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Geliﬂmeler ve güncel
sorunlar
alman›n ve uzun süreli k›lman›n tayin
edici halkas› sayd›¤› Avrasya’da, uzun
süreli savaﬂlar dizisi olarak tan›mlad›¤› bir
11 Eylül sonras›n›n Türkiye için
maceraya giriﬂmiﬂ bulunmaktad›r. Bu
stratejik önemdeki temel sonucu, iﬂbirlikçi
çerçevede Türkiye’ye biçilen rol, bu
burjuvaziyle Amerikal› emperyalist
macerada ABD’ye tam destek vermekten
efendileri aras›ndaki iliﬂkilerin daha da
öteye, onun ç›kar ve ihtiyaçlar›
geliﬂmesi oldu. Düzen hesab›na konuﬂan
do¤rultusunda aktif görevler üstlenmektir.
devlet yöneticilerinin, politikac›lar›n, bas›n Amerikan emperyalizminin temsilcisi ya da
ve üniversitede görevli memurlar tak›m›n›n bas›ndaki sözcüsü durumundaki birçok
a¤›z birli¤i halinde yineledikleri “11 Eylül kimse 11 Eylül’den beri bunu aç›kça
sayesinde Türkiye’nin stratejik de¤eri daha söyleyip duruyor.
iyi anlaﬂ›ld›” söylemi, ABD ile iliﬂkilerdeki
ABD emperyalizmi pervas›zca izledi¤i
bu yeni durumu ve bundan duyulan aﬂ›r›
sald›rganl›k ve savaﬂ çizgisini “teröre karﬂ›
hoﬂnutlu¤u dile getirmektedir. Daha iyi
uzun süreli mücadele” olarak sunuyor.
anlaﬂ›ld›¤› söylenen olgu, Türkiye’nin ABD Baﬂta cumhurbaﬂkan› ve baﬂbakan olmak
emperyalizmi için bölgesel önemi ve
üzere Türkiye’yi yönetenlerse her vesileyle
rolüdür elbette. Amerikan iﬂbirlikçileri
Türkiye’nin teröre karﬂ› bu mücadelesinde
bununla kendi sat›ﬂ de¤erlerinin
ABD’nin yan›nda oldu¤unu, ona tam
yükseldi¤ini düﬂünüyorlar ve bundan
destek verdiklerini ve vermeye devam
duyduklar› memnuniyeti aﬂ›r› bir
edeceklerini vurgulay›p duruyorlar.
utanmazl›kla dile getiriyorlar.
Afganistan’a karﬂ› savaﬂ bunda kusur
Kriz içinde debelenen ve gelece¤i
etmediklerini somut olarak gösterdi.
konusunda ciddi kayg›lar› bulunan
Türkiye topraklar› boydan boya
iﬂbirlikçi Türk burjuvazisi, s›rt›n› daha
Afganistan’a yönelik savaﬂta ABD’nin
güçlü bir biçimde ABD’ye yaslaman›n ve
sald›r› üssü olarak kullan›ld› (Ecevit’in
kaderini tümüyle ona ba¤laman›n kendisine ABD gezisi esnas›nda Amerikan bas›n›n›n
k›sa vadede krizden ç›k›ﬂ olanaklar›, uzun
verdi¤i bilgiye göre, Afganistan’a karﬂ›
vadede ise gelecek güvencesi sa¤lad›¤›n›
savaﬂ boyunca Amerikan savaﬂ uçaklar›
düﬂünüyor. Bunun ise do¤al olarak bir
Türkiye’den 4 bin kere havaland›lar).
karﬂ›l›¤› var. Bu karﬂ›l›k, Türkiye’yi
ﬁimdi ise s›rada Afganistan’da ABD
çevreleyen kriz bölgelerinde, yeni
hesab›na bekçilik yapmak görevi var ve
geliﬂmelerin gerektirdi¤i daha ileri bir
Türkiye’yi yönetenlerin Afganistan’daki
çerçevede ABD ç›karlar›na aktif bekçiliktir. ABD iﬂgaline “islam ülkesi” ﬂal› örtecek
Bilindi¤i gibi ABD emperyalizmi, dünya
bu utanç verici role ne denli hevesli
üzerindeki hegemonyas›n› güvenceye
olduklar›n› biliyoruz.
“Stratejik ortakl›¤›n” gerçek anlam›
ve güncel sonuçlar›
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ﬁimdi gündemde ABD’nin yeni ana
hedefi var ve bu somut biçimde Irak
olarak tan›mlanm›ﬂ bulunuyor. Fakat
Irak’›n burada yaln›zca bir hareket noktas›,
belli bak›mlardan elveriﬂli bir bahane
olarak de¤erlendirildi¤ini, as›l hedefin ise
Irak da içinde tüm Ortado¤u oldu¤unu
biliyoruz. ABD emperyalizmi Ortado¤u’da
kapsaml› ve ayn› ölçüde tehlikeli
hesaplarla hareket ediyor. Amaç çok
yönlüdür. Petrol bölgesinde öteki
emperyalistler karﬂ›s›nda tam bir üstünlük
sa¤lamak; kendisi ve siyonist ‹srail için
engel ya da güçlük kayna¤› olarak
gördü¤ü rejimleri de¤iﬂtirmek ya da hiç
de¤ilse güçten düﬂürmek; Filistin halk›n›
daha a¤›r koﬂullarda bir köleci sözde
bar›ﬂa mecbur etmek; Kürt sorunu ve
dinami¤ini kendi denetimine ve hizmetine
almak; ve elbette bu kritik bölgedeki
gerçek ve potansiyel ilerici ve devrimci
dinamikleri bo¤mak, anti-Amerikanc›
hareketi sindirmek istemektedir.
Bunlar gerçekte kapsaml› hedeflerdir ve
birçok ç›kar›, gücü ve devleti, her birini
kendine özgü nedenlerle olmak üzere
rahats›z etmektedir. Nitekim bir dizi
emperyalist gücün yan› s›ra çeﬂitli bölge
ülkeleri de ABD’nin bu tehlikeli, macerac›
ve ayn› ölçüde h›rsl› giriﬂimine muhalefet
etmektedirler. Fakat ABD planlar›n›
uygulamakta kararl› görünmektedir ve
yard›m›na ihtiyaç duydu¤u tek ülkenin
Türkiye oldu¤unu aç›k aç›k söylemektedir.
ABD Irak üzerinden Ortado¤u’ya
müdahalesinde Türkiye’yi bir sald›r› üssü
olarak kullanmaktan öteye, savaﬂta bir koç
baﬂ› olarak kullanmak istemektedir. Bu
do¤rultuda rüﬂvetten tehdit ve ﬂantaja
kadar her silah› kullanmaktad›r. ‹MF
üzerinden Türkiye’nin boynuna at›lan
bo¤ucu kement de iﬂte iﬂlevini tam bu
noktada göstermektedir. Ecevit’in ABD’ye
gezisinin tüm gündemi ve iﬂlevi buydu.
Gezinin hemen sonras›nda yüksek miktarl›
‹MF kredileri onayland›¤›na ve ABD’nin
onay› olmaks›z›n ‹MF’nin bunu yapmas›
olanaks›z oldu¤una göre, dayatmalar›n
sonuç verdi¤ine, tüm isteksizliklerine karﬂ›
Türkiye’yi yönetenlerin buna raz›

edildiklerine kesin gözüyle bakabiliriz.
ABD’nin sihirli eli ya da
‹MF kementi
Ayn› çerçevede, ayn› dayatmalarla
bütünlük oluﬂturan baﬂka önemli geliﬂmeler
de var. AGSP konusunda y›llard›r süren ve
aﬂ›lmaz gibi görünen güçlükler, ABD’nin
sihirli eli de¤er de¤mez Türkiye
cephesinden bir anda çözülüverdi. Hemen
ard›ndan K›br›s ve Ege sorunlar›n›n
çözümü gündeme girdi. Y›llard›r
kangrenleﬂmiﬂ bu sorunlarda bir anda
büyük bir yumuﬂama yaﬂand› ve birkaç ay
öncesiyle k›yaslanamaz ad›mlar at›ld›.
Elbette bu ﬂaﬂ›rt›c› gibi görünen
geliﬂmelerin gerisinde bir kez daha
ABD’nin dolays›z müdahalesi ve
dayatmalar› vard›.
Gizli diplomasiyle saklananlar› ‹MF ve
Dünya Bankas›’n›n kararlar› bütün aç›kl›¤›
ile ortaya koymaktad›r. Zira tüm bu
geliﬂmelere, Arjantin’den 1.3 milyar dolar
yeni borcu esirgeyerek onu iflasa
sürükleyen ‹MF’nin cömertçe sundu¤u yeni
borçlar eﬂlik etti (Türkiye’nin “‹MF’deki
kotas›ndan yüzde 1500 daha fazla oranda”
ve ‹MF’nin dünya ölçüsündeki toplam
kredi kapasitesinin tam› tam›na üçte biri
kadar!..). Bu yeni borçlar yüksek faizlere
ve “10 günde 10 yasa” türünden ard›
arkas› kesilmeyen a¤›r siyasal koﬂullara
ba¤lanm›ﬂ olsa bile, sonuçta Arjantin’den
esirgenenin Türkiye’ye misliyle sunulmas›,
bu al›ﬂ›lmad›k cömertlik, d›ﬂ politika
sorunlar›yla ba¤lant›l› bir sat›n alma yolu
ve durumuydu.
Önden y›l›n diplomasi olay› olarak
sunulan Ecevit’in son ABD gezisi
öncesinde ve s›ras›nda iﬂbirlikçi cepheden
üzerine en çok laf edilen konu, Türkiye
ile ABD aras›ndaki iliﬂkilerin “stratejik
ortakl›k” düzeyine ç›kar›lmas›yd›. Oysa
eski baﬂkan Clinton’un ‘99 Kas›m’›nda
gerçekleﬂen gösteriﬂli Türkiye gezisi
esnas›nda bu nitelikte bir ortakl›¤›n
y›llardan beridir var oldu¤u aç›klanm›ﬂ ve
bunun iﬂlevi de, “Türkiye ve ABD’nin
öncelikle Ortado¤u, Kafkaslar, Balkanlar
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konumudur. Bu iki olgu bir arada
ve Do¤u Akdeniz’de” birlikte hareket
etmeleri olarak tan›mlanm›ﬂt›. Bunu, an›lan düﬂünüldü¤ünde ve buna bir de NATO
üyeli¤i (önümüzdeki günlerde bunun 50.
bölgelerde ve art› Orta Asya’da,
y›l›na giriliyor) eklendi¤inde, Türk
Türkiye’nin ABD ç›kar ve ihtiyaçlar›
burjuvazisinin halk›m›z ve bölge halklar›
do¤rultusunda hareket etmesi olarak
karﬂ›s›nda üstlendi¤i u¤ursuz gerici rolün
anlamak gerekirdi ve olup bitenin de
çerçevesi daha iyi anlaﬂ›l›r. Elbette o bunu
somut olarak gösterdi¤i gibi durum tam›
gerici s›n›f ç›karlar› do¤rultusunda ve
tam›na budur. ABD iﬂbirlikçisi ve onun
gelece¤ini güvenceye almak üzere yap›yor.
ç›karlar›n›n bölgesel bekçisi olarak Türk
burjuvazisi, kriz k›skac› ve gelecek kayg›s› Tam da bu ayn› nedenle, ona karﬂ›
stratejik kavray›ﬂa dayal› ciddi bir
çerçevesinde, kendisini bunun gereklerine
devrimci
giderek daha çok
Baﬂta Ortado¤u halklar› olmak üzere
mücadele de,
uyarl›yor. D›ﬂ
Türkiye’yi çevreleyen co¤rafyada yer alan tüm
tarihsel ve
politika
bölge halklar›yla devrimci birlik ve
güncel
alan›ndaki
dayan›ﬂmaya dayal› yak›n iliﬂkiler,
boyutlar›yla bu
çözümsüz
emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› ciddi bir
iliﬂkileri, bunun
sorunlar
devrimci stratejinin olmazsa olmaz koﬂuludur.
stratejik ve
dizisinin, 11
Günümüzün olaylar›, bu tür bir bölgesel
taktik planda
Eylül sonras›nda
devrimci birlik ve dayan›ﬂma cephesi
ortaya ç›kard›¤›
ve tam da
yarat›lmaks›z›n gelecekte emperyalizmin devrimi
görev ve
ABD’n›n ç›kar,
bo¤maya yönelik sald›r› ve müdahalelerini
sorumluluklar›
tercih ve
püskürtmenin ne denli güç olaca¤›na bugünden
özenle hesaba
dayatmalar›
›ﬂ›k tutmaktad›r.
katmak
do¤rultusunda,
durumundad›r.
h›zl› bir çözüm
Savaﬂa ve sald›rganl›¤a karﬂ›
sürecine al›nm›ﬂ olmas› da bunu
mücadelede Ortado¤u halklar›yla yak›n
göstermektedir.
iliﬂkiler ve eylemli bir devrimci
Böylece “stratejik ortak”l›¤›n gerçekte
dayan›ﬂma, dönemin en acil ve önemli
stratejik uﬂakl›k, Türkiye’yi çevreleyen
görevlerinden biridir. Daha genel planda
bölgelerde Amerikan emperyalizminin
ise, baﬂta Ortado¤u halklar› olmak üzere
ç›karlar›na stratejik bekçilik anlam›na
Türkiye’yi çevreleyen co¤rafyada yer alan
geldi¤i de bir kez daha aç›kl›k
tüm bölge halklar›yla devrimci birlik ve
kazanmaktad›r. ABD Türkiye’yi bölgedeki
“en güvenilir iki müttefikinden biri” olarak dayan›ﬂmaya dayal› yak›n iliﬂkiler,
emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› ciddi
görmektedir. ‹kincisinin ‹srail oldu¤u ve
bir devrimci stratejinin olmazsa olmaz
bu ülkenin ABD’nin ç›kar ve ihtiyaçlar›
do¤rultusunda aktif roller üstlenebilmesinin koﬂuludur. Günümüzün olaylar›, bu tür bir
bölgesel devrimci birlik ve dayan›ﬂma
zorunlu s›n›rlar› bulundu¤u düﬂünülürse,
cephesi yarat›lmaks›z›n gelecekte
geriye güvenilirlikten öte en iﬂe yarar tek
emperyalizmin devrimi bo¤maya yönelik
müttefik olarak gerçekte yaln›zca Türkiye
sald›r› ve müdahalelerini püskürtmenin ne
kalmaktad›r.
Daha da önemlisi, Türk burjuvazisinin denli güç olaca¤›na bugünden ›ﬂ›k
tutmaktad›r.
yaln›zca dünyan›n emperyalist efendisiyle
de¤il fakat ayn› zamanda bölgenin
Güncel durumu belirleyen iki
sald›rgan ç›ban baﬂ› ülkesi olarak siyonist
temel önemde geliﬂme
‹srail ile de “stratejik ittifak” iliﬂkisi
içinde olmas›d›r. Dünyan›n ve bölgenin en
gerici ve sald›rgan güçleriyle davran›ﬂ ve
Bu genel çerçeveden de hareketle
kader birli¤i, Türk burjuvazisinin bugünkü
geliﬂmelerin Türkiye üzerinden daha
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güncel ve somut yans›malar›na geçelim.
Türkiye’nin yak›n gelece¤inde olaylar›n
izleyece¤i seyir de¤erlendirilirken
gözönünde bulundurulmas› gereken temel
önemde iki güncel veri var önümüzde.
Bunlardan ilki, ABD emperyalizminin Orta
Asya ve Ortado¤u eksenli olarak gündeme
getirdi¤i sald›rganl›k ve savaﬂ politikas›;
öteki ise, ‹MF ile imzalanan üç y›ll›k yeni
sosyal y›k›m ve kölelik anlaﬂmas›d›r.
‹lki, Türkiye’yi ABD emperyalizminin
bölge halklar›na karﬂ› bir sald›r› ve savaﬂ
üssü haline getirmekle kalmamakta, Irak
üzerinden aç›kça ortaya at›ld›¤› gibi, onu
bizzat emperyalizmin hesab›na savaﬂa
sürüklemek niyet ve hesaplar›n› da
içermektedir. ‹kincisi ise, iﬂçi s›n›f› ve
emekçilere yönelik sald›r›lar›n
a¤›rlaﬂt›r›lmas›, bunun Türkiye’yi emperyalist
sömürü ve ya¤maya engelsizce açacak bir
dizi köleci düzenleme ve uygulamayla
birleﬂtirilmesi anlam›na gelmektedir.
Türkiye’nin bugününü ve yak›n
gelece¤ini belirleyecek olan biri d›ﬂa öteki
içe yönelik bu iki temel önemde olay,
birbiriyle de s›k› s›k›ya ba¤lant›l›d›r.
Ekonomik kriz k›skac›nda k›vranan ve
krizden ç›k›ﬂ ad›na ülkenin tüm gelece¤ini
‹MF ve Dünya Bankas›’na ipotek eden
Türk burjuvazisi, böylece, ABD
emperyalizminin bölgesel ç›kar ve
ihtiyaçlar›na yeni bir düzeyde hizmet
etmek zorunlulu¤u ile yüzyüze
kalmaktad›r. Amerikan yönetimi aç›kça
‹MF deste¤inin sürmesi ile Irak’a yönelik
bir savaﬂta Türkiye’den istekleri aras›nda
dolays›z bir ba¤ kurmaktad›r.
Kürt sorunuyla ba¤lant›l› gerici
kayg›lar ve bölge iliﬂkilerinde
yolaçabilece¤i öteki riskler nedeniyle
Irak’a yönelik bir savaﬂa çok istekli
olmayan Türkiye’nin yönetenleri, buna
karﬂ›n, ABD’nin bu konudaki
dayatmalar›na direnecek güçte de¤iller ve
bunu daha ﬂimdiden göstermiﬂ
bulunmaktad›rlar. Tarihsel ba¤›ml›l›k
iliﬂkilerinin genel çerçevesi kadar güncel
ekonomik kriz ve ‹MF k›skac›, tüm
s›zlanmalar›na ve aksi yöndeki

