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Partiyi her alanda ve her
aç›dan güçlendirmek için!..
Devirmeyen darbe güçlendirdi

Partimiz, Kurulufl Kongresi’ni izleyen
haftalar ve aylar içerisinde peflpefle karfl›
karfl›ya kald›¤› sald›r›lar› ele ald›¤›
de¤erlendirmesinde, “Devirmeyen darbe
güçlendirir” demiflti. Bugün aradan geçen
dört y›ll›k sürenin toplam bilançosu ve
ulafl›lan geliflme düzeyi üzerinden tüm
aç›kl›¤›yla görüyoruz ki, devirmeyen darbe
gerçekten güçlendirdi. S›k›nt›l› dönem
sab›rl›, soluklu ve inatç› bir çaba ile
çoktan geride b›rak›ld›. Parti belirgin bir
toparlanma yaflad›, bir dizi alanda h›zla
yeniden güç toplad› ve gelinen yerde,
kendini s›n›f mücadelesi görevlerine daha
genifl ölçekte ve daha etkin biçimde
uyarlayabildi¤i bir döneme girmeyi baflard›.
Hala da sürmekte olan belli yetersizliklere,
güçlüklere ve sorunlara ra¤men net bir
biçimde ifade etmeliyiz ki, partimiz bugün
siyasal ve moral aç›dan, kurulufl ön süreci
de dahil olmak üzere, kendi tarihinin en
güçlü dönemini yaflamaktad›r.

Bu sonuç flafl›rt›c› da de¤ildir.
“Devirmeyen darbe güçlendirir” bafll›kl›
de¤erlendirme (Ekim, say›: 202, Mart ‘99,
baflyaz›), bugünkü bu sonucu daha bafltan
tam bir aç›kl›k ve kesinlikle öngörürken,
soyut ya da duygusal bir inançtan de¤il,
fakat partimizi ortaya ç›karan bütün bir
birikimden ve bu birikim temelinde
yarat›lm›fl bulunan ideolojik, politik ve
örgütsel kimlik ile bunlara s›k› s›k›ya ba¤l›
moral güç ve de¤erlerden hareket etmifl,
söz konusu de¤erlendirmede bunlar› net

tan›mlamalarla ortaya da koymufltu.
Partimizde her zaman vurguland›¤›

gibi, üstünlüklerinin bilincinde olmak ve
bundan güç almak, varolan güçlükleri ve
yetersizlikleri aflman›n temel önemde bir
önkofluludur. Parti bir kez daha bu bilinçle
hareket etmifl, bu yöntemsel yaklafl›m›n
gereklerine uygun davranm›fl ve bu sayede,
yenilen darbelerin tahribat›n› belirgin
biçimde gidermenin ötesine geçerek,
bugünkü baflar›l› politik-örgütsel geliflme
çizgisine oturmufltur.

Dahas› var. Yarat›lm›fl bulunan çok
yönlü birikim ve önkoflullar sayesinde parti
gerçek bir s›çrama anlam›na gelecek as›l
geliflmesini bundan sonra yaflama
olana¤›yla yüzyüzedir gelinen yerde.

Partimizi güçlendirmenin tarihsel

ve güncel anlam› ve önemi

Partimiz, tam da zaman›nda öngördü¤ü
gibi, devirmeyen darbeden güçlenerek ç›kt›.
Fakat tüm bunlara ra¤men o bugün her
alanda ve her aç›dan yeni bir düzeyde
güçlenme acil ihtiyac› ve zorunlulu¤u ile
yüzyüzedir.

Bu ihtiyaç ve zorunluluk, dünyan›n
özellikle 11 Eylül sonras›nda girdi¤i yeni
dönem üzerinden, Türkiye’yi çevreleyen
kriz bölgeleri ve kap›m›za dayanm›fl
emperyalist savafl üzerinden, ve nihayet,
Türkiye’nin iç sosyal ve siyasal yaflam›
üzerinden, çok yönlü ve somut olarak
kuvvetle gerekçelendirilebilinir. Nitekim
konuya iliflkin de¤erlendirmelerimizde bu
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sürekli bir biçimde yap›lmakta, özellikle
Ekim’in birçok baflyaz›s›nda uluslararas›
duruma ve Türkiye’ye iliflkin
de¤erlendirmeler, sonuçta özenle bu
ihtiyaca ve sorumlulu¤a ba¤lanmaktad›r.
Fakat biz burada bu ihtiyac›n, daha özel
bir sorun gibi görünen, gerçekte ise tüm
bu sayd›klar›m›z› da bir biçimde kapsayan
ve karfl›layan temel bir yönüne de¤inmek
istiyoruz. Bu, Türkiye sol hareketinin ve
ondan ayr› düflünülemeyecek olan
toplumsal muhalefetin bugünkü
tablosudur.

