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Gelece¤i kucaklamak için...
Ekonomik iflas› siyasal iflas
tamaml›yor

yitirdiklerini belgelemektedir. Sözkonusu anketler, bugün yap›lacak bir seçimde, parlamentoda temsil edilen partilerden hiçbirinin yüzde
onluk baraj› aﬂamayaca¤›n› ortaya koyuyor.
Ayn› ﬂey parlamento d›ﬂ›nda bulunan CHP
türünden gerici düzen partileri için de geçerlidir. Siyaset sahnesini yeniden düzenleme
oyununun bir parças› olarak da kullan›lan bu
anketlerin sonuçlar›ndan öteye, bu olgu zaten herkesçe bilinen bir gerçektir.
Kriz, iktidar ya da muhalefet, tüm düzen partilerini bir kez daha ortak paydada
eﬂitlemiﬂtir. Yanl›zca krize karﬂ› tutum yönünden de¤il, fakat daha da önemli olarak, kitlelerin gözünde de. Muhalefette bulunan burjuva düzen partilerinin kitleler nezdinde art›k
inand›r›c›l›¤›n› yitirmiﬂ demagojik baz› söylemleri say›lmazsa, emperyalizmin ve iﬂbirlikçi burjuvazinin ortak ç›karlar›na dayal› sald›r›
ve sosyal y›k›m programlar›na gerçekte hiçbirinin bir itiraz› yoktur. Hepsi son ony›ll›k
süreçte birbirini izleyen hükümetlerde yer
alm›ﬂlar ve hepsi de özü ve esas› ayn› olan
programlar› hayata geçirmiﬂlerdir. Hiçbirinin
ötekinden fark› yoktur, tümü de emperyalist
merkezlerde kararlaﬂt›r›lan ve uygulanmak üzere
önlerine konulan ayn› emek ve halk düﬂman›
program›n temsicileri ve uygulay›c›lar›d›r. Ve
emekçiler, bunun böyle oldu¤unu, kendi özdeneyimleriyle art›k iyi-kötü bilmektedirler.

K›sa süreli ve soluksuz bir patlama olarak
bugün geride kalm›ﬂ olsa da, geleneksel küçükburjuva katmanlar›n kriz sonras›nda sergiledikleri öfke ve hareketlilik üzerinde durulmal›d›r. Kitle hoﬂnutsuzlu¤unun kapsam ve
geniﬂlik olarak ulaﬂt›¤› yeni düzeyin dikkate
de¤er bir göstergesi say›lmal›d›r bu katmanlar›n
bile soka¤a dökülebilmesi. Esnaflar ve kent
zanaatkârlar›, büyük bir bölümüyle, küçükburjuvazinin geleneksel kesimini ve en tutucu katmanlar›n› oluﬂturmaktad›r. Bu katmanlar,
Türkiye’nin ‘60’l› ve ‘70’li y›llarda yaﬂad›¤›
iki büyük toplumsal hareketlenme ve devrimci
yükseliﬂ içinde yer almak bir yana, genellikle
karﬂ›-devrimin dayana¤› olmuﬂlard›r. Son kriz
öncesi döneme kadar da bu kesimler, geleneksel olarak gerici, ﬂeriatç› ve faﬂist partilerin kitle taban› durumundayd›lar. Bugün,
kapitalist krizin a¤›r y›k›c› etkileri karﬂ›s›nda,
bu kesimlerin bile öfke ve hoﬂnutsuzluklar›n›
art›k eyleme dökme noktas›na varmalar›,
düzenin kitle taban›nda ciddi bir aﬂ›nman›n
da bir göstergesidir.
Krizin kendisi Türkiye’nin kapitalist
ekonomisinin iflas›n› belgelemiﬂti. ‹ﬂçi s›n›f›
ile kent ve k›r yoksullar›ndan öteye, bugün
geleneksel küçük-burjuva katmanlar›n bile öfke
ve tepkilerini soka¤a taﬂ›rarak hükümet ve
Siyasal iflas›n yaratt›¤› boﬂluk
düzen partilerinden umut kestiklerini aç›¤a
vurmalar›, sistemin siyasal iflas›na da bir gösParlamentonun ve düzen partilerinin siterge say›lmal›d›r. Bir süredir kamuoyu yoklamalar› ayn› ortak sonuca iﬂaret etmekte, yasal iflas›, siyasal bir boﬂluk demektir.
kitlelerin parlamentoya ve tüm düzen parti- Emperyalist ak›l hocalar›n›n do¤rudan yönlenlerine olan güvenlerini neredeyse tümden dirmesi alt›nda iﬂbirlikçi burjuvazi bu boﬂlu¤u
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resmi siyaset alan›n› ve s›n›f›n› kategorik olarak
suçlama yoluyla dengelemeye, çeﬂitli biçimleriyle (bir “teknokratlar” ya da “milli mutabakat” hükümeti) bir ara rejimin zeminini
düzlemeye çal›ﬂmaktad›r. Bu burjuvazi cephesinden siyasal iflasa ve onun yaratt›¤› siyasal boﬂlu¤a karﬂ› ad›m ad›m geliﬂtirilen
güncel alternatiftir. Orta vade içinse Derviﬂ
türü adamlardan “yeni bir Özal” ç›karma
hevesleri d›ﬂar› vurulmaktad›r ki, bunun herhangi bir gerçekleﬂme ﬂans› yoktur. Derviﬂ
emperyalizmin adam› olarak emperyalist finans çevreleri ad›na uygulayaca¤› ac›mas›z
sosyal y›k›m program›n›n alt›nda kalacak, çok
geçmeden de sahneyi terkedecektir. Dolay›s›yla,
burjuvazinin güncel durumu kurtarmak d›ﬂ›nda, daha uzun vadeli bir siyasal alternatifi hiç
de¤ilse halihaz›rda yoktur.
Bunun tam karﬂ›s›ndaki güncel devrimci ç›k›ﬂ yolu ise, düzenin siyasal planlar›ndan
umudunu kesen emekçi y›¤›nlar›n düzen karﬂ›t›
bir politik mücadele alan›na çekilebilmesidir.
Düzen kurumlar›n›n siyasal iflas›, düzen solunun her türlü inand›r›c›l›¤›n› yitirmesi, 28
ﬁubat’taki aldat›c› ç›k›ﬂ›yla toplumsal muhalefeti y›llard›r önemli ölçüde bloke etmeyi
baﬂaran “ordu partisi”nin sosyal y›k›m
sald›r›s›na karﬂ› tek laf etmek bir yana bunun bizzat bekçili¤ini yapmas› ve Amerikal›
Derviﬂ program›na tam destek vermesi vb.,
tüm bunlar, iﬂçi s›n›f›n› ve emekçileri düzen
karﬂ›t› bir politik mücadele zeminine çekmek
için birbirini tamamlayan avantajlar durumundad›r.
Düzen solu ve sosyal-reformizm
Düzen solunun her türlü inand›r›c›l›¤›n›
yitirmesi olgusu burada özellikle önemlidir.
‹ki y›l› aﬂk›n bir süredir parlamento d›ﬂ› olan
CHP ﬂahs›nda bu özellikle aç›kt›r. Bu parti
parlamentoda temsil edilen partiler karﬂ›s›nda,
aray›ﬂ içindeki y›¤›nlara en ufak bir umut
aﬂ›layamamaktad›r. Bunu olanakl› k›lacak en
ufak bir çaba da göstermemekte, gösterememektedir. Onun tüm çabas› burjuvaziye ve
emperyalizme tam güven vermeye yöneliktir.
Kitleler üzerinde sahte umutlar yayarak da olsa
bir etkinlik kuramad›¤› sürece, emperyalizm

ve burjuvazi için de fazla bir ﬂey ifade
edemeyece¤ini göremeyecek kadar da bir siyasal körlük içindedir. Zaten bu ara bir iç
çözülmeye u¤ramas› ve giderek itibars›zlaﬂmas›
sözkonusudur.
CHP’den özellikle SHP kökenlilerin toplu
istifas›, “yeni oluﬂum” ad› alt›nda sahte bir
sol alternatif haz›rlamaya yönelik yeni bir
giriﬂim olarak göze çarpmaktad›r ﬂu günlerde. Yamal› bir bohçay› and›ran ve bu zaaf›
‹talyan solundan al›nm›ﬂ “zeytin dal›” türünden
projelerle estetize etmeye çal›ﬂan bu sözde yeni
oluﬂumun da gerçekte bir ﬂans› yoktur. Zira
yeni bir programlar› ya da kitlelere güven ve
inand›r›c›l›k aﬂ›layacak bir söylemleri yoktur.
CHP’den kopmalar› politika ayr›l›¤›ndan çok
parti içi k›s›r çekiﬂmelerin ve Baykal’›n tasfiye hareketlerinin bir sonucudur. ‹tirazlar›
CHP’nin mevcut çizgisine de¤il, fakat Baykalc› yönetimin küçük hesaplara dayal› tasfiye hareketinedir. ‘90’lar›n baﬂ›nda DYPSHP’nin oluﬂturdu¤u kirli savaﬂ hükümetlerinde yeralm›ﬂ siyasetçilerin önderli¤inde bir
hareket olmas› ve tüm umudunu Erdal ‹nönü
türünden içi boﬂ bir ﬂahsiyete ba¤lamas› bile,
bu sözde yeni oluﬂumun konumunu yeterli
aç›kl›kta ortaya koymaktad›r.
Sosyal-reformist solun durumu da farkl›
de¤ildir. Tümüyle devlete ve onun beyni ve
belkemi¤i olarak orduya angaje olmuﬂ Perinçekçi partiyi peﬂinen bir yana koyuyoruz. Nas›l
ki CHP’nin tüm çabas› emperyalizme ve
burjuvaziye güven vermekse, Perinçekçi partinin
tüm çabas› da orduya güven vermekten ibarettir. Bu güveni verebilmek için ordu merkezli her türlü bask› ve terör politikalar› desteklenmekte, devrimci katliam›na alk›ﬂ tutulmakta, Kürt halk›n›n temel haklar› inkar edilmekte, militarizmin ve gerici bir milliyetçili¤in
bayraktarl›¤› yap›lmaktad›r.
ÖDP bir parti olmaktan çok ﬂekilsiz ve
iradesiz bir siyasal platformdur ve gelinen yerde
iç da¤›lmayla yüzyüzedir. Halihaz›rda partinin yönetimini tutanlar kendi partileri ad›na
bir ﬂeyler yapmaktan çok düzen solunun yeni
oluﬂumlar› içinde kendilerine bir yer kapmaya
bakmaktad›rlar. EMEP ise krizin k›ﬂk›rtt›¤›
alternatif program tart›ﬂmalar› ve giriﬂimleri
ortam›nda kendi ad›na ortaya bir program
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ortaya koyamayacak kadar ba¤›ms›z bir siyasal
konumdan ve kimlikten yoksun bir partidir.
Krizin iﬂçileri ve emekçileri düzen partilerinden
oldu¤u kadar sendika bürokrasisinden de
kopard›¤› bir s›rada kalk›p sendika bürokrasisinin sahte alternatif programlar›na en hararetli
deste¤i vermesi, bu partinin siyasal iflas›n›n
yeni bir kan›t› olmuﬂtur.

linen yerde kitleler eylemli çabalarla desteklenmeyen ve kan›tlanmayan hiçbir sahte umuda
ya da alternatife güven duymamaktad›rlar. Ama sat›lm›ﬂ sendika bürokratlar› bu kadar›n›
bile yapamad›lar, yapamazlard› da. Gerek kendi
gerici burjuva konumlar›, gerekse burjuvaziye hizmet olan de¤iﬂmez misyonlar›, onlar›n
bunu yapabilmesinin önünde aﬂ›lmaz bir engeldir.

Sendika bürokrasisinin
sahte alternatifi

Nesnel imkanlar, öznel zay›fl›klar

‹MF-TÜS‹AD’›n 14 ay boyunca kesintisiz
uygulanan sosyal y›k›m program›n›n sessiz ve
hareketsiz kalmaktan öteye üstü kapal› bizzat destekleyen sendika bürokrasisi, krizin
ard›ndan bir alternatif program iddias›yla
sahneye ç›kt›. Bu ç›k›ﬂ, krizin belgeledi¤i
siyasal iflas karﬂ›s›nda ve öfkesi burnunda
kitleleri bir süre oyalamak için adeta bir
zorunluluk olarak yaﬂand›. Hain bürokratlar
böylece güya düzen partilerinden umudunu
kesmiﬂ ve yeni aray›ﬂlara yönelmiﬂ kitlelere
bir ç›k›ﬂ yolu sunmak iddias›ndayd›lar.
Ama ortaya koyduklar› sahte alternatif
program›n ve ilan ettikleri eylem plan›n›n
arkas›nda birkaç hafta bile duramad›lar. 14
Nisan eylemini ortada b›rakt›lar ve Mart sonunda ilan ettikleri program› daha Nisan
ortas›nda unutulmaya terk ettiler. Krizin ve
sosyal y›k›m›n gerçek sorumlulular›n› bile
tan›mlamaktan aciz olan ve halihaz›rda burjuvazinin yapt›¤› gibi geçmiﬂ hükümetleri
suçlamaktan ileriye gidemeyen bu sahte alternatif program art›k EP’in olmaktan çok
EMEP’in fiili program›d›r ve ondan baﬂka da
sahipleneni bulunmamaktad›r.
Sendika bürokrasisinin iﬂçiler ve kamu
emekçileri üzerindeki etki ve denetimlerini bir
parça koruyabilmelerinin gelinen yerde olmazsa
olmaz koﬂulu, kitlelerin fiili mücadelesine sahip
ç›kmas›, bunun önünü açmas›d›r. Bu ise olacak
ﬂey de¤ildir. Yapt›¤› sahte ç›k›ﬂlar›n iki hafta
içinde çökmesi de bunu kan›tlamaktad›r. E¤er
Emek Platformu bileﬂenleri 14 Nisan eylemine
birazc›k bir samimiyetle sahip ç›kabilselerdi,
bu sayede ortaya koyduklar› sahte alternatife de kitleler nezdinde az biraz bir inand›r›c›l›k
kazand›rmak olana¤› bulabilirlerdi. Zira ge-

Güncel siyasal tablo genel çizgileriyle
budur. Düzen partilerinden öteye düzenin
sendikal ya da sol siyasal sübaplar› da, krizin y›¤›nlarda yaratt›¤› hoﬂnutsuzluk ve
aray›ﬂlar karﬂ›s›nda çözüm alternatifi olmak
bir yana, aldat›c› birer geçici alternatifler bile
olamamaktad›rlar. Kuﬂkusuz bu sahnenin art›k
ve yaln›zca devrimci ç›k›ﬂ ve çözüm alternatifine kalmas› demek de¤ildir. Bunu böyle
sanmak çocukça ve budalaca bir görüﬂ ve
avuntu olur. Nesnel aç›dan durum bu olmakla
birlikte, öznel aç›dan halihaz›rda devrimci ç›k›ﬂ
alternatifi kitlelerin geniﬂ kesimleri aç›s›ndan
herhangi bir ﬂey ifade etmek bir yana farkedilememektedir bile. Düzen alternatiflerinin
tükendi¤i ve ortada güven veren devrimci bir
alternatifin de bulunmad›¤› koﬂullarda, y›¤›nlar›
bekleyen akibet, çaresizlik içerisinde edilgenleﬂmekten, umutsuzluk içerisinde tükenmekten ve çürümekten baﬂka bir ﬂey olamaz. Ta
ki toplumsal birikim kendili¤inden patlamalar halinde kendine bir yol açmaya çal›ﬂana
kadar. Türkiye’de emekçiler halihaz›rda bu tür
bir patlamadan uzakt›rlar ve daha çok bir
çaresizlik duygusu içindedirler.
Devrimci çözümü ve ç›k›ﬂ yolunu temsil
eden güçler, bugün kitlelerin karﬂ›s›na bir umut
ve dolay›s›yla bir ç›k›ﬂ alternatifi olarak ç›kabilmek konum ve yetene¤ine sahip olmak bir
yana, düzen kuvvetlerinin çok yönlü tasfiye
sald›r›lar› karﬂ›s›nda ayakta kalmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Bu, krizin yaratt›¤› açmazlar ve
riskler karﬂ›s›nda, burjuvazinin devrimci güçleri
çok bilinçli bir biçimde mahkum etti¤i bir
açmazd›r. Devrimci güçlerin sürekli savunmada
ve bir ayakta kalma savaﬂ›yla yüzyüze b›rak›lmas›, burjuvazinin devrimci ak›m›n kitleler
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nezdinde güç kazanmas›n› engelleme stratejisinin bir gere¤idir. Geçerken belirtelim ki,
hücre sald›r›s› ve bu sald›r›y› baﬂar›ya ulaﬂt›rmak için sergilenen ak›l almaz gibi görünen
ac›mas›zl›klar, tam da bu stratejinin bir parças›d›r.
Burjuvazi, düzen içi alternatiflere olan
inançlar› k›r›lm›ﬂ emekçi y›¤›nlar›n devrimci
bir ç›k›ﬂ yoluna yönelmelerinin önünü peﬂinen
kesebilmek için, ülkenin mevcut devrimci
birikimine karﬂ› ac›mas›z bir kirli yoketme
savaﬂ› yürütmektedir. ‘90’lar›n artas›nda, tam
da “cumhuriyetin en a¤›r krizi” olarak nitelenen
bir krizin ard›ndan yenilenin “Siyaset Belgesi”nin, devrimci alternatifin tümden tasfiyesini ve ehlileﬂmiﬂ icazetçi bir sol yaratma
projesini temel bir stratejik politika olarak
saptam›ﬂ bulunmas› bu aç›dan hiç de rastlant›
de¤ildir.
Bu durumda bu stratejiyi boﬂa ç›karman›n
yolu, yaln›zca devrimci konum ve kimli¤i
koruyarak ayakta kalmay› baﬂarmak de¤il,
yan›s›ra etkin bir biçimde kitlelere yönelecek
ve mücadele içerisinde onlarla birleﬂmeyi
baﬂarabilecek bir örgütlenme yap›s› ve politik
çal›ﬂma tarz›na ulaﬂmay› baﬂarabilmektir.
Sab›rl› gündelik çal›ﬂma
Partimiz dönemsel görev ve sorumluluklar›n› bunun ›ﬂ›¤›nda ele almak ve kavramak
durumundad›r. Her halükarda ayakta kalaca¤›z,
komünist devrimci konum ve kimli¤imizi
koruyaca¤›z. Fakat bu kendi baﬂ›na bir ﬂey
ifade etmez, yaln›zca asgari bir önkoﬂulun
baﬂar›lmas› anlam›na gelir. Yap›lmas› gereken,
özellikle iﬂçilere olmak üzere aray›ﬂ içerisindeki
kitlelere, döneme uygun yol, yöntem ve
araçlar›n› bularak, yönelmeyi baﬂarabilmektir.
Burjuvazinin yoketme sald›r›s›na karﬂ› ayakta
kalman›n, devrimci konum ve kimli¤i koruman›n, bundan da öte, s›n›f ve emekçiler için
bir önderlik oda¤› haline gelebilmenin baﬂka
bir yolu yoktur.
Y›¤›nlar›n temel ve güncel ç›karlar›n›
temsil eden bir konuma, kimli¤e ve programa
sahip olmak da, yaln›zca zorunlu bir önkoﬂuldur. Bu kendi baﬂ›na çok fazla bir ﬂey ifade
etmez. Önemli olan, buna kitlelerin gerçek

yaﬂam› ve mücadelesi içerisinde bir anlam ve
fiili varl›k kazand›rabilmektir. Kitlelerin mücadele iste¤ine, bu iste¤in eyleme dönüﬂtü¤ü
her fiili duruma sahip ç›kmaktan öteye, bununla
fiilen birleﬂmenin ve buna önderlik etmenin
yol ve yöntemlerini bulmakt›r. Bu baﬂar›lamad›¤› sürece tek santim mesafe katedilemez.
Bunu baﬂarman›n genel ve sihirli bir
formülü de yoktur. Yap›lmas› gereken, eldeki
güç ve imkanlar› en iyi ve en etkin bir biçimde
s›n›f ve emekçi kitlelerle birleﬂmek do¤rultusunda kullanabilmeyi baﬂarmak, kitle hareketi
içerisinde somut mevziler kazanmakt›r. Bunda
ne denli baﬂar›l› olunabilinirse, kitle hareketinin beklenmedik geliﬂmeleri karﬂ›s›nda etkin
bir rol oynayabilmek de o denli olanakl› hale
gelir.
Sihirli çözüm yollar› aramak, h›zl› ve
beklenmedik güçlenme yollar› düﬂlemek,
yaln›zca edilgenlik içinde bekleyiﬂlere ve
çaresizlik içerisinde tükeniﬂlere yolaçar.
Yapmam›z gereken ﬂey, sab›rl› ve so¤ukkanl›,
o ölçüde etkin ve gelece¤e güvenli bir gündelik
haz›rl›k çal›ﬂmas› içerisinde olmakt›r. Enerjimizi, güç ve olanaklar›m›z› gündelik çal›ﬂmada en iyi, amaca en uygun biçimde kullanmak yoluna gidemezsek, daha büyük güçlere ulaﬂmay› ve kitle hareketindeki beklenmedik geliﬂmeleri kucaklamay› zaten
baﬂaramay›z. Burada nesnel durum ile özel
durumumuz aras›nda gerçekçi fakat dinamik
bir ba¤lant› kurabilmeyi baﬂarabilmek çok
önemlidir. Nesnel durum her aç›dan uygundur
ve bize büyük avantajlar sunmaktad›r. Öznel
durumumuz halihaz›rda ciddi bir zay›fl›k ve
yetersizlik ifadesidir. Fakat nesnel durumun
sundu¤u avantajlar›n bilincinde olursak, bunun
verdi¤i bir güven ve inançla hareket edersek,
öznel durumumuzdaki zay›fl›k ve yetersizlikleri
gidermenin de çözüm yolunu bulmuﬂ oluruz.
Dönemin önümüze koydu¤u görevleri bu
bak›ﬂaç›yla ele al›rsak, omuzlar›m›za yükledi¤i
a¤›r yükü bu perspektifle omuzlarsak, önümüz
fazlas›yla aç›kt›r. Bunun bilinciyle hareket
edersek ve güncel görevlerin gereklerine de
bu bilinçle sar›l›rsak, beklenmedik bir biçimde
güç kazan›r, umut haline gelir ve gelece¤i
kucaklar›z.
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Son sözü direnenler
söyleyecek!
Katliamlara ve F tipi hücrelerdeki sistematik iﬂkenceye
ra¤men tüm kararl›l›¤› ile aylar boyu süren zindan direniﬂi,
faﬂist rejimin özel çabas›yla örgütlenen suskunluk fesad›n›
bugün art›k paramparça etmiﬂtir. Direniﬂin gücü ve gerçekleri,
devrimcilerin F tipi hücrelerden her yeni gün peﬂpeﬂe ç›kan
tabutlar›, rejimin maskesini düﬂürmüﬂtür. Onun kanl› ve
ac›mas›z yüzü bir kez daha bütün ç›plakl›¤›yla Türkiye’nin
emekçileri ve tüm insanl›¤›n gözleri önündedir.
ﬁu günlerde Türkiye’de oldu¤u kadar dünyada en çok
tart›ﬂ›lan güncel konulardan biri, rejimin devrimcilere karﬂ›
vahﬂete varan bu ac›mas›zl›¤›d›r. Hiç kimse bunu rejimin gücü
olarak alg›lam›yor; tam tersine, hemen herkes bunu onun
zay›fl›¤›na ve aczine bir gösterge say›yor. Güç ve kararl›l›k gösterisi haline getirilen
davran›ﬂlar› gerisin geri rejimi vuruyor; onu daha çok teﬂhir ediyor, izledi¤i tecrit ve
izolasyon politikas›nda giderek daha çok yaln›zlaﬂt›r›yor. Bu direniﬂ pay›na ﬂimdiden
büyük bir siyasal kazan›m say›lmal›d›r.
Direniﬂin daha bugünden kesinleﬂmiﬂ ikinci temel siyasal kazan›m›, devrimci inanc›n
ve iradenin, bunun ürünü olan mücadele ve direnme kararl›l›¤›n›n gücü ve
yenilmezli¤idir. Direniﬂ süreci içinde bunun ilk sars›c› örne¤i, katliama karﬂ› sergilen
yi¤itlik ve katliama ra¤men hücrelerde sürdürülen direniﬂ olmuﬂtu. Ayn› olgu, birbirini
izleyen ölümlerin ard›ndan bugün bir kez daha bütün aç›kl›¤›yla gözler önündedir. Ne
katliamlar›n, ne de hücrelerde uygulanan sistematik bask› ve iﬂkencenin devrimcileri
teslimiyete ve siyasal ölüme raz› edemeyece¤i, gelinen yerde dost düﬂman herkes
taraf›ndan görülüp anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu olgu, emek ve özgürlük davas›na yak›nl›k duyanlara
güç ve umut aﬂ›larken, ülkeyi yöneten iﬂbirlikçi uﬂak tak›m›n› ise kahretmektedir.
Üçüncü ve as›l kazan›m ise, bizzat hücre sald›r›s›n›n püskürtülmesi, faﬂist rejimin
sonunda dize gelmesi olacakt›r. Bunu da çok geçmeden herkes görecektir, bundan
kimsenin en ufak kuﬂkusu olmas›n.
Devlet bugün direniﬂin ezici a¤›rl›¤› alt›nda çaresizce k›vran›p duruyor. Yeni
manevralarla iﬂin içinden s›yr›laca¤›n› san›yor. 16. madde ile oynayarak, “tecriti
kald›r›yoruz” ad› alt›nda tecriti ve ona dayal› emellerini kurumlaﬂt›rarak, kamuoyu ile
adeta alay ediyor.
Ama kanl› katiller çetesinin yönetti¤i bu devlet bir kez daha yan›ld›¤›n› anlayacak.
Devrimci tutsaklar› böyle gülünç manevralarla aldatman›n zaten bir olana¤› yok. Bu
manevralarla as›l olarak kamuoyu ve emekçiler aldat›lmak, direniﬂ lehine oluﬂan ve
günden güne güç kazanan destek boﬂ ç›kar›lmak isteniyor. Fakat rejimin bu konuda da
fazla bir ﬂans› yok. O bu oyunu 19 Aral›k katliam› öncesinde oynad› ve bizzat
katliam›n kendisi, benzer bir oyunla ilerici kamuoyunu aldatma olanaklar›na en a¤›r
darbeyi vurdu. Bu nedenledir ki ﬂu günlerde sergilenen manevralar beyhuda bir çaban›n
ifadesidir. Tüm bu çabalar devrimci direniﬂin kararl›l›k duvar›na çarpacak ve bir kez
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daha boﬂa ç›kacakt›r. Bu çok say›da devrimcinin hayat›na ve yüzlerce devrimcinin
dönülmez sakatl›klar›na mal olsa bile.
Nitekim direniﬂ sürecinde kaybedilen çok say›da devrimciye her gün yenileri
eklenmektedir. Direniﬂçi tutsaklardan Sibel Sürücü ve partimizin üyesi Hatice
Yürekli’nin yan›s›ra d›ﬂarda direniﬂi sürdüren ﬁenay Hano¤lu, bugün kaybedilen üç
direniﬂçi devrimci olmuﬂtur. Böylece, hücre sald›r›s›n›n püskürtülmesi u¤runa ölümü
yi¤itlikle karﬂ›layanlar›n say›s› 17’ye yükselmiﬂtir. 19 Aral›k katliam›nda kaybedilen 28
devrimciyle birlikte ﬂehit devrimcilerin toplam say›s› ise halihaz›rda 45’i bulmuﬂtur.
Her yeni gün bu kay›plara yenileri eklenecektir. Bu çok a¤›r bir bedeldir; fakat
komünistler ve devrimciler bu bedeli tereddütsüz ödeyeceklerdir. Zira onlar hücre
sald›r›s›n›n iﬂçi s›n›f› ve emekçilerin davas› için ne anlama geldi¤ini çok iyi
bilmektedirler. Emekçilere yönelik olarak ard› arkas› kesilmeyen sosyal y›k›m
programlar› uygulayanlar, ülkeyi emperyalist tekellerin ve bir avuç yerli asala¤›n a¤›r
sömürü ve ya¤mas›na ard›na kadar açanlar, bunun yarataca¤› sosyal ve siyasal sonuçlara
karﬂ› da y›llard›r çok yönlü olarak haz›rlanmaktad›rlar. Hücre sald›r›s› bunun bir parças›
ve temel bir boyutudur. ‹ﬂçi ve emekçi hareketini dizginlemek, etkisizleﬂtirmek,
çaresizlik duygusu içerisinde olup bitene boyun e¤er duruma düﬂürmek isteyenler, bunun
yolunun öncü bilinçli kesimleri ac›mas›zca ezmekten ve buna dayal› olarak
ehlileﬂtirmekten geçti¤ini düﬂünmektedirler. Hücre sald›r›s›, buna dayal› tecrit ve
izolasyon politikas›, bu hesab›n bir parças›d›r. ‹ﬂte devrimci tutsaklar›n çok kimseye ak›l
almaz gibi gelen hayranl›k uyand›c› direncinin gerisinde, tam da bunun bilincinde olmak
vard›r. Devletle devrimciler aras›nda sürüyor gibi görünen bu sert çat›ﬂman›n gerçek
taraflar›, bir yanda emperyalizm ve iﬂbirlikçi burjuvazi, öte tarafta iﬂçi s›n›f› ve tüm
emekçilerdir. Hücre sald›r›s›n›n baﬂar›s›na dayal› olarak k›r›lmak, ezilmek ve teslim
al›nmak istenen, bizzat iﬂçi s›n›f› ve emekçilerin mücadele istek ve iradesidir.
ABD emperyalizmine, ‹MF ve Dünya Bankas›’na kölece boyun e¤meyi bir davran›ﬂ
çizgisi haline getirenler, bunca devrimcinin ölümüne karﬂ›n bugün hala “kararl›l›k”
gösterilerini sürdürüyorlar. Emperyalistlerin ve asalak sermaye s›n›f›n›n bir dedi¤ini iki
etmeyenler, onlar›n her iste¤i karﬂ›s›nda kölece e¤ilenler, direnci emekçilerin ve onlar›n
devrimci öncülerinin en hakl›, meﬂru ve insani taleplerine karﬂ› gösteriyorlar.
Ama yineliyoruz; devrimci direniﬂin yenilmez gücüyle bu gerici direnç bir kez daha
k›r›lacakt›r. Partimiz, 19 Aral›k katliam›n›n daha ilk saatlerinde yay›nlanan bildirisinde,
aynen ﬂunlar› dile getirmiﬂti: “Faﬂist rejim katliam operasyonunu F tipine geçiﬂ için bir
vesileye dönüﬂtürmüﬂtür. Adalet bakan› nakillerin baﬂlat›ld›¤›n› bildirmektedir. Bunlar
beyhude çabalard›r. Devrimci tutsaklar izolasyon ve ölüm demek olan o hücreleri hiçbir
durumda kabul etmeyeceklerdir. Oldu-bitti yapt›¤›n› sananlar ne kadar yan›ld›klar›n›
göreceklerdir.”
Aynen de dedi¤imiz gibi oldu; “oldu-bitti yapt›¤›n› sananlar ne kadar yan›ld›klar›n›”
çok geçmeden görüp anlad›lar. Bu onlar pay›na kahredici bir yenilgiydi. Bundan daha
a¤›r olan›n› ise hücre sald›r›s›nda baﬂar› kazanmak heveslerini bir yana b›rakarak
yaﬂayacaklard›r.

