar üzerinde
etkisini göstermiﬂtir. Oysa
katliama ra¤men devrimci
tutsaklar daha büyük moral ve
Faﬂist sermaye iktidar›n›n devrimci tutsaklara yönelik
kararl›l›kla direniﬂlerini
kanl› operasyonun hemen ard›ndan, parti materyallerimizle
hücrelerde de devam ettiriyorlar. katliam› teﬂhir eden bir faaliyet yürüttük. Devrimci
Ne katliam, ne de hücre duvarlar› tutsaklar›n zindanlardan yükselttikleri onurlu direniﬂe
onlar› teslim alabildi. ‹lerici
d›ﬂar›da ses olmaya, direniﬂi iﬂçi ve emekçilere
güçler devrimcilerin direnme
duyurmaya çal›ﬂ›yoruz. Devletin yalanc› ve katliamc›
gücünden güç alarak
yüzünü vurgularken; Ölüm Orucunun ölüm hücrelerinde
silkinmelidirler.
devam etti¤i propagandas›n› yap›yoruz.
Görev öncelikle devrimcilerin
Katliama yönelik bildiri, kuﬂ ve yaz›lama
ve komünistlerin
faaliyetlerinde bulunduk. Binlerce bildiri ve kuﬂ d›ﬂ›nda
omuzlar›m›zdad›r. Daha fazla
çeﬂitli semt ve bölgelere yaz›lama yapt›k. Kuﬂlarda yaz›l›
enerji ve çabayla muhalefeti
olan ﬂiarlar›m›z: “Katliamc›, Yalanc› Faﬂist Devletin
yeniden canland›rmak için
Yalanlar›na Kanma! Ölüm Oruçlar› Ölüm Hücrelerinde
mücadelede öncü olmak
Sürüyor!”, “Aln› K›z›l Y›ld›zl› Baﬂ Secdeye Varmaz!
zorunday›z. Hücre karﬂ›t›
Devrimci Tutsaklar Teslim Al›namaz!”, “Katliamc› Terör
faaliyetin yeniden kitlesellik
Cumhuriyeti Hesap Verecek! Devrimin Adaleti Hesap
kazanmas› için, varolan tepkilerin Soracak!”, “Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür! Devrim Davas›
örgütlü bir ﬂekilde alanlara
Yenilmezdir!”, “Ölüm Hücrelerindeki Onurlu Direniﬂe
aktar›lmas› için kaybedecek
Sahip Ç›k, Yeni Katliamlara ‹zin Verme!” vb...
zaman yoktur. Devrimci tutsaklar
“Faﬂist Rejim Katliam Yolunu Seçti! Direniﬂ Sürecek
sonuna kadar direnmekte
Sald›r› Püskürtülecek!” baﬂl›kl› bildirimizi da¤›tt›k. E-5
kararl›lar. Bu kararl›l›¤›n d›ﬂar›da
üzerine ve birinci köprüye ç›kan yolda köprü aya¤›na,
da desteklenmesi, pratik eylemler
dikkati hemen üzerine çeken büyüklükte; “Hücreleri
içinde güce dönüﬂmesi, sald›r›n›n
Y›kal›m! Direniﬂe Destek Ol! TK‹P” ile “Direniﬂ Sürüyor,
en az bedelle püskürtülmesini
Devrim Davas› Yenilmezdir! TK‹P” yaz›lamalar›n› yapt›k.
sa¤layacakt›r.
Kuﬂlar›m›z› ulaﬂt›rd›¤›m›z noktalar; Kad›köy ve Kartal
Mücadeleyi yeniden
merkez,
Pendik’in baz› semtleri, 1 May›s Mahallesi,
kitleselleﬂtirmek, alanlar› direniﬂ
Sar›gazi,
Ümraniye, Beﬂiktaﬂ merkez, Mecidiyeköy ve
ruhuyla kuﬂatmak için daha fazla
Taksim
meydan.
Çal›ﬂmalar›m›z yo¤unlaﬂarak sürüyor.
çaba, daha fazla enerji!..
‹stanbul’dan Partili ‹ﬂçiler
D. Ceren

Ölüm Oruçlar› ve pratik çal›ﬂma
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Bildiri da¤›t›m›ndan gözlemler...
Devrimci tutsaklar›n
ölümüne bir inanç ve
kararl›l›kla baﬂlatt›klar›
direniﬂ ayn› kararl›l›kla, daha
da artan kitlesellikle sürüyor.
Devrimci direniﬂi katliam ve
iﬂkenceyle k›rmaya çal›ﬂan
sermaye iktidar›, d›ﬂar›da da
yo¤un sald›r› ve bask›larla
toplum muhalif kesimlerini
sindirmeye çal›ﬂ›yor.