1960’larla birlikte yeniden do¤an, h›zla
kitleselleflen ve toplumun gündemine giren
sol hareketimiz, izleyen 20 y›lda
devrimcileflme ve halk hareketinin
devrimci yükselifli ortam›nda etki ve
gücünün en ileri boyutlar›na ulaflma
olana¤› buldu. Son 40 y›l›n ilk 20 y›l›nda
durumu bu olan sol hareket; 12 Eylül
faflist darbesini izleyen son 20 y›l
içerisinde ise birbirine eklenen yenilgiler,
bu yenilgilerin her birinin her seferinde
yeni boyutlar kazand›rd›¤› ideolojik ve
örgütsel tasfiye süreçleri sonucunda,
denilebilir ki bugün son 40 y›ll›k tarihinin
en zay›f, da¤›n›k ve iddias›z dönemini
yaflamaktad›r. 12 Eylül yenilgisiyle zaten
çok büyük darbeler alm›fl ve önemli
ölçüde liberalleflmifl bulunan sol hareket,
‘89 çöküflünün ard›ndan büyük bir
bölümüyle devrimci geçmiflinden tümden
koptu ve düzenin icazet alan›na kayd›.
Devletin gizli ama gerçek anayasas› kabul
edilen “Milli Siyaset Belgesi”, ‘90’lar›n
ortas›na do¤ru, bu geliflmeyi solun önemli
bir bölümüyle “›l›ml› çizgiye kayd›¤›”
saptamas›yla tescil edip kayda geçirdi.
Böylece, o güne kadarki deneyimin
sonuçlar›n› da göz önünde tutarak, kendi
icazet ve denetim s›n›rlar› içinde “›l›ml›
bir sol” yaratmay› devlet kat›nda bir “milli
politika” düzeyine ç›kard›.

Solun ayn› yenilgi ve tasfiye
süreçlerinden önemli yaralar alan ama
herfleye ra¤men genel anlamda
devrimcilikte ›srar eden daha s›n›rl› bir
kesimi ise, temel önemdeki yap›sal

zaaflar›yla herhangi bir hesaplaflma gücü
ve yetene¤i gösteremeden, çifte yenilgiyi
izleyen yeni dönemde siyasal yaflam›n›
sürdürmeye çal›flt› ve bunu
baflarabilece¤ini sand›. Dönemsel baz›
geliflmelerin (iflçi haraketindeki geçici
canlanma, Kürt hareketi vb.) etkisi alt›nda
güç kazanan bu umut temelsizdi ve ‘90’l›
y›llar›n ikinci yar›s› bunu somut olarak
gösterdi. Bugün bu kesim de önemli bir
bölümüyle ve tam da zaman›nda
öngördü¤ümüz gibi, art›k yolun sonuna
h›zla yaklaflmaktad›r.

Bir yandan sürekli bir biçimde
kemirici, zay›flat›c› ve tüketici etkiler
yaratan yap›sal zaaflar, öte yandan devletin
çok yönlü ve sistematik ezme, y›ld›rma,
yoketme, hiç de¤ilse düzenin icazet
alan›na sürme operasyonlar›, ‘96 y›l›ndan
itibaren bu ak›mlarda sürekli bir gerileme,
gerilemeden de öteye bir tasfiyeci çözülme
sürecine yolaçm›fl bulunmaktayd›. 28 fiubat
süreciyle gündeme getirilen müdahale ve
manevralar solun bu kesiminin ad›m ad›m
tecritine, kendi hatalar›n›n da belirgin
katk›s›yla h›zla marjinalleflmesine, giderek
devrimci iddias›n› ve özgüvenini
yitirmesine yolaçt›. Bunun üzerine daha bir
de ‘99 y›l›ndaki PKK teslimiyeti, yani
Kürt hareketinin büyük tarihi yenilgisi
bindi. Bunun yap›sal olarak zaten zay›f ve
çözülme sürecindeki bu ak›mlar üzerindeki
siyasal ve moral etkisi, denebilir ki son 20
y›l›n üçüncü büyük yenilgisi say›labilecek
boyutlarda oldu.

Küçük-burjuva bir çizgi ve kültür
içinde flekillenmenin getirdi¤i çok yönlü
sorunlar›n ve zaaflar›n tüketici etkisini
zaten yaflayan bu ak›mlar, PKK’n›n utanç
verici teslimiyetinin ard›ndan siyasal
iddialar›n› ve özgüvenlerini tümden
yitirdiler. Belirgin bir t›kanma süreci
içerisinde ad›m ad›m güçten düfltüler.
‹çlerinden baz›lar› h›zla siyasal yaflam›n
d›fl›na düfltüler ve art›k örgütsel tasfiye
noktas›na gelmifl gibi görünmektedirler.
Öteki baz›lar›, çok yönlü t›kanman›n etkisi
alt›nda büyük bir ideolojik ve moral
erozyon içerisindedirler ve çözümü



reformist aç›l›mlarda, bunun bir uzant›s›
olarak liberal solla kader birli¤inde
görmektedirler.

