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Dönemsel durum ve partinin
sorumluluklar›

Sonu gelmeyen krizleri

 yönetme baflar›s›

Burjuva düzen cephesinde ifllerin nas›l
seyretti¤i üzerinde durmayaca¤›z. Bu, son
kriz vesilesiyle bas›n›m›zda bir kez daha
birçok yönüyle irdelenmifltir. Burada
özellikle vurgulanmas› gereken nokta, sonu
gelmeyen ekonomik krizlere ra¤men,
burjuvazinin iflleri iyi-kötü götürdü¤ü,
kendi ifadesiyle krizi yönetmeyi
baflard›¤›d›r. Ciddi zorluklarla
karfl›laflmadan faturan›n bir kez daha iflçi
s›n›f›na ve emekçilere ödetilmesi bunun
ifadesidir.

Bu kendi bafl›na burjuvazi için sorunu
çözmüyor ve yar›na katmerleflerek
devredilen sosyal-siyasal sorunlar›n a¤›r
yükünden kurtarm›yor. Ama güncel planda
duruma hakim olmay› baflard›¤› da bir
gerçek. Bunu baflarabilmesinin gerisinde
özellikle iflçi s›n›f›n›n denetimi alt›nda
tutulmas›n›n oldu¤u da bir baflka gerçek.

‹flçi s›n›f›n›n güçlü bir ç›k›fl› ve
mücadelesi olmadan bu gidiflin yönünü
de¤ifltirmek ve emekçi hareketinin önünü
açmak olanakl› görünmüyor.

S›n›f ve kitle hareketinde

 t›kan›kl›k

Krizin y›k›c› etkilerine ve onu
tamamlayan yeni sosyal y›k›m program›na
ra¤men s›n›f ve emekçi hareketi cephesinde
anlaml› say›labilecek ç›k›fllar›n

yaflanmamas›, kitle hareketinin bugünkü
durumu hakk›nda bir fikir vermektedir.
‹flçilerin ve emekçilerin derin bir
hoflnutsuzluk içinde olduklar›ndan ve ard›
arkas› kesilmeyen sald›r›lara karfl› bir ç›k›fl
yolu arad›klar›ndan kuflku duyulamaz.
Fakat bu ç›k›fl yolunun bir türlü
bulunamamas›, s›n›f ve emekçi hareketini
iyice yormakta, onu halihaz›rda a¤›rlaflan
bir t›kan›kl›kla yüzyüze b›rakmaktad›r. Bu
durum, s›n›f ve emekçi kitleler içinde bir
çaresizlik duygusuna, bunun da besledi¤i
bir atalete yolaçmaktad›r. Bu çok yeni bir
durum da de¤ildir. ‘99 Temmuz’unda
tabandan gelen ve sendika bürokrasisini
aflan büyük dalgan›n depremle birlikte
k›r›lmas›ndan beri durum afla¤› yukar›
budur.

Burjuvazinin çok yönlü bask› ve
denetim mekanizmalar› ile bunun bir
parças› olan sendikal ihanet çetesinin s›n›f
ve emekçi hareketini düflürmeyi
baflarabildi¤i bir durumdur bu. Y›llard›r
kendini tekrarlayan ve bir kural olarak
hava boflaltma ifllevi gören eylem tarz›na
iflçilerin ve emekçilerin güven ve inanc›
art›k kalmam›flt›r. Buna ra¤men bu
eylemlere zaman zaman gösterilen ilgiyi ve
yer yer gerçekleflen güçlü kitle kat›l›m›n›,
bir türlü k›r›lamayan mücadele iste¤inin bir
göstergesi saymak gerekir yine de. Fakat
özellikle iflçiler cephesinden sendika
bürokrasisini bu tür eylemlere zorlayan
eski taban bas›nc›n›n flimdilerde büyük
ölçüde zay›flad›¤› da bir gerçektir.
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Reformist solda çürüme

ve düzene yamanma

Sol hareketin durumu, kitle hareketinin
mevcut durumunun da olumsuz etkisi
alt›nda, bir bak›ma çok daha kötüdür.
Reformist ve devrimci kanatlar›yla
geleneksel sol ak›mlar›n kitlelerin
mücadelesine, eylemlili¤ine ve
örgütlülü¤üne hemen hiçbir katk›lar›
yoktur. Dahas›, genelde düzenin, özel
planda ise sendika bürokrasisinin yede¤i
olarak hareket eden sosyal-reformist
ak›mlar, bu konum ve tutumlar›yla, kitle
hareketini ve örgütlenmesini üstüne üstlük
tahrip de etmektedirler. 28 fiubat üzerinden
ordu yardakç›l›¤›; EP üzerinden kurulan
tuzaklara verilen tam boy destek; KESK’in
düflürüldü¤ü vahim durum; zindan
direnifline utanç verici ilgisizli¤i zaman
zaman devletin argümanlar›yla konuflmaya
vard›rmalar vb., tüm bu güncel tutum
ve davan›fllar bu gerici rolün
göstergeleridir.

Reformist sol son zamanlarda düzenin
icazet s›n›rlar›na tam olarak teslim
olmufltur. 8 ayd›r süren ve toplumdaki tüm
güçleri, kurumlar› ve kiflileri yerli yerine
oturmakta paha biçilmez aç›kl›klar sunan
zindan direnifli, tüm kanatlar›yla reformist
sol ak›mdaki çürüme ve kokuflmay› da
gözler önüne sermifltir. Bu ak›mlar geçtik
sol siyasal iddialar›, s›radan demokratlar›n
gösterebilece¤i bir ilgi ve deste¤i bile
sunamam›fllard›r, politik sonuçlar›
bak›m›ndan hayati önem tafl›yan bu
direnifle. Üstelik Perinçekçi çete hariç tümü
de hücre sald›r›s›n›n, s›n›fa ve emekçilere
yönelik kapsaml› bir sald›r›n›n kritik bir
alan› oldu¤unu bildikleri, bunu hep
söyleyegeldikleri halde bu böyle
olabilmifltir.

Reformist sol ak›mlar tüm kritik siyasal
sorunlarda düzene tam teslimiyet
içindedirler ve bunu davran›fllar›yla döne
döne kan›tlamaktad›rlar. Birbirini izleyen
yenilgi dönemlerinin dejenere ürünleri
durumundaki bu ak›mlar›n mücadelenin
daha da sertleflece¤i bir aflamada sahneden

silinece¤inden ya da düzenle tam
bütünleflme yolu tutacaklar›ndan kuflku
duyulmamal›d›r.

Kald› ki düzenle do¤rudan ya da
dolayl› yollarla bütünleflmenin ciddi
ad›mlar› daha flimdiden vard›r. Milliyetçi-
kemalist Perinçekçi ‹P art›k devletin bask›
ve terör ayg›tlar›n›n bir uzant›s› olarak
hareket etmekte, onlar›n avukatl›¤›n›
yapmaktad›r. Da¤›lma noktas›na gelen
Avrupac› liberal ÖDP ise kaderini kendisi
gibi bunal›m içindeki düzen soluyla
birlefltirmek haz›rl›¤› içerisindedir. S›n›f
hareketi üzerinden ç›¤›rtkanl›k yapmay›
özgün bir kimlik haline getiren kuyrukçu
liberal EMEP’in geldi¤i noktay› ise krizi
izleyen olaylar göstermifltir. S›n›fa kendi
ad›na söyleyecek hiçbir fleyi kalmayan,
sendika bürokrasisinin kritik bir dönemde
s›n›f ve emekçi hareketine karfl› kurdu¤u
en büyük tuza¤a en hararetli deste¤i veren
bu çevrenin siyasal iflas› bu vesileyle bir
kez daha görülmüfltür.

Tüm bunlar, reformist solun durumuna
iliflkin tespitler, gözler önündeki olgusal
durumlard›r. Bu durum reformist solu
küçümsemeyi de¤il, ona karfl› daha
sistematik bir mücadeleyi gerekli
k›lmaktad›r. Komünistler, reformist solun
maskesini indirme ve kitle hareketinde hala
yapmay› baflarabildi¤i tahribat›n önünü
alma mücadelesini bundan böyle de
güçlendirerek sürdüreceklerdir.

Devrimci-demokrat ak›mlarda

 kötürümleflme

Zindan direnifli süreci, geride kalan 8
ay boyunca geleneksel devrimci demokrat
ak›mlar› hemen tümüyle kendine kilitledi
ve bu ak›mlar›n içinde bulunduklar›
durumu da gözler önüne serdi. ‹çerde
büyük bedeller ödenerek bu denli uzun bir
zaman diliminde ayakta kalmay›
baflarabilen bir direnifle ra¤men bu
ak›mlar›n sergiledi¤i manzara, onlar›n
t›kan›kl›ktan da öte bir kötürümleflme
içinde olduklar›n› bütün aç›kl›¤›yla ortaya
koymufltur. Bir tek kendini tümüyle zindan
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direnifline endekslemifl bulunan DHKP-C
bir ölçüde bunun d›fl›nda kalmay›
baflarabilmifltir.

Bu ak›mlar, zindan direnifli ötesi
toplumsal gündemden, s›n›f ve emekçi
hareketinin yak›c› sorunlar›ndan büyük
ölçüde koptuklar› halde, zindan direniflinin
baflar›s›n› kolaylaflt›racak hemen hiçbir
anlaml› politik aç›l›m ve çaba içerisinde de
olamam›fllard›r. Bu, bu ak›mlar›n bugün
geldi¤i yerdir ve bu ak›mlar bünyesinde
yeni y›k›mlar ve tasfiyeci savrulmalar›n da
rahats›z edici zeminidir. Yenilmemifl,
tersine büyük bir sab›r ve inatla süren bir
direnifli yenilmifl sayarak kendi ataletlerine
dayanak yapanlar›n, önümüzdeki dönemde
kendilerini böyle bir akibetten kurtarmalar›
kolay olmayacakt›r.

Kürt hareketinde bekleyifl

 içinde çürüme

‹mral› teslimiyetinin üzerinden geçen
iki tam y›l, bu çizginin içyüzünü ve
iflas›n› bütün aç›kl›¤›yla gözler önüne
sermekle kalmad›, bu çizgiye angaje olan
Kürt hareketini de aktif bir güç olarak
siyaset sahnesinden neredeyse tümden sildi.
Kürt hareketinin yaflanan kan kayb›na
ra¤men kitle gücünü bir ölçüde korumas›,
bu sonucu de¤ifltirmemektedir. Hareket
siyaset sahnesindeki belirgin varl›¤›n›
çoktan kaybetmifltir ve saflarda sürekli
büyüyen bir umutsuzluk vard›r. Umutlar›n
tüketildi¤i bu edilgen bekleme süreci
saflar› da günden güne çürütmektedir.

‹mral› çizgisindeki Kürt hareketi bu
duruma karfl› çaresizdir ve son zamanlarda
s›k s›k yinelenen savafl tehditleri bir anlam
tafl›mad›¤› gibi, kimse taraf›ndan ciddiye
de al›nmamaktad›r. Durumdan biricik ç›k›fl
yolu, ‹mral› çizgisinin tümden red ve
mahkum edilmesi temelinde yenilenmifl bir
devrimci mücadele çizgisidir. Bunun bir
gere¤i olarak da Türk iflçi ve emekçileriyle
birleflik mücadele yoluna girilmesidir.
Bunun ötesindeki herfley bofl bir laft›r.
Umutsuzlu¤u büyütmekten, çürümeyi
derinlefltirmekten baflka bir sonuç

vermeyecektir.
***

Buraya kadar ortaya en özet biçimde
koyduklar›m›z, genel çizgileriyle bir
mevcut durum tablosudur. Bizim için öznel
bir de¤erlendirme olmaktan çok bir nesnel/
olgusal durum tespitidir. ‹yimserlik ya da
karamsarl›k nedeni de¤il, dönemsel görev
ve sorumluluklar›m›z› do¤ru, isabetli ve
baflar›l› bir biçimde üstlenebilmemizin bir
olana¤›d›r.

K›sa dönemli baflar›n›n diyalekti¤i

Krizi yönetme ve kitleleri dizginleyerek
denetim alt›nda tutma alan›ndaki güncel
baflar›s› ne olursa olsun, Türkiye’nin
burjuva düzeni uzun vadede güçsüz ve
gelecekten yoksundur. Bunu hiç de genel
bir teorik gerçek olarak ya da tarihsel
iyimserlik içinde söylüyor de¤iliz. Ony›llar›
bulan tablonun geliflim seyri ortad›r. Son
20 y›l›n ard›ndan bugün var›lan nokta bile,
kendi bafl›na iflaret edilen bu gerçe¤in bir
göstergesidir.

K›sa dönemli olarak krizi iyi-kötü
yönetmek ve kitlelerin tepkisini kontrol
edilebilir ve katlan›labilir s›n›rlar içinde
tutabilmek bir baflar› olsa bile, bu ayn›
sürecin sonu gelmez krizler olarak
iflledi¤ini ve krizi yönetme imkanlar›n› da
ad›m ad›m tüketti¤ini bilmek gerekir. Bask›
ve fliddeti bu denli kesintisiz ve yo¤un bir
biçimde kullanan, tam denetimindeki
sendika bürokrasisini sürekli bir biçimde
ihanet çizgisinde davranmaya mecbur eden
bir s›n›f›n elinde kulland›¤› bu araçlar,
giderek eski gücünü ve ifllevini de zamanla
kaç›n›lmaz olarak yitireceklerdir. Büyük
güç ve itibar kayb›na u¤ram›fl, her biri için
yüzde on baraj›n› aflmak bile ciddi bir
sorun haline gelmifl düzen partileri tablosu,
bunun daha flimdiden aç›klay›c› bir
örne¤idir. Halk›n en az güvendi¤i
kurumlar›n bafl›nda meclis, medya ve
politikac›lar›n gelmesi bir rastlant› de¤ildir.
Kriz süreçlerinin ve krizi yönetme
baflar›s›n›n zamanla tüketip itibardan
düflürdü¤ü kurumlard›r bunlar.
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Ayn› süreç, örne¤in flu an için en
güvenilir kurumlar aras›nda gösterilen
cumhurbaflkan› ve ordu için de ad›m ad›m
ifllemektedir. “Hukuk adam›” görüntüsü
alt›nda sergiledi¤i birkaç göstermelik jestle
bir anda büyük itibar kazanan
cumhurbaflkan›, flimdi her biri birer “vatana
ihanet” belgesi niteli¤indeki ‹MF yasalar›n›
peflpefle tam bir uysall›kla onaylamaktad›r.
Krizin kurumlar› tüketen çark›d›r bu,
“hukuk adam›” par›lt›s›n› bir anda uysal
‹MF memuru derekesine düflürmektedir.

Ayn› fley ordu için de geçerlidir. Halk
hareketlerini ac›mazs›zca ezen faflist askeri
darbelerin, ABD emperyalizmine ve
NATO’ya elli y›ll›k uflakça sadakatin,
Kürdistan’daki kirli savafl›n, kontr-
gerillan›n beyni ve omurgas›n› bünyesinde
tafl›man›n biriktirdi¤i büyük itibar kayb›n›,
gözlere kül serpmek anlam›na gelen 28
fiubat ç›k›fl›yla bir ölçüde ve bir süre için
hafifletmeyi baflaran sermaye ordusunun bu
manevras› da art›k s›n›rlar›na varm›flt›r. Bu
ayn› ordunun flimdilerde, ‹MF’nin sosyal
y›k›m programlar›na verdi¤i tam destek ve
bunlar›n engelsiz uygulanmas›na yapt›¤›
dipçikli bekçilikle de gözler önündedir.
Emperyalizmin ve NATO’nun Ortado¤u
bekçisi olmakla yetinmeyerek, dünya
jandarmas› ABD ve siyonist ‹srail’le
Ortado¤u halklar›na karfl› kurdu¤u yeni
sald›rgan askeri ittifakla da gözler
önündedir. Emperyalizmin tam denetim
alt›na almak için bölüp parçalad›¤›, kanl›
bo¤azlaflmalar içerisinde tüketti¤i
Balkanlar’da, emperyalizmin hizmetindeki
iflgalci güç olarak da gözler önündedir.
Hortumlanarak bat›r›lan hemen bütün bat›k
bankalar›n yönetim kurullar›ndan bu
ordunun generalleri ç›kmaktad›r.
Ço¤alt›lacak bu tüm temel önemde olgusal
gerçeklerin kriz süreçlerine paralel olarak
kitlelerin bilincinde izler b›rakmamas›
ve anlam kazanmamas› elbette
düflünülemez.

Özetleyerek yineliyoruz: Burjuva
düzenin bugün için belli kurumlar ve
araçlarla krizi yönetmede gösterdi¤i baflar›,
uzun vadede onu zora sokacak tüketici bir

süreç olarak da ifllemektedir. Bir baflka
ifadeyle, düzenin stratejik/yap›sal zaaflar›,
onun güncel üstünlüklerini kemirmekte,
ad›m ad›m zaafa u¤ratmaktad›r.

Burjuvazinin güncel üstünlüklerini ve
olanaklar›n› asla küçümsememeli, fakat
bunu özetledi¤imiz tablonun içinde ele
alarak, uzun vadede onulmaz zay›fl›klar›n›
da görmeliyiz. Bu bize devrim
mücadelesine güvenli ve soluklu bakmak
olana¤› sa¤layacakt›r.

S›n›f ve kitle hareketindeki

 zayf›l›¤›n öteki yüzü

S›n›f hareketi ve emekçiler cephesinde
güncel durum görünürde fazlas›yla umut
k›r›c›d›r. Fakat bu görüntüye aldanmak
aldananlar› temelsiz bir karamsarl›¤a ve
bunlar sol siyasal oluflumlarsa e¤er,
kaç›n›lmaz biçimde tasfiyeci savrulmalara
da götürür.

Kendini tekrarlayan ve elle tutulur
herhangi bir sonuç yaratmayan kitle
eylemleri çizgisi, burjuvazinin ufla¤›
durumunda olan ya da ona tam teslimiyet
çizgisinde hareket eden sendika bürokrasisi
taraf›ndan s›n›f ve kitle hareketine
kurulmufl en büyük tuzak durumundad›r.
Bu eylem çizgisi, eylem içerisindeki
kitlelerin kendine olan güvenlerini ve
mücadele yeteneklerini gelifltiren, birlik,
dayan›flma ve örgütlenmelerini güçlendiren
de¤il, tersine, tüm bunlar› zay›flatan ve
parça parça tüketen bir etkide bulundu
bugüne kadar.

Bugün bu çerçevedeki eylemliliklerin
iflçileri ve kamu emekçilerini art›k
yordu¤u, dahas› onlarda bir güçsüzlük ve
çaresizlik ruh haline yolaçt›¤› bir olgusal
durumdur. Fakat bu ayn› olgunun
gerisinde, sendika bürokrasisine derin bir
güvensizlik ve onlar›n inisiyatifine dayal›
eylemlere giderek büyüyen bir inançs›zl›k
da vard›r. Bu ise tutarl› ve güvenilir
önderlik aray›fllar›n› besleyen bir durumdur.
Yan›s›ra, kitlelerin kendi iç birikim ve
dinamizmlerinden gelen eylemler için
uygun koflullar›n ad›m ad›m oluflmas› ve
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olgunlaflmas› demektir.
Dönemin gerçek devrimcileri, somutta

komünistler, mevcut durumu, umutsuzluk
ve kitlelere güvensizlik nedeni haline
getiren tasfiyeci yaklafl›mlar›n ve
yak›nmalar›n aksine, iflçilere ve emekçilere
güven veren ve onlara ç›k›fl yolu
gösterebilen enerjik bir çal›flman›n olana¤›
olarak görmeli ve de¤erlendirmelidirler.

Reformist ak›mlar›n güçten düflmesi

Bu bizi yeniden sol hareketin mevcut
durumuna getiriyor. Dönemin tüm
geliflmeleri devrimci ve reformist
kanatlar›yla geleneksel sol ak›mlar›
ezmekte, bunaltmakta ve onlarda sürekli
bir biçimde güç ve moral kayb›na yol
açmaktad›r. Reformist ak›mlar›n tüm
hesaplar› ve umutlar› rejimin yumuflamas›
beklentisi üzerine kuruludur. Oysa Türkiye,
sonu gelmez krizler ülkesi olarak, sosyal
çeliflki ve çat›flma etkenlerinin döne döne
güç kazand›¤› bir yerdir. Temel önemde bu
olgusal gerçek ise burjuvaziyi, yumuflama
bir yana, bask› ve terör rejimini daha da
güçlendirme zorunlulu¤uyla yüzyüze
b›rakmaktad›r.

Öte yandan, rejimin devrimci ak›mlar›
ezme ve teslim alma politikas›, son zindan
direnifli sürecinde de görüldü¤ü gibi,
beraberinde s›radan ilerici demokrat
kurulufllar› bile kapsayan bir bask› ve terör
uygulamas› getirmektedir. Do¤al olarak
bundan reformist sol da yer yer pay›na
düfleni almakta, bu da onu daha geri ve
teslimiyetçi konumlara itmektedir. Bu
geliflme ise reformizmi güçten düflüren bir
etkide bulunmaktad›r. Zira düzenin
bas›nc›na bu denli kaba teslimiyet,
içlerinden bir k›sm› hala bir ikiyüzlülük
örne¤i olarak devrimcilik iddias›nda
bulunan bu ak›mlar›n maskesini de
indirmekte, gerçek konumlar›n› gözler
önüne sermekte, bu da onlar› itibar ve güç
kayb›na sürüklemektedir. Bu çerçevede,
reformist sol ak›mlar›n son zamanlarda
iyice itibars›zlaflmas› ve sürekli güç
kaybetmesini, son bir y›l›n olaylar›ndan,

özellikle de zindan çat›flmas›n›n ayr›flt›r›c›
ve kimlikleri yerli yerine oturtucu
yönünden ayr› düflünemeyiz.

Bütün bunlar›n ›fl›¤›nda, reformist solun
eski gücünü ve etkisini yitirmesi anlafl›l›r
bir durumdur. Türkiye gibi bir ülkede,
sahte kimliklerin olaylar›n ak›fl›na ve
çat›flman›n sertli¤ine dayanma gücü ve
olana¤› yoktur. Bu düzen kurumlar› için
oldu¤u kadar sol ak›mlar için de böyledir.
Hele ki, yenilgi dönemlerinin ezip
peltelefltirdi¤i güçlere dayanan reformist sol
ak›mlar için.

Tasfiyeci tahribat› gö¤üsleme

görevi

Bir hayli zedelenmifl, erozyona u¤ram›fl
devrimci-demokrat bir kimli¤in düne kadar
iyi-kötü tafl›y›c›s› olmufl geleneksel küçük-
burjuva ak›mlar›n, ayn› sürecin alt›nda
ezilmelerinde de anlafl›lmaz bir durum
yoktur. ‘90’lar›n ortas›nda semt
hareketlenmesinin sa¤lad›¤› geçici
soluklanman›n olanaklar›n› çoktan tüketen
bu ak›mlar, o zamandan beri sürekli bir
gerileme, zay›flama ve moral erozyon
içerisindedirler. Son zindan süreci ise
içlerinden baz›lar›n›n ideolojik ve politik
aç›dan tasfiyeci bir girdaba nas›l
sürüklendiklerini gözler önüne sermifl
bulunmaktad›r. Bu gruplardan baz›lar›
önlerini bile göremedikleri gibi, geleneksel
direniflçi kimliklerini de h›zla
yitirmektedirler. Sol ve keskin bir
söylemden sa¤ ve teslimiyetçi tutumlara
savrulmalar› için, yaln›zca birkaç ay›n
olaylar› yetebilmektedir.