Ekonomik-sosyal y›k›m
paketleri bir bir
uygulan›rken, devrimcilere,
komünistlere, demokratik
kitle örgütlerine yönelik
faﬂist bask› ve terör
azg›nlaﬂ›yor. Direniﬂi
hücrelerde k›ramayan faﬂist
rejim, d›ﬂar›da direniﬂe ses
olan muhalif kesimlere terör,
ﬂiddet ve bask› uygulayarak,
direniﬂin d›ﬂar›daki aya¤›n›
k›rmaya çal›ﬂ›yor.
Direniﬂe destek olmak
için d›ﬂar›da sürdürülen
mücadeleye biz komünistler
de kendi alan›m›zdan güç
veriyor, direniﬂin sesini
duyurmaya çal›ﬂ›yoruz. Parti
materyallerimiz ile sürece
müdahale ederek, devrimci
tutsaklar›n meﬂru ve hakl›
taleplerini duyuruyoruz.
Özellikle iﬂçilerin ve
emekçilerin yo¤un olarak
yaﬂad›¤› semtlere bildiri, kuﬂ
gibi materyallerle ulaﬂ›yoruz.
Son olarak operasyonun
ard›ndan da¤›tt›¤›m›z bildiri
ve yapt›¤›m›z kuﬂlamalar
emekçi semtlerde büyük bir
duyarl›l›k ve ilgiyle
karﬂ›land›. Bildiri da¤›tmaya
baﬂlad›¤›m›z andan itibaren

emekçilerin bizi
sahiplenmesi, büyük bir
duyarl›l›k ve samimiyetle
bildirilerimizi almalar›, hatta
toplu ﬂekilde bildiri isteyerek
da¤›t›m›n› yapabileceklerini
söylemeleri, bizim için
oldukça önemli ve
anlaml›yd›.
Da¤›t›m s›ras›nda
özellikle gençlerin tutumu
oldukça iyiydi. Mahalle
aras›nda bildiri verdi¤imiz
gençler, bildiriyi ilgiyle
okuduktan sonra yan›m›za
gelerek; “öbür sokaklarda biz
da¤›tabiliriz, size yard›mc›
olmak istiyoruz”,
“arkadaﬂlar›m›za vermek ve
mahallede da¤›tmak için bize
de verebilir misiniz?“ diyerek
bildiri istediler. Gençlere
bildiri verdik ve da¤›t›ma
kald›¤›m›z yerden devam
ettik. Sokak aralar›nda elden
verdi¤imiz insanlar›n
gülümseyen s›cak bak›ﬂlar›,
“kolay gelsin” diyen,
baﬂar›lar dileyen dostça
yaklaﬂ›mlar› görülmeye
de¤erdi. Yürüttü¤ümüz
faaliyetlerin süreklili¤inin
emekçiler üzerindeki
etkilerini dolays›z olarak
gözlemleyebiliyoruz.
Baﬂka bir gün yine bir
emekçi mahallesinde bildiri
da¤›t›m›na ç›kt›k. Mahalle
aras›ndaki bir konfeksiyon
atölyesi iﬂçilerinin
bildirilerimize gösterdikleri
tepki oldukça anlaml›yd›.
Akﬂam iﬂ ç›k›ﬂ› saatiydi.
Bildirinin içeri¤ini, ölüm
oruçlar›n›n devam etti¤ini

k›saca anlatt›k. ‹ﬂçi
arkadaﬂlardan biri, “Onlar biz
iﬂçilerin sorunlar› için
mücadele ediyorlar,
direniyorlar” dedi. Bir baﬂka
iﬂçi “Onlardan bize ne?”
diyerek aradaki iliﬂkiyi
anlamad›¤›n› belirtti. K›saca
anlatt›ktan sonra oradan
ayr›ld›k.
Bir baﬂka emekçi
semtinde yapt›¤›m›z
da¤›t›mda bizi en çok
etkileyen 13-14 yaﬂlar›ndaki
bir çocu¤un bildiriyi eline
verdi¤imizde gösterdi¤i tepki
oldu. Bir grup gence verdik
bildirilerimizi. Gençler hangi
partiden oldu¤umuzu sordular
ve hemen ard›ndan partimizin
ismini okuyarak kendileri
ö¤rendiler. Bu s›rada 13-14
yaﬂlar›ndaki bir çocuk ani bir
refleks göstererek, “Bunlar
iﬂçilerin partisinden” dedi.
S›k›l› yumru¤unu bir militan
gibi havaya kald›r›p gür bir
sesle “Yaﬂas›n 1 May›s!”
diye hayk›rd›. Bu davran›ﬂ›
bizi çok etkiledi.
Devletin d›ﬂar›da,
özellikle emekçi semtlerinde
uygulad›¤› bask› ve teröre,
tutuklama ve gözalt›lara,
kuﬂatma ve ablukalara
ra¤men, emekçilerin
devrimcilere sempatisi
k›r›lamamaktad›r. Bugün
insanlar› örgütlü bir çat›
alt›nda mücadelenin öznesi
haline getirmek için
fazlas›yla olana¤a sahibiz.