Öte yandan, bu sürecin toplam› içinde
gerçekte kendi de sürekli gerilemesine,
belirgin biçimde güç ve itibar
kaybetmesine ra¤men, yine de reformist
sol, geleneksel küçük-burjuva devrimci
ak›mlar›n genel durumuyla k›yasland›¤›nda,
göreli olarak güçlü kald› ve “sosyalist sol”
ad›na siyaset sahnesinde devrimci ak›mlar›
gölgede b›rakan bir konum kazand›. Bu ise
mücadeleye akan yeni güçlerin reformist
ak›mlar taraf›ndan bloke edilmesini,
icazetçi reformist çizgide ve eylemsizlik
içinde heba edilmesini kolaylaflt›rd›.
Reformizmin bu sürekli tahribat›
halihaz›rda üstesinden gelinmesi gereken
en önemli sorunlardan biri olarak duruyor
karfl›m›zda.

Bugünün Türkiye’sinde reformist sol
ak›mlar›n herhangi bir ba¤›ms›z çizgileri/
stratejileri yoktur. ÖDP ve EMEP’ten S‹P-
TKP’ye kadar tümü de düzenin icazet
s›n›rlar› içinde ve düzen içi çatlaklarda
politika yapar, bu çatla¤› oluflturan
taraflar›n›n dümen suyunda hareket eder
bir konumdad›rlar. Burjuva liberal çizgide
bir sözde demokrasi mücadelesini (ÖDP,
HADEP-KADEK) ya da burjuva milliyetçi
çizgide bir sözde ba¤›ms›zl›k mücadelesini
(‹P) kendilerine eksen alan bu ak›mlar
devrimci s›n›f mücadelesinin önünde
y›k›lmas› gereken engeller olarak
durmaktad›rlar. Bu iki ana reformist ak›m
aras›nda ise her birinden belli çizgiler
tafl›yan ara reformist ak›mlar (EMEP, SDP
ve S‹P-TKP) yer almaktad›r. Bunlar›n
toplumsal muhalefete belli s›n›rlar içinde
ilerici say›labilecek baz› katk›lar› hala da
sözkonusu olabilir. Bu nedenle onlara belli
durumlarda nispeten esnek bir tutumla
yaklaflmak da gerekebilir. Fakat bu onlar›n
gerçekli¤i konusunda herhangi bir hayale
yol açmamal›d›r. Gerçekte onlar›n da
ötekiler gibi s›n›f mücadelesinin devrimci
bir çizgide sürdürülmesinin önünde
afl›lmas› gereken engeller olarak durduklar›
gerçe¤ini bir an bile unutturmamal›d›r.

Solun bu tablosu bizi s›n›f ve kitle
hareketinin devrimci önderlik ihtiyac›na ve
sorununa getirmektedir. Gelinen yerde
geleneksel küçük-burjuva devrimci ak›mlar
siyasal iddialar›n›, etkilerini ve çal›flma
kapasitelerini önemli ölçüde yitirmifl
durumdalar. Onlar›n s›n›f ve kitle
hareketinin önderlik ihtiyac›na yan›t verme
alan›nda yapabilecekleri hemen hiçbir fley
kalmam›flt›r. Reformist solu oluflturan
ak›mlar ise do¤alar› gere¤i, böyle bir
konum ve misyona sahip olmak bir yana,
tersine, sorunu büyüten etken
durumundad›rlar.

Böylesi bir sol hareket tablosu
ortam›nda s›n›f ve kitle hareketi devrimci
bir önderlik müdahalesinden büyük ölçüde
yoksun kald›. Kendini tekrarlay›p
durmas›n›n, sendika bürokrasisinin
denetimini ve tüketici manevralar›n› bir
türlü aflamamas›n›n, burjuva gericili¤inin
bask› ve terörü karfl›s›nda kolayca
gerileyip sinmesinin gerisinde, baflka fleyler
yan›nda güçlü ve etkin bir devrimci
önderlik müdahalesinden yoksun olmas›
olgusu vard›r.

S›ralad›¤›m›z bu üç temel olgu; yani,
geleneksel devrimci küçük-burjuva
ak›mlar›n yaflad›¤› gerileme ve tükenme
süreci, reformist sol ak›mlar›n tasfiyeci
etki ve tahribat›, ve nihayet, s›n›f ve kitle
hareketinin yak›c› devrimci önderlik
ihtiyac›, partimizin tarihi ve güncel bir
önem tafl›yan görev ve sorumluluklar›na da
aç›kl›k getirmektedir. Bugünün
Türkiye’sinde devrim bayra¤›n› ancak
partimizde temsil edilen iflçi s›n›f›
devrimcileri tafl›yabilirler. Devrimci
önderlik ihtiyac›na ancak onlar yan›t
verebilir, reformizmin tasfiyeci tahribat›n›
ancak onlar gö¤üsleyebilirler. S›n›f ve
kitle hareketine yol aç›c›
devrimcilefltirici bir müdahaleyi ancak
onlar yapabilirler.