Her zaman vurgulayageldik; yenilenme
ve kendini aflma yetene¤i gösteremeyen bu
gruplar, gerçekte tarihsel ömürlerini çoktan
doldurmufl durumdad›rlar. ‹çlerinden küçük-
burjuva konumu belirli bir ›srarla tutma
yetene¤ini gösteren bir-ikisi hariç, ötekiler
biraz erken ya da geç, kaç›n›lmaz bir
biçimde tasfiye olacaklard›r.

Komünistler olarak biz bunu anlafl›l›r
buluyor ve ola¤an karfl›l›yoruz. Bizim için
önemli olan; devrimci direnme çizgisini
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güçlendirerek ve güven veren bir çekim
merkezi oluflturarak bu tasfiyeci sürecin
etkilerini s›n›rland›rmak, bu arada mümkün
oldu¤u ölçüde hala diri kalmay›
baflarabilen güçleri/kadrolar› partinin
devrimci çizgisine kazanmakt›r.

Tasfiyeci sürecin panzehiri s›n›f ve

kitle hareketindeki geliflmedir

Tasfiyeci bir bata¤›n içerisinde umutlar›
ve güçleri tüketen Kürt hareketi içinse
söylenebilecek olan k›saca fludur: Kürt
hareketi içinde köklü bir iç hesaplaflman›n
ve ayr›flman›n yaflanmas›, böylece devrimci
ç›k›fllar›n önünün aç›lmas›, Türkiye’nin
genelinde s›n›f ve emekçi hareketinin
geliflme gücü ve temposuyla s›k› s›k›ya
ba¤lant›l›d›r. Bu aç›dan, bugün Kürt
hareketi bünyesindeki emekçilere
yap›labilecek en büyük yard›m, genel
devrimci görevlere yüklenmek, özellikle de
s›n›f hareketinin halen s›k›flt›r›ld›¤›
cendereyi parçalamas›n› kolaylaflt›racak bir
çaba içinde olmakt›r. Bunun ötesinde,
ideolojik mücadele, teslimiyet ve tasfiye
sürecinin teflhiri ve kat› gerçeklerin gözler
önüne serilmesi mücadelesi elbette
kesintisiz bir biçimde sürdürülmek
durumundad›r.

fiunu da ekleyelim ki, teslimiyet ve
tasfiye çizgisinin iflas›n›n herkes taraf›ndan
görülebilir hale gelmesi, kendi bafl›na bu
cephede devrimci ayr›flmalar ve ç›k›fllar
için yeterli de¤ildir. Bu kadar› en fazla
hareketin en diri kadrolar›n›n devrimci
yöneliflini kolaylaflt›rabilir. Fakat tersinden,
taban kitlesinin genifl kesimlerinin
umutsuzluk içerisinde da¤›lmas›na yol açan
bir etkide de bulunabilir. ‹flçi s›n›f› ve
emekçi hareketindeki genel geliflme bunun
önüne geçebilecek biricik gerçek olanakt›r,
bofl hayallere kap›lmamak için bunu hep
gözönünde bulundurmak gerekir.

Günü kurtarmak de¤il gelece¤i

 kucaklamak

Partimiz dönemin tablosunu böyle
görmekte, kendi güncel görev ve

sorumluluklar›na da buradan
yaklaflmaktad›r. Mevcut tablo alt›nda
ezilmek bir yana, onu bütün bir gerçekli¤i
içerisinde yüreklilikle kavramakta,
görevlere her zamankinden daha büyük bir
enerjiyle sar›larak, devrimci ç›k›fl yolu
haz›rlama misyonuyla hareket etmektedir.

Tam da öngörüldü¤ü gibi, devirmeyen
darbe güçlendirdi; yeniden infla sürecinde
katedilen mesafe, partimizi s›n›f hareketine
ve genel devrimci mücadeleye karfl›
sorumluklar›n› her aç›dan daha güçlü bir
biçimde üstlenecek bir noktaya getirdi.
Solda tasfiyeci süreçlerin derinleflti¤i bir
zaman kesitinde, kendini yeniden
örgütleyerek devrimci s›n›f mücadelesi
görevlerini daha etkin ve çok yönlü olarak
üstlenecek bir haz›rl›k düzeyine ulaflmay›
baflarmak, do¤al olarak bir rastlant›
de¤ildir. Partimizin teorik temeli, ideolojik
çizgisi, taktik aç›kl›¤›, örgüt birikimi ve
gelene¤i, ve tüm bunlardan kaynaklanan
moral gücü, bu baflar›y› olanakl› k›lm›flt›r.

S›n›f ve kitle hareketinin mevcut
durumu ile sol hareketin iç karart›c›
tablosu sorumluluklar›m›z› daha yak›c› hale
getirmektedir. Bu sorumluluklar› cesaret ve
güvenle omuzlayaca¤›z. Sorunumuz günü
kurtarmak de¤il, fakat gelece¤i
kucaklamakt›r. Bu devrimci bak›flaç›s›,
güncel durumu ve olanaklar› en iyi bir
biçimde de¤erlendirebilmenin de temel
önkofluludur. Gelece¤i kucaklamak,
gündelik kayg› ve beklentilerden uzak bir
biçimde, gelece¤e yönelik sab›rl› ve
soluklu bir çal›flma da demektir. Baflar›n›n
güvencesi bu bak›flaç›s›nda, buna dayal›
çal›flma tarz›ndad›r.

Kitle hareketindeki gündelik
dalgalanmalara, inifl-ç›k›fllara hiçbir
biçimde tak›lmamal›, buna iliflkin
beklentiler içerisinde olmamal›y›z. Kitle
hareketinin mevcut tablosu, zaman zaman
umut veren ve hareketin kendini
aflabilece¤i izlenimi yaratan baz› ç›k›fllar
say›lmazsa, son on y›ld›r kendini yineleyip
duran k›s›r bir tablodur. Kendili¤inden
büyük bir patlama ya da etkili bir
devrimci önderlik müdahalesi olmad›kça,
bu tablo de¤iflecek gibi görünmemektedir.
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Bunlardan ilkine,
kendili¤inden bir
patlamaya, umut
ba¤lamak ve eli
bö¤ründe böyle
bir olana¤›
beklemek bizim
sorunuz olamaz.
Kald› ki, ortaya
ç›kt›¤›nda böyle
bir olana¤› etkili
ve baflar›l› bir
biçimde
de¤erlendirebilmenin zorunlu temel koflulu
da, yine önden iyi bir haz›rl›k çal›flmas›
içinde olmaktan geçmektedir. Bu ise bizi
kendili¤inden ikinci duruma, yani devrimci
önderlik müdahalesinin özel önemine
getirmektedir. Etkili ve sab›rl› bir haz›rl›k
çal›flmas›yla özellikle s›n›f kitleleri
içerisinde ad›m ad›m güç, etki ve mevzi
kazanmak zorunday›z. Mevcut k›s›rl›ktan
ve açmazdan tek gerçek ç›k›fl yolu olarak,
devrimci s›n›f çizgisi ve program›na
iflçileri ve emekçiler kazanmak zorunday›z.

Taktik alanda ve örgütte yo¤unlaflma

Teorik temelimiz, ideolojik kimli¤imiz,
bunlar›n tarihi devrimci alternatif olarak
somutlanm›fl biçimi olan program›m›z,
ortaya koydu¤umuz iddian›n, üstlendi¤imiz
misyonun temel güvencelerinden biridir.
Fakat bunu devrimci taktik ve örgüt
alan›ndaki üstünlüklerle
bütünlefltirebildi¤imiz oranda, partimizi
s›n›fla gerçek manada buluflturabilir ve
böylece devrimci geliflmeyi güvence alt›na
alabiliriz. Henüz zay›f oldu¤umuz bu alan
do¤all›¤›nda dikkatler›n ve enerjinin da
yo¤unlaflt›r›laca¤› as›l aland›r. Kurulufl
gündeminin özel a¤›rl›¤›na ra¤men parti
kongresinin devrimci taktik ve örgüt
sorunlar› üzerinde kapsaml› bir yo¤unlaflma
yaflamas›, bu çerçevede bir rastlant›
de¤ildir.

Bu iki sorun organik bir bütünlük de
oluflturmaktad›r. Dönemsel devrimci
görevleri kucaklayan isabetli ve etkili bir
taktik çizgi izlenmeksizin, örgütsel ve

dolay›s›yla
kadrosal geliflme
olanakl› olamaz.
Bunun tersi de
ayn› ölçüde
do¤rudur. Etkili
bir devrimci
siyasal çal›flma
için güçlü bir
örgüte ve sa¤lam
kadrolara sahip
olmak
zorunday›z. Fakat

güçlü bir örgüt ile sa¤lam kadrolar› da
ancak etkili, sistematik ve çok yönlü bir
siyasal çal›flma içinde yaratabiliriz. Bu
organik bütünlü¤ü kavramak önemlidir.
Bugünün koflullar› ve ihtiyaçlar› içerisinde
bu ikisi aras›nda ayr›m yapacak, birinden
birine a¤›rl›k tan›yacak durumda de¤iliz.
‹kisi de ayn› ölçüde öncelikli ve yak›c›d›r;
çözümleri ise biribirine s›k› s›k›ya ba¤l›d›r,
içiçedir.

S›n›f çal›flmas›nda araç ve

 yöntem zenginli¤i

S›n›f çal›flmas›nda yeni ve bu kez
sonuç al›c› bir yüklenme çabas› içindeyiz.
Burada en önemli güncel sorun, s›n›f
kitlelerini etkilemenin ve örgütlemenin çok
yönlü olanaklar›n› birarada baflar›yla
kullanabilmektir. Bunu araç, yöntem ve
biçim zenginli¤i olarak da kavrayabiliriz.
S›n›f çal›flmas›nda tek biçimlili¤e, salt belli
araçlara ve yöntemlere tak›l›p kalmak,
kendi bafl›na bununla yol al›nabilece¤ini
sanmak, geçmifl s›n›f çal›flmam›z›n en zay›f
yan›yd›.

Bir tak›m yeni araçlar ve biçimler
denedi¤imiz flu dönemde, kendi bafl›na
bunlara büyük anlamlar ve ifllevler
yüklemek; s›n›f çal›flmas›na tüm cepheler
üzerinden ve olanakl›, döneme uygun
düflen tüm araçlarla yüklenmemek, bizi
geçmiflin k›s›rl›¤› ve sonuçta baflar›s›zl›¤›
ile yüzyüze b›rak›r. Devrimci taktikte
ustalaflmak, bir yan›yla da, çal›flma ve
mücadele araç ve yöntemlerinde bu
zenginli¤i kavramak, somut olarak

Teorik temelimiz, ideolojik kimli¤imiz, bunlar›n
tarihi devrimci alternatif olarak somutlanm›fl
biçimi olan program›m›z, ortaya koydu¤umuz

iddian›n, üstlendi¤imiz misyonun temel
güvencelerinden biridir. Fakat bunu devrimci

taktik ve örgüt alan›ndaki üstünlüklerle
bütünlefltirebildi¤imiz oranda, partimizi s›n›fla

gerçek manada buluflturabilir ve böylece devrimci
geliflmeyi güvence alt›na alabiliriz.
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gelifltirmek, bunlar› dönemin koflullar›na
baflar›yla uygulayabilmektir.

Baflar›yla kadrolaflman›n

önemi ve aciliyeti

Görevlerin baflar›yla üstlenebilmesi için
örgütsel yap›m›z› güçlendirilmesi ve
kadrolaflman›n önemi özel bir aç›klama
gerektirmiyor. Ama burada kadrolaflman›n
önemini ve aciliyetini özellikle vurgulamak
istiyoruz. Konuya iliflkin
de¤erlendirmelerimizde hep ifade
edilegeldi¤i gibi, kadrolaflma kendi bafl›na
insan kazanmak de¤il, bu insanlar› parti
çal›flmas›n›n ve mücadelesinin ihtiyaçlar›na
göre e¤itmek, dönüfltürmek ve
haz›rlamakt›r. Bugün bu aç›dan ciddi
sorunlar›m›z var. Saflar›m›za sürekli yeni,
genç ve deneyimsiz insanlar akmaktad›r.
Fakat bunlar›n parti içinde ya da çeperinde
örgütlenerek e¤itilip kadrolaflt›r›lmas›
sorunu, hala ciddi bir yetersizlik alan›
olarak durmaktad›r önümüzde. Bunda
yeterli baflar›y› sa¤layamamak, parti
örgütlenmesini gelifltirmeyi güçlefltirmekte
ve dolay›s›yla da görevlerin daha etkili bir
biçimde üstlenilmesini zora sokmaktad›r.

Bu, bu dönem üzerinde özellikle
durmam›z gereken bir sorundur. Zaman›nda
kucaklanamayan, çok yönlü teorik ve
pratik, politik ve örgütsel, legal ve illegal
e¤itimden ve deneyimden geçirilemeyen
parti militanlar›n›n geliflimi zaafa
u¤ramakta, sonuçta bu insanlar›n bir k›sm›
ya kaybedilmekte, ya da imkandan çok
soruna dönüflmektedirler. Kadrolaflma
alan›ndaki yetersizli¤in örgütsel darl›kla
s›k› s›k›ya ba¤l› bulundu¤unu, fakat
tersinden de, baflar›yla kadrolaflamaman›n
örgütsel geliflme ve yetkinleflmeyi zora
soktu¤unu bilmek, buradaki içiçeli¤in
bilinciyle sorunun çözümüne yüklenmek
durumunday›z.

Sald›r›lar› gö¤üsleyerek

ilerleyece¤iz

Bütün bu görevleri üstlenmeyi ve bütün

bu sorunlar› çözmeyi, burjuva rejiminin
çok yönlü ve tümden tasfiye etme hedefine
yönelmifl kesintisiz sald›r›lar› alt›nda
baflarmak durumunday›z. Son bir y›l›n
olaylar›, özellikle de hücre sald›r›s›
üzerinden sahnelenen vahflet ve gösterilen
kararl›l›k, rejimin devrimci hareketi
devrimci kimlik yönünden ezmek niyetini
gözler önüne sermifltir. Bu olaylar, tam da
devletin gizli Siyaset Belgesi’nde
öngörüldü¤ü çerçevede, ehlilefltirip teslim
al›nm›fl, düzenin icazet s›n›rlar›na mahkum
edilmifl bir sol yaratma politikas›n›n
anlam›n› somut olarak ortaya koymufltur.

Partimiz devletin bu niyetleri ve
hesaplar› konusunda yeterli aç›kl›¤a,
düflünsel ve moral haz›rl›¤a sahiptir.
Türkiye’de devrimcili¤i bitirmek, burjuva
gericili¤inin bofl bir hayali, gerçekleflmeyen
bir umudu olarak kalacakt›r. Partimiz,
devrimci tarihimizin bu alandaki
birikimlerinin mirasç›s› ve günümüzdeki
tafl›y›c›s› olarak devrimci kimli¤i ayakta
tutmakla kalmayacak, bunu s›n›f
devrimcili¤i flahs›nda ileri ve tutarl› bir
düzeye de yükseltecektir. Bugüne kadarki
tutumu ve prati¤i, bunun daha flimdiden
yeterli kan›tlar›n› sunmaktad›r.

Sorunun bu yönüyle ilgili tüm bu
aç›kl›¤a ra¤men, dahas› bu aç›kl›¤›n da bir
gere¤i olarak, rejimin sald›r›lar›n›
gö¤üslemek, bunu güvenceye alacak bir
politik ve örgütsel konum ve tutum içinde
olmak, günün bir baflka temel görevidir.
‹llegal örgütsel temelimizi büyük bir dikkat
ve özenle koruyaca¤›z, gelifltirip
güçlendirece¤iz. Ayn› flekilde, legaliteden
de etkin ve yarat›c› bir biçimde, çok yönlü
olarak mümkün mertebe yararlanaca¤›z. Bu
ikisini baflar›yla birlefltirip bütünlefltirmek
baflar›n›n zorunlu kofluludur. Bu hayati
sorunun bilincinde olarak ve bu bilinci
derinlefltirip köklefltirmek üzere, partimizin
bu alandaki düflünsel birikimini ve pratik
deneyimini döne döne yeniden incelemek
ve pratik gerekleri konusunda en büyük
dikkati ve özeni göstermek
durumunday›z.



‹flçi-emekçi platformlar› üzerine
Deniz Y›lmaz

Tarihinin en kapsaml› y›k›m
programlar›ndan biriyle yüzyüze olan iflçi
s›n›f›, tüm mücadele birikimi ve iste¤ine
karfl›n, bu sald›r› karfl›s›nda sendika
bürokrasisinin ihanet barikat›n›
aflamamaktad›r. Bundan dolay› özellikle flu
dönem bir çaresizlik içerisindedir. S›n›f
kitlelerine devrimci bir ç›k›fl yolu
gösterilememesi halinde, mevcut olanaklar›n
kaybedilmesinin yan›s›ra, yaflanan tahribat
derinleflecek, hareket daha geri bir noktaya
düflme riskiyle yüzyüze kalacakt›r.

S›n›f hareketindeki t›kan›kl›¤›

 aflma giriflimleri

S›n›f hareketinin bugün acil ihtiyac›,
sermayenin y›k›m sald›r›s›na karfl›, sendikal
ihaneti de aflmay› önüne koyan bir mücadele
program› ve bu program› ete-kemi¤e
büründürecek bir örgütlülüktür. Böylesi bir
mücadele program› ve örgütlülü¤ün
yarat›lmas› görevi temelde s›n›f
devrimcilerinin omuzlar›ndad›r. Birleflik bir
mücadele aray›fl› içerisinde olan, ama
çaresizlik ve örgütsüzlük nedeniyle hareketsiz
kalan s›n›f güçlerini birlefltirmek ve genifl
s›n›f kitleleri karfl›s›na gerçek bir alternatif
programla ç›karmak, s›n›f devrimcilerinin
güncel ve temel önemde bir sorumlulu¤udur.

S›n›f devrimcileri bu sorumlulu¤un gere¤i
olarak, uzun süredir mevcut ihtiyac›
kucaklayacak belli giriflimler içerisindedirler.
Krizin faturas›n› ödemeyi reddetme tutumunu
s›n›f›n acil istemleri ile birlefltiren dönemsel
bir taktik politikan›n somut ifadesi olarak,
iflçi-emekçi platformlar› çal›flmas›n› önlerine
koymufllard›r. Devrimci s›n›f politikas›n› ileri
iflçi ve emekçiler içerisinde yaymak ve
s›n›f›n ileri-öncü unsurlar›n› bu eksende
birlefltirerek harekete geçirmek çerçevesinde
bafllat›lan giriflimler, bu yönlü çabalar›n
somut ifadeleridir.

Platformlar, tüm eksiklikleri ve zay›fl›klar›
bir yana, s›n›f ve emekçi hareketi için nas›l

da yak›c› bir ihtiyaç oldu¤unu pratikte daha
flimdiden kan›tlam›flt›r. Halihaz›rda çal›flma
kendi s›n›rlar›n› aflan bir etki yaratm›fl, farkl›
güçleri bu çal›flma etraf›nda birlefltirmifltir.
Bu durum, güç olunarak politika yap›lmaz,
politika yap›larak güç olunur bak›fl›n›n bir
do¤rulamas› olmufltur. Elbette bunu, s›n›fa
dönük taktik politikas›n›, kendi dar ihtiyaç
ve güçlerinden öteye, bizzat s›n›f›n
ihtiyaçlar›ndan hareketle belirleyen partili
kimli¤in yeni bir baflar›s› saymak gerekir.

Buraya kadar söylenenler, partinin
dönemsel taktik politikas›n›n do¤rulu¤unu ve
bu politikan›n s›n›f hareketinin ihtiyaçlar›
aç›s›ndan ne derece yak›c› bir öneme sahip
oldu¤unu vurgulamak içindir. Oysa, kendi
içerisinde elde edilen s›n›rl› baflar›lara karfl›n,
halihaz›rda platform çal›flmalar›, gerek ortaya
koyduklar› etkinlik ve eylemlilik kapasitesi
aç›s›ndan, gerekse s›n›f hareketinin
ihtiyaçlar›na uygun bir yönelim ve mücadele
çizgisi aç›s›ndan kendisine yüklenilen ifllevin
oldukça gerisindedir.

Araçlar kesintisiz bir etkinlik

süreci üzerinden ifllevli hale gelir

Etkinlik ve eylemlilik kapasitesi aç›s›ndan
mevcut zay›fl›k bir yere kadar anlafl›l›rd›r.
Fakat yönelim ve yürünülen mücadele çizgisi
aç›s›ndan tafl›nan zay›fl›k, platform
çal›flmalar›n›n önünü kesen, s›n›rlayan ve
güdüklefltiren bir rol oynamaktad›r. Bunun
sa¤l›kl› çözümünün, platformlar›n etkinlik ve
eylemlilik kapasitesini de görülmemifl ölçüde
artt›raca¤› ise aç›kt›r.

Sözkonusu zay›fl›k, temelde; s›n›f
hareketinin ihtiyaçlar›ndan yola ç›karak
belirlenmifl bir taktik platformun, ifllevine
uygun bir yap›ya, iflleyifle ve pratik etkinli¤e
kavuflturulamam›fl olmas›d›r. Bunun
baflar›lmas›, yaflanan zay›fl›k ve sorunlar›n
afl›lmas› acil bir gerekliliktir. Çünkü, s›n›f
kitlelerinin yaflad›¤› çaresizlik tablosunu
de¤ifltirmek iddias›yla yola ç›km›fl bir
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giriflimin bofla düflmesi, s›n›f›n ileri
unsurlar›nda umutlar› daha çok k›racakt›r.
Bunun kendisi ileri-öncü iflçilerin gözünde
devrimci s›n›f çizgisini de tart›flmal›
k›lacakt›r.

“Güç olunarak politika yap›lmaz, politika
yap›larak güç olunur” bak›fl›, bugün platform
çal›flmalar›na da rehber edilmek
durumundad›r. Yaflanan sorunun çözümü de,
bu bak›fl›n çal›flmalar›m›za ne denli egemen
k›l›n›p k›l›namayaca¤›na yak›ndan ba¤l›d›r.
S›n›f›n ihtiyaçlar›ndan hareketle belirlenmifl
dönemsel bir taktik platform, e¤er siyasal ve
örgütsel etkinli¤ini yine s›n›f›n ihtiyaçlar›
üzerinden planlay›p örgütleyemezse, daralma,
güdükleflme, giderek
de tümden
ifllevsizleflme
riskiyle yüzyüze
kalacakt›r. Öncü iflçi
platformu s›fat›n›
tafl›yan bir
örgütlülük,
sermayenin
sald›r›lar›na karfl› ve
sendikal ihaneti
etkisizlefltirme
yönünde pratik bir
mücadele program›
ile s›n›f kitlelerinin karfl›s›na ç›kam›yorsa
e¤er, bu platformun yaflama flans› zaten
olamaz. Genifl s›n›f güçlerine ulaflamamak ve
s›n›f›n gündemine girememekle kalmaz,
eldeki birikimi yitirme sorunuyla da yüzyüze
kal›r. fiu gerçek unutulmamal›d›r: Mücadele
örgütleri ancak bir mücadele sürecinin ürünü
olarak do¤abilirler ve bir mücadele süreci
üzerinden yaflamlar›n› süreklilefltirebilirler.

Platformlara gösterilen ilgi belirgin

 bir aray›fl›n ifadesidir

Konuyu çal›flmalar›n pratik seyri ve
çal›flmalara kat›lan iflçilerin ilgisi üzerinden
biraz daha açal›m.

