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Baflka türlü davranmak, emperyalizmin

do¤as›na ayk›r› olurdu

Dünya Ticaret Merkezi’ne ve
Pentagon’a karfl› gerçekleflen sald›r›lar
dünya siyaseti bak›m›ndan önemli
geliflmelere yolaçm›fl bulunmaktad›r. ABD
emperyalizminin kudretine meydan okuma
anlam›na gelen ve ABD’nin “güçlü ve
güvenli” bir ülke oldu¤u imaj›na a¤›r bir
darbe indiren bu sald›r›lar, dünya
emperyalizminin jandarmas›n› bir anda, her
iki durumda da ciddi siyasal sonuçlar›
olacak bir ikilemle yüzyüze b›rakt›.
Sald›r›lar› sineye çekmek ya da yeryüzünün
kana ve atefle bulanmas› pahas›na karfl›
sald›r›ya geçmek.

ABD’nin ilkini tercih etme flans›
hemen hiç yoktu; zira bu, hegemonik bir
güç olarak çoktan bafllam›fl bulunan
gerilemesinin yeni bir ivme kazanmas›
anlam›na gelecekti yaln›zca. Bu türden bir
tercih rakip emperyalist güçlerin konumunu
güçlendirmekle kalmayacak, dünya
ölçüsünde anti-emperyalist, anti-Amerikan
harekete de güç ve moral kazand›racakt›.

Gerçekte, pratik olarak, ABD
emperyalizminin önünde tek yol, flu an net
bir biçimde seçilmifl ve tutulmufl olandan
baflkas› de¤ildi. 11 Eylül sald›r›s›n› dünya
ölçüsünde bir karfl› sald›r› imkan›na
çevirmek; henüz duruma birçok bak›mdan
hakimken, sistem karfl›t› ya da özel olarak
kendi karfl›t› tüm güçleri mümkün mertebe
ezmek, hiç de¤ilse etkisizlefltirmek, tutulan
bu yolun hedefleri olarak ç›k›yor ortaya.

Sald›r›n›n hemen sonras›nda dünyan›n
mazlum halklar›na, dünya ölçüsünde tüm
devrimci ve ilerici güçlere, yan›s›ra ABD
hükümranl›¤›na flu veya bu nedenle, flu
veya bu ölçüde karfl› olan güçlere aç›lan
savafl bunun ifadesi olmufltur. Emperyalist
flefler, sald›r› gününden beri, bunun her
türlü kirli yöntemin de kullan›laca¤›
ac›mas›z bir topyekün savafl olaca¤›n› ve
sonuç al›n›ncaya kadar sürdürülece¤ini,
döne döne tekrarlay›p duruyorlar. Silah
tekellerinin kuklas› o¤ul Bush bu savafla
süre bile biçmekte, bunun en az on y›ll›k
uzun süreli bir savafl olaca¤›n›
söylemektedir.

Yeni rüzgarlar ekenler daha büyük

 f›rt›nalar biçecekler

Yedikleri politik ve moral darbenin
etkisi alt›nda bu savafl› mutlaka
kazanacaklar›n› yineleyip duran ABD’li
emperyalist fleflerin bu hesaplar›n›n tutmas›
elbette düflündükleri kadar kolay
olmayacakt›r. Sonucu salt onlar›n niyetleri
ve hesaplar› de¤il, fakat bafllayan yeni
dönemde dünya ölçüsündeki s›n›flar ve
güçler mücadelesi belirleyecektir. ABD’nin
ilan etti¤i topyekûn savafl›n sonunda
ç›rp›nd›kça batmas› da ayn› ölçüde güçlü
olas›l›klardan biridir. Bugünün dünyas›nda
ABD emperyalizmine, onun flahs›nda,
küresel kapitalizmin ac›mas›zl›¤›na ve
emperyalizmin dünya üzerindeki y›k›c›
hakimiyetine karfl› oluflmufl büyük bir öfke
ve nefret sözkonusudur. Bu, sald›r›



sonras›nda, çok de¤iflik görüflten
gözlemcilerin üzerinde en kolay
birlefltikleri en temel noktalardan biridir ve
bugünkü mevcut durumdur.

ABD’nin ve ona destek verecek öteki
emperyalistlerin “terörizmi ezmek” ad›
alt›nda dünyan›n belli bölgelerinde büyük
insani ve maddi y›k›mlara yolaçacak
savafllara giriflmesi ise, kuflku yok ki
emekçilerin ve ezilen halklar›n öfkesine ve
nefretine yeni boyutlar kazand›racakt›r.
Dahas› dizginlerinden boflalm›fl bu türden
bir y›k›c› sald›rganl›k, çok geçmeden
z›dd›n› do¤urup güçlendirecek, dünya
ölçüsünde yeni bir anti-emperyalist
dalgan›n önünü açacakt›r.

Kibri, küstahl›¤›, ac›mas›zl›¤› ve
kurals›z sald›rganl›¤›yla dünya ölçüsünde
emekçilerin ve halklar›n büyük nefretini
kazanm›fl bulunan ABD emperyalizminin
gücünün ve olanaklar›n›n s›n›rs›z
olmad›¤›n›, zaman herkese ve herkesten
çok da emperyalist haydutlara daha da aç›k
bir biçimde gösterecektir. Yeni rüzgarlar
ekenler daha büyük f›rt›nalar biçeceklerdir.
Bunu san›labilece¤i gibi salt devrimci bir
iyimserlikle de¤il, fakat bundan da çok
gerçeklerin gücüne ve süreçlerin seyrine
ba¤l› olarak aç›kça ve kuvvetle ifade
ediyoruz.

‹fller on y›l öncesi kadar

 kolay olmayacakt›r

Bugün durum Körfez savafl›
döneminden çok daha farkl›d›r, çok daha
fazla emekçilerin ve ezilen halklar›n
lehinedir. O zaman ‘89 y›k›l›fl›n›n yaratt›¤›
flaflk›nl›k ve önünün açt›¤› gerici dalga
emekçileri ve ezilen halklar› sersemletmiflti
ve bu geliflme henüz çok tazeydi. ABD’nin
emperyalist dünya üzerindeki hakimiyeti ve
denetimi tamd› ve Sovyetle Birli¤i’nin
y›k›lmas›n›n ard›ndan ortada herhangi bir
ciddi karfl› güç henüz yoktu. Ve nihayet,
Saddam’›n Kuveyti iflgali somut bir olayd›
ve bir bahane olarak kullan›lmaya son
derece elveriflliydi. fiimdi ortada böyle bir
somut bahane de yok. Ortada hiçbir somut
kan›t olmaks›z›n flu veya bu ülkenin

halklar›na modern savafl makinas›n›n ölüm
ve y›k›m gücünü kusmaya kalkmak, politik
ve moral olarak emperyalizme büyük bir
darbe olacak, emekçilerin ve halklar›n
nefretini h›zla büyütecektir.

Kald› ki o dönemin bahane olarak
kullan›lmaya uygun avantajlar›na ra¤men,
gerçekte on y›l önce Irak halk›na karfl›
yürütülen savafl da belli s›n›rlar içinde ayn›
sonuca yolaçt›. “Yeni dünya düzeni”in ne
demek oldu¤unu emekçiler ve halklar
gözünde bir ilk sars›c› örnek olarak ortaya
koydu. ‘89 y›k›l›fl› sonras›nda dünya
ölçüsünde yeni bir “bar›fl ve refah”
döneminin bafllad›¤›na iliflkin propaganda
ve hayallere daha o zamandan öldürücü bir
darbe vurdu. ‘89 y›k›l›fl›ndan yaln›zca iki
y›l sonra, dünyan›n emekçileri ve
ezilenleri, emperyalizmin keyfi, kurals›z ve
y›k›c› bir egemenli¤ dönemine girdiklerini,
“yeni dünya düzeni”nin tam da bu anlama
geldi¤ini sars›c› bir biçimde gördüler ve
sonraki her yeni olay bu aç›dan daha
ayd›nlat›c› ve e¤itici oldu.

Bugünün yeni geliflmelerini o günden
bu güne geçen on y›l›n birikimi ve ac›larla
içiçe geçmifl e¤itimi üzerinden karfl›l›yor
emekçiler ve halklar.

Emperyalizmin y›k›c› gücü yerli

 yerinde duruyor

Emperyalizmin aleyhine yolaçaca¤›
politik ve moral sonuçlar ne olursa olsun,
bugün için tüm sistem karfl›t› ya da
sistemle belirli ölçüler içinde çeliflkili
güçlere aç›lm›fl bu savafl güncel planda
büyük bir önem tafl›maktad›r. Bu topyekûn
sald›r›n›n baz› ülkeleri y›k›ma u¤rataca¤›,
halklara yeni büyük ac›lar yaflataca¤› ve
dünya ölçüsünde ilerici ve devrimci
güçlerin çal›flma ve mücadele koflullar›n›
daha da zorlaflt›raca¤› kesindir.

11 Eylül sald›r›s› ABD
emperyalizminin fliflirilmifl imaj›na önemli
bir moral darbe olmakla birlikte, onun
y›k›c› fiziki gücü ve bu güçten
kaynaklanan sald›r› yetene¤i yerli yerinde
duruyor. Bu konuda hiçbir hayale
kap›lmamak, hiçbir biçimde rehavete
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düflmemek gerekir. Dahas›, yedi¤i politik
ve moral darbenin verdi¤i ac›yla,
emperyalist sistemin küstah jandarmas›
taraf›ndan bu y›k›c› güç bundan böyle her
zamankinden daha büyük bir kudurganl›kla
kullan›lacakt›r. Yeni geliflmelerin anlam›n›
ve önemini gerçek kapsam›yla anlamak,
bunun gerektirdi¤i görev ve sorumluluklar›
baflar›yla üstlenmek, öncelikle bu gerçe¤in
bilincinde olmam›z› gerektirir.

“Terörizmle savafl” ad› alt›nda

 polis devletine geçifl

Emperyalizmin “terörizme karfl›” ilan
etti¤i topyekûn savafl›n flu aflamada
öncelikli üç ana alan› bulunuyor.
Bunlardan ilki, emperyalist metropoller
baflta olmak üzere dünya ölçüsünde temel
demokratik hak ve özgürlüklere
yöneltilecek sald›r›d›r. Buna iliflkin
tart›flmalar, tart›flmadan da öteye somut
haz›rl›klar daha flimdiden bafllad› ve
uygulamada baz› ad›mlar at›ld› bile.
Hemen tüm emperyalist ülkelerde
“terörizme savafl” ve “terör sald›r›lar›na
karfl› önlem” ad› alt›nda, polis devleti
uygulamalar›na, bu alandaki yasal-kurumsal
düzenlemelere muflruluk kazand›r›lmaya
çal›fl›lmaktad›r.

Gerçekte bu süreç ‘90’l› ilk y›llardan
beri yaflanmaktayd› ve küreselleflme karfl›t›
gösterilerin, özellikle de son Cenova
olaylar›n›n ard›ndan yeni boyutlar
kazanm›flt›. 11 Eylül sald›r›s› ise tüm bat›l›
metropollerde, temel demokratik hak ve
özgürlüklere getirilecek yeni kapsaml›
k›s›tlamalar için etkili bir bahane olarak
kullan›lmak istenmektedir. Bu do¤rultuda
önemli ad›mlar at›laca¤›, birçok temel
demokratik hakk›n “güvenlik” ad›na
ayaklar alt›na al›naca¤› flimdiden kesindir.

Emperyalist devletlerin bu alandaki
baflar›s›, bu sald›r›y› kendi iflçilerine ve
emekçilerine, “huzur”un, “kanun ve
düzen”in korunmas›na yönelik önlemler
olarak ne ölçüde yutturabileceklerine s›k›
s›k›ya ba¤l›d›r. fiu günlerde düzenin tüm
propaganda güçleri ve ayg›tlar› harekete
geçirilerek, özellikle de medya etkili bir

biçimde kullan›larak yarat›lmaya çal›fl›lan
“terör dehfleti” havas›, bu alandaki baflar›y›
güvencelemeye yöneliktir. Bu toplumlar›n
ilerici güçlerinin gündemdeki sald›r›
karfl›s›nda ne zaman ve ne denli güçlü ve
sonucu al›c› bir karfl› direnifle geçecekleri
ise henüz belli de¤ildir. Bu konuda ilk
anlaml› tepkilerin 11 Eylül sald›r›s›na
hedef olan ABD’den gelmifl olmas› dikkate
de¤er bir geliflmedir. Sald›r›lar›n duygusal
istismara ve toplumda gerici-flöven bir
histeri yaratmaya son derece uygun insani
sonuçlar›, Amerikan ilericilerinin yürekli
ç›k›fllar yapmas›n› hiç de engeleyememifltir.
Bunu gerici sald›r›n›n daha ilk ad›m›nda
kendini gösteren umut verici bir geliflme
sayabiliriz.

Güçlük ç›karmak yerine

 sempatiyle karfl›lamak

Sorunun bu yan›n›n ba¤›ml›
ülkelerdeki ve bu arada Türkiye’deki
yans›malar› daha farkl› olacakt›r. Bu
ülkeler genellikle temel demokratik hak ve
özgürlüklerden zaten yoksun bulunduklar›
için, onlarda yeni olarak gündeme gelecek
fley, bask› ve terör politikalar›n›n daha da
a¤›rlaflt›r›lmas› ve bunun bat›l› emperyalist
ülkeler taraf›ndan her zamankinden daha
çok anlay›flla karfl›lanmas›, fiilen de etkili
bir biçimde desteklenmesi olacakt›r.

ABD emperyalizminin hala da çok
etkili ak›l hocalar›ndan Henry Kissenger,
bunu, bu tür ülkelerdeki bask› ve terör
rejimlerine insan haklar› ad›na güçlük
ç›karmak yerine yapt›klar›n› sempatiyle
karfl›lamal›, bu do¤rultuda her zamankinden
daha çok desteklemeli ve
cesaretlendirmeliyiz anlam›na gelen
sözleriyle, en ars›z biçimde dile getirmifl
bulunmaktad›r. Türk devlet yöneticilerinin
ve medyas›n›n sald›r› gününden beri
gizlenemez bir sevinçle dile getirdi¤i de
ayn› fleydir. Bizi art›k çok daha iyi
anlayacaklar, bundan böyle s›k›nt›
ç›karmak yerine destek verecekler
fleklindeki düflünce ve aç›klamalar,
Kissenger’in söyledikleri ile ayn› anlama
gelmektedir. Türk gericili¤ininin bu
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alandaki beklentileri hiç de dayanaks›z
de¤ildir.

Devrimci ak›mlar hedefte, her türlü

 kirli ve kanl› yöntem mübah

Emperyalizmin “terörizme karfl›” ilan
etti¤i topyekün savafl›n ikinci ana hedefi
dünya ölçüsünde sisteme karfl› devrimci
temeller üzerinde mücadele yürüten partiler
ve ak›mlard›r. ABD’li emperyalist flefler
“terörist ak›mlara karfl›” kesin yokedici bir
savafl ilan ederken, bunda baflar› sa¤lamak
için her türlü kirli yöntemin mübah
say›laca¤›n› da aç›kça sözlerine eklemeyi
ihmal etmediler.

Bu savafl ilan›n›n güncel plandaki ilk
hedefi, bir k›sm› düne kadar bizzat ABD
beslemesi olan ve Amerikan karfl›t› çizgiye
sonradan geçen “islami örgütler” olmakla
birlikte, gerçekte ve orta vadede as›l
hedefin sistem karfl›t› devrimci ak›mlar
oldu¤una kuflku yoktur. ‹slami örgütler
üzerinden gündeme getirilecek ve onlar›n
kurals›z, ilkesiz, kör ve yer yer vahfli
pratikleri üzerinden kolayca
meflrulaflt›r›lacak her yol ve yöntem, çok
geçmeden dünyan›n ilerici-devrimci
ak›mlar›na karfl› uygulamaya konulacakt›r.

Sald›r›lar›n ard›ndan en h›rç›n ve
sald›rgan görüfllerin temsilcisi olarak ortaya
ç›kan Kissinger, “Amaç terörist tehdidi
tasfiye etmeye dönüfltürülmeli. Amerika ve
demokrasi sadece bir meydan okumayla
de¤il, ayn› zamanda bir f›rsatla da karfl›
karfl›ya.” dedikten sonra, görüfllerini flöyle
sürdürüyor: “Mevcut terörizmle mücadele
yöntemlerinin ötesine geçilmeli. Terörist
örgüt a¤lar› k›r›lmal›, para kaynaklar›
kurutulmal› ve merkez üsleri sürekli bask›
alt›nda tutularak kendilerini güvende
hissetmeleri önlenmeli.”

Bu “savafl”ta her yolun mübah
oldu¤unu ilan edenler daha ilk ad›mda
buna yönelik yasal düzenlemelere de
girifltiler. C‹A’nin geçmiflte bolca
kulland›¤›, do¤an büyük tepki birikiminin
ard›ndan göstermelik olarak yasal planda
yasaklanan ne kadar kirli ve kanl› yöntem
varsa, bundan böyle art›k yasal hale

getirilecek. Bu konuyu yaln›zca Kissinger
gibi resmi s›fat› olmayan ak›l hocalar›
de¤il, birinci dereceden sorumlu ABD
yöneticileri (bizzat baflkan yard›mc›s› Dick
Cheney) dile getirip hararetle savunuyorlar.
‹flte konuya iliflkin bas›n haberlerinden
biri:

“ABD hükümeti, istihbaratta, Merkezi
Haberalma Örgütü CIA ile “Liderlere
suikast düzenlenmesini, karanl›k kiflilerle
çal›fl›lmas›n› men eden” yasay› da
de¤ifltirme haz›rl›¤›nda. Baflkan Yard›mc›s›
Richard Cheney, CIA gibi örgütlerin
casuslar›n› kastederek ‘Art›k iyi çocuklarla
ifl yürümeyecek’ dedi ve ‘pis, kirli, mide
buland›r›c›, kötü bir ifl olsa da’ terör
örgütlerini ortaya ç›karmak için onlar›n
karanl›k adamlar›yla beraber çal›flman›n,
(eski y›llarda oldu¤u gibi) yeniden flart
olaca¤›n› söyledi.”

Bu devrimci ak›mlar için siyasal
mücadelede her zamankinden daha zor bir
dönemin bafllamakta oldu¤unu gösteriyor.
Emperyalist ve gerici devletlerin dünya
ölçüsünde bu konuda kendi aralar›nda her
zamankinden daha s›k› bir iflbirli¤ine ve
koordinasyona gidecekleri de yinelenip
duruluyor. Kendi aralar›ndaki gerici
çeliflmelerin yarataca¤› kimi s›n›rlamalar
hariç bunun büyük ölçüde gerçekleflece¤ini
peflinen varsayabiliriz. Öte yandan,
emekçilerin temel demokratik hak ve
özgürlüklerine vurulacak her darbenin ilk
dolays›z etkileriyle bizzat devrimci parti
ve örgütlerin yüzyüze kalaca¤›n› da
eklemeliyiz bunlara.

Ülkelerin ve halklar›n y›k›m›

 üzerinden emperyalist hesaplar

ABD emperyalizminin “terörizme
karfl›” açt›¤› savafl›n üçüncü hedefi ise
dünyan›n mazlum halklar›, daha somut
olarak da Asya ve Ortado¤u halklar›d›r. 11
Eylül sald›r›s› Usame bin Laden’e
yüklendi¤i için sald›r›n›n ilk hedefi olarak
Afganistan seçilmifltir. Fakat gerçek
hedefin daha genifl oldu¤u da aç›kça dile
getirilmektedir. Emperyalist yöneticiler,
“teröre destek veren ya da yatakl›k eden”
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tüm ülkelerin uzun süreli savafl›n hedefi
oldu¤unu aç›k aç›k söylemektedirler.
Onlar›n dilinde bunun Irak’tan Suriye’ye,
Yemen’den Sudan’a ve Libya’ya genifl bir
ülkeler yelpazesini kapsad›¤›n› biliyoruz.
Bunu, ABD emperyalizminin kurmaya
çal›flt›¤› düzene flu veya bu nedenle, flu
veya bu ölçüde ayk›r› düflen tüm ülkeler
olarak da anlayabiliriz.

ABD emperyalizminin, bir kural
olarak, bu ülkelerin mevcut yönetimlerini
suçlamak yoluyla bu ülkelerin mazlum ve
yoksul halklar›n› hedef alan son derece
y›k›c› sald›r›lara giriflebildi¤ini önce Irak
üzerinden, yak›n zamanda ise Yugoslavya
üzerinden gördük. fiimdi hedefte
Afganistan var. Afganistan’› hizaya
getirmek için Amerikan savafl makinas› bir
kez daha harekete geçirilmifl
bulunmaktad›r. Bu sald›r› önlenemezse
e¤er, bunun zaten yak›l›p y›k›lm›fl bir ülke
olan Afganistan’›n tümden y›k›lmas›ndan
öteye yüzbinlerce masum Afganl›n›n
katledilmesi, çok daha fazlas›n›n hastal›k
ve ve açl›ktan periflan edilmesi anlam›na
geldi¤ini kestirmek güç de¤il. ABD
emperyalizmi kendi ç›kar ve hesaplar›
u¤runa bu denli vahfli ve barbar, bu denli
y›k›c› ve k›y›c› olabilmektedir.