Partimiz bunu baflarabilecek bir dizi
temel önkoflula halihaz›rda sahiptir.
Devrimci s›n›f program› ve çizgisi,
bunlardan ayr› düflünülemeyecek olan
devrimci direniflçi kimlik, bunun ifadesi
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olan moral güç ve de¤erler sistemi art›k
yarat›lm›flt›r. Devrimci örgüt çizgisinde
büyük bir kararl›l›k gösterilmifl, bu alanda
önemli bir deneyim kazan›lm›fl, böylece
her koflul alt›nda kesintisiz siyasal çal›flma
ve mücadele yetene¤i güvenceye al›nm›flt›r.
Bunlar büyük bir ön birikimin, temel
önemde bir konum ve kimli¤in
ifadesidirler. At›lmas› gereken yeni
ad›mlar›n da güvencesidirler. Tüm çabalara
ra¤men henüz afl›lamayan en temel zaaf
noktas› ise, hala da iflçi s›n›f› hareketiyle
tarihi birleflmenin sa¤lanamam›fl olmas›d›r.
Bu kuflkusuz belirleyici önemde bir
stratejik zay›fl›k noktas›d›r. Parti, s›n›f›n
öncü kesimini kazanmadan,
örgütlenmesinde iflçi s›n›f› taban›na
oturmadan ve mücadelesinde iflçi s›n›f›
hareketi eksenine dayanmay› baflaramadan
gerçek bir s›n›f partisi olamayaca¤› gibi,
zorlu süreçler içinde ve büyük emekler
pahas›na elde etti¤i bugünkü üstünlüklerini
de uzun vadede koruyamaz.

Demek ki bugün partiyi güçlendirmek,
öncelikle onun s›n›fla devrimci temellere
dayal› tarihi birleflmesinde güncel
mesafeler almak demektir. Partiyi, çal›flma
ve mücadele ekseni, kitle taban›, örgütsel
zemin, kadro bileflimi vb. aç›lardan s›n›fa
dayal› bir siyasal güç haline getirmek
demektir. Gerçek bir devrimci proleter
s›n›f partisi haline gelmenin ancak bununla
olanakl› olabilece¤ini bir an için bile
unutmamak durumunday›z.

Sözcü¤ün bu anlam›nda ve kapsam›nda,
partileflme bizim için hala da devam
etmekte olan bir süreçtir. Parti iflçi s›n›f›
hareketiyle belli bir düzeyde devrimci bir
birleflmeyi baflard›¤›, bu tarihsel de¤erdeki
baflar›ya ulaflt›¤› andan itibarendir ki,
sosyalist sol ve devrimcilik ad›na
Türkiye’de yeni bir dönem gerçek anlamda
bafllam›fl olacakt›r. ‹flçi s›n›f›
devrimcili¤inin sosyalist sol ve devrimcilik
ad›na Türkiye’nin yeni dönemine
egemenli¤i de ancak bu noktadan sonra
kesinlik kazanabilecektir.

Bu ülkede s›ras›yla burjuva
sosyalizminin ve küçük-burjuva

sosyalizminin sol ad›na s›n›flar
mücadelesine damgas›n› vurdu¤u tarihi
dönemler yafland› ve çoktan geride kald›.
‘80’li y›llar›n sonunda girdi¤imiz yeni
dönemde ise bunu ancak proletarya
sosyalizmi baflarabilirdi. Bu tarihi misyonu
ideoloji, program ve politika olarak
partimiz temsil etmektedir. Fakat tüm
bunlara gerçek anlam›n› ve gücünü
verecek, böylece onlar› güvenceleyip yeni
bir düzeyde güçlendirecek tayin edeci
halka, iflçi s›n›f› hareketiyle devrimci
temellere dayal› tarihi birleflmedir. Bu
baflar›lamad›¤› sürece, parti toplumda tarihi
misyonuna uygun düflen rolü oynama
olana¤› da bulamayacakt›r. Her ciddi
program ve politikan›n bir s›n›f karakteri
vard›r; ancak kendi s›n›f›na dayanabildi¤i
ölçüde hayat bulur ve temel tarihi hedefleri
do¤rultusunda zafere yürüme olana¤›
yakalayabilir. Bu temel önemde s›n›flar
mücadelesi gerçe¤i, iflçi s›n›f›n›n devrimci
program› ve politikas›, onlar›n ortaya
koydu¤u ve yöneldi¤i tarihi hedefler söz
konusu oldu¤unda özellikle böyledir.