Bafllat›lan her platform giriflimi, hem bu
giriflimi bafllatan güçlerimiz, hem de platform
çal›flmalar›na kat›lan s›n›f güçleri taraf›ndan
büyük bir heyecanla karfl›lanm›flt›r. S›n›fa
dönük bir taktik silaha sahip olmak,
beraberinde, s›n›f kitleleriyle ba¤ kurma ve

onlar› harekete geçirme olana¤›n› getirmifltir.
Bu giriflimler sayesinde birçok iflçi politik
çizgimiz do¤rultusunda seferber edilebilmifltir.
Kendi güçlerimizin bu ad›m› heyecanla
karfl›lamas› bundand›r. Platform çal›flmalar›
ile ba¤ kurulan iflçiler ise, ihtiyac›n› büyük
bir yak›c›l›kla duyduklar› sorunun çözümünü
gördükleri yerde, benzer bir heyecanla,
platform çal›flmalar›na güvenle kat›lm›fllard›r.

Bunu anlamak için s›n›f kitlelerinin
yaflad›klar› duruma bir kez daha bakal›m.
Bugün konufltu¤umuz hemen her iflçi,
mücadele etmek gerekti¤ini söylemekte,
sendika a¤alar›n›n ihanetçi kimliklerini net
bir flekilde ifade etmektedirler. Çözüm

olaraksa, hemen
tüm iflçilerin
kafas›nda
birleflmek fikri
vard›r. Ama bu
nas›l olacakt›r
sorusunun yan›t›
kafalarda aç›k
de¤ildir. Bu
belirsizli¤in bir
yönü de s›n›f
kardefllerine
güvensizlik olarak
kendisini

göstermektedir.
‹flte biz, tam da s›n›f kitlelerinin

yaflad›klar› bu tablo üzerinden bafllatt›¤›m›z
giriflimlerle, iflçilere, haydi sald›r›lara ve
sendikal ihanete karfl› birlefliyoruz deme
meflrulu¤unu buluyoruz. ‹flçilere ne denli
baflar›l› ve tok bir biçimde bu iddiam›z›
götürebilirsek, gösterdikleri ilgi de o denli
büyük oluyor. Bu nedenledir ki, platform
çal›flmalar› k›sa sürede birçok ileri öncü
iflçiyi bünyesine katabilme baflar›s›
gösterebiliyor. Sonuçta, ihtiyaçlar›na yan›t
buldu¤unu hisseden iflçiler harekete geçiyor,
çal›flmada inisiyatif ve görev al›yorlar.

Bu, esas›nda platformlar›n nas›l geliflip
güçlenece¤i, nas›l ileriye tafl›naca¤›
sorusunun yan›t›n› da vermektedir.

Örgütlülükler ihtiyaca yan›t verdikleri

 ölçüde geliflebilirler

‹flçiler kendi ihtiyaçlar›na yan›t

 ‹flçiler kendi ihtiyaçlar›na yan›t verebilece¤ini
hissettikleri oranda, bu türden giriflimlerin

örgütlenmesine istekle ve güvenle
kat›lmaktad›rlar. Yine bu giriflimler, s›n›f

hareketinin ihtiyaçlar›na yan›t olabildikleri
oranda, geliflip güçlenebilmektedirler.

Platformlar, s›n›f›n ileri öncü güçlerinin temel
sorunlar› etraf›nda birlefltikleri bir mücadele
örgütü olma amac›n› tafl›yorlarsa, ancak bu

ifllevlerine uygun hareket edebildiklerinde s›n›f
kitlelerinin ilgisini kazanmay› baflarabilirler.
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verebilece¤ini hissettikleri oranda, bu türden
giriflimlerin örgütlenmesine istekle ve güvenle
kat›lmaktad›rlar. Yine bu giriflimler, s›n›f
hareketinin ihtiyaçlar›na yan›t olabildikleri
oranda, geliflip güçlenebilmektedirler.
Platformlar, s›n›f›n ileri öncü güçlerinin
temel sorunlar› etraf›nda birlefltikleri bir
mücadele örgütü olma amac›n› tafl›yorlarsa,
ancak bu ifllevlerine uygun hareket
edebildiklerinde s›n›f kitlelerinin ilgisini
kazanmay› baflarabilirler. Aksi durumda,
bafllang›çta mücadeleyi örmek için bir araya
gelen iflçiler de, platformun ihtiyaçlar›ndan
uzak bir yap›lanma oldu¤unu görüp
uzaklaflacaklard›r.

Nitekim mevcut çal›flma ve
giriflimlerimizin karfl›laflt›¤› en temel sorun
halihaz›rda bu alanda yaflanmaktad›r. ‹lk
etapta platform ihtiyac› üzerinden yap›lan
ça¤r›larla ulafl›lan olanak ve güçlerin, bu
platformlar ifllevine uygun bir mücadele
çizgisi ve program›, buradan gelen somut
hedeflere sahip olamad›klar› yerde, daralmaya
ve güdükleflmeye bafllamas› son derece
do¤ald›r. Bu temel önemde nokta
unutulmamal›d›r.

S›n›f kitleleri sald›r›lar, sendikal ihanet ve
bunun karfl›s›nda birleflmek gereklili¤i
konusunda belli bir bilinç aç›kl›¤›na
sahiptirler. Dolay›s›yla yaln›zca bu sorunlar›
yineleyip duranlar›n› iflçileri kazanma flans›
olamaz. Platform gibi bir mücadele örgütü
iddias›yla ç›k›p da bu iflçilerin zaten bildi¤i
bir tak›m gerçekleri yinelemekten öteye
gidemeyenler ise, iflçiler taraf›ndan ciddiye
al›nmaz. Hatta flimdi bile baz› iflçiler, “biz
bu tür çal›flmalar› çok gördük, bu tür
platformlar bir ihtiyaç ama art›k güvenimiz
kalmad›” diyerek, çal›flmadan uzak
durabilmektedirler. E¤er platformlarla ortaya
koydu¤umuz iddian›n gereklerini pratik
özenle ve büyük bir enerjiyle yerine
getiremezsek, iflçilerin tafl›d›¤› bu güvensizlik
daha da derinleflecektir.

Somut hedeflere ba¤lanm›fl bir

mücadele program›n›n önemi

1 May›s’tan k›sa bir süre önce kurulan
platformlar hedeflerine 1 May›s’› koymufllar

ve bu do¤rultuda bir haz›rl›k program›
ç›karm›fllard›. Net bir hedef do¤rultusunda
sürdürülen çal›flmalar belli bir canl›l›k ve
etkinlik düzeyi ortaya ç›karabilmiflti. Ancak
bu platformlar 1 May›s sonras›nda önlerine
somut bir hedef koyamam›fl, bu nedenle belli
sorunlarla yüzyüze kalm›fllard›r.

Sorunlar› aflmak, platform çal›flmalar›n›
hedefine uygun bir mücadele program›
do¤rultusunda yo¤unlaflt›rmaktan geçmektedir.
Hedefine ba¤lanm›fl bir mücadele program›
ve buna uygun bir pratik faaliyetle iflçilere
güven verebilir, onlar›n deste¤i ve kat›l›m›
sa¤lanabilir.

Herfley s›n›f› partiye kazanmak amac›na
ba¤lanmal›d›r. S›n›f›n mevcut tablosu ile
mevcut güç ve olanaklar›m›z
düflünüldü¤ünde, bu oldukça ileri bir hedef
olarak görülebilir. Ama salt dönemsel
takti¤imizin gücüyle ve s›n›rl› çabalarla
anlaml› s›n›f güçlerini k›sa sürede harekete
geçirme baflar›s›n› gösterebiliyorsak, hedefe
kilitlenmifl bir devrimci pratik çaban›n
üstesinden gelemeyece¤i hiçbir fley olamaz.
Yeter ki bu bilince sahip olal›m, partili bir
iddia ve sorumlulukla davranal›m. Tersi
durumda, s›n›f› kazanma iddias› alt› bofl bir
iddia olarak kalacakt›r.

Güçlerimizin platformlar›n ifllevine uygun
bir bilinç aç›kl›¤›na ve buradan gelen bir
inisiyatife sahip olmamalar›, yaflanan
sorunlar›n temel nedenidir. Bilinç aç›kl›¤›n›n
olmad›¤› yerde bu tür platformlar ya 1
May›s’a endeksleniyor, ya onlara dar
ihtiyaçlardan bak›l›yor, ya da eldeki birikime
güvensizlik duyuluyor. Hedefler konusundaki
belirsizlik, beraberinde faaliyeti günü
kurtarmaya dönük ele almay› getiriyor.

Bu aç›dan, tüm güçlerimizin partinin
dönemsel politikas›n› anlamak ve özümsemek
plan›nda bir çaba içerisinde olmalar›
gerekmektedir. Yine geçmifl deneyim ve
de¤erlendirilmelerin gözden geçirilmesi ve
döneme iliflkin dersler ç›kar›lmas› bir
zorunluluktur. Yan›s›ra, parti yay›n organlar›
da bu sorunu döne döne ele almal›, yol
gösterici çözümler sunabilmelidir.

Herfley s›n›f› parti çizgisine ve

önderli¤ine kazanmak için!
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Sorulara yan›tlar...

‹flçiler ve parti üyeli¤i
H. F›rat

Yoldafllardan birinin bir sorusu var,
söyledi¤i özetle fludur: Burada parti üyesinin
görevleri tan›mlan›rken, epey kapsaml›,
bütünsel ve ideal bir devrimcilik tablosu
konuluyor ortaya. Oysa mücadele içerisinde
flu veya bu oranda samimiyetle yer alan ve
partiye de kat›lmak isteyen parti sempatizan›
iflçiler ç›kacakt›r. Parti onlar›n karfl›s›na bu
düzeyde bir devrimcilik beklentisiyle mi
ç›kacakt›r? Onlar›n baflvurusunu buradaki
koflullarla m› karfl›layacakt›r?

Yoldafl, do¤al olarak flunlar› da
ekleyebilirdi sorusuna: Bu, partiyi darl›¤a
mahkum etmez mi? Bu yükümlülükler
silsilesi, partinin kap›s›n› proleter kökenli
olanlara büyük ölçüde kapatm›fl olmaz m›?

Kriterler, koflullar ve parti üyeli¤i

Asl›nda parti üyeli¤i tan›m› üzerinden
söylenenlerin içinde bu yan›tlar aç›k ya da
örtük bir biçimde var. Genel planda bir
partinin temel üyelik kriterleri üzerine somut
yorum, birkaç temel önemde öznel ve nesnel
etkene ba¤l›d›r. Bir, öznel bir etken olarak,
öncelikle partinin büyüme ve olgunlaflma
düzeyine; iki, nesnel bir etken olarak, içinden
geçilen özel siyasal koflullara; ve üç, partiyi
kuflatan d›fl koflullar anlam›nda yine nesnel
bir etken olarak, s›n›f mücadelesinin geliflme
düzeyine ve seyrine...

Parti üyeli¤ine iliflkin asgari kriterlerin
yorumu, bafll›ca bu üç temel etkene ba¤l›
olarak ele al›n›r. Ve öyle dönemler gelir ki
dedim, mücadelenin alevlendi¤i bir aflamada,
flu veya bu fabrikadan partiye akan iflçi
gruplar›, içinde yönetici çekirdeklerin de
oldu¤u genifl parti birimlerine dönüflür. Parti
kap›lar›n› saflar›na s›n›ftan bu tür ak›fllara
cesaretle açar. 1905 Devrimi döneminde
Bolfleviklerin, parti örgütünün profesyonel
omurgas›n› korumak kayd›yla, yar›-legal hale
getirerek ve kitlesel çapta iflçi ak›fllar›na
açarak, partinin örgütsel yap›s›nda gündeme
getirdikleri de¤ifliklikleri bunu örnek verdim.

‹flçi üye adaylar›na karfl› esneklik

‹yi ama, partiye samimiyetle ba¤l›
olmakla birlikte, daha çok bir profesyonel
devrimcinin özellikleri olarak tan›mlanan
buradaki bir dizi yükümlülü¤ü yerine
getiremeyen iflçi baflvurular› ne olacakt›r
sorusuna yine de yan›t gerekli denilecektir.

‹flçi s›n›f› devrimcileri olarak biz
komünistler, iflçi s›n›f›na ve iflçi s›n›f›
saflar›ndan ç›kan devrimci bireylere elbette
öncelikle güveniyoruz. ‹flçi s›n›f›, içinden
davaya ba¤l›l›kta en sa¤lam militanlar›
ç›kartabilecek tutarl› devrimci tek s›n›ft›r.
S›n›f›n saflar›ndan ç›kan devrimcilerin
üstünlükleri ve zay›fl›k alanlar› da iyi kötü
bilinmektedir; konuya iliflkin tart›flmalarda
sorunun bu yönü s›kl›kla ortaya konulur.

Ama soruna daha somut, bugünkü durum
üzerinden bak›ld›¤›nda, s›n›f hareketinin
bugünkü gerili¤ine de ba¤l› olarak, bir
partiye yak›nl›k duyduklar› halde, de¤il
burada tan›mlanan yükümlülükleri yerine
getirmek, partinin herhangi bir organ›na
girmekten kaç›nabilen iflçi sempatizanlar
pekala olabiliyor. Partinin illegal örgütüne
büyük sayg› ve güven duyan, ama bu örgüt
içinde yer almaya da pek ya da kolay kolay
yaflamayan, çok say›da iyiniyetli parti
taraftar› iflçi de olabiliyor, nitekim var da.
Do¤al olarak bunlar bu halleriyle parti
üyeli¤ine kabul edilemezler.

Ama bunun d›fl›nda, partiye samimiyetle
ba¤l› olan, partinin örgütsel denetimi alt›nda
çal›flan çeflitli iflçi üyeleri almakta temkinli
davranmak bir yana bunlar› partiye girmeye
cesaretlendirmek için özel bir çaba
harc›yoruz, parti üyesi olmalar› için onlar›
özel tarzda teflvik ediyoruz. Bu konuda
partinin dar kap›c› tavr› bir yana, tersine, iflçi
sempatizanlar›n cesaretsizli¤i, kendilerini
haz›r hissetmemeleri, önümüze afl›lmas›
gereken bir engel olarak ç›k›yor. Bunun
gerisinde hiç de tüzükte yeralan
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yükümlülükler silsilesi yok. Burada önemli
olan, parti üyesi olmak isteyenin bu
hükümlere uygun hareket etme iste¤inde ve
kararl›l›¤›nda olmas›d›r, buna iliflkin net bir
irade beyan› ortaya koymas›d›r. Bunun
ötesinde bir engel yok.

Önemle alt›n› çizdim, yeniden çiziyorum;
parti, saflar›na kat›lan üyelerini bu temel
üzerinden e¤itmek ve gelifltirmekle
yükümlüdür. Her bir üyenin bafllang›çta bunu
ne kadar yerine getirebilece¤i göreceli bir
durumdur, kifliden kifliye de¤iflir. Partinin
düflünce yaflam›na aktif bir biçimde kat›lmak,
bir tüzük hükmüdür örne¤in. Ama partinin
düflünce yaflam›na aktif olarak kat›lamayan
baz› yerel yöneticiler bile olabilir pekala,
böyle fleyler de mümkündür. Dolay›s›yla,
burada, tüzü¤ümüzün parti üyesinin görevleri
bölümünde, s›n›f bilinçli bir proleterin parti
saflar›na kat›lmas›n› engelleyebilecek herhangi
bir hüküm yok.

Ne diyor tüzü¤ümüzün ilgili bölümünün
örne¤in b fl›kk›? “Parti çizgisini ve
kararlar›n› hayata geçirmek için azami çaba
harcamak.” Bir devrimci proleter bunu
herkesten daha fazla yapmak potansiyeline
sahiptir gerçekte. Buna gücü ve kapasitesi ne
kadar yeter, bu ayr› bir mesele. “Azami çaba
harcamak”; bu bir teflviktir, bir yol ve yön
göstermedir, bir anlamda her parti üyesinin
ulaflmakla yükümlü oldu¤u ideal partili
düzeydir. Acaba partiyi büyütmek için bugün
bir bütün olarak ne kadar “azami çaba”
harc›yoruz? Tart›flmaya aç›k ve yan›t› tek tek
üyelerden öte bir sorudur bu.

Bizim insanlarda bafllang›çta arad›¤›m›z en
temel özellik, mücadelede ve partiye karfl›
inanç ve samimiyet, yan›s›ra geliflmeye aç›k
olma iste¤i ve durumudur. Özellikle iflçi
üyelere karfl› pozitif, onlar lehine bir
hassasiyetimiz ve esnekli¤imiz var, de¤il ki
bu konuda darkap›c› ya da afl›r› temkinli
davranmak. Ama kuflkusuz peflinen büyük bir
çekingenlik ifade eden, ben mevcut
durumumla çok az fley verebilirim, bu
nedenle de partinin samimi bir taraftar› olarak
kalmak isterim diyen bir iflçiye de, kalk›p
herfleye ra¤men gel, parti üyesi ol, denilemez.
Denilirse bu zamanla partinin düzeyinin
düflürür, devrimci kimli¤ini ve öncülük
misyonunu zaafa u¤rat›r.

Ama geliflmeye aç›k iflçileri daha

geliflmelerinin ilk safhalar›nda parti saflar›na
mümkün mertebe almak, sadece buradaki
tüzük hükümlerinin do¤ru bir yorumu de¤il,
partinin bu döneme iliflkin politikas›n›n da
çok özel bir tercihi olmak durumundad›r.
‹flçileri cesaretle partiye almal› ve h›zla bu
örgütlü konum üzerinden e¤itmeye
bakmal›y›z. Bizi bo¤acak, partimizin niteli¤ini
zorlay›p düflürecek kadar bir iflçi ak›n› yok
zaten bugün ortada. Biz cesaretle iflçileri parti
saflar›na al›r›z ve en iyi biçimde e¤itmeye
bakar›z. Bütün sorun parti sempatizan›
iflçilerin de bunu istemelerinde, bu konuda
cesaretli davranmalar›nda.

“Kriterlerde titizlik” ad›na darl›¤a

Sempatizan militanl›k ile parti üyeli¤i/parti
kadrosu farkl› durumlar› ifade etmekle
birlikte, birbirleri ile ba¤lant›l› kavramlard›r
da. Her sempatizan militan asl›nda potansiyel
bir parti aday›d›r. Bizim parti örgütlenmesine
iliflkin kongre tart›flmalar›m›zda; titiz
davranmak ad› alt›nda partinin birçok
sempatizan militan›n›n partiye almamak,
böylece asl›nda partiyi örgütsüzlü¤e mahkum
etmek zaaf› sert biçimde elefltirilmektedir. Bu
güya örgütsel titizlik ad›na yap›l›r. Ama biz
böylece, çekirde¤imiz sa¤lam kals›n ad›
alt›nda, sadece örgütsüzlü¤e neden oluruz,
parti örgütünün darl›¤›n› süreklilefltiririz.

Bu sorun kongremizde etrafl›ca tart›fl›lm›fl
ve elefltirilmifltir. Burada parti örgütünü
gelifltirip yaymay› ihmal etme biçiminde bir
temel zaaf oldu¤u vurgulanm›flt›r. Titizlik
gibi görünen bu tutumun gerisinde, gerçekte
partiyi örgütsel yap› olarak gelifltirmemek
gibi bir pasifli¤in oldu¤u, son derece aç›k bir
biçimde ortaya konulmufltur. Çevremizdeki
insanlar› cesaretle partiye alal›m ve aday üye
yapal›m, ama onlar› e¤itmeyi de kendimiz
için ciddi bir sorun haline getirelim
denilmifltir. Cesaretle partiye alacaks›n›z ve
sa¤lam bir örgütsel-siyasal yaflam içinde h›zla
e¤iteceksiniz.

Al›yoruz, ama çok geçmeden problemli
hale geliyor birçok yeni aday üye
denilecektir. Bu itiraz ya da yak›nmaya
verilecek yan›t fludur: Demek ki sa¤lam ve
sa¤l›kl› bir örgüt yaflam› kuram›yorsunuz,
dolay›s›yla saflar›n›za ald›klar›n›z› kendinize
benzetemiyorsunuz. Böyle bir durumda ise,
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elbette birçok yeni üye aday› problemli hale
gelir, dahas› bir süre sonra organ›n›z› ve
çal›flman›z› geriye çeker, zaafa u¤rat›r.

Yeni üye adaylar› bafllang›çta, partiye
al›nd›klar› o ilk evrede, genellikle büyük bir
iyiniyet ve heyacan›n yan›s›ra, bundan da
kaynaklanan potansiyel bir ilerleme gücü
tafl›rlar. Partiye ilk kat›lan insanda partiye tabi
olma, partinin çizgisi ve de¤erleri
do¤rultusunda kendini gelifltirme iste¤i ve
e¤ilimi vard›r. Ama parti buna zaman›nda yan›t
veremedi¤inde, bir süre sonra o insan sorun
olmaya bafllar ve parti için bir a¤›rl›¤a
dönüflür. Partiyi geri çekmeye, kendi geri
e¤ilim ve tercihlerini partiye dayatmaya kalkar,
o zaman da ciddi bir problem haline gelir.

Böylesi durumlarda kalk›p, aman bu tür
insanlar› partiye zamans›z alman›n sonuçlar›
iflte bunlar, gelip probleme dönüflüyorlar; bu
nedenle bundan böyle sa¤laml›¤›ndan emin
olmad›kça bu türden insanlar› partiye
almayal›m derseniz, partiyi yine ayn› k›s›r
döngüye, ayn› darl›¤a ve örgütsüzlü¤e
mahkum edersiniz. Kendi kusurlar›n›z›n ve
yetersizliklerinizin faturas›n› partiye ve
partinin genç ve deneyimsiz üye adaylar›na
kesmifl olursunuz.

Sempatizan militan konumu, partiye geçifl
için bir ön aflamad›r. Partinin görevi
durmadan sempatizan militan›ndan yeni üye
aday› haz›rlamak ve ç›karmakt›r. Bunun
yapamayan bir parti, kadrolaflam›yor, kendini
örgütsel yap› olarak gelifltirme sürecinde
ciddi zaaflar yafl›yor demektir.

Parti üyeli¤i ve kadrolaflma

Parti üyesi ile kadrosu da, birbiriyle
ba¤lant›l› olmakla birlikte, tümüyle özdefl
kavramlar de¤ildir. Parti üyesi, tüzükte
tan›mlanm›fl koflullar çerçevesinde partiye
kabul edilmifl kiflidir. Bu koflullarda partiye
al›nm›fl her kifli, parti hukuku içerisinde, parti
aday üyesi ya da üyesi konumunu kazanm›fl
kifli demektir. Parti kadrosu ise, bu hukuksal
çerçevenin ötesinde daha da somut bir
anlama karfl›l›k düflen bir kavramd›r. Kadro
politikas›, kadrolaflma, kadrosal tercihler,
deriz ço¤u kere, ço¤u durumda. Nedir bu
kavramlar›n somut anlam›? Siyasal yaflam
sürekli bir geliflme ve de¤iflim içersindedir.
Koflullar de¤ifliyor, kitle hareketinin geliflme

seyri ve biçimi de¤ifliyor, bu de¤iflen koflullar
içinde partinin geliflme düzeyi farkl›
olabiliyor. Parti kadrosu, bu de¤iflimlere de
ba¤l› olarak, parti çal›flmas›n›n somut
yönelimine ve ihtiyaçlar›na yan›t verebilecek
tarzda e¤itilmifl ve haz›rlanm›fl, buna
baflar›yla yönlendirilebilmifl insan demektir.

Kadrolaflma, partiye samimiyetle gelmifl
militan güçleri, partinin mücadele
ihtiyaçlar›na uygun olarak e¤itmek,
örgütlemek, düzenlemek ve donatmak
demektir, bir yerde. Devrimci partilerin
tarihlerinde; parti yükselifl döneminde kadro
politikas›nda fluna dikkat etti , düflüfl
döneminde fluna dikkat etti denilir genellikle.
Kitlelerin ileriye at›ld›¤› dönemlerde fluna
öncelik verildi, geri çekilme ya da durgunluk
dönemlerinde ise buna, denilir. Dikkat edin,
hep mücadelenin somut durumuna ve
ihtiyaçlar›na uygun olarak vurgu, dikkat ve
tercih de¤iflik alanlara kay›yor.