temennilerine karﬂ›n sonuçta onlar›
ABD’nin iradesine boyun e¤meye
sürüklemektedir. Genel uluslararas› güç
dengeleri ve baﬂka baz› geliﬂmeler ABD’yi
Irak’a yönelik bir savaﬂtan al›koyamazsa
e¤er, Türkiye bu savaﬂ›n ana sald›r› üssü
olmakla kalmayacak, Türk ordusu da
Güney Kürdistan sorununu bahane ederek
ABD emperyalizminin hizmetinde bu
savaﬂa bizzat kat›lacakt›r.
Her iki sorunun bir arada Türkiye’nin
iç politik yaﬂam›ndaki sonuçlar› ise
kendini bask›, terör ve yasaklar rejiminin
daha da a¤›rlaﬂmas› olarak gösterecektir.
‹ﬂçi s›n›f› ve emekçilerin çal›ﬂma ve
yaﬂam koﬂullar›n› sürekli a¤›rlaﬂt›ran,
ülkeyi bölgede emperyalizmin sald›r› ve
savaﬂ üssü haline getiren sermaye s›n›f›n›n
baﬂka bir seçene¤i de yoktur. Güncel
geliﬂmeler bunu somut olarak
göstermektedir. AB makyaj› çerçevesinde
yap›lan anayasa de¤iﬂikli¤inin iç yüzünün
uyum yasa tasar›lar›yla ortaya ç›kmas›,
Kürt halk›n›n ana dilde e¤itim türünden en
masum demokratik istemleri karﬂ›s›nda
sergilenen aﬂ›r› tahammülsüzlük ve
uygulanan terör, bunun güncel örnekleridir.
‹ç ve d›ﬂ durum, rejimde kontrollü bir
yumuﬂama manevras›na bile olanak
tan›mamaktad›r. Tersine, son derece
gerçekçi bir tutumla burjuvazi ve onun
ad›na ülkeyi yönetenler dizginleri s›k›
tutmaktad›rlar. ‹ﬂbirlikçi burjuvazi, bask›
ve terör ayg›t›n› yasal ve kurumsal
bak›mdan güçlendirerek, iﬂçilerin ve
emekçilerin hak arama çabalar›n› dolays›z
bask›n›n yan› s›ra hain sendika a¤alar›n›n
yard›m›yla boﬂa ç›kararak, reformist solun
her çeﬂidinin do¤rudan ve dolayl›
hizmetinden en iyi biçimde yararlanarak ve
bu arada devrimci ak›m› hepten
etkisizleﬂtirerek, bugünkü denetimini
korumaya çal›ﬂmakta ve yak›n gelece¤in
çalkant›lar›na haz›rlanmaktad›r.
Güncel durumdan ç›kan
güncel görevler
D›ﬂar›da ABD emperyalizminin ç›kar ve
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ihtiyaçlar›n›n gerektirdi¤i davran›ﬂ çizgisi,
içerde üç y›ll›k yeni bir ‹MF sald›r›
program›, ve nihayet, bu iç ve d›ﬂ çizginin
engelsizce uygulanabilmesi için sürekli bir
bask›, terör ve yasaklar rejimi...
Türkiye’nin güncel durumunu ve yak›n
gelece¤ini karakterize eden politik sald›r›
tablosu kabaca budur.
Bu güncel durum önümüze, güncel
görevler olarak; emperyalist köleli¤e,
sald›rganl›¤a ve savaﬂa karﬂ› antiemperyalist mücadeleyi; emekçileri daha
a¤›r bir periﬂanl›¤a sürükleyen ‹MF sald›r›
program›na karﬂ› iktisadi ve sosyal
istemler u¤runa mücadeleyi; ve nihayet,
bask›, terör ve yasaklar rejimine karﬂ›
temel demokratik hak ve özgürlükler
mücadelesini koymaktad›r.
Bu çok yönlü mücadeleler gerçekte
organik bir bütündür. Bunlar güncel planda
yürüyen ayn› s›n›fsal sald›r›n›n farkl›
boyutlar›na karﬂ›l›k düﬂmektedirler ve
zorunlu olarak birlikte ele al›nmak
durumundad›rlar. Olaylar›n seyri belli bir
anda birinden birini nispeten ön plana
ç›karsa bile, bu ötekilerin önemini hiçbir
biçimde ortadan kald›rmaz.
Öte yandan, bu mücadelelerin kesiﬂti¤i
ana s›n›fsal hedefler, iﬂbirlikçi burjuvazi
ve onun s›rt›n› dayad›¤› emperyalizmdir.
Bu nedenledir ki, birbirinden kopar›lamaz
bu görevler ancak devrimci iktidar
mücadelesi bak›ﬂaç›s›yla ele al›nd›¤›
ölçüde devrimci bir anlam taﬂ›yabilir,
devrimci sürecin ilerletilmesi sonucunu
do¤urabilirler.
Devrimci iktidar perspektifine dayal› bu
bütünselli¤in ilkesel ve pratik önemi,
reformist sol ak›mlar›n mevcut konumu
üzerinde daha iyi anlaﬂ›labilir. Reformist
ak›m›n farkl› bileﬂenlerine daha yak›ndan
bak›ld›¤›nda, onlar› karakterize eden
ay›rdedici davran›ﬂ›n, tam da bu güncel
görev alanlar›ndan birinden birini kendileri
için baﬂl› baﬂ›na bir mücadele platformu
haline getirmeleri oldu¤u görülür. Dahas›,
tam da reformist konumlar›ndan
beklenece¤i gibi onlar, bu s›n›rl› hedef ve
görevlerin gerçekleﬂmesinde dahi düzen

güçlerine ya da kurumlar›na bel
ba¤larlar.
Bunu bu ak›mlar üzerinden somut
olarak örnekleyebiliriz de. Dönemsel antiemperyalist görevlerin son derece dar bir
burjuva milliyetçi yorumu bize Perinçekçi
‹P’i verir ve bu çevrenin tüm gelecek
beklentisi, düzen ordusu destekli
parlamenter hayaller üzerine kuruludur. 28
ﬁubat ﬂakﬂakç›l›¤› ve ordu yalakal›¤› bu
konum ve tutumun somut bir ifadesidir.
Güncel boyutlar içine s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ bir
ekonomik ve sosyal haklar mücadelesi bize
liberal iﬂçi politikac›l›¤›n›n temsilcisi
olarak EMEP’i verir ve y›llar›n aç›kça
gösterdi¤i gibi onun tüm hesaplar› da
sendika bürokrasisi üzerine kuruludur.
Hararetli EP kuyrukçulu¤u, üstelik döne
döne yaﬂananlara ra¤men bu çizginin
›srarla sürüdürülmesi, somutta karﬂ›l›ks›z
kalmas› baﬂtan kesin olan bu hesab›n bir
ifadesidir. Pratikte boﬂ laf olarak kalan
burjuva liberal s›n›rlarda bir demokrasi
mücadelesi ise tam› tam›na ÖDP demektir
ve rejimin yumuﬂamas›ndan umudunu
keseli beri o tüm umudunu art›k içerde
sosyal-demokrasiye ve d›ﬂarda AB
emperyalizmine, onun “Kopenhag
Kriterleri”ne ba¤lam›ﬂt›r. Bu ise onun
tümden iﬂlevsizleﬂmesi ve gereksizleﬂmesi
demektir. Nitekim uzun zamand›r bir iç
kriz içinde bulunmas›, ﬂu günlerde bir iç
çözülme yaﬂamas› da bu akibeti teyid
etmektedir. Türk devletine teslim olmuﬂ ve
onu bir ﬂeylere yöneltebilsinler diye de
tüm umudunu ABD ve AB emperyalizmine
ba¤lam›ﬂ PKK’y› ÖDP’nin yan›na,
solculu¤u gitgide seyirlik bir yar›-ayd›n
oyununa çeviren S‹P-TKP’yi ise EMEP ile
Perinçekçi ‹P aras›nda bir yere koydunuz
mu, günümüz reformist ak›mlar tablosunu
da tamamlamam›ﬂ ve yerli yerine oturtmuﬂ
olursunuz.
Bu kadar›n› söylemiﬂken ﬂunu da
ekleyelim. Bu ak›mlar›n her biri,
izledikleri çizginin somut durumuna göre
burjuvazinin ﬂu veya bu kesimine, burjuva
düzenin ﬂu veya bu kurumuna bel ba¤l›yor
olsalar bile, tümünü kesen ortak bir payda
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var ve bu burjuva parlamentarizmidir.
Sonuçta orta s›n›f karakterli ak›mlar olarak
düzenle ve devletle bar›ﬂ›kt›rlar (ya da
art›k bu çizgiye gelmiﬂlerdir) ve temel
siyaset yöntemi ve arac› olarak burjuva
parlamentoculu¤unu esas almaktad›rlar.
Bugünkü güç ve konumlar› onlara bu
olana¤› vermese de (ve belki içlerinden bir
ikisi hariç hiçbir zaman vermeyecek gibi
görünse de) sonuçta bu böyledir.
Reformist sol ve sendika bürokrasisi,
bugün kitle hareketinin önünü t›kayan,
onun geliﬂme dinamiklerini felce u¤ratan
iki temel odak durumundad›rlar. Bu
nedenle, bunlar›n her birine karﬂ› kendi
konum ve özelliklerinin gerektirdi¤i türden
bir sistematik mücadele vermek, dönemin
devrimci görevlerini baﬂar›yla
üstelenebilmenin ve kitle mücadelesini
geliﬂtirebilmenin zorunlu koﬂuludur.
Geleneksel küçük-burjuva devrimci
ak›mlar›n yaﬂamakta oldu¤u gerileme ve
çözülme, yaﬂad›klar› tüm çürümeye ra¤men
reformist ak›mlara kendili¤inden bir alan
aç›yor. Onlar› tuttuklar› alanlarda
geriletmek, olaylar›n etkisiyle gitgide
y›rt›lan maskelerini tümden düﬂürmek,
içinden geçmekte oldu¤umuzun dönemin
en önemli ve öncelikli görevlerinden
biridir.
Terbiye edilerek denetim alt›na
al›nan güçler tablosu
Güncel siyasal tabloya bakarken,
paradoksal gibi görünen temel önemde bir
gerçe¤i de gözönünde bulundurmak
durumunday›z. Bir yanda kriz içinde
debelenen, ‹MF’den üç kuruﬂ yeni kredi
alabilmek için onun en onur k›r›c›
dayatmalar›n› bile harfiyen yerine getiren,
kendisi için getirebilece¤i a¤›r risklere
ra¤men ABD’nin ç›kar ve ihtiyaçlar›na
dayal› bir savaﬂa kat›lmak ak›betiyle
yüzyüze bulunan acz içinde ve iflas
halinde bir düzen ve devlet gerçekli¤i var.
Fakat öte yandan, bu ayn› devlet ve
düzen, bugün iﬂçi s›n›f›n› ve emekçileri
büyük ölçüde kontrol edebilme baﬂar›s›

göstermekle kalmamakta, yan› s›ra,
özellikle 28 ﬁubat müdahalesinden beri,
kendisine muhalif ya da kendisi için ﬂu
veya bu ölçüde sorun ve s›k›nt› kayna¤›
oluﬂturan çeﬂitli ak›mlar› büyük ölçüde
terbiye etmeyi ve denetim alt›na almay› da
baﬂarm›ﬂ bulunmaktad›r.
Bu ikinci durumu somut olarak
örnekleyelim.
‘90’l› y›llar›n ilk yar›s›nda rejimin iç
dengeleri bak›m›ndan ciddi bir s›k›nt›
kayna¤› haline gelmiﬂ dinsel gericilik
gelinen yerde art›k büyük ölçüde terbiye
edilmiﬂ, dahas›, üstelik bir de birbirleriyle
u¤raﬂan iki parti halinde bir bölünmeyle
yüzyüze b›rak›lm›ﬂt›r. Dinsel gericili¤in bu
iki partisi art›k birbirlerini daha çok
suçlay›p karalayarak burjuvaziye ve onun
ad›na ülkeyi yöneten gerçek güç
odaklar›na yaranmaya çal›ﬂmaktad›rlar.
‘80’li y›llar›n ortas›ndan yak›n zamana
kadar rejim için en büyük sorun oluﬂturan
Kürt hareketi ise, PKK üzerinden en utanç
verici bir teslimiyet çizgisine çekilmiﬂ,
gelinen yerde neredeyse tümüyle zarars›z
hale getirilmiﬂtir. ‹mral› teslimiyetiyle
birlikte, PKK’n›n Kürt halk kitleleri
üzerindeki etkisi ve denetimi düzen ve
devlet için art›k bir tehlike olmaktan çok
bir imkana dönüﬂmüﬂtür. Bu imkan›n
verdi¤i bir pervas›zl›klad›r ki, rejim art›k
Kürt halk›n›n en masum kültürel hak
istemlerini bile en kaba bir tutumla
reddebilmekte, bunu bask› ve terörle
karﬂ›layabilmektedir.
Üçüncü bir örnek sendika
bürokrasisinin durumudur. Sendika
konfederasyonlar› ve ba¤l› sendikalar,
özellikle 28 ﬁubat’la birlikte
gerçekleﬂtirilen manevralar›n ard›ndan,
bugün art›k her aç›dan sermayenin ve
devletin denetimi alt›ndad›rlar. Bundan da
öte içlerinden baz›lar› (somut olarak Türk‹ﬂ) art›k devletin güdümlü ve uyumlu
uzant›s› olarak hareket etmektedirler.
Bugün ÖDP’nin tepesini tutan liberal
soysuz tak›m›n›n da özel çabas› ve
katk›s›yla, önceki y›llarda bir ölçüde olsun
mücadele etkeni olan KESK de bugün
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sendika bürokrasisinin geneliyle bu ayn›
konumu paylaﬂmaktad›r.
Sol hareketle devam ediyoruz.
Reformist ak›mlar›n tümü bugün tam
olarak düzenin icazet sahas› içine
çekilmiﬂler ve düzen için art›k hiçbir
sorun oluﬂturmayacak düzeyde terbiye
edilmiﬂlerdir. Geride kalan y›l içerisinde
gerçekleﬂen F tipi sald›r›s›, düzenin bu
do¤rultuda ne büyük bir mesafe katetti¤ini
bu ak›mlar›n utanç verici tutumlar›
üzerinden somut olarak gösterdi.
Reformist sol partilerin istisnas›z tümü de
gelinen yerde art›k her türlü devrimci
düﬂünce, de¤er ve kayg›dan tamamen
kopmuﬂlard›r.
Geleneksel devrimci-demokrat sol
ak›mlar ise bir baﬂka yoldan düzen için
sorun olmaktan gitgide ç›kmaktad›rlar.
‘90’l› ilk y›llarda ﬂu veya bu ölçüde
toparlanma baﬂar›s› gösteren bu ak›mlar,
‘90’l› y›llar›n ikinci yar›s›ndan beri sürekli
bir gerileme içindeydiler ve gelinen yerde
içlerinden baz›lar› siyasi yaﬂamdan gitgide
silinmektedirler. Herﬂeye ra¤men
tutunmaya çal›ﬂanlar›n ise, yaﬂad›klar› a¤›r
t›kan›kl›¤› ve iç s›k›nt›lar› bir dönem için
olsun aﬂabileceklerini gösteren ciddi ve
inand›r›c› bir belirti yoktur ortada.
Aﬂ›lamayan yap›sal zaaflar›n ve
devletin fiziki tasfiyeden öteye amaçlara
dayal› sistematik sald›r›lar›n›n geleneksel
sol ak›mlar üzerindeki a¤›r tahribat› bugün
art›k çok daha iyi görülebilmektedir.
‹çlerinden baz›lar›, düne kadar kendilerine
mevcut ak›beti yaﬂatan temel etkenlerden
biri tam da bu de¤ilmiﬂcesine, bugün
yeniden utangaçça Kürt hareketinin
kuyru¤una yap›ﬂarak tutunmaya
çal›ﬂ›yorlar. Fakat bu onlar için bir ç›k›ﬂ
yolu olmak bir yana, bunda ›srar ederlerse,
tasfiyeci uçurumun dibine boylu boyunca
yuvarlanmalar›ndan baﬂka bir sonuç
yaratmayacakt›r.
Netleﬂen tablo ve doldurulmay›
bekleyen boﬂluk
Büyük ölçüde son 4-5 y›lda, yani tam

da ekonomik ve sosyal krizin daha da
a¤›rlaﬂt›¤› bir zaman kesitinde yarat›lan bu
tabloya toplu olarak bak›ld›¤›nda, sonuç
düzen pay›na kuﬂkusuz önemli bir
baﬂar›n›n göstergesidir. Fakat bu sorunlar›n
çözülmesi de¤il, yaln›zca bu sorunlarla
ba¤lant›l› olarak oluﬂan ak›mlar›n denetim
alt›na al›nmas› anlam›na gelen bir
baﬂar›d›r. Sorunlar ise yerli yerinde
durmakta, dahas› gitgide
a¤›rlaﬂmaktad›r.
Bu ak›mlar üzerinde kurulmuﬂ denetim
k›sa vadede kitlelerin de denetim alt›nda
tutulmas› gibi bir sonuç yaratsa bile, bu
geçici bir durum olmaya mahkumdur. Zira
soruna bir baﬂka yan›ndan bak›ld›¤›nda,
buradaki baﬂar›n›n yeni sorunlar için bir
zemin anlam›na da geldi¤ini görmek güç
de¤ildir. Bu denli kolay terbiye edilmiﬂ bir
dinsel gericilik, ihanetini bu denli kaba
biçimde sergileyen bir sendika bürokrasisi,
ad›n› ve varl›k nedenini bile inkar
noktas›na düﬂürülmüﬂ bir Kürt hareketi,
düzen icazetinin dar cenderesine
s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ bir reformist sol partiler
gerçekli¤i, ayn› zamanda, tümü de düzenin
hizmetindeki bu ak›mlar›n kitleler nezdinde
inand›r›c›l›klar›n› gitgide yitirmeleri
anlam›na da gelmektedir.
Bunu, tablonunun giderek netleﬂmesi,
yüzlerdeki maskelerin düﬂmesi,
geliﬂmelerin etkisi alt›nda her ak›m›n
giderek yerli yerine oturmas› olarak da
tan›mlayabiliriz. Bu ise, görev ve
sorumluluklar›n hakk›n› veren gerçek bir
devrimci alternatifin h›zla güçlenmesi için
koﬂullar›n olgunlaﬂmas› demektir.
Partimiz yaln›zca genel misyonunu
de¤il, fakat dönemsel sorumlulu¤unu da bu
tablo üzerinden daha derinden duymakta
ve kavramaktad›r. Sahte alternatiflerin ﬂu
veya bu nedenle güç ve itibar kaybetti¤i
bir dönemde, gerçek devrimci s›n›f
alternatifini temsil eden bir parti olarak
öne ç›kman›n tam zaman›d›r ve partimiz
sa¤lad›¤› geliﬂme birikimiyle buna her
zamankinden daha çok haz›r
durumdad›r.
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Zor dönemin olanaklar›
ve sorumluluklar›
Düzenin en ufak bir muhalefete dahi
tahammül edemedi¤i bir süreci yaﬂ›yoruz.
Özellikle ‹MF-TÜS‹AD program›n›n iflas›n›
tescil eden kriz (Kas›m 2000 ve ﬁubat 2001
çöküntüleri) sonras› süreç, herhangi bir
muhalefetin kald›r›lamamas›n›n nesnel
zeminini oluﬂturuyor. Çok yönlü sald›r›lar›n
y›k›c› sonuçlar›n› an be an iliklerimizde
hissediyoruz. Alanlara ç›kabilen, fakat
siyasallaﬂma düzeyi pek ileri olmayan kitleler
bile, “topyekün sald›r›” diye isimlendiriyor
yaﬂan›lan durumu. Sald›r›n›n en belirgin
ayaklar›ndan birini devletin sistematik bask›
ve terörü oluﬂturuyor. Ve elbette bunun
baﬂl›ca fiziki hedefi yine devrimci siyasal
çal›ﬂma ve devrimci yap›lard›r.
Sermaye iktidar›n›n azg›nlaﬂan sürekli
sald›r›lar›na karﬂ›n, s›n›f ve emekçi kitlelerde
anlaml› bir hareketlilik yaﬂanm›yor. ‘90’l›
y›llar boyunca, s›k s›k yaﬂansa bile k›sa
zamanda sönümlenen kitlesel (fakat mevzi)
patlamalar d›ﬂta tutulursa, s›n›f ve emekçi
hareketinin gidiﬂat›nda bir de¤iﬂiklik söz
konusu de¤il. Kitle hareketi geri ve parçal›
karakterini koruyor. Tabloda de¤iﬂen belki de
tek olgu, patlama dönemlerinde ortaya ç›kan
olanaklar zemini üzerinden güç toplayan sol
hareketin gelinen yerde bir hayli güç kayb›na
u¤ram›ﬂ olmas›d›r. Bu, devlet teröründe bir
hafiflemeyi getirmiyor tabii ki. Tersine, bask›
ve terörün belli güçlere/alanlara dönük olarak
daha da yo¤unlaﬂt›r›lmas› sözkonusu. Örne¤in
legal alana yönelik sald›r›lar, zindan
katliamlar›...
Zorlu koﬂullar, partinin sorumluluklar›n›n
a¤›rlaﬂmas› demektir. Düﬂmana verilebilecek
en anlaml› ve geriletici yan›t, en küçük bir
olana¤› dahi güce dönüﬂtürmek, devrimci
faaliyete ola¤an dönemlerden daha büyük bir
›srarla as›lmakt›r. Kitle hareketinin gidiﬂat›n›
ve yo¤un terörü vb.’ni elbette gözard›