‹stanbul Anadolu
Yakas›ndan Komünistler
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Zindan direniﬂi yurtd›ﬂ›nda da
sars›c› bir etki yaratt›
Katliam operasyonuna karﬂ›n ölümüne bir
kararl›l›kla süren zindan direniﬂi toplumda
büyük bir sars›nt› yaratm›ﬂt›r. A¤›r bedellerin
ödendi¤i bu direniﬂ, öte yandan pek çok
alanda bir dizi kazan›m›n elde edilmesini
sa¤lam›ﬂt›r.
Hapishanelerdeki devrimci direniﬂin
sa¤lad›¤› en önemli kazan›mlardan biri,
toplumun ilerici katmanlar›n›n aç›k
sempatisini, sayg›s›n› ve deste¤ini kazanm›ﬂ
olmas›d›r. Direniﬂ sars›c› etkisiyle y›¤›nlar›n
mücadele iste¤i ve iradesini aç›¤a ç›karm›ﬂ,
onlar›n harekete geçmesini sa¤lam›ﬂt›r.
Türkiye hapishaneleri bugüne dek devrimci
tutsaklar›n çok say›da direniﬂine tan›k
olmuﬂtur. Fakat bugünkü direniﬂ öncekilerden
farkl› bir özelli¤e sahiptir. Bu direniﬂ
zindanlarla s›n›rl› kalmam›ﬂ, kendinden öte
sonuçlar› olmuﬂtur. Direniﬂ zindan
duvarlar›n›n d›ﬂ›na taﬂm›ﬂ, politik bir kitle
hareketine dönüﬂmüﬂtür. Toplumun ilerici
katmanlar› kendilerini bu direniﬂle birlikte
ifade eder hale gelmiﬂlerdir. Bu geliﬂmenin
dolays›z sonucu olarak, emekçi y›¤›nlar
devrimci propaganda ve ajitasyon aç›k hale
gelmiﬂler, devrimci tutsaklar›n direniﬂi
ﬂahs›nda gelece¤e güvenle bakmaya
baﬂlam›ﬂlard›r. Devrimci örgütlere dönük
güvensizli¤in aﬂ›lmas›n›n imkanlar›n›n ortaya
ç›kmas›, direniﬂin bir baﬂka kazan›m›
olmuﬂtur.
Kuﬂkusuz ki, devrimci tutsaklar›n direniﬂi
en baﬂta devrimci hareket üzerinde sars›c› bir
rol oynam›ﬂt›r. Bu yurd›ﬂ›nda çok somut
olarak gözlemlenebilen bir gerçektir.
Direniﬂ öncesi süreçte yurtd›ﬂ›nda devrimci
politik faaliyet gözle görülür bir biçimde
gerilemiﬂti. Da¤›n›kl›k ve örgütsüzlük, en
önemlisi de moralsizlik, devrimci örgüt ve
çevrelerde gözlenen genel bir durumdu.
Devrimci tutsaklar›n sars›c› direniﬂi genel
olarak sol hareketin yeniden toparlanmas›na
yol açt›. Yurtd›ﬂ›nda devrimci politik faaliyet
ve eylem için son derece elveriﬂli bir ortam
yaratt›. Politik faaliyette genel bir canlanma

baﬂgösterdi, devrimci eylemde bir art›ﬂ oldu.
Daha önemlisi, devrimci hareketi
faaliyetsizli¤e ve eylemsizli¤e iten
moralsizli¤e son verdi. Yeniden gelece¤e
dönük umutlar› yeﬂertti, mücadele iste¤ini
güçlendirdi. Yurtd›ﬂ›ndaki devrimci politik
örgüt ve çevreler bugün az çok politik ve
pratik bir aktivite içindelerse e¤er, bunu
zindanlarda sürmekte olan direniﬂe ve onun
yaratt›¤› politik atmosfere borçludurlar.
Devrimci tutsaklar›n faﬂist rejim
karﬂ›s›ndaki baﬂe¤mez tutumlar› uluslararas›
planda da etkili olmuﬂtur. 19 Aral›k vahﬂet
katliam›na ra¤men direniﬂin hala sürüyor
olmas›, Avrupa’n›n çeﬂitli uluslar›ndan iﬂçi ve
emekçilerin, ilericilerin vb. ﬂaﬂk›nl›kla kar›ﬂ›k
sempatisini ve hayranl›¤›n› kazanm›ﬂt›r.
Türkiye’ye ve Türkiye devrimci hareketine
dönük bir ilgi ve merak uyand›rm›ﬂt›r. Pek
çok ilerici ve anti-faﬂist çevre, Türkiyeli
devrimci örgüt ve çevrelerle iliﬂkiler kurma
ve geliﬂtirme e¤ilimi içine girmiﬂlerdir. Bu,
hapishanelerdeki devrimci direniﬂ sayesinde
elde edilen bir baﬂka kazan›md›r.
Yurtd›ﬂ›ndaki Türkiyeli iﬂçi ve emekçileri de
kapsayan bu kazan›m, yurtd›ﬂ›nda az çok
süreklili¤i olan devrimci politik bir faaliyetin
yürütülmesinin olanaklar›n› yaratt›¤› gibi,
çeﬂitli ülkelerdeki devrimci parti ve örgütlerle
enternasyonal iliﬂkiler kurman›n koﬂullar›n› da
yaratm›ﬂt›r.