Parti kadro politikas›nda, görkemli bir
yükseliflin yafland›¤› bir dönemde, saflar›na
yeni üye adaylar› al›rken, hem cesur, ama
hem de dikkatli davran›r. Çünkü her yükselifl
bir dalgad›r ve devrimci partilerin saflar›na
genel bir ak›fl› kolaylaflt›r›r, bir yerde ola¤an
genel bir e¤ilim haline getirir. Parti, hem bir
yükseliflin ortaya çok say›da militan
ç›karaca¤›n›, bunlar› kucaklamas› gerekti¤ini
bilir ve gözetir. Ama hem de yaflanmakta
olan dalgaya herkesin kolay›nda bindi¤ini,
bunun beraberinde partiye zay›f güçleri de
tafl›d›¤›n› bilir, bunu gözeterek, gerekli dikkat
ve titizli¤i de gösterir. Bunlar, kadro
politikas›n›n, mücadelenin geliflmesine ba¤l›
olarak ortaya ç›kan incelikleridir.

Kadro, döneme ayak uydurabilen, partinin
dönemsel yönelim ve ihtiyaçlar›na göre
e¤itilip haz›rlanm›fl, buna yan›t veren partili
militand›r. Örne¤in bu dönemin baflar›l›
kadrosu nedir bizim için? Örgütün güvenli¤ini
titizlikle gözeten, devrimci iç yaflama
baflar›yla uyum sa¤layan, çal›flmada atak
oldu¤u ölçüde sab›rl› da olabilen, s›n›fa
politik ve pratik aç›dan baflar›yla yönelmesini
bilendir. Bu dönemde bizim bu özellikleri
kiflili¤inde birlefltirmifl kadrolara özellikle
ihtiyac›m›z var. Kuflkusuz sorunun daha özel
yönleri de var; bugünün somut koflullar›nda,
bir illegal örgüt kadrosu ile bir aç›k alan
kadrosundan beklentileri de bir ölçüde farkl›

14  EK‹M  Sayı: 223



olabilir partimizin.
‹flçiler ya da genel olarak parti

sempatizanlar›, partiye kat›ld›klar› andan
itibaren bütün bunlar› asgari düzeyde yerine
getirmeleri gerekti¤i düflünürlerse, tabii ki
partiye girmeye cesaret edemezler. ‹flte parti
tüzü¤ünün do¤ru yorumlanmas› ve
kavrat›lmas› bu nedenle özel bir önem
tafl›maktad›r. Örne¤in bu türden konferanslar
da, tüzük hükümlerinin do¤ru anlafl›lmas› ve
yerli yerine oturtulmas› için gereklidir, bu
nedenle gündeme getirilmektedir.

Partinin öncü kimli¤ini korumal›y›z

Sorulan soru kapsam›nda alt› tekrar
çizilmesi gereken bir nokta ise fludur.
Mücadelenin yavafl yavafl temposunu
yakalad›¤›, iflçilerin politik mücadeleye daha
rahat, daha bir istekli ve militanca kat›ld›¤›
bir evrede, parti iflçilere kap›lar›n› cesaretle
açar, iflçi üye adaylar› lehine büyük bir
esneklik gösterir.

Örgütsel biçimlerde kat› olmamak gerekir.
Örgütsel biçimler, her zaman mücadelenin
geliflme düzeyine ve ihtiyaçlar›na göre de¤iflir,
ölçüler de ayn› flekilde. Ama bir parti öte
yandan, burada s›ralad›¤› fleyleri kadrolar›na
bir perspektif, bir geliflme süreci olarak
vermeye de bakar. Biz bir iflçiden peflin peflin
bunlar› beklemeyiz, ama bir iflçiyi saflar›m›za
ald›¤›m›z andan itibaren de, onu bu
do¤rultuda gelifltirmeye çok özel bir önem
veririz. ‹flçiden o noktada bekledi¤imiz nedir?
Buna aç›k olmas›d›r, partinin e¤itici ve
gelifltirici müdahalesinin önünü
kapatmamas›d›r, asla hay›r ben bu kadar›na
gelemem dememesidir. S›n›f›n öncü partisinde
yer alan, bu istek ve iradeyi ortaya koyan bir
iflçinin de bunu zaten dememesi gerekir.
Henüz ya da yeterince haz›r olmayabilir, onu
haz›rlayacak sabr› göstermek partinin
görevidir. Ama kendini peflinen geri ve
partinin kabul edemeyece¤i tercihlerle
s›n›rlayan üyeler için de yapabilece¤imiz pek
bir fley yok.

Yaparsak ne olur? Yaparsak, parti öncü
düzeyini ve niteli¤ini ad›m ad›m yitirir,
devrimci kimli¤i zaafa u¤rar, bozulur. Ama
öte yandan, parti güçlenip omurgas›n› sa¤lam
biçimde kurduktan sonra, böyle bir geliflme
aflamas›nda, saflar›na daha cesaretle insan,

özellikle de iflçi ve emekçi üyeler alabilir.
Sa¤lam bir omurgaya sahip olmadan, çok
önemli de¤il, bunlar samimi iflçiler, gelsinler,
patimizin örgütsel saflar›nda yer als›nlar, ne
de olsa bir iflçi partisiyiz derseniz, çok
geçmeden ayn› samimiyet ve masumiyetle bu
geri iflçiler sizi geriye de çekerler. Bunun
alt›nda kal›rs›n›z. Partinin devrimci öncü
kimli¤i zaafiyete u¤rar. Unutulmamas›
gereken temel nokta fludur; komünist partisi
s›n›f›n devrimci öncüsüdür, saflar›na üye
al›rken bu konum ve misyonunu belirleyici
ölçü olarak almak durumundad›r.

Pek çok fley geçici olarak kaybedilebilir,
ama parti kaybedildi mi herfley kaybedilir.
Örne¤in dalga çekilir, iflçiler bir dönem
partiden uzaklafl›rlar, biraz geri dururlar. Ama
onlar›n yar›n, yeni bir canlanmada gerisin
geri yeniden geleceklerinden de kuflku
duymamak gerekir. Mücadele onlar› döne
döne yeniden kendine çeker. Hani nas›l deniz
tekrar tekrar dalgalan›r durulur, yeniden
dalgalan›rsa, s›n›flar mücadelesi ve kitleler
alan› da bir bak›ma böyledir. Ama parti
apayr› bir s›n›f örgütüdür, parti tüm öteki
s›n›fsal örgütlenmelerin üstünde olan devrimci
öncü örgüttür. Tüm öteki s›n›f örgütlerinin
ifllevlerini devrimci aç›dan baflar›yla yerine
getirebilmelerinin de gerçek güvencesidir.

Bu nedenle partinin kendini iki anlamda
özellikle korumas› laz›m. ‹lkin, devrimci
kimli¤ini, bunun güvencesi olan devrimci
ideolojik-politik çizgisini; ikinci olarak,
örgütsel yap›s›n›, özellikle de profesyonel
örgütsel omurgas›n› korumay› baflarabilmesi
laz›m. Partiler vard›r; bir parça sa¤lam
devrimci kimli¤e sahiptirler, ama sald›r›lar
karfl›s›nda kendini korumay› buna ra¤men
baflaramayabilirler, örgütsel tasfiyeye u¤rarlar.
Partiler vard›r; örgütsel olarak kendini korur,
dahas› gelifltirirler, ama içinden bozulur,
devrimci kimlikten uzaklafl›r, zamanla bunu
tümden yitirirler.

‹flte parti, üyelik politikas›n› saptay›p
uygularken, kendini, devrimci kimli¤ini ve
fiziki örgütsel varl›¤›n› korumay›, dahas›
gelifltirip güçlendirmeyi titizlikle gözetmek
zorundad›r. ‹flçi kökenli üyelere kap›lar›n›
açmaktaki esnekli¤i, öncü devrimci kimli¤ini
korumaktaki titizlikle baflar›yla birlefltirmek
zorundad›r. Bu baflar›ld›¤›nda, ortada fazla bir
sorun da kalmaz.
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Sorulara yan›tlar...

Parti program› ve tüzü¤ünün
de¤ifltirilmesi sorunu

H. F›rat
 Parti tüzü¤ünde, kongrede parti

program› ve tüzü¤ünün de¤ifltirilmesine
iliflkin kararlar üçte iki oy ço¤unlu¤uyla
al›n›r, tüm öteki kararlar için salt ço¤unluk
yeterlidir, hükmü yer al›yor; buna neden
gerek duyuluyor, diye soruyor bir yoldafl.

Program ve tüzük bir partinin temel
metinleridir. Program ve tüzükler partinin
nispeten uzun bir zamana yay›lan infla
süreçlerinde ortaya ç›kar›l›r; ama olufltuklar›
andan itibaren de art›k onlar partiyi
flekillendirmeye bafllar, demifltim, partimizin
tüzü¤üne iliflkin konuya bafllarken. Partinin
yaflam›nda bu denli temel önemde ve
konumda yer tutan belgelerdir burada
sözkonusu olan. Ciddi süreçlerin ve büyük
emeklerin ürünü olarak ortaya ç›k›yorlar bu
belgeler, anl›k tart›flmalar›n ya da k›sa süreli
çabalar›n de¤il.

Biz partimizi 1998 Ekim’inde kurduk.
1987 Ekim’i üzerinde al›rsan›z, bu tam›
tam›na 11 y›ll› bulan ve hayli uzun say›lmas›
gereken bir çaba ve ona efllik eden yo¤un bir
emek demektir. Biz bu 11 y›l boyunca birçok
konuda say›s›z yaz›, makale, broflür ya da
kitap yay›nlad›k. Bunlar›n bir k›sm›n› k›sa
sürelere s›¤d›rd›k; deyim uygunsa, güvenle
ama alabildi¤ine h›zl› kalem oynatt›k baz›
sorunlar üzerine. Öyle durumlar oldu ki,
önsöz niyetiyle kaleme al›nm›fl polemiklerden
kitap ebat›nda teorik-politik metinler ç›kt›
ortaya. Ama dikkat ediniz, bu ayn› süre
zarf›nda bir program ya da tüzük ortaya
koyma yoluna gidemedik. Bu gücü ve güveni
gösteremedik, buna cesaret edemedik. Bunun
elbette bir anlam› vard›.

Devam ediyorum. Parti kongresi fiilen 4
ay sürdü, ön kongre süreciyle birlikte
al›nd›¤›nda. Ama bu oldukça yo¤un geçmifl 4
ayl›k kollektif çaban›n sonunda bile biz
ortaya bitmifl bir tüzük ve program

koyamad›k. Bütün o yo¤unlaflm›fl tart›flmalar
ra¤men, flimdi kitaplar halinde yay›nlanan
zengin, çok yönlü, birçok durumda derine
inen, ayr›nt›lar› irdeleyen tart›flmalara ra¤men
bunu yapamad›k. Bu, çok uzun süreçler, çok
yo¤un emekler anlam›na geliyor.

Kongreye sunulmufl program tasla¤›
üzerinden program, tüzük tasla¤› üzerinden
tüzük tart›fl›ld›¤› halde, kongrede bu
tart›flmalar ayr›ca olgunlaflt›r›ld›¤› halde, bu
metinlerin yay›nlanmas› kongre sonras›nda
yine de belli bir zaman ald›. Bu son
gecikmenin gerisinde ek baz› etkenler var
kuflkusuz, bunu sakl› tutuyorum. Yenilen
darbeler ve bunun öne ç›kad›¤› önceliklerin
özel bir rolü var bunda, bu gecikmede. Ama
gene de gerçekte iflin kendisini ciddiye
alman›n da küçümsenmeyecek bir rolü var.
Biz partinin karfl› karfl›ya kald›¤› fiziki
sorunlar karfl›s›nda program yay›n›n› bir süre
için geri plana ittik, bir tür rafa kald›rd›k,
ama raftan indirdi¤imizde, yeni yüzy›la ve
biny›la program›m›z›n ilan›yla girece¤imiz
san›yorduk. Ekim’in Ocak 2000 bafl›nda
ç›kacak say›s›nda bunu yapabilece¤imiz
san›yorduk. Oysa Mart ay›nda ancak
yay›nlanabildi program ve tüzü¤ümüz.

Bütün bunlar çok yo¤un bir emek, çok
titiz bir süreç anlam›na geliyor. Bir yan›yla
11 y›l ve öteki yan›yla 4 ayl›k kongre
çal›flmalar› ve kongreyi izleyen bir y›l› aflk›n
süre... ‹flte böyle bir sürecin ürünü olan
temel metinlerle yüzyüzeyiz biz, parti
program› ve tüzü¤ü flahs›nda. Ancak bu
sayede ve bu temel üzerinde, bunlar partiyi
ba¤layan, bütün öteki metinlerden ayr›lan
metinler konumu ve kimli¤i kazan›yor.

Sonra ne olur? diyeceksiniz. Ne
olabilece¤ini bir varsay›mla aç›klamaya
çal›flay›m.

Partimiz ilk kongresini yapt›. Parti bir
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siyasal mücadelenin içerisinde saflar›n›
geniflletmek istiyor, kay›plar› var, kazan›mlar›
var, büyümek istiyor. Diyelim ki bir sene
içerisinde çok büyüdük. X say›yla bafllad›k,
ikinci kongrenin hemen öncesinde 3X kadar
üyeye ulaflt›k. Bu temsil edilme yetkisi olan
üyelerinin üçte ikisi yeni olan bir parti
kongresi demektir. Parti üyelerinin üçte ikisi
saflara yeni al›nm›fl. Demek ki e¤itilmesi,
donat›lmas›, zorlu pratik mücadeleler için
piflmesi gereken bir insan malzemesidir,
burada sözkonusu olan. Parti hukuku, ayni
anlama gelmek üzere tüzü¤ü, tüm parti
üyelerinin eflit biçimde temsil edildi¤i bir
parti kongresi tan›ml›yor. Parti tüzü¤ünüz bu
hakk› tan›yor, bu hakk›n kulan›m›na hiçbir
gerekçeyle tüzük d›fl› s›n›rlamalar
getiremezsiniz.

Bu durumda, böyle h›zla büyüyebilen,
saflar› sürekli yenilenebilen bir partide, o
partiyi vareden temel belgelerin öyle basit
ço¤unlukla de¤iflemeyece¤i gerçe¤ini de
gözetmek gerekiyor, parti tüzü¤ümüzün
yapt›¤› da budur. Partide istikral› bir
ço¤unluk olmad›kça, partinin temel
belgelerinin iki y›lda bir yap›lan kongrelerde,
her yeni kongre bilefleninin diledi¤ince
de¤ifltirmesine, ciddi bir parti imkan
tan›yamaz. Program ve tüzük flahs›nda
sözkonusu olan kendi temel belgeleri, bir
bak›ma anayasas›d›r. Mesele basitçe ve
kabaca budur, bundan ibarettir.

Tekrar ediyorum; biz yeri geldi bir ayda
yüz küsur sayfal›k kitaplar bile üretebildik.
Ama flu program, küçük broflür ebat›yla 40
sayfay› bulmayan bu metin, ne kadar
zaman›m›z› ald› bizim, ne kadar emeklere
maloldu, bunun üzerine düflünmek bile kendi
bafl›na konuyu aç›klamaya yeter.

Partinin flu anda h›zla büyüme politikas›,
buna dayal› bir tercihi var. Saflar›na
durmadan cesaretle yeni insanlar al›yor. 6 ay
sonra bu insanlar›n ço¤u üyedir. Bunlar›n
hepsi ikinci kongremizi belirleyecek bir irade
ortaya koyacaklar. Nas›l olacak peki? Biz
insanlar›m›za bir yandan özgür düflünceyle
yetifltirmeye çal›fl›yoruz; düflünen, sorgulayan,
karar verebilen kadrolar olmas› için
çabal›yoruz. Ama öte yandan da böyle bir
sorun sözkonusu. Böyle bir bileflen partinin

politikas›n› salt ço¤unlukla de¤ifltirebilir,
partinin Merkez Komitesi de yanl›fl
seçilebilir, olabilir. Bir sene sonra parti krize
girer, ola¤anüstü kongre toplar, MK’y›
yeniden seçer. Ama biz partinin program› ve
tüzü¤ünü, topu topu 40 sayfa tutan flu k›sa
broflür metnini on küsur y›lda zor ortaya
ç›kard›k. Bunlar›n 5-10 günlük kongrelerde,
basit ço¤unluklarla de¤ifltirilmesi, bu ciddi
bir devrimci parti ise, çok kolay göze
al›nmas› gereken bir mesele de¤il.

Bir partinin temelleri, dolay›s›yla bunun
ifadesi olan temel belgeleri çok kolay
de¤iflmemeli. De¤iflebilir, ama burada
gerçekten istikrarl› bir ço¤unluk olmal›, k›l
pay› ço¤unluklarla olmaz bu ifl. Bir partinin
diyelim kongresine 20 kifli kat›lm›fl, 9 kifli
parti çizgisini savunuyor, 11 kifli hay›r, biz
bu program› de¤ifltirmek istiyoruz diyor, bu
denli kolay olmamal›. Ama, art›k bir partinin
beynini, iradesini temsil eden 21 kiflilik
delege içerisinde 15 kifli bulunursa, bu
istikrarl› bir ço¤unluktur. Demek ki gerçekten
parti program› ve tüzü¤ünde baz› fleyleri
de¤ifltirmeye ikna olmufltur. Sa¤lam
gerekçeler vard›r, sa¤lam bir fikir mutabakat›
vard›r, sa¤lam ço¤unluktan bunu
kastediyorum, salt ço¤unlu¤a karfl›t olarak. O
zaman de¤ifltirebilir, partinin önü tümüyle de
kapal› de¤il.

- Ama diyelim ki üçte iki ço¤unlu¤u
bulamamak bir bölünmeyi dayat›yor partiye,
bu durumda ne olacak?

Bunu iki türlü düflüneceksiniz. Bir, parti
gerçekten devrimci aç›dan kaynaflm›fl bir
partidir, kendi içerisinde yoldaflça bir
bütünlük içerisidedir, ama baz› yoldafllar›
içtenlikle baz› meselelerde ciddi farkl›
görüfllere sahiptirler. Mesele tart›fl›l›r, onlar
üçte iki ço¤unluk anlam›nda yeterli deste¤i
sa¤layamazlar, salt ço¤unluk oluflturduklar›
halde. Kendilerine güvenirler, partide sa¤lam
bir iç demokrasi, dolay›s›yla tart›flma ortam›
vard›r, bu durumda partiyi bölmeyi ya da
partiden kopmay› hiç de gerekli görmezler,
yaln›zca bir sonraki kongreyi beklerler. Ama
bunlar yoldan ç›km›fl, partinin mevcut
çizgisinden zaten belirgin bir biçimde karfl›t
konuma geçmifl kimselerse e¤er, bu durumda
bölünme olur, hiçbir tüzük hükmü bunu zaten
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ortadan kald›ramaz. Böyle bir durumda, salt
ço¤unluk olsa bile, 11’e 9 durumunu
düflünün, az›nl›kta kalan 9 kifli de partiyi
bölme yoluna gider pekala.

 Program için demiyorum, ama zaten
tüzü¤e çok sihirli ifllevler yüklememek laz›m.
Tüzük herfleyi çözmez. Gerçekten bir partinin
tüzü¤ü bir partinin önünde bir engele de
dönüflebilir. Koflullar de¤iflir, partinin flu veya
bu konudaki flu veya bu görüflünü h›zla
de¤ifltirmek mücadele aç›s›ndan ciddi bir
önem de tafl›yabilir. Baz› insanlar partiyi
savunmak ad›na, tüzü¤ün ilgili hükmüne de
sar›larak, partinin önünü oradan t›kayabilirler
de. Var bunun tarihte örnekleri. Ne olaca¤› o
zaman belli olur. Yani bir sonraki kongre mi
beklenir, kongrenin ard›ndan yeni bir
ola¤anüstü kongre mi hedeflenir (ola¤anüstü
kongeyi davet etmek için flartlar çok a¤›r
de¤il), bölünme mi olur, olay›n kendisine,
mahiyetine ve dolay›s›yla önemine ba¤l›.
Brest bar›fl› onaylanmazsa, partiden istifa
eder ve karfl› parti kurar›m diyor, Lenin. O
da çözümünü öyle ar›yor, ama kazan›yor
partiyi, sorunu baflka türlü çözüyor. Ayn›
zorlanma Nisan Tezleri s›ras›nda var.

Devrimci bir parti yaflam› baflar›yla ne
kadar iyi kurulursa, devrimci parti
gelenekleri, kültürü ne kadar iyi
yerlefltirilirse, bu sorunlar›n çözümü de o
kadar kolay olur, tam olmaz, ideal olmaz,
ama kolay olur. Ama daha önce bir baflka
vesileyle üzerinde önemle durdum; partide
demokrasi bir yerde de iç mücadele alan›
demektir. Partide demokrasi derin bir
kavgan›n zemini haline de gelir. Tüzük ona
nas›l çare bulacakt›r? Tüzük bir hukuksal
formdur, siyasetin arkas›ndan topallamak
zorundad›r. Bugünkü siyasal duruma ve
tercihlere uyuyor. Ortam de¤ifliyor, siyasetin
de¤iflmesi gerekiyor, hukuk onun önüne engel
olarak ç›k›yor. ‹ç demokrasi, anlaflma, ikna
etmeyle mi, yoksa çi¤neyip geçmeyle mi
mesele çözülür, bilemiyorum. Bir formülü
yok bunun. Tüzü¤ümüzün öyle ideal bir
çözüm oldu¤u iddias› da yok zaten
partimizde.

Tüzük tart›flmalar›n› okuyun, bu tür
meselelerde tüzü¤ün yapabilece¤i bir fley
yok, deniliyor. Daha en baflta, tüzük ortaya

konulurken, bizzat tüzük tasla¤› metni
üzerine tart›flmalarda bu böyle söyleniyor;
çat›flma o noktaya vard›¤› zaman tüzü¤ün
hiçbir hükmü yoktur, kimse tüzü¤e ba¤l›
kalmaz deniliyor. Ama gene de bu
tüzü¤ümüzün önemini azaltm›yor, onun temel
önemdeki ifllevini ortadan kald›rm›yor. Bu da
yine ayn› tart›flmada vurgulan›yor ve
aç›klan›p gerekçelendiriliyor.

Biz mümkün mertebe tüzü¤ün ortaya
koydu¤u hukuksal çerçeveyi partimizin
yaflam›na bir düzen getirmek, bir normlar,
de¤erler, kurallar sistemi, hak ve görevler,
yetki ve yükümlülükler sistemi getirmek için
en iyi biçimde kullanmaya bakar›z. Bununla
parti yaflam›n› olgunlaflt›rmaya bakar›z. Bu
konuda ne kadar baflar›l› olursak, ard›ndan
yaflanacak bu tür s›k›nt›lar› çözmede de o
kadar kolayl›k elde ederiz.