edemeyiz. Bu koﬂullarda örgütsel iç yaﬂam,
güvenlik vb. alanlarda en tam ilkeli ve tutarl›
bir tutum sergilenmek durumundad›r.
Örgütsel gücün varolan düzeyini ayakta
tutabilmek için azami çaba gösterilmelidir.
Zira bu alandaki kay›plar çal›ﬂmada da
yans›mas›n› bulacak, bizim koﬂullar›m›zda
büyük boﬂluklar do¤uracakt›r. Fakat bu asla
bir içe kapanma sonucu do¤urmamal›d›r.
Tersine, ayakta kalman›n ve gücü büyütmenin
yegane sa¤l›kl› zemini devrimci faaliyettir.
Komünist ‹ﬂçi Partisi için bunun ad›, siyasal
s›n›f çal›ﬂmas›d›r.
Partili düzeye yak›ﬂ›r bir siyasal s›n›f
çal›ﬂmas› için gerekli örgütsel güç ve
olanaklara sahip oldu¤umuzu iddia edemeyiz.
Halihaz›rda s›n›rl› güçler üzerinden
sürdürüyoruz çal›ﬂmam›z›. Bu, kesinlikle
birkaç y›l önceki durumumuzla yap›lan bir
k›yaslamadan ç›kar›lan bir sonuç de¤il,
dönemin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak çerçevesinde
bak›ld›¤›nda kolayl›kla görülebilecek bir
durumdur. Kuruluﬂ Kongresi sonras›nda
verdi¤imiz kay›plar büyük önem taﬂ›sa da,
bugün bu kay›plar›n yaratt›¤› sorunlar›
önemli ölçüde geride b›rakm›ﬂ bulunuyoruz,
boﬂlu¤u tümüyle telafi edebilecek
durumday›z.
Çal›ﬂma yürüttü¤ümüz alanlarda düne göre
çok daha nitelikli olanaklar birikmiﬂtir.
Yürütülen genel propaganda-ajitasyon
faaliyetine olan ilgi, kitle ba¤lar›n›n (düzeyi
elbette önemlidir, ancak kazanmak gibi bir
sorunu olan yap› için varl›¤› hayatidir)
yayg›nl›¤›, platform giriﬂimlerinin ald›¤›
mesafe, etkinliklerimize kat›l›m›n nicelik ve
niteliksel düzeyi vb. olgular bunu
göstermektedir. Öte yandan, s›n›f çal›ﬂmas›
içindeki güçlerimiz, genelde devrimci s›n›f
kimli¤ini belli ölçülerde taﬂ›yan emekçi
kökenli güçlerdir.
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Bunlarla birlikte, zorlu¤u bir yana nesnel
koﬂullar da belli avantajlar sunmaktad›r. Kitle
hareketinin de¤iﬂmeyen gidiﬂat›na ra¤men,
özellikle son birkaç y›l›n ‹MF-TÜS‹AD
tasar›ml› iktisadi-sosyal sald›r›lar› ve bunlar›n
süreklili¤ini sa¤lamak için yarat›lan ve
beslenen siyasal atmosfer, iﬂçi s›n›f› ve
emekçi kitlelerde önemli bir öfke ve birikime
yol açm›ﬂt›r. Düzene ve gelece¤e dair
umutlar neredeyse yok olmuﬂtur. Bunun
kendisi, iﬂçi ve emekçilerin hiç de¤ilse belli
kesimlerinde (ki bizim de önem verdi¤imiz,
yöneldi¤imiz örgütlü kesimlerdir) bir ç›k›ﬂ ve
mücadele aray›ﬂ› yaratmaktad›r. Buna dair
çarp›c› örneklerle platform vb. iﬂçi
toplant›lar›nda karﬂ›laﬂmaktay›z.
K›sacas›, hem öznel hem de nesnel
planda önemli imkanlar birikmiﬂ durumdad›r.
Zorlu koﬂullar ve potansiyelin dura¤anl›¤›
bizi aldatmamal›d›r. Birincisi, zorlu koﬂullar
yüklerden, zaaf ve zay›fl›klardan ar›nman›n,
örgütsel yaﬂamdaki boﬂluk alanlar›ndan
s›yr›lman›n, yeniden inﬂay› daha sa¤lam ve
güçlü temeller üzerinde geliﬂtirmenin
tetikleyicisidir. ‹kincisi, potansiyel imkanlar,
sebatkar bir sistemli yöneliﬂle
hareketlendirilebilecek, güce
dönüﬂtürülebilecek olgunluktad›r.
Ayr›ca elimizde, o güne kadarki
birikimimizi yeni bir düzeyde sentezleyen
teorik-programatik, ideolojik-politik, taktikörgütsel vb. tüm alanlarda bir niteliksel
s›çrama anlam›na gelen Kuruluﬂ Kongresi
ürünleri var. Bu aç›dan herhangi bir konuda
eksiklikten söz edilecek bir durum sözkonusu
de¤ildir.
Bu verili koﬂullar, hayati önem taﬂ›yan bir
organizasyonun içiçe geçmiﬂ parçalar›ndaki
davran›ﬂlar›m›z› da belirleyecektir elbette.
Öncelikle kurumsallaﬂmak ve bu zemin
üzerinde tan›ml› iliﬂkileri e¤itmek, bir nevi
kadrolaﬂmak sorunu var. Kurumsallaﬂmak,
varolan güç ve imkanlar›n her düzeydeki
organizasyonunu, kolektiflerin geliﬂtirilmesini
anlat›r. Bu, örne¤in bölge organlar›n›n,
mahalli komitelerin oluﬂturulmas›d›r;
ajitasyon-propaganda ve pratik çal›ﬂma
birimlerinin kurulmas›d›r; e¤itim gruplar›
oluﬂturmakt›r; fabrika hücrelerine götürecek
ara örgütsel araçlar yaratmakt›r;

konumlanmak, güvenlik araçlar›n› yaratmak,
mali sorunlar› çözmektir, vb. Çal›ﬂma
içindeki yoldaﬂlar›m›z ancak bu zemin
üzerinde partili düzeye yaraﬂ›r bir nitelik
yakalayabilirler.
E¤itimin özel bir yan› da, önceliklerin
tespit edilip, her bir kadro ve kadro aday›n›n
parti birikimi ve marksist eserler üzerinden
sürekli olarak donat›lmas›d›r. Yeri gelmiﬂken,
bunu salt bireysel çabaya b›rak›labilecek bir
alan olmad›¤›n› hat›rlatmakta fayda var.
Bireysel çabada en ileri düzeyde verim,
ancak kolektif bir yöneliﬂle yarat›lan sa¤lam
zemine dayan›larak al›nabilir.
‹kinci olarak, çal›ﬂma alan›na (bölgeye)
yönelik hedefli ve sistemli çal›ﬂma sorununa
e¤ilmek durumunday›z. Her mahalli alan
kendine göre özgünlükler taﬂ›r. Alan›
bütünlü¤ü içinde de¤erlendirmek, iktisadi,
sosyal, siyasal tablosunu oluﬂturmak, stratejik
konumdaki üretim birimlerini iyi seçmek,
kazan›lmas› ve oluﬂturulmas› gerken
mevzileri (sendikalar, dernekler, DKÖ’ler,
yerel yönetimler) tespit etmek, d›ﬂ›m›zdaki
siyasal güçlerin durumunu gözlemlemek vb;
mahalli çal›ﬂman›n yürütücüsü organ›n temel
önemdeki sorumlulu¤udur. Hedefli ve sistemli
çal›ﬂma, taktik ve stratejik öncelikleri
gözetecek tarzda, güçlerin tan›mlanm›ﬂ
hedeflere sab›rl› ve ›srarl› bir yöneliﬂi
anlam›na gelir. Bunu bir parças› olarak da
her bir yoldaﬂ›n belirli bir sorumluluk ve
görev alan› olmal›d›r. Da¤›t›c›, sonuç
almaktan uzak, geriye düﬂürücü bir tarzdan
ancak böyle kurtulunabilir.
Ve nihayet, ne kadar bu ikinci sorunun
içinde yer alsa da, önemli oldu¤u için ayr›
ele al›nmas› gereken bir nokta var: Alana
yönelik bir taktik politika oluﬂturmak, daha
do¤ru bir deyimle partinin dönemsel ve
güncel taktik politikas›n› alana özgülleﬂtirmek
ve hayata geçirmek sorununu çözebilmemiz
gerekiyor. Bu, elbette ilk iki sorunda mesafe
katetmekle mümkün. Fakat hem
kurumsallaﬂma, hem de hedefli-sistemli bir
faaliyetin varl›¤›n› koruyabilmesi ve
geliﬂmesi için de politikay› özgülleﬂtirip
hayata geçirebilmek, k›sacas› taktik politika
alan›nda ustalaﬂmak gerekiyor. Kapsaml› bir
sorun oldu¤u için burada de¤inebilecek
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durumda de¤iliz. Taktik politika ne demektir,
politikay› özgülleﬂtirmek ne demektir, taktik
politika nas›l özgülleﬂtirilir sorular›n›n ve
takti¤e dair her tür sorunun yan›t› hayli
ayr›nt›l› olarak Kuruluﬂ Kongresi Belgeleri/
Devrimci Takti¤in Sorunlar› kitab›nda ortaya
konulmuﬂtur. Bu kitaptaki tart›ﬂma ve
de¤erlendirmelerin sistemli bir e¤itimin
konusu edilmesi yeterli aç›kl›¤› sa¤layacakt›r.
Mahalli çal›ﬂma aç›s›ndan önemli bir
noktay› daha vurgulamak gerekiyor. Zorlu
dönemde iliﬂkileri tan›ml› hale getirmenin,
kitle ba¤lar›n› ço¤altman›n ve güçlendirmenin
önemini kimse yads›yamaz. ﬁayet alt›n›
çizdi¤imiz üç önemli alanda asgari bir baﬂar›
yakalayabilirsek, bu önemli noktada da
mesafe katedebilece¤iz. Göz önünde
bulundurmam›z gereken ﬂey, yaklaﬂ›mda
esnek, yap›c› ve kazan›c› olabilmektir. Öyle
insanlar vard›r ki, bugün için hareketsiz

olsalar bile, bizim etkimizde olmalar›
gelecekte ya da herhangi bir andaki
hareketlilikte bize çok önemli olanaklar
sunabilir. Bu tür iﬂçi-emekçi iliﬂkilerine
“bundan adam olmaz” diye bakmamal›,
ilgimizi esirgememeliyiz. Öte yandan öyle
iliﬂkiler vard›r ki, tan›ml› hale
getirebilece¤imiz uygun momenti
yakalayamad›¤›m›z için (erken davranmak,
geç kalmak) kaybetmemiz iﬂten bile olmaz.
Esnekli¤i ve isabetli yaklaﬂ›m› göstermek,
pratik içindeki yoldaﬂlar›n önemli bir
sorumlulu¤udur.
Zor dönemi gö¤üslemek, sermaye
iktidar›n› geriletmek, süreci kazan›mlarla
örmek (mevzi kazanmak, kadrolaﬂmak,
devrimci s›n›f temeline oturmak); örgütsel
alandaki boﬂluklar› doldurmakla, hedefli ve
sistemli çal›ﬂmayla ve taktik politikada
ustalaﬂmakla mümkündür.

‹deolojik-teorik e¤itim...
(Baﬂtaraf› s.13'de)
yapabilmek için dünyada ve ülkemizde taban
örgütlülükleri konusundaki olumlu ve
olumsuz deneyimleri içeren kaynaklara
ulaﬂmalı ve bunları önümüze çekmeliyiz.
Kendi deneyimlerimizi ve sınıf mücadelesinin
geçmiﬂ birikimini gözden geçirmeliyiz.
Rusya’da sovyetler, ‹talya’da iﬂçi konseyleri
vb. baﬂka deneyimleri bilmek, sorunu daha
iyi kavramamızın, daha etkili müdahalelerde
bulunmamızın imkanlarını geniﬂletecektir.
Üçüncüsü, do¤al olarak bu kolektif
e¤itim, teorik ve ideolojik meselelerle,
partinin politik çizgisinin kavranmasıyla ve
genel güncel geliﬂmelerle sınırlı olamaz.
Bunlar›n yan›s›ra, mücadelenin gerektirdi¤i
her türden önemli-önemsiz pratik beceri ve
yetenekleri kazanmak da kolektif
e¤itimimizin bir parças›d›r. Örne¤in,
propaganda ve ajitasyon temel önemde bir
çal›ﬂma arac›m›zd›r. S›n›f› örgütlemek ise
örgütçülükte ustalaﬂmay› gerektirir.
Çal›ﬂmam›z›n etkisini ve kapsam›n›
geliﬂtirmek bu alanlarda yetkinleﬂmemize
ba¤l›d›r. Bu ise, tek tek bireylerin
yeteneklerinin ötesinde kolektiflerin çözmesi

gereken bir sorundur.
‹htiyaçlar daha da uzat›labilir. Önemli
olan bunlar› belirlemek, çabam›z› s›n›f›n
örgütlenme ve mücadelesinde ortaya ç›kan bu
say›s›z ihtiyac› karﬂ›lamaya yo¤unlaﬂt›rmakt›r.
Bu konuda verili olanla yetinmemek, her
olanaktan yararlanmakt›r. Teorik, ideolojik ve
her türden e¤itime duydu¤umuz ihtiyaç,
bugünkü s›n›rlarda da anlaﬂ›lamaz. ‹ﬂçi
s›n›f›n›n iktidar mücadelesi için ihtiyaç olan
herﬂeyi edinmek, ö¤renmek e¤itimimizin
temel konusudur.
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‹deolojik-teorik e¤itim
sorunu
Devrimci sınıf, devrimci teori,
devrimci pratik ve parti
Siyasal mücadele sahnesine ç›kt›¤›m›z
andan itibaren devrimci s›n›f, devrimci teori
ve devrimci pratik aras›nda, birbirlerine
kopmaz biçimde ba¤l› iliﬂkiye çok özel bir
vurgu yap›yoruz. Proletaryan›n iktidar› almas›
ve sürdürüp geliﬂtirebilmesi için bu iliﬂkinin
do¤ru kurulmas›, gereklerinin hakk›yla yerine
getirilmesi gerekiyor. Aralar›ndaki diyalektik
iliﬂkiyi gözetmeksizin bileﬂenlerinden
herhangi birine verilecek a¤›rl›¤›n, ﬂekilsiz ve
zaaflarla dolu örgütlenme ve mücadele
anlay›ﬂlar›na, çeﬂitli sapmalara yol açmas›,
niyetlerden ba¤›ms›z olarak, kaç›n›lmazd›r.
S›n›f d›ﬂ›l›k ya da s›n›f kuyrukçulu¤u; teorik
darl›k ve k›s›rl›k ya da pratikten ve s›n›f
zemininden kopuk teorik aray›ﬂ ve sapmalar;
dar pratik pratikçi bak›ﬂ ve tutumun herﬂeyin
önüne konulması ya da prati¤in gerekti¤i
kadar önemsenmemesi... Tüm bunlar,
sözkonusu iliﬂkinin mücadelenin toplam
ihtiyaçları do¤rultusunda karﬂılanamamasının
yolaçtı¤ı ola¤an sonuçlardır. Kuﬂkusuz teori
ile pratik arasında her zaman bir açı farkı
olacakt›r ve bu son derece olana¤and›r.
Burada de¤inmek istedi¤imiz sorun ise daha
farklı bir içeri¤e sahiptir.
S›n›f›n devrimci komünist partisi olma
iddias›, yukar›da alt›n› çizdi¤imiz bütünlü¤ü
gözeten bilinçli bir çaban›n ürünü olarak bir
varl›k ve ad›na yaraﬂ›r bir kimlik kazanabilir.
Parti tam da bu nedenle, bu ihtiyac›
karﬂ›lamak için vard›r: S›n›f› devrimci teori
silah›yla donatmak, onu örgütlemek ve iktidar
mücadelesine sevk etmek... Parti hem s›n›f›
örgütlemenin, hem de teori ile prati¤in
bütünlü¤ünü s›n›f zemininde sa¤laman›n
vazgeçilmez arac›d›r. Ne ayd›nca teorik
çabalar, ne de teoriyi önemsemeyen dar
pratikçi devrimcilik anlay›ﬂ› s›n›f›n