***
Partimizin sa¤lad›¤› aç›kl›klar sayesinde
yurtd›ﬂ› örgütümüz, Süresiz Açl›k Grevi ve
Ölüm Orucu direniﬂi sürecine en bilinçli ve
en haz›rl›kl› giren güç oldu. Bir dizi
üstünlü¤ün ve zay›fl›¤›n içiçe yaﬂand›¤› bu
süreçte, partinin yurtd›ﬂ› gücü olarak, anlaml›
ve bir dizi kazan›m› içeren bir politik-pratik
faaliyet kapasitesi ortaya koyduk.
Da¤›n›kl›k, atalet, emekçi kitlelerle iliﬂki
alan›ndaki zaafiyet bizim de yaﬂad›¤›m›z bir
durumdu. Partimizin sahip oldu¤u birikime,
bu birikimin sa¤lad›¤› güç ve imkanlara,
yurtd›ﬂ›ndaki çal›ﬂmas›na iliﬂkin perspektif
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aç›kl›klar›na ra¤men bu durumun yaﬂan›yor
olmas› saflar›m›zda belirgin bir rahats›zl›¤a
yol aç›yordu. Sars›c› bir müdahale yak›c› bir
ihtiyaç haline gelmiﬂti. Partimizin öncülük
düzeyinde katk›s›yla, ihtiyac›n› duydu¤umuz
bu müdahale, zindanlarda 20 Ekim’de
baﬂlat›lan devrimci direniﬂle yap›ld›.
Yurtd›ﬂ› örgütü olarak, direniﬂin anlam ve
önemi, amaç ve hedefleri ve en önemlisi de
içinde bulundu¤umuz süreçte üstlendi¤i
misyon konusunda bir aç›kl›¤a sahiptik.
Yan›s›ra, direniﬂin bu kez zorlu geçece¤ini ve
uzun bir sürece yay›laca¤›n› biliyorduk. Bu
aç›kl›klardan ald›¤›m›z güç, özellikle de
direniﬂin k›sa sürede hissedilen sars›c› etkisi,
toplam bir silkinmeye yol açt›.
Da¤›n›kl›¤a, örgütsüzlü¤e ve emekçi
kitlelerle iliﬂki alan›ndaki zay›fl›¤a ancak
politik faaliyetle son verebilirdik.
Çevremizdeki güçlerdeki atalet ve
eylemsizli¤i ancak devrimci politik faaliyet
ve devrimci eylemlilikle k›rabilirdik. Bu
bilinçle hareket ettik. Hapishanelerdeki
yoldaﬂlar›m›z›n ve siper yoldaﬂlar›m›z›n
kararl› ve baﬂe¤mez tutumlar›n›n ve bunun
ifadesi direniﬂlerinin sa¤lad›¤› moral ve
motivasyonla, önceki dönemlerle k›yaslanmaz
bir politik faaliyet örgütledik, temposu her
geçen gün biraz daha artan bir pratik
seferberlik içerisine girdik. En önemlisi,
bunu, önderlik anlay›ﬂ›ndan çal›ﬂma tarz›na
vb. geçmiﬂin devrimci bir eleﬂtirisini ve bu
temelde aﬂ›lmas›n› ifade eden öncü bir
pratikle birleﬂtirdik. Politik çal›ﬂmam›z›n her
aﬂamas›na damgas›n› vuran bu pratik
taraftarlar›m›z› ve sempatizanlar›m›z›
etkilemekte gecikmedi. Bu sayede çevremizi
toparlad›k, örgütlü ve nispeten organize bir
çal›ﬂma içinde seferber olmalar›n› sa¤lad›k.
Devrimci politik faaliyetin ve devrimci
eylemin e¤itici rolünü yaﬂayarak kavrad›k. Bu
kavray›ﬂla, direniﬂin anlam ve önemi, amaç
ve hedefleri, misyonu, seyri ve bu çerçevede
bize düﬂen görev ve sorumluluklar konusunda
çevre güçlerimizi e¤ittik. Yüzü politik
faaliyete ve eyleme dönük böyle bir e¤itimin
etkilerini somut olarak gördük. Taraftar ve
sempatizanlar›m›z bu çabam›za, direniﬂle
dayan›ﬂma çerçevesinde yürüttü¤ümüz
faaliyetlere ve örgütledi¤imiz eylemlere her
geçen gün daha etkin bir biçimde kat›larak
karﬂ›l›k verdiler. Zindan direniﬂi üzerinden

gerçekleﬂtirdi¤imiz bu e¤itim, çevremizdeki
güçleri kitlelere dönük politik ve pratik için
donan›ml› hale getirdi. Bu, hem onlar›n bu
faaliyete daha büyük bir istekle kat›lmalar›n›
sa¤lad›, hem de Ölüm Orucu ile dayan›ﬂma
eylemlerini örgütleme konusunda
cesaretlendirici bir iﬂlev gördü.