Fakat burada temel önemde bir baflka
nokta var. Ülkelerin y›k›m› ve halklar›n
kitlesel k›y›m› ile sonuçlanacak bu sald›r›
haz›rl›klar›n›n amac›, hiç de salt imaj
yenilemek ve intikam almak de¤ildir. ABD
için as›l önemli olana, oluflan f›rsat› dünya
hakimiyetinde yeni mevziler kazanabilmek
için kullanabilmektir. ABD’li stratejistlerin
Orta Asya’da mevzi kazanmay› ABD’nin
rakipsiz dünya egemenli¤i için olmazsa
olmaz bir koflul sayd›klar›n› biliyoruz.
Ayn› flekilde, ABD’nin, y›llard›r bu alanda
uygulamaya çal›flt›¤› politikalarda tam bir
baflar›s›zl›¤a u¤rad›¤›n›; y›ldan y›la güç
kazanan ve flimdilerde fiangay ‹flbirli¤i
Örgütü ad›n› alan Çin-Rusya ekseninin
ABD’yi bu alana sokmamakta büyük
baflar›lar elde etti¤ini de biliyoruz. fiimdi
Afganistan üzerinden ABD’nin eline bu
alanda mevzi kazanmak üzere bir hamle
yapmak imkan› geçmifltir. ABD “suçlular›

cezaland›rmak” gibi bir “masum”
gerekçeyle bölge ülkelerinden yard›m
istemekte, Pakistan ve Özbekistan
üzerinden özellikle olmak üzere, bölgede
baz› önemli ilk mevziler de kazanmaktad›r.

Fakat yapt›¤› ç›k›fl›n açmaz› da tam
da bu hesaplar üzerinden bafllamaktad›r.
ABD’yi Asya’ya sokmamak için y›llard›r
büyük çaba harcayan güçler, onun bu
giriflimlerine hiç de s›n›rs›z bir alan
açmayacak, bir noktadan sonra bunu
durduracak ve geri püskürtecek ç›k›fllar›
gündeme getireceklerdir. Yapt›¤› son
hamleleri kal›c›laflt›rmada ABD’nin
imkanlar› s›n›rl›, buna mukabil
handikaplar› çok büyüktür. Yoksul ve
periflan bir halka karfl› gündeme getirece¤i
tümüyle haks›z ve y›k›c› emperyalist
savafl, buna karfl› bölge halklar›nda kendini
daha flimdiden gösteren büyük anti-
Amerikan dalga, bu handikaplar›n ilk göze
çarpan unsurlar›d›r. Çin-Rusya ekseninin
bir dizi alanda ve biçimde gündeme
getirece¤i karfl› ç›k›fllar, bu zemin üzerinde
ABD’nin iflini iyice zora sokacak ve
kuvvetle muhtemeldir ki, onu sonuçta
büyük bir baflar›s›zl›kla yüzyüze
b›rakacakt›r. Bat› bas›n›nda daha flimdiden
Afganistan üzerinden “Dikkat, batakl›k
var!” fikri ifllenmekte, ABD’ye ve
destekçilerine ciddi uyar›lar yap›lmaktad›r.

NATO’nun savafl ilan›,

5. madde ve Türkiye

Sald›r› sonras›n›n uygun atmosferinde
NATO h›zla topland› ve oybirli¤i ile
NATO’nun 5. maddesinin ABD için
uygulanmas› karar› al›nd›. Emperyalist
dünyan›n en gerici ve sald›rgan ittifak›
olan NATO güçlerinin halklara savafl ilan
etmede, “teröre karfl› mücadele” ad› alt›nda
demokratik hak ve özgürlükleri budamada,
sistem karfl›t› güçlerin “kökünü kaz›ma”da
tam bir görüfl birli¤i içerisinde olmalar›nda
flafl›lacak bir yan yok. Fakat NATO
ittifak›, gelinen yerde kendi aralar›nda da
ciddi ç›kar çeliflmeleri ve çat›flmalar› olan
bir emperyalist güçler koalisyonudur. AB
emperyalizminin bafl›n› çeken Almanya ve
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Fransa, uzun zamand›r ABD’nin
denetiminden ç›kmak ve kendi ba¤›ms›z
konumlar› üzerinden dünya politikas›nda rol
oynamak çabas› içerisindedir. Nitekim
Avrupa Ordusu haz›rl›¤›, bizzat NATO’yu
ve NATO’nun patronu olarak da ABD
denetimini aflmaya
yönelik bir önemli
giriflimdir.

fiimdi ABD
son sald›r›lar›
kullanarak
NATO’yu kendi
etraf›nda
kenetlemeye
çal›flmaktad›r.
Fakat bunun kolay
olmad›¤›, gerici
ç›kar
çeliflmelerinin kendini 5. maddeye iliflkin
aç›klaman›n üzerinden daha birkaç gün bile
geçmeden göstermesinden de bellidir.
Almanya ve Fransa gibi emperyalist ülkeler
savafl konusunda ABD’ye “itidal” tavsiye
etmekte; ve bir savafl durumunda, kendi
katk›lar›n›n daha çok ekonomik ve politik
destek vermek, yan›s›ra belki lojistik destek
sa¤lamak s›n›rlar› içerisinde kalaca¤›n›
özenle belirtmektedirler.

Tüm görüntünün ve buna efllik eden
ikiyüzlü aç›klamalar›n aksine, ABD’ye
yöneltilen son sald›r›, bu sald›r›n›n iktisadi
ve politik sonuçlar›, ‹ngiltere d›fl›ndaki
öteki büyük emperyalist Avrupa güçlerinin
ifline yaram›fl, onlar› gizliden fazlas›yla
memnun etmifltir. Bu güçler, ABD’nin
Asya’da ve Ortado¤u’da gündeme
getirece¤i savafllara kat›lmayarak ve onu
yaflayaca¤› güçlüklerle yüzyüze b›rakarak,
bundan ayr›ca yarar sa¤lamak hesab›
içerisindedirler.

Türkiye’ye gelince; kriz patlak
verdi¤inden beri göze çarpan iki temel
nokta var. ‹lkini daha önce de ifade ettik.
ABD’nin bafl›na gelenlerden Türk gericili¤i
fazlas›yla memnundur. Zira bunun kendi
bask› ve terör rejimini rahatlataca¤›n›
düflünmektedir. Fakat öte yandan, hem
“teröre karfl› savaflta” ABD ile tam bir
iflbirli¤i içerisinde hareket edilece¤i,

Türkiye topraklar›n›n komflu halklara karfl›
emperyalizmin bir savafl üssü olarak

kullan›laca¤› kesindir. Türk ordusunun
ABD’nin ç›karlar› do¤rultusunda savafla

sokulup sokulmayaca¤› ise, ABD taraf›ndan
Türkiye’ye dayat›lacak koflullara ve tehditlere,
buna mukabil sunulacak rüflvetlere ba¤l›d›r.

Ekonominin durumu gözetildi¤inde, bu
tehditlerin ve ayn› flekilde tersinden rüflvetlerin
ne anlama geldi¤ini kestirmek ise güç de¤ildir.

dolayas›yla gerekirse onun saf›nda savafla
da girilece¤i dile getirilmekte, hem de
bunun yarataca¤› a¤›r sorunlar›n yükü
alt›nda ezilmekten korkulmaktad›r. Bu
arada Amerikanc› bas›n ne pahas›na olursa
olsun ABD için Türkiye’nin savafla

girmesi
gerekti¤ini
ç›¤›rtkanca
yineleyip
durmaktad›r.

Türk
devletinin
ABD’ye
uflakl›kta hangi
s›n›rlar içinde
hareket edece¤i
henüz tam belli
de¤ildir. Zira

herfley halk›n ve kamuoyunun bilgisi
d›fl›ndad›r; karanl›k hesaplar ve kirli
pazarl›klar kapal› kap›lar ard›nda
yap›lmaktad›r. Türkiye topraklar›n›n komflu
halklara karfl› emperyalizmin bir savafl
üssü olarak kullan›laca¤› kesindir. Türk
ordusunun ABD’nin ç›karlar› do¤rultusunda
savafla sokulup sokulmayaca¤› ise, ABD
taraf›ndan Türkiye’ye dayat›lacak koflullara
ve tehditlere, buna mukabil sunulacak
rüflvetlere ba¤l›d›r. Ekonominin durumu
gözetildi¤inde, bu tehditlerin ve ayn›
flekilde tersinden rüflvetlerin ne anlama
geldi¤ini kestirmek ise güç de¤ildir. fiu
günlerde Türkiye yöneticileri üzerinden
sat›n al›nmaya son derece müsait bir ülke
konumundad›r. Örne¤in d›fl borçlarda belli
bir indirim ve yeni borç olanaklar› çok
fleyi bir anda de¤ifltirmeye yetebilecektir.

Fakat bir fley kesindir. Türkiye halk›
ezici bir ço¤unlu¤uyla emperyalist savafla
karfl›d›r ve Türkiye’nin ABD
emperyalizminin savafl arabas›na
koflulmas›n› ülkeye ve halka ihanet
saymaktad›r. Bu önümüzdeki günlerde
sermaye iktidar›n›n derin açmaz›n›,
tersinden ise devrimcilerin emperyalizme
ve savafla karfl› gelifltirecekleri
mücadelenin genifl imkanlar›n› ortaya
koymaktad›r.
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Emperyalist sald›rganl›¤a
ve savafla karfl›

birleflelim!
Emekçilere ve halklara savafl ilan›

Emekçilerin demokratik haklar› ve halklar›n yaflam› tehdit alt›nda. Emperyalist
gericilik ve sald›rganl›k dizginlerinden boflalmaya haz›rlan›yor. “Terörizme karfl›
mücadele” ad›na temel demokratik hak ve özgürlükler, “suçlular›n cezaland›r›lmas›”
ad›na ezilen halklar aç›kça hedef tahtas›na konuldu. ABD emperyalizmi ve ard›ndan
onun patronlu¤unu yapt›¤› emperyalist NATO güçleri, ilerici devrimci güçlere ve
ezilen halklara dünya ölçüsünde aç›kça savafl ilan ettiler. Emperyalist flefler bunun
uzun süreli, ac›mas›z ve kesin sonuç almaya yönelik bir savafl olaca¤›n› döne döne
vurguluyorlar.

Kendi ülkesinde ve emperyalist kudretinin simgesi hedefler üzerinden vurulmufl
olmak, ABD emperyalizmini kudurgan bir intikam giriflimine yöneltmifl bulunmakta.
Gözü dönmüfl bir biçimde 11 Eylül’de yaflanlar› emekçilere ve halklara a¤›r bir fatura
olarak ödetmek istiyor.

Emperyalist haydutlu¤un karargahlar›

Dünya Ticaret Merkezine ve Pentagon’a yönelik olarak gerçekleflen ve kayna¤›
henüz belirsiz olan sald›r›n›n ABD emperyalizmini düflürdü¤ü durum elbette içler
ac›s›d›r. Milyonlarca insan›n hayat›na ve milyarlarca insan›n sosyal y›k›m›na malolan
“yeni dünya düzeni”nin kibirli ve küstah jandarmas›n›n yaratt›¤› sahte imaj, bu
sald›r›yla birlikte yerle bir olmufltur. Bunun binlerce sivil insan›n hayat› pahas›na
olmas› ac› olmakla birlikte, bu durum, yaflananlar›n politik önemini ve anlam›n›
ortadan kald›rmamaktad›r.

Sald›r›, seçti¤i çok özel hedeflerden de anlafl›laca¤› gibi, hiç de insanlar›n
hayat›na de¤il, fakat tam da ABD’nin emperyalist güç ve kudretinin simgelerine
yönelmifltir. “‹kiz Kuleler” dünya kapitalizminin ac›mas›zl›¤›n›, Pentagon ise ABD
emperyalizminin dünya jandarmal›¤›n› simgelemektedir, bundan da öte, yönetim
karargahlar›d›r. Pentagon, ABD emperyalizminin dünya ölçüsünde milyonlarca insan›n
yaflam›na malolan ve yüzmilyonlarca insan›n yaflam›n› derinden etkileyen kanl› ve kirli
icraatlar›n›n planlama ve yönetim merkezidir. Bu konumuyla hiçbir duygusal demagoji
ve istismara konu edilmeyecek kadar aç›k ve net bir politik-askeri hedeftir. Sald›r›n›n
dünya ölçüsünde emekçiler ve ezilenler aras›nda yaratt›¤› yayg›n ve derin sempati iflte
tam da bundan dolay›d›r. Seçilen hedefler üzerinden bak›ld›¤›nda, sald›r›y› emperyalist
“yeni dünya düzeni”ne karfl› emekçilerin ve halklar›n birikmifl öfkesinden ayr›
düflünmek olanakl› de¤ildir.

ABD emperyalizminin karfl› sald›r›s›

ABD emperyalizmi, 11 Eylül’de yaflananlar›n siyasal anlam›n›n ve öneminin
tümüyle bilincinde oldu¤u içindir ki, bunun yaratt›¤› sonuçlar› emekçilere ve halklara
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karfl› kudurgan bir karfl› sald›r›yla dengelemek istemektedir. Gerçekte sivil insanlar›n
ölümü onun hiç de umrunda de¤ildir. Onun için önemli olan ve onu dizginsiz bir
kudurganl›¤a iten, tam da kalbinden ve beyninden vurularak, emperyalist kibrinin
beklenmedik bir biçimde k›r›lm›fl olmas›d›r. ‹kiz Kuleler ve Pentagon flahs›nda,
fliflirilmifl kudretini simgeleyen tap›naklar yerle bir edilmifltir, onu çileden ç›karan
budur. ABD emperyalizmi bunun ac›s›n› ç›karman›n peflindedir, bunun yerle bir etti¤i
imaj›n› yenilemek hesab› içerisindedir.

Fakat daha da ötesi ve önemlisi fludur: ABD, bu sald›r›y› bir karfl› sald›rya
çevrirerek hegemonik güç olarak yaflamakta oldu¤u gerilemeyi durdurmak, yaflananlar›
dünya hakimiyetini güçlendirecek bir manivelaya dönüfltürmek istemektedir. ‹ç
Asya’y› ve Ortado¤u’yu savafl alan› ilan etmek, Avrupal› emperyalistleri NATO
üzerinden kendi etraf›nda kenetlemek, ekonominin militarizasyonuna yeni boyutlar
ekleyecek giriflimlere yönelmek, tüm bunlar bunun ifadesidir. Her zaman oldu¤u gibi
onu yaln›zca bencil emperyalist ç›karlar› ve hesaplar› ilgilendirmektedir. Sald›r›da
binlerce sivil insan›n ölümü, bu amaç için onun elinde yaln›zca demagojik ve
ikiyüzlü bir biçimde kullan›lan duygusal bir malzemeden ibarettir.

Tarihin en barbar devleti

Kald› ki sivil ve masum insanlar›n yaflam› sözkonusu oldu¤unda, ABD
emperyalizminin hiçbir söz söylemeye hakk› yoktur. O bu alanda tarihsel ve güncel
sicili en bozuk, en barbar devletlerin bafl›nda gelmektedir. Modern tarihte bu aç›dan
yaln›zca Hitler faflizmiyle k›yaslanabilir. Onun son elli y›ll›k dünya egemenli¤i,
milyonlarca insan›n yaflam›na ve milyarlarca insan›n periflanl›¤›na malolmufltur.
Nagazaki ve Hiroflima’da, yok yere bir anda 300 bin insan› buharlaflt›ran odur.
Kore’de yüzbinlerce yurtseverin yaflam›na malolan emperyalist müdahalenin bafl›n› o
çekiyordu. Vietnam halk›n›n ulusal özgürlük istemini 3 milyon insan›n yaflam› ve
Vietnam’›n yak›l›p y›k›lmas›yla bo¤maya çal›flan odur. Öteki Çin Hindi halklar› bunu
bir milyon insan›n yaflam›yla ödediler. Endonezya’da bir milyon ilerici ve komünist
onun tezgahlad›¤› darbeyle 3-5 gün içinde katledildi. Son yar›m as›rd›r dünyan›n dört
bir yan›nda yüzbinlerce ilericinin ve devrimcinin yokedilmesine neden olan gerici ve
faflist rejimler hep onun ürünü oldu ve onun taraf›ndan tam olarak desteklendi.

Daha yak›n zamana, ‘90’lar›n bafl›nda ilan edilen “yeni dünya düzeni” dönemine
gelelim. ABD’nin Ortado¤u egemenli¤i sars›lmas›n diye say›lar› yüzbinleri bulan
Irakl› çöllere gömüldü. ABD’nin bask›s›yla son on y›ld›r uygulanan vahfli ambargo
nedeniyle yine Irak’ta say›lar› bir milyonu bulan çocuk hastal›ktan ve bak›ms›zl›ktan
öldü. ABD’nin ve öteki emperyalist güçlerin k›flk›rtt›¤› etnik bo¤azlaflmalar sonucunda
Afrika’da milyonlarca ve Balkanlar’da yüzbinlerce insan hayat›n› kaybetti. Bugün
kendi kudretinin simgesi yap›lar›n yerle bir olmas›na a¤layanlar, Ba¤dat’› ve
Belgrad’› kendi en modern silahlar›yla yerle bir etmekte bir an bile tereddüt
etmediler. Filistin halk›, ABD’nin her alandaki tam deste¤ine dayanan siyonist savafl
makinas› taraf›ndan aylard›r soyk›rma tabi tutulmaktad›r. Kendi emperyalist
hakimiyeti u¤runa en gerici, en ilkel ortaça¤ ak›mlar›n› yaratan ve destekleyen,
Usame bin Ladenler’i bizzat e¤itip yetifltiren, bugün günah keçisi haline getirilenen
Talibanlar› dün her yolla destekleyerek Afganistan halk›n›n bafl›na bela eden de,
bizzat ABD emperyalizmidir.

Hedefte Afganistan, geride baflka ülkeler var

Suç dosyas› bu kadar kabar›k ve sicili bu kadar kirli olan bu ayn› ABD
emperyalizmi, 11 Eylül sald›r›s›nda sivil insanlar›n yaflam›n› yitirmifl olmas›n›
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kullanarak, flu günlerde tam bir kudurganl›kla dünya halklar›na savafl ilan ediyor. Bu
intikam savafl› için seçilen ilk hedef Afganistan’d›r. Kendi yetifltirmesi Usame bin
Laden’i ele geçirmek ve kendi dolays›z deste¤inin ürünü Taliban rejimini devirmek
ad›na Afganistan’› yak›p y›kmak, mazlum bir halka ac›lar›n en büyü¤ü yaflatmak
gündemdedir. En ileri teknolojiye dayanan modern savafl makinas› bu amaç
çerçevesinde harekete geçirilmifl bulunmaktad›r. Bu sald›rganl›k durdurulamazsa e¤er,
Afganistan’› baflta Irak olmak üzere bir dizi baflka ülkeye sald›r› izleyecektir.
Emperyalist flefler bu korkunç niyetlerini gizlemiyorlar da.

Sonuç olarak, ABD emperyalizmi, kendi imaj›n› sarsan sald›r›lar› kendi
egemenli¤ini pekifltirmenin, yeni nüfzz alanlar› kazanman›n bir imkan› olarak
kullanmak istiyor. Bunun bir dizi yoksul ülkenin y›k›m› ve mazlum halklar›n kitlesel
k›r›m› pahas›na olmas› onu zerre kadar ilgilendirmiyor. Bu onun her zamanki tavr›d›r,
tarihsel davran›fl çizgisidir.

“Terörizme savafl” ad›na temel hak ve

özgürlüklere sald›r›

Ayn› flekilde, ABD emperyalizmi ve onun etraf›nda kenetlenmifl emperyalist
NATO güçleri, “terörizme karfl› mücadele” ad› alt›nda, bir baflka kapsaml› sald›r›y›
daha gündeme getirmifl bulunuyolar. Dünyan›n tüm ilerici-devrimci ak›mlar›
“terörizm”le damgalanarak, kökü kaz›nmas› gereken düflmanlar olarak ilan
edilmifllerdir. Bu, do¤as› gere¤i, emekçilerin temel hak ve özgürlüklerine sald›r› ile
birarada yürütüyecektir. Bunun ilk ad›m›, “güvenli¤i sa¤lamak”, “kanun ve düzeni
egemen k›lmak” ad›na, temel demokratik hak ve özgürlüklerin budanmas›, yer yer
tümden yokedilmesidir. Buna iliflkin hararetli tart›flmalar ve hummal› haz›rl›klar
emperyalist metropollerde bafllad› bile.

Bu sald›r›n›n ba¤›ml› ülkelere yans›mas› ise, gerici ve faflist bask› ve terör
rejimlerinin daha da pekifltirilmesi olacakt›r. Art›k toplumsal muhalefetin ve devrimci
ak›mlar›n üzerine daha kurals›zca ve ac›mas›zca gidilecek, bu alanda emperyalizimin
tam deste¤ine sahip olman›n rahatl›¤› ile hareket edilecektir. Nitekim ABD
emperyalizminin ak›l hocalar›, bundan böyle bu tür rejimlere “insan haklar›” ad›na
s›k›nt› yaratmak yerine, tersine, onlar›n bu do¤rultuda daha da cesaretlendirilmesi ve
her aç›dan desteklenmesi gerekti¤ini aç›kça dile getiriyorlar.