Son sözü direnenler söyleyecek!
Yaﬂas›n direniﬂ, yaﬂas›n zafer!
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Partimizin kurucu üyesi/Ölüm Orucu ﬂehidi
Hatice Yürekli yoldaﬂ:

“Yaﬂam› köleleﬂtirilmiﬂ milyonlarca iﬂçi
ve emekçinin hakl› davas›n› savunmak
için direniyoruz!..”
Partimizin kurucu üyelerinden Hatice
Yürekli yoldaﬂ Ölüm Orucu Direniﬂinin 182.
gününde ölümsüzleﬂti. Hatice yoldaﬂ 1968’de
Tokat’›n Almus ilçesinde do¤du. ‹lk ve orta
ö¤renimini ‹zmir’de tamamlad›. 1990 y›l›
baﬂ›nda bu kentte saflar›m›za kat›ld›. Böylece
ölümü yi¤itçe gö¤üslemesine kadar kesintisiz
olarak sürecek örgütlü yaﬂam›na baﬂlam›ﬂ
oldu. ‹lk dönem faaliyetlerinden dolay› ayn›
kentte birçok kez gözalt›na al›nd›, bir süre
cezaevinde yatt›.
Sonraki y›llarda örgütlü yaﬂam›n›
örgütümüzün üyesi olarak ‹stanbul’da devam
ettirdi. Bu kentte kald›¤› tüm süre boyunca
iﬂçi çal›ﬂmas› yürüttü. Bu amaç çerçevesinde
birçok tekstil fabrikas›nda bizzat iﬂçi olarak
çal›ﬂt›.
‘95 Nisan’›nda gerçekleﬂen bir
operasyonda, Habip Gül ile birlikte kald›¤›
(Ezgi/Hazal)
evden gözalt›na al›nd›. Siyasi poliste tam
(Ezgi/Hazal)
direniﬂ gösterdi, ifade vermeyi reddetti,
hiçbir belgeyi imzalamad›. Yarg›lanma
esnas›nda ise siyasi savunma yapt›. Bir süre Sa¤malc›lar Cezaevi’nde tutuklu olarak kald›.
D›ﬂar› ç›kt›ktan sonra ‹stanbul ilindeki örgütsel faaliyetine Rumeli yakas› tekstil
çal›ﬂmas›n›n sorumlulu¤unu üstlenerek devam etti. Bu görevini ‹stanbul ‹l Komitesi üyesi
olarak sürdürdü¤ü bir s›rada, Güney çal›ﬂmas›n›n ihtiyaçlar› çerçevesinde bu bölgeye geçti.
Adana, ‹skenderun ve Antakya çal›ﬂmas›n›n toparlanmas›nda birinci dereceden sorumluluklar
üstlendi.
Partimizin Kuruluﬂ Kongresi’ne bu bölgenin delegesi olarak kat›ld› ve Kongre ön haz›rl›k
sürecinin bir bölümünde yer alan delegelerden biri oldu. Kongre sonras›nda Ankara ‹l
Komitesi’nde görev ald›. Çok geçmeden bu kentte gerçekleﬂen operasyonda yeniden
tutukland›. Siyasi poliste bir kez daha tam direniﬂ gösterdi. Ayn› operasyonda yakalanan tüm
öteki yoldaﬂlarlar›yla birlikte (ki içlerinde Ümit Alt›ntaﬂ da vard›) ifade vermeyi reddetti,
hiçbir belge imzalamad›. (Karﬂ›l›ks›z sorulardan oluﬂan polis tutana¤›, Hatice Yürekli yoldaﬂ
pay›na ﬂu onurland›r›c› sözlerle bitmektedir: “Sorulan sorulara cevap vermeyerek, Türk
polisini ve Türk mahkemelerini tan›mad›¤›n›, kimsenin kendisini sorgulay›p
yarg›layamayaca¤›n› beyan etti...”)
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Hatice yoldaﬂ (polisteki beyan›na ba¤l› kalarak) daha ilk duruﬂmada yapt›¤› siyasal
savunmayla düzeni ve düzen mahkemelerini cepheden yarg›lad›, tok bir tutumla komünist
kimli¤ini ve mücadelesini savundu. Tutsakl›k dönemini Ankara Ulucanlar Cezaevi’nde geçiren
Hatice Yürekli, Ulucanlar katliam›n› yaﬂad› ve katliam›n ard›ndan aç›lan davada yarg›land›.
Bu yarg›lama esnas›nda da siyasi savunma yapt› ve mahkeme kürsüsünden katliam›n
içyüzünü gözler önüne serdi. (19 Aral›k katliam›ndan iki hafta önce (5 Aral›k 2000)
gerçekleﬂen Ulucanlar katliam› davas›nda yapt›¤› siyasi savunma, K›z›l Bayrak’ta, “26 Eylül
tarihe bir faﬂist katliam günü olarak geçecek” baﬂl›¤› alt›nda yay›nland›.)
20 Ekim ‘00’de F tipi sald›r›s›na karﬂ› baﬂlayan direniﬂin 1. Ekibinde yer alan Hatice
Yürekli yoldaﬂ, Ulucanlar Davas›nda yapt›¤› savunmas›n› ﬂu sözlerle bitirdi:
“Ben gönüllü bir Ölüm Orucu direniﬂçisiyim. Bizim Ölüm Orucu’na ‘örgüt bask›s›yla’
gitti¤imiz söyleniyor. Bu çok çirkin/çaresiz bir yaland›r. Bizler siyasi kimlikleri, gelecek
idealleri olan ve bu idealler do¤rultusunda yaﬂayan insanlar›z. Devletin bizleri teslim al›p/
imha etmeye dönük planlar›na karﬂ› en önde durmak, ölümüne direniﬂin ilk gönülleri olmak
bir onurdur bizim için. Hiç kuﬂku duymuyorum ki, tüm arkadaﬂlar›m›z ilk gönüllüler içinde
olmay› istemektedirler.”
Hatice Yürekli yoldaﬂ, partimizdeki ad›yla Ezgi, Parti Kuruluﬂ Kongremizdeki ad›yla
Hazal yoldaﬂ, Habip Gül ve Ümit Alt›ntaﬂ yoldaﬂlar›n ard›ndan, partimizin zindan direniﬂleri
sürecinde yitirdi¤i üçüncü yoldaﬂ›m›zd›r. Onun devrimci yaﬂam› ve partili mücadelesi üzerine
ayr›nt›l› de¤erlendirmeler yapman›n yeri buras› de¤il. Burada ﬂimdilik ﬂu kadar›n› söylemekle
yetinebiliriz:
O, çok yak›ndan tan›d›¤› ve ayn› alanlarda beraber çal›ﬂma imkan› bulabildi¤i Ümit ve
Habip yoldaﬂlar› gibi, partimizin en eski üyelerinden biridir. Onlar gibi örgütlü politik
yaﬂam› partimizde baﬂlam›ﬂ ve partimiz saflar›nda ölümsüzleﬂmiﬂtir. Yine onlar gibi,
komünist kimli¤i ve parti üyeli¤i onurunu hep yükseklerde tutmuﬂ, direniﬂçi kimli¤i de¤iﬂmez
bir davran›ﬂ biçimi haline getirmiﬂtir. Bu nitelikleri çerçevesinde sa¤lam ve sars›lmaz bir
profesyonel devrimci olan Hatice Yürekli yoldaﬂ, bunu, s›n›f çal›ﬂmas›n›n ihtiyaçlar›
çerçevesinde s›k s›k fiilen fabrikada bir iﬂçi olarak çal›ﬂmayla da birleﬂtirebilmiﬂtir. Bu
nedenle hakl› olarak kendisini bir iﬂçi s›n›f› bireyi saymaktayd›.
Siyasi poliste tereddütsüz direnen, mahkemelerde hep siyasi savunma yapan Hatice
Yürekli yoldaﬂ, zindan direniﬂçili¤inin gere¤ini de her zaman sa¤lam ve sars›lmaz bir
komünist devrimci olarak yerine getirdi. 20 Ekim’de baﬂlayan zindan direniﬂinin 1. Ekibinde
yeralmas› da bunun bir ifadesidir. Partimizin bir üyesi olarak bunu kendisi için en büyük
onur sayd›. Ulucanlar katliam› davas›nda yapt›¤› savunmadan yukar›ya ald›¤›m›z bitiﬂ sözleri
de bunu aç›kl›kla ortaya koymaktad›r.
Hücre sald›r›s›na karﬂ› ölümüne bir direniﬂte hangi bilinçle yer ald›¤›n› ve ölümü
tereddütsüzce gö¤üslemede gösterdi¤i sars›lmaz iradeyi neyi borçlu oldu¤unu göstermek için
bir kez daha kendisine baﬂvuraca¤›z. Aﬂa¤›daki pasajlar› ailesine yazd›¤› 12 Kas›m ‘00 tarihli
veda mektubundan al›yoruz:
“... Bizler de, siyasi kimli¤imizi, devrimci kiﬂili¤imizi ve insan onurumuzu teslim almaya
dönük bu kapsaml› sald›r›ya karﬂ›, ölümüne bir direniﬂi baﬂlatm›ﬂ bulunuyoruz. Devrimci
de¤erlerimizin varoluﬂ nedeni, insanl›¤›n gelece¤i ve bu barbar sistemden kurtuluﬂu içindir.
“Bu yan›yla eme¤e sayg›, insana sayg› bu direniﬂe omuz vermeyi gerektiriyor. Sadece
kendimiz için de¤il, yaﬂam› köleleﬂtirilmiﬂ milyonlarca iﬂçi ve emekçinin hakl› davas›n›
savunmak için direniyoruz. Çünkü sald›r› hepimizedir, bizim ﬂahs›m›zda insanl›¤›n gelece¤i
teslim al›nmak istenmektedir...”
Anlam›n› tan›mlad›¤› sald›r›y› püskürtmenin hangi bedelleri gerektirdi¤ine iliﬂkin nas›l bir
aç›kl›k içinde oldu¤unu görmek içinse yine Ulucanlar Davas›ndaki savunmas›na dönüyoruz.
‹ﬂte bu konuda söyledikleri:
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“... Bizler de hiçbir koﬂulda hücrelere girmeyi kabul etmeyece¤imizi, bunun devrimci
siyasal kimli¤imize dönük kapsaml› bir teslim alma projesi oldu¤unu söylüyor, ölmeyi tercih
ederek, diri diri o tabutluklara girmeyece¤imizi ilan etmiﬂ bulunuyoruz.”
Hatice Yürekli yoldaﬂ, alt› ayl›k uzun bir direniﬂ maratonunun ard›ndan ölümü yi¤itçe
kucaklamas›n› bilerek, zaman›nda bu sözleri boﬂuna etmedi¤ini göstermiﬂ oldu. Direniﬂte
yitirdi¤imiz tüm öteki devrimciler gibi... Devrim davas› yaﬂama, büyüme ve er geç zafere
ulaﬂma olana¤›n› bu türden sa¤lam ve sars›lmaz dava insan› devrimciler sayesinde
bulacakt›r.
Devrimci yaﬂam› d›ﬂ›nda bir yaﬂam tan›mayan, bu u¤urda ailesi ile olan ba¤lar› da dahil
düzenle tüm ba¤lar›n› koparmakta tereddüt etmeyen, tüm örgütlü devrimci yaﬂam› boyunca
onurlu bir parti üyesi olmay› herﬂeyin üzerinde gören ve bunun gereklerini yerine getiren bu
yi¤it kad›n komünist yoldaﬂ›m›z›n an›s› önünde derin bir sayg› ile e¤iliyoruz.

Devrimciler ölmez, devrim davas› yenilmez!

Türkiye Komünist ‹ﬂçi Partisi
22 Nisan ‘01

Parti ‹l Komitesi...
(Baﬂtaraf› s.27'de)
ç›karlar›n gözeten bir veto hakk›. Bütünü
MK gördü¤ü için, de¤erlendirmeyi de
bugünün koﬂullar›nda en iyi o yapabilece¤i
için, bir s›n›rlama getiriliyor. Ama MK
uygun gördükten sonra, partinin program›,
taktik çizgisi, dönemsel politikalar›
do¤rultusunda ‹K’lar tabii ki yerel çal›ﬂman›n
güçlendirilmesine hizmet eden yerel yay›n
organlar› ç›karabilirler. Yerel bir yay›n
organ›ndan belli bir alana ya da sektöre
seslenen bültenine kadar...
YDK’ya iliﬂkin özel hüküm
8. maddenin bir de “Özel hüküm” baﬂl›¤›
taﬂyan bir ilavesi var: “Yurtd›ﬂ› Komitesi
(YDK), partinin yurtd›ﬂ› çal›ﬂmas›n› yürütmek
ve yönetmekle yükümlüdür. YDK’n›n yap›s›,
oluﬂumu, görev ve yükümlülükleri ‹K’larla
ayn› esaslara ba¤l›d›r. Çal›ﬂma alan›n›n
özelli¤inden kaynaklanan ek görevler ve
sorunlar ile gerekli s›n›rlamalar, MK
taraf›ndan tan›mlan›r ya da çözüme
ba¤lan›r.”

Buna eklenecek fazla bir ﬂey yok.
Yurtd›ﬂ› kendine özgü bir çal›ﬂma alan›d›r.
Bir baﬂka ülke, bir baﬂka zemin, bir baﬂka
sosyal-kültürel ve siyasal ortamd›r sözkonusu
olan. Partinin mücadele etti¤i co¤rafyan›n
d›ﬂ›nda, uza¤›nda bir aland›r bu. S›n›f
çeliﬂkilerinin ve dolay›s›yla mücadelesinin
nispeten zay›f, daha çok bir ayr›cal›k olarak
alg›lanabilen sosyal-siyasal kazan›mlar›n
ülkeyle k›yasland›¤›nda bir hayli fazla,
siyasal ortam›n legal konumlanmaya,
dolay›s›yla gevﬂekli¤e müsait oldu¤u, sosyalkültürel ortam›n dejenerasyonu besleyebildi¤i
çok kendine özgü bir alan bu. Bütün bunlar›
gözeterek parti ad›na MK, genel planda ‹K
statüsünde görülen YDK’n›n görev yetkilerine
bir dizi s›n›rlamalar getirebilir.
Bu s›n›rlamalar›n neler olabilece¤i
tümüyle somut durum ve ihtiyaçlara ba¤l›
oldu¤u için burada bu konuda özel
aç›klamalar yapmak olana¤› yoktur. Sorun
tümüyle somuttur ve parti MK’s›n›n takdiri
ve tercihleri dahilindedir.
(Devam edecek...)
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TK‹P internette:
http://members.tripod.de/tkip
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Hatice Yürekli ölümsüzdür!

Teslim etti¤in bayra¤› yere
düﬂürmeyece¤iz!
Devrimci tutsaklar içerde
günleri, aylar›, mevsimleri
devire devire
ölümsüzleﬂiyorlar. Düﬂman›n
zulmü karﬂ›s›nda insanl›¤›n
büyük idealinin, emekçi
s›n›flar›n kurtuluﬂ kavgas›n›n
temsilcileri asla teslim
al›namaz, asla boyun
e¤dirilemezler. Düﬂman›n her
türlü ﬂiddeti, her türlü gerici
sald›r›s›, devrimci irade,
inanç ve kararl› direniﬂ
karﬂ›s›nda çaresiz kalmaya
mahkumdur. Bugün
ﬂehitlerimizin cesetlerimizden
korkuyorlar, yoldaﬂlar›m›z›n
cans›z bedenleri karﬂ›s›nda
çaresizleﬂiyorlar.
Bayraklar›m›zdan,
pankartlar›m›zdan,
sloganlar›m›zdan korkuyorlar.
Korkular› giderek daha da
büyüyecek, karanl›klar eninde
sonunda güneﬂe boyun
e¤mekten kurtulamayacak.
Hançerlerle, mermilerle
gö¤üslerimizi deliyorlar,
delecekler de. Ama bu eller
yar›n “o ateﬂli gö¤üsleri
delen hançerin kabzas›n›” da
ele geçirecek. Cesetlerimiz
bugün düﬂman›n kabusu
oluyorsa, mavzerlerimize,
hançerlerimize, kurﬂunlar›m›za
da s›ra gelecek. ﬁimdi
ﬂehitlerimiz konuﬂuyor...
ﬁimdi bayraklar›m›z,
afiﬂlerimiz konuﬂuyor... ﬁimdi
rrademiz, cesaretimiz ve
inanc›m›z konuﬂuyor... Her

ﬂeyin bir gün bir s›ras›
gelecekse e¤er, “o ateﬂli
gö¤üsleri delen hançerin
kabzas›n›” de alaca¤›z
ellerimize...
Düﬂman cesetlerimizden
korkmaya devam etsin.
ﬁehitlerimizle yükseltti¤imiz
mücadelemizle, kan›m›zla
k›z›llaﬂt›rd›ﬂ›m›z bayra¤›m›zla
onun kabusu olmaya devam
edece¤iz. Bizi bir tek ﬂey
yaral›yor. Cenazelerimize
kat›lan emekçilerin say›s›n›n
yetersiz olmas›. Ama olsun,
dostun susan duda¤›na su
verecek olan da biziz.
Yoldaﬂ›m›z› u¤urlamak
için Kuruçeﬂme Camisi
önündeki alanda saat 12:30’da
toplanmaya baﬂlad›k. Yap›lan
konuﬂma ve at›lan sloganlarla,
öfkemizi, taleplerimizi ve
iddiam›z› dile getirdik.
Ard›ndan yoldaﬂlar›, dostlar›
ve sevenlerinden oluﬂan 300
civar›nda bir kitleyle araçlara
binerek mezarl›¤a vard›k.
Burada polis ve jandarma
taraf›ndan üzerlerimiz arand›.
Çok say›da kamerayla çekim
yapt›lar.
Ard›ndan en önde k›z›la
bezenmiﬂ cenazemizle birlikte
mezarl›¤a girdik ve kortejler
oluﬂturduk. Mezarl›¤a giriﬂ ve
ç›k›ﬂ aras›nda yaklaﬂ›k iki
saat boyunca sloganlar›m›z
hiç susmad›. Hatice yoldaﬂ›n
dinlenece¤i yere geldi¤imizde,
“Hücre karﬂ›t› platform” ve

yoldaﬂlar› taraf›ndan ortak bir
program yap›ld›. Sayg›
duruﬂunda bulunduk.
Konuﬂmalar yap›ld›, ﬂiirler
okundu, yoldaﬂ›m›z›n en
sevdi¤i türkü söylendi.
Ve Hatice yoldaﬂ›
sonsuzlu¤a u¤urlad›k.
Yoldaﬂ›m›z›n vasiyeti ve
ailesinin onay› ile, komünist
kimli¤in gere¤i olarak,
cenazemizde hoca ve dua yer
almad›. Devrimci bir cenaze
töreni yapt›k. Duygulu anlar
d›ﬂ›nda, cenazemizde yas
tutmad›k, gözyaﬂ› dökmedik.
Aln› aç›k, baﬂ› dik, onuruyla
yürüyen her devrimcinin g›pta
edece¤i bir tören
gerçekleﬂtirdik.
Hatice yoldaﬂ! Sen
partini ve s›n›f›n›
utand›rmad›n. Bizler de seni
utand›rmayaca¤›z. Gözün
arkada kalmayacak, partin ve
s›n›f›n senin boﬂlu¤unu
dolduracak. Teslim etti¤in
bayra¤› yere düﬂürmeyece¤iz.
Yoldaﬂ, son mektuplar›ndan
birinde bizleri çok sevdi¤ini
yazm›ﬂ›n. Bizler de seni çok
seviyoruz. Tekrar görüﬂünceye
kadar...
Bu uzun koﬂuda ﬂehit
düﬂen partimizin ilk kad›n
militan›n› böyle u¤urlad›k.
Mücadelesi yolumuzu
ayd›nlat›yor. An›s› önünde
sayg›yla e¤iliyoruz
Hatice Yürekli ölümsüzdür!
‹zmir’den bir yoldaﬂ›n
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S›n›f› ve devrimi örgütlemede
parti kadrosunun tayin edici rolü
“Gö¤sümde kalbim çarpt›¤› müddetçe, damarlar›mdaki kan
akt›¤› müddetçe mücadele edece¤im.” (Sverdlov)
Yeni bir EK‹M yaratma iddias›yla mücadele
sahnesine ç›kan hareketimiz, parti olma
aﬂamas›yla birlikte, bu iddiay› daha yak›n bir
hedef olarak koymuﬂtur önüne. “Partiyi
kazand›k! Önümüzde s›n›f› partiye kazanma,
parti ve s›n›fa dayanarak devrimi kazanma
sorumlulu¤u var!” (Tuna/TK‹P Kuruluﬂ
Kongresi Kapan›ﬂ Konuﬂmas›’ndan). “Parti ve
s›n›fa dayanarak devrimi kazanma” iddias›,
yeni bir Ekim Devrimi yaratmak demektir. Bu
yan›yla Bolﬂevik Partisi ve onun öncülü¤ünde
örgütlenip devrimi gerçekleﬂtiren kahraman
Rus proletaryas›, birçok yönüyle devrimimizin
yolunu ayd›nlatmaya devam ediyor!
Dünyan›n ilk proleter devrimini
gerçekleﬂtiren Rus proletaryas›, onun görkemli
y›k›c› ve kurucu eli, s›n›f olarak bu tarihsel
eylemin nas›l baﬂar›laca¤›n›n güvencesi
oldu¤unu kan›tlam›ﬂt›r. Bu yan›yla da,
aﬂ›lamam›ﬂ bir örnek durumumdad›r. Proleter
devrim kuﬂkusuz ki zorlu mücadeleler ve
büyük bedellerle kazan›lm›ﬂ, ilk ve tek
olman›n birçok zorluklar›yla karﬂ› karﬂ›ya
kalm›ﬂ, emperyalist haydutlu¤un tehditlerine
ra¤men direnmiﬂ ve böylece devrimin muzaffer
olmas› sa¤lanabilmiﬂtir. Bu baﬂar›da, Bolﬂevik
Partisi ile s›n›rs›z özveri ve adanm›ﬂl›klar›yla
yi¤it partili bolﬂeviklerin rolü belirleyici
olmuﬂtur.
Bolﬂevik Partisi’nin üç temel üstünlü¤üdür,
onu Çarl›k monarﬂisi, Rus burjuvazisi ve
emperyalist dünya gericili¤inin karﬂ›s›nda
y›k›lmaz k›lan: Birincisi; partinin sa¤lam bir
teorik temele oturuyor oluﬂu. ‹kincisi; do¤ru
olarak saptanm›ﬂ taktikleri/politikalar› yaﬂama
geçiren yetenekli kadrolara sahip oluﬂu.
Üçüncüsü de; kapitalizmi y›kma gücüne sahip
tek devrimci s›n›fa -iﬂçi s›n›f›na- dayan›yor
oluﬂu.
Stalin, “do¤ru bir politika belirlendikten
sonra, onu yaﬂama geçirecek olan
kadrolard›r” diyor. Yaﬂam bu tespitin