Siyaset her zaman belirleyicidir, bunu
söylemek ve vurgulamak durumunday›m. Net
bir biçimde ciddi sorunlar ortaya ç›kt›¤›
koflullarda tüzü¤ün hükmü fazlaca kalmaz.
Çok çok manevi bir dayanak olur; partide
çat›flan taraflar›n elinde, devrimcilerin ya da
oportünistlerin elinde. Bazen tasfiyeci
oportünizmin elinde parti tüzü¤ü bizi
destekliyor diye bir silaha dönüflür, bazen
partinin devrimci kanad›n›n elinde ayn› ifllevi
görür. Ama öyle kendi bafl›na çok fazla da
hükmü olmaz, siyaset belirleyicidir. Siyaset
hukuksal kal›plar› çi¤ner atar, ifl çat›flmaya
döküldü¤ü zaman. Tüzük, parti yaflam› iyi-
kötü normal seyrini izledi¤i zaman bir anlam
tafl›r, bir ifllev yerine getirir. Partinin
kendisiyle en bar›fl›k oldu¤u zamanda bile,
partinin bir ölçüye, bir kurallar sistemine, bir
hak ve yetkiler tan›m›na ihtiyac› var, tüzük
bunu yap›yor, bu ifllevi yerine getiriyor.
Tüzük partimizde iç mücadelenin ayr›lmaya
yolaçan bir çat›flmaya varmad›¤› bir aflamada
bize laz›m. ‹fl oraya vard›¤› zaman, tüzü¤ün
hiçbir hükmü kalmaz, kimse tüzü¤e de
bakmaz.

Tüm bunlar tüzü¤e iliflkin kongre
tart›flmalar›nda da yeterli aç›kl›kta yer al›yor.
Ve orada örgütümüzün ‘90’l› y›llar›n bafl›nda
karfl› karfl›ya kald›¤› tasfiyeci sald›r›
üzerinden aç›klay›c› bir örnek veriliyor.
Deniliyor ki; ne tasfiyeciler tüzükte haklar›

(Devam› s.20'de)
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Küçük sanayi siteleri ve genç
iflçilerin sorunlar›

S. Umut
Kapitalizmin özellikle çocuk eme¤i

üzerindeki vahfli ve yo¤un sömürüsü küçük
sanayi sitelerinde kendini açıkça gösterir.
Buralarda farklı ifller yapan birçok iflyeri
olmakla birlikte, çalıflanların ço¤unu çocuklar
ve genç iflçiler oluflturmaktadır. Kimi daha
ilkokulu bitirmeden, kimi de bitirir bitirmez,
daha çocuk yafllarda en a¤ır ve sa¤lıksız
ifllerde çalıflmaya bafllar. ‹flyerleri, çalıflma
yeri olmaktan çıkıp dayatılan koflullarla tam
bir sömürü cehennemi olmufltur iflçiler için.
‹flveren içinse ucuz emek cennetidir.

Küçük sanayi sitelerinde sermayenin
sömürü çarkları daha bir vahfli, daha bir a¤ır
döner. ‹flçi iliklerine kadar sömürülür. Hiçbir
sosyal hakkı olmadan, düflük ücretle,
sigortasız, sendikasız, 13-14 saat, ifl
güvencesinden yoksun çalıflan bir köleden
farksızdır iflçiler. Bu kölece çalıflma koflulları
yetmezmifl gibi bir de patronun daya¤ına,
küfürüne, hakaret dolu sözlerine maruz
kalırlar. Aldıkları sefalet ücreti dayatılan
koflullarla burunlarından getirilir.

‹fl güvenli¤inin ve koruyucu malzemelerin
olmayıflı, ifl elbiselerinin verilmemesi, çalıflan
iflçileri ço¤unun deneyimsiz olması, belli bir
ifl e¤itimine tabi tutulmamaları, sanayi
sitelerinde ifl kazalarının yo¤un olmasının
bafllıca nedenidir. Hepsi birer cinayet olan ifl
kazalarında, her yıl yüzlerce iflçi ölmekte
veya sakat kalmaktadır. Sa¤lıksız ortamlarda
çalıfltıklarından, ço¤u iflçi meslek
hastalıklarına yakalanmaktadır. Sigortalı
olmadıkları için, iflyerinin doktoru ya da
hastanesi olmadı¤ı için, acı ve sefalet içinde
hastalı¤ı ya da sakatl›¤›yla baflbafla
kalmaktadır.

‹flçiler genellikle bireysel yollarla
sorunlarından kurtulmaya çalıflırlar. Her
iflyerinde, her iflçinin bu çalıflma koflullarına
karflı, patrona karflı bilinçsiz, tek baflına bir
karflı koyuflu, tepkisi vardır. Bu karflı koyufl
ya da tepki, genellikle ifl de¤ifltirip baflka bir
ifle girerek ortaya konur. Kimisi askere

gidene kadar ya da bir vasıf kazanana kadar
bu iflkenceyi çekmeye razı gelerek, çalıflmaya
devam eder.

‹flçilerin çalıflma koflullar› çok kötü
oldu¤u gibi yaflam koflulları da aynı derecede
kötüdür. Sermaye düzeni onları her alandan
kuflatmaya almıfltır. Düzenin saldırıları,
kapitalizmin vahfli yüzü, ifl dıflı yaflamda da
iflçilerin karflısına çıkar. ‹fl koflullarının
a¤›rlı¤ı, günlük yaflamın akıflında onları
robotlafltırır. Çalıflma süresinin uzun, yorucu
ve yıpratıcı olması, isteseler bile onlara
hiçbir sosyal hak tanımaz. Yaflam, iflyeri ve
ev arasında tekdüze devam eder. Dinlenmeye,
gezmeye, e¤lenmeye, sanatla, sporla
u¤raflmaya, okumaya zaman bulamazlar.
Gençliklerinin ve çocukluklarının en güzel
yıllarını, kapitalizmin sömürü çarklarının
arasında yitirirler. Ola ki zaman buldular, bu
kez paraları yoktur. Yani insanca yaflamak
için ne zamanları, ne de paraları vardır.

Düzen içlerindeki öfke ve isyanı
söndürmek için alternatif adına tam bir
alternatifsizlik sunar. Yoksulluk kokan
gecekonduların çamurlu sokaklarında futbol
oynamaktır tek lüksleri. Burjuvazinin geri ve
yoz kültürü her yandan sarıp sarmalayarak,
kuflatmaya almıfltır yaflamlarını. Kapitalizm;
içki, kumar, uyuflturucu, futbol, arabesk
müzik gibi alternatiflerle girer gençli¤in
yaflamına. Kapitalizm kadercili¤i,
umutsuzlu¤u aflılayarak gerici, ırkçı, floven,
milli duyguları kabartarak, yozlaflmanın
bata¤ına iter genç bedenleri.

‹flçiler arasında bölünme ve rekabet
oldukça fazladır. Vasıflı-vasıfsız olmaları,
ücret farklılı¤ı, deneyim gibi unsurlar, bu
bölünme ve rekabeti körükler. Ustabaflı-usta-
kalfa-çırak gibi ayrımlarla, birbirleri üzerinde
denetim ve hakimiyet kurmaya çalıflırlar.
Sorunlara karflı ortak hareket etme bilinci,
mücadele ve örgütlenme bilinci zayıftır.
Sorunlarını bireysel kurtulufl yollarıyla
çözmeye çalıflırlar.
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oldu¤u için konferansa geldiler, ne de biz
tüzü¤ümüz öyle gerektirdi¤i için onlar› oraya
götürdük. Örgüt hukuku onlar için bir anlam
tafl›mad›¤› gibi onlara bu çerçevede sa¤lad›¤›
bir olanak da yoktu. Zira onlar o hukuku
döne döne çi¤neyen hizipçiler olarak, derhal
örgütten kovulmay› defalarca hak ediyorlard›.
Ama biz buna ra¤men onlar› ola¤anüstü
konferans platformuna götürmeyi önemsedik.
Çünkü bundan hareketimiz için politik bir
yarar umduk. Örgütün ç›kar› buradad›r dedik
ve buna uygun davrand›k, yoksa tüzük öyle
gerektirdi¤i için de¤il. Yaz›l› bir tüzü¤ümüz
yoktu o zaman; ama yine de örgütün kendine
göre fiili, yerleflmifl bir hukuku vard›, bir
keyfilik alan› sözkonusu de¤ildi. Ama

‹flçiler arasında
bölünme ve rekabet
oldu¤u gibi, iflverenler
arasında da bu vardır.
Ancak bu kârları
sözkonusu oldu¤unda ya
da ihale al›nken yaflanır.
Atölyeler genellikle
birbirine benzer ifller
yaptıkları için, bu ifller
ihale usulüyle alınır. En
ucuz teklif veren ihaleyi
kazanır. En ucuz teklif
demek, iflçiler için daha
yo¤un bir emek sömürüsüne tabi tutulmak
demektir. Çalıflma koflullarının daha da
cehenneme çevrilmesi, yaflamlarının daha da
kölelefltirilmesi demektir. ‹flverenler hep bir
a¤ızdan, ortak bir çıkar ve birliktelikle
hareket ederler. Bu anlamda bir bölünmüfllük
yoktur aralarında. ‹flçilere saldırı durumunda
hep bir a¤ızdan tek bir ortak çıkarla hareket
ederler.

‹flçiler, çalıflma ve yaflam koflullarının
düzeltilmesi için verdikleri hak alma
mücadelesinde, patronları örgütlü bir güç
olarak karflılarında görürler. Patronlar hep
birlikte hareket ederek, gerekirse ittifaklar
yaparak, sömürüyü sürekli ve yaygın
kılmanın koflullarını yaratarak, iflçilerin birlik
olmalarının, ortak mücadele etmelerinin

önüne geçerler.
Küçük ölçekli

sanayi sitelerinde
mücadele etmek,
oradaki gençli¤i
kazanmak için
buradaki
örgütlenmenin
olanakları her türlü
araç ve yöntemle
yaratılmalıdır. Eme¤in
vahfli ve yo¤un
sömürüsü var oldu¤u
sürece, iflçilerin

bireysel karflı koyuflları da örgütlü, birleflik
bir tepkiye dönüflebilir. Bunu potansiyel bir
olanak olmaktan ç›kar›p gerçe¤e
dönüfltürmek, devrimci siyasal çal›flmam›z›n
temel amaçlar›ndan biridir.

‹flçilerin yakıcı talepleri üzerinden, vahfli
sömürü koflullarının dayattı¤ı özgül sorunlar
üzerinden hak alma mücadelesi verilmelidir.
Sefalet ücretleri, sigortasızlık, ifl
güvencesinden yoksunluk, fazla mesailer,
sendikasızlık gibi somut taleplerle di¤er
iflçilerle ortak ç›kar ve davran›fl birli¤i
yakalanarak, mücadele tüm sanayi iflçilerini
harekete geçirme hedefine yönelinmelidir.

Genç iflçiler aras›nda sab›rl›, soluklu ve
sonuç al›c› bir çal›flma, partimizi, onun kadro
ve sempatizan militanlar›n› bekliyor.

Küçük ölçekli sanayi sitelerinde
mücadele etmek, oradaki gençli¤i kazanmak
için buradaki örgütlenmenin olanakları her

türlü araç ve yöntemle yaratılmalıdır.
Eme¤in vahfli ve yo¤un sömürüsü var
oldu¤u sürece, iflçilerin bireysel karflı

koyuflları da örgütlü, birleflik bir tepkiye
dönüflebilir. Bunu potansiyel bir olanak
olmaktan ç›kar›p gerçe¤e dönüfltürmek,

devrimci siyasal çal›flmam›z›n temel
amaçlar›ndan biridir.

(Bafltaraf› s.18'de)
Parti program› ve tüzü¤ünün...

örgütün o günkü hukuku öyle gerektirdi¤i
için de¤il, fakat ç›karlar› gerektirdi¤i için
öyle yapt›k.

Ciddi ideolojik ve ilkesel sorunlar›n
çat›flmaya dönüfltü¤ü bir noktada, tüzük kendi
bafl›na fazla bir fley ifade etmez. Çok ciddi
bir ilkesel sorun varsa orta yerde, bu partinin
ve devrimci mücadelenin ç›karlar› için de
hayati ise, kimse tüzü¤ün falanca hükmü
deyip, buna boyun e¤mez. Kurulufluna büyük
eme¤iniz geçmifl partinizi siz kendiniz
bölmek durumunda kal›rs›n›z. Ama bu
siyasette böyledir zaten; en ideal bir tüzük
bile, geçmifli ve gelece¤i bir arada gören ve
gözeten bir tüzük bile, bu meselelerde bir
çözüme sahip de¤ildir.

20  EK‹M  Sayı: 223



Devrimci iç yaflam›n
örgütlenmesi

Sermaye iktidarının yıkılması için
mücadele eden komünist militanlar olarak
yaflamımızı örgütlü mücadelenin gereklerine
ve gereksinimlerine göre flekillendirmek
zorundayız. Devrimci komünist kimli¤imiz,
bir bütün halinde, proleter yaflam tarzı olarak
somutta karflılı¤ını bulmalıdır. Yaflamını
bütünüyle devrimci tarzda örgütlemeyen,
devrimci düflünmeyen, devrimci kültür ve
ahlakı kiflili¤inde içsellefltirmeyen biri,
burjuvazinin bataklı¤ında çürüme ve
yozlaflmaya mahkumdur. Yaflamı devrimci
tarzda bütünüyle örgütlemenin önemi de
buradadır zeten.

Burjuvazinin ideolojik saldırısının
yansımalar›n›, günlük yaflamın akıflı içerisinde
yaflamın her alanında rahatlıkla
gözlemleyebiliriz. Burjuvazi sundu¤u yaflam
tarzıyla tüm toplumu zehirlemeye,
ideolojisiyle beyinleri teslim almaya çalıflır.
Bencilli¤i, bireycili¤i aflılayarak, insani
de¤erler ve insanca güzellikler adına var olan
her fleyi çirkinlefltirir, yozlafltırır, çürütür.
Daha çok kâr etme hırsıyla her türlü araç ve
yöntemi kullanarak, yaflamı tümüyle
kölelefltirir.

Komünist, burjuvaziye karflı savaflım
içerisinde proletaryanın biricik ideolojisi olan
bilimsel sosyalist ideolojinin savunucusu,
Marksizmin-Leninizmin temsilcisi olarak
çıkar çürüyen düzenin karflısına. Kapitalizmde
iki farklı sınıf ve iki farklı ideoloji, uzlaflmaz
bir savaflım halindedir. Ve biz devrimci
komünistler bu savaflta proletaryanın kızıl
bayra¤ını ellerimizde dalgalandırıyorsak,
devrimci bir proleter gibi savaflmasını da
bilmeliyiz.

Küçük-burjuva al›flkanl›klar devrimci

iç yaflamla ba¤daflmaz

Devrimci komünist militanların yaflamında
burjuvazinin yaflam biçiminin, düflüncesinin,

kültürünün, anlayıflının, alıflkanlıklarının,
ahlakının asla yeri olamaz. Burjuva düzenin
tüm toplumu zehirleyen, kuflatan yaflam tarzı,
kimi zaman devrimcileri de etkisi altına
alabilmektedir. Küçük-burjuva dürtü ve
özlemlerimiz, alıflkanlıklarımız, hayallerimiz
kimi yerlerde mücadelemizi tehdit edebiliyor.
Yaflantımızı küçük-burjuva alıflkanlıklar
flekillendirebiliyor. Partili yaflam tarzına
uygun bir devrimci iç yaflam
örgütleyemedi¤imiz zaman, küçük-burjuva
yaflam tarzının bir düflman gibi içimize
sızmasına kapı aralamıfl oluyoruz.

Bizim en büyük düflmanımız içimizdeki
küçük-burjuvadır. Ona karflı amansız
mücadele etmeliyiz. “‹nsanların en büyük
savaflı, kendi özlemleri ve tutkularına karflı
olan savaflımıdır.” (Marks). Küçük-
burjuvazinin içimize sızmasını, bizi
kuflatmasını, devrimci iç yaflantıyı her
yönüyle oturttu¤umuzda, ona karflı savaflmayı
bildi¤imizde engelleyebiliriz. Küçük-burjuva
yaflam, sınıf düflmanımızın, yani burjuvazinin
proletaryayı kuflatan ideolojisinden,
kültüründen, düflüncesinden, ahlakından
beslenir. Devrimci partinin kültürü, ahlakı,
düflüncesi ve yaflam tarzıyla asla ba¤daflmaz.

Günlük devrimci iç yaflamın

örgütlenmesi

Devrimci bir iç yaflantı, ilkeli ve
disiplinli bir flekilde uyarlanırsa, burjuva ve
küçük-burjuva dünyaya ait olan tüm
özellikleri öldürür. Partimize akıfl sadece
proleter saflardan olmamaktadır. Küçük-
burjuva ve aydınlardan parti saflarımıza akıfl
da sözkonusudur. Kadrolarımız henüz
ço¤unlukla küçük-burjuva kökenlidir. Onlar
geldikleri sınıfın alıflkanlıklarını, yaflam
tarzını, kültürünü, tüm zaaflarını üzerlerinde
flu veya bu ölçüde taflıyarak gelirler
saflarımıza. ‹flte tam da bu noktada, küçük-
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burjuva özelliklerden arınmanın ve devrimci
iç yaflantının oturtulmasının önemi çıkar
ortaya.

Proleter yaflam tarzının içsellefltirilerek
günlük yaflamda prati¤e somutlanması ilkeli,
kurallı, disiplinli bir örgütsel yaflamın
özümsenmesiyle mümkündür. Günümüzün 24
saatini mücadelenin ihtiyaçlarına ve
çıkarlarına göre düzenlemek, zamanımızı
verimli ve planlı kullanmak zorundayız.

Yüklendi¤imiz sorumlulukların bilinciyle
kullanılan zaman, yaflamımızı disiplinli bir
flekilde örgütlememize, günümüzün verimli
geçmesine yardımcı olacaktır. Genellikle
zamanımızın büyük bir kısmını dıflarıda
kitlelerle, sınıfla içiçe geçiriyoruz. Kimimiz
fabrikada bir iflçi, kimimiz okulda ö¤renci,
kimimiz emekçi, kimimiz de de¤iflik yerlerde
çalıflıyoruz. Sonuçta nerede olursak olalım,
ne yaparsak yapalım, her alanda ve her yerde
biz bu sınıfın bir parçası ve öncüsüyüz.
Yaflamımızı sınıfla bütünlefltirerek, bir
disiplin ve düzen içerisinde sürdürmeliyiz.
Düflman karflısında harcayaca¤ımız fazladan
bir zamanımız yoktur. Bu yüzden ifl yaflamı
dıflında kalan zamanımızı da, özellikle de
evde, en verimli flekilde kullanmalıyız.
Yoldafllarımızla iliflkilerimizden evin günlük
kullanımına, komflularımız ve çevremizle
iliflkilerimize kadar yaflamı devrimci tarzda
örgütlemeliyiz.

Ev yaflantımız ve komfluluk

iliflkilerimiz

Evlerimizin kullanılması bizim için daha
ayrı bir önem taflımaktadır. Gerek çevre ve
komfluluk iliflkileri açısından, gereke evdeki
günlük yaflantımız açısından bu böyle
olmalıdır. Birlikte kalan yoldafllarımız
kollektif bir bilinçle, zamanı verimli ve
planlı kullanabilmeliler. Günlük iflleri birlikte
örgütlemeli, okuma, arafltırma, yazma,
tartıflma gibi konuları ortak bir e¤itim
çalıflmasıyla düzenli bir flekilde sürdürmenin
olana¤ını yaratabilmeliler. (Akflamları
dıflarıdaki ifllere koflturma, yo¤un olma gibi
durumlarda ortak e¤itim düzenli gitmeyebilir,
aksayabilir, bu önemli de¤ildir.)

Evin düzenli ve temiz tutulması için

yapılması gereken günlük ifller sürekli birinin
üzerine yıkılarak de¤il, fakat kesin bir
tutumla ortaklafla yapılmalıdır. Herkes üzerine
düflen sorumlulu¤u yerine getirmeli,
ertelemeci bir mantı¤a bürünmemelidir.
Devrimci proleter bir kimlik, ev yaflantısının
günlük akıflında da yansımasını bulmalıdır.
Mahallemizde komflularımızla iliflkilerimizde
de bu böyledir.

Kapitalizm aile arası ba¤ları, ev
yaflantısını yozlafltırmıfl ve çürütmüfltür. Vahfli
yüzü sadece fabrikalarda de¤ildir. O, iflçilerin
tüm yaflam alanlarına girmifltir. Bu yüzden de
biz fabrikamız dıflında, özellikle
mahallemizde iflçileri, emekçileri kendi özgül
sorunları üzerinden kuflatmalı, onlarla bire bir
sıcak iliflkiler kurmalıyız. Onlarla
sendikalarda, fabrikalarda, derneklerde
buluflmak dıflında bir komflu olarak evlerine
gidebilmeli, yani komfluluk iliflkilerini
gelifltirebilmeliyiz. Bu bize hem genifl bir
iliflkiler a¤ı sunacak, hem de devrimciler
hakkındaki önyargıların kırılmasını
sa¤layacaktır. Onlarla bu yolla da kaynaflıp
bütünleflece¤iz.

Sınıfa dönük fabrika çalıflmasının bir
aya¤ını da mahallemizde atabilmeliyiz. Buna
göre mahallede konumlanırız, buna göre
evimizi düzenleriz ve iliflkilerimizi buna
uygun gelifltiririz. Bugün biz çevremizde
oturan insanlarla iliflki kuramıyorsak, onların
yaflamlarına giremiyorsak (çok özel
durumlardan dolayı geri durma olabilir) bu
bizim sosyalleflememe gibi bir sorunumuz
oldu¤unun bir göstergedir. Oysa bizim
insanları sosyallefltirme gibi bir hedefimiz de
var. Zamansızlık, örgütsel güvenli¤i sa¤lama
vb., buna asla bahana olmamalıdır. Her parti
militanımız çevresindeki insanın, komflusunun
günlük yaflamının bir parçası olmalı, burjuva
düzenin teflhirini onlarla sıcak ba¤lar
içerisinde yapmalıdır. Onlar bizim yaflam
tarzımızı, kültürümüzü, ev ve aile
yaflantımızı, paylaflımımızı gördükçe, bize
daha yakın olacaklar ve kapılarını sonlarına
kadar açmakta tereddüt etmeyeceklerdir.
Proleter bir devrimci iç yaflamın kiflili¤imizde
ve davranıfllarımızda somutlanması, günlük
yaflamımıza flekil vermesinin önemi burada
yatmaktadır.
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Biz partili komünist militanlar, ancak
emekçi kitleler içerisinde eriyerek, onlarla
bütünleflerek, onlardan ö¤renerek ve onlara
ö¤reterek; yani bir proleter gibi yaflayarak
devrimci yaflam tarzını oturtabiliriz. Burada
küçük-burjuva yaflam tarzı yaflama flansı
bulamaz. Proleter devrimci iç yaflam; burjuva
yaflam tarzının dünyamıza girmesine, onun
yeflerip boy vermesine izin vermez. Bu
yaflam, küçük-burjuva yaflam tarzını
kökünden kazıyarak, onun duygularını,
düflüncelerini, dünyasını yok eder.

Devrimci komünist ahlak ve

yoldafllık iliflkileri

Küçük-burjuva anlayıfllar ve de¤erler
devrimci düflünceleri, devrimci ahlakı
yozlafltırır, kirletir, çürütür ve partili kimli¤e
yakıflmayan davranıfllarda bulunan kadrolar
yaratır. Burjuvazinin yozlaflmıfl ahlakına karflı
devrimci ahlak, komünistlerin mücadelesiyle
örtüflen bir yaflam biçiminin oluflturulmasında
yol gösterici olur, mücadeleye yön verir.

Devrimci ahlak; parti içerisinde yoldafllık
iliflkilerine de yön vererek kollektivizmi
gelifltirir, kolektif bilinci hakim kılar.
Devrimci ahlak; kollektifin yoldaflça sevgi,
yoldaflça denetim, yoldaflça paylaflım,
yoldaflça elefltiri-özelefltiri, yoldaflça güven
üzerine oturmasını sa¤lar. Yoldafllar ve parti
arasında açıklı¤ı getirir.