ihtiyaçlar›na yan›t olabilir. Her üç alana da
aya¤›n› s›k› s›k›ya basmayan, bu alanlardaki
ihtiyaçlar› ve görevleri karﬂ›lamayan bir
parti, geliﬂip büyüyemeyece¤i gibi bir dizi
zaafa düﬂmekten de kurtulamaz. Bir partinin
önderli¤inde birleﬂip mücadele edemeyen,
devrimci teorinin silahlarıyla donanmayan bir
sınıf da iktidarı alamaz. Hep vurguland›¤›
gibi, proletarya devrimci teoride silahlarını
bulur, devrimci teori gücünü proleter sınıf
mücadelesinden alır.
Bütünsel bir militan devrimci
sınıf kimli¤i için ideolojik-teorik e¤itim
Bu söylediklerimiz devrimci siyasal
kiﬂilik ve kimlik için de geçerlidir. Daha
do¤rusu, yukar›da söyledi¤imiz iliﬂkiler alan›
devrimci kimlik-kiﬂilikte ve pratikte
somutlan›r. Devrimci s›n›f zemini, devrimci
ideolojik-teorik geliﬂim ve devrimci s›n›f
prati¤i, s›n›f devrimcisi kimli¤in temel köﬂe
taﬂlar›d›r. Birindeki bir zaaf ya da eksiklik,
bu kimlik ve kiﬂili¤e, siyasal prati¤in
kendisine de do¤rudan yans›r. Devrimci
kiﬂilik ve kimli¤i, devrimci teorik birikimi
edinmek ise bir e¤itim sorunu, bir mücadele
konusudur. Bu tarzda bir e¤itim için do¤ru
yöntemi kavramak ise sorunun devrimci
çözümünün olmazsa olmaz adımıdır. Bu
yöntemi edinmek devrimcileﬂmek demektir.
Örgütlü sınıf devrimcili¤i ise bundan daha
fazlasını gerektirmektedir.
‹ﬂçi s›n›f›n› devrimci ideolojiyle
silahland›racak olan, partinin militanlar›,
onlar›n yürüttü¤ü bilinçli ve hedefli s›n›f
çal›ﬂmas›d›r. Demek ki öncelikli olan, bir
partinin ve onun militanlar›n›n bu yeterlilik
düzeyine ulaﬂmas›, devrimci teoriyi, pratik
deneyim ve becerileri kazanmas›d›r. Bu
olmadan teori asla kendi baﬂ›na mücadeleye
k›lavuzluk iﬂlevini yerine getiremez. Zira
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öncülük ve k›lavuzluk, dosdo¤ru pratik bir
sorundur. Bunu pratikte çözmek için ise
partiye, partili mücadeleye ihtiyaç duyulur.
Nas›l ki parti bu anlam›yla s›n›f›n
kollektif iradesini yans›tmak, ona öncülük
etme nitelikleriyle donanmak ve s›n›f
mücadelesinin tarihsel haf›zas› olmak
durumundaysa, parti militanlar› da bu
kollektif iradeyi ve tarihsel birikimi
kazanmak, hayata geçirmek ve geliﬂtirmekle
sorumludur. Aç›kt›r ki biz teoriyi donmuﬂ ve
de¤iﬂmez, herﬂeye uygulan›r dört dörtlük
ﬂablonlar olarak anlam›yoruz. Teorik e¤itimi
de kendi baﬂ›na bir amaç olarak görmüyor,
mücadelenin di¤er alanlar›ndaki ba¤lar›ndan
koparm›yoruz. Öte taraftan teoriyi hiçbir
biçimde küçümsemiyor, onu s›n›f
mücadelesinin canl› k›lavuzu olarak ele
al›yoruz. Teoriyi ve teoriye duyulan ihtiyac›
tamamlanm›ﬂ bir ﬂey olarak da görmüyoruz.
Teoriyi, ideolojik-teorik e¤itimi bilinçli ve
hedefli sınıf mücadelesi ile ba¤ı içinde ele
alıyoruz. E¤itimi ise bir takım kitabi
bilgilerin edinilmesine indirgemiyoruz. ‹ﬂçi
sınıfı zaten kendili¤inden bir bilince sahiptir,
kendili¤inden bir mücadele sürdürmektedir.
Bu haliyle her türden sınıf dıﬂı olumsuz
etkilere ve akımlara (ekonomizm, reformizm,
sendikalizm vb.) açıktır. Devrimci teoriye ve
ideolojik-politik e¤itime duyulan ihtiyaç tam
da bu nesnelli¤in sonucunda ortaya çıkıyor.
Militan sınıf devrimcisi olmak, sınıfın
örgütlenme ve önderlik ihtiyacına yanıt
vermek kaçınılmaz olarak böyle bir e¤itim
disiplinini gerektiriyor.

Partinin birikimine yaslanmalı,
mücadele okulundan ö¤renmeliyiz
Teorik geliﬂmeyi ve e¤itimi s›n›f
mücadelesinin, iﬂçi s›n›f›n›n bir ihtiyac›
olarak ele al›yoruz. Kendi e¤itimimizi de bu
amaç ve iliﬂki düzleminde kuruyoruz. Bu
asla kitabi ve tek yönlü bir e¤itim demek
de¤ildir. En geri durumunda bile iﬂçi
s›n›f›ndan, onun mücadele prati¤inden
ö¤renece¤imiz çok ﬂey vard›r. S›n›ftan, s›n›f
mücadelesinin prati¤inden ö¤renmeyenlerin

ona ö¤retecekleri bir ﬂeyleri de olamaz. Zira,
“öncelikle ö¤retenlerin-e¤itenlerin ö¤renmeyee¤itilmeye ihtiyac› var”d›r. Bunu da ancak
s›n›f›n partisinin birikimini edinerek, onu
kendisine dayanak yaparak, bilinçli ve hedefli
bir faaliyet yürüterek edinebiliriz. K›sacas›,
hayat›n ve mücadelenin canl› bilgisidir,
s›n›f›n e¤itimidir bize gerekli olan. Bunun
yolu da öncelikli olarak örgütlü-partili
kimli¤i edinmekten geçiyor.
Partimizin ideolojik-teorik birikiminin,
bunun ürünü olan program›m›z›n partililer
taraf›ndan önemsenmesi, e¤itim konusu
edilmesi ve özümsenmesi büyük bir önem
taﬂ›yor. E¤er partinin teorik birikimi ve
program› herﬂeyden önce bizim için bir
k›lavuz olam›yorsa, bunu s›n›fa maletmeyi
asla baﬂaramay›z. Bu, buna bireysel olarak
ihtiyaç duyup duymamama sorunu de¤il,
partili kimlikle bütünleﬂip bütünleﬂememe,
s›n›fa önderlik edebilecek vas›flara ulaﬂ›p
ulaﬂamama sorunudur. E¤itim sorunumuzun
en temel halkas› budur. Bu nedenle öncelikle
bu alandaki ataleti, kendili¤indencili¤i ve
disiplinsizli¤i aﬂmak, bu alandaki zaafiyeti
sistemli bir müdahalenin konusu haline
getirmek durumunday›z.
E¤itim sürecinin tamamland›¤›, bir ihtiyaç
olmaktan ç›kt›¤› bir durum ve düzey yoktur.
Ve e¤itim ihtiyac› ancak toplumsal olanaklar
ölçüsünde, kolektif olarak, o da ancak bir
yere kadar karﬂ›lanabilir. Hele de sözkonusu
olan e¤itim görme olana¤›ndan yoksun bir
s›n›fsa e¤er, bu eksiklik çok daha büyük
demektir. Nas›l ki burjuvazinin üretim
araçlar› üzerindeki özel mülkiyet tekeli
emekçiler için sömürü ve sefalet üretiyorsa,
bilgi ve e¤itim üzerindeki tekelci egemenli¤i
de cehalet, bilimsel bilgiden yoksunluk
üretiyor. Üstelik s›n›f mücadelesinin say›s›z
ihtiyac› düﬂünüldü¤ünde, iﬂçi s›n›f›n›n
önderli¤i bu alanda çok daha kapsaml› görev
ve sorumluluklarla karﬂ› karﬂ›yad›r.
Meseleye ideolojik aç›dan bakt›¤›m›zda
da benzer bir durumla karﬂ›laﬂ›yoruz. En ileri
bilimsel bilgi ve teknolojiyi kârlar›n›
art›rmak için kullanan burjuvazi, her türden
ça¤d›ﬂ› gericili¤i, yozlu¤u besleyip
destekleyerek, bunlar› s›n›f iktidar›n›
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koruman›n kalkan› olarak kullan›yor.
‹deolojik mücadele alan›nda devrimci teori,
ancak bu kalkan› parçalayarak s›n›f›n elinde
bir silaha dönüﬂebilir. Demek ki marksistleninist teori öncelikle s›n›f devrimcilerinin
elinde bir silah olmal›d›r.
Öte taraftan iﬂçi s›n›f›, ancak ve ancak
mücadele içerisinde, kendi özdeneyimlerinin
de sa¤lad›¤› aç›kl›¤›n yard›m›yla, kendisini
silahland›racak olan devrimci teoriyi ve
e¤itimi edinebilir. Bizler de ancak mücadele
prati¤i içinde militan bir s›n›f kimli¤i
kazanabilir ve önderlik yetene¤imizi
geliﬂtirebiliriz. S›n›f›n önderlik ihtiyac›n›
ancak bu tarzda karﬂ›layabiliriz. Bunun için
iﬂçi s›n›f›n›n bir önderli¤e ve örgütlülü¤e,
yani bir partiye ihtiyac› varsa, s›n›f
devrimcilerinin de s›n›f prati¤ine ihtiyac› var.
Di¤er yan›yla, partinin teorik birikiminden en
ileri düzeyde yararlanma, parti program›na
hayatiyet kazand›rma sorunu var.
Burjuvazinin her türden gerici barikat›n›
ancak böyle aﬂabilir ve s›n›fla
bütünleﬂebiliriz. Burjuvazinin örgütlü gücünü
ancak sınıfın örgütlü gücüyle yıkabiliriz.
E¤itim kolektif bir faaliyet,
ö¤renme bireysel bir ihtiyaçtır
E¤itimden ne anlad›¤›m›z›,
ihtiyaçlar›m›z›n ne oldu¤unu, bunu
gidermenin siyasal çerçevesini ve bu
konudaki yöntemsel bak›ﬂ›m›z› k›saca ortaya
koymaya çal›ﬂt›k. Sorunun güncel siyasal ve
teknik boyutuna iliﬂkin olarak ise tartıﬂılması
gereken birçok nokta var. ‹ﬂçi s›n›f›n›n
mücadele ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak e¤er partili
mücadeleyi hakk›yla yürütmeye ba¤l› ise,
bunun için ideolojik-teorik e¤itimin bir
önceli¤i var. Partinin ideolojik-teorik
birikimiyle bütünleﬂmenin can al›c› bir önemi
var. Sınıf devrimcisi kimli¤ini kazanmanın
olmazsa olmaz bir belirleyicili¤i var, vb.
Çal›ﬂmam›z›n politik düzeyi ve verimi
herﬂeyden çok bunlara ba¤l›d›r. Bu sorunu
asgari düzeyde çözüm yoluna koymadan
at›lacak di¤er ad›mlar›n kal›c› ve ilerletici
sonuçlar üretmesi beklenemez. Bu ise ancak
çal›ﬂma kolektiflerinin ve birimlerinin belli

bir disiplinle yürütecekleri, faaliyetin öncelik
ve ihtiyaçlar›n›, kolektiflerin düzeyini gözeten
pratik bir çal›ﬂmayla giderilebilir bir
ihtiyaçt›r.
Bu konuda birkaç noktaya dikkat çekmek
istiyoruz.
Birincisi, böyle bir çal›ﬂman›n arac›
kolektifler ve birimlerdir. Programatik bir
temelde, uygun bir planlama ve haz›rl›k
gerektiren böyle bir çal›ﬂma, temel bir görev
ve sorumluluk olarak görülmek zorundad›r.
Böyle bir çal›ﬂman›n sürekli ve sistemli
olmas› ve ihtiyaçlara göre planlan›p gündeme
getirilmesi önemlidir. ‹deolojik, siyasal ve
pratik e¤itimi, çal›ﬂmas›n›n ve
sorumlulu¤unun bir parças› olarak görmeyen
bir kolektif ve birim kabul edilemez. Her
kolektif ve birimin hayata geçirmek üzere
hazırladı¤ı bir e¤itim programı olmak
zorundadır. Bu program› çal›ﬂma hedeflerine
uygun olarak planlamal›d›r. Böyle bir bak›ﬂ
ve haz›rl›k olmaks›z›n, ne yeni kazand›¤›m›z
güçleri ne de s›n›f› hakk›yla e¤itip ileri
çekebiliriz.
‹kincisi, her teorik mesele istenilse de ele
alınıp hakkıyla iﬂlenemeyece¤ine göre, konu
seçiminde iki temel ölçüt dikkate al›nmal›d›r:
Güncel siyasal geliﬂmeler ve s›n›f
çal›ﬂmas›n›n (sözkonusu birim ya da
kolektifin yürüttü¤ü çal›ﬂman›n) ihtiyaçlar›.
Ancak somut güncel geliﬂmelerle
ba¤lant›l› ve somut ihtiyaçlar üzerinden
yap›lan e¤itim kal›c› olur. Örne¤in, e¤er
gündemde emperyalist sald›rganl›k ve savaﬂ
varsa, bizim e¤itim çal›ﬂmam›z›n konusu da
bir dönem için a¤›rl›kl› olarak bu olmal›d›r.
Parti program›nda bu mesele nas›l ele
al›n›yor, yay›nlar›m›zda sorun nas›l iﬂleniyor,
di¤er anlay›ﬂlar›n yaklaﬂ›m› nedir, konuyla
ilgili temel klasik kitaplar neler söylüyor, vb.
Ancak böyle bir yöntemle hareket edersek,
geçmiﬂin deneyimlerini daha iyi ö¤renir,
partinin çizgisini kavrar ve politik-pratik
çal›ﬂmam›za güç verebiliriz. Diyelim ki bu
arada, genel siyasal gündemin yanı sıra, sınıf
çalıﬂmasında taban örgütlülüklerini
oluﬂturmaya yönelik bir müdahale içindeyiz.
Platform ve benzeri örgütlülükleri hayata
geçirmeye çalıﬂıyoruz. Bu iﬂi daha iyi
(Devam› s.10'da)

14 EK‹M Sayı: 227

S›n›f çal›ﬂmas› ve
kültür-sanat cephesi
“TK‹P, kültür ve sanat› komünizmi kuracak yeni kuﬂaklar›n
yetiﬂtirilmesinin temel bir arac› olarak görür. ‹nsanl›¤›n ilerici,
demokratik ve sosyalist kültür miras›n› sahiplenir ve toplumun
hizmetine sunar.
Kültür ve sanat›n dar bir elitin iﬂi olmaktan ç›kar›l›p,
kitlelerin ola¤an toplumsal etkinli¤i haline gelebilmesine yönelik
önlemler al›n›r. Kültür ve sanat atölyeleri tüm e¤itim, üretim ve
yerleﬂim birimlerine yayg›nlaﬂt›r›l›r.
Bütün kültür ve sanat ürünleri kamusal zenginlik olarak tüm
topluma sunulur. Tarihten miras kalan tüm tarihi ve kültürel
zenginlikler titizlikle korunur, topluma sunulur ve gelecek kuﬂaklara
aktar›l›r.” (TK‹P Program›)
Parti program›m›z›n yol
gösterici çerçevesi
Parti program›m›z›n “Kültür” konulu
maddesi bu sorunun proletaryan›n devrimci
iktidar› alt›nda ele al›n›ﬂ›n›n temel
çerçevesini ortaya koymaktad›r. Burada
sunulan önlemlerin al›nmas› ve tan›mlanan
hedeflerin gerçekleﬂtirilmesi ancak
proletaryan›n devrimci iktidar› koﬂullar›nda
olanakl›d›r. Fakat bu ayn› çerçeve, buna
egemen bak›ﬂaç›s›, partinin iktidar mücadelesi
dönemine, bu dönemin görev ve
sorumluluklar›na da ›ﬂ›k tutmaktad›r.
E¤er yar›n›n devrimci iktidar› döneminde
kültür ve sanat “komünizmi kuracak yeni
kuﬂaklar›n yetiﬂtirilmesinin temel bir arac›
olarak” iﬂlev görecekse, o halde mevcut
burjuva iktidar› alt›nda da, devrimi
gerçekleﬂtirecek kuﬂaklar›n e¤itilip
yetiﬂtirilmesinin temel bir arac› olabilir,
olmak durumundad›r. Gelece¤in kuﬂaklar›n›
s›n›fs›z toplumu kurma mücadelesine
haz›rlayacak olan devrimci kültür ve sanat,
ayn› devrimci bak›ﬂaç›s›yla bugünün
kuﬂaklar›n› da devrimci s›n›f mücadelesine ve
devrime haz›rlaman›n etkili bir silah› olabilir.
E¤er yar›n›n devrimci s›n›f iktidar›
alt›nda “insanl›¤›n ilerici, demokratik ve

sosyalist kültür miras›” sahiplenilip tüm
toplumun hizmetine sunulacaksa, bu ayn›
tutum, bugün de ayn› kültürel miras›n iﬂçi
s›n›f›n›n ve emekçilerin hizmetine sunulmas›
için azami çaba harcanmas›n› gerektirir. Bu
baﬂar›labildi¤i ölçüde, yaln›zca iﬂçi s›n›f›
kitlelerinin ve emekçilerin kültüre ve sanata
duyduklar› ihtiyaç giderilmiﬂ olmaz; bu
sayede gerici burjuva ideolojisi ve yoz
kültürünün emekçiler üzerindeki derin
etkisine de darbeler vurulmuﬂ, böylece
emekçilerin bilinci devrimci yönde
ilerletilmiﬂ olur.
Program›m›z,“Kültür ve sanat(›n) dar bir
elitin iﬂi olmaktan ç›kar›l›p, kitlelerin ola¤an
toplumsal etkinli¤i haline gelebilmesi”ni
proletaryan›n devrimci iktidar› alt›nda
ulaﬂ›lmas› gereken temel hedeflerden biri
olarak tan›ml›yor. Bu baﬂar›lmadan
sosyalizmin yeni insan’› yarat›lamaz,
komünizmi kurma gücüne ve yetene¤ine
sahip yeni kuﬂaklar yetiﬂemez. Elbette,
proletaryan›n devrimci iktidar› koﬂullar›nda,
“Kültür ve sanat(›n) dar bir elitin iﬂi
olmaktan ç›kar›l›p, kitlelerin ola¤an
toplumsal etkinli¤i haline gelebilmesi”
alan›nda yap›labileceklerin gücü ve kapsam›
bugün bu alanda yap›labileceklerle hiçbir
biçimde k›yaslanamaz. Zira iktidar gücüne
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sahip olma ve dolay›s›yla bunun tüm
olanaklar›na elinde bulundurma ile bundan
tümüyle yoksun ezilen bir s›n›f olma
konumu, temelden farkl› iki tarihseltoplumsal durumun ifadesidir. Fakat bu
gerçek, bu bak›ﬂaç›s›ndan hareketle bugünden
yap›labileceklerin önemini ve iﬂlevini de
hiçbir biçimde azaltmaz.
Bugünden bu bak›ﬂaç›s›yla etkin bir
devrimci çaba içerisinde olmak ikili bir
görevi bir arada gözetmeyi gerektirir. Bir
yandan iﬂçi s›n›f› ve emekçiler aras›nda
kültürel ve sanatsal yaﬂama büyüyen bir ilgi
yaratmak için etkin ve sistematik bir çaba
harcanmal›d›r. Öte yandan ise, onlar› bu
alanda salt edilgen, yani salt al›c›-izleyici
konumdan ç›karacak, kültürel-sanatsal
yeteneklerini ve yarat›c›l›klar›n› etkin
biçimde ortaya koymalar›n› teﬂvik edecek ve
fiilen kolaylaﬂt›racak olanaklar sunulmal›,
araçlar ve zeminler örgütlenmelidir. Kitlelerin
devrimci e¤itimi ve dönüﬂümü çabas›,
birbirine ba¤l› bu ikili görevler alan›nda
yap›labileceklerden ayr› düﬂünülemez.
Devam edelim. “Kültür ve sanat
atölyeleri(ni) tüm e¤itim, üretim ve yerleﬂim
birimlerine yayg›nlaﬂ”t›rmak gibi temel bir
önlem de, ayn› ﬂekilde, iﬂçi s›n›f›n›n
devrimci iktidar› elinde tutmas›yla ve bunun
maddi olanaklar›na sahip bulunmas›yla s›k›
s›k›ya ba¤lant›l›d›r. Fakat devrimci iktidar
mücadelesi yürüten, bunun için de iﬂçi
s›n›f›n› ve emekçileri bu do¤rultuda
haz›rlamaya çal›ﬂan devrimci s›n›f partisinin,
tam da bu hedefle s›k› s›k›ya ba¤lant›l›
olarak, bu alanda bugünden yerine
getirebilece¤i ve getirmek zorunda oldu¤u
önemli görevler vard›r. ‹ﬂçilerin ve
emekçilerin kolayca ulaﬂabilecekleri, kültürel
ve sanatsal ilgi ve ihtiyaçlar›n› bir ölçüde
olsun karﬂ›layabilecekleri, dahas› sanatsal
yetenek ve yarat›c›l›klar›n› serbestçe ortaya
koyabilecekleri kültürel-sanatsal araçlar ve
kurumsal zeminler oluﬂturmak, bu görevlerin
en önemli halkas›d›r. Kendi denetiminde ya
da kendi d›ﬂ›nda varolan güç ve olanaklar›
bu do¤rultuda en iyi biçimde seferber etmek,
devrimci s›n›f partisinin görevidir.
“Bütün kültür ve sanat ürünleri kamusal