Hatice YÜREKL‹
(Ezgi/Hazal)

do¤rulu¤unu defalarca kan›tlam›ﬂt›r. Çok do¤ru
tahlil ve de¤erlendirmeleriniz olabilir. Bunu
politika alan›na, örgüte, s›n›fa mal
edemiyorsan›z, sonuçta do¤ru
de¤erlendirmelerinizin de iﬂlevi kalmamaktad›r.
Bu aç›dan Bolﬂevik Partisi, leninist politikalar›
s›n›fa taﬂ›ma/örgütleme yetene¤i gösteren
kadrolara sahip oluﬂuyla, devrimde öncü
rolünü oynamay› baﬂarabilmiﬂtir.
Bir profesyonel devrimcinin en karakteristik
özelliklerini kendinde cisimleﬂtirmeyi baﬂarm›ﬂ
kadrolar›n baﬂ›nda, “Partinin Yoldaﬂ Andrey’i”
gelmektedir. Bolﬂevik Partisi’ni, dönemindeki
di¤er gruplardan ay›ran en temel özelli¤i bugün de bizim-, parti faaliyetini ›srarl› ve
sistemli bir ﬂekilde iﬂçi s›n›f› içinde/
farbikalarda yürütüyor oluﬂudur. “Yoldaﬂ
Andrey”in ﬂekilleniﬂi tam da böyle bir faaliyet
içerisinde, s›n›fa dönük illegal parti
faaliyetinin o muazzam e¤itici okulunda
gerçekleﬂmiﬂtir. Bolﬂevik Parti’nin, s›n›f içinde
çal›ﬂmaya verdi¤i önem kadar, illegal/gizli
örgütlenmeyi temel almas›, devrimdeki
konumunu güvenceleyen yönlerden biri
olmuﬂtur. Tüm bu özellikleri üzerinden
bak›ld›¤›nda, Bolﬂevik Partisi ile kendi parti
ve faaliyetimiz aras›nda belirgin paralellikler
oldu¤u rahatl›kla görülebilecektir.
Lenin, Bolﬂevik Parti’nin oluﬂturulmas›nda
sa¤lam kadrolar›n yetiﬂtirilmesinin alt›n› çizer
ve ﬂöyle der: “Profesyonel devrimci, kendisini
tamamen parti faaliyetine adamal›d›r, bu iﬂi
meslek olarak seçmelidir. Partinin görevleri
için çok yönlü e¤itime sahip olmal›, teorik ve
pratik sorunlarda tutarl› olmal› ve mücadelede
örgütsel at›lganl›k sergilemelidir. Düﬂmana
karﬂ› mücadelenin bütün tarzlar›n› ve
metotlar›n› araﬂt›rmal›d›r; tavr›yla, yaﬂam
tarz›yla düﬂman›n dahi sayg›s›n›
kazanmal›d›r...”
Gerçekten de Sverdlov, say›lan bir dizi
özelli¤i kendi kimli¤inde biraraya getirmeyi ve
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özümlemeyi baﬂarm›ﬂ bir devrimcidir. Polis ve
gericilik rejimine karﬂ› verilen mücadelenin
kurall›, disiplinli, planl› bir faaliyetle
yürütülmesi gerekti¤i, illegal örgütlülü¤ü her
koﬂulda korumak ve güçlendirmek gerekti¤i
konusunda aç›k bir fikre sahiptir. O, de¤iﬂen
mücadele koﬂullar›na göre parti örgütünü
haz›rlamak ve faaliyette bir gerilemeye yol
açmadan, her yeni duruma uyum sa¤layarak,
parti faaliyetinin süreklili¤ini sa¤lamada
yetkinleﬂmiﬂtir. Örne¤in, devrimci kitle
hareketlili¤inin geliﬂti¤i koﬂullardan hareketin
geri çekildi¤i koﬂullara geçiﬂte, parti faaliyeti
kesintiye u¤ramadan sürdürülebilmiﬂtir.
Zorluklar karﬂ›s›nda gerilemeyen bir çal›ﬂma
ve tüm imkans›zl›klara ra¤men, parti
faaliyetini varetme ve sürdürme çabas›d›r bu.
Sverdlov’un en temel özelliklerinden biri
de; “Durumu do¤ru tahlil edebilme ve pratik
günlük görevleri, Rus proletaryas›n›n devrimci
mücadelesinin genel görevleriyle
birleﬂtirebilme yetene¤ine sahip olmas›yd›.”
Kuﬂkusuz ki bu, sa¤lam bir teorik kavray›ﬂ
üzerinden ortaya ç›k›yordu. Yine önemli bir
yan› da, iﬂçilerle kurulan güçlü kavga
ba¤lar›na sahip oluﬂudur. ‹ﬂçiler taraf›ndan
aran›r bir devrimci durumundad›r. Bitmez
tükenmez bir enerjiye, taktik ustal›¤a sahiptir.
Tüm özellikleri partiye, s›n›fa, devrime
ba¤l›l›¤› üzerinden ﬂekillenen Sverdlov, bu
nedenle daha çok genç yaﬂta parti MK üyesi
seçilmiﬂ, devrimde etkin bir konumda olmuﬂ,
bu etkinli¤i devrimden sonra da sürmüﬂ ve
Tüm Rusya Merkez Komitesi Baﬂkanl›¤›’na
getirilmiﬂtir. ‹ﬂçilere, köylülere, askerlere
engin bir sevgi ve hoﬂgörüyle yaklaﬂm›ﬂ,
ideolojik has›mlar›na karﬂ› ise tok ve ac›mas›z
bir duruﬂ içerisinde olmuﬂ, parti ve devrimin
ç›karlar›n› k›skançl›kla savunmuﬂtur.
Özetle, bir komünist kadronun kimli¤ini
oluﬂturan üç temel ö¤e, onda en berrak ve
do¤al biçimiyle yer etmiﬂtir: Güçlü bir
ideolojik kimlik, güçlü bir örgütsel kimlik ve
güçlü bir devrimci kimlik.
Sverdlov’un mücadele yaﬂam›, bize,
devrimin enerjik bir çaba, yarat›c›l›¤›n
s›n›rlar›n› da zorlayan bir aktivite, her
olana¤›n de¤erlendirilmesi ve koﬂullar›n
zorlanmas›yla, tüm zorluklara karﬂ›n
profesyonelce bir örgütsel -parti- siyasal
çal›ﬂman›n yürütülmesiyle kazan›labilece¤ini
göstermiﬂtir.

Komünist ‹ﬂçi Partisi’nin kadro ve
militanlar›n›n önünde, Bolﬂevik Partisi’nin/
onun sars›lmaz kadrolar›n›n mücadele
yaﬂam›ndan, o engin deneyimden ö¤renmek,
bolﬂevik ruh ve savaﬂkanl›kla, proletaryay›
devrime haz›rlamak görevi somut, güncel ve
acil bir sorun olarak duruyor.
***
Bugün iﬂçi s›n›f› her zamankinden daha a¤›r
ve kapsaml› sald›r›larla karﬂ› karﬂ›yad›r.
Partinin/parti militanlar›n›n görevi, s›n›f›n bu
sald›r›lar› gö¤üsleyebilmesi için siyasal
bilincinin, örgütlülü¤ünün ve birleﬂik
hareketinin geliﬂmesinde öncülük etmektir.
‹MF ç›k›ﬂl› y›k›m programlar›, iﬂçi s›n›f› ve
emekçi kesimlerde ciddi bir tepki birikimine
yolaçm›ﬂ bulunuyor.
Sermaye devleti, di¤er yandan, “hücre tipi”
sald›r›s› ile devrimci tutsaklar› teslim alma
üzerinden, geliﬂebilecek bir iﬂçi-emekçi
hareketlili¤inin önünü alma planlar› içindedir.
‹ﬂçi ve emekçilerin karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› y›k›m
programlar› ve bunun üzerinden ortaya ç›kan
sald›r›lar (özelleﬂtirme, taﬂeronlaﬂt›rma,
örgütsüzleﬂtirme, T‹S’lerde uyuﬂmazl›k,
mücadeleci sendikalar›n yetkilerinin
düﬂürülmesi, düﬂük ücret ve sosyal haklar›n
gasp›, yoksul köylülü¤e dayat›lan y›k›m
program› vb.), daha bugünden grev, direniﬂ,
yürüyüﬂ, iﬂgal vb. eylemleri gündemlerine
sokmuﬂtur. Hareketin birleﬂik bir karakter
kazanmas›yla birlikte, y›k›m programlar›n›
püskürtmenin olanaklar› da ortaya ç›km›ﬂ
olacakt›r.
Partimiz toplam siyasal süreci
de¤erlendirmek, buradan görev ve
sorumluluklar› belirlemek noktas›nda do¤ru ve
net tespitlere sahiptir. Görev somut olarak
parti militanlar›n›n önünde durmaktad›r.
Devrimin bugünkü güncel ad›m› s›n›f
çal›ﬂmas›nda mesafe almakt›r. Bunun araç ve
örgütlerini yaratmak, ›srarl› ve sab›rla dokunan
bir çabayla yeni mevziler kazanmakt›r. ‹ﬂçi
s›n›f›yla birleﬂmenin koﬂullar› her
zamankinden daha fazlad›r, yeter ki
de¤erlendirmesini bilelim.
Bir kez daha, devrim hedefi; s›n›f› kazanma,
örgütleme ve harekete geçirme hedefiyle
somutlanabilmelidir. Cüret etmek, bizim
mayam›zda ve gelene¤imizde vard›r; bir kez
daha cüret ediyoruz ve sonuçta kazanan biz
olaca¤›z.
A¤ustos 2000

Nisan 2001 EK‹M 13

“ﬁehitlerimiz gibi ölümün üzerine
tereddütsüz yürünecek!”
M. Kurﬂun
(Ölüm Orucu direniﬂçisi)
Sevgili yoldaﬂlar,
Böyle bir mektubu ﬂehitlerimizle
kazanaca¤›m›z zaferimize say›l› günler
kalm›ﬂken, Parti’nin bir Ölüm Orucu
savaﬂç›s› olarak yaz›yor olman›n onurunu ve
k›vanc›n› duydu¤umu belirterek söze
baﬂl›yorum. Bu onuru bana verdi¤i için
Parti’me bir kez daha teﬂekkürü borç
biliyorum. Al›n band›m› takt›¤›m gün
söyledi¤imi sözümü yineliyorum: Bu onura
lay›k olaca¤›m.
Devrimcilerle EK‹M saflar›nda tan›ﬂmam
benim için büyük bir ﬂanst›. Ne var ki, bu
ﬂans› o y›llarda de¤erlendiremedim.
Devrimden hiç kopmad›m, ancak o günlerde
baﬂka bir yerde saf tuttum. Yani düpedüz
sorunlardan kaçt›m. Kendi ad›ma, burada bir
tek olumluluktan söz edebilirim; kaç›ﬂ›m
devrimden kaç›ﬂ olmad›. Bu olumlulu¤u
d›ﬂ›nda tutarsak, yapt›¤›m tam bir zaafiyet
örne¤iydi. Ve zaman›nda önünü alamasayd›m,
devrimden kaç›ﬂa dek uzanabilecek bir
zay›fl›k...
Devrim için yapt›¤›m birçok ﬂeyi
s›f›rlayan yanl›ﬂlar›m oldu. (Nesnel bilimsel
bir de¤erlendirmeyle s›f›rlayan, ancak beni
eksiltmeyen yönüyle bakt›m ve öyle ele
ald›m kendimi ve yanl›ﬂlar›m›.) Ama bunlar›n
içinde en önemlisi ve di¤erlerini de
belirleyeni, yukar›da sözünü etti¤im
kaç›ﬂ›md›. Bir devrimci asla sorunlar
karﬂ›s›nda y›lmamal›, kaçmamal›. E¤er y›l›yor
ve kaç›yorsa, onda illa ki aﬂ›lmas› gereken
ciddi bir zaaf var demektir. Hiçbir gerekçe
sorunlardan kaç›ﬂ› hakl› göstermez. Bu tam
bir iddias›zl›kt›r, misyonsuzluktur. Dünyay›
de¤iﬂtirmek gibi bir iddiayla yola ç›kan biri,
sorunlardan kaçmay›p, y›lmadan çözme u¤raﬂ›
içinde olmak zorundad›r. Yani t›pk› Habip
yoldaﬂ gibi olmal›d›r.
Daha sonra yaﬂad›¤›m süreci epey önceki

bir mektubumda yazm›ﬂt›m. Bu yüzden
burada onlara ayr›ca girmeyece¤im. Ne var
ki, burada söylemeden geçemeyece¤im bir
ﬂey var. Parti geleneksel soldan sadece
ideolojik-politik bir kopuﬂun de¤il, ama ayn›
zamanda kültürel bir kopuﬂun da
temsilcisidir. Demokratik merkeziyetçilik
ilkesine yaklaﬂ›m›yla, suç-ceza
kavramlar›ndaki hakkaniyetiyle, insana bak›ﬂ›
ve yaklaﬂ›m tarz›yla, farkl› bir kültürün, iﬂçi
s›n›f›n›n kültürünün temsilcisidir. (Bunun
üzerine uzun uzad›ya yazabilirim, yazmak da
gerekir, ne var ki bu mektup böyle bir
yaz›n›n yeri de¤il.) Tüm yoldaﬂlar, geleneksel
soldan bu aç›dan da farkl›l›¤›m›z›n bilincinde
olmal› ve partinin yaratt›¤›, sundu¤u bu
olana¤› hor kullanmamal›d›r. Kaç›ﬂ›mdan
sonra yerald›¤›m saflarda yaﬂad›¤›m
olumsuzluklar, hayal k›r›kl›¤› ve kan
uyuﬂmazl›¤›, yanl›ﬂlar›m›n nedeni de¤il,
yanl›ﬂlar›m› besleyen bir kaynak oldu. Bu
yüzden yarat›lan yeni kültürün önemini çok
iyi bildi¤imi düﬂünüyorum.
Yuvama dönüﬂüm, benim için bir
anlamda yeniden do¤uﬂtu. Ancak aﬂmam
gereken bir o kadar zaafla malul bir do¤uﬂ.
Dünün zaaflar›n› büyük bir oranda aﬂt›¤›m›
söyleyebiliyorum. Bunda bana Parti’min ve
öncelikle de “Partimizin özü ve özeti” olan
Habip yoldaﬂ›n çok fazla eme¤i geçti. Bugün
Ölüm Orucunda bir komünist olarak ölümün
üzerine yürüyorsam, bu Parti’min bana
harcad›¤› emek ve verdi¤i de¤er sayesindedir.
Dürüst, namuslu hiçbir insan›n inkar edip
vefas›zl›k yapamayaca¤› bir emektir bu. Ve
inan›n yoldaﬂlar, Parti’miz her insan›m›za bu
eme¤i harc›yor. Bunun de¤erini bilmek
zorunday›z.
Peki, ben ne yapt›m zaaflar›m› aﬂmak
için? Baﬂta kendi sorunlar›m olmak üzere
sorunlardan kaçmamay›, çözümcü yaklaﬂmay›
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ö¤rendim, bu birincisi... ‹kincisi, Parti’mi
sahiplendim, kendimle özdeﬂleﬂtirdim, ki bu
bir komünist için olmazsa olmaz bir kiﬂilik
özelli¤idir. Bu kiﬂili¤i edinmemde kendime
örnek ald›¤›m kiﬂi Habip yoldaﬂt›r. Ayn›
ﬂekilde, tan›yabildi¤im oranda ayn› ﬂeyi Ümit
yoldaﬂ için de söyleyebilirim.
Bu ikisini baﬂard›ktan sonra, di¤er
zaaflarla mücadele etmek inan›n epey
kolaylaﬂ›yor. Zaaflar›m› büyük ölçüde
aﬂt›¤›m› söyledim, ama bu savaﬂ›m›m hala
sürmekte, çünkü hala pek çok eksi¤im var.
Bir komünist olarak son nefesimi verene dek
bu savaﬂ›m sürecek.
Parti ilan›n› duydu¤umda buruk bir
sevinç yaﬂam›ﬂt›m. Kuruluﬂunda eme¤im
olabilirdi. Bu imkana sahiptim. Ne var ki,
yukar›da söyledi¤im kaç›ﬂ›mdan ötürü
eme¤im geçmedi. Üstelik zindandayd›m ve
bu do¤al olarak s›n›rl›yor emek harcamay›.
Sahiplenmek ise ona emek harcamakla olur.
Emek harcamadan sahiplenme üzerine
söylenen her söz boﬂ laft›r ve ciddiye
al›nacak hiçbir yan› yoktur. Bu yüzden
duydu¤um burukluk çok normal, dahas›
yaﬂanmas› gereken bir duygudur.
Do¤rusu bu ya, mücadelenin d›ﬂar›dan
içeriye do¤ru evrilmesini belli bir sevinçle
karﬂ›lad›¤›m› itiraf etmem gerekiyor.
Sevindim çünkü, böylece Parti’min bayra¤›n›
taﬂ›mak ve daha yukar›lara ç›karmak imkan›
do¤uyordu benim için. Bu Parti’me
verebilece¤im mütevaz› bir emekti benim
için. Sevincimi bu çerçevede anlamal›s›n›z.
Bu eylem, her ﬂeyden önce bayra¤›m›z›
daha yukar›lara taﬂ›man›n zemini olacakt›, bir
tür s›çrama tahtas›... Hücreleri y›kmak buna
tabi oland›. Ancak bu eylem Partimiz için
a¤›r bir bedel ödemeyi gerektiriyordu. Çünkü
ölüme yatanlar çok de¤erli insanlar›m›zd›.
(Kendimi bugün için bu nitelemeyi hak eden
biri olarak gördü¤ümü söyleyemem. Bunu
söylerken tevazuda bulunmuyorum.
Toplamdan bakarak bunu söyledim ve
böylesine de¤erli yoldaﬂlarla birlikte
bayra¤›m›z› yükseltiyor olmak benim için
tarifsiz bir mutluluk ve bir onur.)
Bu yüzden Ölüm Orucu cüret isteyen,
iddia taﬂ›yan bir eylem ve Parti’m bu cüreti
gösterdi. Politik t›kanmay› aﬂmak, devrim

yolunu açmak, dahas› hücre sald›r›s› gibi
güçlü bir sald›r›y›, buna ba¤l› olarak
sermayenin topyekün sald›r›s›n› püskürtmek
için bu cüreti göstermek gerekiyordu.
Gösterildi de... Süreci bu biçimiyle
öngördü¤üm andan itibaren gönüllü oldu¤umu
belirttim.
Israrl› bir gönüllüktü benimkisi ve ben
bu onura lay›k görüldüm. Gelinen aﬂamada
fazla söze gerek yok: ﬁehitlerimiz gibi
ölümün üzerine tereddütsüz yürünecek.
Sevgili yoldaﬂlar,
Zaferle birlikte yeni bir at›l›ma girece¤iz.
19 Aral›k öncesi yaﬂanan kitlesel sokak
eylemlerini yar›n›n güçlü bir s›n›f ve kitle
hareketinin habercisi olarak görmek
gerekiyor. S›n›f›n ve emekçilerin gözü
üzerimizde olacakt›r. Çünkü, hat›r› say›l›r
güven kazan›lm›ﬂ durumda ve daha da
kazan›lacakt›r. Her yoldaﬂ, gözü üzerimizde
olan, umudu ve gelece¤i oldu¤umuz s›n›f ve
kitleyi kucaklayabilecek güç ve dinamizm
içinde olmal›. ﬁimdiden böyle olmal›, yar›n›
beklemeden. Ve böyle de olaca¤›na tüm
içtenli¤imle inan›yorum.
Parti’miz s›n›f›n ve devrimin partisidir.
Parti’mizin bayra¤› alt›nda savaﬂ›yor ve
ölümün üzerine yürüyor olman›n onurunu ve
gururunu taﬂ›yorum ve yoldaﬂlar›m› çok
seviyorum. Tüm yoldaﬂlar›m› devrimci
coﬂkuyla kucaklayor, sevgiyle öpüyorum.
Hoﬂçakal›n.
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Her alanda partili tarz›
varedebilmenin sorunlar›...
Uzun süredir üzerinde düﬂündü¤üm baz›
konulara (kitle çal›ﬂmas›, kurumsallaﬂma,
kadro sorununda baz› noktalar, çeper
örgütlenmesi, yay›nlar) iliﬂkin görüﬂ, öneri ve
eleﬂtirilerimi paylaﬂmak istiyorum. Burada
kitle çal›ﬂmas›n›n, politika belirlemenin, bu
politikalar›n kitlelere taﬂ›nmas›n›n devrimci
bir parti için taﬂ›d›¤› önemden bahsetme
gere¤i duymuyorum. Zaten bu konulardaki
düﬂüncelerimiz, belgelerimiz ortada. Konuyu
daha iyi açabilmek için Ümit yoldaﬂ›n “Kitle
çal›ﬂmas› üzerine notlar” yaz›s›ndan baz›
al›nt›lar yapma ihtiyac› duydum. Burada
yukar›da sayd›¤›m konular› her yönüyle ele
almaktan çok, kitle çal›ﬂmas›ndaki
eksikli¤imizin bu alanlarda baz› yans›malar›n›
ortaya koymaya çal›ﬂaca¤›m.
‹nsanlar›m›z›n ancak politika yap›larak
güç olunaca¤› gerçe¤i üzerinden herhangi bir
kafa kar›ﬂ›kl›¤› yaﬂad›¤›n› düﬂünmüyorum.
Ümit yoldaﬂ yaz›s›nda bu gerçekli¤i ortaya
koyduktan sonra, kitlelere politik müdahale
sürecinde ﬂöyle bir s›ralama yap›yor: “Süreci
ve alan› tahlil etmek, sürece müdahale
edebilecek politikalar geliﬂtirmek ve nihayet
bu politikalar› hayata geçirecek güçleri,
araçlar› bulmak, aç›¤a ç›karmak.” Yoldaﬂ
yaz›s›n›n devam›nda, süreci anlama, tahlil
etme, ona müdahale edecek politikalar
geliﬂtirmede bir üstünlü¤e ve birikime sahip
oldu¤umuzun, as›l s›k›nt› yaﬂad›¤›m›z
alan›nsa, politikalar› hayata geçirmede ve
bunu uygun araçlar yaratmada oldu¤unun
alt›n› çiziyor. Devam›nda ﬂu tespiti yap›yor:
“Geliﬂtirdi¤imiz politikalar› hayata
geçirecek araçlar› bulup ç›karamad›¤›m›z
ölçüde üretti¤imiz politikalar›n de¤eri de
kalmamaktad›r. Amac›m›z güzel ﬂeyler
söylemek, kuvvetli yaz›lar yazmak de¤il de
kitleleri savaﬂt›rmak oldu¤una göre, bunun
böyle olmas›ndan do¤al bir ﬂey de olamaz.
En do¤ru düﬂünceler kitleler taraf›ndan fiili
bir kuvvete dönüﬂtürülmedikçe bir hiç olmaya
mahkumdur.”
Tart›ﬂmak ihtiyac› duydu¤um sorun tam

da bu noktada. Ayn› zamanda teorik-ideolojik
birikimimizle prati¤imiz aras›ndaki büyük
mesafe.
Dönüp, gerek kendi yaﬂad›¤›m sürece,
gerekse PYO ve MYO’da yay›mlanan yaz›lara
tekrar bakma gere¤i duydum. Politikalar›
hayata geçirme ve bunun araçlar›n› yaratmada
oldukça s›k›nt›l› oldu¤umuzu daha aç›k
görmüﬂ oldum. Kitle çal›ﬂmas›nda geçmiﬂten
gelen önemli deneyimlerin olmamas› (en
az›ndan yay›nlar üzerinden böyle örneklere
rastlamad›m) gibi etkenlerle birlikte, birçok
çal›ﬂma alan›nda politika yapman›n araçlar›
ve yöntemi noktas›nda yeterli aç›kl›k
taﬂ›nd›¤›n› düﬂünmüyorum. Varsa bile bunun
pratikteki karﬂ›l›¤› ya çok dar oluyor ya da
yaﬂama geçirilemiyor. ﬁu anki mevcut
gerçekli¤imiz bu. Dönüp yay›nlar›m›zdaki
kitle çal›ﬂmas›yla ilgili yaz›lara bak›l›rsa,
çal›ﬂmam›z›n geniﬂli¤i daha çok bildiri,
ast›¤›m›z afiﬂ, yap›lan yaz›lamalar üzerinden
anlat›l›yor. Bunlar›n gereklili¤i aç›k. Sorun
bu araçlar›n zamanla kendi içinde
amaçlaﬂmas›. (Bir alana müdahale edilecekse
ilk akl›m›za gelen bildiri oluyor.) Bunlar
d›ﬂ›nda kitle hareketine müdahale noktas›nda
farkl› araçlar bulamamam›z, üretemememiz.
Kültürel ve sanatsal etkinlikler (tiyatro,
müzik, ﬂiir vs), kurultaylar, seminerler,
paneller, film ve dia gösterimleri, iﬂçi
evleri... Bunlar ve benzeri faaliyetler devreye
sokulmad›¤› ölçüde, di¤er çal›ﬂmalar›n
meyvelerini de toplayam›yoruz.
‹çeri¤ini, do¤rulu¤unu-yanl›ﬂl›¤›n› bir
kenara b›rak›p birkaç örnek verece¤im. Bir
hareket kad›n sorunu üzerinden bir kurultayla
yüzlerce insana hitap edebiliyor, ya da
çekilen bir film üzerinden yüzlerce insana
seslenebiliyor. Müzik grubu veya kültür
merkezi üzerinden binlerce insan›
etkileyebiliyor. Dönüp kendimize bakal›m. Bu
tür araçlar› kullanamad›¤›m›z gibi, böylesi bir
çaba ve yo¤unlaﬂma içine de girmiyoruz. Bu
tür ad›mlar› pratikte hep tali ad›mlar olarak
görüp elimizin tersiyle itiyoruz. Bu alanda bir

16 EK‹M Sayı: 222
birikim sahibi olamamam›z nedeniyle (mevcut
çal›ﬂma tarz›, anlay›ﬂ ve kültürümüzün de
etkisiyle), yarat›lan araçlar› da amaca uygun
kullanam›yoruz. Do¤all›¤›nda çal›ﬂma
alanlar›nda k›s›r bir döngü yaﬂamak zorunda
kal›yoruz. Bu darl›¤› k›ramamam›z›n, sürekli
ayn› sorunlarla bo¤uﬂmam›z›n insanlar›m›z
üzerindeki y›prat›c› ve geriletici bir rol
oynad›¤›n› gözden kaç›rmamak laz›m.
‹nsanlar›m›z›n mücadelenin d›ﬂ›na
düﬂmesindeki nedenlerden birini de burada
aramal›y›z. ‹nsanlar yapt›¤› iﬂten heyecan ve
haz duymal›. Bunun tek yolu ise üretimden
geçiyor. ‹nsanlar sürekli üretemedikleri ölçüde
heyecanlar›n› da yitirebiliyorlar.
Her alanda profesyonelleﬂmeyi,
kurumsallaﬂmay› yakalayamad›¤›m›z sürece,
bu sorunlar› aﬂamayaca¤›m›z ortada.
‹nsanlar›n devrimcileﬂmesinin,
kadrolaﬂmas›n›n teorik-ideolojik ve pratik
olarak iki aya¤› oldu¤unu koyuyoruz. Birinci
noktada birikimimize yaslanabildi¤imiz, onu
kullanabildi¤imiz ölçüde sorun
yaﬂamayaca¤›m›z aç›k. Pratik planda ise
farkl› araçlar yaratamad›¤›m›z ölçüde,
insanlar›n geliﬂimini yo¤unlukla bildiri
da¤›t›m›, afiﬂ, pul vb. üzerinden karﬂ›lamak
zorunda kal›yoruz. Gerçekten insanlar›m›z bir
süre bildiri da¤›t›p, afiﬂ asmasalar
kendilerinde büyük bir boﬂluk hissetmekte,
hatta devrimciliklerini bile
sorgulayabilmektedirler. Oturmuﬂ kültürümüz
üzerinden bu çok da anlaﬂ›lmaz de¤il.
Esnek araçlar yaratamad›¤›m›z oranda ise,
ya çevre iliﬂkileri yaratam›yoruz, ya da
varolan› herhangi bir alanda
konumland›ram›yoruz. Böyle bir durumda
insanlar ya herﬂeyle mücadelenin içinde
oluyor ya da köﬂelerine çekiliyorlar. Çünkü
onlar› konumland›rabilece¤imiz, kendi
deneyimimizle en küçük su taneci¤ini
ak›tabilece¤imiz, devrim lehine
çevirebilece¤imiz ara basamaklara sahip
de¤iliz. Sahip olamad›¤›m›z oranda bu
katk›lar› arkam›za alam›yoruz.
Yaﬂanan birçok s›k›nt›n›n, sorunun
kayna¤›n›, mevcut çal›ﬂma tarz›m›zda, onun
kendi darl›¤›nda aramak gerekiyor. Yay›nlar
noktas›nda da böyle. MYO’nun ﬁubat
say›s›nda gerekli de¤erlendirmeler yap›lm›ﬂ.
Özellikle Ümit yoldaﬂ›n kongreye sunmuﬂ
oldu¤u taslak metni oldukça isabetli buldum.