S›n›f çal›flmas›nda s›çrama ihtiyac›

Bütün bu söylenenlerden dolays›z
olarak ç›kan güncel bir sonuç var. S›n›f
çal›flmas›nda gerçek bir ilerleme, bugün
partinin toplam çal›flmas› içerisinde en
temel halkay› oluflturmaktad›r. Partimiz
ideolojisi, program›, takti¤i ve de¤erler
sistemiyle proleter s›n›f partisi olman›n
tüm önkoflullar›na sahiptir. Fakat siyasal
etki alan› ve örgütsel temel olarak henüz
iflçi s›n›f› taban›na oturmam›flt›r. Kuflkusuz
y›llar› bulan inatç› çaba bize bu alanda
önemli deneyimler ve imkanlar›n yan› s›ra
baz› ilk önemli mevziler de kazand›rm›flt›r.
Bununla birlikte bu, önümüzde hala da
çözüm bekleyen, çözümü de acil ve güncel
olan bir sorun olarak durmaktad›r.

‘95 y›l› bafllar›nda toplanan EK‹M 3.
Genel Konferans›’n› izleyen y›llar bizim
için s›n›f çal›flmas›nda önemli ilerlemelerin
kaydedildi¤i bir dönemi iflaretler. Bu
dönem içerisinde s›n›f çal›flmam›z az-çok



sistematik ve istikrarl› bir çizgiye oturmufl,
hemen tüm yerel örgütler bulunduklar›
alanlar üzerinden s›n›f çal›flmas›na
yüklenmifl, d›fltan müdahalenin yan› s›ra
fabrika içinden çal›flmada da baz› önemli
ilk ad›mlar at›lm›fl, tüm bu çal›flma yerel
direnifllere az-çok baflar›l› bir müdahale ile
birlefltirilebilmiflti. Bu sayededir ki,
komünist hareketimizin s›n›f d›fl› olmak
konumu son bulmufl; bir dizi alandan ve
farkl› biçimler içinde s›n›f kitleleriyle ve
hareketiyle temas noktalar› yakalayan,
çal›flmas›n› bu eksene oturtan, kadrolar›n›
bu çal›flma içerisinde e¤iten bir örgüt olma
sürecine girilmiflti.

Partinin kurulufl kongresini önceleyen
evrede s›n›f çal›flmas› alan›nda durum
genel çizgileriyle buydu. Fakat kongre
haz›rl›k süreci ve toplam befl aya yay›lan
kongre çal›flmas›n›n kendisi, bu çal›flmada
belirgin bir h›z kesme ve giderek
zay›flama sonucu yaratt›. Bu zay›flaman›n
bilincindeydik; fakat parti kurulufl kongresi
çal›flmas›n›n yarataca¤› imkanlar ve bizzat
parti ilan›n›n sa¤layaca¤› moral ve siyasal
avantajlarla, kongre sonras›nda söz konusu
zay›flaman›n fazlas›yla telafi edilece¤i
inanc› ve iyimserli¤i içindeydik.

Partinin kuruluflunu izleyen sürecin bu
iyimserli¤i bir dönem için bofla ç›kard›¤›n›
biliyoruz. Yenilen darbeler nedeniyle
partinin kuruluflunu izleyen ilk y›l›n
tamam› sald›r›lar›n yolaçt›¤› sorunlarla
bo¤uflmakla geçti. Bunu izleyen ikinci y›l,
son derece s›n›rl› kadrosal imkanlarla parti
örgütünü yeniden infla etme çabalar›na
sahne oldu. Bu dönem içerisinde legal
imkanlar›n etkin ve ak›ll›ca kullan›m›,
partinin yüzyüze kald›¤› bu zaafiyeti
önemli ölçüde dengeledi; örgüte soluk
ald›rd› ve zaman kazand›rd›. Dolay›s›yla
parti çal›flmas›n›n bir bütün olarak belli bir
zemine ve ivmeye kavuflmas› bu iki y›l›n
ard›ndan, daha somut olarak da yaklafl›k
son iki y›l›n sorunu oldu. Son iki y›l
içerisinde partinin örgütsel inflas› ve pratik
çal›flmas›, kendini önceleyen y›llar›n
tahribat› ve kay›plar› düflünüldü¤ünde,
gerçekten büyük bir ilerleme kaydetmifl

durumdad›r. Do¤al olarak bunun anlaml›
sonuçlar› da kendini öncelikli s›n›f
çal›flmas› alan›nda göstermektedir.

Bugün parti çal›flmas› tüm temel
alanlarda yeniden s›n›f eksenli bir çal›flma
niteli¤i kazanm›flt›r. Dahas› bu çal›flma,
araç ve yöntemler bak›m›ndan, geçmiflle
k›yaslanmayacak denli çok yönlü ve
bütünsel, birbirini tamamlayan ve besleyen
bir muhtevaya bürünmüfltür. Bu çerçevede
daha flimdiden anlaml› bir çal›flma
birikimine ulaflm›fl durumday›z. Bu böyle
olmakla birlikte, as›l önemli olan, bu
birikimin önümüzdeki dönemde s›n›f
çal›flmas›nda ve partinin s›n›fla
birleflmesinde büyük bir s›çramaya dayanak
yap›labilmesidir. Bu bugün hala üstesinden
gelinmesi gereken önemli bir sorun olarak
durmaktad›r önümüzde.