zenginlik olarak tüm topluma sunulur.” diyor
parti program›m›z. Bunun baﬂar›labilmesi için
de, burjuvazinin devrilmesi, üretim araçlar›
üzerindeki sermaye tekelinin k›r›lmas› ve
dolay›s›yla kültür-sanat yaﬂam› üzerindeki
sermaye egemenli¤inin son bulmas›
zorunludur. Bugünden bu bak›ﬂaç›s› ›ﬂ›¤›nda
yap›labileceklerin esas›n› ise, iﬂçi s›n›f›n› ve
emekçileri, ulusal ve evrensel planda zengin
bir birikim oluﬂturan devrimci kültür-sanat
miras›yla yüzyüze getirebilmek için, elbette
koﬂullar›n ve olanaklar›n elverdi¤i s›n›rlar
içinde, azami çabay› harcamak
oluﬂturmaktad›r.
***
Bütün bunlar bir arada, komünistlerin,
devrimci kültür-sanat cephesindeki çal›ﬂma ve
mücadelesine ›ﬂ›k tutmakla kalmamakta;
bugünün koﬂullar›nda bu çal›ﬂma ve
mücadelenin taﬂ›y›c›s› olacak kurumlara
yaklaﬂ›m›na da yolgösterici bir çerçeve
oluﬂturmaktad›r.
S›n›f çal›ﬂmas›n›n yeni araç
ve yöntemleri
Kültür ve sanat, toplumsal yaﬂam›n temel
bir alan› ve s›n›f mücadelesinin temel
önemde ve kendine özgü bir cephesidir.
Fakat burada bizi, konunun bu genel
kapsam›ndan çok partinin s›n›fa yönelik
dönemsel devrimci çal›ﬂmas› içindeki yeri,
bununla ba¤lant›l› yönleri, bunun gerektirdi¤i
pratik ad›mlar ve görevler ilgilendirmektedir.
Bugüne kadarki deneyimlerin de ›ﬂ›¤›nda
bir süreden beridir yeni bir güçle
yüklendi¤imiz s›n›f çal›ﬂmas› giderek bir
alan, yöntem ve araç zenginli¤ine
kavuﬂmaktad›r. Politik, sendikal ve kültürel
alanlar üzerinden, döneme ve örgütsel-pratik
birikimimize denk düﬂen yöntem ve araçlar›
kullanarak, s›n›f çal›ﬂmam›zda bir s›çramay›
gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂ›yoruz. Devrimci kültür
ve sanat› etkin bir biçimde kullanmak ve
bunun temel araçlar›ndan biri olarak kültürel
kurumlardan en iyi biçimde yararlanmak da,
bu çal›ﬂman›n bir parças› olarak art›k
gündemimizdedir.
Bu çok kendine özgü bir aland›r ve biz
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bu alanda henüz çok yeniyiz, denebilir ki her
aç›dan iﬂin ilk ad›m›nday›z. Dahas› bu alanda
deneyimlerinden yararlanabilece¤imiz sözü
edilebilir bir geçmiﬂ çal›ﬂma miras›ndan da
yoksunuz. Geçmiﬂ dönemlerde devrimci
ak›mlar bu alana ya tümden ilgisiz kald›lar,
ya da oldu¤u kadar›yla yürütülen çal›ﬂma bir
bak›ﬂtan ve bilinçli bir yönelimden yoksundu.
Yeni dönemin bu do¤rultuda birbirini taklit
eden moda giriﬂimleri ise, s›radan iﬂçi ve
emekçilere yönelmek yerine, ilerici ayd›nlara
ve ö¤renci çevrelerine bir cazibe merkezi
oluﬂturma dar görüﬂlülü¤ünü ve faydac›l›¤›n›
aﬂamad›lar. Bu nedenle bunlar›n zaten çok
s›n›rl› kalan deneyimleri bizim için fazla bir
anlam taﬂ›mamaktad›r.
Bütün bunlara ra¤men karﬂ› karﬂ›ya
oldu¤umuz güçlükler abart›lmamal›d›r.
Devrimci kültür ve sanat› s›n›f›n ve
emekçilerin e¤itiminde etkin bir biçimde
kullanmak bugün art›k temel önemde bir
ihtiyaç olarak gündemimize girdi¤ine göre,
bu alandaki güçlüklerimizi ve mevcut
deneyimsizli¤imizi h›zla aﬂmak bizim için
çok da zor olmayacakt›r. Pratik ihtiyac›n
kendisi hem konunun genel teorik ve ilkesel
yönlerinin saflar›m›zda kavranmas› sürecini
h›zland›racak, hem de, bizzat deneyimin de
yard›m›yla, sorunun pratik yönlerini çözerek
ilerlememizi kolaylaﬂt›racakt›r. Önemli olan,
devrimci kültür ve sanat›n s›n›f mücadelesi
içindeki yerinin ve rolünün gere¤ince
kavranabilmesidir; bu silah›n s›n›f›n ve
emekçilerin e¤itilmesinde ve örgütlenmesinde
oynayabilece¤i rolün tam olarak
de¤erlendirebilmesidir. Önemli olan, bu son
derece verimli s›n›f mücadelesi silah›n›n
gündelik hayatta etkin bir biçimde
kullan›labilmesi için azami çaban›n
harcanmas›d›r. Bu yap›labildi¤i ölçüde, h›zla
deneyim kazanaca¤›z ve karﬂ›m›za ç›kacak ya
da ç›kar›lacak güçlüklükleri gö¤üslemesini ve
aﬂmas›n› da bilerek, bu alanda baﬂar›yla
ilerleyece¤iz.
Ekonomik yoksulluk ve kültürel
yoksunluk
Temel üretim araçlar› ile zenginliklerin

büyük bölümüne ve bu ekonomik temel
üzerinde siyasal iktidar tekeline sahip olan
burjuvazi, böylece toplumun ideolojik
üstyap›s›na ve bunun bir unsuru olan kültürsanat yaﬂam›na da egemendir. Burjuvazi,
ideolojik üstyap›y› elinde tutan s›n›f olarak,
kültür-sanat yaﬂam›n›n biçimini ve içeri¤ini
oldu¤u kadar amac›n› ve yönünü de
belirleyebilmekte, onu kendi s›n›f
egemenli¤ini güçlendirmenin ve sürekli
k›lman›n bir arac› olarak
kullanmaktad›r.
Kültür-sanat üretimini kolaylaﬂt›ran ve
topluma sunumunu sa¤layan olanaklar ve
kurumlar, bugün hemen tamamen
burjuvazinin elinde, do¤rudan ya da dolayl›
denetimi alt›ndad›r. Bu, günümüzde çok özel
bir etki ve önem kazanm›ﬂ bulunan ve etkin
bir kültür-sanat yaﬂam› bak›m›ndan
vazgeçilmez olan yay›n ve iletiﬂim araçlar›
için özellikle geçerlidir. Burjuvazinin bu alan
üzerindeki etki ve denetimi geçmiﬂe göre
bugün muazzam ölçülerde art›rm›ﬂt›r. Bunlara
piyasa ideolojisi ve mekanizmalar›n›n
günümüzde kazand›¤› özel a¤›rl›k ve bunun
kültür-sanat üretimini büyük ölçüde kendini
tabi k›lmas›, yani toplumun bütün bir manevi
yaﬂam›n›n da ticarileﬂmesi, sanat ürünlerinin
pazarda al›n›p sat›lan metalara dönüﬂmesi de
eklenince, kültür-sanat yaﬂam› üzerinde
burjuva gericili¤inin a¤›r tekeli ve ayn›
anlama gelmek üzere a¤›r tahribat› daha iyi
anlaﬂ›l›r.
Fakat bunlar ayr›ca ele al›n›p irdelenmesi
gereken konulard›r. Bizi burada ﬂu an için
özellikle ilgilendiren, kültür-sanat yaﬂam›
üzerindeki burjuva s›n›f egemenli¤inin genel
plandaki anlam› ve sonuçlar› de¤il, fakat
bunun bugünün Türkiye’sindeki somut
yans›malar› ve sonuçlar›d›r. Bunu, konunun,
bugünkü s›n›f mücadelesi görevleriyle, bu
görevlerin pratik yönleri ve ad›mlar›yla
ba¤lant›s› olarak da tan›mlayabiliriz.
Günümüzde, iﬂçi s›n›f›n› ve emekçileri
temel maddi gereksinmelerinden yoksun
b›rakan burjuvazi, bizzat bu politikan›n bir
parças› olarak, art›k onlar› en temel kültürel
ihtiyaçlardan da yoksun b›rakma yoluna
gitmektedir. Servet-sefalet kutuplaﬂmas›n›n
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manevi boyutu, emekçiler cephesinde kendini,
artan kültürsüzleﬂme ve çok yönlü cehalet
olarak göstermektedir. Buna sefaletle
cehaletin at baﬂ› gitmesi de diyebiliriz.
Özellikle son yirmi küsur y›ld›r
sistematik bir biçimde uygulanan bu politika
bugün öyle bir noktaya varm›ﬂt›r ki,
burjuvazi art›k iﬂçilere ve emekçilere
toplumun bugünkü geliﬂme düzeyine ve
olanaklar›na uygun düﬂen kültürel hizmetleri
belli koﬂullar içerisinde sunmak bir yana,
onlar› her burjuva toplumunun en temel
kamusal hizmeti olan temel e¤itim
olanaklar›ndan bile yoksun b›rakacak bir
yönelim içine girmiﬂtir. Tüm kamusal
hizmetleri piyasaya tabi kâr ve vurgun
alanlar› haline getirme çaba ve
uygulamalar›n›n, yani özelleﬂtirme sald›r›s›n›n
bir parças› olarak ad›m ad›m hayata geçirilen
paral› e¤itim, bu yönelimin bir ifadesidir.
Militarizme, bask› ayg›tlar›na ve din iﬂlerine
ay›rd›¤› bütçeyi y›ldan y›la yükseltirken
e¤itime ayr›lan bütçeyi tersinden k›san bir
s›n›f›n, iﬂçi s›n›f› ve emekçilerin kültürel
seviyesini yükseltecek ve manevi yaﬂam›n›
zenginleﬂtirecek çabalardan, yani as›l
anlam›yla kültür-sanat hizmetlerinden hepten
geri duraca¤› ise aç›kt›r. Bugünün
Türkiye’sinde durum tam olarak budur.
Bugünün Türkiye’sinde, artan
yoksullaﬂmaya ve onunla atbaﬂ› giden hayat
pahal›l›¤›na ba¤l› olarak, iﬂçi ve emekçi
insan›n kitap okumas›, konsere gitmesi,
tiyatro ve sinema izlemesi, tüm öteki kültürsanat ürünlerinden/etkinliklerinden
yararlanmas› art›k neredeyse
olanaks›zlaﬂm›ﬂt›r. Bugün otuzbeﬂ-k›rk y›l
öncesiyle k›yaslanamaz ekonomik
zenginliklere ve olanaklara sahip olan
Türkiye’de, o dönemle k›yaslanamaz bir
kültürsüzleﬂme ve cahilleﬂme yaﬂanmaktad›r.
Toplumun, özellikle de emekçi insan›n
manevi yoksullaﬂmas› demek olan bu sonuç,
kendi de kültürsüzleﬂen ve tüm manevi
de¤erlerini yitirerek baya¤›l›k ölçüsünde
yozlaﬂan bir s›n›f olarak burjuvazinin
umurunda de¤ildir. O art›k toplumun kültürel
seviyesini yükseltmeyi, kültürel-sanatsal ilgiyi
toplum ölçüsünde yayg›nlaﬂt›rmay›, s›radan

insan›n kültürel-sanatsal yeteneklerini ortaya
koyaca¤› olanaklar› yaratmay› tümden
masrafl› bir iﬂ saymakta, bunun da ötesinde,
kendi s›n›f egemenli¤i için potansiyel bir
tehlike olarak da görmektedir.
Kitleleri sersemleten ve yozlaﬂt›ran
sistematik sald›r›
Bugün burjuvazinin kitlelere sundu¤u
neredeyse tek sözde kültürel araç, tam bir
kültürsüzleﬂme ve derin bir cehaletin oldu¤u
kadar, insan› ürküten boyutlarda bir
yozlaﬂt›rma ve baya¤›laﬂt›rman›n da arac›
olarak televizyondur. Sermaye yaln›zca
sanatç›y› de¤il sanat al›c›s›n›/izleyicisini de
televizyon üzerinden kendine ba¤lamakta ve
bu cendere içinde bo¤makta, ruhen ve
ahlaken bozup yozlaﬂt›rmakta, adeta ö¤ütüp
tüketmektedir.
Bu bizi kendili¤inden sorunun bir baﬂka
temel önemde yan›na getirmektedir.
Dayan›lmaz boyutlarda maddi ve manevi bir
yoksullaﬂman›n içine itilmiﬂ olan emekçi
kitleler, öte yandan, sermayenin yozlaﬂt›r›c›
ve sersemletici a¤›r bir kültürel sald›r›si
alt›nda bulunmaktad›rlar. Çürüyen ve
yozlaﬂan burjuvazi, kendisiyle birlikte tüm
toplumu da bozmakta, yozlaﬂt›rmakta ve
giderek çürütmektedir. Fakat sözkonusu olan,
yaln›zca egemen s›n›f olarak burjuvazideki
çürüme ve yozlaﬂman›n egemenlik alt›nda
tutulan topluma do¤al ve kaç›n›lmaz
yans›mas›ndan ibaret de¤ildir. Daha da
önemli olan, bunun bilinçli bir s›n›f silah›
olarak kullan›lmas› ve bu çerçevede bilinçli
bir sald›r› program› olarak örgütlenmesidir.
Bugünün Türkiye’sinde çok yönlü bir
yoksunlu¤a mahkum edilen emekçilerin,
bunun da bir uzant›s› olarak, sosyal-kültürel
yaﬂam ad›na çok büyük ölçüde televizyona
ba¤›ml› hale getirilmelerinin tahrip edici
sonuçlar› muazzam boyutlardad›r. Devletle
içiçe çal›ﬂan büyük sermaye tekellerinin
elindeki bu televizyonlardan sistemli bir
biçimde zehir ve pislik ak›t›lmaktad›r.
Baya¤›l›k, cehalet, kad›n›n sistematik biçimde
aﬂa¤›lanmas›, her türden piyasa de¤erleri,
bireycilik ve bencillik, ›rkç›l›k, sald›rgan bir
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gericilik, ﬂiddet ve savaﬂ k›ﬂk›rt›c›l›¤›,
militarizm övgüsü vb., sersemletici bir pislik
ak›nt›s› halinde gündelik olarak emekçinin
zihnine ve duygu dünyas›na çarpmakta, onu
aptallaﬂt›rmakta, bozmakta, sonuçta ruhen ve
ahlaken çürütmekte ve çökertmektedir.
Gerici ve yoz kozmopolit burjuva
kültürünün eksik b›rakt›¤›n› ise sahte bir
s›¤›nak olarak din ve onun somutlanm›ﬂ
zemini olarak dinsel gericilik
tamamlamaktad›r. Emekçinin beyni ve ruhu
bir de bu cepheden cendereye al›nmakta,
bilinci ve duygu dünyas› tümden
kötürümleﬂtirilmektedir. Emekçinin dine
yöneliﬂi yaln›zca kültürel kokuﬂmuﬂlu¤a
tepkisinden de¤il, fakat daha da önemli
olarak, yoksulluk ve cehaletin bir sonucudur.
Bugün burjuvazi, kitleler üzerindeki ideolojik
denetiminin etkili araçlar› olarak, kültürel
kokuﬂma ve dinsel gericili¤i bilinçli bir
biçimde birarada kullanmaktad›r. ‹kisi
birarada, emekçi insan›n manevi
özgürleﬂmesinin, s›n›f bilincine kavuﬂmas›n›n
ve toplumun devrimci dönüﬂümü
mücadelesine kat›lmas›n›n önünde aﬂ›lmas›
gereken temel önemde engeller olarak
durmaktad›r.
Emekçinin bu sistematik sald›r› karﬂ›s›nda
kendini bir ölçüde olsun koruyabilece¤i
alternatif ilerici kültür ve sanat kurumlar› ve
araçlar yaratmak sorununa bu temel önemde
gerçekler üzerinden, yani dar siyasal
kayg›lar›n ötesinde bir geniﬂ çerçeveden
bakabilmek durumunday›z.
Kültür-sanat yaﬂam› üzerindeki
bo¤ucu sermaye tekeli
Kitlelerin kültür-sanat yaﬂam›n›n
ürünlerine/etkinliklerine ulaﬂmas›, bunlar›
edinme ya da izleme olanaklar›ndan yoksun
b›rak›lmas› sorunun bir yan›d›r. Bunu yapan
bir s›n›f›n, emekçilerin kültürel-sanatsal ilgi,
yetenek ve yarat›c›l›klar›n› ortaya
koyabilecekleri kurum, araç ve imkanlar›
onlara sunma sorununa hepten kay›ts›z
kalaca¤› ise sorunun temele önemde bir öteki
yan›d›r.
Burjuvazi cumhuriyetin ilk birkaç on