Parti içi aleniyet

Partimiz, iflçi sınıfına ve emekçilere karflı
sorumlu oldu¤undan onlardan hiçbir fleyi
gizlemez. Yaptıklarının ve yapamadıklarının
hesabını tüm kitlelere ve kadrolara verir. Bu
devrimci komünist ahlakın bir gere¤idir.
Devrimci olmanın üzerimize yükledi¤i bir
sorumluluktur.

Biz sınıfımıza, kitlelere ve yoldafllarımıza
açık olmayı, ilkesel bir davran›fl ve iflleyifl
haline getirerek, bu kültürü saflarımızda
yaygınlafltırmalıyız. Eksikliklerimizi,
hatalarımız, zayıflıklarımızı, zaaflarımızı
ortaya çıkarıp tartıflmaktan, bunları
açıklamaktan, yanlıflların hesabını vermekten
hiçbir zaman kaçmamalı ve çekinmemeliyiz.
Zaten bu zamana kadar hiç kaçmadık ve

çekinmedik.
Parti içi aleniyet karflılıklı oldu¤unda,

gerçekten anlam kazanır ve amacına ulaflır.
‹flte o zaman hem karflılıklı güven ve
denetim, hem de her türlü paylaflım ve
kollektif bilincin oturması sa¤lanır. Partimize
ve yoldafllarımıza açık olmak, kollektifin
baflarılı ve güçlü çalıflma yürütmesinin
garantisi ve güvencesidir.

Yoldafllık sevgisi

Yoldafllarımıza olan sevgimiz, kavgamızın
içerisinde anlam kazanır ve derinleflir. Biz
büyük bir aileyiz. Bu yoldafllık ailesinin
harcı, paylaflılan sevgiler ve harcanan
emeklerle karılmıfltır. ‹nsanlı¤ın kurtuluflu
için, eflitlikler ve özgürlükler dünyası için
mücadele ediyoruz. Sevginin yozlafltırıldı¤ı,
parayla alınıp satılarak çirkinlefltirildi¤i, sevgi
adına sevgisizliklerin üretildi¤i bir düzende,
biz gücümüzü inancımıza olan sevgimizden
alıyoruz.

Partimize, yoldafllarımıza ve insanlı¤a
duydu¤umuz sevgi, bizi kavgamızda daha da
çeliklefltiriyor. Bu sevgi, tersinden,
düflmanımıza duydu¤umuz öfkeyi daha da
keskinlefltiriyor. Yüre¤imiz sevgi yüklü
olmasaydı, yaflamı kölelefltirilmifl, ezilen ve
sömürülen milyonlarca insan açlıktan,
sefaletten ölürken ya da katliamlarla yok
edilirken, bu yaflananların acısını
hissetmezdik.

Yüre¤imiz sevgi yüklü olmasaydı, bu
kavgada a¤ır bedeller ödemezdik.
Yoldafllarımıza gelen kurfluna kendimizi siper
etmezdik. Ölürken son sözümüz, “Yoldafllar,
sizi çok seviyorum!” olmazdı. Yoldafllık
sevgisi belki bir noktada kurflunları
paylaflmaktır, özveridir.

Yoldafllık sevgisinin tükendi¤i yerde
bencillik, bireycilik, inançta zayıflama bafllar.
Yoldafllık sevgisi, partiyi büyütmenin ve
ço¤almanın da güvencesidir. Sevgilerin en
büyü¤üdür.

Yoldaflça paylaflım

 Komünistlerin bireysel, özel yaflamları
yoktur. Dolayısıyla paylaflılmayacak hiçbir
fleyleri yoktur. Biz kavgamızı paylaflıyoruz.
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Acımızı, mutlulu¤umuzu, ekme¤imizi,
inancımızı, sevgimizi, umutlarımızı,
umutsuzluklarımızı paylaflıyoruz. Eme¤imizi
ve yüre¤imizi paylaflıyoruz. Gözbebe¤imiz
gibi koruyaca¤ımız partimizde, beynimizi ve
bilincimizi paylaflıyoruz.

Yoldafllarımızla paylaflımımız bu temeller
üzerine oturmalıdır. En üst noktada
paylaflılmalıdır herfley. Paylaflmak, ço¤almak,
üretmek, sorunları çözmek ve güçlenmektir.
Yoldafllarımızla paylafltıkça gelifliriz.
Paylafltıkça kararsızlıklarımız yok olur,
eksiklerimiz giderilir, güçlükler ve zorluklar
aflılır. Paylafltıkça arınırız ve güçleniriz.

Yoldaflça paylaflım, partimizin ilke ve
kurallarına göre, örgütlü devrimci yaflamın
gereksinim ve gereklerine göre
flekillenmelidir. Karflılıklı paylaflım, güçlü bir
kollektifin baflarıyla hedefine ulaflmasını
sa¤lar.

Yoldaflça elefltiri-özelefltiri

Yoldaflımıza yaptı¤ımız elefltiri yıkıcı
de¤il yapıcı olmalıdır. Onların yanlıfllarını,
zaaflarını görüyorsak elefltirmekten
çekinmemeliyiz. Alınır mı, gücendirir miyim
diyerek kaygıya kapılmadan, yerinde ve
zamanında elefltirmeyi bir kollektif bilinç
haline getirmeliyiz.

Elefltiri devrimci ve devrimcilefltirici bir
silahtır. Bu silahı kime karflı, ne zaman ve
nerede kullandı¤ımız bizim için çok
önemlidir. E¤er partili yoldafllarımıza karflı
kullanıyorsak, onu çok iyi, özenli ve dikkatli,
devrimcilefltirici amaca uygun bir biçimde
kullanmasını bilmeliyiz. Elefltiri üslubumuza
özellikle dikkat etmeli, yoldafl›m›z›
incitmekten ve yoldaflça iliflkilerimizi
zedelemekten kaçınmalıyız.

Elefltirilerimiz yoldaflımızın hatasını
düzeltmesinde, eksiklerini tamamlamasında,
kendini aflmasında bir kaldıraç ifllevi
görebilmelidir. Elefltiri, devrimcilefltirmeli ve
bu temelde ilerletebilmelidir. Özelefltiriyi ise
bir savunma ya da günah ç›karma aracı
olarak kullanmamalıyız. Bu ondan hiçbir fley
anlamak, özelefltirinin devrimci amac›n› ve
ifllevini gözden kaç›rmak olur. Özelefltiri;
parti önünde yanlıfllarımızı, eksiklerimizi ve

zaaflarımızı aç›kl›kla ve yüreklilikle ortaya
koymak, tahlil etmek, bundan sonuçlar
ç›karmak ve bu temelde kendimizi yenileyip
aflmak iradesi ve çabas› olmal›d›r, bu ifllevi
görmeli, buna hizmet etmelidir.

Yoldaflça güven ve denetim

Sa¤lıklı bir yoldafllık iliflkisinin temeli,
ayn› zamanda karflılıklı güven ve denetimdir.
Kollektifin baflarılı bir flekilde yürümesi,
yoldaflların birbirini denetlemesi ve sa¤lıklı
bir denetim mekanizmasının iflleyifliyle
sa¤lanır. Yoldaflça denetim hataların
yapılmasının önüne geçti¤i gibi, gevfleklik ve
ataletin de önünü alır, hatalar› ve zaaflar›
zaman›nda görmeyi ve devrimci müdahaleyle
gidermeyi sa¤lar.

Denetim, parti ve organ içi disiplinin
oturmasının, iliflkilere ve kurallara sınıfın ve
partimizin çıkarları do¤rultusunda ba¤lı
kalınmasının önkofluludur. Yoldafllarımızı
denetlememiz asla onlara güvenmememiz
anlamına gelmemelidir. Biz yoldaflımıza
güveniriz, ancak aramızdaki karflılıklı
denetimle adımlarımızı daha sa¤lam ve daha
emin atarız. Lenin’in ünlü sözüdür: “Güven
iyidir, denetim daha da iyidir.”

Yoldaflça güven, karflılıklı denetim ve
disiplin üzerine oturmalıdır. Güven adına
hiçbir zaman partimizin ilkelerinden ödün
veremeyiz, zaaf ifade edecek türden bir
esneklik gösteremeyiz. Yoldaflça güven,
karflılıklı denetim, sevgi, paylaflım ve elefltiri
üzerine oturursa anlam kazanır, bunu
unutamay›z.
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Direnifl deneyimlerinden ö¤renelim...

 Sermaye sald›r›yor,
iflçiler ç›k›fl aray›fl›nda...
Türkiye kapitalizmi tarihinin en ciddi

krizini yafl›yor. ‹MF ufla¤› hükümetin 2000
y›l›n›n bafllar›ndan bu yana koyu bir terör
eflli¤inde uygulamaya çal›flt›¤› ‹MF-TÜS‹AD
program› bir gecede çöktü. 14 ayd›r her
derde deva olarak gösterilen sözde “istikrar
program›”n›n Türkiye kapitalizmini
kurtarmaya yetmedi¤i ortaya ç›kt›. Bu
nedenle krizin etkilerini s›n›rlayacak önlemler
düflünülürken, bir yandan da faturay› iflçi
s›n›f› ve emekçilerin s›rt›na yüklemenin plan
ve programlar› yap›l›yor.

S›n›f-emekçiler cephesinde ise bu durum
yayg›n tepki ve protestolarla karfl›lan›yor. K›r
emekçilerinden sonra yayg›n bir esnaf
tabakas› da h›zla yoksullaflmakta,
proleterleflme sürecine girmekte, sosyal
aç›dan iflçi s›n›f›n›n saflar›na do¤ru
kaymaktad›r. Partimizin uzun bir dönemdir
iflaret etti¤i gibi, Türkiye h›zla sert sosyal-
siyasal s›n›f çat›flmalar›na do¤ru
ilerlemektedir.

Burjuvazi’nin baz› kesimlerinin ‹MF’den
hoflnutsuzmufl tavr› tak›nmalar›n›n gerisinde
bu derin krizin boyutlar›n›n onlar› da
vurmas›, ç›karlar›na dokunup elenmeyle
yüzyüze b›rakmas› olgusu yat›yor. Bu
kesimlerden en fazla sesi ç›kan Egeli
sanayiciler, Ankara’ya ard› ard›na ç›karmalar
yap›p taleplerini s›ral›yor, ekonomik
“Kurtulufl savafl›” kampanyalar› bafllat›l›yor,
“ülkenin gelece¤i, halk›n iradesi, temiz
siyaset için!” bildiriler eflli¤inde imza
kampanyalar› düzenliyorlar. 1923 ‹zmir
‹ktisat Kongresi’ni örnek göstererek,
önümüzdeki dönemde Türkiye ‹ktisat
Kongresi’ni gene ‹zmir’de yapacaklar›n›
söylüyorlar.

Ayn› kapitalistler tak›m› kriz ortam›n›
durumdan kârl› ç›kmak için bir f›rsat olarak

da de¤erlendiriyor. ‹zmir’de (Ege bölgesinde)
son aylarda çok yayg›n iflten at›lmalar, ücret
vermeme uygulamalar›, hak gasplar›, yafland›
yaflan›yor. Küçük büyük (200, 600 vb.
çal›flan› olan) birçok fabrikada fiili olarak
esnek üretim hayata geçirilmifl durumda
(ücretsiz izin, haftal›k, ayl›k ya da
dönüflümlü çal›flt›rma, ücret vermeme vb.).

Kriz sonras› üç direnifl

Bu duruma karfl› geliflen reflekslerin
ifadesi olarak, kimi fabrikalarda iflçiler tek
tek ya da gruplar halinde tepki gösterirken,
kimi fabrikalarda da flekilsiz ve ani ç›k›fllar
yaflan›yor. Ya anl›k protestolar yap›l›yor, ya
da sendikal çal›flmalara girifliliyor ve fabrika
önünde direnifle geçiliyor. Krizin hemen
sonras›nda bu direnifllerden belirgin olarak
öne ç›kanlar, Alt›nya¤, Kula Mensucat ve
TMMOB’un inflaat›nda çal›flan Erener ‹nflaat

iflçilerinin direniflleri oldu.
Kula Mensucat, ‘80 öncesine dayanan

bir mücadele birikimi olan, iflçilerin
deneyimli oldu¤u bir fabrika. Hak-‹fl’e ba¤l›
Öz ‹plik-‹fl sendikas›nda örgütlü olan iflçilere
aylard›r maafl, ikramiye ve nemalar
ödenmiyordu. Bunun üzerine iflçilerin
sendikac›larla yapt›¤› toplant›lardan sonra, 19
fiubat akflam› iflten ç›kan vardiya
da¤›lmayarak fabrika önünde direnifle geçti.
Daha sonra di¤er vardiyalar›n da kat›l›m›yla
direnifl bütün fabrikaya yay›ld›. Vardiyas›
biten iflçiler dönüflümlü olarak gece-gündüz
fabrika önünde beklemeye bafllad›lar.
Ailelerin de kat›l›m›yla toplam iflçi say›s›
bini buluyordu.

‹flverenin ad›m atmamas› üzerine,
sendikan›n yönlendirmesi do¤rultusunda, 600
kadar iflçi ifl akitlerini tek tarafl› olarak
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feshetti. Patronlar (7 kardeflli Eyilik Holding)
ilkinde akitlerin feshini kabul etmezken,
ikincisinde kabul ettiler. Amaçlar›, iflçileri
oyalayarak beklenti içerisine sokmak, sonra
yerlerine asgari ücretten iflçi almak, as›l
olarak da fabrikay› Çi¤li Organize’ye
tafl›makt›.

Nitekim olaylar öyle de yafland›. ‹flçiler
fabrika önünde beklerken, gazetelere ifl
ilanlar› verildi, fabrika önüne “vas›fl›-vas›fs›z
iflçi al›nacakt›r” ilanlar› as›ld›. fiimdi ise bir
taraftan direnifl da¤›t›larak ifl hukuksal süreç
içerisinde ilerlerken ve anlaflma olmad›¤›
taktirde sendikan›n May›s ay› bafllar›nda
greve bafllayaca¤› söylenirken, di¤er taraftan
da fabrikaya kadar 250 iflçi al›nd›, parça
parça makinalar Çi¤li Organize’ye tafl›nmaya
baflland›.

Alt›nya¤ fabrikas›nda ise, y›llard›r iflçiler
kötü çal›flma koflullar›, ifl kazalar›yla içiçe
yafl›yorlard›. Çok s›n›rl› say›da iflçinin
bafllatt›¤› sendikal örgütlenme çal›flmalar›
vard›. Yeni y›lda ücretlere yüzde 8 zam
yap›lmas›na tepki gösteren iflçiler fabrika
içerisinde birbirinden kopuk olarak teknik
genel müdürlük binas›na yürüdüler. ‹flçiler
iflverenin bask›-sindirmeleriyle karfl›laflt›lar.
Bunun üzerine sendikal çal›flmaya h›z verildi.
Patron olay› bu sayede ö¤renmifl oldu ve 37
iflçiyi iflten atarak son noktay› koydu
(at›lanlar›n say›s› daha sonra 100’ü buldu).
At›lan iflçiler fabrika önünde bir hafta
bekledikten sonra yap›lan anlaflmayla birlikte
(iflçiler geri al›nmayacak, tazminatlar
ödenecek), fabrika önünde bas›n
aç›klamas›yla direnifl bitirildi.

 ‹zmir TMMOB’un sosyal hizmet
binas›nda çal›flan Erener ‹nflaat iflçileri de
iki ay maafl alamamalar›n›n ard›ndan direnifle
geçtiler. Fabrika önünde “Sadaka de¤il
eme¤imizi istiyoruz!”, “Söz yetki karar
iflçinin, yaflas›n iflçinin direnifli!” pankartlar›
ile benzer içerikte dövizler ast›lar.
Direniflteki iflçilere devletin kolluk güçleri
sürekli bask› yapt›. Baz› iflçiler birkaç defa
Bayrakl› karakoluna götürülüp psikolojik
bask› uyguland›. TMMOB ile Erener flirketi
iflçileri beklenti içerisine sokup mücadele
etme isteklerini yok etmeyi hedefliyorlar.

Bunda baflar›l› olduklar› görülüyor.
Direnifle 60 kadar iflçiyle bafllanm›flken, bu
say› 25’e kadar düfltü. Baz›lar› gelmedi,
baz›lar› da memleketlerine gitti. Daha önce
de birkaç defa ifl b›rakma eylemleri
yap›lm›flt›. ‹flçiler’in kurduklar› bir komite
var, arada toplant›lar yap›l›yor.

Sermaye bas›n› direnifle hiç yer
vermezken, sadece birkaç sosyalist dergide
haberler ç›kt›. ‹flçilerin deyimiyle, pankartlar
as›lmasayd› kimsenin haberi bile olmayacakt›.
fiimdi ise iflçilere taksitler halinda alacaklar›
veriliyor. Böylece direnifl bitirilecek.

Kula Mensucat: Kazan›lm›fl

haklar›n gasp›n› küçümseme

Bu üç direnifl örne¤inin (özelde ilk
ikisinin) talep, istek ve mücadeleye
yaklafl›m›na bakt›¤›m›zda neler görüyoruz?

Kula Mensucat’la bafllayal›m. Kesintilere
u¤ray›p uzun dönemdir al›nmayan maafllara
karfl› iflçiler hakl› olarak direnifle geçtiler.
Fakat genel olarak iflçilerde “param› al›p
çekip gideyim, böyle iflkence çekece¤ime
gider asgari ücretten bir baflka iflyerinde
çal›fl›r›m daha iyi” vb. e¤ilimler ortaya ç›kt›.
Peki, “baflka bir iflyerine gitti¤inde” sorunlar
çözülecek mi, yak›n›lan türden iflkenceler
bitecek mi? Bütün iflyerlerinde yaflanan
sorunlar ayn› oldu¤una göre, buradaki
örgütlülü¤ünü b›rak›p nereye gideceksiniz?
Bu yaflad›¤›m›z sorunlar bir bütün olarak
hepimizin-iflçi s›n›f›n›n sorunudur. Siz buray›
b›rak›p gitti¤inizde kapitalist patron sizin
yerinize gene sizin gibi bir iflçiyi al›p asgari
ücretle ve daha kötü koflullarda çal›flt›racak.
Kazan›rsan›z hepimizin, kaybetseniz gene
hepimizin olacak vb...

‹flçilerle konufltu¤unuzda, flu cevab›
al›yorsunuz: “Buraya gelecek olan iflçi bir
flekilde gene yavafl yavafl örgütlenir, iflveren
bunu önleyemez...” Ya da, “Bana ne baflka
iflçilerden, bu sendikac›larla ve iflçilerle bir
yere gidilmez” vb...

Patronun sürekli maafllar› ödememe
politikas› sonucu iflçilerde böyle e¤ilimler,
düflünceler olufluyor. Tabana dayanan bir
komitenin, örgütlülü¤ün olmamas›, direnifl
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esnas›nda s›n›f dayan›flmas›ndan yoksunluk,
iflçilerde bu e¤ilimlerin yayg›nlaflmas›na
neden oluyor. ‹flçilerin söyledi¤i, “buraya
gelecek olan iflçi bir flekilde gene yavafl
yavafl örgütlenir, iflveren bunu önleyemez”
yaklafl›m› k›smi bir s›n›f bilincinin yans›mas›
olmakla birlikte, bunun alt›nda
kaybedecekleri haklar› küçümseme, de¤erini
bilmeme ve baflkas› gelse de bir flekilde gene
kazan›r düflüncesi yat›yor. Bu da beraberinde
mücadeleden uzak durmay›, bireysel hareket
etmeyi getiriyor.

S›n›f bireylerine yak›flmayan

 türden küçük hesaplar

Alt›nya¤’da ise, baz› eski iflçiler, biriken
tazminat ve y›pranma paralar›n› toplu bir
flekilde alma hedefiyle, kendilerini iflyerinden
att›rmak için ifl esnas›nda çeflitli
davran›fllarda bulunuyorlar. ‹flveren ise toplu
paray› vermemek için bu iflçilerin ifline son
vermek istemiyor.

Tam bu esnada bu iflçiler, önceleri çok
s›n›rl› say›da iflçiyle süren sendikalaflma
mücadelesini bu emeli için kullanmaya
kalk›yorlar. Bu ise, hem di¤er iflçi
arkadafllar›n› enayi yerine koymak ve hem de
sendikal çal›flmay› kendi bencil ç›karlar› için
alet olarak kullanma anlam›na geliyor. Bu
tutum ve davran›fl s›n›f kültürümüze,
ilkelerimize yabanc›d›r ve asla kabul
edilemez. Hangi gerekçelerle olursa olsun
böyle davran›fllar affedilemez. Kald› ki bu
iflçiler paralar›n› toplu alsalar dahi, sürekli
a¤›rlaflan sömürü düzeninde bu para nereye
kadar götürecek onlar›?

Karfl›laflt›¤›m›z her yerde, bu tür tutum
ve davran›fllara karfl› kat› bir tav›r almak
zorunday›z. Daha önce gene bu bölgede Saf
Plastik, Ege Plastik, Esen Plastik ve birçok
fabrikada benzer örnekler yafland›. (Ege
Plastik’te ‘98’de, iflverenin bir adam›, bilinçli
olarak sendikal çal›flmay› bafllatt›ktan ve
birçok kiflinin imzas›n› ald›ktan sonra,
toplad›¤› kiflilerin isimlerini iflverene verip,
60 iflçinin at›lmas›n› ve sendikal mücadelenin
baflar›s›zl›kla sonuçlanmas›n› sa¤lam›flt›. Esen
Plastik’te ise o dönemde sözde öncülü¤ü
yürüten kifliler, flimdi kraldan daha kralc› bir

flekilde iflçilere cehennem hayat› yaflat›yorlar.)

Örgütsüzlü¤ün ve önderlikten

 yoksunlu¤un ac›s›

fiekilsiz, ani, kendili¤inden ve kendini
ücret art›fl› ile s›n›rlayan bu ç›k›fllar, fabrika
komitelerinin kurulamamas›, kurulsa bile
sistemli çal›flamamas› ve bölgesel
platformlara dayanmamas›ndan dolay› bu tür
sorunlar› yafl›yor ve baflar›s›zl›kla
sonuçlan›yor.

Kula Mensucat’ta daha önceleri bir
komite kurulmufltu. ‹lk süreçlerde anlaml›
iliflkiler yakalanm›flt›. Komite imzas›yla
birkaç kez bildiri da¤›t›m› da yap›lm›flt›.
D›flardan gözlemledi¤imiz kadar›yla, bu
komite tabana aç›lma, politika üretme ve
inisiyatifi eline almada belirli zorluklar
yaflad›. Politik mücadelenin do¤as› gere¤i
ilerleyemeyen geriye düfler. Komite zamanla
eridi ve marjinalleflti. Y›llar›n birikimi
üzerinden direnifl gelip patlak verdi¤inde de,
önden haz›r bir komite olmad›¤› ya da
mücadelenin atefli içerisinde bir kanal
aç›lmad›¤› taktirde, polisin bask›lar›,
sendikan›n iflverenle uzlaflmac› tutumu vb. ile
ba¤lant›l› olarak, bu patlayan tepkiler bir
süre sonra sönüyor.

‹flçiler iki hafta kadar fabrikan›n önünde
gece-gündüz beklediler. Birkaç kurumun
sembolik ziyareti d›fl›nda s›n›f dayan›flmas›
gelmedi. Polis sürekli iflçileri kameraya çekip
psikolojik bask› uygulad›. ‹flçilerin
rahats›zland›¤›n› gören sendika genel baflkan›,
iflçilere hitaben yapt›¤› konuflmada; “polis
bizim bafl›m›z›n tac›d›r, bizim adaletimizin
koruyucusudur, bizim ondan çekinecek
herhangi bir durumumuz olamaz, (d›flardan
gelen devrimcileri kastederek) hiç tahriklere,
provokasyonlara kap›lmay›n” vb. sözler etti.
Böylece iflçilerle devrimcileri karfl› karfl›ya
getirmeye ve toplant›larda sosyalist bas›n›n
direnifl k›r›c›l›¤› yapt›¤›, ortam› provoke
etti¤i vb. sözlerle, onlar› iflçilerden yal›tmaya
çal›flt›.