S›n›f çal›flmam›z›n flu ana kadarki
seyrini ve birikimini de¤erlendirmek,
bundan gerekli sonuçlar› ç›karmak, bu
sonuçlardan da hareketle yeni dönemde bu
çal›flmay› güçlendirecek perspektifleri ve
somut önlemleri ortaya koymak günümüzün
önemli bir gündemidir. Bu konuda partinin
önüne somut bir çal›flma yönelimi ve plan›
koymak durumunday›z. Bunda gerekli
baflar›y› sa¤layamad›¤›m›z, özellikle de
fabrikalarda ve bunun tamamlayacak
flekilde sendikal alanda etkin bir çal›flma
ortaya koyamad›¤›m›z bir durumda,
halihaz›rda s›n›f çal›flmam›z için yeni araç
ve imkanlar gibi görünen baz› özgün
ad›mlar çok geçmeden kendi içinde
amaçlaflacak ya da partinin dikkatini
s›n›ftan ay›r›p baflka alanlara (örne¤in
kültür kurumlar› alan›nda semt eksenli bir
çal›flmaya) yönelten tuzaklara
dönüfleceklerdir. Daha flimdiden kendini
gösteren baz› belirtiler bunun hiç de
küçümsenmemesi gereken bir potansiyel
tehlike oldu¤unu ortaya koymaktad›r.

Bugünkü çok yönlü çal›flmay›
güçlendirmenin ve daha da
zenginlefltirmenin sorunlar›na bir aç›kl›k
getirmenin yan› s›ra, özellikle sendikal
çal›flman›n sorunlar› üzerinde yo¤unlaflmak
ve bu konuda çok daha somut bir çizgi ve
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çal›flma plan› ortaya koymak
durumunday›z. Sendikal çal›flma, tafl›d›¤›
tüm öneme ra¤men, bugün partinin s›n›fa
yönelik çal›flmas›n›n en zay›f halkas›
durumundad›r. Parti bu zay›fl›¤›
gideremeden, mevcut sendikalarda etkin ve
tan›mlanm›fl hedeflere dayal› bir
çal›flmay› gerçeklefltirmeden; öte yandan,
önemli bir bölümüyle sendikal
örgütlenmeden bile yoksun s›n›f kitlelerini
sendikalaflt›rma do¤rultusunda etkin bir
inisiyatif ortaya koymay› baflaramadan,
s›n›f çal›flmas›nda gerçek bir ilerleme
zaten kaydedemez.

Komünist partisi, yaln›zca ideolojisi ve
program›yla, siyasal çizgisi ve mücadele
de¤erleriyle de¤il, maddi s›n›fsal temeli,
örgütlenmesinin s›n›fsal zemini,
kadrolar›n›n s›n›f bileflimi vb. aç›lardan da
gerçek bir proleter s›n›f partisi olmak
durumundad›r. Partimizin iflçi s›n›f›yla
devrimci temeller üzerinde birleflme
çabas›na ve sürecine, öncelikle bu
perspektif üzerinden bakmak
durumunday›z. Buradan bak›ld›¤›nda,
komünist hareketle s›n›f hareketinin
tarihsel buluflmas› ve birleflmesinin henüz
bir ilk ad›m say›labilecek ölçüler içerisinde
bile gerçekleflememifl olmas› gitgide
katlan›lmas› güç bir zaaf alan›d›r bizim
için.

Bu tarihsel birleflmeyi baflaramadan
örgütsel ve siyasal yaflam›m›z›n temel
önemde bir dizi sorununa sa¤l›kl› ve kal›c›
bir çözüm bulmay› da baflaramay›z. Bunun
ne anlama geldi¤ini burada özel biçimde
aç›klamak gerekli de¤ildir. Zira komünist
hareketimiz, siyasal mücadele sahnesine
ç›kt›¤› andan itibaren halkç› küçük-burjuva
devrimcili¤ine karfl› yürüttü¤ü kapsaml›
ideolojik mücadeleler içerisinde, bu konuda
yeterli ideolojik ve örgütsel aç›kl›¤›
yaratm›fl bulunmaktad›r. (Partileflme
Süreci-1 ve Partileflme Süreci-2 bafll›kl›
kitaplar›m›z bu konudaki temel
belgelerimizin en önemlilerini
içermektedir.)

Partinin mücadelesini, çal›flmas›n› ve
örgütlenmesini partinin ideolojik-siyasal

çizgisiyle uyumlu bir s›n›fsal temele
oturtmak, ayn› anlama gelmek üzere, s›n›f
hareketiyle devrimci bir birleflme
sa¤lamak, sorunun bir yönüdür. Bu, deyim
uygunsa sorunun içe, yani partinin s›n›f
kimli¤ine ve karakterine iliflkin yönüdür.