y›l›nda ve elbette tümüyle kendi s›n›f
egemenli¤ini yerleﬂtirme ve güçlendirme
kayg›s› çerçevesinde, bu do¤rultuda baz›
ad›mlar atma yoluna gitmiﬂti. Halkevleri ve
Köy Enstitüleri gibi popüler giriﬂimler bir
ölçüde olsun bu iﬂlevi de görmüﬂlerdi. Bunlar
bile son derece s›n›rl› ve i¤reti ad›mlar
olmakla kalmam›ﬂ, çok geçmeden
denetlenemeyen sonuçlar ürettikleri
görüldü¤ünde ise ya kapat›lm›ﬂ ya da
destekten yoksun b›rak›lm›ﬂlard›. Bugün art›k
bu türden ad›mlar olmad›¤› gibi, burjuvazi,
kültür-sanat yaﬂam›n› sermaye ve devlet
gücüyle denetim alt›nda tutmakta, toplum
yaﬂam› üzerindeki tekelini bu alanda da s›k›
tutmaktad›r. Bu ise kültür-sanat etkinli¤ini
dar bir az›nl›¤›n iﬂi haline getirmekle
kalmamakta, bu az›nl›¤›n burjuvazi ve devlet
taraf›nda do¤rudan ya da dolayl› biçimde
denetlenmesini, daha ötesi, sundu¤u baﬂtan
ç›kar›c› olanaklarla sat›n al›nmas›n›
kolaylaﬂt›rmaktad›r.
Burada yaln›zca iﬂçilerin ve emekçilerin
kendi bünyelerindeki kültür-sanat
potansiyelini ortaya koyabilecekleri
zeminlerin kurutulmas› de¤il, yan› s›ra,
herﬂeye ra¤men bu alanda ortaya ç›kan
yeteneklerin ise sistemli bir çabayla düzene
entegre edilmesi, sat›n al›narak ve
yozlaﬂt›r›larak düzen hizmetine koﬂulmas›
çabas› ve elbette baﬂar›s› söz konusudur.
Sermayenin kültür-sanat ürünlerinin
sunumunu olanakl› k›lan kurum ve araçlar
üzerindeki tekeli ve piyasan›n ticarileﬂtirdi¤i
bu ürünleri sat›n alma ya da denetleme
gücü, etkili bir biçimde bu sonuca
yolaçmaktad›r.
Buradan karﬂ›m›za devrimci kültür-sanat
cephesiyle ba¤lant›l› ikili bir görev alan›
ç›kmaktad›r. Bir yandan, iﬂçi ve emekçi
insan›n kendi sanatsal ilgi, yetenek ve
yarat›c›l›¤›n› ortaya koyabilece¤i; öte yandan
ise, ilerici ve devrimci sanatç›lar›n kendi
sanatsal ürünlerini sermaye gücüne ba¤›ml›
kalmaks›z›n emekçilere sunabilece¤i kurumsal
araç ve olanaklar yaratmak. Kolayca
anlaﬂ›labilece¤i gibi gerçekte bu ikili görev
birbirini tamamlamaktad›r. Sözkonusu olan
ayn› çaban›n iki yönüdür.
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Emekçiyi etkin sanat yaﬂam›na
yöneltmek
Kendisine sunulan ilerici devrimci kültürsanat ürünlerinin zihinsel ve duygusal
de¤erinin bilincine varan emekçi insan,
kendisinin bu alanda uyuyan potansiyelini
aç›¤a vurmak, ortaya koymak ve geliﬂtirmek
istek ve cesareti de duyacakt›r. Bugün iﬂçi
s›n›f› ve emekçiler aras›nda, özellikle de
onlar›n genç kuﬂaklar› saflar›nda, kültürel ve
sanatsal yarat›m›n çeﬂitli dallar›nda, koﬂullar›
olsa kendini ortaya koyabilecek önemli
potansiyel yetenekler oldu¤una kuﬂku yoktur.
Emekçileri kucaklayacak ciddi bir devrimci
kültürel-sanatsal çaba bu yeteneklerin aç›¤a
ç›kar›lmas›n›n olanaklar›n› sunmakla da
birleﬂebilirse e¤er, bu alanda ne denli verimli
bir toprak bulundu¤unu görmek zor
olmayacakt›r.
Bu çerçevede önemli olan yaln›zca
tiyatro, müzik, ﬂiir, folklor vb. alanlarda
ilerici, devrimci sanatç› gruplar›yla
emekçilere yönelmekle kalmamak, tam da bu
çaban›n uyar›c› etkisiyle, bu ayn› türden
gruplar› bizzat iﬂçilerin ve emekçilerin kendi
saflar›ndan da ç›karabilmek için bilinçli bir
çaba içinde olmakt›r. Bu, kültürel ve sanatsal
etkinlik ve yarat›m› dar ve seçkin bir
az›nl›¤›n sorunu olmaktan ç›karmak tarihsel
hedefi do¤rultusunda, bugünden ve elbette
bugünkü koﬂullar›n elverdi¤i olanaklar
içerisinde, yap›labileceklerin azamisini
yapmaya çal›ﬂmak anlam›na da gelmektedir.
Bizzat iﬂçilerin ve emekçilerin kendi
saflar›ndan sanat›n çeﬂitli dallar›nda etkin bir
çaba içerisinde olan çok say›da sanatç› grup
ya da birey ç›kmas›, devrimci sanat-kültür
cephesindeki baﬂar›l› bir çal›ﬂman›n önemli
ölçütlerinden biri olacakt›r. Elbette emekçi
saflardan üstün yetenekli sanatç›n›n
yetiﬂmesi, sanatsal ve estetik de¤eri yüksek
sanat etkinli¤i ve ürünlerinin ortaya ç›kmas›
kolay bir iﬂ de¤ildir. Bugünün tarihseltoplumsal ortam›nda ve burjuva s›n›f
egemenli¤i koﬂullar›nda bu hayalci bir
beklenti olur. Fakat burada sorun bu de¤ildir.
Devrimci bir bak›ﬂaç›s›ndan önemli olan,
amatör ve mütevazi s›n›rlar içinde de olsa,

mümkün mertebe çok say›da emekçinin
kültür-sanat yaﬂam›nda, onun ﬂu veya bu
dal›nda kendini cesaretle ve içtenlikle ortaya
koymaya çal›ﬂmas›, salt pasif, edilgen alc›lar
ya da izleyiciler olmaktan ç›karak
etkinleﬂmesidir. As›l baﬂar› ve kazan›m
buradad›r, bunun ne ölçüde
baﬂar›labildi¤indedir.
Elbette bu alandaki geliﬂme, emekçinin
siyasal yaﬂamda ve devrimci s›n›f mücadelesi
alan›nda etkinleﬂmesinden ayr› düﬂünülemez.
Fakat buradaki etkileﬂim karﬂ›l›kl›d›r; sanatsal
etkinlik ve yarat›m çabas› s›n›f
mücadelesinden beslenir, fakat gerisin geri
onu besler de. Bizim için önemli olan da
budur. Bu, bizim devrimci kültür-sanat alan›
üzerinden yürütece¤imiz kitle çal›ﬂmas›n›n en
ﬂaﬂmaz amaçlar›ndan biridir. Bizim için
emekçi insan›n duygu dünyas›n› beslemek ve
zenginleﬂtirmek, onun devrimci s›n›f bilincini
ayd›nlatmaktan ve geliﬂtirmekten, onu etkin
siyasal yaﬂama yöneltmekten ayr›
düﬂünülemez.
Emekçiyi ve sanatç›y› karﬂ›l›kl›
devrimci etkileﬂime sokmak
Bugün önümüzde devrimci s›n›f
hareketinin ve komünizmin 150 y›l› aﬂan
tarihi içerisinde oluﬂturdu¤u muazzam bir
evrensel kültür-sanat birikimi var. Öte
yandan, Naz›m Hikmet’in cumhuriyetin ilk
y›llar›ndan itibaren açt›¤› yoldan yürüyen ya
da yürümeye çal›ﬂan sanatç›lar›n ürünü olan,
özellikle ‘60’l› ve ‘70’li y›llar›n devrimci
sosyal hareketlili¤i döneminde önemli bir
etki gücü kazanan kendi ilerici-sosyalist
kültür-sanat birikimimiz var. Tarih boyunca
halk hareketlerinin biriktirdi¤i ilericidemokratik kültür miras› ile de birlikte ele
al›nd›¤›nda, toplam›nda zengin, güçlü ve çok
yönlü bir kültürel-sanatsal birikime sahip
oldu¤umuz görülür. Bugünün en temel
sorunlar›ndan biri, bu birikimi mümkün olan
her yol, yöntem ve çabayla iﬂçilere ve
emekçilere taﬂ›mak, onlar›n bu muazzam
kayna¤a bilinçli bir biçimde yönelmesini
teﬂvik etmek ve kolaylaﬂt›rmakt›r.
Fakat elbette bu basitçe ve salt bir
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propaganda ve e¤itim çal›ﬂmas›yla
baﬂar›lamaz. Bu zengin miras›n emekçide
canl› ve güçlü bir ilgi ve etki yaratabilmesi,
ayn› zamanda, bugünün devrimci sanatç›s›n›n
onu emekçiye sanatsal biçim ve etkinlikler
içerisinde sunabilmesi ölçüsünde olanakl›d›r.
Bu ise bize bugünün yeni ve genç
sanatç›lar›na ya da sanat gruplar›na
dayanabilmenin, onlar›n sanatsal
etkinliklerinden en iyi biçimde
yararlanabilmenin gere¤ini ve önemini
gösterir.
Kald› ki onlar›n da buna fazlas›yla
ihtiyaçlar› vard›r. Bu ihtiyaç iki yönlüdür.
Bir yandan, kendi kültürel-sanatsal üretim ya
da etkinliklerini iﬂçi ve emekçi ortamlar›na
taﬂ›mak ve onlar›n ilgisine sunmak, kendini
ilerici-devrimci sayan bu sanatç›lar için en
büyük arzudur. Öte yandan, bizzat bu
etkinlikler içinde emekçi insanla yüzyüze
gelmek, onunla etkileﬂmek, onlar için temel
önemde bir ihtiyaçt›r. Bu, bu sanatç›lar›
emekçilere daha güçlü bir biçimde
ba¤layacak ve kendi sanatsal yarat›c›l›klar›n›
ve etkinliklerini emekçi davas›n›n hizmetine
daha güçlü bir biçimde sunmalar›n› teﬂvik
edecek ve kolaylaﬂt›racakt›r.
Özetle bu çaba, iﬂçiyi ve emekçiyi ilericidevrimci sanatç›yla, tersinden ise ilericidevrimci sanatç›y› emekçiyle buluﬂturacakt›r.
Bu buluﬂma onlar› karﬂ›l›kl› olarak devrimci
bir etkileﬂim içerisine sokacakt›r.
Devrimci kültür kurumlar› bu buluﬂman›n
gerçekleﬂmesinde aktif rol üstlenmeli ve onun
gerçekleﬂti¤i zeminler olmal›d›rlar. Kendi
görev ve iﬂlevlerini baﬂar›yla yerine
getirebilmelerinin temel önemde gereklerinden
biri de budur. Bu alandaki baﬂar›, bu
kurumlara çifte bir güven ve sayg›nl›k
kazand›racakt›r; bir yandan iﬂçiler ve
emekçiler, öte yandan ise ilerici-devrimci
sanatç›lar nezdinde.
Dünün ilerici ayd›n ve sanatç›s›n›n
bugünkü durumu
Dünün ilerici ayd›n ve sanatç›lar›n›n
bugünkü durumu üzerine de baz› gerçekleri
vurgulamak durumunday›z. Zira bu gerçekleri

gözönünde bulundurmak, kültür-sanat
cephesindeki görevlerimizin kapsam› ve ele
al›n›ﬂ› bak›m›ndan çok özel bir önem
taﬂ›maktad›r.
Bugünün Türkiye’sine bakt›¤›m›zda, ‘60’l›
ve ‘70’li y›llar›n büyük toplumsal
hareketli¤inin ortaya ç›kard›¤› ilerici,
devrimci ayd›n-sanatç› kuﬂa¤›n›n büyük
ölçüde burjuvazinin saf›na geçti¤ini, düzenle
bütünleﬂti¤ini görmekteyiz. 12 Eylül’le
birlikte baﬂlayan karﬂ›-devrim sald›r›s›, sol
hareket ve kitle hareketi üzerinde yapt›¤› a¤›r
tahribat›, do¤al ve kaç›n›lmaz bir biçimde
ilerici ayd›n hareketi ve sanat yaﬂam›
üzerinde de yapt›. ‹ﬂ bununla da kalmad›,
üstüne ‘89 çöküﬂü ve onu izleyen dünya
ölçüsündeki karﬂ›-devrimci gerici dalga da
binince, ‘60’l› ve ‘70’li y›llarda yetiﬂen
ilerici ayd›n kuﬂa¤› neredeyse tümden
umutlar›n› ve inançlar›n› yitirdi. O güne
kadar dayand›¤› ya da dayanmaya çal›ﬂt›¤›
ideolojik ve moral de¤erleri h›zla terketti.
Bu sonuç, bir yandan bu kuﬂa¤›n
kültürel-sanatsal üretim ve yarat›m gücünü ve
yetene¤ini önemli ölçüde dumura u¤rat›rken,
öte yandan deyim uygunsa onlar› piyasaya
düﬂürdü. Ayd›nlar ve sanatç›lar geçmiﬂte, tam
da emekten, özgürlükten, ba¤›ms›zl›ktan ve
sosyalizmden yana tutumlar›yla oluﬂturduklar›
kiﬂiliklerini para karﬂ›l›¤› sermayenin
hizmetine sundular. Ya da tersinden devlet
ve burjuvazi, son derece bilinçli bir tutumla,
bu alanda inanc›n› ve ilerici dinamizmini
yitirmiﬂ ayd›n ve sanatç›ya cazip gelen bir
piyasa yaratt›. Dünün ilerici ve sosyalist
ayd›nlar› ve sanatç›lar›, tekelci burjuvazinin
elinde tuttu¤u televizyonlar, gazeteler,
dergiler, yay›nevleri, kültür kurumlar›, reklam
ﬂirketleri, kültürel dan›ﬂmanl›k vb. iﬂlerde
cepleri doldurularak istihdam edildiler.
Bu ilerici ayd›n hareketinin kitlesel bir
k›r›m›yd› ve bir bak›ma devrimci hareketteki
geniﬂ çapl› terbiye, tasfiye ve düzenle
bütünleﬂtirme hareketinin ilerici kültür-sanat
yaﬂam›ndaki izdüﬂümüydü. Herﬂeye ra¤men
solculuk taslamaya heveslenenler ise
(Cumhuriyet gazetesinin temsil etti¤i çizgide
hareket edenler buna örnektir), bu iﬂi
devrime ve bilimsel sosyalizme aç›k bir
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düﬂmanl›k temeli üzerinde yapt›lar ve bunu
Kürt halk›n›n özgürlük istemi karﬂ›s›nda
tiksindirici bir ﬂovenizmle birleﬂtirdiler.
Özetle, ‘60’l› ve ‘70’li y›llar›n ilericidevrimci toplumsal hareketlili¤i ortam›nda
yetiﬂen, onu etkileyen ve ondan etkilenen
ilerici ayd›n ve sanatç› kuﬂa¤› ezici bir
bölümüyle art›k iﬂçi s›n›f›ndan, emekçilerden
ve onlar›n sosyal kurtuluﬂ davalar›ndan yana
olmak, buna hizmet etmek bir yana,
do¤rudan ya da dolayl› biçimde onun
karﬂ›s›ndad›r, burjuvazinin saf›nda ve
hizmetindedir. Onlardan art›k bir ﬂey
beklenemeyece¤i gibi, dünkü kimliklerini
kullanarak bugün aç›ktan ya da sinsice
yapmakta olduklar› tahribat› gö¤üslemek ve
boﬂa ç›karmak gibi temel önemde bir sorun
ve görev de var önümüzde.
Fakat tüm dünyada ve elbette Türkiye’de,
devrimci sosyal ve siyasal mücadele
sürmektedir ve bu mücadele kendi yeni genç
ayd›n ve sanatç› kuﬂa¤›n› da zamanla ortaya
ç›karacakt›r. S›n›f hareketi ekseninde
yürütülen devrimci bir kültür-sanat
mücadelesi, bu yeni kuﬂa¤›n ortaya ç›k›ﬂ›n›
kolaylaﬂt›racak ve h›zland›racak bir
perspektife, bu do¤rultuda somut pratik bir
yönelime de dayal› olmal›d›r. Devrimci
kültür-sanat kurumlar›, özellikle ayd›n
gençlik içerisinde bu alanda bugünden
filizlenmekte olan güçleri bilinçli bir tutumla
iﬂçiler ve emekçilerle buluﬂturmay›
baﬂaramazlarsa e¤er, zaten kendi görev ve
iﬂlevlerini yerine getirmekte de yetersiz ve
baﬂar›s›z kalm›ﬂ olurlar.
‹kili zaaftan kaç›nman›n önemi
Devrimci kültür-sanat cephesi kendine
özgü bir mücadele alan›d›r ve bu alandaki
çal›ﬂma da bunun gerektirdi¤i çerçeve ve
kurallar içerisinde yürümek zorundad›r.
Çal›ﬂman›n düzenlenmesi, etkinliklerin seçimi
ve örgütlenmesi, araçlar›n kullan›m›, bu
özgünlü¤ü tam olarak özümsemeye ve
pratikte gözetmeye dayal› olmal›d›r.
Elbette sosyal yaﬂam›n tüm alanlar› gibi
kültür-sanat yaﬂam› da politik bir öz taﬂ›r.
Bu alanda da s›n›f ç›karlar› ve bunun ifadesi