Baz› sol dergiler iflçilerle röportajlar
yap›p, gazetelerini satt›lar. Yap›lan röportajlar
ve yaz›lan yaz›lar, iflçileri yönlendiren, geri
tutumlar›n› elefltiren, ortaya iflçilerin
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anlayacaklar› dille bir bak›fl koymayan türden
olduklar› için, s›n›f›n ba¤›ms›z devrimci
ihtiyaçlar›na hizmet etmiyor, fazla bir
karfl›l›¤› da olmuyor bu tür bir yay›n
ilgisinin. Sermaye bas›n›n›n gerçek yüzünü
kendi deneyimleriyle somut olarak gören
iflçilere, zemini olmas›na ra¤men, sosyalist
bas›n bir alternatif, ifllevli bir kürsü
sunam›yor. Yap›lan usülen bir haber yay›n›n
ötesine geçemiyor.

Reformizmin ihaneti ve

tahribat›!

Erener ‹nflaat iflçilerinin direnifli
sürecinde reformizmin u¤ursuz rolünü bir kez
daha görüyoruz. Kurulan komitenin bafl›n› ve
Erener flirketinin sekreterli¤ini yapan ÖDP’li
flah›slar, bir taraftan devrimci-demokrat
geçinip laf kalpazanl›¤› yaparak iflçileri
oyalarken, di¤er taraftan da TMMOB ile
kapal› kap›lar arkas›nda iflçilerin direniflini
yavafl yavafl zay›flat›p yok etmeye çal›flt›lar.
TMMOB, biz paray› ödedik, gidin Erener’den
al›n derken, onlar da tam tersini söylüyordu.

Emek Platformu’nun hem merkezi, hem
de ‹zmir temsilcili¤ini yapan TMMOB’un
s›n›f mücadelesine, eme¤in program›na ne
kadar ba¤l› kalaca¤›n› bu direnifl vesilesiyle
de bir kez daha görüyoruz. Kamuoyuna bu
direniflin yans›mamas› için TMMOB, iflçileri
adete tecrit etmeye çal›flt›. Boyal› bas›na ve
yerel televizyonlara telgraflar çekip herhangi
bir haberin yay›nlanmas›n› engellediler. Baz›
iflçilerin ismini polise vererek ihbar ettiler.
Evrensel gazetesi de iflçilerle röportaj yap›p
foto¤raflar›n› çekmiflti. Evrensel’in de kuru
bir haber bile vermemesi için TMMOB’un
ziyareti yeterli oldu. Gazetede TMMOB’un
ziyareti övülerek anlat›l›rken, iflçilerin
direnifline tek sat›r bile yer verilmedi.

Evrensel’in, ÖDP’lilerin ve kendini
emekten yana sayan TMMOB’un bu ikiyüzlü
davran›fllar›n› gören iflçiler, bunun karfl›s›nda
bütün devrimcileri ayn› kefeye koyma yanl›fl
e¤ilimine düflüyorlar. Röportaj yapmaya gelen
sol bas›n da bu yanl›fl e¤ilimleri ortadan
kald›ran ve iflçileri yönlendiren perspektifler
sunamad›klar› bir durumda, yap›lanlar bir kez
daha bir haber de¤erlendirmesinden öteye

geçemiyor. Yine de sol bas›n›n ziyaret etmesi
ve haber vermesi, iflçiler taraf›ndan sevinçle
karfl›lanm›fl, liberal baylar› ise rahats›z
etmifltir.

Erener ‹nflaat iflçilerinin direnifli bir kere
daha flunu göstermifltir: Direnifl, saflara
uzlaflmac› pasif, ne kopar›rsak kâr,
“bekleyelim görelim” anlay›fl› hakim oldu¤u
müddetçe, kaybetmeye mahkumdur. Direnifl
gene de bir nebze kamuoyu gündemine
girmiflse, bu bizzat iflçilerin fiili direnme
kararl›l›¤›ndand›r. Daha önceleri Çi¤li’deki
Dikkan-Metal ve en son ‹ZSU iflçilerinin
direniflinde de benzer bir süreç yaflanm›flt›.
‹ZSU’da onca direnifl sürecinden sonra
yaflanan sonuç hazin olmufltur. Yap›lan
pazarl›klarda iflçilerin “direnifli b›rakma”
flart›yla ifle geri al›naca¤›na dair kuru bir söz
verilmifl, fakat daha sonra 10’u aflk›n iflçi
d›fl›nda kimse geri al›nmam›flt›r. ‹fle geri
al›nan iflçilerin baz›lar› da, direniflte aktif
olan baz› iflçilerin elenmeleri sonucu ÖDP’li
liberal baylar›n ifllerine yarayanlar oldular.

Derslerden ö¤renerek gelece¤e

 haz›rlanal›m

Sermayenin yo¤unlaflan bask› ve terörü
karfl›s›nda önümüzdeki dönemde s›n›f
cephesinde benzer ç›k›fllar yaflanacakt›r.
S›n›f›n öncü kesimleri, özellikle de komünist
devrimciler, bu deneyimlerden dersler ç›kar›p
sürece yüklenmek zorundad›rlar. S›n›f
hareketine devrimci müdahalenin imkanlar›
hiç bu kadar yo¤un olmam›flt›r.

Kendi cephemizden ise, bu direnifllerin
vesilesiyle, zaaf ve eksikliklerimizi daha da
net görmeye bafllad›k. Bu son süreçte
özellikle bize çok önemli görevlerin
düfltü¤ünün bilincindeyiz. Zindanlarda direnen
yoldafllar›m›za ve siper yoldafllar›m›za,
partimize, s›n›f›m›za karfl› görevlerimizi en
üstün bir flekilde yerine getirmek, gerek
bülten gerek baflka araçlar›m›zla da bu
deneyimleri genellefltirip dersler ç›kartmak,
burjuva ‹zmir’in karfl›s›ra proleter ‹zmir’i
dikmek bizim görevimizdir. Sürece bu
bak›flaç›s›yla yüklenece¤iz.

‹zmir’den partili iflçiler
May›s ‘01
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EMEP’lilerin devrimci emek
düflmanl›¤› üzerine

Emek kavram› ve emek olgusunun
devrimciler ve komünistler aç›s›ndan önemi,
anlam› ve tuttu¤u yer hiç flüphesiz
tart›fl›lmazd›r. Zira insan› insan yapan en
yüce de¤erdir emek. Toplumlar tarihi de,
üretim iliflkilerine ba¤l› olarak eme¤in
sömürüsünün farkl› biçimler almas› ve bu
sömürüye karfl› da eme¤in özgürlük
mücadelesinin verilmesi üzerine kuruludur.
“Komünist olmak”, “devrimci olmak”, “ilerici
olmak” iddias›ndaki herkesin de bu
mücadelede eme¤in yan›nda yer almas›, onun
saf›n› tutmas›ndan daha do¤al ne olabilir ki?

Ancak iddialar›n gerçekli¤i sözle de¤il,
pratikle do¤rulan›r. Yani eme¤in özgürleflme
sürecine “önderlik etti¤inizi”, “katk›da
bulundu¤unuzu”, “yard›m etti¤inizi” iddia
etti¤inizde, bunu prati¤inizle de
bütünlefltirmelisiniz. Bu kendisini ayn›
zamanda, sizin kendi d›fl›n›zdaki eme¤e karfl›
gösterdi¤iniz de¤er ve sayg›da da
gösterebilmelidir. Bu noktada sergiledi¤iniz
her olumsuz tav›r ise, etti¤iniz onca laf›
zay›flatacak ya da tümden bofla düflürecektir.

Bofla dememifller; “ayinesi ifltir kiflinin
lafa bak›lmaz” diye. Buna güzel bir örnek;
“eme¤e” verdi¤i de¤eri göstermek istercesine
“emek” kelimesi üzerine çokça laf eden bir
partinin, bu durumla tezatl›k gösteren pratik
tutumu. Sözkonusu parti, Eme¤in Partisi,
baflkalar›n›n eme¤ine karfl› kaba bir
sayg›s›zl›¤›n belirtisi olarak, komünistlerin 1
May›s’la ilgili afifllerinin üzerini kendi
afiflleriyle kapatma sayg›s›zl›¤›n›
gösterebilmifltir. Kendi tabirleriyle faflist
diktatörlü¤ün hüküm sürdü¤ü bu ülkede
muhalif olman›n bile ne kadar a¤›r bedeller
gerektirdi¤i orta yerde dururken ve
komünistlerin bu pratikleri can› pahas›na
gerçeklefltirmelerine ra¤men, bunu
yapabilmifllerdir! Üstelik bunu ilk kez de
yapm›yorlar, bu onlarda de¤iflmez bir
davran›fl tarz›.

Öncelikle flunu söylemek gerekir ki, sol
harekette kan›ksanm›fl bir hale gelse de, bu
tutum asla kabul edilemez ve ola¤an
karfl›lanamaz. Zira buna “al›flm›fl olanlar”,
eme¤in önemini kavramak flöyle dursun, emek
kavram›n›n kendisine yabanc›laflm›fllard›r. O
yüzden de, bu tür tutumlara tepki vermemek,
tepki verenleri desteklememek, asl›nda kendi
eme¤ini hiçe saymakt›r.

Söz reformizmin batakl›¤›na saplanm›fl bu
partiye gelince, elbette onlardan “devrimci
eme¤e” karfl› sayg› beklenemez. Zira
konumlar› gere¤i buna yabanc›lard›r. Ancak
gerekti¤i yerde gerekli sayg›n›n
gösterilmedi¤i durumlarda, böylelerine
al›nmas› gereken tutumlar al›nmal›d›r.

Bu arada “Eme¤in Partisi” yaftal›lara
sormak gerekiyor. Üzerini kapatt›¤›n›z afifller
için “emek” harcanm›fl oldu¤unu
düflünemeyecek kadar m› “eme¤e”
yabanc›laflt›n›z? Siz bilmez misiniz ki,
devrimci bu emekleri ortaya koyarken yeri
gelir tutuklan›rlar, yeri gelir katledilirler. Hiç
de¤ilse insanlar›n hayatlar›n› ortaya
koyduklar› içinemeklerine sayg› göstermeniz
gerekmez mi? Mesela en son Okmeydan›nda
afifl asarken katledilen devrimci genci ne
çabuk unuttunuz? Bunlar› unutacak kadar m›
koptunuz bir tak›m de¤erlerden?

Elbette unutamazs›n›z. Zira gerçekler tüm
inatç›l›¤›yla karfl›n›zda duruyor. O düflman
kesildi¤iniz komünistler ve devrimciler,
sürecin kendilerine dayatt›¤› sorumluluklar›n
bilinciyle yine “emek” harc›yorlar ve
bedenlerini ölüme yat›r›yorlar. Oysa siz ve
sizin gibi partiler, as›l hedefi iflçi ve
emekçileri teslim almak olan bu sald›r›ya
karfl› “canlar›yla” mücadele eden devrimci ve
komünistleri katliam sonras› yaln›z b›rakarak,
iflçi ve emekçilerin davas›na ihanet etmifl
oldunuz. Sonra da, devrimci tutsaklarla devlet
aras›nda süren mücadelede “muhatap
al›nmamaktan” yak›n›yorsunuz. Bu nas›l bir

(Devam› s.31'de)
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Bildiri da¤›t›m›ndan gözlemler...

Rumeli yakas›nda pratik faaliyetler...

Pratik faaliyetlerden...

Komünistler olarak,
sermaye devletinin hücre
sald›r›s›yla iflçi ve
emekçilerin öncülerini teslim
almakla birlikte, as›l
hedefininin yükselifle
geçebilecek bir s›n›f-kitle
hareketlili¤ini bast›rmak
oldu¤unu hep vurgulad›k.
Amaç içeriye vurup, d›flar›y›
teslim almakt›. Ancak bunun
o kadar kolay olmayaca¤›
görüldü. D›flar›da süren
devrimci siyasal faaliyetin
ise, devrimci hareketin
mevcut kadro ve kitle
taban›na oranla zay›f kald›¤›
bir baflka gerçektir.
Halihaz›rda çal›flmalar legal
mevziler üzerinde
sürmektedir. Böyle bir süreçte
“kadro koruma” mant›¤›yla
edilgen kalanlar, süreç
kaybedildi¤inde ortada “kadro
koruma”ya de¤er bir nedenin
kalmayaca¤›n› bilmelidirler.

1 May›s öncesi siyasal
pratik faaliyetimize,

s›n›rl›l›klar›m›za ra¤men, bu
perspektif do¤rultusunda
sorumlulukla yaklaflt›k. ‹flçi
ve emekçilerin yo¤un olarak
kulland›¤› E-5 hatt›n›
afifllerimizle süsledik.
Mecidiyeköy, Topkap› fiifle
Cam fabrikas› civar›na
afifllerimizi ast›k ve “1
May›s’ta alanlara!” slogan›n›
yazd›k. Ayr›ca Merter, Y.
Bosna, Avc›lar bölgelerinde
de afifllerimizi kulland›k.
Sirkeci-Halkal› tren hatt›nda,
Menekfle istasyonunda
afifllerimizi ast›k ve “Yaflas›n
Ölüm Orucu direniflimiz!”,
“Ölümü yendik, hücreleri
y›kaca¤›z!” sloganlar›n›
yazd›k.

Bu süreçte Hatice
yoldafl›n ve di¤er ÖO
direniflçilerinin flehit düflmesi
üzerine, Topkap›’da E-5’den
gözükecek flekilde
“Devrimciler ölmez, devrim
davas› yenilmez!”, E-5
üzerinde Ça¤layan dura¤›na

yak›n bir yerde “Hatice
yoldafl ölümsüzdür!” “Bedel
ödüyoruz, bedel ödetece¤iz!”
sloganlar›n› yazd›k. Yine
Zeytinburnu E-5 üzerine
“Devrimciler ölmez!”
yaz›lamas›n› yapt›k ve
imzam›z› att›k. Avc›lar-
Esenyurt bölgelerinde 1
May›s’la ilgili parti
bildirilerini da¤›tt›k ve
kufllama yapt›k. Yan›s›ra
Sefaköy, Sö¤ütlüçeflme ve
‹nönü Mahallelerinde bildiri
da¤›t›m› ve kufllama
gerçeklefltirdik. Eminönü’nde
1 May›s’la ilgili kufllama
yapt›k.

Pratik faaliyetimiz elbette
birçok aç›dan eksiklik
içermekle birlikte, süreç
gözetildi¤inde hayli anlaml›
say›l›r. Önümüzdeki süreci,
partili olman›n bilinci ve
sorumlulu¤uyla, daha planl›
ve hedefli hareket ederek
de¤erlendirece¤iz.

Rumeli yakas›ndan
partili iflçiler

Ölüm orucu flehidimiz,
yi¤it komünist militan›m›z
Hatice Yürekli yoldafl›m›z
için kaleme al›nan TK‹P
imzal› bildirilerimizi
bulundu¤umuz bölgede
iflçilere emekçilere ulaflt›rmak
amac›yla da¤›t›ma bafllad›k. 6
ayl›k uzun bir direnifl
maratonunun ard›ndan ölümün
di¤er siper yoldafllar› gibi
yi¤itçe kucaklayan Yürekli
yoldafl›m›z flahs›nda Ölüm

Orucu direniflini ve devletin
katliamc› yüzünü bir kez
daha bildirilerimiz arac›l›¤›yla
iflçilere, emekçilere, gençlere
anlatt›k. Da¤›t›m› Gülsuyu,
Sar›gazi ve Pendik’in baz›
emekçi mahallelerinde yapt›k.

Bildirilerimiz genellikle
ilgiyle karfl›land›.Bir
gecekondunun bahçesinde
kad›nlar oturuyorlard›.
Merhaba diyerek bildirimizi
uzatt›k. Daha anlatmaya

bafllamadan, ne için oldu¤unu
sordular. K›saca, devletin
hücre sald›r›s›n›, Ölüm Orucu
direnifli anlatt›k. Kad›nlardan
birinin “Hakl›s›n›z da ne
yapmam›z gerekiyor” diye
sormas› üzerine, neler
yap›lmas› gerekti¤i üzerine
konufltuk.

Da¤›t›m esnas›nda,
devletin katliamc› yüzünü,
Ölüm Orucu direniflini ve
hücre sald›r›s›n› anlat›yorduk.
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Anadolu yakas›nda 1 May›s faaliyeti

Birkaç genç hangi partiden
oldu¤umuzu sordular. TK‹P’li
oldu¤umuzu söyledik. Gençler
“Bu bizim partiymifl” diyerek
sohbete bafllad›lar. Sevinçli
ve heyecanl›yd›lar. 1 May›s
öncesi yine ayn› semtte
yaz›lama yaparken,
mahallenin çocuklar›n›n “Siz
Türkiye Komünist ‹flçi
Partisi’nden misiniz?” diye
sormalar›, “Biz de yazal›m,
bize de verin” demeleri,
gençli¤i kazanman›n gelece¤i

kazanmak oldu¤unu bir kez
daha hat›rlatt› bize.
Bildirilerimize gençlerin ilgisi
daha yo¤undu. Bir soka¤a
girdik ve genç k›zlara uzatt›k.
Onlar da “ölümlerin olmas›n›
istemiyoruz, ama ne
yapmam›z gerekiyor” diye
sordular. Herkeste genel bir
duyarl›l›k ve ilgi vard›, ama
pratikte ad›m atma konusunda
geri duruyorlar, ne
yapacaklar›n› bilmiyorlar,

baflkalar›n›n bir fleyler
yapmalar›n› bekliyorlard›.

Da¤›t›m s›ras›nda olumsuz
bir tepkiyle karfl›laflmad›k.
‹nsanlarda katliamlara ve
ölüm oruçlar›na karfl› genel
bir duyarl›l›k hakim. Ancak
pratik sahiplenmede, bir
fleyler yapmada geri
duruyorlar. Bu da öncülük
ihtiyac›n› bir kez daha
hissettiriyor.

Anadolu yakas›ndan
komünistler

Bu y›l 1 May›s’ta yayg›n
bir pratik faaliyet yürüttük.
Partili komünistler olarak
politikalar›m›z› iflçi ve
emekçilere ulaflt›rmaya
çal›flt›k.

14 Nisan’da Emek
Platformu’nun yapt›¤› mitinge
kufllar›m›zla müdahale ettik.

Güzelyal›’da tren yolu
üzerine “Hücreleri
bedenlerimizle y›kaca¤›z!”,
“Hatice Yürekli
Ölümsüzdür!”, Göztepe’ye “1
May›s’ta mücadele
alanlar›na!”, Otosan
kavfla¤›nda “Devrim flehitleri

ölümsüzdür, devrim davas›
yenilmezdir!”, birinci köprü
giriflinde Beylerbeyi stand›n›n
arkas›ndaki tabelaya “Yaflas›n
1 May›s!” ve çeflitli iflçi-
emekçi semtlerine 1 May›s
kriz ve hücrelerle parti ve
devrim flehitleri ile ilgili
fliarlar›m›z› yazd›k.

Onbinlerce kuflumuzu ve
bildirimizi; 1 May›s, Gülsuyu,
Pendik, Kartal, Sar›gazi gibi
emekçi semtlerin, sanayi
bölgelerine ve önemli
fabrikalar›n etraf›na ulaflt›rd›k.
Özellikle bildiri da¤›t›m›nda
gençlerin ilgisini çektik.

Birçok genç bildiri istiyerek
kendileri da¤›tmak istediler.

“Kapitalist sömürü
düzenine karfl› 1 May›s’ta
mücadele alanlar›na!” TK‹P
imzal› afifllerimizi, iflçi-
emekçi mahallerine, Kad›köy
merkezine ve E-5
güzergah›nda merkezi
noktalara yapt›k.

1 May›s günü ise
alanlarda binlerce TK‹P
imzal› kuflumuzu yayg›n
biçimde kulland›k.

mant›kt›r ki, hem katliam karfl›s›nda sessiz
kalarak onay vermifl olacaks›n›z, hem de
devrimci ve komünistlerin bedel ödeyerek
emek verdikleri mücadelenin öncülü¤üne,
“muhatapl›¤›na” soyunacaks›n›z! Siz “Emek”
de¤il, olsa olsa “Emek Tüccarlar› Partisi”
olursunuz. (Bedellerin gün geçtikçe daha a¤›r
bir hale geldi¤i flimdilerde ise soruna tekrar
“duyarl›l›k” göstermeye bafllad›n›z. Kimbilir
ne umarak?)

Ancak sizleri çok iyi tan›yoruz.
Komünistleri s›n›f çal›flmas›n›n çeflitli
platform ve araçlar›nda sosyalizm vb.

kelimeleri kulland›klar› için d›fllamaya çal›flan
yasakç›, icazetçi zihniyet sahipleri, flimdilerde
artan kitle hareketi ile birlikte alanlarda
“sosyalizm” slogan› atmakla övünüyorlar.
Rüzgara göre yelken de¤ifltiriyorlar. T›pk›
katliam öncesinde, sonras›nda ve bafllayan
ölümlerden sonra oldu¤u gibi.

Bir kez daha söyleyelim; komünistlere
düflmanl›kla, onlar›n emeklerine karfl›
sayg›s›zl›kla bir yere varamazs›n›z. Bu sadece
reformizmin batakl›¤›n›n daha derinliklerine
gömülmenizi sa¤lar.

‹stanbul’dan bir genç komünist

Anadolu yakas›ndan
komünist iflçiler

EMEP’lilerin devrimci emek düflmanl›¤›...
(Bafltaraf› s.29'da)
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Okurlardan / Yoldafllardan...
‹flçi s›n›f› siyasal mücadele alan›na ç›kmak zorunda
Daha önce bir metal fabrikas›nda çal›fl›yordum. Ekonomik kriz nedeniyle birçok

arkadafl›mla birlikte iflimize son verildi. Fabrikada 8 saatlik ifl günü uygulan›yordu. Ben ifle
bafllamadan önce ikramiyeler ödeniyormufl. Patron “‹kramiyeleri kald›ral›m, ayn› oranda
maafl›n›za zam yapay›m” diyerek yüzde 50’yi aflan zamlar yapm›fl ve ikramiyelerden
vazgeçilmifl. Tabii ki ikinci 6 ay yüzde 15, üçüncüsünde ise hiç zam yap›lmam›fl. O s›ralar
asgari ücret 100 milyon iken bir tornac› 80 milyon al›yordu. Birkaç kez sendikalaflma
giriflimi olmufl. Patron yalakas› hainler sayesinde her seferinde 20-30 iflçi iflten at›l›rken,
uflaklar milyarlarla ödüllendirilmifller.

Ben ifle bafllad›¤›mda sigortas›z çal›flan iflçiler çoktu. Sigortas› olanlar›n da bu haklar›n›
kullanabilmeleri için fabrika doktorunun onaylamas› gerekiyordu. Krizden önce durum buydu.
Bedeller ödenerek kazan›lm›fl haklar›m›z› gasp etmek için de¤iflik oyunlar oynuyorlard›.

 ‹ki ay iflsiz kald›ktan sonra, geçici olarak petrol iflkolunda küçük bir atölyede çal›flmaya
bafllad›m. Küçük olmas›na ra¤men ülke ekonomisinde önemli yer tutan bir fabrikaya üretim
yap›yor. Bunun gibi birkaç atölye daha ayn› fabrikaya çal›fl›yor. Günde 12 saat çal›fl›yoruz.
Hafta sonu zorunlu mesai var, bunun karfl›l›¤›nda asgari ücret al›yoruz.