Geniﬂ bir kitle çal›ﬂmas›n› hakk›n› vererek
yapamad›¤›m›z takdirde, do¤all›¤›nda
yay›nlar›m›z da ne böylesi bir çal›ﬂmadan
beslenebiliyor, ne de böyle bir çal›ﬂmay›
besleyecek tarzda ç›kabiliyor. Yay›nlar›m›z
daha çok kadrolar›, taraftarlar› motive etme
ve iç e¤itim arac› olarak iﬂlev görüyor.
Özellikle kongre sonras› süreçte bu daha
a¤›rl›kla bir biçimde yans›d›. Belli k›s›mlar›
d›ﬂ›nda kongre belgelerini yay›nlama yolunu
seçmemeliydik. Ki zaten bu belgeler kitap
olarak derli toplu bir hale getiriliyor. Teorik
yay›n›m›z›n olmamas›, bizi PYO’yu, bu iﬂlevi
k›smi de olsa yerine getirecek bir araç olarak
kullanmaya itiyor. Son 2-2.5 senelik
MYO’lara bak›yorum, sadece parti
kadrolar›na, taraftarlara dönük. MYO’nun
önemi ve iﬂlevi üzerine sürekli vurgu
yap›l›rken, MYO, b›rak›n duyarl› demokrat
iﬂçileri, öncü ilerici iﬂçilere bile
verilemeyecek tarzda ç›k›yor. Çünkü s›n›f›n
öncülerine de¤il, somutta parti kadrolar›na
sesleniyor. Yay›nlar›m›zdaki bu tarz›n bir an
önce de¤iﬂtirilmesi gerekti¤ini düﬂünüyorum.
Sonuç olarak
19 Aral›k katliam› öncesi ve sonras›
sürecin, eksiklerimizi daha net ortaya
ç›kard›¤›n› düﬂünüyorum. Gerek Ulucanlar
katliam›, gerekse 19 Aral›k bizim böylesi
süreçleri gö¤üslemekte ne kadar
zorland›¤›m›z› gösterdi. Aileler noktas›nda
mevcut kurumsallaﬂma da olmasa, daha
da¤›n›k bir süreç yaﬂamam›z kaç›n›lmazd›.
Devrimci bir parti için profesyonelleﬂme ve
kurumsallaﬂman›n kritik önemi aç›k. H›zla
her alanda partili tarz› var edebilece¤imiz
kurumsallaﬂma ve profesyonelli¤e her
zamankinden çok ihtiyac›m›z var. Amatörlü¤ü
bir an önce terk etmeliyiz.
Bu süreç ne kadar h›zl› iﬂleyebilir?
Bunun k›sa vadeli olaca¤›n› düﬂünmüyorum.
Çünkü hala partili tarzla aram›zda ciddi
mesafe var. Mesafeyi kapatabilmek, ancak
oturmuﬂ kültürü, tarz›, anlay›ﬂ› de¤iﬂtirmekle,
yerine partili tarz›, düzeyi ortaya
koyabilmekle olanakl›d›r. Burada ﬂu noktay›
tekrar belirtmek istiyorum; ideolojik-politik
müdahale ve önderli¤in yan›s›ra
pratikmüdahale ve önderlik kendini her
zamankinden çok hissettirmektedir.
A. U¤ur
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Devrimci iç yaﬂam›n
siyasal önemi
Hangi alanda olursa olsun, her partili
kadro ya da militan›n temel amac› ve
vazgeçilemez görevi, parti çizgisi ve
kararlar›n› hayata geçirmektir. Do¤ald›r ki
parti çizgisi ve kararlar› ancak örgütlü bir
yap› taraf›ndan hayata geçirilebilir. Parti
örgütümüzde somutlanan bu yap›, parti
program› ve çizgisinin sa¤lad›¤› ideolojik
aç›kl›¤›n yan›s›ra, parti tüzü¤ünün devrimci
iç yaﬂam ve iﬂleyiﬂe iliﬂkin olarak belirledi¤i
esaslara dayan›r. Bir bütün olarak parti
örgütünün ve onun her bir örgütsel biriminin
baﬂar›s›, parti program›, takti¤i ve tüzü¤ünün
sa¤lad›¤› bu aç›kl›klara dayanmak ölçüsünde
olanakl›d›r. Parti örgütlerinin temel unsurlar›,
insan ö¤esi olan kadrolar da parti çizgisi
do¤rultusunda baﬂar›l› bir çal›ﬂma yürütme
görev ve yükümlülüklerine buradan bakmak
durumundad›rlar.
Program› kavray›p içselleﬂtirmek temel
önemdedir. Ancak bu kavray›ﬂ, e¤er tüzü¤ün
parti içi iliﬂkiler ve iﬂleyiﬂ çerçevesinde
sa¤lad›¤› aç›kl›ktan, ancak bu tür bir aç›kl›k
üzerine kurulacak devrimci disiplin ve yaﬂam
birli¤i ilkesinden yoksunsa, parti çizgisini
hayata geçirmede yine de baﬂar›s›z
kal›nacakt›r. Bu alandaki kavray›ﬂ eksikli¤i,
devrimci iç yaﬂama olumsuz yans›yabilece¤i
gibi, kimi zaman iliﬂkileri tahrip edecek
düzeye de ulaﬂabilmektedir. Dolay›s›yla her
partili bu kavray›ﬂ ve aç›kl›¤a ulaﬂma
çabas›nda olmal›d›r. Her partiliden de önce
her parti örgütü, komitesi ya da hücresi,
kendi bünyesinde bunu, bu kavray›ﬂ› ve
aç›kl›¤›, bunun ürünü olan bir örgütsel
prati¤i hakim k›lmak zorundad›r.
Gerek kongre tart›ﬂmalar› belgelerinde,
gerekse parti yay›n organlar›nda bu konuda
yeterli malzeme fazlas›yla bulunmaktad›r.
Unutmamak gerekir ki bu alandaki yaz›l›
birikimiz, marksist-leninist kavray›ﬂa ve
uluslararas› deneyime dayand›¤› gibi, kendi
örgütsel deneyimlerimizin eleﬂtirel bir

genellemesine de dayanmaktad›r. Burada
sorun; yo¤un bir eme¤in ürünü olan bu
materyalleri tekrar tekrar inceleyip, gerçek
yaﬂamda karﬂ›laﬂt›¤›m›z sorunlara bu
perspektifle yaklaﬂabilmektir.
Sorunlara müdahale siyasal zeminde
olmak zorundad›r
Devrimci iç yaﬂam sözkonusu oldu¤unda,
organlar bünyesinde ya da tek tek yoldaﬂlar
aras›nda zaman zaman sorunlar›n ç›kmas›
do¤ald›r. Zira her yoldaﬂ farkl› ortamlardan,
s›n›fsal, kültürel ve politik geliﬂim
süreçlerinden geliyor olabilir. Bu nedenle
s›n›fsal köken, e¤itim durumu, al›ﬂkanl›klar,
yaﬂam tarz› vb. konularda farkl›l›klar olabilir.
Önemli olan, ﬂu veya bu nedenle ortaya
ç›kan bir sorunla karﬂ›laﬂt›¤›m›zda nas›l tepki
verdi¤imiz, hangi kayg›larla hareket
etti¤imizdir. Kimi zaman kayg›lar siyasal
zeminden kiﬂisel ya da duygusal zeminlere
kayabilmektedir. Her samimi partili, böyle
bir düzlemde sorunu tart›ﬂmaktan kaç›nmal›
ve baﬂkas› tart›ﬂt›¤›nda buna müdahale
etmeli, k›s›r, anlams›z ya da sa¤l›ks›z, bu
nedenle de çözüm ve yarardan çok zarar
getiren tart›ﬂmalar› önlemelidir. Bu
baﬂar›lamad›¤› ölçüde eleﬂtiri ve özeleﬂtiri
gibi temel önemde devrimci ve
devrimcileﬂtirici bir silah elimizde iﬂlevsiz
kalacakt›r, ya da yozlaﬂacakt›r. Bu da
beraberinde ya sa¤l›ks›z, çarp›k ve yap›c›
olmak yerine y›k›c› tart›ﬂmalar›, ya da bu
türden sorunlar›n birikip patlama noktas›na
gelmesini getirecektir.
Partimizin kendi iç örgütsel yaﬂam›nda
yaratt›¤› devrimci demokratik ortam, iliﬂkiler
ve gelenekler, her yoldaﬂ›n kendini
zorlanmaks›z›n kolayca ifade etmesini,
eleﬂtiri ve önerilerini özgürce ortaya
koymas›n› olanakl› k›lmaktad›r. Bu bizim
Türkiye’nin geleneksel küçük-burjuva
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bürokratik ve anti-demokratik örgüt
pratiklerine en temel üstünlüklerimizden
biridir ve bir rastlant› de¤ildir. Tersine, tam
da geleneksel anlay›ﬂ ve uygulamalar›n
eleﬂtirisine (ki buna bir noktadan sonra parti
yaﬂam›nda da bürokratik bir yozlaﬂmaya
u¤rayan uluslararas› komünist hareketin
tarihsel deneyimlerinin eleﬂtirel ele al›n›ﬂ› da
dahildir) dayanmaktad›r.
Kald› ki parti içinde devrimci eleﬂtiri,
özeleﬂtiri ve denetim, partiye karﬂ› temel bir
görev ve yükümlülük oldu¤u kadar, ayn›
zamanda patiye karﬂ› aç›k ve dürüst olma
temel ilkesel tutumunun da bir gere¤idir.
Tüm bunlar birarada, örgütsel iç yaﬂam ve
iliﬂkilerdeki her sorunu devrimci kayg›larla,
yap›c› ve devrimcileﬂtirici bir temelde
eleﬂtirip, müdahale etmeyi gerektirir. ‹ç
birli¤imizi ancak böylece sa¤lam temeller
üzerinde pekiﬂtirmeyi baﬂarabiliriz. Karﬂ›l›kl›
güvene dayal› yoldaﬂça iliﬂkileri parti
yaﬂam›nda ancak bu zemin üzerinde
yükseltebiliriz ve böylece egemen k›labiliriz.
Partinin bütününde oldu¤u kadar, tek tek
organlarda ve kadrolarda, hata ve zaaflardan
ar›nman›n baﬂka bir yolu ya da yöntemi de
yoktur zaten.
O halde eleﬂtiri-özeleﬂtiri silah›n› parti
yaﬂam›nda devrimcileﬂtirici bir araç ve
yöntem olarak sürekli ve yöntemli bir
biçimde kullanmal›y›z. Elbette, hep
vurgulayageldi¤imiz gibi, bu silah› amac›na
uygun bir tarzda, mutlak olarak yap›c› ve
devrimcileﬂtirici bir biçimde kullanmal›y›z.
Eleﬂtiri her zaman düzeltmek,
devrimcileﬂtirmek ve bunun sonucu olarak
kazanmak amac›n› taﬂ›mal›d›r. Ortam› ve
iliﬂkileri zedelemeden, yap›c› olmaya,
kiﬂilikleri de¤il fakat hata ve zaaf›n kendisini
hedef almaya çok özel bir özen
göstermeliyiz. Aksi halde silah ters tepebilir,
devrimcileﬂtiren de¤il y›kan, demoralize eden,
çal›ﬂma ve mücadele kapasitesini düﬂüren bir
rol oynayabilir. Burada eleﬂtiriyi do¤rudan
muhatab›na ve parti organ› zemininde
yapmak, eleﬂtiri yaparken gerçekleri
dayanmak, hata ya da zaaf› ortaya koymakla
kalmay›p bunu çözümlemek ve ç›k›ﬂ yolu
göstermek gerekir. Eleﬂtiri ve tart›ﬂmalar›n
k›s›rlaﬂ›p yozlaﬂmamas› için bu da temel

önemde bir koﬂuldur.
Temel kayg› her zaman partinin ve
devrimin ç›karlar› olmal›d›r
Parti çizgi ve kararlar›n› yaﬂama
geçirmek, do¤ru politika ve takti¤i
belirlemenin yan›s›ra, baﬂar›l› bir pratik
çal›ﬂma tarz›n› da gerektirir. Ancak bu
çal›ﬂma tarz›n›n pratik baﬂar›s›, devrimci iç
yaﬂam ve iliﬂkilerin partide ve parti
organ›nda egemen k›l›nmas›yla yak›ndan
iliﬂkilidir. Dolay›s›yla bu iki alan birbirini
besleyen, pekiﬂtiren tarzda ele al›nmak,
diyalektik bir bütün olarak kavranmak
durumundad›r.
Örgütlü devrimci mücadelede iç
sorunlarla yüzyüze kalmak, organ yaﬂam›n›
ya da günlük pratik yaﬂam› paylaﬂt›¤›m›z
yoldaﬂlarla belli sorunlar, çeliﬂkiler yaﬂamak
sürpriz olarak alg›lanmamal›. Taktik, politik,
pratik, duygusal, kiﬂisel vb. konularda
farkl›l›klar olabilir. Olmas› da bir ölçüde
kaç›n›lmazd›r. E¤er sorun ve çeliﬂkilere
yaklaﬂ›mda partimizin, ayn› anlama gelmek
üzere devrimin ç›karlar›n› k›stas alabilirsek,
üstesinden gelemeyece¤imiz sorun yoktur.
Dahas› her sorunun devrimci bir çözümü,
iliﬂkileri ve organ yaﬂam›n› yeni bir düzeyde
devrimcileﬂtirmenin bir olana¤›na da dönüﬂür
bizim için.
Bunu baﬂaramad›¤›m›z yerde ise
sorunlar›n gittikçe yumaklaﬂmas›, içinden
ç›k›lamaz bir hal almas› kaç›n›lmazd›r. Böyle
bir sonucun partiye ya da devrime hizmet
etmeyece¤i; ﬂaﬂmaz bir biçimde devrimci
amaçlar için kullan›lmas› gereken zaman ve
enerjinin yanl›ﬂ kullan›lmas›na yolaçaca¤›;
bundan da öteye, parti içi yaﬂam› bozup
zehirleyece¤i ise ortadad›r.
Hiçbir samimi devrimcinin partisine ve
devrime bilerek zarar vermek istemeyece¤i,
tersine bundan özenle kaç›nmak isteyece¤i
aç›kt›r. Ama bunu bir iyiniyet sorunu (ki bu
iyiniyet aksine sonuçlara hiç de engel de¤ildir)
olmaktan ç›kar›p gerçek yaﬂamda
güvencelemenin biricik yolu; parti program›n›
ve tüzü¤ünü, parti çizgisini ve örgütsel
normlar›n› içselleﬂtirmekten, bu konuda bilinçli
ve sürekli bir çaba içinde olmaktan geçer.
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Emekçi kitlelerdeki umutsuzluk ve güvensizlik....

Çözücü halka devrimci önderlik prati¤i
Önderlik sorunu en zorlu süreçlerde
s›nanacak, toplumsal harekete önderlik prati¤i
içinde çözümlenecektir. Kitlelerin önderliklere
güvensizliklerinin temelinde yatan etkenlerden
biri, geçmiﬂte bu iddiayla ortaya ç›kanlar›n
olumsuz akibeti, di¤eri kitlelerin partiyi
(önderli¤i) kendi d›ﬂlar›nda ve uzaklar›nda
görmeleridir. Kitlelerin kabaran isyanlar›n›n
aç›¤a ç›kmas›n› dizginleyen, derinliklerde
yatan bu umutsuzluk ve güvensizliktir. Her
emekçinin isyan›n› dizginlemesinin gerisinde,
çetin hayat koﬂullar› karﬂ›s›nda kendini
tehlikelerden korumaya dönük geliﬂtirdi¤i
savunma durumu yatar. Umutsuzlu ve
çaresizlik içindekiler durumlar›na ﬂükretmenin
bahanesini yarat›rlar.
Geniﬂ kesimlerin önyarg› ve korkular› ne
kadar karmaﬂ›k olursa olsun, aﬂ›lmaz de¤ildir.
Biz daha en baﬂ›ndan itibaren sorunun kritik
yönünü önderlik sorunu olarak belirlemiﬂiz.
Yani esas çözümün kendimiziz. Bu, emekçi
kitlelerin korku ve kayg›lar›n› küçümsemek
anlam›na gelmez. Tersine, tam da bunun
gözeterek, kendi cephemizden hata
yapmad›¤›m›z, do¤rular›m›z konusunda
tavizsiz olabildi¤imiz ölçüde, sorunlar› aﬂma
imkan›na sahip olabilece¤imizin bilincindeyiz.
Emekçilerin örgütlü mücadeleye karﬂ›
korku ve kayg›lar›ndan birkaç örnek:
* Örgütlerin içine girme, harcan›rs›n.
* Örgütlerin ço¤una M‹T yönetir, sizler de
buna alet olursunuz.
* Devrim olsa ‘75-80 döneminde olurdu.
Kitle hareketinin o kadar canl› oldu¤u bir
ortamda bunu baﬂaramayanlar, bugünkü
ortamda boﬂ yere u¤raﬂ›rlar ve harcan›rlar.
* Örgütlerin baﬂ›nda birkaç tane yönetici
var, onlar sizleri kullan›yorlar, harcanan sizin
gibi gariban çocuklar› oluyor.
* Söylediklerin çok do¤ru, yine mücadele
et, hakl›y› haks›z› ay›rt etmekten yine
vazgeçme, ama boyundan büyük iﬂlere girme.
* Kendini düﬂünmüyorsan yak›nlar›n›
düﬂün, yok yere onlar› da ateﬂe at›yorsun.
* Öyle anlar oluyor ki, senin gibi yapmak
istiyorum, ama kiminle ve hangi birine karﬂ›?
B›rak herkes kendisi mücadele etsin. Böyle

gelmiﬂ böyle gider...
Bu sözler, emekçilerin, bir dönem
mücadeleye girmiﬂ, arkas›nda bir k›r›lma
yaﬂam›ﬂ, devletin bask› ve ac›mas›zl›¤›
karﬂ›s›nda kendi kabu¤una çekilmiﬂ kesiminin
devrimci örgütlü mücadeleye dönük korku ve
kayg›lar›. Kendi sosyal çevremizin mücadele
ça¤r›lar›m›za verdikleri cevaplar. Bu korku ve
kayg›lar, devlet taraf›ndan devrimci
mücadeleye karﬂ› güvensizli¤i yaymaya dönük
propagandan›n bir ürünü olmakla birlikte,
tutars›z küçük-burjuva devrimcili¤i gerçekli¤i
de bunun öteki yüzüdür. E¤er devletin gerici
propagandalar› geniﬂ kitleler içerisinde
karﬂ›l›k bulabiliyorsa, sorunun bu yönü inkar
edilemez. O halde, devletin bu alandaki
propagandas›n› boﬂa ç›kartacak bir pratik
ortaya koyulabilmelidir.
Bir gözalt› sürecini aktaran yoldaﬂ›n k›sa
bir cümlesini hat›rl›yorum. Polis sorgu
sonras›nda diyor ki; senin çözülmeni
beklemiyoruz, sende küçük bir soru iﬂareti
yaratabilmiﬂsek bizim için bu yeterli! Devlet
devrimcide nas›l bir soru iﬂareti yaratabilir?
Davas›na ve partisine karﬂ› güvensizli¤i
geliﬂtirmek... Devrimci iﬂin bu yönünü bilerek
direnir. Kitlelerin korku ve kayg›lar›n›n
gerisinde ise yaﬂanm›ﬂ bir deneyim vard›r ve
bu onu teslim almaya yetebilir.
Bu ülkede devrimci militanlar›n direniﬂi
karﬂ›s›nda diz çöken devlet, öte yandan koca
örgütleri teslim alabilmiﬂtir. ‘80’de sald›r›y›
gö¤üsleyememiﬂ, devrimci mücadeleden
kopmuﬂ, düzen içerisinde çürümeye baﬂlam›ﬂ
dönekler, bugünün bir gerçekli¤idir. Karﬂ›devrimin propagandas›n› kolaylaﬂt›ran, kitleler
nezdinde etkili olmas›n› sa¤layan...
Bugün bir yanda, mücadele eden ve
direnen, taﬂ taﬂ üstüne koymaya çal›ﬂan
devrimciler gerçekli¤i... Öte yanda, dökülen,
ve çürüyen bir kaçk›nlar gerçekli¤i... Ve
mücadele edenlerin parmakla say›ld›¤›
gericilik dönemlerde, kitleler çürüyenleri
de¤il mücadele edenleri ilgiyle izlerler. Ve
kendilerine koruma güdüsüyle tepkili
davranmalar›, uzak durmalar›, anlaﬂ›lamayacak
ve aﬂ›lamayacak bir durum de¤ildir.
S. Çiçek
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Partimizin tüzü¤ü üzerine/8

Parti ‹l Komitesi (‹K)
(lll. Bölüm/8. madde)
“Partinin Temel Organlar›” baﬂl›¤›n›
taﬂ›yan III. ana bölümde, Parti Kongresi ve
Merkez Komitesi’ni 8. madde halinde ‹l
Komitesi (‹K) izliyor. Yerel önderli¤in temel
organ› olan ‹K’ya ayr›lm›ﬂ 8. madde
bütünlü¤ü içinde ﬂöyledir:
“8) ‹l Komitesi (‹K):
a) ‹K, sorumlu oldu¤u alandaki tüm
parti örgütlerinin faaliyetini, partinin genel
çizgisi ve MK’n›n karar ve direktifleri
do¤rultusunda yönetmekle yükümlü yerel
yönetici organd›r. ‹K, partinin ildeki
güçlerinin da¤›l›m›n› yapar, yeni parti
birimlerini oluﬂturur, il kasas›n› yönetir.
b) ‹l komiteleri MK taraf›ndan
oluﬂturulur. Oluﬂturulmuﬂ ‹K’lar, MK
taraf›ndan onaylanmak kayd›yla, kendi
bileﬂimlerinde de¤iﬂikliklere gidebilirler. ‹K
sekreterini kendi seçer. ‹K toplant›lar› en az
15 günde bir yap›l›r.
c) ‹K’lar ildeki faaliyet hakk›nda MK’ya
her ay düzenli raporlar vermekle
yükümlüdür.
d) ‹K, her üç ayda bir, il faaliyetinin
genel bir de¤erlendirmesini içeren, il
çal›ﬂmas›n›n yeni görev ve hedeflerini
belirleyen yaz›l› bir raporu il örgütüne
sunmakla yükümlüdür.
e) ‹K, MK taraf›ndan onaylanmak
kayd›yla, kendi sorumluluk alan›nda parti
çizgisi do¤rultusunda yerel yay›n organlar›
ya da bültenler ç›karabilir.”
‹l önderli¤inin genel çerçevesi
Burada en önemli en temel hüküm ilk
ﬂ›kta ifade edilmiﬂtir: “‹K, sorumlu oldu¤u
alandaki tüm parti örgütlerinin faaliyetini,
partinin genel çizgisi ve MK’n›n karar ve
direktifleri do¤rultusunda yönetmekle yükümlü
yerel yönetici organd›r...”