ve taﬂ›y›c›s› olan ideolojiler ve politikalar
karﬂ› karﬂ›ya gelir ve çat›ﬂ›r. Fakat bu kaba
ve ç›plak politik biçimler içerisinde de¤il,
sanatsal üretim ve etkinli¤in kendine özgü
biçimleri içerisinde gerçekleﬂir. Çat›ﬂmada
baﬂar› bunu gözetmek ölçüsünde olanakl›d›r.
Bu gözetilmezse e¤er, kültür-sanat alan›nda
devrimci bir mücadele cephesinden söz etmek
zaten olanakl› olmaz. Öte yandan, her
sanatsal etkinli¤in ve biçimin içerisinde
politik bir öz, kayg› ve yönelim vard›r. Bunu
gözden kaç›rmak, sanatsal üretimi ve
etkinli¤i kendi içinde amaçlaﬂt›rmak, “sanat
sanat içindir” ﬂeklindeki burjuva
aldatmacas›n›n tuza¤›na düﬂmek anlam›na
gelir.
Demek ki bu alanda birbirinin z›dd› gibi
görünen, gerçekte ise birbirinden beslenen
ikili bir tehlike var ve biz buna karﬂ›
peﬂinen haz›rl›kl› ve uyan›k olmal›y›z. Bir
yandan, sanat ve kültür alan›n›n kendine
özgü karakterini ve bunun gereklerini
gözetmeli, kültür kurumlar›n›n politik
araçlara indirgenmesinin kesin bir tutumla
önüne geçmeliyiz. Öte yandan ise, kültürelsanatsal biçimler içerisinde sürse bile bu
çaban›n politik bir öz taﬂ›d›¤›n› ve temelde
politik bir kayg› ve amaca ba¤land›¤›n›
unutmamal›, bunu gözden kaç›rabilecek
apolitik e¤ilimlere hiçbir biçimde prim
vermemeliyiz.
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S›n›f çal›ﬂmas›nda mesafe almak
sorunlar› aﬂman›n yoludur
Partili aﬂama, sorun ve
sorumluluklar›m›z›n daha da artt›¤› bir
dönemi iﬂaret ediyor. Zira art›k önümüzdeki
görev, s›n›f› partiye kazanmak ve s›n›fla
devrime do¤ru ilerlemektir. Bunlar elbette
büyük hedeflerdir. Ama ayn› zamanda s›n›f
devrimcilerinin varoluﬂ nedenleridir. Bu
konuda aç›k ve tok bir iddiaya sahip
olmadan, bu iddiay› hayata geçirmek için
ciddiyetle mücadele etmeden s›n›f devrimcisi
olmak zaten mümkün de¤ildir. Komünistlerin
teorik, ideolojik, politik ve örgütsel alandaki
iddia ve durumlar› ortada. Ancak, bu
birikimi, iﬂçi s›n›f› ve emekçi kitlelerle
buluﬂturma, yani politikalar› yerelleﬂtirilip
hayata geçirme noktas›nda katetmemiz
gereken önemli bir mesaf oldu¤u da bir
gerçektir.
S›n›f çal›ﬂmas› alan›nda, taktik
politikalar›n prati¤e geçirilmesinde yaﬂanan
zorlanmalara ra¤men (öznel etkenlerin
yan›s›ra nesnel koﬂullar›n da bunda etkisi
vard›r), az›msanmayacak deneyimlere sahibiz.
Partinin temel de¤erlendirmelerini ve s›n›f
çal›ﬂmas›nda elde edilen birikimleri yeniden
incelemek, bu alanda karﬂ›m›za ç›kan
sorunlar› aﬂma noktas›nda bize avantajlar
sa¤layacakt›r.
S›n›f›n verili durumu
S›n›f hareketinin durgunlu¤u s›n›f
çeliﬂkilerinin yeterince keskinleﬂmedi¤i
anlam›na gelmiyor. Özellikle son y›llarda
s›n›flar aras›ndaki uçurum doruk noktas›na
ulaﬂm›ﬂt›r. Öyle ki, sermaye s›n›f› ve bu
s›n›f ad›na ülkeyi yönetenleri kayg›land›racak
boyutlardad›r.
Bu asalaklar›n kayg›lar› elbette iﬂçi s›n›f›
ve emekçilerin yaﬂam düzeyini yükseltmek
de¤ildir. Tam tersine, bu vahﬂi sömürüye
karﬂ› olas› bir baﬂkald›r›y› ezmek için
devletin zor ayg›tlar›n› yeniden tahkim

etmektir. Ve bu ayn› zamanda, s›n›fsal
çeliﬂkilerin nas›l derinleﬂmekte oldu¤unun
düzenin sahipleri taraf›ndan itiraf›d›r.
Ancak iﬂçi s›n›f› sömürü ve yoksullu¤a
karﬂ› her zaman baﬂkald›r›yla yan›t
veremeyebiliyor. Nitekim iki y›ld›r tarihinin
en geniﬂ kapsaml› sald›r›s›na maruz kalan
Türiye iﬂçi s›n›f› ve yoksul emekçiler, bu
sald›r›y› haketti¤i ﬂekilde bir direniﬂle
yan›tl›yamam›ﬂt›r. Bu, geçici bir durum
olmakla beraber, varolan bir gerçekli¤i de
ifade ediyor. Bunun böyle olmas›n›n öznel ve
nesnel nedenleri vard›r. Bu durum, kriz
içinde debelenen sermaye iktidar›na
küçümsenmez avantajlar sa¤lamakla birlikte,
emekçi kitlerdeki öfke birikiminin giderek
artmakta oldu¤u gerçe¤ini ortadan
kald›rm›yor. Geçti¤imiz aylar›n eylemlilikleri
iﬂçi taban›ndaki mücadele istek ve
kararl›l›¤›n› gösteriyor.
Sendika a¤alar›n›n denetimini
k›rman›n yaﬂamsal önemi
Sendikalar›n tepesine çöreklenen sendika
bürokrasinin misyonu yeterince aç›k. 28
ﬁubat sürecinden sonra generallerin tam
denetimine giren bu hainler çetesi,
burjuvaziye paha biçilmez hizmetlerde
bulunmay› eskisinden daha aktif bir ﬂekilde
sürdürüyor. Bu gerçek art›k sadece
devrimciler taraf›ndan dile getirilmiyor.
Bizzat sermayenin temsilcileri taraf›ndan
övgülerin konusu oluyor. And›çlar arac›l›¤›yla
bas›na yans›t›lanlar da bunu ortaya koyuyor.
MGK toplant›lar›nda “sosyal patlamay› ezmek
amac›yla al›nacak önlemler tart›ﬂ›l›rken,
yan›s›ra sendika a¤alar›n›n “sosyal patlama”y›
önleme konusunda sundu¤u hizmetler de
takdir ediliyor.
‹hanetlerini en üst noktaya taﬂ›yan emekçi
düﬂman› bu çetelerin iﬂçi s›n›f› etraf›nda
ördükleri abluka mutlaka parçalanmal›d›r.
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Zira tüm düzen temsilcilerinin temel
kayg›lar›ndan biri, gittikçe teﬂhir olan bu
asalaklar›n iﬂçiler üzerindeki denetimlerini
yitirme tehlikesidir.
‹ﬂçi-emekçi hareketi önündeki temel
engellerden biridir sendika bürokrasisi.
T‹S’lerin sat›lmas›ndan tensikatlara,
özelleﬂtirmeden taﬂeronlaﬂt›rmaya kadar bütün
sald›r›lar›n hayata geçirilmesinde temel rol
oynayan bu hainler, hala iﬂçi s›n›f›
üzerindeki denetimini sürdürebilmektedir. Bu
denetim k›r›ld›¤›nda s›n›f hareketi
prangalar›ndan kurtulmuﬂ olacakt›r.
Taban örgütlülü¤ünü örmenin
önemi
S›n›f devrimcileri olarak, kitle hareketinin
ya da “toplumsal patlaman›n” yükselmesini
beklemeden soluklu ve planl› faaliyetimizi
sürdürerek iﬂimize bakmakla yükümlüyüz.
Elbette hareketin geliﬂimi bize say›s›z olanak
sa¤layacakt›r. Bu avantajlar› günü geldi¤inde
de¤erlendirebilmek ﬂimdiden yürütece¤imiz
çal›ﬂmaya ba¤l›d›r. Sadece bizim çabam›zla
kitle hareketinin geliﬂmeyece¤ini biliyoruz.
Ancak hareket geliﬂti¤inde, hedefe ulaﬂmak
için devrimci bir önderli¤e ihtiyaç
duyacakt›r. Bu noktada devrimci önderlik
kritik bir öneme sahiptir. Zira devrimci
önderli¤i ile birleﬂemeyen kitle hareketleri,
genellikle bir eﬂi¤e gelip k›r›lmaktad›r.
Sermayenin güncel sald›r›lar›n›
püskürtmek, sendika a¤alar› arac›l›¤› ile
düzenin iﬂçi s›n›f› üzerindeki denetimini
k›rmak, soluklu ve sab›rl› bir devrimi
örgütleme çal›ﬂmas›n› baﬂar›ya ulaﬂt›rabilmek
için, s›n›f›n öncüleriyle buluﬂup birleﬂme
zemini yakalayabilmeliyiz. Her zaman
vurgulad›¤›m›z, üretim birimlerinde tabana
dayal› komiteleﬂme ve s›n›f› harekete
geçirmenin yol, yöntem ve araçlar› bulmak
için yo¤un bir çaba ve emek harcamaktan
baﬂka yol yoktur. Biçimi, isimi vb.’ne
tak›lmadan, koﬂullar›n özgünlü¤üne göre
amaca uygun araçlar› bulup ortaya
ç›karabilmeliyiz.
Öncü iﬂçi platformalar›n› bu amaçla
seferber etmenin önemi aç›kt›r. Bu
platformlar›n atalete düﬂüp iﬂlevsizleﬂmesini

engellemek, plan› ve hedefli bir çal›ﬂmay›
zorunlu k›l›yor. De¤iﬂik eylem biçimleriyle
zenginleﬂtirerek, baﬂka araçlarla
destekleyerek, öncü iﬂçi ve emekçileri bizzat
sürecin aktif bileﬂenleri haline getirmek
gerekiyor. Bu alanda sa¤lanacak baﬂar› sürece
ivme katman›n yan›s›ra, yeni çal›ﬂma alanlar›
da açacakt›r. Ancak bu faaliyetlerle k›sa
sürede sonuç al›nabilece¤i beklentisine
girilmemelidir. Tüm güçleri harekete geçirip
süreçlere müdahale etme sorumlulu¤unu
unutmadan, sa¤lam bir taban oluﬂturup
yay›lmay› hedeflemeliyiz.
Bu çal›ﬂmalar› yürütürken, temel önemde
sanayi birimlerini gözden kaç›rmamal›y›z.
Bulundu¤umuz bölgede bu tür fabrika ve
iﬂletmeleri tespit edip çal›ﬂmam›z› buralara
taﬂ›mak amac›yla koﬂullar› zorlamal›y›z. Zira
bu birimler, s›n›f çal›ﬂmam›zda stratejik bir
öneme sahiptir. S›n›f hareketinin ve
dolay›s›yla mücadelenin gelece¤i bu
birimlerce belirlenecektir. Partimizin
politikalar›n› iﬂçi s›n›f›yla temel sektörleri
üzerinden buluﬂturmak, çözmemiz gereken
temel sorunlardan biridir. Proletarya
sosyalizmi ile iﬂçi hareketini
bütünleﬂtirmek, bu temel sorunun
çözülmesine ba¤l› olacakt›r.
Eme¤in korunmas›yla ilgili talepleri
kullanman›n önemi
Politika yapmaktan sözedilince, do¤al
olarak akla ilk gelen politik sorunlard›r.
Ülkemizde yak›c› politik sorunlar oldu¤u bir
gerçektir. Faﬂist devlet terörü, cezaevi
katliamlar›, iﬂkence ve infazlar, Kürt halk›
üzerindeki bask› ve inkar, örgütlenme
özgürlü¤ü ve ifade hakk›n›n engellenmesi,
sendikalaﬂma, grev, genel grev vb. haklar›n
içeri¤ini boﬂaltan ya da fiilen engelleyen
yasalar ilk akla gelenlerdir. Bu sorunlar›n
kuﬂkusuz büyük bir önemi vard›r.
Ancak kendini bu sorunlarla s›n›rlayan bir
faaliyet, iﬂçi-emekçiler nezdinde yeterli bir
etki yaratm›yor. Zira y›¤›nlar›n gündelik
yaﬂam sorunlar› politik sorunlara daha a¤›r
basabiliyor. ‹ktisadi-sosyal alanda emekçi
y›¤›nlar çok a¤›r sorunlarla bo¤uﬂmaktad›rlar.
Sistemin derinleﬂen krizinin emekçilere fatura
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edilmesi, bu sorunlar› alabildi¤ine
a¤›rlaﬂt›rm›ﬂt›r. Dolay›s›yla siyasal sorunlar
ile y›¤›nlar›n iktisadi-sosyal sorunlar› organik
bir bütünlük oluﬂturuyor. Taktik
politikalar›m›z› belirlerken, bu bütünlü¤ün
mutlaka hesaba kat›lmas› gerekiyor. Kitlesel
militan eylemlerin ekonomik taleplerle
baﬂlay›p politik düzeye evrilmesi de bu
sorunun taﬂ›d›¤› önemi gösteriyor.
‹ktisadi-sosyal talepler u¤runa verilen
mücadele ayn› zamanda iﬂçi s›n›f›na gücünü
toparlama ve birleﬂtirme olana¤› verecektir.
Çal›ﬂma ve yaﬂam koﬂullar›n› düzeltmek,
fiziki ve moral yozlaﬂmay› engellemek
u¤runa verilen bu mücadele, proletaryan›n
burjuva iktidar›n› devirip kendi iktidar›n›
kurma mücadelesinde deneyim kazanmas›n›
da sa¤layacakt›r.
Servet-sefalet kutuplaﬂmas›n›n giderek

derinleﬂti¤i, emekçilerin iﬂsizlik, yoksuluk ve
sefalete mahkum edildi¤i bir ortamda, eme¤in
korunmas›yla ilgili taleplerle yükseltilecek
mücadele h›zla politik bir içerik kazancakt›r.
Zira bu talepleri kazanmak, sermayeye,
burjuva yasalara ve siyasi iktidara karﬂ›
militan bir mücadeleyi gerekli k›l›yor. Bu
çat›ﬂmada sermaye ve kurumlar›yla karﬂ›
kar›ﬂ›ya kalan iﬂçi s›n›f› dost ve düﬂmanlar›n›
daha iyi tan›yacakt›r.
Krizin giderek derinleﬂmesi, sermaye
düzenini sürekli yeni sald›r›lar gündeme
getirmesini zorunlu k›lmaktad›r. Bu
sald›r›lara karﬂ› örgütlü-militan bir mücadele
yükseltilemedi¤inde, kölelik zincirleri daha
da kal›nlaﬂacakt›r. Taban örgütlenmelerini
güçlendirip yayarak, iﬂçi-emekçi y›¤›nlar›n
s›n›rs›z gücünü aç›¤a ç›karmak için her türlü
çabay› harcama zaman›nd›r.

S›n›f çal›ﬂmas›n›n baz› sorunlar›...
“TK‹P, iﬂçi s›n›f›n›n temel
tarihsel amaçlar›n›n ve
ç›karlar›n›n temsilcisidir.
Burjuvaziye karﬂ›
mücadelesinin çeﬂitli geliﬂme
aﬂamalar›nda iﬂçi s›n›f›na yol
gösterir, eylemine önderlik
eder. Yaln›zca ideolojisi,
program› ve takti¤i ile de¤il,
s›n›fsal temeli ve örgütünün
s›n›f bileﬂimiyle de proleter
bir s›n›f partisi olabilmek için
azami çaba harcar. Fabrika
ve iﬂletme hücreleri temelinde
örgütlenmeyi esas al›r.”
Parti tüzü¤ümüzün bu
ikinci paragraf›, s›n›f
çal›ﬂmas›n›n komünistler
aç›s›ndan taﬂ›d›¤› önemi
yeterli aç›kl›kta ortaya
koyuyor. Sahip oldu¤umuz
güçlü teorik temel ve
ideolojik kimlik, bütün parti
güçlerinin fabrikalarda
komiteler, hücreler
oluﬂturman›n taﬂ›d›¤› önceli¤i

ve aciliyeti kavramalar›na
olanak sa¤layacak niteliktedir.
‹ﬂin bu boyutuyla ilgili ciddi
bir sorun da yaﬂam›yoruz.
As›l sorun, devrimci takti¤in
hayata geçirilmesinde ortaya
ç›k›yor. Parti politikalar›n›
yerellere taﬂ›mada, yani
özgülleﬂtirmede zorlanmalar
yaﬂ›yoruz.
Zorlanmalar›n bir nedeni,
kitle hareketinin sanc›l› bir
süreç yaﬂ›yor olmas›d›r. Bir
di¤er nedeni, ki bizim as›l
üzerinde durmam›z geren
sorun budur, kendi
öznelli¤imizden
kaynaklanmaktad›r. Kitle
hareketinin yaﬂad›¤›
t›kan›kl›¤› ne zaman
aﬂabilece¤i s›n›f
mücadelesinin izleyece¤i
seyre ba¤l›d›r. Bu süreci
h›zland›racak olan ise etkili
bir devrimci önderlik
müdahalesidir. Etkili bir bir

müdahaleyi
gerçekleﬂtirebilmek de s›n›f
içinde güç ve mevzi
kazanmakla mümkün olabilir
ancak. Dolay›s›yla, nesnelli¤e
teslim olmadan parti
politikalar›n› iﬂçi s›n›f› ve
emekçilere taﬂ›mak için etkin
bir çal›ﬂma yürütmek, kitle
hareketinin geliﬂimine
yap›labilecek en önemli katk›
olacakt›r.
Siyasal s›n›f çal›ﬂmam›z
farkl› araç ve biçimlerle
yürütülmektedir. Böyle bir
çal›ﬂma do¤al olarak genel
bir etki yaratmaktad›r. Bu
etkiyi örgütlemede kitlelerle
do¤rudan ba¤lar›n kurulmas›,
iﬂçilerle birebir geliﬂtirdi¤imiz
iliﬂkiler büyük bir önem
taﬂ›maktad›r. Genel siyasal
etkinin örgütlenebilmesi bu
alandaki baﬂar›m›za da ba¤l›
olacakt›r. Bulundu¤umuz
alanda yapaca¤›m›z
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örgütlenme çal›ﬂmas› ayn›
zamanda kendimizi
s›nayaca¤›m›z bir süreç
olacakt›r. Zira böyle etkili bir
genel çal›ﬂma, kitlelerle
do¤rudan ba¤ kurmak,
propaganda ve ajitasyonda
ustalaﬂmak için uygun bir
zemin oluﬂmaktad›r. Bu
zemin üzerinde baﬂar›l› bir
örgütlenme çal›ﬂmas›, partinin
s›n›f içinde kal›c› mevziler
kazanmas›n› sa¤layaca¤› gibi,
gelecekteki keskin s›n›f
çat›ﬂmalar›na da bir ön
haz›rl›k olacakt›r.
Fabrikalar› partinin birer
kalesi haline getirecek olan
hücrelerin kurulmas›, partinin
s›n›f bileﬂiminin proleter
a¤›rl›kl› kadrolardan
oluﬂmas›n› beraberinde
getirecektir. Fabrikada hücre
örgütlenmelerini inﬂa etmenin
ön ad›mlar› olarak okuma,
e¤itim ve çal›ﬂma gruplar›
oluﬂturmak durumunday›z.
Karﬂ›m›za ç›kan f›rsatlar› iyi
de¤erlendirmek ve uygun
zamanda harekete geçmek
bizim inisiyatifimize ba¤l›d›r.
Fabrikan›n/iﬂletmenin içinde
yaﬂad›¤›m›z sorunlar, bu
sorunlar›n iﬂçiler üzerindeki
etkileri, düzenin emekçi
kitlelere yönelik kesintisiz
sald›r›lar› vb., bir ilk ad›m
atmak için yeterlidir.
Sald›r›lar karﬂ›s›nda teﬂhir ve
propagandayla yetinmek, s›k
s›k yaﬂad›¤›m›z bir zaaft›r.
Kuﬂkusuz kesintisiz bir
propaganda-ajitasyon ve
siyasal teﬂhir faaliyeti
yürütece¤iz. Fakat bununla
s›n›rl› kald›¤›m›zda somut
ad›m atmay› baﬂaramayaca¤›z.
Yapt›¤›m›z propaganda bir
etki yaratsa bile, bunu
örgütleyemedi¤imizde zamanla
yok olacakt›r.