Emperyalist gericili¤e, sald›rganl›¤a

 ve savafla karfl› birleflelim!

Sonuç olarak, temel demokratik hak ve özgürlükler ile halklar›n yaflam›
emperyalist gericili¤in sald›r› tehditi alt›ndad›r. Temel demokratik haklara yöneltilecek
gerici sald›r›lara ve günah keçisi olarak seçilen halklar›n yaflam›na yönelik emperyalist
sald›r› ve savafla karfl› mücadele, günümüzün en acil enternasyonal devrimci görevidir.
TK‹P, dünya iflçi s›n›f›n›, emekçilerini ve ezilen halklar› ile tüm ilerici-devrimci
güçlerini dünya çap›nda emperyalist gericili¤e, sald›rganl›¤a ve savafla karfl› tam bir
birlik ve dayan›flma içinde hareket etmeye ça¤›r›r.

Kahrolsun emperyalizm!

Kahrolsun emperyalist sald›rganl›k ve savafl!

Bütün dünya iflçileri ve ezilen halklar, birlefliniz!

TK‹P (Türkiye Komünist ‹flçi Partisi)
18 Eylül ‘01

Eylül  2001  EK‹M  9



S›n›f çal›flmas›n›n güncel
sorunlar›/1

Son y›llarda geleneksel sol siyasal
ak›mlar s›n›f çal›flmas› alan›ndaki iddialar›n›
neredeyse tümden yitirdiler. Bunun
nedenlerini geniflçe tart›flman›n yeri buras›
de¤il, ama bu durumun tespiti bizim için
önemli.

Solda gerileme ve s›n›ftan

 uzaklaflma

Sol genel bir gerileme süreci yafl›yor,
buna reformist sol da dahil. Geçmifl y›llarda
devrimci hareketin geriledi¤i bir ortamda,
düzenin de bilinçli bir tutum çerçevesinde
alan açmas›yla reformist sol bir parça
güçlenebiliyordu. Art›k durum farkl›d›r,
çürüyen ve hiçbir konuda ciddiye al›n›r bir
politikas› ve pratik tutumu olmayan
reformist sol da sürekli kan kaybediyor.

ÖDP’deki çürüme da¤›lma noktas›na
varm›fl durumda. Bu liberal çevredeki hakim
e¤ilim art›k düzen soluna yamanarak
kendine bir ç›k›fl ar›yor. Muhalif
konumdakilerin ise ba¤›ms›z davranacak
ideolojik temelleri, kendi ba¤›ms›z yollar›n›
yürüyecek güç ve iradeleri yok. ‹yi halli
kent-küçük burjuvazisine dayanan ÖDP’nin
s›n›f çal›flmas›nda zaten bir iddias› yoktu.
Alt kademe sendika bürokrasisinin belli
unsurlar›n›n bu partideki varl›¤› s›n›f içinde
dolayl› bir etki say›lsa bile bu böyle.

S›n›f çal›flmas› konusunda büyük
iddialarla ortaya ç›kan EMEP de art›k
t›kanm›fl durumda. Son y›llarda sürekli güç
kaybediyor. Kriz sonras› Emek Platformu
(EP) politikas› bu partinin siyasal iflas›n›,
zindan direnifli karfl›s›ndaki tutumu ise
çürümüfllü¤ünü gözler önüne serdi.
Toplumdaki temel s›n›fsal güçleri
tan›mlamaktan bile aciz liberal EP
program›n› (ki tam da bafltan öngördü¤ümüz
gibi bu program haftalar› bile bulmayan bir
süre içinde sahipsiz kald›) “tarihi de¤erde”
görmesi ve göklere ç›karmas›, bu partinin

s›n›fa kendi pay›na söyleyecek ciddi bir sözü
kalmad›¤›n› da bir kez daha ortaya koydu.

Tatl› su solcular›ndan oluflan bir yar›-
ayd›nlar kulübü durumundaki S‹P’in ise
siyasi bir parti olarak zaten hiçbir zamana
ciddiye al›n›r bir yan› olmad›. Bilindi¤i gibi
onun sorunu s›n›fla de¤il yar›-ayd›n unsurlar
ve orta s›n›f mensubu ö¤rencilerle. Bu
liberal çevre kendince “sola ayd›n
yetifltirme” misyonu üslenmifl; bunu kendi ifli
olarak görüyor ve böyle bir misyondan
fazlas›yla memnun, bu ona yeterli tatmini
sa¤l›yor.

Konumuz bu de¤il kuflkusuz; soldaki
gerilemenin ve s›n›f çal›flmas›ndan
uzaklaflman›n genel niteli¤i çerçevesindeki
de¤inmeler olarak bunlara iflaret etmek
gerekti. Bugün bir dizi gösterge, solda genel
bir gerileme, bir zay›flama oldu¤unu ortaya
koyuyor. Sol ak›mlar›n s›n›fa yönelik
çal›flmas›ndaki genel zay›lama da, öncelikle
bu durumun bir yans›mas›d›r.

Öte yandan s›n›f hareketi, özellikle
depremle birlikte k›r›lan dalgadan beri,
ortaya anlaml› bir yeni hareketlenme
koyamad›. Bu krizin y›k›c› etkilerine ve
yüzbinlerce iflçiyi ilgilendiren toplu
sözleflmeler dönemine ra¤men böyle oldu.
S›n›f hareketinin belirgin bir canl›l›k ortaya
koymad›¤›, dolay›s›yla da vaatkar
görünmedi¤i bir evrede, s›n›fa yönelimi
s›n›ftaki canlanmaya s›k› s›k›ya ba¤l› ve bu
anlamda kendili¤indenci olan geleneksel sol
ak›mlar da, tümüyle do¤al olarak s›n›f
çal›flmas›ndan giderek daha çok
uzaklaflacaklard›, öyle de oldu.

Söylenenlerden de anlafl›laca¤› gibi, bu
durum ve tutum flafl›rt›c› de¤ildir; geleneksel
solun s›n›fa yöneliflinin sa¤lam bir ideolojik
perspektife, ilkeli ve stratejik bir
bak›flaç›s›na dayanmad›¤›n› her zaman
söyleyegeldik. Böyle olunca, geleneksel
soldan sürekli, soluklu, uzun vadeli
hedeflerin ürünü bir s›n›f çal›flmas› davran›fl›
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do¤al olarak beklenemez. Sol ak›mlar›n
s›n›fa yönelimi tümüyle kendili¤indencidir,
bunu hep gözönünde bulundurmak gerekir.
Bugün bu ülkede s›n›f kitleleri yeniden
hareketlensin, hemen tüm sol gruplar
yeniden bir “s›n›f yönelimi” içine
gireceklerdir. Ama somutta bugün böyle bir
durum da yok. Üstelik, a¤›r bir kriz
dönemine ra¤men. Böyle olunca, s›n›f›n ve
dolay›s›yla ona yönelik bir çal›flman›n
cazibesi de kalm›yor kendili¤indenci sol
ak›mlar nezdinde. Öte yandan, buna son bir
nokta da denebilir, y›llar›n getirdi¤i bir
gözlem, bir izlenim de var. S›n›f hareketi
zaman zaman canlan›yor, fakat sonuçta pek
kal›c› mevziler kazanmadan geri çekiliyor ve
yeniden bir durgunlu¤a gömülüyor. Bunun
da getirdi¤i bir güvensizlik, umutsuzluk,
dolay›s›yla bir soluksuzluk var sol
ak›mlarda. Buna karfl›l›ks›z kalan s›n›f
çal›flmas› yorgunlu¤u da denebilir.

Sonuç olarak, bugün hem solun, hem
s›n›f hareketinin zay›fl›¤›ndan gelen bir
durumla yüzyüzeyiz. Bu s›n›f çal›flmas›nda
genel bir zay›flama, s›n›f çal›flmas›na genel
bir ilgisizlik olarak gösteriyor kendini. S›n›f
çal›flmas›nda belirgin bir bofllu¤un ifadesi bu
olgusal durumun tespiti, partinin s›n›fa
yönelik çal›flmas› bak›m›ndan haliyle önem
tafl›yor.

Etkili bir s›n›f çal›flmas›n›n

 önkoflullar›

Partimiz aç›s›ndan s›n›fa etkili bir
yöneliflin bu aç›dan tam zaman›. Partimiz
kendisi aç›s›ndan en zor ve s›k›nt›l›
dönemlerde bile s›n›f çal›flmas›n› olanaklar›
ölçüsünde sürdürdü. fiimdi ise etkili ve çok
yönlü bir yüklenmenin öznel koflullar›na
asgari ölçüde sahip durumda. Bugün, s›n›f
çal›flmas›na bu genel ilgisizlik ortam›nda, bu
çal›flmay› çok daha ciddi bir sorun olarak
ele almak ve yaflanan bofllu¤u doldurmak
konusunda iddial› olmak durumunda.

Sorunun bir yan› budur; mevcut bofllu¤u
doldurmak konusunda iddial› olmak, s›n›fa
yönelik çal›flmam›z› çok yönlü olanaklar ve
araçlar› devreye sokarak güçlendirmektir.

Sorunun öteki yan› ise kendi
durumumuzla ilgilidir. Kendi cephemizden
bak›ld›¤›nda, durum genel çizgileriyle

flöyledir. Kongreyi izleyen süreçte karfl›
karfl›ya kald›¤›m›z sald›r›lar›n yaratt›¤›
gerilemeyi art›k telafi etmifl durumday›z.
Ayn› anlama gelmek üzere yeniden etkili bir
s›n›f çal›flmas›na girebilmenin, bu alana
yeniden etkili bir biçimde yüklenebilmenin
koflullar›na bugün art›k ulaflm›fl bulunuyoruz.

Bak›flaç›s›ndan yana bir problemimiz
zaten yok. Partinin bu konudaki ideolojik
bak›flaç›s› aç›k ve sa¤lam teorik temellere
dayal›d›r. Y›llar boyunca çeflitli güçlüklere
ra¤men s›n›f eksenli çal›flma perspektifinin
korunabilmesi bu sayede olanakl›
olabilmifltir. Kurulufl Kongresi sonras›
dönemde bilinen nedenlerle çal›flma pratik
planda biraz
zay›flad›¤›
için, s›n›f
çal›flmas›n›n
sorunlar›na
iliflkin
tart›flmalar da
bas›n›m›zda,
özellikle de
Ekim’de
nispeten geri
plana düfltü.
Güçlerin
yeterince
haz›r
olmad›¤›,
imkanlar›n
s›n›rl› oldu¤u
bir dönemde,
s›n›f
çal›flmas›n›n
sorunlar›
üzerine çok
fazla bir tart›flma da zorlanmad›, bu anlaml›
ve ifllevsel görülmedi. Zira bu sorunlar›n
tart›fl›lmas› güçlerin bu alana etkili bir
biçimde yöneltilmesiyle s›k› s›k›ya
ba¤lant›l›d›r. Buna uygun yeterli koflullar›n,
dolay›s›yle güçlü bir yönelimin olmad›¤› bir
durumda, s›n›f çal›flmas›n›n sorunlar› üzerine
ifllevsel, pratik de¤eri ve yarar› olan bir
tart›flma da yap›lamazd›.

‹htiyaç keflfin anas›d›r; dikkat ediniz,
tam da böyle bir çal›flmaya yöneliflin
koflullar›n›n olgunlaflt›¤› bir s›rada, s›n›f
çal›flmas›n›n dönemsel sorunlar›na özel bir
ilgi gösterebiliyoruz, bunu bas›n›m›zda parti

Kuflkusuz s›n›f hareketi
üzerine geçmiflten bugüne
birçok de¤erlendirme yapt›k,
tart›flmalar yürüttük. Ama
bütün bu de¤erlendirme ve
tart›flmalar, bunlar›n
yap›ld›¤› dönemin kendine
özgü koflullar›yla da s›k›
s›k›ya ba¤lant›l›d›r. Biz
bugün daha özgün koflullar
içerisindeyiz; gerek genel
siyasal ortam ve s›n›f
hareketi, gerekse kendi
durumumuz bak›m›ndan. Bu
dönemin kendine özgü
özellikleri var ve biz de
bunlar› ele al›p çözümleyen
de¤erlendirmeler ve
tart›flmalar yapmak
zorunday›z.
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çal›flmas›n›n temel gündemlerinden biri
haline getirebiliyoruz. Kuflkusuz s›n›f
hareketi üzerine geçmiflten bugüne birçok
de¤erlendirme yapt›k, tart›flmalar yürüttük.
Ama bütün bu de¤erlendirme ve tart›flmalar,
bunlar›n yap›ld›¤› dönemin kendine özgü
koflullar›yla da s›k› s›k›ya ba¤lant›l›d›r. Biz
bugün daha özgün koflullar içerisindeyiz;
gerek genel siyasal ortam ve s›n›f hareketi,
gerekse kendi durumumuz bak›m›ndan. Bu
dönemin kendine özgü özellikleri var ve biz
de bunlar› ele al›p çözümleyen
de¤erlendirmeler ve tart›flmalar yapmak
zorunday›z. S›n›f çal›flmas›na yeniden
yüklendi¤imiz bir dönemde bu çal›flman›n
güncel sorunlar› üzerinde yo¤unlaflmak, bu
çal›flma içindeki tüm kadrolar›m›z›n
katk›lar›yla bu tart›flmay› zenginlefltirmek
durumunday›z.

Seçilmifl alanlarda yo¤unlaflan

soluklu bir çal›flma

Burada önemli noktalardan biri, seçilmifl
alanlarda yo¤unlaflm›fl bir çal›flmaya her
zamankinden çok dikkat göstermektir. Bu en
bafl›ndan itibaren vurgulad›¤›m›z bir
noktad›r. Ama yak›n y›llara kadar belli
esaslara göre seçilmifl alanlar üzerinde ›srarl›
ve soluklu bir çal›flmay› baflaramad›¤›m›z da
bir gerçektir. Nitekim bu sorun kurulufl
kongresinde de ciddi de¤erlendirmelere ve
elefltirilere konu edildi. Hareketlilik
dönemlerinin ve mevzi direnifllerin önemi,
bunlar›n gerektirdi¤i sorumluluklar ne olursa
olsun, daha kal›c›, daha temelli kriterlerle
seçti¤imiz çal›flma alanlar› ve birimleri
üzerinde yo¤unlaflma perspektifini
kaybetmemek durumunday›z. Oysa geçmiflte
ço¤u durumda bu böyle olabildi, seçilmifl
alanlarda ›srarl› ve soluklu bir çal›flmada
asgari baflar›y› gösteremedik.

Bu zay›fl›k kongrede elefltirilmiflti ve
denilmiflti ki; sanayinin belli ölçülerle temel
çal›flma alan› olarak saptanm›fl temel kollar›
k›sa dönemde edilgen görünseler bile, bunlar
gelecekteki s›n›f hareketlenmesinde
belirleyici, sonucu tayin edici alanlar
oldu¤una göre, bu alanlarda bugünden
soluklu bir çal›flma yürütmek, stratejik
birimler ya da sektörler olarak

de¤erlendirilen alanlarda kal›c› bir çal›flmay›
baflarabilmek zorunday›z. Kongre ön haz›rl›k
süreci oturumlar›nda yap›lm›flt› bu tart›flma
ve üzerinden daha bir ay bile geçmeden,
Türk Metal çetesinin sat›fl›na karfl› metal
iflçilerinin o büyük tepkisi patlak verdi,
önden yap›lan elefltirel de¤erlendirme oldu¤u
gibi do¤ruland›. Nitekim kongrenin resmi
oturumlar›ndaki tart›flmalarda buna önemle
iflaret edildi; ön tart›flma sürecinde
belirledi¤imiz temel önemde noktalar›n,
metal iflkolundaki bu beklenmedik büyük
patlamayla somut olarak do¤ruland›¤›
vurguland›.

Ayn› kongre haz›rl›k tart›flmalar›nda
denilmiflti ki; e¤er siz önden bu birimlerde
haz›rl›kl› de¤ilseniz, bir biçimde orada yer
tutmam›flsan›z, belli mevziler
kazanmam›flsan›z, belli kadrolarla oraya
yerleflmemiflseniz, hareket patlad›¤›nda art›k
geç kalm›fl oluyorsunuz, patlama yan›n›zdan
geçip gidiyor, size ise çaresizce seyretmek
kal›yor. Siz yaln›zca hareketlili¤in patlak
verdi¤i bir evrede yapaca¤›n›z müdahaleyle
hiçbir yere gidemezsiniz. Bu alan ya da
birimlerde önden mevzileriniz olacak, bir
parça yerleflmiflli¤iniz olacak ki, eylem
patlak verdi¤inde o size yeni mevziler, yeni
güçler kazand›rabilsin. De¤ilse, patlad›¤›
zaman “geçmifl ola!..” oluyor. Siz onun
tümüyle d›fl›nda kal›yorsunuz. Bu, soluklu,
uzun vadeli çal›flman›n özel ve ilkesel
önemine de bir gösterge kabul edilmiflti,
sözkonusu tart›flmalarda.

Partimiz art›k s›n›f çal›flmas›n› gündelik
f›rsatlar› de¤erlendirme kayg›s›ndan öteye
uzun vadeli bir bak›fl ve plana pratikte de
oturtmak zorundad›r. Bugün ortada zaten
genel bir hareketlilik yok. Zaman zaman
belli hareketlenmeler, yer yer baz› mevzi
direnifller gene var. Parti buna gerekli ilgiyi
gene gösterir, göstermelidir. Fakat bu
seçilmifl alanlara yönelik çal›flma plan›m›z›,
bu çal›flman›n soluklu ve kesintisiz seyrini
hiçbir biçimde bozmamal›, bozmak bir yana
zay›flatmamal›d›r. Biz kendi yo¤unlaflmam›z›
bozmadan bu türden geçici hareketlenmelere,
mevzi direnifllere pratik ilgi göstermeyi
baflarabiliyorsak mesele yok. Ama bu, temel
çal›flma alanlar›m›zdan uzaklaflmak pahas›na
olmamal›d›r. Temel önemde ölçütlere ba¤l›
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olarak seçilmifl alanlarda yo¤unlaflm›fl
soluklu bir çal›flmay› art›k baflarabilmek
durumunday›z.

S›n›f çal›flmas›nda bütünlük

Bir baflka noktaya geçiyorum. Seçilmifl
alanlarda yo¤unlaflm›fl çal›flma, partinin
bütünsel çal›flmas›n›n bir ifadesi de
olabilmelidir. Parti seçilmifl temel alanlara
tüm kollardan yönelip yüklenebilmelidir.
Aç›k ve gizli, legal ve illegal alanlardan
biribirini tamamlayan ve besleyen bir
çal›flma olmal›d›r bu. Ayn› flekilde tüm araç,
biçim ve yöntemlerin birarada birbirini
tamamlad›¤› ve güçlendirdi¤i bir çal›flma
olmal›d›r bu.
Sendikal
çal›flmadan iflçi
platformlar›na,
genel politik
propagandadan iflçi
kültür evlerine
kadar tüm bu
araçlar ve
yöntemler ayn›
çal›flma için
bütünsel bir
yaklafl›mla
kullan›lmal›d›r.
Partinin bu aç›dan çal›flmas›nda bir bütünlük
olmal›, her koldan çal›flmas› birbirini
tamamlamal›, beslemeli ve güçlendirmelidir
ki gerçekten sonuç al›nabilsin.

Yo¤unlaflma bu anlamda da bir
yo¤unlaflma olabilmelidir. De¤iflik kollardan
yap›lan çal›flma ve kullan›lan de¤iflik araç ve
imkanlar bu ayn› seçilmifl çal›flma alan› için
seferber edilebilmelidir. Bu basitçe flu
demektir: Siz A bölgesinde B ve C
sektörlerini seçmiflsinizdir. ‹lgili bölgedeki
parti örgütü buraya yönelik çal›flacak, fakat
ayn› zamanda ilgili bölgedeki aç›k
propaganda ve ajitasyon da bu ayn› alana
yönelecektir. Sendikal çal›flman›z politik
çal›flman›z› bu alan üzerinden tamamlayacak,
kültür evleri ya da iflçi platformlar› türünden
oluflumlar›n sa¤lad›¤› olanaklardan bu
do¤rultuda yararlan›lacakt›r. Genel bir
kampanyan›z varsa, bu çal›flma buraya
özellikle ve öncelikle tafl›nacak, da¤›t›m
gruplar›n›z›n öncelikli alanlar› bu türden

seçilmifl alanlar›n›z olacakt›r. Bu bir baflka
temel nokta. Bu aç›l›p irdelenebilir ama
genel planda aç›k bir konu oldu¤u için
burada hat›rlatmakla yetiniyoruz.