Yurtd›ﬂ› örgütü olarak, yaln›zca ba¤›ms›z
faaliyetlerde de¤il, baﬂta süreci birlikte
omuzlad›¤›m›z di¤er iki parti ile birlikte
yürüttü¤ümüz faaliyet ve örgütledi¤imiz
eylemler olmak üzere, di¤er devrimci
çevrelerle ortaklaﬂa yürüttü¤ümüz faaliyet ve
eylemlerde etkin bir rol oynad›k. Bu,
saflar›m›zda partimize olan güveni artt›r›p
pekiﬂtirdi, herkese yeniden özgüven aﬂ›lad›.
Bu süreç ayn› zamanda örgütlü çal›ﬂma,
kurumlaﬂma, kadrolaﬂma ve politik çal›ﬂman›n
araç ve yöntemleri konusunda partimizin hiç
de haketmedi¤i bir zay›fl›k içinde
oldu¤umuzu bize gösterdi. Yurtd›ﬂ› örgütü
olarak, bu süreçte elde etti¤imiz kazan›mlar›
kal›c› hale getirmek görev ve sorumlulu¤uyla
karﬂ› karﬂ›yay›z.
***
Devrimci tutsaklar›n direniﬂi tüm
kararl›l›¤› ile sürüyor. A¤›r bedellere mal
olsa da, kazanan devrimci direniﬂ olacakt›r.
Tam da bu noktada d›ﬂar›da örgütlenecek
faaliyet kritik bir önem taﬂ›maktad›r. Ne
ölçüde bedel ödenece¤i tümüyle buna ba¤l›
olacakt›r. 19 Aral›k kanl› operasyonu
devrimci tutsaklar›n ölümüne direniﬂiyle
karﬂ›lanm›ﬂt›r. Faﬂist rejim ﬂimdi politik ve
moral olarak kaybetti¤i bu çat›ﬂmay› fiili
olarak da kaybetmemek için alçakça bir yola
baﬂvurmakta, bilinçli olarak yeni bir katliama
haz›rlanmaktad›r. Süreci uzatarak, bir yandan
katliam› unutturmaya, di¤er yandan aﬂa¤›l›k
bir propaganda eﬂli¤inde emekçi kitlelerin ve
devrimci çevrelerin ölümleri kan›ksamalar›n›,
rehavet içinde sürüklenmelerini ve
umutsuzlu¤a düﬂmelerini sa¤lamaya
çal›ﬂmaktad›r. Bu hesap boﬂa ç›kar›lmal›d›r.
Gün devrimci tutsaklar›n yi¤itçe
sürdürdükleri direniﬂle dayan›ﬂmay› her
zamankinden daha fazla yükseltmek, faﬂizmin
teslim alma politikas›n› püskürtmek için her
türlü çabay› ortaya koymak için seferber
olma günüdür. Yurtd›ﬂ› örgütümüz görev ve
sorumluluklar›na bu bilinçle yaklaﬂacakt›r.
TK‹P-YDK
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Her katk› devrim ve sosyalizm
mücadelemizi daha da güçlendirmek
içindir!

Parti’ye destek
emekçilerin davas›na destektir!
Avrupa’n›n çeﬂitli ülkelerinde çal›ﬂan iﬂçi ve emekçi kardeﬂlerimize!..
Partimizin yurtd›ﬂ› örgütü 15 Ocak’tan itibaren bir ba¤›ﬂ kampanyas› baﬂlatm›ﬂ
bulunuyor. Bunu vesile ederek partimiz ad›na sizlere bir kez daha seslenmek istiyoruz.
Bugünün Türkiye’sini, ülkemizde yaﬂananlar› hepimiz az-çok biliyoruz. Türkiye’nin
kokuﬂmuﬂ kapitalist düzeni, ony›llardan beridir a¤›r ve çözümsüz sorunlar içinde
debeleniyor. Bu sorunlar›n üretti¤i fatura ise döne döne iﬂçi s›n›f›na ve emekçilere
ödetiliyor. ‹MF reçetelerine eﬂlik eden askeri darbelerin temel iﬂlevi de bu olmuﬂtur.
Son 20 y›ld›r süreklileﬂtirilen sistematik bask› ve terör bunun içindir. Bu bask› ve
terörü uygulayan devlet ayg›t›n›n sürekli tahkim edilmesi bundand›r. Devletteki
çeteleﬂme ve mafyalaﬂma, her türlü kirli, kanl›, karanl›k iﬂin oda¤› haline gelme
bundand›r.