Sorunun öteki yönü ise, genel devrimci
s›n›f mücadelesine iliflkindir. Teorik
kavray›fl›n ötesinde olaylar›n somut
seyrinin de tüm aç›kl›¤›yla gösterdi¤i gibi,
iflçi s›n›f› hareketindeki gerçek bir ilerleme
ve ayn› anlama gelmek üzere
devrimcileflme, Türkiye’de s›n›f
mücadelesinin genel seyrini devrimci
aç›dan etkilemenin ve ileriye tafl›man›n
biricik gerçek olana¤› ve güvencesidir.
Bugünün Türkiye’sinde iflçi hareketi
kendini toparlay›p öncü ve sürükleyici
a¤›rl›¤›n› hissettirmedikçe, öteki emekçi
katmanlar›n mücadelesinde ve bir bütün
olarak devrimci s›n›f mücadelesinde gerçek
bir ilerleme beklemek neredeyse
olanaks›zd›r.

Daha da aç›labilecek olan, ama
aç›lmas› burada flu an gerekli de olmayan
bu temel önemde sorun, partinin s›n›f
çal›flmas›n›n devrimci s›n›f mücadelesiyle
ba¤lant›l› kritik önemine iflaret etmektedir.
Dolay›s›yla, dünyan›n krizler içinde
savafllara sürüklendi¤i ve bunun Türkiye’yi
de derinden etkiledi¤i bir tarihi evrede,
neden s›n›f çal›flmam›zda s›çramal› bir
geliflmeyi güvenceye alacak aç›l›mlar
yapmak sorumlulu¤u ile yüzyüze
oldu¤umuz konusunda daha derinden
düflünmek, bunun gerektirdi¤i görev ve
sorumluluklara daha etkin bir biçimde
sar›lmak durumunday›z.

Parti örgütünü güçlendirmenin

kritik halkas› olarak kadrolaflma

sorunu

Bugün partimiz, siyasal etki ve itibar
yönünden en güçlü oldu¤u bir geliflme
dönemi yaflamaktad›r. Fakat bu etki ile
k›yasland›¤›nda oldukça dar say›labilecek
bir örgütsel yap›ya sahiptir. Buradaki aç›
ola¤an›n ötesindedir ve bunun gerisinde
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kongre sonras›nda yenilen darbelerin
yaratt›¤› örgütsel gerileme gerçe¤i vard›r.
Ola¤an ölçüyü aflan bu aç›y› gidermek,
parti örgütünü güçlendirmek, onu her ilin
kendi içinde alta do¤ru oldu¤u kadar yeni
illere do¤ru da geniflletmek durumunday›z.
Bu, bugün karfl› karfl›ya bulundu¤umuz
temel önemde sorunlardan ve dolay›s›yla
en önemli görevlerden bir ötekisidir.

Burada karfl›m›za ç›kan en temel
güçlük, dolay›s›yla da çözülmesi gereken
temel önemde sorun, kadro sorunudur.
Bugün partinin saflar›nda çal›flmada aktif
konumda bulunan önemli say›da militan
vard›r ve bu say› günden güne
ço¤almaktad›r. Fakat parti, örgütlenmesini
gelifltirip yaymas›na dayanak olacak yeterli
say›da kadrodan buna ra¤men yoksundur.
Bu çeliflki s›radan militan ile e¤itimli ve
deneyimli profesyonel parti kadrosu
aras›ndaki farktan kaynaklanmaktad›r.
Bugün birincisinin art›fl› ile ikincisinin
art›fl› aras›nda, ikincisi aleyhine anlafl›l›r
fakat gitgide büyüyen bir dengesizlik
vard›r.

Kurulufl Kongresi’ni izleyen darbelerin
yaratt›¤› örgütsel gerileme, herfleye ra¤men
sürdürülen çal›flman›n kazand›rd›¤› insan
malzemesinin örgüt yaflam› içerisine
çekilmesini ve parti örgütünün denetimi
alt›nda çok yönlü ve sistematik e¤itimini
zora soktu. ‹llegal parti örgütünün
çal›flmada geri çekildi¤i, kendini korumaya
ve yeniden düzenlemeye çal›flt›¤› bir
evrede, parti çal›flmas›nda do¤an zay›flama
aç›k çal›flmadaki güç ve imkanlar›n etkin
bir kullan›m›yla dengelenmeye çal›fl›ld›.
Partiye soluk ald›ran ve zaman kazand›ran
bu yerinde tutum, beraberinde, partinin
etkisinin genifllemesiyle birlikte kazan›lan
güçlerin daha çok aç›k kanallara
yönelmesini getirdi.