H. F›rat

Parti ‹l Komitesi, sorumlulu¤unu taﬂ›d›¤›
ili ve sorumlulu¤u alt›ndaki il örgütünü her
aç›dan ve derinlemesine tan›y›p
de¤erlendirebilmekle yükümlüdür öncelikle.
Derinlemesine ve çok yönlü olarak
tan›nmayan bir ilde baﬂar›l› bir parti
çal›ﬂmas› yürütmenin olana¤› zaten yoktur.
Ayn› ﬂekilde sorumlulu¤u alt›ndaki il
örgütünü, organlar›, kadrolar› ve imkanlar›
her aç›dan iyi tan›y›p de¤erlendiremeyen bir
il komitesi, bu güç ve olanaklar›n ne do¤ru
bir düzenlemesini yapabilir, ne de onlar›
baﬂar›l› bir il çal›ﬂmas›na yöneltebilir. Bu
aç›dan, baﬂar›l› bir il çal›ﬂmas› için gerek ile
gerekse il örgütüne iliﬂkin tan›ma ve
de¤erlendirme, baﬂar›l› bir il önderli¤inin
zorunlu bir önkoﬂuldur. Bu çok temel ayn›
zamanda çok basit bir gerçekmiﬂ gibi
görünür; ama uygulamada, kendi iline iliﬂkin
do¤ru dürüst bir de¤erlendirmesi olmayan il
komitesi ya da yerel komite örneklerine pek
s›k rastlan›r.
‹l çal›ﬂmas›n›n ve dolay›s›yla il
örgütünün “partinin genel çizgisi ve MK’n›n
karar ve direktifleri do¤rultusunda” yönetilip
yönlendirilmesi bir baﬂka temel noktad›r.
Fakat yeterince aç›kt›r ve bu nedenle bunun
burada özel bir izah›na gerek yoktur. Parti il
komitesinin görevi kendi baﬂ›na genel
politika üretmek de¤il, fakat partinin ve
MK’n›n saptanm›ﬂ politikalar›n› ve genel
direktiflerini bulundu¤u ile baﬂar›yla
uygulamakt›r. Bunun bir gere¤i olarak, bu
genel politikalar› yerel koﬂullara yarat›c› bir
biçimde uyarlamakt›r. Bu bizi ilk temel nokta
olarak ifade edilen soruna geri götürüyor.
Genel politikalar›n yerele yarat›c› ve baﬂar›l›
bir uyarlanmas›, ancak yerel koﬂullar›n
yakinen tan›nmas›na ve baﬂar›yla
de¤erlendirilebilmesine ba¤l›d›r.
Üçüncü önemli nokta, “sorumlu oldu¤u
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alandaki tüm parti örgütlerinin faaliyetini”
yönetme sorunun ele al›nmas›na iliﬂkindir.
Bu yönetme görev ve misyonu öncelikle
politik anlam› ve içeri¤i ile ele al›nmal› ve
buna uygun düﬂen bir il önderli¤i prati¤i
içinde olunmal›d›r. Sorun bulundu¤u ildeki
parti çal›ﬂmas›na ve mücadelesine her aç›dan,
politik ve pratik, önderlik yapabilen bir
yönetici organ olarak kavranmal›d›r öncelikle.
‹l çal›ﬂmas›na önderlik bu anlamda ve
kapsamda kavranmad›¤›nda, sorun, alt
organlarla salt pratik iliﬂkilere ve bu iliﬂkiler
içindeki sürekli yönlendirmelere
indirgendi¤inde, bu darl›k ve tek yanl›l›k,
kaç›n›lmaz olarak organlar›n ya da iliﬂkilerin
güdülmesine, bürokrasiye yol açar. Dahas›,
örgüt güvenli¤i bak›m›ndan son derece
sak›ncal› olmakla kalmayan, üstüne üstlük
müthiﬂ bir enerji ve zaman israf›na dönüﬂen
anlams›z ve yarars›z bir iliﬂki trafi¤i halini
al›r.
Yerel çal›ﬂmaya politik
önderlik esast›r
Parti il komitesinin bir ilin faaliyetini
yönetip yönlendirmeyi öncelikle politik bir
çerçevede ele almas›na iliﬂkin bu sorun
üzerinde, taﬂ›d›¤› özel önemden dolay› biraz
daha durmak gerekir. Devrimci bir s›n›f
partisi, bu konumundan gelen baz› sorunlar
ve s›n›rl›l›klar› kaç›n›lmaz olarak yaﬂar.
Herﬂeyden önce illegalitenin getirdi¤i
s›n›rl›l›klarla yüzyüze kal›r. Bu kendini
öncelikle iki temel alanda gösterir. Burada
ilkin, illegal örgütsel yap›n›n kaç›n›lmaz olan
göreli darl›¤›ndan gelen s›n›rl›l›klar
sözkonusudur. ‹kinci olarak ise, örgüt içinde,
örgüt güvenli¤i bak›m›ndan gerekli ve
zorunlu olan bir uygulama olarak, iliﬂkilerde
ve iletiﬂimde bir s›n›rl›l›k, belli zorunlu
s›n›rlamalar sözkonusudur.
Parti il komitesi ildeki parti birimleriyle,
alt komite ya da hücrelerle, toplant›lar›na
kat›larak ya da belli ara iliﬂkilerle, ço¤u
durumda en fazla 10-15 günde bir ancak
do¤rudan bir iliﬂki ya da iletiﬂim olana¤›
bulabilir. Bu böyle olunca, e¤er il komitesi il
faaliyetine önderli¤ini sadece organlar›
do¤rudan iliﬂkilerle yönetmeye indirgerse, bu

bir darl›k yarat›r ve güdükleﬂmiﬂ, giderek
bürokratlaﬂm›ﬂ bir önderlik prati¤ine yolaçar.
‹lin faaliyetine politik olarak yön verememek,
ilin sorunlar›n› politik olarak
de¤erlendirememek, il örgütünün yönünü
politik bir çerçevede belirleyememek,
beraberinde salt örgütsel birimleri, komiteleri
ya da hücreleri, pratik planda yönetmeyi
getirir. Politik önderlik ve buna dayal› pratik
yönlendiricilik iﬂlevinden bu uzaklaﬂma ise
kaç›n›lmaz olarak önderlik ad› alt›nda alt
organlar› gütmeyi getirir ki, bu da zaten
bürokratlaﬂma demektir..
Merkez Komitesi ele al›n›rken bu
konunun üzerinde fazlaca durulmad›. Zira
MK partiye genelde önderlik etmesi gereken
temel yönetici organ oldu¤u için, onun bu
konudaki görev ve sorumluluklar› zaten özel
bir aç›klama gerektirmeyecek denli aç›kt›r.
Partinin temel önderlik kurumu olarak MK
partinin ideolojik-politik çizgisini geliﬂtirir,
partinin dönemsel taktiklerini belirler, parti
örgütünün, partinin genel çal›ﬂmas›n›n ve
dönemsel mücadelenin önünü açar. Bu onun
en temel görevi oldu¤u için, merkezi
önderlik misyonu kendini tam da burada
gösterdi¤i için, bu nokta üzerinde fazlaca
durmak bir ihtiyaç de¤ildi.
Fakat yerel önderlik sözkonusu
oldu¤unda, bu sorunun yerel önderli¤in
sorumluluklar› çerçevesinde aç›k ve sa¤lam
bir biçimde kavranmas› çok özel bir önem
taﬂ›r. Bunu kendi bu alandaki
deneyimlerimizden hareketle oldu¤u kadar,
geçmiﬂ örgüt deneyimlerinden dolay› da
özellikle önemsiyorum. ‘80 öncesi örgüt
pratiklerinden biliyorum, en çok yak›n›lan
sorunlardan biri ‹K’lar›n il çal›ﬂmas›n›
yönetip yönlendirmeyi politik bir önderlik
olarak gerçekleﬂtiremeyip hantal ve
bürokratik yap›lara dönüﬂmesi, il çal›ﬂmas›n›n
önünü açmaktan çok t›kamas›yd›. Bunun
bizde de belli s›n›rlar içinde örnekleri
görüldü. 3. Genel Konferans’›m›z›n örgüt
sorunlar› bahsinde tart›ﬂt›¤› en önemli
meselelerden bir tam da bu oldu. Bu
tart›ﬂmalar bugün için bile son derece
ayd›nlat›c›d›r. Zira burada zaaf›n kendini
nas›l gösterdi¤i ayr›nt›larda irdelenip ortaya
konulmakla kalmam›ﬂ, ilkesel ve ideolojik bir
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bak›ﬂ aç›s›yla, geçmiﬂ ve güncel deneyimlerin
en temel noktalar üzerinden bir genellemesi
de yap›lm›ﬂt›r.
Bu aç›dan, parti tüzü¤ümüzün bu
maddesini iyi anlayabilmek için, EK‹M 3.
Genel Konferans›’n›n “Mahalli Örgütlenme
ve Faaliyetin Sorunlar›” baﬂl›kl› metni de
mutlaka yeniden incelenmelidir. (EK‹M 3.
Genel Konferans›/Siyasal ve Örgütsel
De¤erlendirmeler, s.181-188, Eksen
Yay›nc›l›k). Örne¤in burada daha konunun
giriﬂinde vurgulanan temel nokta ile ilgili
olarak, sözkonusu metinde ﬂunlar
söylenmektedir: “Her il komitesi, genel
olarak faaliyet gösterdi¤i mahalli alana, özel
olarak da mahalli devrimci harekete ve iﬂçi
hareketine iliﬂkin olarak aç›k bir
de¤erlendirmeye sahip olmal›d›r. Olaylar›n
ak›ﬂ›na paralel olarak geliﬂtirilen ve
zenginleﬂtirilen böyle bir de¤erlendirme
olmaks›z›n, ne yak›n ve uzak hedefleri
isabetle saptamak ve ne de gündelik somut
çal›ﬂmay› sa¤l›kl› bir çerçeveye oturtmak
mümkündür..." (s.182)
Hedefli ve planl› çal›ﬂmaya
dayal› bir il önderli¤i
‹K önderlik görevini alt örgüt
birimlerinin pratik denetimine ve yönetimine
indirgerse e¤er, gerçek önderlik
fonksiyonundan uzaklaﬂ›r. Bu kendi içinde
bir darl›k, k›s›rl›k ve giderek de bir
bürokrasi üretir. ‹K’lar il düzeyinde
kuruluyor; her il ise bir sosyal yaﬂam
alan›d›r. ‹K öncelikle kendi bu yerel alan›yla
ilgili bütünsel bir fikir oluﬂturmak, çok yönlü
bir de¤erlendirme yapmak, bu çerçevede bir
aç›kl›¤a ulaﬂmak zorundad›r. Bu
de¤erlendirme ve aç›kl›klar temelinde partinin
genelde belirlenmiﬂ politikalar› ile MK’n›n
dönemsel olarak belirlenmiﬂ politikalar›n›
bulundu¤u alana yarat›c› bir biçimde
uygulamakla, böylece il çal›ﬂmas›n›n
sorunlar›na aç›kl›k getirmekle yükümlüdür.
‹K bunu yaparsa, yapt›¤› ölçüde, ilin
gerçekten önder ve yönetici organ› olabilir, il
örgütüne de hakim olabilir.
‹K, sorumlulu¤u alt›ndaki ilde genel
planda, uzun ve orta vadede nelerin

yap›labilece¤i ve yap›lmas› gerekti¤i, bunun
için ilk ad›mda iﬂe nereden baﬂlanabilece¤i
konusunda bir de¤erlendirmeye, deyim
uygunsa bir hareket stratejisine sahip
olmal›d›r. Kendi ilini her aç›dan iyi tan›mal›
ve hareket stratejisini de buna
dayand›rmal›d›r. Bunu baﬂard›¤›nda, elinin
alt›ndaki güçlerin ve olanaklar›n da¤›l›m›n›
da buna, yani amaca uygun bir biçimde
yapacakt›r. Bir ilin özgül bir politikas›
olacak ki, güçler de o do¤rultuda amaca
uygun bir biçimde mevzilendirilip seferber
edilebilsin. Genellikle ihmal edilen bir temel
sorumluluk noktas› oldu¤u için, bunun
üzerinde özellikle duruyorum.
‹l’e iliﬂkin özgül politikalar belirlemek
ili çok yönlü olarak tan›makla mümkündür.
Siz örne¤in ‹stanbul ilini yönetiyorsan›z,
kentin toplam› hakk›nda sosyal, siyasal ve
kültürel aç›dan genel bir de¤erlendirmeye
sahip olmak ve bunu dönemsel bir
de¤erlendirme ile birleﬂtirmek
durumundas›n›z. Bu temel üzerinde
önceliklerinizi saptamak zorundas›n›z. Yani
nerede ve nas›l çal›ﬂ›lacakt›r? ‹ﬂe nereden
baﬂlanacakt›r ve nas›l bir geliﬂme çizgisi
hedeflenecektir? Bu konularda somut bir
de¤erlendirme ve buna dayal› bir çal›ﬂma
plan›n›z yoksa, kendili¤indencilikten
kurtulamazs›n›z. Bu konularda aç›k bir
de¤erlendirmeniz yoksa e¤er, güç ve
olanaklar›n da¤›l›m› ve kullan›m› da do¤ru
bir biçimde, amaca uygun bir biçimde
yap›lamaz. Politik çal›ﬂmada bir belirsizlik,
bir boﬂluk, giderek bir kendili¤indencilik
do¤ar. Böylesi bir çal›ﬂmay› da
örgütsel planda bürokrasi tamamlar ve il
çal›ﬂmas› k›s›rlaﬂ›r, geliﬂme temposu
kazanamaz.
Politika üreten konumlar ço¤unlukla
merkezi konumlar, merkezi organlar olarak
anlaﬂ›ld›¤› için, buna ayr›ca dikkat
çekiyorum, il önderli¤i çerçevesinde bu temel
noktay› özellikle vurguluyorum. Nas›lsa
partinin yay›n organlar› var, yay›n
organlar›na yans›yan politikalar var, bunlar
kadrolara gidiyor, herkes ne yapaca¤›n› iyi
kötü biliyor diye bak›lamaz. ‹l komitesinin
görevi bunlar›n nas›l yap›ld›¤›n› izlemek,
denetlemek, arada bir müdahale etmekten
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ibaret de olamaz. Bu genel politikalar›n illere
özgü bir biçimde yorumlanabilmesi, özgül bir
il politikas›n›n saptanabilmesi de gerekir.
‹ldeki güçlerin, saptanm›ﬂ politikaya, yap›lm›ﬂ
de¤erlendirmelere göre, amaca uygun bir
biçimde kullan›labilmesi laz›m.
Bir ilin kendi içinde da¤›n›k, oraya
buraya serpilmiﬂ iliﬂkiler vard›r örne¤in. ‹l
komitesi der ki, eldeki bu da¤›n›k güçleri,
art› ﬂuradan çekece¤imiz üç-beﬂ kiﬂiyi ﬂu ﬂu
alanda yo¤unlaﬂt›ral›m, öncelikle buraya
yüklenelim, burada belli bir süre içinde
mevzi tutmaya bakal›m; bunu baﬂar›rsak e¤er
zamanla ﬂu ﬂu alanlara da gerekli güç
kayd›rmalar› yoluna gideriz, böylece
kökleﬂece¤imiz yeni bir alan açm›ﬂ oluruz.
Bu, güç ve olanaklar›n s›n›rl› oldu¤u bir
durumda, bir çal›ﬂma alan› ya da bölgesi
tercihidir. Beklenmedik geliﬂmelerin,
koﬂullardaki muhtemel de¤iﬂmelerin, yeni
güçleri beklenmedik biçimde kazanman›n ya
da mevcut kadrolar›n bir bölümünü ﬂu veya
bu nedenle yitirmeni ortaya ç›karaca¤› yeni
durumlar›, bunlar› hesaba katan bir
esnekli¤i burada sakl› tutuyorum. Bunlar her
zaman olabilir; ama bu bizi, ﬂu veya bu
ildeki ‹K’m›z›, il çal›ﬂmas›na iliﬂkin
hedefler koymak, tercihlerde bulunmak ve
somut planlar yapmak gere¤inden
al›koymamal›d›r.
Partinin yerel çal›ﬂmas›
bir bütündür
“... ‹K, partinin ildeki güçlerinin
da¤›l›m›n› yapar, yeni parti birimlerini
oluﬂturur, il kasas›n› yönetir.” Bu ço¤u kere
bürokratik bir yetki olarak anlaﬂ›labiliyor. Bir
ilde hangi kadronun nereye verilece¤ine,
hangi imkanlar›n nas›l kullan›laca¤›na elbette
‹K karar verir. Ama önemli olan bunu bir
politik bak›ﬂaç›s›yla yapabilmesidir. ‹l’e
iliﬂkin bir politika saptayabilmesi, güçlerin
da¤›l›m›n› da buna göre yapabilmesidir. Yerel
yönetici organlar›m›z, somutta ‹K’lar›m›z
bunu böyle kavrayabildikleri, görev ve
sorumluluklar›na bunun ›ﬂ›¤› alt›nda
yaklaﬂabildikleri ölçüde, gerçekten il’in
kiﬂilikli, yarat›c› ve verimli bir çal›ﬂmay›
örgütleyebilen önderlik organlar› haline

gelirler. Yoksa il çal›ﬂmas› k›s›rlaﬂ›r, ‹K’lar
bürokratlaﬂ›r, çal›ﬂma da¤›n›k, rastgele,
kendili¤indenci, giderek büroktatik ve keyfi
bir zemine oturur. Bir türlü mesafe
katedilemez. Halbuki, somutta partinin
mesefa katetmesi, il çal›ﬂmalar›n›n geliﬂip
güçlenmesiyle, serpilmesiyle mümkündür.
Temel önemde bir noktad›r bu.
Bir baﬂka temel nokta ise ﬂudur. Bir
ildeki siyasal yaﬂam, dolay›s›yla da siyasal
çal›ﬂma bir bütündür. Partinin bu ildeki tüm
güç ve olanaklar›n› da bunun gerektirdi¤i bir
bütünsellik içinde ele alabilmek gerekir.
Burada örne¤in illegal çal›ﬂma legal çal›ﬂma
gibi ayr›mlar yoktur, bunlar çal›ﬂman›n biçim
ve yönteminin getirdi¤i ayr›mlard›r. Bir il
önderli¤i bunlara toplam› üzerinden
bakabilmeli, elinin alt›ndaki güç ve
olanaklar› bu farkl› çal›ﬂmalar›n toplam›
üzerinden görebilmelidir. Kendi örgüt
deneyimlerimiz üzerinden bakt›¤›m›zda,
illegal örgüt alan› ve çal›ﬂmas› ile legal alan
aras›nda bu bütünselli¤in baﬂar›yla
kurulamad›¤›n› görüyoruz. Böyle olunca, ayn›
ilde iki merkezli bir çal›ﬂma do¤uyor ve
bunlar›n ildeki çal›ﬂman›n toplam› olarak
bütünleﬂtirilmesi aks›yor. Bu hem ‹K’n›n
ildeki tüm güç ve olanaklar› ilin genel
çal›ﬂmas› için de¤erlendirememesi, görev ve
hedeflere bunun toplam› üzerinden
bakamamas› sonucunu getiriyor. Hem de aç›k
çal›ﬂma alan›n›n yerel parti önderli¤inden ve
yönlendirmesinden uzak kalmas›, dolay›s›yla
da çeﬂitli aç›lardan yetersizliklerle ve
zaaflarla yüzyüze kalmas›na yol aç›yor.
Oysa bir ildeki parti örgütü ve çal›ﬂmas›
bir bütün olmak zorundad›r.. ‹ldeki bütün
çal›ﬂman›n gerek sorunlar ve çözümler, gerek
hedefler ve görevler yönünden parti il
komitesinin önderli¤i alt›nda
merkezleﬂebilmesi laz›m. Önderlik olarak,
güçlerin kucaklanmas› ve de¤erlendirilmesi
olarak, güçlerin amaca uygun yönlendirilmesi
ve kullan›lma› olarak vb.
Sözünü etti¤im bu bölünmenin gerisinde
genellikle, ‹K’n›n ilin bütününü kucaklayacak
bir önderlik bilinciyle hareket edememesi,
buna uygun düﬂen bir önderlik kapasitesi
ortaya koyamamas› vard›r. Biraz da “o alan”
ve “bu alan” bak›ﬂ›n›n kendili¤inden yaratt›¤›
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ve giderek ola¤anlaﬂt›rd›¤› bir çarp›k anlay›ﬂ
var burada.
Bir ‹K kendi alan›ndaki çal›ﬂman›n
sorunlar›n› ele al›rken, hedefler saptarken,
planlar yaparken, elinin alt›ndaki güç ve
imkanlara salt illegal örgütsel yap› ve
iliﬂkiler üzerinden bakamaz. Buna aç›k
çal›ﬂmadaki güçleri, imkanlar›, araçlar› vb. de
dahil edilmek durumundad›r. Bütün bunlar›n
toplam› ›ﬂ›¤›nda ve bütün bunlarla birlikte
saptanmal›d›r hedef ve görevler, bunun
üzerinden yap›lmal›d›r çal›ﬂma planlar›.
Diyelim ki, A kentinde 1 May›s’a
haz›rlan›yorsunuz. Güçlerinizi ve
olanaklar›n›z› düﬂünürken, aç›k ve kapal›
alan› bütünü üzerinden görebilmek,
de¤erlendirmeyi buna göre yapabilmek,
hedefleri buna göre saptayabilmek,
dolay›s›yla somut planlamay› da buna göre
düﬂünmek durumundas›n›z.
Daha alt düzeyde de bu böyledir.
Diyelim sizin A ilinin B alt bölgesinde yerel
bir parti komiteniz ve yan›s›ra aç›k
çal›ﬂman›z var. Parti komitesi bu bölgede,
ben petrol ve metal iﬂkolunda ﬂu ﬂu alanlara
yönelik olarak çal›ﬂaca¤›m ve ﬂunu
hedefleyece¤im derken, B alt bölgesinde aç›k
alan güçlerini de hesaba katmazsa, amaca
uygun, do¤ru, yeterli bir planlama yapamaz.
Aç›k alandan hitap etmek, lagal çal›ﬂmas›n
araç, biçim ve yöntemlerinden gere¤ince
yararlanmak fazlas›yla önemlidir. Siz onlar›
da iﬂin içine katan ve onlar› da
yönlendirmeyi amaçlayan bir de¤erlendirme,
bir planlama yapm›yorsan›z, bu durumda
geriye ne kal›r? Geriye, gerçekten illegal
örgüt alan›ndaki s›n›rl› güçlerle
hedefledi¤iniz alanlara yönelmek kal›r ve
alandaki çal›ﬂma parçalan›r. O zaman ayn›
çal›ﬂma bölgesinde tek bir parti komitesi ve
bütünsel bir parti çal›ﬂmas› de¤il, partinin
biribirinden kopuk iki çal›ﬂma alan› ve
bunlara kendince yön veren iki ayr› yerel
önderlik sözkonusu olur.
Biçim olarak gerçekten de iki ayr›
çal›ﬂma vard›r bu ayn› bölgede, öyle de
olmak durumundad›r. Aç›k çal›ﬂma ve kapal›
çal›ﬂma, burada görünürde iki ayr› çal›ﬂmad›r.
Biçim olarak bu böyle olmakla birlikte, ilgili
yerel alan›n yönetici organ› onu kendi

önderli¤i alt›nda bütünleﬂtirebilir ve
bütünleﬂtirebilmelidir. Bunun için somut
örgütsel ba¤lant›lara girmeye de gerek
yoktur, bunun uygun baﬂka biçimleri vard›r
ve bunlar› kullanmak çok da zor de¤ildir.
Diyelim ki ilgili bölgede metal iﬂkoluna
yükleneceksiniz. Bunu hiç de salt illegal
propaganda ve teﬂhir faaliyeti olarak yapmak
durumunda de¤ilsiniz. Kendi dolays›z
çal›ﬂman›z içinde bunun bir dizi legal ya da
yar›-legal biçim ve yöntemini
yaratabilirisiniz, konumuz bu olmad›¤› için
bunu bir yana koyal›m. Ama ayn› yüklenme
iﬂinde pekala ayn› bölgedeki aç›k çal›ﬂman›n
güç ve olanaklar›ndan da en iyi biçimde
yararlanabilirsiniz ve bunu baﬂarabilmeniz
yaln›zca bir yönlendirme sorunudur. Neden
aç›k imkan varken illegal örgütsel bildiriler
kullanas›n›z ki? Örne¤i önce aç›k alan›n
propaganda olanaklar›yla buray› bir süre
dövelim, böylece burada bir hava oluﬂsun,
iﬂçilerin dikkati belli bir siyasal hareket
üzerine toplans›n. Ard›ndan ya da bizzat bu
ayn› çabaya paralel olarak örgüt
kadrolar›m›zla bu dövülmüﬂ ya da
dövülmekte olan alana yönelmeye bakar›z.
Bu tümüyle güç ve imkanlara bütünsel
bakabilmek ve buna uygun bir planlama
içinde olabilmek sorunudur.
Güçleri en iyi biçimde
de¤erlendirmek ve muhtemel
sorunlar›n önüne geçmek
Bu mesele üzerinde özellikle duruyorum;
zira bu mesele örgütte uzun süre bir türlü
kavranamad›. Yerel örgüt komiteleri
de¤erlendirmelerini yaparken ve hedeflerini
saptarken, soruna hep de illegal alandaki güç
ve imkanlar üzerinden bak›yorlar. Oysa, öyle
dönemler olur ki, bir örgüt sadece kendi
gelece¤inin, süreklili¤inin güvencesi olan dar
bir örgütsel omurgay› illegalitede tutar, öteki
güçleri büyük ölçüde aç›k çal›ﬂmada
de¤erlendirir ya da do¤as› gere¤i bu güçler
zaten aç›kt›r ve aç›ktad›r. Kuﬂkusuz buradaki
aç›k olmay› deﬂifre olmak ya da etmek
biçiminde anlamamak gerekir; sözkonusu
güçler kendi do¤all›¤› içerisinde aç›kt›rlar ve
aç›kta çal›ﬂmaktad›rlar. En iyi unsurlar›
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partiyle organik iliﬂkiler içinde olduklar›
halde bu bilinmez, baﬂar›yla kamufle edilir.
Belirli bir örgütsel geliﬂme düzeyine
uluﬂm›ﬂ bir ilde partinin örgütsel omurgas› ne
olabilir? ‹l komitesi, art› üç-dört alt bölge
komitesi, art› bunlar›n her birine ba¤l› birkaç
parti hücresi, art› teknik altyap›. Bu partinin
bir ildeki örgütsel omurgas›d›r, partinin
varl›¤›n›n ve çal›ﬂmas›n›n süreklili¤i bununla
güvence alt›na al›n›r. Sald›r›larla etraf›
budansa, kitlesi geçici olarak da¤›t›lsa bile,
parti bu dar örgütsel omurga sayesinde yaﬂar,
çal›ﬂmas›n› kesintisiz olarak yürütür. Bununla
birlikte, normal bir geliﬂme sürecinde
partinin iliﬂkileri ve olanaklar› bu dar
profesyonel omurgayla k›yaslanamaz ölçüde
geniﬂ olur. Özellikle de aç›k çal›ﬂma
alan›ndaki güç, iliﬂki ve olanaklar için
geçerlidir bu. Dolay›s›yla, partinin yerel
önderlik organ› olarak ‹K, de¤erlendirmelerini
ve planlamas›n› salt illegal alandaki dar
örgütsel omurga üzerinden yapmaz,
yapmamal›d›r. Legal ya da illegal tüm
alanlarda etkileyebildi¤i, ﬂu veya bu ölçüde
seferber edebildi¤i bütün güçler üzerinden
yapmak durumundad›r bunu.
Bir ‹K kentteki aç›k alan güçlerini de
kendi il tercihleri çerçevesinde yönlendirir.
Diyelim A bölgesinde aç›k çal›ﬂan güçler
da¤›n›k bir tak›m iliﬂkiler üzerinden hedefsiz
yönsüz bir çal›ﬂma içerisindeyse, onlar›n
oradan çekilmesini sa¤lar, bu güçler ﬂuralara
kayd›r›ls›n, örne¤in petro-kimya iﬂkolundaki
ﬂu ﬂu fabrikalara aç›k araçlarla yöneltilsin
der, diyebilmelidir.
‹lin tüm çal›ﬂmas›n›n bir yerde
merkezileﬂmesi laz›m, bu ‹K’d›r. Önderlik ve
yönlendirmenin ‹K’da merkezileﬂmesi laz›m.
‹K kendi hesab›n›, de¤erlendirmelerini
yaparken, aç›ktaki güçlerin bu
de¤erlendirmeler içerisinde nereye
oturaca¤›n›, neye yarayaca¤›n› saptayabilmeli
ve bu politika çerçevesinde onlar› da
yönlendirebilmelidir.
Bu yap›lmad›¤› zaman ne olur? Aç›k
çal›ﬂma her zaman daha geniﬂ imkanlara,
daha geniﬂ bir inisiyatife, daha rahat hareket
alan›na sahip oldu¤u için, bir süre sonra
aç›kta yerel planda ikinci bir parti önderlik
oda¤› oluﬂur. Güçlerin bölünmesini giderek