Biz iki temel alandan, illegal alan ve
aç›k alandan yürütülen parti çal›flmas›
birbirini tamamlamal› diyoruz. Bu çal›flman›n
her birinin kendine göre bir anlam› ve yeri
var. Genel planda al›nd›¤›nda, partimizin
mücadele ve örgütlenme anlay›fl› içerisinde
bunlar›n tuttu¤u yer bellidir. ‹llegalitenin
temel al›nmas› ve bu temel üzerinde
legalitenin etkin ve çok yönlü istismar›
partimiz için yeterince aç›k konulard›r.
Bunlar üzerinde burada yeniden durmak
gerekmiyor. Burada üzerinde as›l durulmas›

gereken nokta, ki
bu bizi
tart›flaca¤›m›z
konuya getirecek,
s›n›fa yönelik
politik çal›flman›n
çok de¤iflik biçim,
yöntem ve
araçlar›d›r.

Partinin her
zaman ola¤an bir
propaganda-
ajitasyon ve
siyasal teflhir

faaliyeti vard›r. Bu kesintisiz faaliyeti parti
örgütleri ve onlar› saran çeper örgütleri
sürdürür. Partinin bu ola¤an siyasal çal›flmas›
do¤ald›r ki öncelikle seçilmifl alanlara
yönelir. ‹lgili bölgedeki parti komiteleri
seçilmifl fabrikalara adam sokmaya çal›flarak,
sektördeki iflçileri belli biçimlerde etkilemeye
çal›flarak, sistematik bir propaganda-
ajitasyonla oraya yüklenir. Ayn› yüklenmeyi
aç›k alan da yapar. Örne¤in, kriz patlak
vermifltir, konuya iliflkin özel say›
haz›rlam›fls›nd›r, bunu öncelikle buralarda
da¤›t›rs›n›z. Afifller haz›rlam›fls›nd›r, büyük
kentlerin merkezlerine asman›n yan›s›ra,
özellikle buralara asars›n›z. Bu normal
propaganda-ajitasyon faaliyetidir. Partinin
propaganda-ajitasyon faaliyetinde bir
süreklilik vard›r. Elinde herhangi bir özel
araç olmasa da, bir partinin normal
propaganda-ajitasyon ve teflhir araçlar›d›r
bunlar. Sonuç olarak, aç›ktan ve örgüt
alan›ndan sürdürülen bu çal›flma özellikle ve

Parti seçilmifl temel alanlara tüm kollardan
yönelip yüklenebilmelidir. Aç›k ve gizli, legal ve

illegal alanlardan biribirini tamamlayan ve
besleyen bir çal›flma olmal›d›r bu. Ayn› flekilde

tüm araç, biçim ve yöntemlerin birarada
birbirini tamamlad›¤› ve güçlendirdi¤i bir

çal›flma olmal›d›r bu. Sendikal çal›flmadan iflçi
platformlar›na, genel politik propagandadan iflçi

kültür evlerine kadar tüm bu araçlar ve
yöntemler ayn› çal›flma için bütünsel bir

yaklafl›mla kullan›lmal›d›r.
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öncelikle bu alanlarda yo¤unlaflt›r›lacakt›r.
‹kinci bir temel kanal sendikal çal›flma ve

sendikalarda çal›flmad›r. Bir baflka çal›flma ve
yüklenme alan›d›r. Bu ise, dönemsel sendikal
çal›flman›n sorunlar› üzerinde yo¤unlaflmay›
kendili¤inden gerektirmektedir. S›n›fa yönelik
çal›flman›n döneme uygun baz› özgün
araçlar›n› (platformlar, kültür evleri vb.)
üçüncü bir bahis olarak ele almadan önce
sendikalar ve sendikal çal›flma sorunu
üzerinde biraz dural›m.

Örgütsüzlefltirme sald›r›s›

ve sendikalar

Burjuvazinin dünya ölçüsünde s›n›f›
örgütsüzlefltirme, bu çerçevede sendikalar›
ifllevsizlefltirme sald›r›s› var. Neo-liberal
sald›r›n›n temel önemde bir boyutudur bu.
Bu, hiç de ‘89 y›k›l›fl› ile bafllam›fl bir
sald›r› da de¤ildir. Son 20 y›l›n olay›d›r,
‘80’li y›llar›n bafllar›nda gündeme getirilmifl
ve aral›ks›z olarak bugüne kadar
sürdürülmüfltür. ‘89 sonras›nda ise bu sald›r›
adeta dizginlerinden boflalm›flt›r.

Sendikalar› mümkün mertebe
etkisizlefltirmek, böylece s›n›f hareketini
örgütsüzlefltirme yoluyla tümden güçten
düflürmek, paralize etmek, sermayenin
uluslararas› nitelikteki sald›r›s›n›n temel
stratejik hedeflerinden biridir. Bunun ‘89
y›k›l›fl›ndan sonra dünya çap›nda
genelleflti¤ini ve iyice pervas›z bir hal
ald›¤›n› görüyoruz. Tafleronlaflt›rmayd›,
özellefltirmeydi, demokratik haklar›n
gasp›yd›, ‹MF reçetelerinin flu veya bu
yöntemle dayat›lmas›yd›, bir dizi yöntemle
s›n›f örgütsüzlefltiriliyor, sendikalar
ifllevsizlefltiriliyor.

Türkiye üzerinden bakt›¤›m›zda daha da
özgün durumlar görüyoruz. Türkiye’de
sendikal hareket 12 Eylül faflist darbesiyle
birlikte zaten önemli ölçüde güçten
düflürüldü. Sendika bürokrasisi daha s›k› bir
biçimde denetim alt›na al›nd›, düzene ve
devlete daha sa¤lam bir biçimde eklemlendi.
Böylece sendikalar neredeyse tümden
ifllevsizlefltirildi. Sendikalar›n s›n›f›n hak
alma mücadelelerinde 12 Eylül öncesi
dönemde oynad›¤› rol büyük ölçüde ortadan
kalkt›. Sendikalar art›k basit ücret

mücadeleleri, en s›radan sosyal haklar
mücadeleleri de veremez duruma getirildi.
Geçmiflte, ‘80 öncesinde, bu mücadele iyi-
kötü bir parça verilirdi. fiimdi bu da yok,
sendikalar ücret mücadelesi vermiyorlar,
sözleflmeler bir kural olarak sat›flla bitiyor.

Bunda s›n›f hareketindeki genel zay›fl›¤a
ba¤l› olarak yeterli bir taban bas›nc›n›n
olmamas›n›n da özel bir rolü var kuflkusuz.
Bu bas›nc›n nas›l bir rol oynayabildi¤ini,
sendikalar›n bafl›ndaki sat›lm›fl güruhu
herfleye ra¤men bir fleyler yapmaya nas›l
yöneltti¤ini, ‘89’da patlak veren Bahar
Eylemlilikleri’nde somut olarak gördük.
Fakat bu özgün bir durumdu, 12 Eylül
döneminde birikmifl derin hoflnutsuzlu¤un
kendini yayg›n biçimde nihayet d›fla
vurmas›n›n bir ürünüydü. 12 Eylül askeri-
faflist sald›r›s› iflçi s›n›f›n›n kazan›mlar›n›
ortadan kald›rm›flt› ve onu uzun y›ll›r için
bir hareketsizli¤e mahkum etmiflti. Buna
karfl› iflçi s›n›f› saflar›nda büyük bir tepki
birikimi vard›. Bu tepki birikimi kendini
tabandan d›flar› vuruyordu. Kendili¤inden
harekete geçen bu iflçi bas›nc› karfl›s›nda
sendikac›lar da istemeden de olsa bir fleyleri
kovalamak zorunda kal›yorlard›.

Sonuçta bu dalga da bir biçimde k›r›ld›,
o dinamizm de bir biçimde bofla ç›kar›ld›,
bunu biliyoruz. ‘90’l› y›llar›n mücadelesi
de¤erlendirilirse, bunu nas›l oldu¤u izah
edilebilir, fakat burada buna gerek yok, zira
konumuz bu de¤il. ‹flçi s›n›f› sonras›nda da
zaman zaman ç›k›fllar yaparak sendikac›lar›
yine alanlara sürdü. Biz bu ülkede 20
Temmuzlar, 5 A¤ustoslar, 8 A¤ustoslar
gördük, 300 bin iflçinin kat›ld›¤› Eylül
grevleri gördük, 12 Ekim’de Ankara’da
barikatlar›n nas›l afl›ld›¤›n› gördük. ‹flçi s›n›f›
asl›nda uzun bir zaman sendikac›lar› bir
fleylere yöneltti. Örne¤in ‘94 Kas›m’›nda
Ankara’da, iflçilerin büyük öfkesi karfl›s›nda
Bayram Meral a¤açlara t›rmanmak zorunda
bile kald›. Ama iflçi s›n›f› bu bas›nc›
uygulamakla birlikte, sendika bürokrasisini
aflarak kendi ba¤›ms›z gücü ve inisiyatifi ile
bir sonuca da gidemedi. Onun kendi gücüyle
ortaya koydu¤u bu dinamizm devrimci bir
önderlikle de birleflemedi. Bir sonuç
yaratamad›¤› ölçüde, s›n›f dinamizmini
tümden kaybetmifl olmamakla birlikte, böyle
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taban bas›nc›yla sendikac›lara bir fleyler
yapt›rmak, buradan sonuç almak umudu da
zamanla k›r›ld›. Taban bas›nc› y›llarca o
hava boflaltma eylemlerini gündeme getirdi,
ama sonuç de¤iflmedi¤i için bugün iflçi s›n›f›
saflar›nda buradan gelen bir çaresizlik
duygusu var.

Sözü fluraya getirmek istiyoruz.
Sendikalar iflçi s›n›f›n›n kitlesel s›n›f
örgütleridir. ‹flçi s›n›f›n›n mücadelesinin üç
temel biçiminden biri ekonomik mücadeledir.
Sendikalar bu mücadelenin temel araçlar›d›r.
Ama bugün Türkiye’de sendikalar giderek
güç kaybediyor, giderek ifllevsizlefltiriliyor.
‹flçi s›n›f›n›n sendikalara olan inanc› ve
güveni sürekli zay›fl›yor. Ve bugün için iflçi
s›n›f›n›n baflka bir örgütü de yok ortada. ‹flçi
s›n›f› partisi ile birleflmifl de¤il, parti
örgütlerine dayan›yor de¤il. Sovyetler, iflçi
meclisleri türünden politik kitlesel
örgütlenmeleri do¤al olarak yok. Do¤al
olarak diyoruz, zira s›n›f mücadelesinin
bugünkü düzeyinde bunlar›n olmas›n›n
koflullar› yok.

Halihaz›rda s›n›f›n kitlesel tek örgütüdür
sendikalar. Ve iflçi s›n›f›n›n sendikalara da
olan inanc›n› kaybetmesi, burjuvazinin
hedefledi¤i amac›n›n göreli olarak
gerçekleflmesi demektir. Bu nedenle
sendikalar›n ifllevsizlefltirilmesi
küçümsenemez, buna seyirci kal›namaz. Tam
tersine, bunlar› s›n›f mücadelesinin önemli
imkanlar› olarak de¤erlendirmek gibi bir
sorunumuz var. Nitekim partimizin program›
da bunu temel önemde bir stratejik ilke
olarak formüle etmifl bulunuyor.

Bu durumda biz sendikal çal›flmay›,
sendikalar› tabandan devrimcilefltirme ve
onlara taban inisiyatifi ve örgütlenmesi ile
ifllev kazand›rma iflini art›k daha ciddi bir
biçimde ele almak, sendikalar› daha
yak›ndan izlemek ve sendikal cephede mevzi
kazanmak meselesini gere¤ince önemsemek
durumunday›z. Bu sorun kongerede de
gündeme getirildi ve üzerine son derece
ayd›nlat›c› de¤erlendirmeler yap›ld›. Ama
partinin yaflad›¤› sorunlar, s›k›nt›lar, buna
ba¤l› olarak s›n›f çal›flmas›ndaki gerileme,
kongrede ortaya konulan genel perspektifin
somutlanmas›n› geciktirdi, bir bak›ma bugüne
erteledi.

Sendikal çal›flmada s›n›f çizgisi

Son on y›l üzerinden bakt›¤›m›zda,
Türkiye solunda sendikal cephede üç yol
tutuldu¤unu görüyoruz. ‹lki, TDKP ile
bafllay›p onun tasfiye olmas›n›n ard›ndan
EMEP ile sürdürülen çizgidir. Sendikal
bürokrasiye yaranarak, ara kademe sendika
bürokrasisinin konum ve e¤ilimlerine uygun
düflen bir ideolojik-politik çizgiye kayarak
onu sözde etkileyip kazanmak ve böylece
sendikal mevziler ele geçirmek. Belli flubeler
ya da bir-iki önemsiz sendika üzerinden
EMEP’de bunun örnekleri var.

‹kincisi, geleneksel küçük-burjuva
ak›mlar›n flu veya bu marjinal sendika
üzerinden kendine özel bir alan açmas› ve bu
eksende dolan›p durmas›. Birileri D‹SK’te o
güne kadan bofl bulunan bir iflkolu üzerinden
ifle bafll›yor, içini doldurmaya çal›fl›yor, oluyor
güya sendikal mevzi. Bunun nispeten baflar›l›
bir örne¤ini Nakliyat-‹fl oluflturuyor.

Ama üçüncü bir yol var ve partinin yolu
bu olmal›d›r. Parti kendi boyuna göre sendika
seçmez. S›n›f nesnel bir güçtür, üretimde
tuttu¤u yerle. Biz boyumuza göre s›n›f
kesimleri ya da örgütleri seçemeyiz, bizim
için önemli olan s›n›f hareketinin kritik
sektör, fabrika ya da iflletmeleridir.
Seçimimizi bu nesnel ölçüte göre yapar›z.
Neresi temel önemde ise, hangi sendika, hangi
iflkolu önemliyse, kendimizi ona göre
konumland›r›r›z. Örne¤in bizim için metal
iflkolu önemliyse, bu durumda yap›lmas›
gereken bu alandaki sendikalar içinde, onlar›n
taban›nda etkin olmay› baflarabilmektir. Petrol
iflkolu önemliyse, bu iflkolundaki temel
sendikalar içinde etkin olmay› bilebilmektir.
Tekstil Türkiye’de özel bir yer tuttu¤u için bu
iflkolunda bir yer tutabilmektir vb.

Biz sab›rl› bir politik taban çal›flmas›yla,
s›n›f taban›nda güç bulabildi¤imiz ölçüde
sendikalarda güç olaca¤›z. Dolay›s›yla sendikal
çal›flmada mesafe almam›z, ancak s›n›f
çal›flmas›nda alaca¤›m›z mesafeyle birlikte,
onunla içiçe olabilir. Elbette bunun tersi de
do¤rudur. Sendikalarda bir biçimde mevziler
kazanmadan s›n›f kitlesi üzerinde etkinlik
kuramay›z. Burada böyle bir organik bütünlük
ve karfl›l›kl›k var. Burada bir kopmaz bir
içiçelik var, bunun alt› özellikle çizilmelidir.
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Partimizin tüzü¤ü üzerine/10

Demokratik merkeziyetçilik
ilkesi

(IV. Bölüm/10. madde)
H. F›rat

Örgüt içi yaflam›m›z ve gündelik siyasal
çal›flmam›z bak›m›ndan oldukça önem tafl›yan
bir bölüme, parti tüzü¤ünün IV. ana
bölümüne gelmifl bulunuyoruz. Birbirinden
önemli toplam on maddeden oluflan bu
bölüm,“Parti yaflam›, iflleyifli ve iç
demokrasi” ortak bafll›¤› tafl›yor.

Bu bölümdeki hükümler salt parti üyelerini
de¤il fakat çal›flmam›z içerisinde flu veya bu
biçimde yer alan tüm militanlar› dolays›z
olarak ilgilendiriyor. Zira toplam çal›flmam›z
ve siyasal yaflam›m›z için yolgösterici olan
ilke ve kurallar ortaya konuluyor burada.
Dolay›s›yla, do¤rudan parti örgütüne dahil
olmasalar da, parti örgütlerimizin ve
çal›flmam›z›n bir parças› olan çeper
örgütlerinin örgütsel ve politik yaflam›na yol
gösterici bir çerçeve sunmas› ve bu alandaki
militanlar›n partili yaflama haz›rlanmas›
bak›m›ndan da önemli bir bölüm bu.

Bölümdeki maddelere bak›ld›¤›nda ilk
bak›flta bunlar bilinen fleyler olarak görülebilir.
Ama bu biliniyor gibi görünen fleylerin
gerisinde, çok temelli bir dünya görüflü,
davran›fl tarz›, çal›flma tarz›, örgüt yaflam›
sorunlar› var. Bunlar da gerçekten biliniyor
mu, yeterince sindirilmifl, birer davran›fl normu
haline getirilmifl fleyler mi, iflte bu biraz
tart›flmal› bir konu. Bugün hala sa¤lam bir
örgütsel yap› ve devrimci bir parti içi yaflam
kurma çabas› içerisindeyiz. Bunda baflar›l›
olabilmemiz, bu bölümdeki sorunlar› kavray›p
gündelik yaflamda bir davran›fl normu haline
getirebilmemizle s›k› s›k›ya ba¤lant›l›d›r.
Örgütlenmemizi sa¤lam temeller üzerinde
ilerletme, çal›flma tarz›m›z› köklü bir biçimde
düzeltme, dolay›s›yla siyasal çal›flmam›z›
ilerletme süreci içerisinde kendi içimizde
devrimci anlamda bir mücadele yürütürken,
tüzü¤ümüzün bu bölümündeki hükümlerde dile

getirilen bak›flaç›s›n› bir silah olarak
kullanmak durumunday›z.

Parti ideolojisi ve parti yaflam›

Siyasal çal›flmam›z› aksatan, örgütün
devrimci iç yaflam›n› zedeleyen ve sa¤l›kl›
iflleyiflini aksatan, dolay›s›yla verimini
düflüren sorunlara bakt›¤›m›zda, bunlar›n
büyük ölçüde belli kusurlu anlay›fl ve
yaklafl›mlara dayand›¤›n›, belli
al›flkanl›klardan kaynakland›¤›n› görüyoruz.
Genel planda devrimcili¤e, daha özel planda
ise partimizin kendi s›n›f devrimcili¤i
anlay›fl›, de¤erleri ve normlar›na yabanc›;
burjuva ya da küçük-burjuva bir sosyal-
kültürel flekillenmenin getirdi¤i zaaflar,
al›flkanl›klar, e¤ilimler ve davran›fllar bunlar.
Bu çerçevede belli bir do¤all›¤›, nesnel bir
zemini ve s›n›fsal bir kayna¤› var.

Ama parti yaflam›n›n hiçbir biçimde kabul
edemeyece¤i ve kald›ramayaca¤› fleyler
bunlar. Parti kendi saflar›ndan her türden
burjuva ve küçük-burjuva e¤ilimi temizlemek
için sistematik bir mücadele vermek
zorundad›r. Bu nedenle bu tür e¤ilim ve
kusurlar›, kendi dünya görüflümüz ve de¤er
yarg›lar›m›z üzerinden sürekli bir elefltiriye,
sistematik bir ideolojik mücadeleyi tabi
tutmam›z ve mutlaka onlar› döne döne
yenmemiz gerekir.

Her ideolojinin, her s›n›fsal kültürün
kendi normlar›, de¤er yarg›lar›, ilkeleri ve
davran›fl kurallar› vard›r. Bu genel ya da
soyut bir düflünsel sorun de¤ildir. Tersine,
siyasal yaflam›m›z›, gündelik çal›flma ve
mücadelemizi çok dolays›z olarak
ilgilendirmekte ve etkilemektedir.
Çal›flmam›z› zaafa, yer yer felce u¤ratabilen
sorunlar alan›d›r.
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 Örne¤in, yaflam›m›zda s›kça karfl› karfl›ya
kald›¤›m›z küçük-burjuva bireycili¤ini alal›m.
Bu tümüyle bir baflka s›n›fsal-kültürel
konumun bir yans›mas›d›r, bize temelden
yabanc› bir dünya görüflünün ürünü ve
ifadesidir. Biz komünistler bireycili¤i daima
reddeder, reddetmekten de öte afla¤›lar›z. Biz
kollektivizme inan›r›z, bu bizim dünya
görüflümüzün ana eksenidir. Biz insanl›¤›n
gelece¤ini komünizmde, dolay›s›yla
kollektivizmde görüyoruz; toplumsal ç›kar
ortakl›¤›n› ve paylafl›mc›l›¤›, buna dayal› bir
kardeflli¤i savunuyoruz. Bu çerçevede,
kollektif yaflam, çal›flma tarz› ve
paylafl›mc›l›k bizim dünya görüflümüzün
do¤al oldu¤u kadar zorunlu bir gere¤idir de.

Ama somutta gündelik yaflam›m›za
bakt›¤›m›zda, küçük-burjuva bireycili¤i
üzerinden buna büyük ayk›r›l›klar da
görüyoruz, dahas› buna uzun süreli olarak
katlan›yoruz. Bireycilik gündelik
iliflkilerimizde ve çal›flma tarz›m›zda kendini
belirgin biçimde gösterebiliyor. Baz› kimseler
bunu çok do¤al bir biçimde yaflamakla
kalm›yorlar, fiilen meflrulaflt›rmaya bile
kalkabiliyorlar. Bunu da ço¤u kere kiflilikli
tutum, düflünsel özgürlük ve ba¤›ms›zl›k
ad›na yap›yorlar. Oysa bu, baflka bir s›n›f›n,
somutta geldikleri s›n›f›n ideolojisine ve
de¤er yarg›lar›na tutucu bir flekilde ba¤l›
kalmaktan baflka bir fley de¤ildir.