Türkiye’nin kapitalist düzeninin yap›sal olarak üretti¤i tüm bu sorunlar bugün daha
da a¤›rlaﬂm›ﬂ olarak sürüyor. Emperyalizme peﬂkeﬂ çekilmiﬂ ekonomi bunal›m
bata¤›ndan bir türlü ç›kam›yor. Mafyalaﬂan asalak sermaye s›n›f› rant ve faiz
vurgunuyla, kamu ad›na biriktirilmiﬂ zenginliklerin ya¤mas›yla, h›rs›zl›k ve
spekülasyonla iﬂleri götürmeye çal›ﬂ›yor. ﬁu günlerde çok sözü edilen yolsuzluk,
h›rs›zl›k, rüﬂvet, kirlilik vb., bu gerçe¤in, rant› bölüﬂme kavgalar› içerisinde d›ﬂar›
vuran küçücük görünümleridir.
‹ﬂbirlikçi egemen s›n›f›n görülmemiﬂ düzeydeki sefahat›na, do¤al olarak iﬂçi ve
emekçi s›n›flar›n derin sefaleti eﬂlik etmektedir. Ülkemizin tüm çal›ﬂan kesimleri dipsiz
bir sefaletin içine itilmiﬂ durumdalar. Gelir uçurumu derinleﬂmekte, yoksulluk
katmerleﬂmekte, iﬂsizlik ç›¤ gibi büyümektedir. ‹ﬂçi s›n›f›na ve emekçilere en s›radan
demokratik ve sosyal haklar bile çok görülmektedir. ‹ﬂbirlikçi asalak sermaye s›n›f›,
iﬂçilerin ve emekçilerin bu haklar› elde etmeye yönelik her giriﬂiminin karﬂ›s›na bask›
ve yasaklamalarla, jop ve dipçikle, iﬂkence ve zindanlarla ç›kmaktad›r. Sistematik faﬂist
bask› ve terörle emekçiler y›ld›r›lmak, hak arayamaz bir duruma düﬂürülmek
istenmektedir.
ﬁu günlerin sars›c› olaylar›n› birlikte izliyoruz. Bir yanda ‹MF ve Dünya
Bankas›’n›n dikte ettirdi¤i kölelik antlaﬂmalar› imzalan›rken, öte yandan emekçilerin
davas› u¤runa mücadele etmekten baﬂka hiçbir suçu olmayan emekçi evlatlar›n›n, yani
devrimcilerin kan› ak›t›lmaktad›r. Ülkemizin zenginliklerini ve yarat›lan de¤erleri
emperyalist a¤ababalar›na peﬂkeﬂ çekenler, iﬂçilere ve emekçilere yaﬂam› zindan
edenler, emperyalist köleli¤e karﬂ› ç›kan ve emekçilerin kurtuluﬂu u¤runa savaﬂan
devrimcileri de kitleler halinde zindanlara kapatmaktad›rlar. Bu da yetmemekte,
düﬂünce ve inançlar›n› koruyan, emekçilerin davas›na sad›k kalan devrimcilere, tecrit
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ve izolasyon dayat›lmakta, böylece onlara boyun e¤dirilece¤i san›lmaktad›r. F tipi
denilen hücrelere geçiﬂ için gerçekleﬂtirilen katliamlar bunun içindir. Katliama karﬂ›
devrimci tutsaklar›n dost-düﬂman herkesi ﬂaﬂ›rtan, emekçilere umut verirken asalak
tak›m›n› kahreden ölümüne direniﬂi, bu hesab›n tutmayaca¤›n› ﬂimdiden göstermiﬂtir.
Tüm temel özgürlüklere karﬂ› kesin bir tutum içinde olan rejim, Kürt halk›na karﬂ›
da inkar ve imhaya dayal› geleneksel politikas›n› aynen sürdürmektedir. Geçtik temel
ulusal haklardan, hak k›r›nt›lar› tan›maya bile yanaﬂmamaktad›r. Bu k›r›nt›lar› almak
umuduyla teslimiyeti seçenlere tam bir tasfiyeyi dayatmaktad›r. Bu gerçek, bir süre
için “demokratik cumhuriyet” afyonuyla aldat›l›p sersemletilen Kürt emekçileri
taraf›ndan bugün art›k daha iyi görülmekte ve teslimiyet çizgisi giderek daha çok
sorgulanmaktad›r. Bu sorgulama Kürt ve Türk emekçilerinin birleﬂik devrimci
mücadelesi için yeni imkanlar ortaya ç›karacakt›r, buna içtenlikle inan›yoruz.
‹ﬂçiler, emekçi kardeﬂler!
Biz komünistler, Türkiye’nin kokuﬂmuﬂ düzenine, bu düzene hükmeden çürümüﬂ
s›n›fa, bu asalak s›n›f ad›na iﬂleri yürüten çeteleﬂmiﬂ devlete karﬂ› mücadele
yürütüyoruz. Proletarya devrimi için savaﬂ›yoruz ve sosyalizmi hedefliyoruz. Bu
mücadeleyi siz iﬂçilerin ve emekçilerin ç›karlar› do¤rultusunda, tüm ezilenlerin ve
sömürülenlerin kurtuluﬂu u¤runa sürdürüyoruz, TK‹P olarak bu bizim varl›k
nedenimizdir. Bunda tam bir kararl›l›k göstermekle kalm›yor, bunun gerektirdi¤i her
türlü bedeli de tereddütsüzce ödüyoruz. Partimizin konumu ve kimli¤i, mücadele
anlay›ﬂ› ve de¤erleri bunun aç›k ifadesidir. Partimizin program› ve çizgisi kadar, bu
temel üzerinde sürdürülen mücadelesi de buna yeterli aç›kl›kla tan›kl›k etmektedir.