yerel önderli¤in bölünmesi izler. Aç›k alan›n
avantajlar›ndan ve hareket serbestisinden
dolay› partinin gerçek yerel yönetici organ›
gölgede kal›r. Biçim olarak elbette
gölgededir, illegaldir, gizlidir, gözden uzakt›r,
biçim olarak müdahaleden uzakt›r. Ama tüm
bunlar biçim yönünden böyledir ve iﬂin
özünde ildeki tüm parti çal›ﬂmas›n› yönetip
yönlendirmeye hiçbir biçimde engel de¤ildir.
‹K e¤er gerçek bir önderlik kapasitesi ile ve
uygun kanallar›n bularak, yaratarak ilin
toplam çal›ﬂmas›n› yönetip yönlendiriyorsa,
mesele yok. Ama de¤ilse, o zaman önderlik
oda¤› zamanla aç›k alana kayar ve telafisi
zor sorun ve zaafiyetlere yolaçar. Nitekim
birkaç y›l önce yaﬂanan aç›k alan
provokasyonunda çok özel bir pay› oldu bu
çarp›k durum ve bunun besledi¤i e¤ilimlerin.
Biz daha çok çal›ﬂ›yoruz denebilmiﬂti o
zamanlar. Söylenenlerin ne denli gerçek
oldu¤undan ba¤›ms›z olarak, bu çarp›k
zihniyetle konuﬂanlara söylenmesi gereken
basitçe ﬂuydu: Siz legalsiniz, say›s›z imkanlar
ve kolayl›klarla yüzyüzesiniz, tabii ki daha
çok çal›ﬂacaks›n›z, çal›ﬂt›¤›n›zdan kat kat
daha fazla çal›ﬂmas›n› ayr›ca baﬂarmak
durumundas›n›z.
Ama ‹K, baﬂ›ndan itibaren aç›k alan da
dahil yerel plandaki tüm parti güçlerini
kucaklayacak ve partinin yerel çal›ﬂmas›n›n
bir parças› ya da uzant›s› olduklar› bilinci ve
ruh halini yerleﬂtirecek tarzda davran›rsa,
mesel kalmaz. Aç›k çal›ﬂma da ildeki genel
çal›ﬂman›n bir parças› olur, öyle alg›lan›r ve
zaten öyle gerçekleﬂir. Parti kendini örgütsel
biçim olarak gizler, ama politik olarak
gizlemez, bu ne gerekli ne de olanakl›d›r
zaten. Partinin politik çal›ﬂmas› ve
mücadelesi büyük bir bölümü ile aç›k
çal›ﬂmad›r her zaman. Elbette bunu dar
anlamda aç›k alan çal›ﬂmas› anlam›nda
almamak gerekir, burada partinin toplam
çal›ﬂmas› üzerinden söyleniyor bunlar.
Sonuç olarak, il çal›ﬂmas› bir bütündür;
bu, partinin bir ildeki tüm çal›ﬂmas›n›n ve
ona yön veren politikan›n merkezileﬂmesi,
alandaki toplam güçlerin ortak hedefler ve
planlar çerçevesinde toplu seferberli¤i
demektir. Bir ‹K bunu yapabildi¤i ölçüde
bulundu¤u ilin gerçek yönetici önderlik
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organ› olmaya hak kazan›r.
MK’ya düzenli raporlar
‹l komitesi üzerine maddenin b ﬂ›kk›
tümüyle teknik bir hükümdür, kendi içinde
yeterince aç›k belirlemeler olduklar› için
üzerinde ayr›ca durmayaca¤›m. Burada
yaln›zca ﬂu özel nokta hat›rlat›labilir: Parti
örgütünün ileri bir geliﬂme ve olgunlaﬂma
aﬂamas›nda, parti il komitelerini seçme
yetkisi ‹l Konferanslar›’na geçebilir. Bu
aﬂamada do¤al olarak tüzü¤ümüzün bu
hükmü de tümüyle yeniden düzenlenir.
8. maddenin c ﬂ›kk›na geçiyoruz: “c)
‹K’lar ildeki faaliyet hakk›nda MK’ya her ay
düzenli raporlar vermekle yükümlüdür.”
Raporlar›n önemi, kongrede örgütsel
sorunlar üzerine tart›ﬂmalarda yeterli aç›kl›kta
ortaya konulmuﬂtur. Bu sadece MK’n›n ya da
yönetici organlar›n bilgilendirilmesinden
ibaret de¤ildir. Her rapor yazma çabas›, ayn›
zamanda, çal›ﬂman›n bütünsel olarak ve
derinlemesine bir de¤erlendirmeye tabi
tutulmas› demektir. Durumun çok yönlü
olarak de¤erlendirilmesi, geride kalan sürecin
ve gelecek dönemin bir arada ele al›nmas›,
geride kalan dönemin deneyimlerinin
toparlanmas›, aç›¤a ç›kard›¤› sorun ve
ihtiyaçlar›n saptanmas›, yeni döneminin
hedeflerinin, yap›lcak iﬂlerin, at›lacak yeni
ad›mlar›n saptanmas› demektir. Düzenli rapor
yazma zorunlulu¤u her birimi, buradaki
konumuz çerçevesinde, yerel yönetici organ›
zorunlu olarak buna yöneltir.
Parti MK’s› ya da bir yönetici organ› bir
raporu inceledi¤i zaman, bu organ ﬂu süre
içerisinde ﬂunlar› yapmaya çal›ﬂm›ﬂ, ﬂu
kadar›n› yapm›ﬂ, bundan ﬂu sonuçlar›
ç›karm›ﬂ, ﬂimdi ﬂunlar› hedefliyor ve bu
çerçevede ﬂu görevleri gerçekleﬂtirmeyi
düﬂünüyor, aç›k fikrini edinebilmelidir. Bir
rapor, onu inceleyecek yönetici organa
öncelikle bunu verebilmelidir.
Bu raporlar› inceleyecek yönetici
organlar, öncelikle mevcut durumu ve gidiﬂat›
görmüﬂ olurlar, dolay›s›yla güçlere ve
çal›ﬂmaya, örgütteki çal›ﬂman›n gidiﬂine ve
sorunlar›na hakim olmay› baﬂar›rlar.
Hakimiyet, yani örgütün nabz›n› tutmak,

gidiﬂat›n› bilmek çok önemlidir. Art›, sunulan
durumdan bir tak›m sonuçlar ç›kar›rlar.
MK’n›n ç›karaca¤› sonuçlar, ço¤u kere
insanlar›n sand›¤› gibi basit teknik sonuçlar
olarak gerisin geriye sunulmaz partiye. MK
onlar› parti çap›nda soyutlar, partinin tümüne
hitap eden bir dizi de¤erlendirmenin konusu
yapar. Çeﬂitli yaz› ve de¤erlendirmelere
yans›r bu raporlardan süzülen sonuçlar. MK
farkl› raporlardan ç›kard›¤› bir tak›m sonuçlar
üzerinden bir ihtiyac›, bir zaaf›, bir boﬂlu¤u
görür, bunlar› gidermek için ne yap›lmas›
gerekti¤ini gözetir, buna göre ad›mlar
planlar, iﬂin düﬂünsel cephesinde buna göre
kalem oynat›r, pratik cephesine buna göre
müdahalelerde bulunur, buna göre uyar›larda
bulunur, buna göre direktifler iletir.
‹l örgütüne raporun anlam› ve iﬂlevi
‹K’ya iliﬂkin 8. maddenin izleyen
bendiyle devam ediyoruz:“d) ‹K, her üç ayda
bir, il faaliyetinin genel bir
de¤erlendirmesini içeren, il çal›ﬂmas›n›n yeni
görev ve hedeflerini belirleyen yaz›l› bir
raporu il örgütüne sunmakla yükümlüdür.”
Do¤al olarak bunun iﬂlevli olabilmesi
için, il örgütünün bir parça kendini bulmas›,
oturmas› laz›m. Alt komiteler, alt komitelere
ba¤l› hücreler, çal›ﬂma gruplar› ve
komitelerinden oluﬂan bir yap›n›n oluﬂmas›
laz›m. Bu yap› parça parça oluﬂtukça ve
oluﬂtu¤u her ilde, ‹K üç ayda bir bunu
kolayl›kla yapabilir, yapmak durumundad›r.
Bu tüzük hükmü ‹K’lar› üç ayl›k dönemsel
planlar yapmaya yöneltiyor, amaç bu bir
yerde de. ‹K’n›n çal›ﬂmalar› büyük
bölümüyle dolays›z olarak pratik çal›ﬂmaya
dönüktür. ‹l çal›ﬂmas› pratik bir çal›ﬂma
oldu¤u ölçüde, üç ay asl›nda fazlas›yla uzun
bir süredir. Ve bir partinin ‹K’s› üç ayda bir
genel bir muhasebe ç›kar›rsa ve sonraki
dönemin görevlerini bunun ›ﬂ›¤›nda saptarsa,
böylece gelecek üç ayl›k zaman dilimini
planlar ve kendi il örgütüne sunarsa, bu
baﬂar›l› ve dinamik bir il çal›ﬂmas› için çok
büyük bir imkan olur. Ne yap›ld›¤› bellidir;
de¤erlendirmeler yap›lm›ﬂ, gerekli sonuçlar
ç›kar›lm›ﬂt›r. Ne yap›laca¤› bellidir; geçmiﬂ
dönemim deneyimlerinin de ›ﬂ›¤›nda bu
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de¤erlendirilmiﬂ, sorunlar, zay›fl›klar ve yeni
görevler saptanm›ﬂ, eleﬂtiriler, öneriler ve
elbette direktifler ortaya konulmuﬂtur. Bu
tüm il örgütüne yönelik bir ça¤r›yla da
birleﬂtirilmiﬂtir. Bu, bir il örgütünü üç ayda
bir yeni de¤erlendirme ve belirlemelerle
gayrete getirmek, ayd›nlat›p motive etmektir.
Bu, döne döne il çal›ﬂman›n irdelenmesi,
de¤erlendirilip gözden geçirilmesi demektir.
Bu ço¤u kere 4-5 sayfal›k özlü bir metinden
ibaret olur. Bol söz kalabal›¤› de¤il,
sorunlar›n özü önemlidir burada. Sorunlar› ve
görevlerin özünün iyi bir biçimde sunulmas›
önemlidir burada. Rapor olur 15 sayfa olur,
ama bir sürü gereksiz laf y›¤›n›d›r, ilerletici
bir ﬂey yoktur. Rapor vard›r, topu topu 2-3
sayfad›r, ama meseleleri en özlü bir biçimde
saptamakta, durumu, dönemi, görevleri ve
hedefleri aç›k seçik ortaya koymaktad›r.
Örne¤in baﬂar›l› bir faaliyet
yürütülmüﬂtür, il komitesi bunun anlaml› ve
coﬂkulu bir de¤erlendirmesini yapar, bu il
örgütünde motivasyonu art›r›r. Yoldaﬂlar
ﬂunlar› ﬂunlar› baﬂard›k, demek ki oluyor;
ﬂunlar› saptam›ﬂt›k, ﬂu güçleri seferber ettik,
ﬂunlar aksad›, ama esasta ﬂunlar sa¤land›, der
bu rapor, il kadrolar›n› ve birimlerini motive
eder, moral verir. Bunun üstüne yeni
dönemin görevlerini oturtur. Ya da bir
faaliyet yürütmüﬂtür, baﬂar›s›zl›k vard›r. Bu
baﬂar›s›zl›¤› de¤erlendirir, ama bunu öyle bir
devrimci aç›dan de¤erlendirir ki,
baﬂar›s›zl›¤›n bu de¤erlendirme tarz›ndan yeni
devrimci bir ruh ç›kar›r ortaya. Bu
yap›lmad›¤›nda, bunun üzerine ortal›kta bir
sürü ileri geri laf edilir, baﬂar›s›zl›¤›n üzerine
bir de moral y›k›m olarak biner bu. Oysa
baﬂar›s›zl›¤›n devrimci aç›dan, demek oluyor
ki ileriye dönük bir de¤erlendirmesi tüm
bunlar› engelledi¤i gibi, sonraki ad›mlar›
kazanman›n bir imkan›na da dönüﬂür.
Bunlar burada art›k ayr›nt› oluyor
kuﬂkusuz; ama parti tüzü¤ünün hükümlerinin
somut anlam› ve iﬂlevinin anlaﬂ›lmas›n›
kolaylaﬂt›r›d›¤› için, çok da gereksiz de¤il.
Yerel yay›nlar sorunu
8. maddenin son ﬂ›kk›nday›z: “e) ‹K,
MK taraf›ndan onaylanmak kayd›yla, kendi

sorumluluk alan›nda parti çizgisi
do¤rultusunda yerel yay›n organlar› ya da
bültenler ç›karabilir.”
Bu kendi içinde aç›k bir hüküm. Burada
en önemli nokta “MK taraf›ndan onaylamak
kayd›yla” s›n›rlamas›d›r. Bu gerekli ve
önemli bir s›n›rlamad›r. Partinin güç ve
olanaklar› bir bütündür ve MK, bu güç ve
olanaklar›n toplam›n› amaca en uygun bir
biçimde de¤erlendirebilecek konumda olan
biricik parti organ›d›r. Yerel bir yay›n organ›
ç›karabilir bir il komitesi. Ama bu merkezi
yay›n organlar›n›n zay›flamas›, onlara
yerelden yap›lan katk›lar›n aksamas› pahas›na
olmamal›d›r. Güçleri ve durumu toplam›nda
MK gördü¤ü için, ﬂu veya bu ilde bir yerel
yay›n› gündeme getirmenin zaman› olup
olmad›¤›n› en iyi o de¤erlendirebilir. Çünkü
partinin yay›n organlar› partinin toplam›ndan
beslenir. Siz zamans›z olarak çok say›da
yerel yay›n ç›kar›rsan›z, bu bir güç
da¤›lmas›na yolaçar. Diyelim ki A kentindeki
güçler partinin yay›nlar›n› beslemekten çok
kendi yay›nlar›n› ç›karmaya bakarlar, merkezi
yay›nlar yerelden gelen katk›lardan yoksun
kalmaya ve zay›flamaya baﬂlar.
Demek oluyor ki, yerel yay›nlar merkezi
yay›nlar›n gerçekten emmeyi baﬂaramad›¤›
fazla enerjiyi emebilen organlar olarak
ç›kmal›d›r, yoksa onlar› zay›flatmak pahas›na
de¤il. Buradaki en temel noktalardan biri
budur.
‹kincisi; yerel çal›ﬂman›n gerçekten bir
yay›n organ›n› gerektirecek bir düzeye gelip
gelmedi¤i de ciddi bir de¤erlendirme
konusudur. Yerel yönetici organlar bu konuda
hata yapabilirler. Biz bunu bir ara çok
yayg›nlaﬂan bültenler prati¤i üzerinden de
somut olarak gördük. Yeterli güç ve
imkanlar› yok, ama baﬂka kentlerde bülten
ç›kar›l›yor, biz de ç›karal›m hevesine
kap›lmalar olabildi. Ama bir dizi örnek
üzerinden bunun sa¤l›ks›z bir heves oldu¤u,
sa¤lam bir de¤erlendirmeye dayanamad›¤›
sonradan anlaﬂ›ld›.
Bu tür mahsurlar› giderebilmek için,
yerel örgütlerin gençli¤i ve deneyimsizli¤i de
gözetilerek, tüzü¤ümüzde “MK taraf›nda
onaylamak” kayd›, dolay›s›yla s›n›rlamas› yer
al›yor. Bu olumlu olan, partinin genel
(Devam› s.9'da)
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Zorlu dönemleri proleter s›n›f
devrimcisi kimli¤iyle aﬂaca¤›z
S›n›f savaﬂ› do¤as› gere¤i
düz bir hat izlemez. ‹niﬂç›k›ﬂlar, sald›r› ve geri
çekilmeler, zaferler ve
yenilgilerle yürüyen bir
süreçtir. Çat›ﬂma, fiziki
kay›plar›na ra¤men, politik ve
moral kazan›mlarla
sonuçlanabilir. Bu tümüyle
devrimci direniﬂ çizgisine
ba¤l›d›r. ‘71 devrimci
hareketi, ald›¤› fiziki
yenilgiye karﬂ›n, günümüze
kadar süren devrimci
militanl›k gelene¤ini
yaratm›ﬂt›r. SAG-ÖO
eylemiyle baﬂlayan ve
devletin faﬂist katliam›na ve
hücrelere karﬂ› devam eden
devrimci direniﬂ çizgisi de,
a¤›r kay›plara ra¤men, politik
aç›dan düﬂman›n kazan›m
elde etmesini engellemiﬂ ve
devrim davas›na büyük bir
moral ve politik güç
kazand›rm›ﬂt›r.
Ayr›ﬂma ve saflaﬂma
döneminin sorumluluklar›
Son geliﬂmelerle ilgili
parti bas›n›m›zda yay›nlanan
siyasal de¤erlendirmelerde,
devrimle karﬂ›-devrim
aras›ndaki çat›ﬂman›n
keskinleﬂmesi ve faﬂist devlet
terörünün sol kesimlerde aç›k
bir ayr›ﬂma ve saflaﬂmaya
neden oldu¤u aç›k bir ﬂekilde
tespit edilmektedir.
Çok say›da geleneksel
devrimci ak›m daha sürecin

baﬂ›nda zaafiyet
göstermiﬂlerdi. Reformist sol
partiler ise tatl› su
politikac›lar› olduklar›n›
tart›ﬂmaya yer b›rakmayacak
bir ﬂekilde ortaya koydular.
Devlet solu ise katliam›
alçakça alk›ﬂlad›. Ama en
önemlisi, devrimci direniﬂ
çizgisinin tam da bu süreçte
gücünü yeniden ortaya
koymuﬂ olmas›d›r.
Komünistler aç›s›ndan
burada önemli olan direniﬂ
damar›d›r. Zira bu damar
kapitalizmin her gün yeniden
üretti¤i ve yeniden üretmek
zorunda oldu¤u toplumsal
çeliﬂkilerden beslenmektedir.
Bu nesnel olgu hem devrimci
direniﬂ çizgisinin
yenilemeyece¤ine, hem de bu
gür kayna¤›n nereden
f›ﬂk›rd›¤›na iﬂaret etmektedir.
Bugün büyük bir
pervas›zl›kla uygulanan y›k›m
sald›r›s›n›n s›n›f çeliﬂkilerini
daha da keskinleﬂtirece¤i ve
emekçi y›¤›nlarda düzene
karﬂ› öfkeyi daha da
büyütece¤i aç›kt›r. Sermaye
düzeni böyle bir çat›ﬂmada
iﬂçi s›n›f›n› öncüsüz b›rak›p
gelece¤ini güvencelemek
istiyor. Bunun için devrimci
hareketi tasfiye etme
planlar›n› uygulamaya
çal›ﬂ›yor. Tutsak devrimciler
kendi cephelerinden bu plan›
boﬂa ç›kard›lar. ﬁimdi görev
bu plan› d›ﬂar›da da
bozmakt›r. Emekçi

kitlelerdeki devrimci
potansiyel aç›¤a
ç›kar›labildi¤i ölçüde,
mücadelenin döktü¤ü, ard›nda
b›rakt›¤› posan›n yeri
fazlas›yla doldurabilecektir.
‹ﬂçi s›n›f› ancak örgütlü
ise misyonunu yerine
getirebilir
S›n›f hareketinin verili
durgunlu¤unun bir s›n›r›
oldu¤u ve varolan çeliﬂkilerin
bu s›n›r›n parçalanmas›n›
beraberinde getirmesi
kaç›n›lmazd›r. Kitle
hareketinin ne zaman
kabaraca¤›ndan ba¤›ms›z
olarak komünistler,
haz›rl›klar›n› ﬂimdiden buna
uygun tarzda yapmakla
yükümlüdürler. Parti as›l
böylesi bir çal›ﬂmada
önderli¤ini gösterecektir. Bu
ayn› zamanda partiye madditoplumsal zemin olan
proletaryayla birleﬂme imkan›
sa¤layacakt›r. Parti
proletaryadan ve proletarya
partiden ayr› kanallarda akt›¤›
sürece, her ikisinin de gücü
s›n›rl› olacakt›r.
Birbirini güçlendiren,
tamamlayan bu iki (gerçekte
ayn›) güç halihaz›rda farkl›
kanallarda akmaktad›r. Her
türden düﬂman bu iki kanal›n
birleﬂmesini engellemek için
yo¤un bir çaba sarf
etmektedir. Zira, tek kanalda
birleﬂen proletarya ve onun
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örgütlü dünya görüﬂünden
baﬂka bir ﬂey olmayan
bilimsel sosyalizm, onlar için
ölüm çanlar›n›n çalmas›
anlam›na gelecektir.
‹ﬂçi s›n›f›n›n acilen
partisini arad›¤› iddia
edilemez. Fakat, nesnel
koﬂullar oluﬂtu¤unda, kendi
partisi oldu¤unu kan›tlayan
örgütle birleﬂmekte güçlük
çekmeyece¤i tarihsel
deneyimlerle kan›tlanm›ﬂt›r. O
halde, ﬂimdilik esas
sorumluluk s›n›f
devrimcilerine düﬂüyor.
Partimiz d›ﬂ›nda, bu
co¤rafyada baﬂka bir gücün,
parti ya da hareketin bu
misyonu oynayamayaca¤›,
art›k tart›ﬂma
gerektirmemektedir.
‹ﬂçi s›n›f› örgütü, s›n›f
partisi olman›n fark›
‹ﬂçi s›n›f›n›n kapitalist
toplumda özel bir yeri vard›r.
Kapitalizmin en ileri ürünü
ve burjuvazinin mezar
kaz›c›s› olmas›, ona baﬂka bir
s›n›f›n yerine getiremeyece¤i
bir misyon vermektedir. Bu
misyon; özel mülkiyeti,
sömürüyü ve kendisi dahil
s›n›flar› ortadan kald›rmakt›r.
Zira Marx, proletaryay›
“Kapitalizmin tek gerçek
tutarl› devrimci s›n›f›” olarak
tan›mlarken, tam da bu özel
misyona iﬂaret ediyordu.
Böyle bir s›n›f›n partisinin
di¤er s›n›f ve katmanlar›n
partilerinden farkl› olaca¤›,
olmak zorunda oldu¤u, dahas›
bu fark› ortaya koyamad›¤›
durumda böyle bir s›n›f›
temsil edemeyece¤i yeterince
aç›kt›r.

Partimiz ideolojik,
politik, örgütsel çizgisi,
devrimci gelene¤i ve
oluﬂturdu¤u yeni kültürüyle
bu fark› dosta düﬂmana
göstermiﬂtir. Ama ﬂimdi
önemli olan, bu fark› bizzat
proletaryaya ve yoksul
emekçi y›¤›nlara
gösterebilmektir.
Pratikte s›n›f yönelimine
sahip olma, s›n›f çal›ﬂmas›n›
temel alma konusunda
perspektifimiz aç›k ve nettir.
Zaten parti program›,
çal›ﬂmam›z›n hedeflerini ve
görevlerini genel bir
çerçevede ortaya koymaktad›r.
Parti tüzü¤ü de
yükümlülükler, görevler ve
haklarla ilgili net bir
formülasyonu önümüze
koymaktad›r. Geriye parti
güçlerinin program ve tüzü¤ü
arka planlar›yla kavray›p
özümsemesi, politika ve
taktikleriyle somutlay›p s›n›fa
taﬂ›mas› kalmaktad›r.
Parti güçlerinin bu düzeyi
yakalamas› elbette bir süreç
iﬂidir. Komünistlerin üstün
özellikleri bir anda
oluﬂmayacakt›r. Bizzat
yaﬂam›n, mücadelenin içinde
s›nan›p, güçlenmeyle,
çelikleﬂmeyle
kazan›labiliniyor ancak. Yine
de her davran›ﬂ›m›z, her
hareketimiz asalak burjuvaziyi
y›kma mücadelesine hizmet
etmeli. Ataca¤›m›z her ad›m
partiyi güçlendirmeyi
hedeflemelidir. Parti
politikas›n› s›n›fa, emekçilere
taﬂ›ma, bu çal›ﬂman›n içinde
s›n›f›n en ileri güçleriyle
parti saflar›n› besleme
sorumlulu¤u bunu zorunlu
k›l›yor.