Bu bir baflka s›n›f›n anlay›fl›, ideolojisi ve
pratik zihniyetidir. E¤er do¤ru olan buysa,
bunda ›srar edenlerin buna uygun düflen bir
siyasal saf seçmeleri gerekir. De¤ilse bütün
bu aç›lardan kendilerini titizlikle gözden
geçirerek devrimcileflmeleri, iflçi s›n›f›
devrimcili¤inin gerektirdi¤i bir kimli¤i her
yönüyle kazanmalar› gerekir. Bu durumdaki
kimseler dönüp kendilerine, ben nas›l bir
ideolojik ve s›n›fsal tercihin içersindeyim;
hangi s›n›f›n davas›n›, ideolojisini, de¤erlerini
savunmak iddias›nday›m; tafl›d›¤›m zihniyetin,
meflrulaflt›rd›¤›m de¤er yarg›lar›n›n anlam›
nedir ve bunlara partili yaflamda yer olabilir
mi, sorular›n› önemle sormalar› ve yan›tlar›
üzerine ciddiyetle düflünmeleri gerekir.

Biz birbirimize yoldafl diyoruz; bu
kavram yaln›zca devrimciler aras›nda,
emekçilerin ve genel olarak ezilenlerin
davas›na ba¤l› insanlar aras›nda kullan›l›r.
Yoldafll›k iliflkilerimiz partili yaflam›m›z›n

temelidir bir bak›ma. Peki ama nedir
yoldafll›k? ‹nsanlar neden birbirlerine yoldafl
derler? Çünkü bunu diyenlerin, birbirlerini
böyle görenlerin birlikte yürüdükleri bir yol,
u¤runa omuz omuza mücadele ettikleri ortak
bir dava var. Bu onlar› birlefltiren temel
önemde, köklü ve derin bir ba¤d›r. Bu en
s›k› bir birlik, kardefllik ve dayan›flma
alan›d›r.

Oysa gündelik yaflam›m›z içerisinde bunu
yeterince gözetemeyebiliyoruz. Birbirine
yoldafl diyenler zaman zaman anlams›z bir
biçimde birbirlerini incitebiliyorlar, örgüt
yaflam›n› zedeleyecek ve pratik görevlerin
gerçeklefltirilmesini zaafa u¤ratacak biçimde
karfl› karfl›ya gelebiliyorlar. Sorunlar olunca
bu da olabiliyor denilemez. Zira bizim parti
yaflam›m›za ve bundan kaynaklanan
sorunlar›n ele al›n›fl›na ve çözüm yöntemine
›fl›k tutan, yol gösteren bir tüzü¤ümüz var.
Dayand›¤›m›z dünya görüflünün bu sorunlar›n
ele al›n›fl›na ve çözümüne iliflkin yöntemsel
ve ilkesel yaklafl›mlar›, buna dayal› çözümleri
var. Elefltiri-özelefltiri denilen temel önemde
bir silah›m›z var. Özetle yoldafllar aras›nda
ortaya ç›kan sorunlar›n nas›l giderilece¤inin
de yoldaflça bir çözümü var.

Yoldafll›k tabii ki zaaflar›, ihmalleri,
kusurlar› affetmek, görmezlikten gelmek,
katlanmak demek de¤ildir. Tam tersine,
yoldafll›k e¤er ortak yürünen bir yol, ortak
bir davaya ba¤l›l›ksa, buna ayk›r› herfleye
karfl› savaflmak zaten bu davaya ba¤l›l›¤›n bir
gere¤idir. Elefltiri yaln›zca bir hak de¤il,
partiye ve yoldafllar›na karfl› devrimci bir
görevdir de. Parti içinde devrimci elefltiriyi
ihmal etmek, temel önemde bir görev ve
sorumlulu¤u ihmal etmek anlam›na gelir.
Parti tüzü¤ümüz parti üyesinin görevlerini
s›ralarken, “... Parti yaflam›nda elefltiri-
özelefltiri silah›n›, parti kurallar› ve de¤erleri
temelinde sürekli bir biçimde kullanmak.”
gibi temel bir hükme de yer verir. Bu bile
bu aç›dan yeterince aç›klay›c›d›r.

Tüzü¤ümüzün bu bölümünde ortaya
konulan sorunlar ideolojik olarak sindirilir
ve parti yaflam›m›za pratik olarak
uygulan›rsa, bu, çal›flmam›za ve
sorunlar›m›za bak›flta apayr› bir ortam
yarat›r. Dahas› temel önemde bir ideolojik
yenilenme yarat›r, ki saflarda böyle bir
yenilenmeye gerçekten ihtiyaç var.
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Tüzü¤ümüzün özellikle bu bölümünde ortaya
konulan temel önemde hükümlerin yaln›zca
parti için de¤i, saflar›nda mücadele eden tüm
militanlar› için e¤itici ve yolgösterici olmas›
gerekti¤i daha bafltan vurgulanm›flt›. Ama
öncelikle parti üye ve aday üyelerinin bunu
kavramas›, bu de¤erlerin sa¤lam birer
temsilcisi olmas› gerekir ki, ötesi gerçekten
olanakl› olabilsin.

Devrimci s›n›f ideolojisi ve de¤erleri

 flaflmaz ölçüdür

Partinin gündelik yaflam›nda ortaya ç›kan
sorunlar›n ele al›n›fl›nda bir ortak eksenin,
bir objektif ölçünün olmas› gerekir. Bu ölçü
proleter s›n›f›n devrimci ideolojisi ve
de¤erleridir; partinin ideolojisi, de¤erleri ve
davran›fl normlar› tam da bunun bir
ifadesidir. Toplumdaki herkes belli bir
s›n›f›n de¤er yarg›lar›n›n temsilcisidir. Kimse
bunun üstünde olamaz, bunun d›fl›nda
kalamaz. Bireysel ba¤›ms›zl›k diye bir fley
yoktur, bu yaln›zca bir yan›lsama ya da
aldatmacad›r. En afl›r› bireysel ba¤›ms›zl›k
bile, belli bir sosyal kategorinin, belli bir
s›n›f›n ideolojisinin, kimli¤inin, sosyal
konumunun, davran›fllar›n›n yans›mas›ndan
baflka birfley de¤ildir. Kendi s›n›f›n›n de¤er
yarg›lar›na sahip olmayan baflka bir s›n›f›n
de¤er yarg›lar›na tutsakt›r, hepsi bu.

Bizim partili komünistler olarak
kendimize mutlak biçimde sormam›z gereken
baz› sorular var. Biz komünistler olarak
nas›l bir ideolojiye dayan›yor, hangi s›n›f›n
ideolojisini savunuyoruz? Hangi s›n›f›n ve
dolay›s›yla temel siyasal ak›m›n de¤er
yarg›lar›na sahibiz? Hangi kültürün
temsilcileriyiz? Mevcut durumumuzun,
kiflili¤imiz ve davran›fllar›m›z›n bilimsel
sosyalizmin de¤er ve normlar›yla ba¤lant›s›
ve uyumu nedir? Bu ve benzeri sorular›
sormak, yan›tlar›na samimi ve dürüst
yaklaflmak, bu çerçevede kendimizle
hesaplaflmak, kendimizi yenilemek
zorunday›z. Bu kesintisiz bir devrimci
yenilenme olmak durumundad›r. Bu,
insanlar›n seçti¤i yola uygun olarak kendisini
sürekli biçimde yenilemesi, yetifltirmesi, bu
temel üzerinde devrimci kimli¤ini sürekli bir
biçimde gelifltirmesidir.

Bu konu parti kurulufl kongremizin

program tart›flmalar›nda bile bir biçimde yer
al›yor. Marks ve Engels’in proletarya
saflar›na kat›ld›klar› iddias›ndaki burjuva ve
küçük-burjuva ayd›nlar konusunda
söyledikleri, sözkonusu tart›flmada referans
olarak kullan›l›yor (Bkz. Parti Program›
Üzerine/2, Eksen Yay›nc›l›k, s.75-79).
Toplumdaki herkes mensup oldu¤u ya da
saf›nda yer ald›¤› s›n›f›n, seçti¤i politik
saf›n ideolojik-kültürel zemini üzerinde
geliflip serpilir. Devrimci bir partide baflka
s›n›flar›n ideolojisine, de¤er yarg›lar›na,
dolay›s›yla ç›karlar›n›n savunulmas›na alan
açman›n düflünsel özgürlükle bir alakas›
yoktur. Bu olsa olsa saflar›n liberalizme tam
boy aç›lmas› ve kaç›n›lmaz olarak onunla
bozulmas› anlam›na gelir. Hiçbir gerçek
devrimci s›n›f partisi de, kendini inkar
etmedikçe, bunu kabul edemez. Herkesin
kendi davas›, buna uygun düflen bir
ideolojisi ve de¤erler sistemi vard›r.
Yarat›c›l›k ve zenginlik kendini bu dava
u¤runa, onun gerçeklefltirilmesi mücadelesi
üzerinden gösterir, gösterebilmelidir.

***
IV. Bölüm çerçevesinde buraya kadar

söylenenler, bölüme genel bir girifl
oluflturmaktad›r. ‹lgili bölümün ilk maddesi
üzerinden konuya devam edilebiliriz.

“Partinin temel örgütlenme ilkesi

 demokratik merkeziyetçiliktir”

VI. Bölümün ilk maddesi tüzü¤ümüzün
10. temel maddesi oluyor ve flu hükmü
içeriyor:

 “10) Partinin temel örgütlenme ilkesi
demokratik merkeziyetçiliktir. Bu ilkenin
yorumu ve uygulanmas› illegalite
koflullar›na, partinin siyasal ve örgütsel
geliflme ve olgunlaflma düzeyine ve nihayet
devrimci s›n›f mücadelesinin genel gidifline
tabidir.”

Kurulufl kongresinin Parti Tüzü¤ü üzerine
tart›flmalar›nda üzerinde enine boyuna
durulan bir meseledir bu. Orada sorunun özü
ve esas› tam da bu madde üzerinden yeterli
aç›kl›kta ortaya konulmufltur da. Özellikle
de, tüzü¤ümüzde devrimci merkeziyetçilik ile
demokrasi aras›nda koflullara, s›n›f
mücadelesinin geliflme düzeyine ve partinin
olgunlaflma düzeyine ba¤l› olarak kurulan
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organik dengenin izah› vesilesiyle, burada,
10. maddenin ikinci cümlesinde dile getirilen
hükümler geniflçe ele aln›p irdelenmifltir.
Bunu gözeterek burada sorunun daha özel
yönleri üzerinde durabiliriz

Her siyasal örgütlenme merkezileflmifl bir
yap› demektir, örgütlenmenin mant›¤›nda
vard›r bu. Politik bir örgüt olarak parti, belli
amaç ve hedefler üzerinde birleflen güçlerin
merkezileflmifl örgütlü birli¤inde ifadesini
bulur. Örgütlenmenin bir zorunluluk, bir
kuvvet alan›, gücü en iyi ve yo¤unlaflt›r›l›m
biçimde kullanma olana¤› oldu¤una inan›lan
yerde (ki her ciddi politik parti için bu
böyledir), merkeziyetçilik, buna dayal› bir
yap› ve iflleyifl, do¤al oldu¤u kadar
zorunludur da. Ama devrimci bir partide
merkeziyetçilik demokratik bir temele
oturmak durumundad›r ve bu da bizi,
demokratik merkeziyetçilik ilkesinin
anlam›na ve ifllevine getirir.

Tarihsel deneyimler üzerine

20. yüzy›l›n bafl›nda bu konu Rusya
marksistleri aras›nda çokça tart›fl›lm›flt›r ve
devrimci marksistler özellikle merkeziyetçilik
ilkesi üzerinde durmufllard›r, Lenin’in
tavr›nda bunu belirgin biçimde görüyoruz.
Rusya marksist hareketinin kendi geliflme
tarihinden gelen özgün bir durumdur bu.
Bafllang›çta ortada merkezileflmifl bir parti
olmad›¤› halde yayg›n yerel örgütlenmeler
var; merkeziyetçi bir yap›ya ba¤l›
olmaks›z›n, tümüyle yerel inisiyatiflerle
oluflan ve çal›flan örgütler bunlar. Yerel
planda kendini marksist sayan devrimciler
bir araya geliyorlar, bir tak›m iliflkiler
kuruyorlar ve bulunduklar› yerel alanda
politik bir faaliyetin içine giriyorlar.
Birbirlerinden kopuk, da¤›n›k, do¤al olarak
gevflek, son derece amatör çal›flan ve bu
nedenle ço¤u durumda kal›c› olamayan, ama
döne döne de yeniden ortaya ç›kan
örgütlenmeler bunlar. Henüz ortada onlar›
birlefltirecek ne ortak bir ideolojik çizgi var,
ne de dolay›s›yla böyle bir çizgi temeli
üzerinde bir tek partide birleflebilmeleri
sözkonusu.

‹flte bu ülke çap›nda tek bir merkeze
ba¤l› olmayan, bir parti çat›s› alt›nda
birleflmemifl durumdaki yerel örgütsel

gelene¤i k›rmak için, bunun getirdi¤i
amatörlü¤ü, da¤›n›kl›¤›, flekilsizli¤i köklü bir
müdahaleyle giderebilmek için, Lenin,
merkeziyetçilik ilkesi üzerinde özellikle
duruyor, parti örgütlenmesinin bu temel
boyutuna çok belirgin bir vurgu yap›yor. Bu
çok kat› ve tek tarafl› bir vurgu gibi
görünüyor; ama asl›nda sözkonusu olan, parti
olman›n en temel, yak›c› ve öncelikli
ihtiyac›n›n gerekli ve zorunlu bir biçimde
vurgulanmas›ndan baflka bir fley de¤il.

Bir Ad›m ‹leri ‹ki Ad›m Geri’de,
partimizin temel örgütlenme ilkesi
merkeziyetçiliktir, diyor Lenin. Burada
vurgulanan›n henüz demokratik
merkeziyetçilik de¤il de yaln›zca
merkeziyetçilik oldu¤una dikkat etmek
gerekir. Zira o dönem eksikli¤i yak›c›
biçimde duyulan, yoklu¤u y›k›c›, hatta
öldürücü sonuçlara yolaçan, da¤›n›kl›¤›,
flekilsizli¤i süreklilefltiren fley, tam da bu.
Temel ihtiyaç merkezileflme oldu¤u için,
gerekli bir biçimde çubuk da buraya
bükülüyor. Merkezileflememenin, da¤›n›kl›¤›n,
birbirinden kopuklu¤un, dolay›s›yla bunun
getirdi¤i amatörlü¤ün, ilkelli¤in sorunlar›
yaflan›yor o dönem. Bu nedenle önce bu
amatör yerel örgütleri bir tek parti çat›s›
alt›nda birlefltirmek gerekiyor. Bunun için de
ortaya öncelikle, sa¤lam bir teorik ve ilkesel
temele dayal› birlefltirici bir ideolojik çizgi
koymak gerekiyor. Zira böyle bir çizgi
etraf›nda birleflilecektir ve böylece örgütsel
merkeziyetçili¤in biricik olanakl› sa¤lam
zemini de kazan›lm›fl olacakt›r.

Bunda baflar› sa¤land›ktan sonra, deyim
uygunsa, bu noktada merkeziyetçilik bilinci ve
prati¤i kazan›ld›ktan sonra; yan›s›ra özellikle
1905 Devrimi’yle birlikte yerel örgütlerin ayn›
çizgide fakat genifl bir inisiyatifle çal›flmas›na
zemin olufltu¤unda, ayn› flekilde, devrimin
yaratt›¤› nispi özgürlük ortam›n›n gerektirdi¤i
demokratik iliflkileri partiye mal etmek ihtiyac›
kendini dayatt›¤›nda, bütün bu koflullar›n
biraraya gelmesiyle, sonuçta devrimci
merkeziyetçilikle parti içi demokrasinin
verimli sentezine ulafl›l›yor. Böylece devrimci
iflçi s›n›f› partisinin en temel örgütlenme ilkesi
olarak demokratik merkeziyetçilik, bugün
bildi¤imiz anlam›n› kazan›yor. Burada art›k iki
yön ve bunlar›n organik bir bütünlü¤ü var;
demokratik temel üzerinde devrimci bir
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merkeziyetçiliktir sözkonusu olan.
Toplum düzeyinde mücadele iddias›yla

ortaya ç›kan belli güçlerin ortaya bir siyasal
çizgi/program koyarak yukardan afla¤›ya bir
örgütsel yap› gelifltirmesiyle oluflur partiler.
Demek oluyor ki, devrimci bir partinin
inflas›, öncelikle merkezi bir iradeyi ve
müdahaleyi gerektirir. Siyasal mücadelede
önce bir yol tutulur, bir grup öncü taraf›ndan
ortaya bir çizgi ya da program konulur. Bu
ideolojik temel üzerinde devrimci parti
yukardan afla¤›ya infla edilir.

Ama özgün bir durum olarak Rusya’da
bunun böyle olmad›¤›n› da biliyoruz. Önce
yerel örgütlenmeler oluflmufl, merkezileflme
bunun üzerine gelmifl. Bu çok özel ve özgün
tarihi bir durumdur, genellefltirilemez. Kald›
ki Rusya’da bile ortaya ç›kan ilk devrimci
örgütlenmelerde durum hiç de böyle de¤ildir.
1870’lerde ortaya ç›kan ilk devrimci
örgütlenmeler son derece merkezi ve
disiplinli yap›lard›r. ‹lk Narodnik
örgütlenmelerin sa¤lam merkeziyetçi
örgütlenme örnekleri oldu¤una bizzat Rusya
marksistleri, özellikle de bafllang›çta bunlar
için yer alan Plehanov tan›kl›k etmektedir.
Onlara vurulan darbenin, böylece bu ilk
örgütlü devrimci ak›m›n da¤›lmas›n›n
sonras›nda oluflan özgün ortamda ortaya
ç›kan marksist hareketin ilk örgütsel oluflum
flekli, bu çerçevede kendine özgü bir tarihi
durum örne¤idir.

Bununla birlikte, Rusya’da da, bu yerel
örgütlenmelerden merkezileflmifl bir parti
ç›karmak yine ancak merkezi bir
müdahaleyle, Iskra eksenli ideolojik ve
örgütsel çabalarla olanakl› olabilmifltir.
Buradan bak›ld›¤›nda ise, yukar›dan afla¤›ya
bir devrimci parti örgütlenmesinde Rusya bile
bize bir ayk›r›l›k sunmaz. Fakat oluflan
al›flkanl›klar ve gelenekler bak›m›ndan,
Rusya’da önden yayg›n yerel örgütlenmelerin
bulunmas› yine de önemli ve özgün bir
durumdur, ki konumuzu ilgilendiren yönü de
zaten buradan gelmektedir.

Geleneksel solda bürokratik

 örgüt gelene¤i

Kendi yak›n dönem devrimci tarihimize
bakt›¤›m›zda, devrimci örgütlerin
merkeziyetçili¤i sa¤lam devrimci bir örgüt

olman›n temel bir gere¤i olmak ad›na hep de
tek yanl› bir biçimde vurgulad›klar›n›
görürüz. Bu tek yanl› tutum, bu örgütlerin
küçük-burjuva toplumsal konumlar› ve
ideolojik-kültürel flekillenmeleriyle de
birleflince, genel bir kural olarak ortaya, iç
demokrasisini bir türlü gelifltirememifl hantal
bürokratik yap›lar ç›kard›. Geleneksel örgütler
iç yaflamlar›nda demokratik uygulama ve
gelenekleri gelifltirme kayg›s› tafl›mak bir
yana, güya devrimci merkeziyetçilik ad›na
bunu biçimsel, gereksiz ve hatta zararl› bile
sayabildiler. Bu bir olgusal durum, bir
tarihsel gerçek. Türkiye’nin geleneksel sol
örgütlerinde devrimci merkeziyetçilik ad›
alt›nda hep de hantal bürokratik yap›lar
ç›km›flt›r ortaya. Ya da tam tersine, ‘80
öncesi Devrimci Yol örne¤inde oldu¤u gibi,
ki bu bir istisna say›lmal›d›r, yerel inisiyatif
ad› alt›nda gerçekte bir örgütsüzlük durumu
yaflanm›flt›r.

Türkiye devrimci hareketinde yerel
inisiyatif kadar örgüt içi demokratik
gelenekler de son derece zay›ft›r. Devrimci
merkeziyetçilik ad›na bunlar sürekli
bo¤ulmufltur. Bu olumsuz gelene¤in
bilincinde olman›n getirdi¤i bir tutumlad›r ki,
biz çubu¤u her zaman yerel inisiyatife, yerel
örgütlerin yarat›c› bir inisiyatifle
çal›flabilmesine, yan›s›ra örgüt içi
demokrasinin gerekleri üzerinde hassasiyetle
durulmas›na büktük. K›sa dönemli olarak
yaratt›¤› sorunlara ra¤men uzun vadede
bunun yarar›n› fazlas›yla gördük.