Partimizin henüz k›sa say›labilecek bir siyasal geçmiﬂi var. Bu k›sa geçmiﬂe
ra¤men, o kendini daha ﬂimdiden dosta-düﬂmana kabul ettirmiﬂtir. Solda yenilginin ve
y›k›m›n, y›lg›nl›¤›n ve davadan kaç›ﬂ›n, dönekli¤in ve ihanetin egemen oldu¤u bir
tarihsel dönemde ortaya ç›km›ﬂ, en zor koﬂullar alt›nda ve en s›n›rl› olanaklarla
mücadeleyle baﬂlam›ﬂ, tüm bunlara ra¤men bugünkü geliﬂme düzeyine ulaﬂmay›
baﬂarm›ﬂt›r. Bu nedensiz de¤ildir; partimiz ülkemizin devrimci geçmiﬂinin bütün bir
olumlu devrimci birikimini sahiplenmekle kalmam›ﬂ, yenilgi ve y›k›mdan gerekli
dersleri de ç›karm›ﬂt›r. Sol hareketin yenilgiye götüren hata ve zaaflar›n›n derine inen
bir muhasebesini yapm›ﬂt›r. Bu sayededir ki, mücadeleye zarar veren yanl›ﬂ ya da
çarp›k düﬂünce ve anlay›ﬂlar›, tutum ve al›ﬂkanl›klar› geride b›rakan bir devrimci
anlay›ﬂ›n temsilcisi olmay› baﬂarabilmiﬂtir.
Devrim davas›n› ileriye götürmek ve sosyalizmi gerçekleﬂtirmek, ancak iﬂçi
s›n›f›n›n dünya görüﬂünü temel al›p özümsemekle ve bu s›n›f›n de¤erlerine dayal› bir
devrimcilik anlay›ﬂ›na sahip olmakla mümkündür. Partimizin konumu ve kimli¤i bunun
ifadesidir. Bu onu Türkiye’nin geleneksel sol ak›mlar›ndan ay›ran temel önemde bir
farkl›l›¤›d›r. Partimizin program› bu farkl›l›¤› ayr›ca belgelemiﬂtir.
Bu vesileyle sizleri partimizin geride kalan y›l içerisinde yay›nlanan program›n›
incelemeye ça¤›r›yoruz. Bu sizlere, partimizin temel görüﬂ ve ilkelerini, amaç ve
hedeflerini, bu amaç ve hedeflere ulaﬂmak için savundu¤u ve izledi¤i yol ve
yöntemleri daha yak›ndan tan›ma olana¤› verecektir. Partimizin program›n› inceleyiniz;
bu size, partimizin soldaki tüm öteki ak›mlardan fark›n› gösterecektir. Partimizin
program›n› inceleyiniz; bu size, partimizin sizden talep etti¤i politik güvene ve deste¤e
ne denli lay›k oldu¤u konusunda bir fikir verecektir. Partimizin program›n› inceleyiniz;
böylece bu program›n iﬂçi s›n›f›n›n devrimci dünya görüﬂüne dayand›¤›n›, günümüz
dünyas› ve Türkiye’sinin gerçeklerinden hareket etti¤ini, dünyan›n ve Türkiye’nin
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devrimci deneyimlerinden süzülmüﬂ oldu¤unu,
bugüne kadarki bütün bir mücadele birikimini
özümseyip içerdi¤ini göreceksiniz. Bu
program›n iﬂçi s›n›f›n›n ve emekçilerin
ç›karlar›n›n, bu ç›karlar› ifade eden ilke, amaç
ve hedeflerin en iyi ifadesi oldu¤unu
göreceksiniz. Bu program›n s›n›f›n, devrimin
ve sosyalizmin program› oldu¤unu
göreceksiniz.
Bu, Türkiye’nin tüm devrimci birikimini
kucaklamaya, iﬂçi s›n›f› ve emekçileri
birleﬂtirmeye, devrim davas›n› baﬂar›ya
taﬂ›maya muktedir biricik devrimci programd›r.
Türkiye’nin devrimci gelece¤ine bu program
alt›nda yürünecektir, partimiz bunun sars›lmaz
inanc› ve güveni içindedir.
Emekçi kardeﬂler!
Devrimci bir iﬂçi s›n›f› partisi, do¤as›
gere¤i, ancak iﬂçi s›n›f› ve emekçilere
dayanarak varolabilir, ayakta kalabilir ve
mücadelesini sürdürebilir. Ancak emekçilerin
güvenini kazan›p deste¤ini süreklileﬂtirebildi¤i
ölçüde, ancak mücadelenin ateﬂi içerisinde bu
güveni pekiﬂtirip bu deste¤i büyütebildi¤i
ölçüde, devrimci amaç ve hedeflerine baﬂar›yla
yürüyebilir.