Dalgan›n yükseldi¤i
dönemlerde devrimcilik
kolayd›r. Önemli olan bask›
dönemlerinde, suskunluk
dönemlerinde devrimci örgütü
ve de¤erleri ayakta tutmakt›r.
Oysa içinden geçti¤imiz
dönemde; “Devrimci ak›m›n
ezilip, ehlileﬂtirilmesi burjuva
düzenin temel amac›d›r.”
Burjuva düzenin kimi siyasi
ak›mlar ﬂahs›nda belli bir
baﬂar› sa¤lam›ﬂ olmas› bu
dönemin zorlu geçece¤ini
gösteriyor.
Bu dönemin aﬂ›lmas›,
aç›k bir bilinç ve tok bir
iddia gerektirmektedir. Bu
noktada komünistler parti
bas›n› s›k› bir ﬂekilde takip
ederek partinin güncel siyasal
de¤erlendirmelerinden en iyi
ﬂekilde yararlanmal›d›rlar. Bu
sayede güncel ve dönemsel
taktikler üretmede
zorlanmayacaklard›r.
Aksamalar›n olmas›, belli
pürüzlerin ç›kmas› do¤ald›r.
Pürüzsüz bir geliﬂim süreci
yaﬂam›n canl›l›¤› içinde pek
de mümkün de¤ildir. Burada
sorun pürüzleri aﬂ›p yeni
pürüzlere yüklenmektir.
Ne partinin, ne de parti
kadro ve militanlar›n›n
tamamlanm›ﬂ, bitmiﬂ bir
geliﬂme süreci oldu¤u
düﬂünülebilir. Geliﬂme ve
yetkinleﬂme s›n›rs›z bir
süreçtir. Marksizmi-Leninizmi
kavramak, parti program›n›
özümsemek, parti çizgisini
hayata geçirmek aç›s›ndan
oldu¤u kadar; “s›n›f›
devrimcileﬂtirme sürecinde,
s›n›f devrimcisi düzeyine
ulaﬂmak” aç›s›ndan da bu
böyledir.
M. Da¤l›
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Devrimci kimlik
ve devrimci iç yaﬂam
Parti saflar›nda mücadele
eden militanlar›n devrimci
kimli¤i içselleﬂtirmeleri, bir
yaﬂam biçimi haline
getirmeleri büyük bir önem
taﬂ›maktad›r. Partinin
ideolojisine, ilkelerine,
kurallar›na ve kültürüne göre
yo¤rulacak devrimci kimlik,
devrimcinin kiﬂili¤iyle
bütünleﬂebilmelidir.
Günlük yaﬂam›n
örgütlenmesinden s›n›f›n
örgütlenmesi için
yürüttü¤ümüz mücadeleye
kadar, tüm alanlarda devrimci
kimli¤in gereklerine uygun
davranmak, bu kimli¤in
yükledi¤i misyona göre
yaﬂam›m›z› oturtmak
zorunday›z. Devrimci disiplin,
ilke ve kurallara ba¤l›
devrimci iç yaﬂant›, devrimci
kiﬂili¤e ve kimli¤e ayk›r›
olan özellikleri bir bir ortaya
ç›kar›r. Devrimci kültüre ve
ahlaka ayk›r› olanlar›, küçükburjuva hata ve zaaflar› aç›¤a
ç›kararak bunlar› aﬂmaya
zorlar.
Devrimci kimlik, ilkeli,
kurall› ve planl› bir devrimci
iç yaﬂant›n›n oturtulmas›n›
zorunlu k›lar. Partinin ilke ve
kurallar›na göre örgütlenmiﬂ
devrimci iç yaﬂam, g›das›n›
devrimci kimlikten al›r.
Kurall› devrimci iç yaﬂant›
düﬂmana vurulmuﬂ bir
darbedir. Küçük-burjuva
kimli¤in ﬂekillendirdi¤i
kiﬂili¤in, al›ﬂkanl›klar›n,
yaﬂam tarz›n›n, keyfiyetçili¤in

ve bireyselli¤in ölümüdür.
Kurall› devrimci iç yaﬂam›n
oturtulmas›, mücadelenin
baﬂar›s›n›n ve süreklili¤inin
garantisidir, partiye verilecek
zararlar›n önüne geçilmesini
sa¤lar. Yabanc› ve ayk›r›
olan›, zararl› olan› aç›¤a
ç›kararak, onun mahkum
edilmesini sa¤lar.
Günlük mücadelenin seyri
içinde ne boﬂa harcanacak
zaman›m›z ne de enerjimiz
olmal›d›r. Kaybedilen zaman,
boﬂa harcanan emek devrimi
kazanma mücadelesinin
gecikmesi demektir. Bu
yüzden harcanacak her
eme¤in ve zaman›n büyük bir
de¤eri vard›r. Devrimcinin
devrimci iç yaﬂam› oturtmas›
bu aç›dan da önemlidir.
Devrimci iç yaﬂam›n
örgütlenmesinde partinin
temel ç›karlar› ve ilkeleri
esas al›nd›¤›nda, proletaryan›n
devrimci disiplini
kuﬂan›ld›¤›nda ve
özümsenerek bir yaﬂam
biçimi haline getirildi¤inde,
aﬂ›lamayacak sorun yoktur.
Küçük-burjuvaziye ait olan
de¤erlerimiz, önyarg›lar›m›z
ve al›ﬂkanl›klar›m›z›
kökünden kurutacak olan
devrimci iç yaﬂam, hata ve
eksiklerimizi aﬂmam›za da
olanak sa¤lar.
Kollektif emekle ilmek
ilmek örerek büyüttü¤ümüz
ve gözbebe¤imiz gibi
korudu¤umuz partimizi yine
kollektifin kendisiyle daha da

güçlendirebilir. Kollektif
eme¤in ve birikimin ürünü
olan partimiz, ancak
kollektifin devrimci iç
yaﬂant›y› oturtmas›yla
korunabilir ve geliﬂebilir.
Kollektif emek partinin
eme¤idir. Kollektif ç›kar
partinin ç›kar›d›r. Bu yüzden
devrimci yaﬂam› ilkeli ve
kurall› tarzda kollektife
maledebilmek, partiye
maledebilmektir.
Kurall› ve disiplinli
yaﬂam, günlük yaﬂam›m›z›n
örgütlenmesinde de rolünü
oynayabilmelidir. Devrimci
için mücadele her yerde ve
yaﬂam›n her alan›ndad›r. Ev
yaﬂam›nda da partili olman›n
getirdi¤i yükümlülüklerle
hareket edilebilmelidir.
Devrimci iç yaﬂant›n›n
örgütlenmesi bu mekanda da
çok önemlidir. Evde geçen
zaman devrime katk›
do¤rultusunda harcanmal›d›r.
Yoldaﬂlar›m›zla
iliﬂkilerimizin temelinde de
partili yaﬂam›n devrimci
tarzda özümsenmesi ve
yaﬂama geçirilmesi vard›r.
Yoldaﬂlar›m›zla iliﬂkilerimiz;
devrimci eleﬂtiri-özeleﬂtiri,
devrimci denetim, sayg›,
sevgi, yoldaﬂça paylaﬂ›m ve
güven üzerine oturtulmal›d›r.
Bu özelliklerin tümü devrimci
kimli¤in olmazsa olmaz
halkalar›d›r. Devrimci kiﬂili¤i
ve kimli¤i ﬂekillendiren bu
de¤erler, yoldaﬂlar›m›zla
kuraca¤›m›z iliﬂkinin sa¤l›kl›
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olmas› ve yaﬂam›m›z›
devrimci tarzda
örgütleyebilmemiziçin
önemlidir.
S›n›f içerisinde
kökleﬂmenin, kal›c›
mevziler elde etmenin
yolu sa¤lam,
disiplinli, devrimci
kadrolara sahip bir
partinin örgütsel
güvenli¤ini garanti
alt›na almas›ndan
geçer. Çünkü, ancak
ve ancak, örgütsel
planda güvenli¤ini
sa¤layabilen bir parti
mücadelede süreklilik
kazanabilir. Örgütsel
güvenlik ise devrimci
iç yaﬂamda kurall› ve
ilkeli bir tarz› en
ince ayr›nt›s›na kadar
oturtmaktan geçer.
Bir devrimci yaﬂam
tarz›n› ne kadar
disipline ederse,
partinin ilke ve
kurallar›na ne kadar
ba¤l›l›k gösterirse, o
ölçüde örgütsel
güvenli¤i de sa¤lam›ﬂ
olur. Disiplinli ve
kurall› iç yaﬂam
örgütsel güvenli¤in
teminat›d›r.
Kurall› ve
devrimci kollektif iç
yaﬂam› tüm kadrolara
ve örgütlere
maledebilmek için,
her partili devrimci
kimli¤i geliﬂtirip
içselleﬂtirmede
üzerine düﬂeni en üst
düzeyde yerine
getirme
sorumlulu¤uyla
yüzyüzedir.
D. Ceren

Küçük-burjuva al›ﬂkanl›klar›
her alanda yenmeliyiz!
Komünist hareketimiz mücadele sahnesine “yeni bir kültür, yeni
bir gelene¤i” yaratma iddias›yla ç›km›ﬂt›. Gelinen yerde s›n›f›n öncü
devrimci partisi bunu yaratmay› baﬂarm›ﬂt›r. Ancak bu, saflar›m›zda
küçük-burjuva zaaf ve al›ﬂkanl›klar›n altedildi¤i, buna karﬂ›
mücadelenin önemsizleﬂti¤i anlam›na gelmiyor.
Polis rejimi alt›nda, egemen s›n›f›n kendini her alanda tahkim
etti¤i koﬂullarda, komünist devrimciler olarak bu sistemi y›kma
hedefiyle mücadele veriyoruz. Zor bir dönemin iﬂçi s›n›f›
devrimcileriyiz, kendimizi böyle niteliyoruz. Egemen sisteme karﬂ›
devrimci mücadele bedeller ödemeyi gerektiriyor, bunun bilincindeyiz.
Ancak, bilincinde olmak ile bunu gerçekten içselleﬂtirmek iki farkl›
ﬂeydir. Bu ise ancak genel bir devrimci kimlikten s›n›f devrimcili¤ine
dönüﬂüm ile baﬂar›labilir. Dolay›s›yla, her alanda küçük-burjuva zaaf
ve al›ﬂkanl›klardan ar›nmak, s›n›f intihar›n› gerçekleﬂtirmek büyük bir
önem taﬂ›maktad›r.
Partimizin yay›nlad›¤› genelgede (Ekim, say›: 218) konu edilen
küçük-burjuva zaaf ve yönlerimiz üzerinde titizlikle durmal›, buna
karﬂ› amans›z bir mücadele vermeliyiz.
Küçük-burjuva zaaf ve al›ﬂkanl›klar›m›z konusu yay›nlar›m›zda
s›kça iﬂlenmiﬂtir. 3. Konferans ve daha kapsaml› olarak Parti Kuruluﬂ
Kongresinde netlik sa¤lanan tart›ﬂma konular›ndan biridir. Zira bunun,
küçük-burjuva devrimcili¤inden kopan hareketimiz için somut bir
karﬂ›l›¤› vard›r.
“Partimiz küçük-burjuvaziye neden güvenmiyor?” deniliyor
sözkonusu genelgede. Çünkü partimiz bir s›n›f partisi olmakla
birlikte, küçük-burjuvazinin mücadele içindeki darl›¤›na ve
s›n›rl›l›¤›na güvenemez. S›n›flar mücadelesi bunu gerektiriyor.
Devrimci mücadele tarihi bunu gösteriyor.
Küçük-burjuva yönlerimize bu gözle bakmal›, küçük-burjuva
zaaflar›m›z›n aﬂ›lamad›¤› sürece kendini de¤iﬂik biçimlerde
üretece¤ini, bilinçli bir tarzda müdahale edilmedi¤i sürece bunun bize
büyük bir faturaya dönüﬂebilece¤ini unutmamal›y›z.
S›n›f intihar› herﬂeyden önce, egemen düzenle olan ba¤lar›
kopararak, yaﬂam› proleter bir tarzda kurabilmekten geçiyor. Ancak
bu elbette bir anda gerçekleﬂemez. Al›ﬂkanl›klar›n gücü bir anda
k›r›lamaz. Bu süreç devrimci mücadele prati¤i içinde sürekli
iﬂleyecektir. Devrimci s›n›f kimli¤i böyle bir süreçte
kazan›labilecektir. Örne¤in, devrimci mücadeleye kat›l›p herﬂeyi göze
alan, en az›ndan böyle düﬂünen bir devrimcinin parti disiplinine ve
gereklerine karﬂ› zay›f davranmas› küçük-burjuva zaaflar›n gücüne bir
göstergedir. Bu zaaf› hiçbir biçimde küçümsememek, tersine ciddi bir
mücadelenin konusu haline getirmek, kararl›l›kla üzerine gitmek
gerekir. Devrimci s›n›f kimli¤ini içselleﬂtirmek bunu gerektirir. En
küçük gibi görünen bir sorunun bile üstünden atlanmamal›d›r.
V. Nidal
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Çürüme, yozlaﬂma ve devrimci de¤erler
Kapitalist sistemin herﬂeyi kendisi gibi
çürüttü¤ünü ve yozlaﬂt›rd›¤›n› söylüyoruz.
Özellikle son yirmi y›lda düzenin insanlar›
nas›l bir yaﬂama mahkum etti¤ini görüyoruz.
Devletin en büyük baﬂar›s› budur. Bask› ve
iﬂkenceyle, medya ve e¤itimle insanlar› kendi
dar yaﬂamlar› d›ﬂ›nda hiçbir ﬂeyle
ilgilenmeyen, tepki göstermeyen varl›klar
haline getirmiﬂtir. Seks, uyuﬂturucu, futbol,
loto, toto vb. yoluyla beyinler esir al›nm›ﬂt›r.
Bu ülkede deprem gibi bir do¤al olay aﬂ›r›
kâra yönelik yap›laﬂmadan dolay› bir felakete
dönüﬂebiliyor. Dört duvar aras›na t›k›lan bir
avuç devrimci tarihte eﬂine az rastlan›r bir
vahﬂetle katlediliyor. Emekçilerin sefalet
ücretlerine mahkum edildi¤i, yirmi milyon
insan›n iﬂsiz oldu¤u, çal›ﬂma saatlerinin
alabildi¤ine uzad›¤›, sosyal haklar›n çok
s›n›rl› oldu¤u ya da hiç olmad›¤› bir ülkede
yaﬂ›yoruz. Ama bütün bunlara karﬂ› insanlar›n
tepkisi henüz s›n›rl›. Kuﬂkusuz bu yirmi
y›ll›k politikalar›n bir sonucu. ‹nsanlar bir
güvensizlik ortam›na sürüklenmiﬂler. Tek
yapt›klar› ehven-i ﬂer mant›¤›yla seçimden
seçime kötünün iyisini aramak.
Ama bu ülkede tüm bask›, iﬂkence ve
katliamlara ra¤men k›r›l›p teslim al›namayan
devrimci bir damar var. Bu damar bir türlü
kurutulam›yorsa, bu toplumdaki devrimci
dinamiklerin bir göstergesidir bu. Peki niye
aç›¤a ç›kart›lam›yor? Evet, terörün yan›s›ra
devletin ideolojik sald›r›lar› da çok boyutlu.
Ama bu kadar sorunun yaﬂand›¤› bir ülkede
devrimci potansiyellerin aç›¤a
ç›kart›lamamas›n› yaln›zca buna ba¤lamak,
kendi misyonumuzu yads›mak anlam›na gelir.
Kuﬂkusuz bu çerçevede irdelenmesi
gereken temelli sorunlar var. Ben yaln›zca
birkaç noktaya dikkat çekmek istiyorum.
Bunlardan birisi gerçekte çok parçal›
olmayan (ki ölüm orucu süreci bunu aç›kça
göstermiﬂtir), ama görüntüde çok parçal› olan
sol hareket tablosudur. Bu parçal›l›k
insanlar›n kafas›n› kar›ﬂt›r›yor. Madem
amaçlar› ayn›, niye ayr› yerde duruyorlar
düﬂüncesi hakim. Bunu k›rmak için bu
dejenere çevreleri politik sahnenin d›ﬂ›na
atmak gerekiyor.

Bir baﬂka etken, bu ülkenin emekçilerinin
geleneklerine ba¤l› olmas›. Özellikle din
önemli bir rol oynuyor. Buradan gelen bir
ﬂükürcülük ve teslimiyet var. Bunu gözetmek
gerekiyor. Bir yerde tanr› yok ile iﬂe
baﬂlarsan›z, insanlar› etkileyemezsiniz.
Bir di¤eri, kad›n üzerinden alg›lad›klar›
namus kavram› çerçevesindeki hassasiyetleri.
Biliyoruz ki, kad›n mücadele içinde
özgürleﬂiyor. Bunun en somut örne¤i Kürt
ulusal kurtuluﬂ mücadelesidir. Kad›nlar› eve
mahkum eden anlay›ﬂ k›sa zamanda
parçalan›yor ve aileler kendi elleriyle
k›zlar›n› gerillaya gönderiyorlar. Tam da bu
sayede kad›n özgürleﬂiyor ve kimli¤ini
buluyor. Ama Türkiye solunda “özgürleﬂme”
biraz yozlaﬂt›r›ld›. Anarﬂistler ve dejenere
çevreler kad›n›n özgürleﬂmesi kavram›n›
çarp›tt›lar. “Özgür iliﬂki” ad› alt›nda yoz
iliﬂkileri savundular, hatta bunu slogan
düzeyine ç›kartt›lar. Bu, burjuva televole
kültürünün sol versiyonudur ve devrimci
de¤erlere yabanc›d›r. Nas›l ki düzen cinselli¤i
kullanarak özellikle gençlerin beynini esir
ald› diyorsak, bu tür sözde “özgür iliﬂkiler”
de soldan yozlaﬂman›n ifadesidir.
Emekçiler yoz ve çürümüﬂ bir tarzda da
yaﬂ›yor olabilirler. Ama onlar sizin yaﬂam
tarz›n›zla, kültür ve de¤erlerinizle,
söylediklerinizle yak›ndan ilgilenebiliyorlar.
Düﬂündü¤ünüz gibi yaﬂad›¤›n›z› gördüklerinde
size büyük bir sayg› duyuyorlar.
E¤er bu ülkede bir ﬂeyleri baﬂarmak
istiyorsak, devrimci kültür ve de¤erleri
içselleﬂtirmeli ve bir yaﬂam tarz› haline
getirmeliyiz. Baﬂta aile yaﬂam›m›z olmak
üzere tüm yaﬂam›m›zla örnek olmal›y›z.
‹nsanlara eﬂini dövme, çocu¤unla ilgilen,
eﬂini mitinglere, konserlere, tiyatro vb.
etkinliklere götür deyip de bunlar›n tersini
yap›yorsak, hiçbir inand›r›c›l›¤›m›z ve
sayg›nl›¤›m›z kalmaz.
Bugün bu ülkedeki devrimci damar› biz
kucaklayabiliriz diyorsak, her bak›mdan
sorumlulu¤umuz büyük. Yapaca¤›m›z her
yanl›ﬂ iﬂ, ataca¤›m›z her yanl›ﬂ ad›m devrime
karﬂ› iﬂlenmiﬂ bir suçtur. Bu konuda
hoﬂgörülü olmamal›y›z.
D. Cemre
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Yeni bir fabrikadan ilk deneyimler
Üç ayl›k bir fabrika çal›ﬂmas› üzerinden,
karﬂ›laﬂt›¤›m zorluklar ve ilk deneyimler
üzerine baz› düﬂüncelerimi aktarmaya
çal›ﬂaca¤›m. Bu fabrika benim için hem
sektör olarak yeni (metal sektörü), hem de
bölge olarak.
‹ﬂe ilk girdi¤inizde herkes ilgilenir,
tan›maya çal›ﬂ›r. Çünkü iﬂçiler aras›nda
gruplaﬂmalar vard›r. Böylece iﬂçiyi tan›yarak
kendi aralar›na almaya çal›ﬂ›rlar. ‹lk günlerde
hemen bütün iﬂçiler “hoﬂgeldin” diyerek belli
bir s›cakl›k gösterirler. Bütün gözler onun
üzerindedir. Ve fabrikaya ilk girdi¤inizde en
önemli noktalardan birisi, iﬂçilerle kurulan bu
ilk iliﬂkilerdir. Çünkü iﬂçiler sizi ilk
sohbetler üzerinden de¤erlendirir, ona göre
davran›rlar.
Çal›ﬂt›¤›m bölümdeki arkadaﬂlarla
“hoﬂgeldin” arac›l›¤›yla ilk tan›ﬂmam›z
gerçekleﬂti. Aralar›ndan bir iﬂçi ters davran›p
k›r›c› bir ﬂekilde davranmaya baﬂlad›. ‹lk
olarak serviste oturdu¤um yerde, “oras› bizim
yerimiz, oradan kalkar m›s›n” diyerek beni
kald›rtt›. Baﬂka bir arkadaﬂ onu eleﬂtirdi.
“Daha yeni geldi, bilmiyor olabilir, böyle
davranmana gerek yok” vb. Ben pek bir ﬂey
söylemedim. ‹kimiz de birbirimize
›s›namad›k. ‹ﬂle ilgili sordu¤um sorulara
isteksiz bir ﬂekilde cevap veriyordu. Bu böyle
sürürken, henüz üç-dört hafta geçmiﬂken, bir
gün önemsiz bir ﬂey üzerine, “salak m›s›n
sen?” diye cevap verdi. Ben orada patlad›m;
“söyledi¤in gerçekte sensin, soru soruyorum,
do¤ru dürüst cevap ver” gibi sözlerle
yan›tlad›m ve karﬂ›l›kl› a¤›z dalaﬂmas› oldu.
Oradaki iﬂçiler bizi sakinleﬂtirdiler. Ba¤›rarak
konuﬂmuﬂtum, beklemedi¤i bir tutumdu. Daha
önce baﬂka yeni giren bir iﬂçiye de böyle
sert davranm›ﬂ, o iﬂçi de susmuﬂtu. Daha
sonra ö¤rendim, istedi¤i bana sözünü
geçirmekti. Bir yandan bakt›¤›mda, çok
gerekli olmayan bir yerde patlam›ﬂt›m. Ama
öte yandan bu olay aram›zdaki iliﬂkileri
de¤iﬂtirdi. Sonradan ö¤rendim, atölye ﬂefinin
yalakas› oldu¤unu.
Daha önce bir yoldaﬂ›n anlatt›¤› buna
benzer bir olay› an›msad›m. Böyleleri

yüzünden daha baﬂtan moralimi bozmamaya
özen gösterdim. Bu olaylar beni ilk
süreçlerde gerçekten de etkilemiﬂti.
Düﬂünüyordum, acaba nerede yanl›ﬂ yapt›m
diye. Çünkü henüz birbirimizi tan›mad›¤›m›z
için nas›l bir insan oldu¤unu
anlayam›yordum. Fazla muhatap olmamaya,
ama tümden de iliﬂkiyi kesmemeye çal›ﬂt›m..
Kendisi de konuﬂmaya baﬂlam›ﬂt›. Bir gün
temizlik yaparken onun da etraf›n› süpürdüm.
Hayret dolu bak›ﬂlarla “sa¤ol, ben
süpürürüm” dedi.
Bu tekil bir örnek olsa da bir ﬂey
anlat›yor. Fabrika çal›ﬂmas›nda bu türden
durumlarla s›k s›k karﬂ›laﬂabiliriz. Çünkü
sermaye s›n›f› “kendi gemisini kurtaran
kaptan” bilincini pompal›yor. ‹ﬂçi s›n›f›n›n
sömürüsünü sürdürmek için binbir yöntem
uyguluyor. Bunun için müdür patrona, ﬂef
müdüre, usta ﬂefe, kimi iﬂçi ustaya yalakal›k
yapar. Her biri kendine grup kurar. ﬁef de
iﬂçilerle muhatap oldu¤undan, iﬂçilerden
kendisine yalakal›k yapmalar›n› ister. Önemli
olan bu tür iﬂçilerle bile iliﬂkileri tamamen
kesmemek, ama gerekti¤i yerde de a¤z›n›n
pay›n› vermektir.
Zorland›¤›m baﬂka bir nokta, sohbetlerde
yarat›c› olamamak. Do¤al sohbet
yetene¤indeki bir eksiklik bu. Bu sorun daha
önce de vard›. Önceki kadar olmasa da belli
yönleriyle hala var. ‹ﬂçilerin ço¤u hayat
koﬂullar›ndan, fabrikadaki çal›ﬂma koﬂullardan
ﬂikayetçi, ço¤unda belli bir tepki var. Daha
önce sendikalaﬂma deneyimi yaﬂand›¤› için,
patron sürekli denetim alt›nda tutuyor iﬂçileri.
Fabrikada ne oluyor, iﬂçiler neler konuﬂuyor,
kim kiminle konuﬂuyor, vb.
Karﬂ›laﬂt›¤›m baz› sorunlar ise, metal
sektörünün kendi içindeki farkl›l›¤›ndan
geliyor. Bu iﬂkolunu henüz yeni tan›yor
olman›n getirdi¤i sorunlar bunlar. Bununla
birlikte baz› deneyimler de kazand›m. S›n›f›n
yap›s›, durumu, taﬂ›d›¤› potansiyel, fabrika
üzerinden genel bir fikir geliﬂtirme, vb.
Yaﬂad›¤›m zorluklar› s›n›f çal›ﬂmas›na
yo¤unlaﬂarak aﬂmaya çal›ﬂ›yorum.
Partili bir metal iﬂçisi
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TK‹P’nin iﬂçi s›n›f›na ve emekçilere 1 May›s ça¤r›s›:

Sosyal y›k›ma, devlet terörüne
ve emperyalist köleli¤e karﬂ›

1 May›s’ta mücadele
alanlar›na!..
‹ﬂçiler, emekçi kardeﬂler!
‹ﬂçi s›n›f›n›n uluslararas› birlik, dayan›ﬂma ve mücadele günü olan 1 May›s’›n
öngünlerindeyiz. Karﬂ› karﬂ›ya bulundu¤umuz Türkiye tablosu, bu y›l›n 1 May›s’›na
ayr› bir anlam ve önem kazand›r›yor. Bugün iﬂçilerin ve emekçilerin birli¤e ve
dayan›ﬂmaya her zamankinden çok ihtiyac› var. Koﬂullar sizleri her zamankinden
daha yak›c› bir biçimde birlik ve dayan›ﬂma içinde mücadele yolunu tutmaya
ça¤›r›yor.
Bu y›l›n 1 May›s’›, a¤›r ekonomik krizin hemen sonras›na denk geliyor. ‹MF
program›n›n çöküﬂünü belgeleyen bu yeni kriz, sizlerin, tüm iﬂçilerin ve
emekçilerin zaten çekilmez olan yaﬂam koﬂullar›na a¤›r bir yeni darbe oldu. Kriz
ülkeyi ve emekçileri bir anda yar› yar›ya fakirleﬂtirmekle kalmad›; iﬂsizli¤e yeni
boyutlar ekledi, emekçi köylünün, zanaatç›n›n ve esnaf›n y›k›m›n› h›zland›rd›.
Haftalard›r zamlar›n ve bir soygun mekanizmas› olarak kullan›lan dolayl› vergilerin
ard› arkas› kesilmiyor. Bunlar patlak veren yeni krizin ilk dolays›z sonuçlar›d›r.
As›l sald›r›n›n haz›rlanmakta oldu¤unu ise hepimiz biliyoruz.
Emekçilerin yaﬂam›n› allak bullak eden bu sosyal y›k›m›, Türkiye üzerindeki
emperyalist kölelik zincirlerinin pekiﬂmesi tamaml›yor. Amerikan emperyalizmi
art›k maaﬂl› memurlar›n› ülkemize “ekonominin patronu” ve fiili baﬂbakan olarak
atayacak duruma gelmiﬂtir. ABD, “15 günde 15 yasa” diyerek, ﬂu günlerde “ulusal
egemenli¤in” simgesi olarak ﬂaﬂaal› kutlamalara konu edilen meclisin gündemini ve
çal›ﬂma h›z›n› bizzat sapt›yor. ABD’nin, ‹MF’nin ve Dünya Bankas›’n›n bir
dedi¤ini iki etmeyen iﬂbirlikçi sermaye iktidar› ise tüm bu dayatmalara kölece
boyun e¤iyor. Krizin a¤›rl›¤› alt›nda bunalan emekçilerin en s›radan istemlerine
bile kulak t›kayanlar, emperyalist odaklar›n her iste¤ini vakit yitirmeksizin yerine
getiriyorlar. DSP’sinden MHP’sine, Ecevit’inden Bahçeli’sine ﬂoven-milliyetçili¤i
bayrak edinerek oy toplayanlar, hükümet olal› beri ABD’ye hizmette birbirleriyle
yar›ﬂ›yorlar ve uﬂakl›kta bütün s›n›rlar› aﬂ›yorlar. Sermaye iktidarlar›n›n
emperyalizme bu gönüllü uﬂakl›¤› elbette nedensiz de¤il. Bu iktidarlar›n dayand›¤›
asalak sermaye s›n›f› göbekten emperyalizme ba¤l›d›r; tüm kaderini emperyalist
dünyan›n kaderi ile birleﬂtirmiﬂ durumdad›r.
Emekçilerin sosyal y›k›m› ile ülkenin köleleﬂmesinin bu birbirini tamamlamas›
gerçe¤i, emekçilerin davas› ile ülkenin gelece¤inin birbirine s›k› s›k›ya ba¤l› olmas›
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anlam›na gelmektedir. Sosyal y›k›ma karﬂ› direnmek emperyalist köleli¤e karﬂ›
direnmek demektir. Yaﬂad›¤›m›z krizin gözler önüne serdi¤i gerçekler ve ortaya
ç›kard›¤› sonuçlar, bunu her zamankinden daha aç›k hale getirmiﬂtir. Bugün güya
krizi aﬂmak için emperyalistlerden üç kuruﬂ kredi dilenenler, bunu elde edebilmek
için yeni bir sald›r› program› uygulamak ve emperyalistlerin yeni dayatmalar›n›
kabullenmek zorundad›rlar.
14 ay boyunca “ülkeyi düze ç›karmak” yalan›yla emekçileri aldatan ve onlara
a¤›r bir ekonomik-sosyal fatura dayatan sermaye s›n›f›, onun ad›na ve hesab›na
ülkeyi yönetenler, ﬂimdilerde ayn› yalan› yineleyerek emekçilere daha a¤›r bir fatura
ödetmeye haz›rlan›yorlar. “15 günde 15 yasa” bu a¤›r faturan›n yaln›zca bir
önhaz›rl›¤›d›r. Bununla iﬂçi s›n›f›na ve emekçilere yönelik yeni sald›r›lar›n zemini
düzleniyor. Türkiye’nin kap›lar› emperyalizmin sömürü ve ya¤mas›na sonuna kadar
aç›l›yor. Sald›r› baﬂar›ya ulaﬂ›rsa e¤er, yaln›zca emekçiler açl›¤›n, sefaletin ve
iﬂsizli¤in daha derin çukurlar›na itilmekle kalmayacaklar. Tekel’inden THY’sine,
Telekom’undan enerji kuruluﬂlar›na kadar ülkemizin tüm stratejik iﬂletmeleri de
emperyalist tekellere peﬂkeﬂ çekilmiﬂ olacak.
Türkiye’yi köleleﬂtirip bugünkü iflasa sürükleyenler, emekçiler için yaﬂam›
cehenneme çevirenler, bütün bunlara ra¤men ayakta kalabilmek içinse, faﬂist bask›,
terör ve yasaklamalar yolunu tutuyorlar. Bunu günden güne daha a¤›r ve sistemli
hale getiriyorlar. Bugünün Türkiye’sinde devlet yasal ve fiili tedbirlerle tüm hak
arama yollar›n› t›kam›ﬂt›r. Hakk›n› aramak isteyen emekçilerin karﬂ›s›na yasak ve
engellemelerle ç›k›lmakta, buna ra¤men hak aramakta ›srar edenlerin kafas›na polis
copu ve jandarma dipçi¤i inmektedir.
Aradan 20 küsur y›l geçti¤i halde bugünün Türkiye’si hala askeri faﬂist rejimin
dayatmas› olan 12 Eylül Anayasas› ile yönetilmektedir. Bu, 20 küsur y›ld›r
uygulanan tüm reçetelere ra¤men hala kriz bata¤›ndan ç›kamaman›n siyasal yüzüdür.
Mevcut anayasan›n hiçbir temel demokratik özgürlü¤e yer vermedi¤ini, baﬂtan baﬂa
bir yasaklar manzumesi oldu¤unu biliyoruz. Zaman içerisinde “Anti-Terör Yasas›”,
“‹ller ‹daresi Yasas›”, “Kriz Yönetim Merkezi” vb. düzenlemelerle, 12 Eylül’den
kalma yasakç› rejim gevﬂetilmek bir yana iyice pekiﬂtirilmiﬂtir. ﬁu günlerde çok
tart›ﬂ›lan ve devletin yapt›¤› katliamlar sonucunda ﬂimdiden onlarca devrimcinin
hayat›na malolan F tipi hücreler de bunun bir parças›d›r. Tüm bu yasal ve kurumsal
düzenlemeler do¤rudan iﬂçilerin ve emekçilerin mücadelesini hedef almaktad›r.
Ankara esnaf eyleminin ard›ndan ‹ller ‹daresi Yasas› çerçevesinde valinin
yasaklamalara giderek Emek Platformu’nun 14 Nisan eylemini engellemesi, bunun en
taze örne¤i olarak önümüzde durmaktad›r.
F tipi hücrelere de buradan bakmak durumunday›z. Mücadele etmek isteyen iﬂçi
ve emekçilerin karﬂ›s›nda ç›kar›lm›ﬂ y›ld›r›c› bir tehdit, bunda ›srar edenlerin ise
götürüp t›k›lacaklar› iﬂkence mekanlar›d›r F tipi hücreler. Tek suçlar› sermayenin ve
emperyalizmin köleli¤ine karﬂ› ç›kmak ve emekçilerin davas› için mücadele etmek
olan devrimci tutsaklar›n F tipi sald›r›s›na karﬂ› gösterdi¤i kararl› direniﬂin gerisinde
de bunun bilincinde olmak vard›r. Hücrelerde bo¤ulmak istenen gerçekte iﬂçi
s›n›f›n›n ve emekçilerin sermayi köleli¤ine karﬂ› mücadele iste¤i ve iradesidir. Bu
iste¤i ve iradeyi yaﬂatmak ve büyütmek isteyen her emekçi, F tipi hücrelerde yi¤itçe
ve büyük bedeller ödeyerek direnen devrimci tutsaklara tam destek vermek, onlar›n
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davas›n› ve mücadelesini kendi davas› ve mücadelesi bilmek zorundad›r.
‹ﬂçiler, emekçi kardeﬂler!
1 May›s’a çok az bir süre kald›. Sermaye s›n›f›, yaﬂad›¤›m›z günleri size yeni
y›k›mlar yaratacak, geçmiﬂtekinden daha a¤›r ac›lar tatt›racak bir yeni sald›r›
program›n›n son haz›rl›klar›n› yapmakla geçiriyor. Yaklaﬂmakta olan 1 May›s’›
sermayeyi bu konuda uyarmak, bu kez krizin faturas›n› ödemeyi öyle kolay kabul
etmeyece¤imizi somut olarak göstermek için etkili bir f›rsat olarak
de¤erlendirmesini bilelim. Üretimi durdurarak geniﬂ kitleler halihde 1 May›s
alanlar›na ç›kal›m. Sosyal y›k›m sald›r›s›na, devlet terörüne ve emperyalist köleli¤e
karﬂ› birli¤imizi ve kararl›l›¤›m›z› sergileyelim. Sonu gelmeyen krizlerin bitmek
bilmeyen faturalar›n› ödemeyi reddedelim. Kriz onlar›n, kapitalist düzenin kendi
krizi. O halde faturay› da onlar ödemek zorundad›rlar. Bu bilinçle 1 May›s
alanlar›nda “Krizin faturas› kapitalistlere!” ﬂiar›n› yükseltelim.
‹ﬂçiler ve emekçiler ya dünden beter sefil ve kölece bir yaﬂama raz› olacaklar,
ya da birlik ve dayan›ﬂmalar›n› güçlendirerek zorlu mücadele yolunu tutacaklar.
Zengin bir mücadele birikiminin ürünü olan tarihsel ve siyasal anlam›yla 1 May›s,
sorunu ve ikilemi önümüze böyle koymaktad›r. Emekçiler olarak 1 May›s’ta ortaya
koyaca¤›m›z tutum bu soruna ve ikileme verdi¤imiz yan›t›n da bir göstergesi
olacakt›r. Sald›r›ya haz›rlanan burjuvazi de bunu böyle alg›layacakt›r. 1 May›s’›n
toplam tablosu, ﬂu günlerde kotar›lmaya çal›ﬂ›lan s›f›r zamdan haz›rl›¤› yap›lan
toplu tensikatlara, h›zland›r›lmak istenen özelleﬂtirmelerden çökertilmek istenen
tar›ma kadar, tüm güncel sald›r›lar›n akibetini yak›ndan etkileyecektir. 1 May›s
kutlamalar›n›n omuzlar›m›za yükledi¤i sorumlulu¤un büyüklü¤üne ve hayati önemine
de buradan yaklaﬂmal›y›z.
Bugünkü koﬂullarda bu sorumlulu¤un hakk›n› gere¤ince verebilmek, tabandan
ortaya koymay› baﬂaraca¤›m›z örgütlü insiyatiflere s›k› s›k›ya ba¤l›d›r. 1 May›s
kutlamalar›nda inisiyatifi hiçbir biçimde sendika bürokratlar›na b›rakamay›z. Bugüne
kadarki tüm deneyimlerin yan›s›ra son kriz patlak verdi¤inden beri sergilenen
tav›rlar, onlar›n ikiyüzlü ve samimiyetsiz sermaye uﬂaklar› olduklar›n› bir kez daha
bütün aç›kl›¤›yla ortaya koymuﬂtur.
Tüm bunlar›n bilinciyle, devrimci taban inisiyatifini h›zla geliﬂtirip örgütleyelim.
1 May›s komiteleri ya da inisiyatifleri kurarak, fabrikalarda iﬂçileri, semtlerde
emekçileri, okullarda ö¤rencileri bunlar etraf›nda birleﬂtirerek, 1 May›s haz›rl›klar›n›
yo¤unlaﬂt›ral›m. 1 May›s’ta üretimi durdurarak geniﬂ kitleler halinde ve militan bir
tutumla alanlara ç›kal›m. Bulundu¤umuz her yeri 1 May›s’›n kutland›¤› alanlara
çevirelim.

Kahrolsun sermaye diktatörlü¤ü!
Kahrolsun emperyalizm!
Yaﬂas›n ba¤›ms›z sosyalist Türkiye!

Türkiye Komünist ‹ﬂçi Partisi
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Okurlardan / Yoldaﬂlardan...
Partili kimli¤i her alanda kazanmal›y›z!
Partili kimlik, kadro sorunlar›, parti disiplini vb. sorunlar parti yay›nlar›nda çokça
iﬂlenmiﬂtir. Parti kuruluﬂ kongremizde de dönemin sorunlar›yla birlikte çok yönlü ele
al›nm›ﬂt›r.
Kuruluﬂunun ilan›n›n ard›ndan düﬂman sald›r›s›yla karﬂ› karﬂ›ya kalan partimiz önemli
kay›plar verdi. Partimiz bu durumu de¤erlendirip, “Devirmeyen darbe güçlendirir” yan›t›n›
verdi. Parti saflar›nda ço¤u yeni yetiﬂmekte olan bizler, ortaya ç›kan boﬂlu¤u doldurmak
göreviyle yüzyüzeyiz. Kadrolaﬂma sorunu temel önemde bir sorun olarak önümüzde duruyor.
3. Genel Konferans’ta ve Kuruluﬂ Kongresi’nde kadro sorunu tart›ﬂ›l›rken, sorunun s›n›f
içinde kökleﬂerek ve s›n›f içinden kadrolaﬂarak, partide proleter damar oluﬂturularak aﬂ›laca¤›
ve mesafe katedilece¤i üzerinde duruluyor. Görev ve sorumluluklar›m›za bu çerçevede
yaklaﬂmal›y›z.
***
“Komünistlik sadece düzenle tüm ba¤lar›n› koparmak, düzen karﬂ› savaﬂmak, düzenden
bir beklentisi olmamakla s›n›rl› de¤ildir. Bunu yapabilirsin, son derece militan ve pervas›z
olabilirsin, ama yaﬂam›na bir bütünlük içerisinde bakt›¤›nda bu s›fat› yine de hak
etmeyebilirsin. Mücadelenin ihtiyaçlar›na ve gereklerine uygun bir yaﬂam tarz› yaratmad›¤›n
sürece de bunu hak etmiyorsun. Komünist kiﬂilik yaﬂam›m›zla iddiam›z›n bir bütünlük
kazand›¤› noktada gerçeklik haline gelebilir.” (3. Genel Konferans, Örgütsel ve Siyasal
Tart›ﬂmalar)
Burada komünist kimli¤in k›staslar› öz olarak verilmiﬂtir. Devrimci mücadelede zaaf ve
al›ﬂkanl›klar›m›zdan ar›nmak, bütünsel bir devrimci dönüﬂüm sürecini yaﬂamak bir komünist
için zorunluluktur.
‹çinden geçmekte oldu¤umuz süreçte kendimizi geliﬂtirmek için yo¤un bir bireysel emek
harcamak zorunday›z. Sorunlar karﬂ›s›nda so¤ukkanl› ve inatç› olmal›y›z. Bulundu¤umuz
organ ya da birimde yoldaﬂlar›n katk›, öneri ve görüﬂlerini almal›, sorunlar› kollektifin
müdahalesi ile çözmeye çal›ﬂmal›y›z. Sorun ve zorluklarla her zaman karﬂ›laﬂaca¤›z. ‹lerleme
tam da bunlar› aﬂma çabas› içinde yaﬂanacakt›r.
***
Sadece fabrikada çal›ﬂ›yor olmak s›n›f devrimcisi olmak anlam›na gelmiyor. Öncülük
ancak pratikte al›nan mesafeyle kazan›labiliyor. ‹ﬂçilere güven vermek, onlar›n yaﬂad›klar›
sorunlar› bilmek, ne düﬂündüklerini kavramak, müdahale ederken bunlar› gözetmek gerekiyor.
‹çinden geçmekte oldu¤umuz süreçte iﬂçi s›n›f›ndan devrimci saflara kolay kolay insan
kazan›lam›yor. Ancak uygulanan ekonomik-sosyal y›k›m programlar›yla iﬂçi s›n›f› ve
emekçiler her zamankinden daha çok devrime ve sosyalizme yak›nlaﬂmas›n›n koﬂullar›
olgunlaﬂ›yor.
‹ﬂçiler çok farkl› kiﬂiliklere ve e¤ilimlere sahiptirler. Bu yönüyle iliﬂkilerde titiz ve
dikkatli ve yarat›c› olmal›y›z Önce dayan›ﬂma ve paylaﬂ›m bilincini geliﬂtirmeli, daha sonra
iliﬂkileri d›ﬂar›ya taﬂ›mal›y›z. Öne ç›kan iﬂçilerle sendikaya, derneklere, siyasi etkinliklere,
mitinglere birlikte giderek iliﬂkiyi ilerletmeliyiz. Yay›nlar›m›z› onlara taﬂ›y›p birlikte okumak
ise bir di¤er sorumlulu¤umuzdur. Özellikle içinden geçti¤imiz süreç, iliﬂkide oldu¤umuz
iﬂçileri geliﬂtirebilmek için yo¤un bir emek harcamay› gerektiriyor.
V. Nidal
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‹lk deneyimler, ilk gözlemler...
Bizler yaﬂam› üreten, ama en kötü
koﬂullarda yaﬂayan iﬂçi s›n›f›n›n mensubuyuz.
Fabrika yaﬂam› tam bir cehennem. Güneﬂin
do¤uﬂuyla birlikte iﬂyerinin o çekilmez, insan
ömrünü çürüten, insan olmam›z› unutturan
sömürü seanslar› baﬂl›yor.
Fabrikada birkaç arkadaﬂla iﬂyeri
koﬂullar› üzerine konuﬂup, neler yapmam›z
gerekti¤ini tart›ﬂmaya baﬂlad›k. ‹ﬂyerindeki
iﬂleyiﬂ, iﬂçiler aras›ndaki çekiﬂmelerin,
birbirlerine tepeden bakmalar›n›n nedenleri...
Gerçi biz nedenlerinin bilincindeydik, ama
somut görünümleri üzerinden anlamaya
çal›ﬂ›yorduk. Çünkü tam da bu sayede
sermaye bizleri bu kadar kolay köleleﬂtirmeyi,
emek-sermaye çeliﬂkisini unutturmay›
baﬂarabiliyor, fabrikada istedi¤i gündemi
oluﬂturup bizleri yönlendirebiliyor.
Çal›ﬂma saatlerimiz sabah sekiz akﬂam
on; yani dört saat zorunlu mesai yap›yoruz.
Mesaiye kalmayan›n eline ç›k›ﬂ› veriliyor.
Tabii d›ﬂarda iﬂsizler ordusu var. Bir gün
sonra fabrikan›n önü yeni gelen arkadaﬂlarla
doluyor.
Fabrikada, sorgu salonlar›na ve yönetim
kadrosuna ayr›lan bir idari bölüm var.
Yönetenler ile yönetilenler aras›ndaki s›n›f
farkl›l›klar› bu mekana da yans›yor. Buras›
son derece konforlu; klima, so¤uk-s›cak su,
so¤uk içecekler. Üretim yap›lan yerin
koﬂullar› ise berbat. Fabrika ikibin metre kare
alana kurulu ve tüm bölümler ayn› yerde.
Kumaﬂ tozu solunum yollar›n› t›k›yor, nefes
al›p vermekte zorlan›yor, bo¤ulacak gibi

oluyorsunuz. Buna makina gürültüsü ve yüz
dereceyi bulan hava s›cakl›¤› eklenince,
yaﬂam çekilmez bir hal al›yor.
Bu koﬂullarda çal›ﬂan bir insan bir süre
sonra insani özelliklerini kaybediyor. Sosyal
varl›k olan bizler adeta makinenin bir parças›
haline getiriliyoruz. Düﬂünmeyen,
sorgulamayan, iﬂçi arkadaﬂlar›yla daha fazla
iﬂ ç›karabilmek için tart›ﬂan bir canavar
yaratmak istiyorlar.
Son dönemde esnek üretim, parçabaﬂ› ve
prim uygulamas› baﬂlad›. Parça baﬂ› çal›ﬂanlar
genelde yirmi yaﬂ›n alt›ndaki iﬂçiler.
Müdürler genç iﬂçilerin hoﬂnutsuzluklar›n›n
fark›ndalar. Onlar› sorgu odalar›na çekip, “biz
de gençlik döneminde sizin gibi
düﬂünüyorduk, ama sabrettik, sabr›n sonu
selamettir” vb. konuﬂmalarla tepkilerini
yat›ﬂt›rmaya çal›ﬂ›yorlar. Prim uygulamas›,
belirlenmiﬂ say›n›n üstünde iﬂ ç›karan iﬂçilere
ay sonunda bütün iﬂçilerin kat›ld›¤› toplant›da
çeyrek alt›n takmak biçiminde oluyor. Amaç,
sahte ayr›cal›klarla iﬂçilerin kendi talepleri
etraf›nda birleﬂmelerini engellemek.
Fabrikada üç hamile bayan arkadaﬂ var.
Oldukça a¤›r koﬂullarda çal›ﬂ›yorlar.
Rahats›zland›klar›nda yemekhaneye
götürüyorlar, on dakika sonra dönüp bantta
çal›ﬂmaya devam ediyorlar. Bunlardan birisi,
oniki saat ayakta kald›¤› için ayaklar›n›n
ﬂiﬂti¤ini, çekilmez a¤r›lar çekti¤ini anlatm›ﬂt›.
Daha sonra bunun üzerinden anlaml› bir
sohbet yapt›k ve Parti program›m›z›n
“Eme¤in Korunmas›” bölümünü anlatt›k...
Komünist bir tekstil iﬂçisi/‹zmir

Partili olman›n anlam› ve önemi...
Siyasal yaﬂam›m›z
boyunca birçok sorunla
karﬂ›laﬂm›ﬂ›zd›r. Ama en can
al›c› sorunlardan biri partiyle
iliﬂkinizin kopmas›d›r. En
az›ndan yeni yetiﬂti¤i, bir
ﬂeylerin yeni ﬂekillenme¤e
baﬂlad›¤› bir dönemde
iliﬂkinin kopmas› genç
yoldaﬂlar› etkilemiﬂtir. Bu

sorunu birçok yoldaﬂ
yaﬂam›ﬂt›r, ben de yaﬂad›m.
‹lk kez devrimci bir hareketle
tan›ﬂ›yorsunuz ve k›sa bir
zaman sonra iliﬂkiniz
kopuyor. Bu gerçekten sizi
çok etkiliyor. Zaman
içerisinde bir güvensizli¤in
geliﬂmesine engel
olam›yorsunuz. Bunun nedeni

ise devrimci kimli¤in
oturmamas›. Uzun süre hiç
kimseyle görüﬂemedim, bu bir
y›l gibi bir zaman kayb›na
yolaçt›. Genç olman›z ve bir
tak›m sorunlar yaﬂaman›z, sizi
bir dönem geriye düﬂürüyor.
Benim o dönem yeniden
ileriye ç›kmamdaki tek neden,
beni örgütleyen yoldaﬂ›n
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yakalanmas› oldu. ‹çimde
inan›lmaz bir kin vard›. Onun
yerini almam gerekiyordu.
Yani her birimiz onun gibi
olmal›yd›k.
Bu beni bir dönem birçok
iﬂ yapmaya zorlad›. Yay›nlar›
düzenli takip etmem, kitap
okumam sorunlar› daha rahat
aﬂmam› sa¤lad›. ﬁu anda
bakt›¤›mda diyebilirim ki, bir
anlam›yla kaybetti¤im bir y›l
var. Ama ileriye bakt›¤›mda,
kazanaca¤›m ve beni
komünist parti militan›
yapacak y›llar var.
Bu sorunlar› geride
b›rakt›¤›ma inan›yorum.
Yak›n süreçte yine iliﬂkim
koptu. Ama geçmiﬂte
yaﬂad›¤›m deneyimler
sayesinde birçok sorunu
aﬂmada zorlanmad›m, aksine
yeni ﬂeyler ö¤renmeme vesile
oldu. Gene bu kopukluk
döneminde ﬂunu daha da iyi
görmeye baﬂlad›m. Bir birey
ne kadar birikimli ve
deneyimli olursa olsun, birey
olarak kald›¤› müddetçe bir
süre sonra tökezlemeye,
devrimci perspektifini
yitirmeye, yorgun demokratlar

kervan›na kat›lmaya
mahkumdur. Brecht’in dedi¤i
gibi, “bir gözün varsa senin,
binlerce gözü var partinin”.
Bir de program›m›z›n ç›kmas›
beni bir nebze rahatlatt›, en
az›ndan ne yapabilece¤imi
daha rahat görebiliyordum.
H. F›rat yoldaﬂ›n
program›m›z üzerine söyledi¤i
bir söz vard›. Bu, yaﬂad›¤›m
sorunlar› çözmem noktas›nda
bana ve her yoldaﬂa ›ﬂ›k
tutacak. Yoldaﬂ ﬂöyle ifade
ediyordu:
“Bugüne kadar biz
program ve tüzü¤ümüzün
önündeydik. Bir siyasal ak›m
ve örgüt olarak vard›k. Ama
henüz program›m›z ve
tüzü¤ümüz yoktu. Demek
oluyor ki ideolojik-politikörgütsel olarak hareketimizi
ba¤layan, temel hedef ve
amaçlar›n› ortaya koyan, yol
ve yöntemini, politik ve
örgütsel tarz›n› belirleyen tüm
parti için ba¤lay›c› bir
çerçeve yoktu. Oysa bugün
art›k var, bir program›m›z ve
tüzü¤ümüz var. Ve partiyi
ba¤layan temeller olarak
ortaya konulduklar› andan

itibaren biz onlar›n
gerisindeyiz. ﬁimdi biz
mücadelemizi ve
örgütlenmemizi ilgilendiren
herﬂeyi onlara göre yeniden
düzenlemek ya da kurmak
sorunu ile yüzyüzeyiz.”
Burada bakt›¤›m zaman,
tek baﬂ›ma olsam bile art›k
program›m›z var, benim
yaﬂad›¤›m sorunlar›
çözebilecek, beni ileriye
taﬂ›yacak partim var. Ve ﬂunu
ö¤rendim ki, iliﬂkilerimizin
kopmas› kötü, ama bunlardan
ders ç›kard›¤›m›z zaman çok
anlaml› deneyimler
kazan›yorsunuz. Art›k tek
baﬂ›ma da kalsam, beni
geriye düﬂürebilecek hiçbir
etken yok. Çünkü art›k bir
program›m›z ve tüzü¤ümüz
var, art›k özlemlerimizin
kurmay› PART‹M‹Z var. Ve
anlad›m ki, yaﬂad›¤›m›z
bunca sorun karﬂ›s›nda ayakta
durmam›z, partimize ve
davam›za olan inanc›m›zdan,
kurmay›m›z›n ideolojik-politik
gücündendir. ﬁimdi kendi
aç›mdan tek sorun partimizin
bayra¤›n› en iyi ﬂekilde
dalgaland›rmak olacak.
D. Alkin/‹zmir

1 May›s faaliyetimiz sürüyor...
Zindanlardaki ölüm oruçlar›nda bedeller ödenerek zafere do¤ru ilerlenirken, iﬂçi s›n›f›n›n
mücadelesinde en önemli tarihi günlerden biri olan 1 May›s’›n yaklaﬂmas› üzerine,
komünistler olarak, bulundu¤umuz bölgede pratik faaliyetlerimizi baﬂlatt›k. Parti
politikalar›n› iﬂçi-emekçilere taﬂ›yabilme amac›yla, sermayenin kapsaml› sald›r›lar›na karﬂ›
birleﬂik militan bir mücadele için 1 May›s’ta kavga alanlar›na ç›k›lmas› ça¤r›s›n› içeren
afiﬂlerimizle E-5 üzerini donatmaya baﬂlad›k. Bahçelievler, Topkap›, Mecidiyeköy, Köprü
giriﬂindeki trafolar› afiﬂlerimizle süsledik.
Çal›ﬂmalar›m›z devam ediyor. Önemli olan›n bölgede iﬂçi ve emekçilerle ba¤lar›
güçlendirme, parti politikalar› do¤rultusunda yerel faaliyeti oturtma oldu¤unun bilincindeyiz.
Pratik faaliyetlerimizin amac› da bu zaten. Süreç bu do¤rultuda bize birçok avantaj sa¤l›yor.
‹ﬂçi s›n›f› savaﬂacak, sosyalizm kazanacak!
Rumeli yakas›ndan komünist iﬂçiler

Okurlardan / Yoldaﬂlardan...
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Ölüm Orucu ﬂehitlerinin an›lar›
önünde sayg›yla e¤iliyoruz...
Cengiz Soydaﬂ / DHKP-C
Adil Kaplan / TKP(ML)
Bülent Çoban / DHKP-C
Gülsüman Dönmez / TAYAD
Fatma Ersoy / DHKP-C
Nergiz Gülmez / TKP/ML
Tuncay Günel / T‹KB
Abdullah Bozda¤ / DHKP-C
Celal Alpay / DHKP-C
Erol Evcil / DHKP-C
Canan Kulaks›z / TAYAD
Murat Çoban / DHKP-C
Gürsel Akmaz / DHKP-C
Ender Can Y›ld›z / TKP(ML)
Sibel Sürücü / TKEP/L

Ve zafer
art›k hiçbir ﬂeyi affetmeyecek kadar
t›rnakla sökülüp
kopar›lacakt›r...
Naz›m H‹KMET

ﬁenay Hano¤lu / TAYAD
Hatice Yürekli / TK‹P
Sedat Karakurt / DHKP-C
Erdo¤an Güler / TAYAD
F. Hülya Tumgan / DHKP-C

Devrimciler ölmez!
Devrim davas› yenilmez!