Yinelemekte yarar var; toplum
düzeyinde mücadele iddias›yla siyasal
sahneye ç›kanlar› öncelikle ortaya bir çizgi
koyarak ve kendilerini yukardan afla¤›ya
örgütleyerek ifle bafllamalar› partisel
oluflumun do¤as› gere¤idir. Ama bu geliflme
çizgisine oturan devrimci bir parti kendi
içinde sa¤lam bir iç demokrasi kurmak ve
bunun da sa¤lad›¤› imkanlarla yerel planda
ve tabanda inisiyatifli çal›flmay› sürekli
gelifltirmek ve teflvik etmek zorundad›r.

Demokratik örgüt yaflam›nda biçime

 ve öze iliflkin uygulamalar

Demokrasi biçime indirgendi¤i zaman,
temelde seçim ilkesidir. Burjuva
demokrasisinin en temel ilkesidir bu; bafl› ve
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sonu da budur zaten. En kaba ve klasik
biçimiyle parlamenterizmde görüyoruz bunu.
Seçmenler dört y›lda bir sand›¤a gider
oylar›n› kullan›rlar. O an için ortaya bir
tercih koyarlar, ki bu da genellikle
sermayenin devasa propaganda gücüyle
güdümlenmifl, yönlendirilmifl bir tercihtir.
Hele de bugünkü tekelci aflamada, bas›n›n,
iletiflimin, ideolojinin, kültürün, tekelleflmenin
muazzam boyutlar›yla neredeyse tam
denetime al›nd›¤› bir ortamda, halk kitleleri
güdülür, aldat›l›r, manipüle edilir, önceden
saptanm›fl belli bir tercihe yönlendirilir. Üç-
befl y›lda bir tekrarlanan bu bir anl›k rutin
iflin ötesinde y›¤›nlar siyasal yaflam›n,
dolay›s›yla gerçekte demokratik yaflam›n
d›fl›ndad›r. En az›ndan burjuvazi bunun böyle
olmas› için azami çaba harcar.

Devrimci siyasal yaflam ise sürekli ve
do¤rudan demokrasi için say›s›z yöntem ve
uygulama olana¤›na sahiptir. Her ciddi
devrim partisi kendi üye ve militanlar›n›
sürekli olarak düflünsel ve politik bir
yarat›c›l›k içerisinde tutmak, mücadelenin
ihtiyaçlar› çerçevesinde bu yarat›c›l›¤› sürekli
teflvik etmek ve gelifltirmek yoluna gider.
Buna iliflkin iliflki, kurum ve kanallar yarat›p
sürekli gelifltirir. Buradan bak›ld›¤›nda
demokratik iliflki ve uygulamalar devrimci
partilerin ve pratiklerin yap›s›nda ve özünde
vard›r. Ama demokrasiyi salt biçimsel, en dar
hukuksal formuyla al›rsan›z, illegalitenin
getirdi¤i zorunlu s›n›rlamalardan dolay› seçim
ilkesini tam olarak uygulayamad›¤› için onu
kusurlu bulabilirsiniz.

‹llegalitenin getirdi¤i zorunlu

 s›n›rlamalar

10. madde demokratik merkeziyetçilik
ilkesi hakk›nda flu temel önemde noktay›
sapt›yor: “Bu ilkenin yorumu ve uygulanmas›
illegalite koflullar›na, partinin siyasal ve
örgütsel geliflme ve olgunlaflma düzeyine ve
nihayet devrimci s›n›f mücadelesinin genel
gidifline tabidir.”

Burada, demokrasinin daha çok biçimsel
say›lmas› gereken uygulamalar›ndaki zorunlu
s›n›rlamalar, öncelikle illegalitenin
gerekleriyle iliflkilendiriliyor. Örne¤in,
devrimci bir partinin önderlik kadrolar›n›n
hep kitlelerin gözü önünde bulunmas›, onlar›n

gözlemine, elefltirisine, denetimine,
diyalo¤una aç›k olmas› en arzu edilen fleydir.
Zira devrimci partinin demokratik kimli¤i
ayn› zamanda kitlelerle iliflkilerinde, onlar›n
elefltirisine, denetimine, gözlemine aç›k
olmas› üzerinden kendini gösterir. Bu
çerçevede aç›kl›k ilkesi, salt örgüt içinde
de¤il, fakat politik bir çerçevede olmak
kayd›yla kitlelere aç›k olmay› da anlat›r.

Ama illegal bir partide bunun iflin
do¤as› gere¤i böyle olamayaca¤›n› biliyoruz.
‹llegal bir parti fiziki bak›m›ndan merkezini,
demek oluyor ki önderlik kadrolar›n›, özenle
gizlemek zorunda. Bu, partinin il komitesi,
herhangi bir fabrika ya da iflletmedeki bir
hücresi için de geçerli bir kurald›r. Tüm bu
temel parti örgütleri bulunduklar› alanda gizli
olmak, öyle kalmak zorundad›r. Devrimci
partiler örgütsel iliflkilerini, örgütsel yap› ve
kademelerini de¤il, fakat yaln›zca siyasal
faaliyetlerini kitlelere aç›k tutabilirler.

Bundan da öteye, bizzat partinin kendi
içinde de bir iç illegalite sorunu var. Bir
parti polis rejimi koflullar›nda kendini kendi
iç bünyesine karfl› da deflifre edemez. Ederse
ne olur? Bir hain ç›kt›¤›nda ya da özellikle
üst kademede ciddi bir polis çözülmesi olay›
yafland›¤›nda, böylece partinin bütün bir
yap›s› da bir anda aç›¤a ç›kar. Buradan gelen
s›n›rlamalara da tabidir partinin iç
demokratik yaflam› ve iflleyifli. Böyle olunca
da denetimin mekanizmalar› de¤ifliyor.
Do¤rudan denetim ve elefltiri mekanizmalar›
yerini daha dolayl› fakat özünde ayn› ölçüde
etkili ve ifllevsel yöntem ve araçlara
b›rak›yor. Bir il komitenizi nas›l
denetleyebilirsin? Ancak ildeki toplam
faaliyetleri ve il örgütünde ifllerin genel
gidiflat› üzerinden. Bir ildeki parti
çal›flmas›n›n genel gidiflat›n› denetlemek için
yine de genifl bir alan vard›r. Bu zaten parti
tüzü¤ü ile güvenceye al›nm›fl, bir hak
olman›n ötesinde bir görev olarak
tan›mlanm›flt›r.

Yine gönül ister ki, bir partinin
kongresine, delegelerin yan›s›ra parti üyeleri
de kat›l›p kongre çal›flmalar›n› izleyebilsinler.
Ama illegal koflullarda çal›flan devrimci bir
partide bunun da olanakl› olmad›¤›n›
biliyoruz. Bunlar parti içi demokrasinin
önemli uygulamalar›d›r, ama illegalitenin
getirdi¤i zorunlu s›n›rlamalar bunlar› ortadan
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kald›r›yor. Siyasal özgürlüklerin az-çok var
oldu¤u, oturdu¤u, partilerin bir biçimde
kendini legal olarak ifade edebildi¤i yerde
bunun zemini vard›r, ama yasa-d›fl› bir
partide bu olanak yoktur.

‹llegalitenin getirdi¤i k›s›tlamalar
demokrasiyi ortadan kald›rmaz, sadece biçimini
de¤ifltirir, dedim. Örne¤in, bu s›n›rlamalar
yüzyüze olman›n, do¤rudan diyalo¤un ve
denetimin imkanlar›n› belki ortadan kald›r›r.
Ama dolayl› yoldan ayn› demokratik
uygulamalar› gerçeklefltirmenin araç ve
kanallar› vard›r. Parti içinde de bu kanallar
yarat›l›r. Partinin yay›nlar› kanald›r, partinin iç
yaflam› kanald›r, partinin iç yaflam›na yans›yan
tutanaklar›n partinin tümüne sunulmas› kanald›r.
‹nsanlar düflüncelerini, fikirlerini, elefltirilerini
her yoldan iletebilirler. Siz kalkar etkili bir yaz›
yazars›n›z, parti yay›n organ›nda yay›nlanmas›n›
istersiniz, böylece bütün bir partiyi o yaz›
etraf›nda tart›flmaya çekersiniz. Bunun özü
partide politik aç›kl›kt›r, bunu gerçeklefltirmenin
önünde ise hiçbir engel yoktur.

Sa¤lam bir iç demokrasi güçlü bir

merkeziyetçili¤i olanakl› k›lar

Demokrasi ile merkeziyetçilik organik bir
bütündür; ama örgütlülü¤ün do¤as› gere¤i
aslolan merkeziyetçiliktir. Zor koflullar
alt›nda çal›flan ve bedelleri a¤›r zorlu bir
mücadele yürüten devrimci bir partide ise
devrimci merkeziyetçilik apayr› bir önem
tafl›r. Yine de bunu parti içi demokrasinin
gerekleriyle çeliflkili görmek için esasa iliflkin
bir neden yok. Demokrasiyi salt biçimsel
uygulamalara indirgemedi¤imiz bir durumda
bunu anlamakta bir güçlük de yok.

 Ama daha da önemlisi fludur: Bir parti
kendi içinde sorunun özü çerçevesinde ne
kadar genifl bir demokrasi uygularsa, bu
temel üzerinde o denli de güçlü bir
merkeziyetçilik uygulama olana¤› bulur.
Partinin önderli¤ine güven ve ba¤l›l›k o denli
güçlü ve gönüllü, do¤al ve içtenlikli olur. Bu
da devrimci merkeziyetçili¤i dolays›z olarak
güçlendirir.

Böyle bir durumda, parti örgütleri ve
kadrolar› bürokratik bir bask›lanmayla de¤il,
ama tam bir do¤all›k ve içtenlikle parti
önderli¤ine ba¤l› olur, güven duyarlar. Zira

parti içi demokratik ortam ve uygulamalar,
parti örgütleri ve kadrolar›n›n düflüncelerini ve
elefltirilerini özgürce ortaya koymas›,
denetimlerini özgürce yapmalar› için uygun bir
zemin haz›rlam›flt›r. Bu durumda kadrolar
içlerinde bir tepki, kuflku ya da güvensizlik
ö¤esi birktirmezler, zira buna bir neden
kalmaz. Bir de iflin bu yan› var. Bu, parti
yaflam› ve iflleyifline egemen sa¤lam
demokratik ortam›n hiç de güçlü bir
merkeziyetçilikle çeliflmedi¤ini, tersine,
gerçekte merkezi otoriteyi güçlendirdi¤ini
gösterir.

Devrimci bir parti sa¤lam biçimde
merkeziyetçi olmak zorundad›r. Çünkü parti
alabildi¤ine merkezileflmifl olan, çok kuvvetli,
çok ac›mas›z merkezi ayg›tlar› elinde tutan bir
düflmanla savafl›yor. Siz kendi güçlerinizi ve
iradenizi en ileri düzeyde
merkezilefltiremezseniz o düflman karfl›s›nda
tutunamazs›n›z, ona karfl› savafl veremezsiniz,
k›sa zamanda gücünüz da¤›t›l›r ve iradeniz
ezilir.

 Merkeziyetçilik bizim için hayati bir
ihtiyaç. Çünkü s›n›f düflman›m›z, her alanda
alabildi¤ine merkezileflmifl bir gücün
temsilcisidir. Onun karfl›s›nda güçlerimizi en
iyi flekilde kullanabilmemiz, irademizi en iyi
biçimde yo¤unlaflt›rabilmemiz, bir yumruk
gibi hareket edebilmemiz için, zorunlu olarak
sa¤lam biçimde merkezileflmifl bir parti
yap›s›na ve iflleyifline sahip olmak
durumanday›z. Ama yineliyorum, bunun
kuvvetli bir merkeziyetçilik olmas› da, o
partinin kendi içinde koflullar›n elverdi¤i
ölçüde demokrasiyi en genifl biçimde
kullanabilmesiyle olanakl›d›r. Bürokratik
gütmeyle, üstten dayatmayla,
merkeziyetçili¤in ilkesel ve pratik önemi
üzerine kuru vaazlarla devrimci bir
merkeziyetçilik kuramazs›n›z.

“Partinin siyasal ve örgütsel

 geliflme ve olgunlaflma düzeyi”

“Partinin siyasal ve örgütsel geliflme ve
olgunlaflma düzeyi”nin demokratik
merkeziyetçilik ilkesinde ne türden ve nas›l
s›n›rlamalar yaratt›¤› üzerinde durmayaca¤›m.
Sorunun bu yan› Kurulufl Kongresi’nin tüzük
tart›flmalar›nda geniflçe yer al›yor. Dahas›
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buraya kadarki bir dizi maddenin ele al›n›fl›
üzerinden yeri geldikçe bu sorun üzerinde
ayr›ca durdum. Örne¤in, parti organlar›n›n
yetkileri, partide yetkilerin farkl› kademeler
aras›nda da¤›l›m› ve benzer sorunlar› hep
bununla da ba¤›nt›l› olarak ortaya koydum.
Partiye üye almak yetkisi, burada akl›ma
gelen örneklerden biridir. Partinin
gençli¤inin, deneyimsizli¤inin, parti
örgütlerinin henüz oturmufl olmamas›n›n
getirdi¤i hassasiyetler üzerinden de ortaya
konulmufltu bu sorun. Dikkat ediniz, bu
demokrasi uygulamas›n› da etkiliyor.

Bir baflka örnek: Bugün tüzü¤ümüz, parti il
komitelerinin MK taraf›ndan kurulmas›n›
öngörüyor. Ama parti yerel örgütlerimiz
olufltu¤u, oturdu¤u ve olgunlaflt›¤› ölçüde,
ilerde bu yetkiyi Parti il konferanslar›na
devretme yoluna da gidebiliriz. Bu durumda il
komiteleri bu il konferanslar›nda seçilecek. ‹lin
delegeleri belli periyodlarla (bu parti
kongrelerine paralel periyodlar olur)
toplanacaklar, tart›flacaklar. ‹lin iki y›ll›k
faaliyetini de¤erlendirecekler. ‹ki y›ll›k yeni
dönemin politikalar›n› belirleyecekler, orada il
komitesi seçecekler ve da¤›lacaklar.
Dolay›s›yla, bu durumda, bugün için MK’da
olan bir yetki art›k parti il örgütüne devredilmifl
olur. Dikkat edin, “partini siyasal ve örgütsel
geliflmesine ve olgunlaflmas›na” deniliyor, iki
kavram içiçe. Daha köklü ve deneyimli partiler
üye alma yetkisini hücrelere bile verebiliyorlar,
bu aç›klay›c› bir örnektir.

“Devrimci s›n›f mücadelesinin

genel gidifli...”

Bu 10. maddenin son cümlece¤idir. A¤›r
gericilik y›llar›nda uygulanacak iç demokrasi
ile siyasal özgürlüklerin az-çok bulundu¤u
dönemlerde uygulanacak demokrasi do¤al
olarak ayn› olmayacakt›r. Ayn› flekilde,
devrimci s›n›f mücadelesinin h›zla güç
kazand›¤›, kitle hareketinin özgürlükleri fiilen
sa¤lad›¤› ve güvenceledi¤i bir dönemde bu
uygulama daha baflka olacakt›r. Kitlelerin
devrimci aya¤a kalk›fl› muazzam imkanlar
yarat›r, özgürlükleri gelifltirir ve bu da
devrimci partilere daha özgür hareket etme,
kendi bünyesinde daha güçlü demokratik
uygulamalar› gerçeklefltirme olana¤› sa¤lar.

Devrimlerin kendi deneyimlerine bak›yoruz,
devrimci kaynaflmalar döneminde tart›flmalar
fabrikadaki yüzlerce kiflinin önünde yap›l›yor,
bafl›nda parti hücreleri oldu¤u halde kararlar
orada al›n›yor. Parti hücresiyle, partinin
etkinli¤i ile fabrika kitlesi içiçe geçiyor.
Böyle bir dönemde partinin demokratik
temeli ve iflleyifli geniflliyor ve güçleniyor.
Demokratik karar alma mekanizmalar› güç
kazan›yor. Herhangi bir konuda bir kentin ya
da bölgenin yüzlerce parti üyesi biraraya
gelerek ortak bir platformda karar alabiliyor.

Parti tüzü¤ü her zaman ve bir kural olarak
mücadelenin gidiflat›na ve ihtiyac›na göre
de¤iflikliklere u¤rar. Zira partinin örgütsel
biçimleri de daima mücadele biçimlerine s›k›
s›k›ya ba¤l›d›r. Genel planda örgütlenmenin
gidifli daima mücadelenin gidifline tabidir.
Mücadele ortaya farkl› örgütsel yap›lar,
iflleyifller ve uygulamalar getirdi¤i ölçüde,
bunun düzenlenmifl biçimi demek olan
tüzükler de buna göre de¤iflmek zorundad›r.

Tüzük bu aç›dan parti program›ndan
farkl›d›r. Parti program›n›n topluma, onun
içinde bulundu¤u tarihsel geliflme aflamas›na
iliflkin temel bir de¤erlendirmesi vard›r. Bu
de¤erlendirmeden toplumun ihtiyaç duydu¤u
yeni geliflme aflamas› ç›kar ve partinin
stratejik hedefi de bu çerçevede belirmifl
olur. E¤er bu stratejik hedefi do¤ru
saptam›flsan›z, o hedef afl›lana kadar
program›n esas› de¤iflmeden kal›r. Ama
tüzükte bu böyle de¤ildir.

Parti hiçbir zaman belirli örgütsel kal›plar,
biçimler ve kurallarla kendini mutlak biçimde
ba¤lay›p s›n›rlayamaz. Mücadelenin gidiflat›n›n
ve bunun ortaya ç›kard›¤› ihtiyaçlar›n
gerektirdi¤i örgütsel biçim esnekli¤ini
göstermek zorundad›r. Bu beraberinde örgüt
yaflam›n›n iflleyifli çerçevesinde tüzükte de
de¤ifliklikler yarat›r. Dolay›s›yla sadece parti
geliflti¤i ve olgunlaflt›¤› ölçüde de¤il,
mücadelenin seyri de tüzü¤ün iç dokusunda,
dolay›s›yla demokrasiyle merkeziyetçili¤in o
organik bütünlü¤ünde, dengelerinde, iç
etkileflimlerinde önümüze yeni sorunlar ve
de¤iflikler ihtiyac›, dolay›s›yla yeni çözümler
ç›kar›r.

10. maddenin son cümleci¤inde dile
getirilen de bundan baflka bir fley de¤ildir.

(Devam edecek...)
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Öncü iflçi platformlar›
üzerine

E. Eskiç›rak
Komünistler uzun süredir s›n›f

hareketindeki parçal›l›¤› aflman›n, taban›n
mücadele potansiyelini ortaya ç›karman›n bir
arac› olarak bölgesel öncü iflçi platformlar›n›
öneriyorlar. Bu do¤rultuda somut bir faaliyet
yürütüyorlar.

‹deolojik çizgimizin ve s›n›f prati¤imizin
sa¤lad›¤› aç›kl›klar üzerinden yürüyen bu
çal›flmalar henüz yeterince somut pratik
üzerinden tart›flma konusu yap›labilmifl de¤il.
Yaratt›¤› heyecana ve parti taraf›ndan verilen
öneme ra¤men bu böyle. Bunun temel
nedeni, henüz çal›flma içindeki yerelliklerin
istenilen düzeyde bir tart›flma ortam›n›
yaratamam›fl olmalar›. Bu durumda,
çal›flman›n daha sa¤l›kl› bir zemine
oturtulmas›n›n, yer yer oluflan kafa
kar›fl›kl›klar› ve soru iflaretlerinin
giderilmesinin yolunun merkezi bir
de¤erlendirme oldu¤u düflünülebilir. Ancak
partinin bu konudaki genel bak›fl aç›s› tüm
aç›kl›¤›yla ortada. Bu beklenti, yereldeki
çal›flman›n özgünlükleri üzerinden merkezi
olarak de¤erlendirilmesi anlam›na geliyor.
Kuflkusuz böyle bir de¤erlendirme de
yap›labilir. Ancak bu de¤erlendirmenin
ifllevsel tarzda yap›labilmesi de, öncelikle
çal›flmay› yürütenlerin sorular› ve sorunlar›
ortaya koymas›na ba¤l›. Bu ise, çal›flmay›
yürüten yerellikler baflta olmak üzere tüm
çal›flma alanlar›n›n önüne bir tart›flma
platformu yaratmak görevini koyuyor. Bu
yerine getirildi¤i ölçüde, çal›flman›n dar
pratiklerin ötesine geçen bir tart›flma ve
de¤erlendirmesini yapmak mümkün
olabilecek.

Bu yaz› genellemeler yapsa da, sorular›
ve cevaplar› daha çok bir bölge üzerinden
bakarak verecektir do¤al olarak.