‹ﬂçilerle, fabrikada
yaﬂad›¤›m›z sorunlar ile
güncel siyasal geliﬂmeleri
konuﬂup tart›ﬂ›yor, kendi
alternatiflerimizi önlerine
koyabiliyoruz. Buraya kadar
bir sorun yok. ‹ﬂçiler
sorunlar› zaten yaﬂayarak
ö¤reniyorlar, önerece¤imiz
alternatiflere de genellikle
itiraz etmiyorlar. Bundan
sonras› sorunlara karﬂ› aktif
tutum almak ve genel olarak
do¤ru kabul edilen alternatif
u¤runa mücadele sürecine
girmenin ilk ad›m›n›n
at›labilmesi için yol gösterici
olabilmektir.
‹ﬂçiler aras›nda güven
sorunu oldu¤u ve bu
güvensizli¤in iﬂimizi
zorlaﬂt›rd›¤› tart›ﬂmas›zd›r.
Herﬂeye ra¤men güven
sorununu çözmek, ancak
faaliyet içinde baﬂar›labilir.
Çal›ﬂt›¤›m›z her fabrikada/
iﬂletmede iﬂçileri çaresizlik
içine sürükleyen bu bo¤ucu
havay› da¤›tmak sorumlulu¤u
öncelikle bize aittir. Bunu
baﬂarabilmek için, öncelikle
öncü iﬂçileri bir araya getirip
harekete geçirmenin yollar›n›
bulmakla yükümlüyüz.
Kimi zaman düﬂtü¤ümüz,
bizi daraltt›¤› gibi
iliﬂkilerimizi de k›s›rlaﬂt›ran
bir hataya de¤inmek
gerekiyor. ‹ﬂe baﬂlad›¤›m›z
birçok fabrikada ilk
gözümüze çarpan iﬂçilerin
kendi aralar›nda gruplaﬂm›ﬂ
olmas›d›r. Bu gruplaﬂmalar
baz› ortak özellikler
(akrabal›k, hemﬂehricilik, ayn›
mezhebe mensup olma, ayn›
mahallede oturma vb.)
üzerinden oluﬂmaktad›r.
Bunun anlaﬂ›l›r nedenleri
olmakla beraber, iﬂçiler
aras›ndaki dayan›ﬂmay› zaafa

u¤ratabilmektedir. ‹ﬂte biz de
bu gruplardan yak›n
gördü¤ümüz biri ile daha
yak›n iliﬂki geliﬂtirme yoluna
gidebiliyoruz. Bu hata
iﬂyerindeki etkimizi s›n›rl›yor
ve öncü iﬂçilerle buluﬂmam›z›
zora sokabiliyor.
‹lerici, öncü iﬂçilerle
ortak bir noktada
buluﬂtu¤umuzda, komite
kurma ihtiyac› kendili¤inden
ortaya ç›kacakt›r. Fabrikada
yaﬂad›¤›m›z sorunlar›n
kapitalist düzenin dolays›z
sonuçlar› oldu¤u gerçe¤inden
hareketle, iﬂçilerin dikkatlerini
temel toplumsal sorunlara
çekmek, s›n›f mücadelesinin
sadece tek kapitaliste karﬂ›
de¤il, ama kapitalist s›n›f›n
egemenli¤ine karﬂ› bir
mücadele oldu¤unu kavratmak
için azami çaba harcamak
kaç›n›lmazd›r. Bunu asgari
düzeyde baﬂarabildi¤imiz her
iﬂyerinde okuma, e¤itim ya
da çal›ﬂma grubu kurmam›z
kolaylaﬂacakt›r.
Çürümüﬂ ve kokuﬂmuﬂ
burjuva düzenin ayakta
kalabilmek için emekçi
kitlelere karﬂ› yürüttü¤ü azg›n
sald›r›lar, s›n›f çeliﬂkilerine
her geçen gün yeni boyutlar
eklemektedir. Bu nesnel
olarak emekçileri parti
çizgisine kazanman›n zemini
olgunlaﬂt›rmaktad›r. K›sa
sürede sonuç al›p almamaktan
ba¤›ms›z olarak, bu amaç
do¤rultusunda kesintisiz bir
ﬂekilde mücadelemizi
sürdürece¤iz. S›n›f
çal›ﬂmas›nda sergileyece¤imiz
›srar ve kararl›l›k, bize,
zorlanmam›za yol açan zay›f
yönlerimizle mücadele etme
ve bu zaaflar› geride b›rakma
olana¤› da sa¤layacakt›r.
M. Da¤l›

26 EK‹M Sayı: 227

Okurlardan / Yoldaﬂlardan...
Daha etkin bir s›n›f çal›ﬂmas›...
Çal›ﬂt›¤›m›z alan geniﬂ bir
iﬂçi potansiyeline sahip.
Organize sanayi sitesi, orta
ölçekli iﬂletmelerin bulundu¤u
sanayi siteleri, da¤›n›k
konumlanan fabrikalar
bulunuyor. A¤›rl›kl› olarak
metal ve tekstil iﬂkollar›n›
kaps›yor.
Yerel platform çal›ﬂmas›n›
bulundu¤umuz alan üzerinden
güçlendirmek noktas›nda belli
zay›fl›klar yaﬂad›k. Bölgedeki
s›n›f hareketini yak›ndan
takip etme, alana hakim
olmadaki yetersizliklerimizim
yan›s›ra, platform
çal›ﬂmas›n›n de¤iﬂik
kesimlerde bir devrimci
yap›n›n çal›ﬂmas› olarak
alg›lanmas›n›n da bunda pay›
var. Ulaﬂt›¤›m›z fabrikalar
halen yeterli düzeyde de¤il.
Sendikal› fabrikalarla iliﬂkiler
de henüz s›n›rl›.
Mevcut iliﬂkilerin aktif
deste¤i sa¤land›¤›nda, çal›ﬂma
yeni imkanlar yaratacakt›r.
Yan›s›ra, mevcut iﬂkoluna
ba¤l› sendikalarda tan›ﬂ›lan
iﬂçilerle fabrikalar›nda bire
bir iliﬂkiye geçmek, iliﬂkileri
sürekli hale getirebilmek
gerekiyor. Fabrika
çal›ﬂmas›nda alaca¤›m›z
mesafe platform çal›ﬂmas›na
da yans›yacakt›r.
Bulundu¤umuz fabrika ve
çevre fabrikalarla girdi¤imiz
bire bir iliﬂkiler ile çevre iﬂçi
iliﬂkilerimizin geniﬂletilmesi
ve geliﬂtirilmesinde
alaca¤›m›z mesafe, baﬂar›m›z›
belirleyecektir. E¤er iﬂçi
arkadaﬂlar› toplant›lara

çekemiyorsak, bunun
nedenlerini irdelemeli,
müdahalede zay›f kald›¤›m›z
yönleri saptay›p üzerine
gitmeliyiz. Platform
çal›ﬂmas›n›n araçlar›n› iﬂçi
arkadaﬂlara iletmeli, onlar›n
katk›, düﬂünce ve önerilerini
almal›, olumlu olumsuz
gözlemlerini deneyim olarak
yay›n organlar›m›za
aktarmal›y›z. Bu, di¤er
alanlardaki platform
çal›ﬂamalar› için yararl›
olacakt›r.
Örne¤in geçti¤imiz
aylarda yürüttü¤ümüz imza
kampanyas› önemli bir
deneyim oldu. De¤iﬂik
fabrikalardan iﬂçiler oldukça
farkl› tepkiler verdiler. Bir
tekstil fabrikas›nda imza
al›n›rken, iﬂçiler önce buraya
sendika m› getireceksiniz diye
sordular. Baﬂtan imza atmaya
çekinenler imza metninin
içeri¤ini anlatt›ktan sonra
imza verdiler. Bir k›sm› da,
imza atarsam patronun
kula¤›na gider, iﬂten at›l›r›m
kayg›s›yla vermek istemedi.
Bu fabrikada al›nan imza
say›s› s›n›rl› olsa da, birçok
iﬂçiyle konunun tart›ﬂ›lmas›
aç›s›ndan yararl› oldu.
Örgütlü bir iﬂyerinde,
kendi fabrika toplant›s›
s›ras›nda, imza metnini içeri¤i
anlat›ld›ktan sonra, toplant›ya
gelen iﬂçilerin büyük
ço¤unlu¤u imzalad›. Bir
baﬂka sendikal› fabrikada
temsilciyle yap›lan ilk
görüﬂmede, temsilci kampanya
metnine olumlu yaklaﬂt›.

Ancak fabrika komitesi
taraf›ndan sendikayla
görüﬂülmeden kabul
edilemeyece¤i, imza
kampanyas›n› düzenleyenlerin
aç›kça belirtilmedi¤i türünden
gerekçeler öne sürülebildi.
Görülüyor ki, sendikal
bürokrasi baz› temsilciler
ﬂahs›nda da henüz aﬂ›labilmiﬂ
de¤il..
Demokratik kitle
örgütlerine yap›lan
ziyaretlerde de imza
kampanyas›na olumlu
yaklaﬂ›ld›. Buralara gelen
ziyaretçilere imza
kampanyas›n›n amac›
anlat›ld›. Öncelikli hedef
alanlar›m›z fabrikalar olmakla
birlikte, derneklere giden
kesimleri de duyarl› hale
getirebilmeyi amaçlad›k.
Buralara gidip gelen
iﬂçilerden platforma kat›l›m
konusunda henüz olumlu
sonuç alamasak da, ›srarl›
davranmal›y›z.
Geçen sürecin
deneyimlerinden gerekli
dersleri ç›kar›p, planl› ve
programl› bir tarzda daha
etkin bir faaliyeti
örgütlemeliyiz. Önümüzdeki
süreçte iﬂçi ve emekçilere
yönelik sald›r›lar daha da
katmerleﬂecektir. Partili iﬂçiler
olarak iﬂçi s›n›f›n› iktidara
taﬂ›yacak güçleri parti bayra¤›
alt›nda toplamak öncelikli
görevimizdir. S›n›f
çal›ﬂmas›nda daha etkin bir
müdahale için olanaklar› en
iyi ﬂekilde de¤erlendirmeliyiz
A. Umut/‹stanbul
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Bir bölgede s›n›f hareketine iliﬂkin gözlemler
Çal›ﬂt›¤›m bölge üzerinden genel olarak
s›n›f hareketi, sendikal hareketin durumu,
içinden geçti¤imiz süreçte iﬂçilerin e¤ilimleri
üzerine gözlemlerimi aktarmak istiyorum.
Yaﬂad›¤›m bölgede binlerce iﬂçi sosyal
haklardan yoksun olarak ve düﬂük ücretlerle
çal›ﬂmakta ve yo¤un bir iﬂsizlik
yaﬂanmaktad›r.
Önce sendikal hareketten baﬂlamak
istiyorum. Bu bölgede s›n›rl› say›da sendikal›
iﬂyeri mevcut. Geçti¤imiz dönemde
sendikalaﬂmay› baﬂaran iﬂçiler ise patronlar›n
azg›n sald›r›lar›yla yüzyüze kal›yorlar. Bu
sald›r›lar›n püskürtülememesi binlerce
sendikas›z iﬂçiyi bu tür giriﬂimlere karﬂ›
so¤utuyor ve sendikalara güvensizli¤i
art›r›yor. Bu kuﬂkusuz bugün Türkiye’de
yaﬂanan genel bir durumu ifade ediyor.
Sendika bürokratlar› bu güvensizli¤in
oluﬂmas›nda birinci derecede rol oynuyorlar.
Sendikal› iﬂyerlerinde de öncü iﬂçiler
sald›r›lara karﬂ› herhangi bir tepki ortaya
koyabilmiﬂ de¤iller. Sendika bürokratlar›,
yetkiyi kaybetmemek ad›na, krizi vesile eden
patronlar›n esnek üretim dayatmas›n› kabul
ediyorlar. Bu iﬂyerlerinde yaﬂ ortalamas› 3035 aras›nda. Öncülerin ço¤u ya reformizmin
ya da sendika bürokratlar›n›n etkisi alt›nda.
‹ﬂçilerin durumuna gelince. Bölgede belli
bir süredir devrimci faaliyetin s›n›rl› kalmas›
sayesinde reformistler belli bir etki alan›
bulabiliyorlar. Genelde iﬂçi ve emekçiler
henüz devrimciler ile reformistleri
ay›rdedemiyorlar. Reformistler de bunu
kullanarak etkileyebildikleri kesimleri
devrimcilerden uzaklaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yorlar.
Ancak bugün onlar da iﬂçi ve emekçileri
etkilemede o kadar baﬂar›l› de¤iller. Ve
devrimcilerle reformistleri ay›redebilen iﬂçiler
de var.
‹ﬂçilerin a¤›rl›¤› genç iﬂçilerden oluﬂuyor.
Daha orta yaﬂl› olanlar sorunlara ve gündeme
daha bir ilgi gösteriyorlar. Ama iﬂ bir ﬂeyler
yapmaya gelince daha geride durabiliyorlar.
Bu bildi¤imiz iﬂini kaybetme korkusudur.

Genç iﬂçiler sorunlara daha uzaklar, ama
kendi çevrelerinde ve iﬂyerlerinde iliﬂkilerinde
daha bir içiçelik var. Bir araya getirip bir
ﬂeyler yapmak aç›s›ndan bu bir olanak
olmakla birlikte, sözkonusu zay›fl›k nedeniyle
çok kolay olmuyor.
Bizim bu bölgede henüz yeni yeni oturan
bir çal›ﬂmam›z var. Daha önceki süreçte
yürütülen parti faaliyetinin iﬂçiler üzerinde
yaratt›¤› belli bir etki var. Henüz biz o
düzeyi tutturamasak da, örne¤in demokrat bir
iﬂçiyle ya da baﬂka insanlarla
konuﬂtu¤umuzda, bize yabanc› olmad›klar›
görülüyor. Daha ilk sohbetlerde baz› insanlar
bizi politik olarak tan›yabiliyorlar. Bu sayede
birçok sorunu rahatça konuﬂabiliyoruz. Bu
geçmiﬂte yürütülen faaliyetin boﬂa gitmedi¤ini
gösteriyor.
Kendimize dönük olarak ﬂunu
söyleyebiliriz. Önceki çal›ﬂmalar›n
deneyimlerine tekrar tekrar bakmak, onlardan
yararlanarak, duruma ve döneme uygun
politikalar geliﬂtirmek durumunday›z. Örne¤in
MYO’nun Nisan ‘01 tarihli 222. say›s›nda bir
yoldaﬂ›n bir yaz›s› var. Yoldaﬂ kitle
çal›ﬂmas›nda yarat›c› olmak, politikalar›n
hayata geçirilmesi için de¤iﬂik esnek araçlar
kullanmak gerekti¤ini vurguluyor. Bu bizim
için de önem taﬂ›yor.
Bugün iﬂçi ve emekçiler son derece
kapsaml› sald›r›larla yüzyüzeler, düzene ve
devlete olan öfke ve tepkileri her geçen gün
büyüyor. En s›radan iﬂçi bile yaﬂad›¤›
sorunlardan yak›n›p tepkisini dile getiriyor.
Geçmiﬂte bu tür yak›nmalar› bu rahatl›kta
yapamaz, düﬂüncelerini aç›klamakta
çekinirlerdi. Bu aç›dan durum çok farkl›.
Ama buna karﬂ›n iﬂçiler yine de bize bir
biçimde uzaklar. Onlar› kendi yak›c› sorunlar›
için bile kolay kolay bir araya getiremiyoruz.
Süreç daha çok çaba, daha çok enerji
harcayarak s›n›fla devrimci buluﬂmay›
gerçekleﬂtirmeyi her zamankinden daha yak›c›
bir biçimde dayat›yor.
Partili bir iﬂçi
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‹ﬂçi s›n›f›n›n ve komünizmin büyük
ﬂairi Naz›m Hikmet’i do¤umunun 100.
y›l›nda sayg›yla an›yoruz...
Vatan haini
“Naz›m Hikmet vatan hainli¤ine devam ediyor hâlâ.
Amerikan emperyalizminin yar› sömürgesiyiz, dedi Hikmet.
Naz›m Hikmet vatan hainli¤ine devam ediyor hâlâ.”
Bir Ankara gazetesinde ç›kt› bunlar, üç sütun üstüne, kapkara hayk›ran
puntolarla,
bir Ankara gazetesinde, foto¤raf› yan›nda Amiral Vilyamson’un
66 santimetre karede gülüyor, a¤z› kulaklar›nda, Amerikan amirali
Amerika, bütçemize 120 milyon lira hibe etti, 120 milyon lira.
“Amerikan emperyalizminin yar› sömürgesiyiz, dedi Hikmet
Naz›m Hikmet vatan hainli¤ine devam ediyor hâlâ.”
Evet, vatan hainiyim, siz vatanperversiniz, siz yurtseversiniz, ben yurt
hainiyim, ben vatan hainiyim.
Vatan çiftliklerinizse,
kasalar›n›z›n ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan,
vatan, ﬂose boylar›nda gebermekse açl›ktan,
vatan, so¤ukta it gibi titremek ve s›tmadan k›vranmaksa yaz›n,
fabrikalar›n›zda al kan›m›z› içmekse vatan,
vatan t›rnaklar›ysa a¤alar›n›z›n,
vatan, m›zrakl› ilmühalse, vatan, polis copuysa,
ödeneklerinizse, maaﬂlar›n›zsa vatan,
vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombas›, Amerikan donanmas› topuysa,
vatan, kurtulmamaksa kokmuﬂ karanl›¤›m›zdan,
ben vatan hainiyim.
Yaz›n üç sütun üstüne kapkara hayk›ran puntolarla:
Naz›m Hikmet vatan hainli¤ine devam ediyor hâlâ.
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