Partimiz, politik aç›dan oldu¤u kadar
maddi aç›dan da iﬂçilere, hayat›n› al›nteri ile
kazanan emekçilere dayanmaktad›r. Bu bugüne
kadar böyle oldu, bundan sonra da böyle
olacakt›r. Yurtd›ﬂ› örgütümüzün partimiz ad›na
açt›¤› y›ll›k ba¤›ﬂ kampanyalar› da bu amaca
yöneliktir. ﬁu günlerde bu kampanyalar›n bir
yenisi baﬂlat›lm›ﬂ bulunmaktad›r. Sizleri bu
kampanyaya destek olmaya, katk›da bulunmaya
ça¤›r›yoruz.
‹ﬂçi s›n›f›n›n ve emekçilerin bask› ve
sömürüden kurtuluﬂunu hedefleyen mücadelemiz
sizlerle, sizlerin deste¤i, katk›s› ve kat›l›m›yla
büyüyecek, gelece¤in büyük baﬂar› ve
zaferlerine ilerleyecektir.

Yaﬂas›n emekçilerin devrim ve
sosyalizm davas›!
‹ﬂçi s›n›f› savaﬂacak, sosyalizm
kazanacak!
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Partimizin tüzü¤ü...
(Baﬂtaraf› s.25'de)
- MK’y› seçer.”
Bunlar da özel aç›klama
gerektirmeyecek denli aç›k hükümler.
MK faaliyet raporunu de¤erlendirmek
demek, bir önceki kongre ile baﬂlay›p
yeni kongre ile geride kalan dönemin
derli toplu bir muhasebesini yapmak ve
bundan yeni dönem için gerekli
sonuçlar› ç›karmak demektir. Bu, parti
kongrelerinin en temel
fonksiyonlar›ndan biridir. Ayn› ﬂekilde
kongre, parti program› ve tüzü¤ünü
gözden geçirir ve gerekli gördü¤ü
de¤iﬂiklikleri yapar. Parti program› ve
tüzü¤ünü ancak ve yaln›zca parti
kongresi gözden geçirip de¤iﬂtirebilir,
bu çok önemli bir nokta.
Kongre parti politikas›n›n önemli
sorunlar› üzerine taktik çizgiyi belirler.
Her parti kongresi, içinden geçilmekte
olan dönemi genel çizgileriyle
de¤erlendirir ve bu çerçevede partinin
taktik çizgisin, somut görev ve
yönelimlerini, öncelikli hedeflerini
belirler. Ve son olarak, bir partide
Merkez Komitesi ancak kongrede
seçilebildi¤ine göre, parti kongresi bu
en temel görevini de gerçekleﬂtirerek
çal›ﬂmas›n› tamamlar.
Ve son olarak f hükmü:
“f) Kongrede parti program ve
tüzü¤ünün de¤iﬂtirilmesine iliﬂkin
kararlar üçte iki oy ço¤unlu¤u ile
al›n›r. Tüm öteki kararlar için salt
ço¤unluk yeterlidir.”
Daha önce bir yoldaﬂ›n, “neden
parti kongresinde tüzük ve program da
salt ço¤unlukla de¤iﬂtirilemiyor?”
ﬂeklindeki sorusunu yan›tlarken, bu
hükmü de fazlas›yla
gerekçelendirmiﬂtim, burada onlar›
tekrarlamayaca¤›m. (Bu say›daki yer
s›k›ﬂ›kl›¤›ndan dolay› ilgili sorunun
yan›t›n› gelecek say›m›zda
yay›nlayaca¤›z -Ekim)
Böylece parti tüzü¤ümüzün “Parti
Kongresi”ne iliﬂkin hükümlerini
irdelemeyi tamamlam›ﬂ oluyoruz.
(Devam edecek...)

40

EK‹M

Sayı: 220

Yaﬂas›n direniﬂ, yaﬂas›n zafer!
Seyhan Do¤an
ﬁefinur Tezgel
Yazgülü Güder Öztürk
Ali Ateﬂ
Aﬂur Korkmaz
Cengiz Çal›koparan
F›rat Tavuk
Murat Ördekçi
Mustafa Y›lmaz
“Ölenler
Özlem Ercan
Nilüfer Alcan
dö¤üﬂerek öldüler;
Gülser Tuzcu
güneﬂe gömüldüler...” Ahmet ‹bili
Ercan Polat
Alp Ata Akçagöz
R›za Poyraz
Umut Gedik
‹lker Babacan
Fahri Sar›
Sultan Sar›
Fidan Kalﬂen
Berrin B›çk›lar
Yasemin Canc›
Halil Önder
Murat Özdemir
Ali ‹hsan Özkan
‹rfan Ortakç›
Hasan Güngörmez

Devrimciler
ölmez!

Devrim davas› yenilmez!