Bölgesel öncü iflçi platformlar›

hangi ihtiyac› karfl›l›yor

‹flçi s›n›f› ve emekçilerin tarihin en

büyük sald›r›lar›ndan biriyle karfl› karfl›ya
oldu¤u s›k s›k tekrarlanan bir gerçeklik.
Sald›r›lar›n geçmifl dönemlerle
karfl›laflt›r›lamayacak y›k›c› etkisine ra¤men,
s›n›f cephesinden tabloyu de¤ifltirecek bir
tepkinin ortaya konamad›¤› da gerçeklili¤in
di¤er yönü. Bu tablonun gerisinde ise s›n›f›n
örgütsüzlü¤ü yat›yor. S›n›f›n halihaz›rdaki
tek örgütlülü¤ü olan sendikalar bürokratlar
taraf›ndan felç   edilmifl durumdalar.
Sald›r›lara karfl› durmak bir yana, oluflan
tepkiyi kontrol alt›na alma    hizmetini
sermayeye sunmak için canla baflla çal›fl›yor
bu hainler. Buna karfl› oluflan tepki ise
tabandan kopuk, onun dinamizmine
dayanmayan, kendili¤inden ve programs›z bir
muhalefetin bir ad›m ötesine geçemiyor.

Bugün sald›r›lara karfl› s›n›f›n birli¤i
ihtiyac› san›ld›¤›ndan çok daha genifl kitleler
taraf›ndan hissedilir durumda. Günün temel
meselesi, s›n›f nezdinde öncünün birli¤ini
somutlaflt›racak araçlar›n yarat›lmas›d›r.
Yerel öncü iflçi platformlar› bunu sa¤layacak
araçlardan biridir. Yak›c› ihtiyaç olan bu
birliktelik nas›l sa¤lanacak sorusunun
cevab›d›r.

Yukar›da söylenenlerden anlafl›laca¤›
gibi, bu tür platformlar›n flu veya bu yerel
alan›n s›n›f çal›flmas›nda yaratt›¤› bir
mevziden öte bir anlam› ve gücü mevcuttur.
Ve sorun hiç de platform çal›flmalar›n›n
bizim özgülümüzde nas›l bafllad›¤› sorunu
de¤ildir. ‹flçi s›n›f› birlik aray›fl›na ra¤men
içinde bulundu¤u öznel ve nesnel gerili¤in
etkisiyle bir ç›k›fls›zl›k süreci yaflarken,
komünist öncü bu politikay› kendi mevzileri
üzerinden somutlam›flt›r. Bu çal›flman›n
somutlanm›fl olmas› yaln›zca bir ilk ad›md›r
ve sorunlar› alan› ile as›l flimdi yüzyüzeyiz.
Zira, güven verici bir pratikle bu çal›flma
s›n›f›n öncüsü nezdinde tok bir ça¤r›ya
dönüfltürülebilindi¤inde, politikan›n tafl›d›¤›
gerçek güç ortaya ç›kabilir. Bugün
çal›flman›n daha çok kendi s›n›f güçlerimiz
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ile onlar›n çevresindeki güçlere
dayanmas›ndan yola ç›karak, platformlar›
partinin esnek çeper örgütlülüklerine
indirgemek, sadece imkanlar› darlaflt›rmak,
politikay› k›s›rlaflt›rmak olacakt›r. Kuflkusuz
ki platformlar s›n›f hareketinin bulundu¤u
geri süreçten ç›kamad›¤› sürece gerçek
konumlar›na ulaflamazlar. Ama tam da s›n›f›n
bu tablosunu de¤ifltirmek, bu araçlar› do¤ru
tan›mlamak ve buna uygun bir pratik tutum
göstermekle mümkün olacakt›r. Ve bu
noktada flunu da önemle vurgulamak
gerekiyor. Platformlar s›n›fa müdahalenin
araçlardan yaln›zca bir tanesidir.

Platform çal›flmalar›m›z›n

sorunlar›

Politikan›n sa¤lad›¤› genifl imkanlara
ra¤men platform çal›flmalar›m›z henüz
istenilen düzeye ulaflabilmifl de¤il. ‹lk elden
elde edilen sonuçlara ra¤men, bu
baflar›s›zl›¤›n arkas›nda bir dizi sebep
mevcut. Bunlar›n bir k›sm›, s›n›f hareketinin
geri tablosundan kaynaklan›yor. S›n›f henüz
sald›r›lara karfl› yürütülecek mücadelenin
tabloyu de¤ifltirece¤i noktas›nda bir güvene
sahip de¤il. Y›llard›r yaflanan yenilgiler
s›n›f›n moral gücünde önemli bir tahribat
yaratm›fl durumda. S›n›f›n öncüleri bu tür bir
çaban›n ihtiyaç oldu¤unu flu veya bu oranda
görseler, bunalt›c› sald›r›lar karfl›s›nda böyle
bir araca ihtiyaç duysalar da, çal›flmaya belli
bir güvensizlikle yaklafl›yorlar. Bu
güvensizli¤i daha önce yaflanan pratiklerin
baflar›s›zl›¤› ve yanl›fl uygulamalar› da
besliyor. Bunlara sendika bürokrasisinin bu
tür giriflimleri engelleyici tutumu da
eklenince, çal›flman›n kendi ayaklar› üzerinde
durma ve geliflmesini sa¤lamak için daha
fazla duvar› y›kmas› gerekiyor. Platform
çal›flmas›n›n do¤rudan muhatab› olan öncü
iflçilerin y›llard›r tensikatlarla k›r›lmas› ise
bir baflka dezavantaj.

fiu ana kadar söylenenler s›n›f
hareketinin nesnel zay›fl›klar›yla ilgili.
Ancak do¤ru bir bak›flaç›s›yla sürekli ve
sistemli bir müdahale, bu tablonun h›zla
de¤iflmesi için yeterli. Bu nedenle as›l
tart›fl›lmas› gereken, bizim çal›flmay› ele

al›fl›m›zda ve onun pratik gereklerini yerine
getirmede ortaya ç›kan zaaf alanlar›.

Bu çal›flmay› kendi siyasal faliyetimizle
ikame eden anlay›fl temel sorunlar›m›zdan
biri. Bu, çal›flmaya kendi dar mevzilerimiz
üstünden bakmak ve öncelikleri buradan
ç›karma gibi bir zaafiyete yolaç›yor.
Platform kendi karar ve ifl mekanizmalar›
üzerinden kurumsallaflaca¤› yerde bu
mekanizmalar platform d›fl›na kayabiliyor.
Bu ise çal›flmaya kat›lan güçlerdeki ataletin
afl›lamamas›na yolaç›yor. Çal›flmaya yeni
kat›lan veya kat›labilecek güçlerde bunun
güvensizlik
kayna¤› olaca¤›
aç›kt›r.

Kuflkusuz
bu e¤ilimin
bugünkü
çal›flmam›z›n
düzeyi
üzerinden
anlafl›l›r bir
yan› var.
Çal›flman›n
pratik yükü
büyük ölçüde
bizim
s›rt›m›zda.
Kat›lan
güçlerdeki
atalet henüz
k›r›lamam›fl ve
s›n›f›n öncü
kesimleriyle
ciddi ba¤lar
kurulamam›flt›r. Ancak bunlar›n hiçbiri, çok
daha genifl mevzileri kuflatabilecek bir
politikay› darlaflt›rmak için gerekçe olamaz.
Politikay› somutlamak, onu içinde bulunulan
flartlara teslim etmek de¤ildir. Platform
çal›flmalar› üzerinden gösterece¤imiz bütün
çaba, çal›flman›n bizim d›fl›m›zdaki güçler
taraf›ndan sahiplenilmesine odaklaflmal›d›r.
Platformu sürükleyenler, kat›l›mc› di¤er
güçlerin bu çal›flmay› en az bizim kadar
sahiplenmesini sa¤layan bir tarz içinde
olmak ve bunu baflarmak durumundad›rlar.
Bunun uzun soluklu bir çaba olmas›
gerekti¤i de gözden kaç›r›lmamal›d›r.

Bu çal›flmay› kendi
siyasal faliyetimizle
ikame eden anlay›fl temel
sorunlar›m›zdan biri. Bu,
çal›flmaya kendi dar
mevzilerimiz üstünden
bakmak ve öncelikleri
buradan ç›karma gibi bir
zaafiyete yolaç›yor.
Platform kendi karar ve
ifl mekanizmalar›
üzerinden
kurumsallaflaca¤› yerde
bu mekanizmalar
platform d›fl›na
kayabiliyor. Bu ise
çal›flmaya kat›lan
güçlerdeki ataletin
afl›lamamas›na yolaç›yor.
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Platform çal›flmalar›n›n yaflad›¤› bir
baflka s›k›nt› politik üretkenlik alan›ndad›r.
Bugüne kadarki platform faaliyetleri birkaç
örnek d›fl›nda propaganda a¤›rl›kl› olmufltur.
S›n›f›n genel sorunlar› üzerinden yap›lan
propaganda faaliyetinin temel sorunu, bu
faaliyette yükseltilen taleplerin
propagandan›n götürüldü¤ü alanlar›n
özgünlü¤üyle birleflememesidir. Kuflkusuz ki
platformun genifl kitlere malolmas› için
mücadele talepleri üstünden yapaca¤›
ça¤r›lar›n büyük önemi vard›r. Ancak
bununla s›n›rl› kalmak, platformu s›n›f›n
gözünde ismi üzerinden bildiri da¤›t›lan bir
araca dönüfltürecektir. Bu noktada bir
bölgedeki olumlu Telekom deneyimi
ö¤reticidir.

Bir baflka sorun çal›flman›n yerel
ayaklar›na kavuflturulmas› sorunudur.
Platform çal›flmam›z tek tek iflletmelerde
yürüyen sistemli bir çal›flman›n daha üst
düzeyde birlefltirilmesine dayanm›yor. Bu da
platform çat›s› alt›nda bir araya gelmifl
güçlerin do¤ru bir organizasyonla iflletmelere
yönelik bir çal›flmaya girmesi görevini önüne
koymas› demektir. Ancak e¤er platfomlar
genel olarak güçlü bir etki yaratam›yor, bir
arternatif olarak görülmüyorsa, tek tek
iflletmelerde al›nacak mesafenin s›n›rl›
olaca¤› da unutulmamal›d›r. Yine de
platformlar bugünden hedef iflletmeler
belirlemelidir. Ama bu, bölgenin tamam›na
seslenen, güçlü bir flekilde tabanda birlik
ça¤r›s› yapan bir faaliyetle birlikte
yap›lmal›d›r.

Güçlü bir platform

çal›flmas› için

Yukardaki söylenenler ›fl›¤›nda platform
çal›flmalar› yeniden gözden geçirilmeli ve
vurgulanan zaaf alanlar›n› en aza indirecek
bir çal›flma tarz› içine girilmelidir. Bu çaba
devrimci iddia ve ona uygun bir pratikle
birlefltirilip platform çal›flmalar›na
maledildi¤inde, çal›flma çok daha ileriye
s›çrayacakt›r. Bunu sa¤lamak için:

1) Her yerel platform s›n›f›n karfl›s›na
tok bir ça¤r›yla ç›kabilmelidir. Bu yan›yla
belli bir güçlülük sergilense de, genel

propaganday› özgüllefltirme ve örgütlülü¤e
çevirme noktas›nda s›k›nt›lar yaflanmaktad›r.
Örne¤in; özellefltirmeye karfl› mücadeleyi bir
araya gelifl sebeplerinden biri olarak
belirliyorsan›z ve bu temelde s›n›fa
sesleniyorsan›z, do¤all›¤›nda bu kapsamda
olan iflletmeler ve buradaki geliflmeler özel
bir ilgi konusu yap›lmak zorundad›r. Örne¤in
Tekel’de bir tepki olufluyor, ama platform bu
geliflmelerin uza¤›nda kalabiliyor. E¤er genel
fliarlar›m›z› bölgelerde ete kemi¤e
büründüremiyor, bir araya getirdi¤imiz
iflçileri bölgede yaflanan geliflmelere
yönlendiremiyorsak, yerel bir iflçi platformu
ismini tafl›man›n bir anlam› kalmayacakt›r.
Çal›flma yerelleflti¤i ölçüde bölgesel bir
platform özelli¤ine kavuflur. Çal›flman›n alt
ayaklar›n›n oluflmas›, genifl s›n›f kitleleriyle
do¤al ba¤lar›n kurulmas› ancak böyle
sa¤lanabilir. Yoksa iflletmelerdeki iflçilerle
tek tek ba¤ kurup platform propagandac›l›¤›
yaparak alaca¤›m›z mesafe çok k›sa
olacakt›r.

 2) En temel sorun güçlü komitelerin
oluflturulmas› sorunudur. Komiteler
d›fl›m›zdaki güçlere daha fazla aç›lmal›,
çal›flman›n karar ve uygulama mekanizmalar›
buradan flekillenmelidir. Her yap›lan çal›flma
komitede mutlaka tart›flma konusu
yap›lmal›d›r. Örne¤in ‹stanbul için 1 May›s
süreci bu aç›dan ciddi bir zaaf›n
göstergesidir.

3) Platform çal›flmas›yla genel siyasal
faaliyetimiz birbirinden ayr›flt›r›lmal›d›r.
Bölge çal›flmalar›m›z platform faaliyetlerini
her aç›dan destekleyen bir tarz içinde olmal›,
ancak bu, platform faaliyetinin bölge
çal›flmas› üzerinden flekillenmesi sonucunu
do¤urmamal›d›r. Böyle bir durum hem
platform komitelerini ifllevsizlefltirecek, hem
de bölge faaliyetlerini bu çal›flma içinde
bo¤acakt›r.

Platformlar, kendi s›n›f güçlerimizi
platform ad› alt›nda bir araya getirmek ya
da s›n›f çal›flmas›nda bu esnek
isimlendirmeyi kullanmak üzerinden gündeme
getirilmemifltir. Sözkonusu olan ba¤›ms›z bir
taban örgütlülü¤ü yaratmakt›r. Bu da
platformlar›n örgütlü bir güce dönüflmesiyle
mümkündür. Çal›flmayla karfl›laflan iflçi
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karfl›s›nda bir taban
birlikteli¤i
görmelidir. Yoksa
mevcut bir tak›m
önyarg›larla hareket
edecek, çal›flmaya
kuflkuyla
bakacakt›r. Örne¤in
yer yer platform
çal›flmas›n›
yürütenlerle siyasal
çal›flmam›z› temsil
edenler ayn›laflabilmektedir. Tabii ki
çal›flmay› sürükleyenler bizim yoldafllar›m›z
olacakt›r. Ancak, platformun kendi güçleri
aktif bir faaliyeti örgütleyemedi¤i yerde,
çal›flman›n EKK ya da SSH gibi yap›lardan
bir fark› kalmayacakt›r.

Platform ve sendikalar

Yerel platformlar sendikalar›n alternatifi
de¤ildir. Kuflkusuz bugün s›n›f hareketinin
önündeki en büyük engel sendikal
bürokrasinin ördü¤ü barikatt›r. Platformlar
önlerine temel bir görev olarak bu barikat›n
da¤›t›lmas›n› koymal›d›r. Bunun için her
platform bölgesindeki sendika flubelerini
yak›ndan izlemeli, oradaki geliflmelere hakim
olmal›d›r. Bulunduklar› alandaki sendika
flubelerine karfl› bir politikas› olmal›d›r.
Bunun için örne¤in, sendikac› maafllar›
ortalama iflçi ücretini aflmamal› gibi, sendikal
bürokrasiye karfl› taleplerle kampanya
yürütülebilece¤i gibi, flu ya da bu iflletmede
hak gasplar›na karfl› sendikan›n ald›¤› tutum
uygun araçlarla teflhir edilebilir. Bugün iflçi
s›n›f›n›n en büyük sorunu iflten ç›karmalar
ve hak gasplar›. Buna karfl› sendikalar›n
teslimiyetçi tutumlar› s›n›f› ç›k›fls›zl›¤a
sürüklüyor. Platformlar bunlar› özel bir
gündem yapabilmeli, buna yönelik politika
belirlemeli ve sendikalar› hareket etmeye
zorlamal›d›r.

Sendika bürokrasisine karfl› mücadele
çerçevesinde somut bir örnek verelim.
Platform toplant›lar›na kat›lan bir iflçi,
toplant›da yap›lan tart›flmalar›n etkisiyle,
temsilcilik seçimleri s›ras›nda sendikac›
maafllar›n›n iflçi ücretlerine endekslenmesi

Yerel platformlar sendikalar›n alternatifi
de¤ildir. Kuflkusuz bugün s›n›f hareketinin

önündeki en büyük engel sendikal bürokrasinin
ördü¤ü barikatt›r. Platformlar önlerine temel
bir görev olarak bu barikat›n da¤›t›lmas›n›

koymal›d›r. Bunun için her platform
bölgesindeki sendika flubelerini yak›ndan

izlemeli, oradaki geliflmelere hakim olmal›d›r.
Bulunduklar› alandaki sendika flubelerine karfl›

bir politikas› olmal›d›r.

gerekti¤ini dile
getirmifl ve
arkadafllar›ndan
ciddi bir destek
görebilmifltir.
Hatta    iflçiler,
temsilci aday›ndan
bunun için
mücadele
edece¤ini
konusunda
güvence

istemifllerdir.
Politikas›zl›ktan yak›nd›¤›m›z yerde bu

örnek kendili¤inden, ama çok da somut bir
müdahaledir. Platformlar› güç haline
getirecek olan bu tür müdahalelerin
sistemlefltirilmesidir. Bir baflka örnek, 1
May›s öncesinde çal›flmas› yürütülen Emek
Platformu’nun 1 May›s’ta özellefltirme ve
iflten ç›karmalara karfl› ifl b›rakma karar›
als›n ve uygulas›n imza kampanyas›d›r. Çok
dar bir zaman s›¤d›r›lmas› çal›flman›n
etkisini s›n›rlasa da, çal›flman›n yap›ld›¤›
yerlerde oldukça olumlu tepkiler al›nm›flt›r.
Talebin net olmas› çal›flman›n etkisini
art›rm›flt›r. Ancak 1 May›s sonras›nda ortaya
ç›kan tablo üzerinden Emek Platformu’nu
hedef alan bir teflhir çal›flmas›n›n
yürütülememifl olmas›, bir bildiri ile bile
seslenilmemesi bir olumsuzluktur. Siz s›n›f›n
karfl›s›na bir ça¤r›yla ç›km›fls›n›z, imza
boyutuyla da olsa bir destek sa¤lam›fls›n›z,
sonra bu talep do¤all›¤›nda karfl›lanmam›fl.
Salt imza çal›flmas›n›n muhataplar›na yönelik
de olsa, bunlar sizin taleplerinizle
ilgilenmiyor deme olana¤›
de¤erlendirilememifl, faaliyetin süreklili¤i
sa¤lanamam›flt›r.

Sendikalara yaklafl›mda baflka bir sorun
alan› sendikal muhaliflerle iliflkilerdir. Bu
muhalefetler genelde kiflisel koltuk kavgas›n›
ön plana ç›karan bir özellik tafl›rlar. Ancak
sendika bürokrasisinin yaratt›¤› rahats›zl›klar›
da içinde tafl›rlar. Bu temelde yap›lacak
do¤ru müdahalelerle bu muhalefet gruplar›n›n
ayr›flt›r›lmas› sa¤lanabilir. Platformlar tüm
sendika kongrelerine müdahale etme çabas›
içinde olmal›d›rlar.

(Devam edecek...)
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Devrimci kimli¤i savunup
gelifltirmede ideolojik temelin önemi
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M. Da¤l›
Burjuvazi, dünyay› k›skaca alan ideolojik

araçlara (e¤itim, bas›n, din, sanat, hukuk,
felsefe vb.) sahip oldu¤u ve bu araçlar›n
finansman› için milyarlarca dolar harcad›¤›
halde, ideolojiler döneminin kapand›¤›n› iddia
edebilmektedir. Bu yalan› ortaya sürme
cesaretini, Sovyetler Birli¤i ve Do¤u Avrupa
ülkelerindeki çöküflün yaflanmas›ndan sonra
kendilerinde bulan her türden sermaye
uflaklar› ve dönekler, koro halinde, ideolojiler
döneminin geride kald›¤›n› tumturakl›
aç›klamalara konu etmifllerdir. Oysa bu
koronun söylemi kapitalizmi mutlaklaflt›ran
burjuva ideolojisinin savunusundan baflka bir
anlam tafl›mamaktad›r. Bu iddian›n hiçbir
bilimsel temeli olmad›¤› gibi, iflçi s›n›f› ve
emekçileri sonsuza dek köleli¤e mahkum
etmeyi amaçlamaktad›r.

Komünist Manifesto'dan 21. yüzy›la kadar
defalarca Marksizmin iflas etti¤ini iddia eden
burjuva ideologlar, kapitalizmin ölüm
korkusuna çare olamam›fllard›r. Nesnel s›n›f
çat›flmalar› bu iddialar› çürütmüfl, yaflam›n
canl› gerçe¤i karfl›s›nda geçersiz k›lm›flt›r.
Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›n›n üzerinden
daha on y›l bile geçmeden yükselen anti-
kapitalist mücadele, kapitalizmi “tarihin
sonu” ilan eden tüm sahtekarlar›n maskesini
düflürmüfltür. Emperyalist-kapitalist sistem her
zamankinden daha çok sömürü, daha çok
iflsizlik, daha çok açl›k, savafl, do¤a tahribi
vb.’ni üretmeye devam ediyor.