Patron ifl koflullar›n› söylüyor, ard›ndan alaca¤›m›z ücreti. Tabii yüzü hiç k›zarm›yor,
çünkü piyasay› biliyor, iflsiz çok. Yemek yedi¤imiz yer çok küçük bir flirket. Daha büyük
yemek flirketleri de var. En büyük flirket kriz öncesi 10 binin üstünde iflçiye yemek
ç›kard›¤›n›, bugün bu say›n›n 400’ü geçmedi¤ini söylüyor.

Patron utanmazl›¤› öylesine ele alm›fl ki, y›llard›r yan›nda çal›flan iflçileri afla¤›l›yor.
Hiçbir amaçlar› yokmufl, iki ekmek bir sigara paras› denklefltirdiler mi onlara yetiyormufl,
gazete okumazlarm›fl, tiyatro, sinema bilmezlermifl, daha fazla kazanmak için gayret
göstermezlermifl. Daha kültürlü, bilinçli, tahsilli iflçiler çal›flt›racakm›fl, iki-üç makine daha
alacakm›fl vb.

Kapitalistlerin bu denli küstahlaflabilmelerinin gerisinde bizim örgütsüzlü¤ümüz var. ‹flçi
s›n›f›n›n, bir s›n›f olarak burjuvazinin karfl›s›na ç›kmaktan, siyasal mücadele alan›ndaki yerini
almaktan baflka bir seçene¤i yok.

A. Y›lmaz/‹stanbul

Reformizmin devrimci düflmanl›¤›
Girdi¤im fabrikada EMEP’li reformistler çalıflma yürütüyorlard›. Fabrikanın de¤iflik

bölümlerinde birkaç EMEP’li iflçi vardı. ‹liflkilerimiz ilk etapta iyi görünüyordu. Sınıf bilinçli
iflçi olarak sınıfın sorunlarıyla ba¤lantılı sohbetler yap›yorduk.

Aynı bölümde çalıfltı¤ımız EMEP’li iflçi ile iliflkilerimiz iyiydi. Benim sınıf devrimcisi
kimli¤imi ö¤rendi¤i andan itibaren iliflkilerimiz de¤iflti. Bilinen tutumları takınmaya baflladı.
Tutumunu konuflmamaya dek vardırdı. Duyarlı iflçileri benim çevremden uzaklafltırmaya
çalıfltı. ‹lk zamanlarda sendika çalıflmasını beraber yürütüyorduk. Bir süre sonra çal›flmay›
benim dıflımda yürütmeye baflladı.

Bu EMEP’linin tutumu kiflisel bir tutum de¤il, reformizmin devrimcilere düflmanl›k
çizgisidir. Ve Ümit yoldaflın flu sözleri akl›ma geliyor: “Bizim programımız gerçekte di¤er
programların geçersizli¤ini ifade ediyor.” Komünistlere düflmanl›¤›n gerisinde bu yat›yor.

Di¤er EMEP’li iflçiler aynı tutumu takınmad›lar. Bunda do¤allı¤ında iflçi olmalar› ve
reformizmden etkilenmemifl olmalar›n›n rolü var. Bu iflçiler daha sonra iflten çıkarıldılar, ama
iliflkilerimiz devam etti. Bir iflçiyle daha ileri düzeyde iliflkimiz sürüyor.

Reformizmi gerçek yüzüyle tanımak parti politikasını tüm yönleriyle kavramaktan geçiyor.
Parti çizgisinin hakkını verdi¤imiz koflullarda, reformistlere kaçmaktan baflka yol kalmayacaktır.

Partili bir metal iflçisi
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Zindan direnifline karfl› yak›c› sorumluluklar...
Devrimci tutsaklar ölüm

oruçlar›na bafllarken, d›flar›da
hücre sald›r›s›n›n
karfl›lanamayaca¤›n›n
bilincindeydiler. Farkl›
görüfller de buradan
do¤mufltu. Gelinen noktada
d›flar›s›n›n bu sald›r›y›
karfl›layabilecek güçte
olmad›¤› art›k çok aç›kt›r.
Öyle ki, 19 Aral›k
sald›r›s›nda 28 devrimci flehit
düfltü. Sonras›nda ölüm
oruçlar›nda 23 devrimci daha
hayat›n› kaybetti ve
yüzlercesi ölümün efli¤inde.
Halen d›flar›da yarat›lm›fl bir
güç yok. Bunun en büyük
sebeplerinden birinin
düflman›n yo¤un sald›r›lar›
oldu¤u biliniyor. Ama burada
biz d›flar›daki devrimcilerin
zaaf ve hatalar›n›n neler
oldu¤unu hiç
düflünmemekteyiz.

Aç›k olarak düflman diye
niteliyorsunuz ve sonra da
düflman›n sald›r›s›n› bu
gerili¤in sebebi olarak
görüyorsunuz. Düflman size
sald›rmayacak, tüm yollar›n›z›
kapatmayacak da mücadeleniz
için yol mu açacak? Tabii ki
düflman sizi yerinizden
k›p›rdayamayacak hale
getirmek isteyecek. Burada
bunun bir sebep olarak
görülmesi düflülen aczin
ifadesidir.

Ortak bir hareketin
d›flar›da yarat›lamamas› da bir
di¤er temel zaafiyet
durumudur. Kald›r›lan
cenazelere ölen devrimcinin
örgütü d›fl›nda kalan örgütler

sadece temsilci düzeyinde
kat›l›yorlar. Bu utanç verici
bir durumdur. Neden tüm
devrimci hareketler birlikte
bütün cenazelere sahip ç›k›p
oray› gerekirse düflmanla bir
savafl meydan›na
dönüfltürmüyorlar?
fiehitlerimizin ölüme yatarken
dile getirdikleri “ölümümüz
di¤er insanlar›n kurtuluflu
için” fliar› böyle mi yerine
gelecek?

Cenaze törenlerimiz,
ailelerin de geri tav›rlar›
yüzünden, ço¤u yerde son
derece zay›f bir havada
gerçeklefliyor. ‹zin verildi¤i
ölçüde, belli kal›plar içinde,
birkaç slogan›n at›l›p, birkaç
konuflman›n yap›ld›¤› ve
neredeyse birinin ç›k›p
“Arkadafllar bir sonraki
cenazede buluflmak üzere...”
diyebilece¤i ölçüde ruhsuz
törenlere dönüflmüfl durumda.
Geldi¤imiz bu nokta, tüm
devrimcilerin birey ve
örgütler olarak gelmifl oldu¤u
noktad›r.

 Acilen yapmam›z
gereken, mücadele alanlar›n›
çok iyi ve verimli
kullanmakt›r. Bunun için
mitingler, bas›n aç›klamalar›,
mahallelerde yap›lan
gösteriler gibi etkinliklerde ve
herfleyden önce de
flehitlerimizin cenaze
törenlerinde bir birliktelik
sa¤lamakt›r. B›rakal›m kendi
pankartlar›m›z›, kendi
sloganlar›m›z›, ortak fliarlar
yükseltelim. Son eylemlerin
gösterdi¤i gibi, tüm hareketler

hala kendi pankart› ve
fliar›nda ›srar etmektedir. Bu
›srar mücadelede derin yaralar
açmaktad›r. Acilen sa¤lanmas›
gereken birliktelik gecikmekte
ve içerideki yoldafllar›m›z›n
daha a¤›r bedeller ödemesine
yol açmaktad›r. Geri dönüp
“Ben bunu yapt›m, o bunu
yapmad›” türünden
çekiflmeleri bir yana
b›rakal›m. Bugüne yönelik
birlikte neler yapabilece¤imizi
önümüze koyal›m.
Devrimcilerin üzerinde
dolaflan kara bulutlar›
da¤›tal›m. Yoksa tarih önünde
hiçbir zaman hesap
veremeyece¤imiz bir konuma
düflmemiz kaç›n›lmazd›r.

Bugün cezaevlerinde
herfleye ra¤men süren, insan›n
tüylerini ürperten bir Ölüm
Orucu süreci yafl›yoruz.
‹nsan›n tüylerini ürperten
diyorum, çünkü 8 aydan beri
süren bu mücadele dünyada
efli benzeri görülmemifl bir
mücadeledir. Bu insanlar 19
Aral›k katliam›n› yaflad›lar ve
5 ayd›r F tipi ölüm
hücrelerinde bir “tredman”
uygulamas›yla karfl›
karfl›yalar. En a¤›r iflkenceye
maruzlar. 7 ayd›r Ölüm
Orucunda olmalar›na ra¤men,
hastaneye kald›r›lanlar
ayaklar›ndan yataklara
zincirlenmektedirler. Öyle ki
bu insanlar›n üflesen düflecek
bedenlerinden korkulmaktad›r.
Bu dayan›lmaz vahflet
karfl›s›nda devletin tüm
kurumlar› el birli¤i etmifl, bu
insanlar› bir suskunluk
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Okurlardan / Yoldafllardan...

Ölümüne direnifl ve parti...

fesad›nda bo¤maya
çal›flmaktad›r. Bu vahfleti bir
biçimde yaflanmam›fl ve
yaflanm›yor saymaktalar.
Görünürde tek yetkilinin
Adalet Bakan› H. Sami Türk
oldu¤u bu kararl›l›k
gösterisinin ard›nda, gerçekte
kimlerin oldu¤u bellidir.

Tutsaklar Ölüm Orucuna
yatmadan önce sürecin bu
kadar uzun olaca¤›n› tahmin
etmiyorlard›. Gelinen
noktadaysa kesin bir kan›
yerleflmifl durumdad›r: Bu
büyük mücadelede ödenen

bedel büyük olmufltur,
kazan›lacak zafer de büyük
olacakt›r. Devrimciler ufalm›fl
bedenleriyle 80’den bu yana
emekçiler üzerinde estirilen
terörü ve dayat›lan
yozlaflmay› silip atacaklard›r.
Yar›nlara daha güçlü, daha
bilinçli bir flekilde
ç›kacaklard›r. Ama e¤er
zindanlarda bir teslimiyet
yaflarsak -ki bunu düflünmek
dahi korkunçtur- Türkiye’deki
devrim mücadelesi çok daha
gerilere düflecektir.

Bunun bilinciyle, gelinen

noktada, Türkiye’de flu an
tarihin en büyük
savafllar›ndan biri veriliyor.
Ve bu savaflta her savaflta
oldu¤u gibi en öndekiler
bedel ödemektedirler. En
önde olma flans›n›
yakalayamayanlarsa,
yoldafllar›n›n ödedi¤i bedelin
bofluna olmad›¤›n›
mücadeleleriyle
göstereceklerdir.

Devrim flehitleri

ölümsüzdür!

Devrim davas›

yenilmezdir!

Sermaye devleti kendine muhalif kim
varsa, ezmek ve ehlilefltirmek çabas›nda.
Öncelikle ele ald›¤› içerde zindanlar cephesi,
d›flar›da ise iflçi ve emekçilerin hak alma
mücadelesi.

Fakat zindan cephesinin devlet için o
kadar da kolay çözülmeyece¤ini devrimci
tutsaklar flimdiden dosta düflmana göstermifl
bulunuyorlar.

Böyle güçlü bir devrimci direnme iradesi
karfl›s›nda reformizm ne yap›yor? Dönem
dönem düzenlenen ruhsuz ve ifllevsiz bas›n
aç›klamalar› d›fl›nda hemen hemen hiçbir fley.
Devlet bu kesimler üzerinden elinden geldi¤i
kadar toplumsal muhalefeti ehlilefltirme
çabas› içinde. Bunda hayli baflaral› oldu¤unu
da kabul etmek gerekir.

Ölüm Oruçlar›yla reformizmde hümanist
de¤erler önplana ç›k›yor. Oysa sözkonusu
olan sermaye devletinin strajik önemde
ideolojik-politik bir sald›r›s›d›r. Fiziki olarak
yok etmenin ötesinde, terbiye etme çabas›d›r.
Ama bu ya reformistler taraf›nda
kavranabilmifl de¤il, ya da sorunu böyle
görmek ifllerine gelmiyor.

Komünistler yaflamay› çok sevdikleri
halde,  devrim ve sosyalizm davas› u¤runa

ölümü gözlerinde küçültürler. Art›k geride
kalan, onun devam› ilkelerdir. Türkiye’de
devrim topra¤› bereketli, son 30 y›ll›k
süreçte bu kendini çok daha fazla hissettirdi.
Bunu sermayenin sözcülerinin a¤z›ndan da
aç›kça itiraf ediyorlar, “30 y›ld›r bitiremedik
bu kanayan yaray›” diyorlar.

1984’de zindanlardaki Ölüm Oruçlar›ndan
bugüne kadar çok bedeller ödendi. Her
direnifl kendinden sonra gelene k›z›l bayra¤›
onuruyla devretti. Partimizin Ölüm Orucu
direniflçisi Muharrem Kurflun yoldafl, son
gönderdi¤i mektubunda (25 May›s 2001),
ölüm orucundaki yoldafllar›m›z için flunlar›
söylüyor:

“Burada övünülecek bir yan yoktur.
Övmeye de¤er tek fley partidir. Çünkü burada
bir kez daha söyleyeyim ki, as›l bedel ödeyen
bizler de¤il, partidir.”

Bunu böyle kavray›p partimizi
sahiplenmeliyiz. Evet, aslolan burada partidir;
partinin gönüllü bir neferi olarak, ilkeli
partili kimli¤i sa¤lam bir biçimde edinerek,
güçlü ve etkin bir siyasal çal›flma ve
mücadele prati¤ini s›n›f düflman›m›za inat
sürdürmektir.

Partili bir metal iflçisi/‹stanbul

P. Ç›nar/‹stanbul
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kolay bir ifl olmad›¤› hayat›n
gerçekleriyle ortada. Kadro ve
organlar›n önderlik düzeyleri
kendine önderlik edebilme
kabiliyetinden ba¤›ms›z
olamaz.

Biz soruna bu yönüyle
bakmal›y›z. Zaten burada
soruna kitlelerin ve s›n›f›n
yaflad›¤› çürümenin
k›s›rlaflt›r›c› yönü üzerinden
gerekçeler ve k›l›flar
haz›rlamaya çal›fl›r, konuyu
bu yönüyle de¤erlendirirsek,
bu bizim misyon
bilincimizdeki bir zay›flamaya
iflarettir ve devrimci iddian›n
köreldi¤i ve yorgunlu¤un
do¤du¤u yer de buras›d›r.
Misyon bilinci kendini bir
ad›m ilerde görmektir,
kendisini bir ad›m ilerde
göremeyenin gerisinde de
kimse olamaz. Bir partilinin
kitlelere yans›yan taraf›
eylemci yönüdür.
Kastetti¤imiz dar pratikler
de¤ildir kuflkusuz. O bir
bütün olarak devrim
mücadelesinin gerekleri
çerçevesinde hareket eder ve
kendisini eylem içerisinde
bulabilir.

Örgütsel mücadeleye geçifl
ve kadrosal dönüflüm süreci,
toplulu¤un veya s›n›f›n
bireylerinde toplumsal
bilinçten ba¤›ms›z olamaz. Bu
onun temel s›çrama ve
gerileme süreçlerinde
belirleyici bir rol
oynamaktad›r. Biz giderek
pratik eylem içerisinde
dönüflüm yaflayan kitlelerle
yüzyüze gelece¤iz.
Mücadeleye yönelifl, teorinin
etkisi ve gücünden çok,
prati¤in ve yaflam koflullar›n›n
a¤›rlaflmas›n›n getirdi¤i bir
aray›fl›n sonucu olarak geliflir,

gelifliyor.
Bu durumda, kitlelerin

hoflnutsuzluk ve tepkilerinin,
mücadele isteklerinin planl›
ve örgütlü bir flekilde
yükselmesi ve kurtulufla
do¤ru ad›m ad›m
ilerleyebilmeleri, önderlik
sorunu ve devrimci öncünün
düzeyi ve aktivitesiyle
do¤rudan ba¤lant›l› olarak
seyredecektir. Yo¤unlaflan
krizin yaratt›¤› toplumsal
hoflnutsuzluk ve mücadele
iste¤i, genifl kesimlerin ortak
durumudur.

Bu süreçte s›n›f
hareketinin önderlikten
yoksunlu¤unun yaratt›¤›
bunalma ve karamsarl›k hali,
mücadele iste¤ini tereddütlü
bir duruma düflürebiliyor. Bu
atmosferin devrimci öncüye
ve kadrolar›na uygulad›¤›
bas›nç, yer yer çaresizlik
duygusuna dönüflebiliyor.
Öncü müdahalenin ve
devrimci çal›flman›n toplumsal
hareketlilik içindeki zay›fl›¤›,
yer yer karamsarl›¤› ve ataleti
besleyebiliyor. Bu durum,
sosyalizm iddias› olmayan ve
tarihsel bilinç tafl›mayan,
gündelik yaflam ve düflünüflün
ilerisini göremeyen kesimler
için anlafl›l›rd›r. Mesele,
mücadelesi ve yaflam›n›
örgütsel bir çal›flma içerisinde
belirlemifl birisinin böyle
düflünmemesidir. K›sa soluklu
düflünüfl ve k›sa vadede
toplumsal hareketlenme
beklentisi karfl›s›nda,
devrimcinin ufku da k›sa
vadenin ötesine geçemez.

Oysa ki yaflad›¤›m›z
co¤rafyada say›s›z devlet
kurulmufl ve y›k›lm›fl,
düzenler de¤iflmifl, gericileflen
düzenler yok olmufl, yerini

baflka düzenler gelmifltir.
Türkiye Cumhuriyetinin yafl›
80 olmas›na ra¤men, 57
hükümet y›k›lm›fl, üç askeri
darbe yaflanm›fl, gittikçe
darbeler günlük uygulamalar
haline gelmifltir. Ve tarihin
hiçbir karanl›k döneminde
ezilen kesimlerin özgürlük
mücadelelerinin önüne
geçilememifltir. Bu topraklar
isyanlar ve baflkald›r›lar›,
devrimci kahramanl›klar› her
dönemde yaflam›flt›r.
Devletlerin, imparatorluklar›n
gericilefltikleri dönemlerdeki
görünen güçleri, ezilenlerin
kabaran isyanlar›n›n gücünden
daha büyük olamam›flt›r. Türk
devleti ne ezelidir ne de
ebedi. Do¤du, yaflad›,
yaflland› ve günü geldi¤inde
ölecek...

Karamsarlar›n ve
döneklerin söylemine karfl›n,
bu böyle gelmemifltir ve
böyle de gitmez. S›n›f bilinci
tafl›yan bir iflçi, en durgun
dönem ve en olumsuz
koflullarda bile burada bir
tereddüt yaflayamaz, bundan
baflkas›n› düflünemez. Türk
devleti ve emperyalistlerin
gerici güçlerinin fiziksel
büyüklü¤ü ve güncel
olanaklar› ne olursa olsun...
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Sab›rl› ve soluklu bir çal›flma
S. Çiçek

Siyasal çal›flmada al›nacak
mesafe, kadrolar ve
organlar›n durumu ve
düzeyleriyle do¤rudan
ba¤lant›l›d›r. Örgütsel darl›¤›n
afl›lmas›, kitle ve s›n›f
hareketinin yükselifl sürecine
en iyi haz›rl›k olacakt›r.
Partinin toplamdaki kapasite
üstünlü¤ü ile örgütsel
alandaki darl›¤› aras›ndaki
mesafe üzerinde birçok kez
durulmufl, partinin önderlik
organ› bunun afl›lmas› için
çeflitli yönleriyle kapsaml›
de¤erlendirmeler ortaya
koymufltur. Bu sorun, ihtilalci
bir s›n›f partisi olma
yolundaki ilerleyiflimizde ve
mücadelenin artan ihtiyaçlar›
karfl›s›nda daha da önemli
hale gelecektir.

 Haz›r yetiflmifl ve
dönemin öne ç›kan görevleri
üzerinden dönüflüm sorunu
olmayan kadrolar›n haz›rda
bulunamayaca¤›, her türlü
devrimci görevin hakk›n›
verecek kadrolar›n bizzat bu
görevleri baflarma süreci
içerisinde aç›¤a ç›kaca¤›
bizim için yeterince aç›k
olmal›d›r. Örgütçü kimli¤imiz

ve siyasal geliflmeler bize
muazzam imkanlar
sunmaktad›r. Sorunun çözümü
de kadrolar›n durum ve
düzeyiyle do¤ru orant›l› bir
seyir izleyecektir. K›sa ve
uzun vadeli hedeflerle
çal›flmay› planlamayan,
ihtiyaçlar konusunda
yo¤unlaflmayan, güçlerini
buna göre haz›rlama çabas›
içerisine girmeyen, kendini
yetkinlefltirme ve alt›na
önderlik etme sorumlulu¤unu
duymayan bir organ veya
kadronun, bu süreçte partiye
katk›s› olmaz. Bu
olamayaca¤› gibi, bu durumun
sürmesi ve süreklileflmesi
durumunda, partinin
imkanlar›n› tüketmesi,
dinamik bir yap›dan hantal ve
ifllevsiz bir konuma
sürüklenmesi kaç›n›lmaz olur.

Derinleflen bunal›m çok
de¤iflik toplumsal katmanlar›
mücadelenin içine çekmeye
bafllam›flt›r. Ancak sistemin
denetim yetene¤ini
küçümsememeliyiz.
Kendili¤inden geliflen
dinamiklerin düzenin
denetiminden kurtulup

devrime yönelmelerinin k›sa
vadeli bir geliflme
olamayaca¤› konusunda tam
bir bilinç aç›kl›¤› içinde
olmal›y›z. Sürece bunun
›fl›¤›nda ve soluklu
bakmal›y›z. Biz kendi
gücümüze, partide
cisimlefltirdi¤imiz örgütsel
güce, bunun toplumsal
hareket içindeki aktivitesine
bakmal›, temel önemdeki bu
etkene dikkat etmeliyiz.

Komünistler olarak ortaya
koydu¤umuz iddia, hiçbir
zaman mevcut güç ve
olanaklar›m›za dayanm›yordu.
Bundan dolay›d›r ki,
sözümüzü kuvvetlice
söylemekte hiçbir zaman
tereddüt etmedik ve
etmeyece¤iz. Çünkü gücü ve
olanaklar› nas›l yarataca¤›m›z
konusunda sa¤lam bir
ideolojik bak›fla sahibiz. Bu
bak›fl sayesindedir ki, partiyle
birlikte iddiam›z› daha da
kuvvetlendirdik ve
somutlad›k, s›n›f› partiye
kazanma ve program›m›z›
gerçeklefltirme hedefine
kilitlendik. Art›k eylemin
ustalar› olaca¤›m›z, yarat›lan
kimli¤in örgütçü yönünün de
iddiam›z kadar kuvvetli
olmas› gereken bir sürece
girdik.

Mensubu oldu¤u s›n›fla
içiçe yaflayan kadrolar›n
kendilerini dönüfltürmeleriyle
birlikte s›n›f›n›n bireylerini ve
bulundu¤u alan› dönüfltürmeye
bafllayabileceklerinin
bilincindeyiz. Fakat bunun
kelimelerle ifade etmek kadar

Derinleflen bunal›m çok de¤iflik toplumsal katmanlar›
mücadelenin içine çekmeye bafllam›flt›r. Ancak sistemin

denetim yetene¤ini küçümsememeliyiz. Kendili¤inden
geliflen dinamiklerin düzenin denetiminden kurtulup

devrime yönelmelerinin k›sa vadeli bir geliflme
olamayaca¤› konusunda tam bir bilinç aç›kl›¤› içinde

olmal›y›z. Sürece bunun ›fl›¤›nda ve soluklu
bakmal›y›z.
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