Uzlaflmaz s›n›f karfl›tl›klar› ve çat›flmalar›
temeli üzerinde yükselen bir toplumda, bu
nesnel gerçe¤in üstünü hiçbir güç örtemez.
Burada as›l önemli olan bu çat›flman›n nas›l
bir çözüme ulaflt›r›laca¤›d›r. Reformist-liberal
kesimler de s›n›f çat›flmalar›n› kabul ederler.
Ancak onlar, çat›flman›n ileriye dönük
afl›lmas›n›, yani kapitalist sistemin (ki
çat›flman›n kayna¤›d›r) y›k›lmas›n› de¤il,
afl›r›l›klar›n›n törpülenmesini bir çözüm
olarak kitlelere sunarlar. Sömürüye karfl›
devrimci tutum almak ve soruna devrimci

çözüm üretmek ise, s›n›f savafl›n› proletarya
diktatörlü¤ü ile taçland›rmak u¤runa
mücadele etmekle mümkün olabilir.

Maddi-toplumsal gücünü örgütlü proleter
s›n›fta bulan marksist-leninist ideolojinin,
küçük-burjuva, burjuva sol, sosyal-demokrat
ve “sosyalist” parti ve örgütler taraf›ndan
içinin boflalt›lmaya ve yozlaflt›r›lmaya
çal›fl›lmas›na her dönem tan›k olunur. Burjuva
düzen de bu güçleri destekler, önünü açar.

Marksizmi savunmak, bilimsel temellerine
ba¤l› kalarak, günümüzün sorunlar›na ve
gerçeklerine yarat›c› bir tarzda uygulamak,
komünistlerin görevi ve sorumlulu¤udur.
Devrim mücadelesinin güncel ve tarihsel
ihtiyaçlar› göz önüne al›narak yap›lacak
uygulamalar› komünistlerden baflka bir gücün
gerçeklefltirmesi söz konusu bile olamaz.

Mücadele sahnesine bu iddia ile ç›kan
komünistler, bu misyonu yerine getirme
bilinci ve kararl›l›¤› içinde olmufllard›r. ‹ki
yenilginin üstüste bindi¤i, dünya devrim
mücadelesine onlarca y›ld›r damgas›n› vuran
popülist e¤ilimler ile nihayet Türkiye
devrimci hareketinde tasfiyeci, legalist
e¤ilimlerin a¤›r bast›¤› bir dönemde, böyle
bir cüreti göstermek ve bunda ›srar etmek
daha flimdiden dikkate de¤er bir konum ve
baflar›n›n ifadesidir. Süreci partiyle
taçland›ran komünist hareket, iddias›nda ne
kadar ciddi ve tutarl› oldu¤unu da böylece
ispatlam›flt›r.

Bu geliflim sürecinde, sa¤lam bir
ideolojik temele verilen önem ve bu temelin
güçlendirilmesi için harcanan eme¤in özel bir
rolü vard›r. Güçlü bir devrimci damara sahip
oldu¤u halde, proletaryan›n benzersiz tarihsel
misyonunun kavranamad›¤› bir ülkede, bu
konuda gösterilen hassasiyetin apayr› bir
önemi vard›r. Parti kurulufl kongresini
önceleyen dönemde yay›nlanan “Partili
kimli¤in birikimleri” bafll›k de¤erlendirmede
bunun alt› önemle çizilmifltir. Yeni dönemde,
dahas› Türkiye’nin yak›n döneminde,



marksist-leninist dünya görüflünün temellerine
ortodoks bir ba¤l›l›k ile onu günümüzün
gerçeklerine ve sorunlar›na yarat›c› bir
uygulamas›n› birlefltirebilen tek hareket
EK‹M olmufltur. Bu ideolojik çaba,
oportünizmin her türlüsünün marksist ilkelere
dayal› çok yönlü bir elefltirisi ile
birlefltirilmifltir. (Bkz., Partileflme Süreci-1,
s.275)

Partimizin kurulufl kongresinde program
tart›flmalar›n›n kapsam›, yay›nlanan
materyallerin zenginli¤inden anlafl›lmaktad›r.
Güçlü bir ideolojik temele verilen önem
burada da aç›kça görülmektedir. Türkiye
devrimci hareketinin son otuz y›ll›k
birikimlerinin yan›s›ra enternasyonal proleter
mücadelenin 150 y›ll›k birikimi ve
deneyimleri kapsaml› bir flekilde ele al›n›p
tart›fl›lm›flt›r. Belli bafll› marksist programlar
tek tek incelenip tart›fl›lm›flt›r. Burada sa¤lam
bir program bilincinin oluflturulmas› için
harcanan yo¤un çabay› görüyoruz.
Sosyalizmin yaflad›¤› geçici yenilgi ve bunun
besledi¤i e¤ilimler (tasfiyeci, liberal) bu
çabay› fazlas›yla gerekli k›lmaktad›r.

Kadrolar sorunuyla ilgili yap›lan bir
de¤erlendirmede de ideolojik kimli¤in önemi
ayr›ca vurgulanm›flt›r. Partimizin zengin bir
ideolojik-teorik birikim oluflturdu¤u
tart›flmas›zd›r. Bu birikimin sürekli
zenginlefltirildi¤i de. Art›k sorun, bu
birikimin tüm partililer taraf›ndan
özümsenmesi, dahas› s›n›f›n öncüleriyle
buluflmas›d›r. Ama do¤al olarak bu süreç,
parti kadrolar›yla bafllar ve geliflir. Devrimci
kadroda cisimleflmesi gereken ideolojik,
örgütsel ve devrimci kimli¤in bir sentezidir.
Kadrolar sorunuyla ilgili de¤erlendirme
ideolojik kimlikle ilgili olarak flunlar›
söylemektedir:

“Bir örgüt, her fleyden önce, belirli bir
ideolojik temel üzerinde birleflmifl insanlar
toplulu¤udur. Kadrolar›n ideolojik-teorik
e¤itimi, örgüt yaflam›n›n temel sorunlar›ndan
ve baflar›l› bir politik çal›flman›n temel ön
koflullar›ndan biridir. Bir ideolojik çizgi ve
bu çizgi do¤rultusunda saptanm›fl politik
görevler, ancak bu çizgiyi özümsemifl ve
ortaya konulan görevleri bu kavray›fl içinde
ele alan kadrolar taraf›ndan baflar›yla
uygulan›p gerçeklefltirilebilir.” (EK‹M 3.
Konferans›/Siyasal ve Örgütsel
De¤erlendirmeler, Eksen Yay›nc›l›k, s.175)

Komünist kadrolar›n e¤itimi sorununun
akademik bir darl›k içinde ele al›namayaca¤›;
bunun ancak, devrimci s›n›f mücadelesi
sürecinde ve bu mücadelenin temel ve taktik
sorunlar›na getirilecek ideolojik çözümler
temeli üzerinde bir e¤itim olabilece¤i
vurguland›ktan sonra, bu bak›flaç›s› içinde,
marksist klasiklerin ve hareketimizin
ideolojik-teorik ürünlerinin sistematik bir
incelemesinin tafl›d›¤› özel önemin alt›
çizilmektedir, bu ayn› de¤erlendirmelerde.

Partimiz, bu ideolojik-teorik üretimi;
devrimci s›n›f mücadelesinin güncel
ihtiyaçlar›na yan›t vermek, her türden
oportünist sapmaya karfl› uzlaflmaz bir
mücadeleyi sürdürmek amac›yla yapm›flt›r.
Ama ayn› zamanda, partili kadrolar›n bu
birikimi özümsemelerinin önemini de gözard›
etmemifltir. Dahas› bu birikimin
derinlemesine, çok yönlü ve yarat›c› olarak
kavranmas›n›, Marksizm-Leninizmin asgari
düzeyde kavranmas›na ba¤lam›flt›r. Her
partilinin bireysel inisiyatifle bu çabay›
harcamas›n›n gere¤ine hep dikkat çekmifltir.

Kapitalist sistemin devrimci hareketi
ehlilefltirme, pasifize etme çabalar› sürekli
olacakt›r. Hücre sald›r›s›n›n as›l amac› da
budur zaten. Ancak bu sald›r›lar›n fliddetle
s›n›rl› olmad›¤› da bilinmektedir. Marksist-
leninist temeller üzerinde infla edilmeyen,
gücünü Marksizmin bilimsel yönteminden
almayan partiler ve örgütler flahs›nda düzenin
amac›na ulaflt›¤› örnekler hiç de az de¤ildir.
Türkiye ve dünyada koca koca partilerin
devrimci mücadeleyi terk edip düzenin
icazetine s›¤›nmalar›na s›k s›k tan›k
olmaktay›z. Hücre sald›r›s›ndaki faflist
vahfletin, Anayasa de¤iflikli¤i, TÜS‹AD
raporlar› ve AB’ye uyum süreciyle çak›flmas›
da bir tesadüf de¤ildir. Devrimci güçleri
tecrit etmek, reformistleri de daha sa¤a
çekmek üzerine kurulmufl hesaplar›n ifadesi
geliflmelerdir bunlar.

Dolay›s›yla, içinde bulundu¤umuz süreç,
devrimci s›n›f çizgisini koruyup
güçlendirmeyi her zamankinden daha önemli
k›lmaktad›r. Komünist devrimcinin kendini
ideolojik-teorik yönden gelifltirmesinin s›n›r›
yoktur. Bu, sadece ideolojik de¤il, ayn›
zamanda düzenin sosyal, kültürel sald›r›lar›n›
püskürtmek ve komünist kimli¤i bir yaflam
boyu koruyup güçlendirmek için de
vazgeçilmezdir.
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Mevzi direnifller...

Okurlardan / Yoldafllardan...
Küçük atölyeler: Azg›n sömürü cehennemleri

Grevler ve direnifller, bölük pörçük
iflçilerin sert mücadeleler içinde s›n›f
bilincine ulaflmas›n› sa¤layan en önemli
silahlar›ndan biridir.

Türkiye’de son aylarda milyonlarca iflçi
iflten at›ld› ve açl›¤a mahkum edildi. ‹flten
atmalara karfl› bir karfl› koyufl örgütlenemedi.
Sendikal ihanet en üst noktaya ulaflm›fl
bulunuyor. Öyle ki, ücret zamm› bir yana,
varolan sosyal haklardan da vazgeçilmeye
baflland›. Burjuvazi d›flardaki milyonlardan
oluflan iflsizler ordusunu göstererek çal›flan
iflçileri terbiye etmeyi flu anda baflarm›fl
görünüyor. Zira bir iflçi için, kar›s› ve
çocu¤uyla açl›k ve yoksullu¤u aylar boyunca
çekmek kolay de¤il. Onun için de iflten
at›lan arkadafl›na sahip ç›kmaktan geri
duruyor.

Bu sald›r›lar›n sürekli oldu¤unu, bunun
yar›n da kendi bafl›na gelece¤ini kavratmak

görevi öncü iflçilere düflüyor. Patronun
boyunduru¤u alt›na girmek yerine onurlu bir
mücadele yolunu göstermek görevidir bu.

Bugün yo¤un iflten atmalara karfl› örgütlü
bir tepki ortaya konulamasa da, k›smi olarak
yer yer direnifllerle karfl› durufl sergileniyor.
Biz komünistler bu mevzi direnifllere nas›l
bakmal›y›z? Bu direniflleri iliflki yakalama
arac› olarak m› yaklaflmal›, yoksa bu
direnifller içinde kendimizi de e¤itip, direnifli
s›n›f hareketinin önünü açman›n bir arac›
haline getirmeye mi çal›flmal›y›z? Tabii ki
bunun yan›t› aç›k. Biz önümüze direnifli
kazanma hedefini koyup, buna uygun
politikalar üretebilirsek, iliflkiler kendi
do¤all›¤›nda çok daha sa¤lam bir zeminde
geliflecektir. Onun için tüm direnifllere iflçi
s›n›f›n›n e¤itimi ve mücadele içinde kazan›m›
art›rmas› hedefi ile bakmal›y›z.

Partili bir iflçi/‹stanbul

15-20 kiflinin çal›flt›¤› bir mobilya atölyesinde çal›fl›yorum. ‹flveren Kürt kökenli ve
yurtsever. Ancak bu hiç de çal›flma koflullar›n›n iyi oldu¤u anlam›na gelmiyor. Patron
demokrat ve Alevi kökenli ise çal›flma koflullar›n›n rahat olaca¤› yan›lsamas› somut olarak
görülüyor. Böyle yerlerde çal›flan Kürt ve Alevi kökenli iflçilerde s›n›f kimli¤i çok zay›f. S›rf
ayn› kökene mensup olduklar› için daha ucuza ve ses ç›karmadan çal›fl›yorlar. Oysa
karfl›s›ndaki en nihayetinde patron ve tek amac› daha fazla kâr. Nitekim bu tür yerlerde
patron daha çok kendi akrabalar›n› çal›flt›r›yor, ifli aksatmayacak bir kadro oluflturuyor.
Bunlar akrabalar›ndan ya da iflçiler aras›nda yalaka diye tan›mlanan, üç kuruflluk menfaati
için arkadafllar›n› satan insanlardan olufluyor. Yeni gelenler ve sessiz olanlar üzerinde bask›
kuruyorlar, bask› kuramad›klar› iflçiler ise kal›c› olam›yor. Bu tür yerlerde zaten sürekli bir
sirkülasyon söz konusu. ‹flçiler bireysel kurtulufl yolu ar›yorlar. Çözümü 1-2 hafta çal›fl›p
ç›kmakta buluyorlar. Bu ise patronun ifline geliyor. Zira bugün geliflen teknoloji sayesinde
ifller eskisi gibi kalifiye olmay› gerektirmiyor. ‹kincisi patron ç›kan iflçilerin paras›n›n
ödenmesini sürekli erteliyor. Alacaklar ya parça parça al›nabiliyor ya da iflçiler taraf›ndan
“Allah’›ndan bulsun, öbür tarafta yakas›na yap›fl›r›m” diye b›rak›l›yor.

Bu tür yerlerde patronlar iflçilerle ücretleri önceden konuflmazlar. Bir iki hafta deneyelim
ondan sonra konufluruz derler, ama oyalamayla bu süre bir ay› bulur, zaman zaman aflar.
Oturup konufluldu¤unda ise genellikle düflük bir ücretle hesap kesilir.

Sonuçta bu tür yerler hiçbir sosyal hakk›n olmad›¤› sömürü cehennemleridir. ‹flçilerin geri
bilinci ve sürekli sirkülasyon, birlikte ifl yapma koflullar›n› ortadan kald›r›r. Örgütlülü¤ün en
geri oldu¤u sektörlerden birisidir. Tek tek atölyeler üzerinden sonuç almak mümkün de¤ildir.
Ancak mobilya sektörünün a¤›rl›kta oldu¤u sanayi sitelerine yönelik çal›flma yürütmek kendi
içinde anlaml›d›r. Bu ise daha çok dernek ve sendika çal›flmas› olabilir.

‹stanbul’dan bir iflçi
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Bar›fl sosyalizmle gelecek!

Okurlardan / Yoldafllardan...

S›n›f çal›flmas› ve küçük-burjuva kimlik

Kapitalist sistemde bar›fl›n s›n›rlar›n› Filistin sorununda aç›kça görmekteyiz. Bugün
Ortado¤u’da yaflananlar ABD bar›fl›n›n iflas›d›r. Ayn› fleyi kaç›n›lmaz olarak Kürt sorununda
da görece¤iz. Bu seneki 1 Eylül Dünya Bar›fl Günü Kürtler aç›s›ndan oldukça önemliydi.
Ancak 1 Eylül “demokratik cumhuriyet” çizgisinin iflas› oldu.

HADEP’in Ankara’da yapmak istedi¤i mitingin yasaklanmas› ve ard›ndan 10 binlerin
soka¤a ç›kmas› ve devletin vahfli sald›r›s›, bu seneki 1 Eylül’e damgas›n› vurdu. Bu ayn›
zamanda sermaye devleti ile bar›fl›n ne anlama geldi¤ini ortaya koydu. Tüm toplumsal
sorunlar gibi bar›fl›n da s›n›fsal bir içeri¤i vard›r ve gerçek bar›fl ancak kapitalizmin ortadan
kalkmas›yla gerçekleflecektir. Bu nedenle Kürt iflçi-emekçilerinin Türk iflçi-emekçileriyle
kader birli¤i yaparak sermaye s›n›f›na karfl› mücadele etmeleri gerekmektedir.

Bu bilinçle hareket eden biz komünistler, 1 Eylül Dünya Bar›fl Günü dolay›s›yla TK‹P
imzal› kufllar›m›z› bölgemizdeki emekçi semtleri ile sanayi merkezlerine ulaflt›rd›k. Kartal’›n
baz› emekçi mahalleleri ve Kartal sanayi bölgesinde, Pendik’in baz› iflçi-emekçi mahalleleri
ile Kurtköy sanayi sitesi ve Sar›gazi’de kufllar›m›z› yayg›n olarak kulland›k.

Partimizin saflar›na
yaln›zca iflçi kökenli insanlar
gelmiyor. Saflar›m›zda
küçümsenmeyecek bir küçük-
burjuva kitlesi var. Tabii ki,
iflçi s›n›f›n›n mücadelesinin
iniflli ç›k›fll› bir seyir
izlemesinin, henüz gündeme
damgas›n› vurmamas›n›n
do¤al bir sonucu bu. Ancak
bu küçük-burjuva kimli¤i
komünist bir partide
sürdürmenin imkans›zl›¤›n›n
yan›s›ra, bu s›n›f›n zaaflar›n›n
bizi kapitalizmin batakl›¤›na
itece¤i bilinci ile proleter
yaflam tarz›n› içsellefltirmek,
disiplinli bir yaflam tarz›n›
oturtmak durumunday›z.
Siyasal s›n›f çal›flmas›,
yaln›zca s›n›f› kazanman›n
de¤il, küçük-burjuva zaaf ve
zay›fl›klar›m›z› aflman›n da
gerçek zeminidir.

Ancak bir fabrika ya da
atölyede ilk çal›flmaya
bafllad›¤›m›zda, iflçilerin
yaflam tarz›n›, al›flkanl›klar›n›,
davran›fllar›n› garipseriz. Geri
bilinçli iflçileri MHP’li veya
dinci olarak de¤erlendirir, ya

da buradan adam ç›kmaz
yorumunu yapar›z. Evet
devrimciyiz, devrimci
kimli¤imiz ezilenlerin taraf›n›
tutar, kimseyi küçümsemeyiz.
Bu kimli¤imiz bize iflçiler
hakk›nda yapaca¤›m›z ilk
yorumlarda avantaj sa¤lasa
da, genelde yaflanabilen bir
durumdur bu. Ve do¤all›¤›nda
bu, iflçileri anlamam›z,
onlarla kaynaflmam›z
noktas›nda sorun yarat›yor.
S›n›fa ve kendimize olan
güveni kaybediyor, bu ifl bize
göre de¤il deyip, çekip
gidiyoruz. Oysa bütün bunlar,
küçük-burjuva s›n›f
kimli¤imizi aflamamam›zdan,
farkl› kültür ve
al›flkanl›klar›m›zdan
kaynaklanmaktad›r.

‹lk önce flunun bilincine
varmam›z gerekiyor.
“Yeryüzünün tek devrimci
s›n›f› iflçi s›n›f›d›r”
denildi¤inde, bu hiç de
iflçilerin küçük-burjuva zaaf
ve zay›fl›klar tafl›mad›klar› ve
kapitalist düzeni y›k›p yerine
sosyalizmi kurma bilincine

kolayca ulaflacaklar›
anlam›na gelmiyor. ‹flçi s›n›f›
bu bilince ancak ve ancak
mücadele içinde ve partisi ile
ulaflabilir. Biz s›n›fa
s›n›fsal bakar, sa¤c›-solcu
ayr›m› yapmadan iflçileri bir
bütün olarak görürüz. ‹lk
izlenim ve yorumlar›m›z
üzerinden hareket
etmemeliyiz. Hiç solcu yok
dedi¤imiz fabrika veya sanayi
sitesinde, biraz kaynaflt›ktan
sonra karfl›m›za solcular da
hatta devrim sempatizanlar›
ç›kabiliyor. Veya MHP’li
olarak bildi¤imiz bir iflçinin o
fabrika ya da atölyenin en
ileri düflünceli iflçisi
oldu¤unu görebiliyoruz. Hiç
beklemedi¤imiz bir iflçi
yaflanan bir greve en fazla
ilgi gösteren olabiliyor.

Sonuçta iflçiler hiç de
kendi sorunlar›na uzak
de¤iller. E¤er onlarla
kaynaflam›yorsak, bu onlardan
de¤il bizden, do¤rudan
küçük-burjuva kimli¤imizden
kaynaklan›yor.

K. Zafer

Anadolu yakas›ndan komünistler
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Katledilifllerinin ikinci y›l›nda Ulucanlar
flehitlerinin an›lar› önünde sayg›yla

e¤iliyoruz...

Habip Gül

Ümit Alt›ntafl

Aziz Dönmez

Ahmet Devran

‹smet Kavakl›o¤lu

Abuzer Çat

Zafer K›rb›y›k

Mahir Emsalsiz

Önder Gençaslan

Halil Türker

Devrimciler ölmez!
Devrim davas› yenilmez!
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