Aç›k çal›flman›n çeflitli avantajlar›,
buraya yönelen güçlerin siyasal çal›flma
içerisinde kendilerini belli bak›mlardan
bulmas›n› kolaylaflt›rsa bile, öte yandan,
bu ayn› güçlerin örgüt yaflam› ya da
çeperi içerisindeki çok yönlü e¤itiminden

yoksun kalmas›na yolaçt›. Örgüt yaflam›,
illegal çal›flma deneyimi, ancak bununla
ulafl›labilecek bütünsel profesyonel
devrimci kimlik ve deneyim, parti
çizgisine ve birikmifl deneyimine dayal›
sistematik e¤itim vb. bak›mlardan, bu
güçlerin e¤itimi eksik, yetersiz ve tekyanl›
olarak kald›.

Bu ise, bu alana y›¤›lan militan insan
malzemesinin illegal parti örgütüne
çekilmesini zora soktu¤u gibi, herfleye
ra¤men çekilenlerin ise parti yaflam›na ve
çal›flmas›na uyumunda ciddi güçlükleri
aç›¤a ç›kard›. Aç›¤a ç›kan bu güçlüklerin
gerisinde yeniden infla sürecinin henüz
s›n›rl› mesafeler katetmifl olmas›, ayn›
anlama gelmek üzere, oturmufl bir parti
yaflam› ve örgütü alan›ndaki yetersizlikler
de belirgin bir rol oynad›.

Nedenleri ne olursa olsun, saflar›m›za
y›¤›lan ve say›lar› giderek de artan militan
insan potansiyelini gere¤ince
kadrolaflt›ramamak, bu yoldafllar› parti
çizgisi, deneyimi, de¤erleri temelinde ve
bütünsel parti yaflam› içerisinde
e¤itememek, halihaz›rda temel bir sorun
olarak durmaktad›r önümüzde. Bu sorun,
yeterince ve gere¤ince kadrolaflamaman›n
oldu¤u kadar, parti örgütünü ihtiyaç
duyulan ve arzu edilen ölçülerde gelifltirip
güçlendirememenin nedenlerine de ›fl›k
tutmaktad›r.

S›radan militan› kadrolaflt›rmak, bu
kadrolara dayanarak parti çal›flmas›n›
oldu¤u kadar parti örgütlenmesini de
güçlendirip yaymak, günümüzün temel
önemde bir görevidir. Dolay›s›yla, parti
örgütünün üzerinde yo¤unlaflmas›
gereken temel önemde bir baflka güncel
sorundur.

Burada çözümü birbirine ba¤l› ikili bir
sorunlar alan› var. Bir yandan, partinin
genel siyasal etkisiyle partiye yönelen
güçlerin belirgin bir a¤›rl›kla aç›k
kanallara yönelmesini engelleyebilmek için,
illegal parti örgütünü güçlendirmek ve
parti örgütünün bu alan›na yönelimi
kolaylaflt›racak önlemleri almak gerekir.

Ocak  2003  EK‹M  7



Öte yandan ise, mevcut illegal parti
örgütünü nispeten belirgin bir h›zla
gelifltirebilmek, ancak aç›k çal›flma alan›na
y›¤›lm›fl ve siyasal çal›flmada belli bir
deneyim kazanm›fl kadrolar› belli bir
planlama çerçevesinde illegal çal›flma
alan›na kayd›rmakla olanakl›d›r. Bu
sorunu, aç›k çal›flmay› hesaps›z bir
biçimde zay›flatmadan ve partinin illegal
örgütü üzerinde de ayn› flekilde hesaps›z
bir güç y›¤›lmas› yaratmadan, çözmek
durumunday›z. (Muhtemel bir savafl
durumunun yarataca¤› yeni koflullar ve
bunun aç›k çal›flmay› s›n›rlay›c› etkileri,
illegal parti örgütüne düflen sorumluluklara
ayr›ca özel bir anlam, boyut ve aciliyet
kazand›r›yor.)

Bütün bunlarla birlikte kadrolaflma
sorununu, salt güçleri illegal örgüt alan›na
ya da çeperine çekmeye de indirgememek
gerekir. Bütünsel bir e¤itim ve yetiflme
bak›m›ndan bu gerekli olmakla birlikte,
sorun daha genel bir çerçeveye sahiptir.
Temelde gerekli olan, parti kadrolar›n›
öncelikle partinin ideolojik çizgisi ve
deneyim birikimi temelinde sistematik
biçimde e¤itmek; pratik çal›flma ve zorlu
s›navlar içerisinde güçlendirip
çeliklefltirmek; s›n›f ve kitle çal›flmas›n›n
deneyimleri ile donatmak; ve bütün
bunlar›, devrimci örgüt yaflam› ve iliflkileri
içerisinde gerçeklefltirmektir.

Sorunun önemi, yak›c›l›¤› ve güçlükleri
ortadad›r. Konuyu bütün bu aç›lardan ele
almak ve temel önemdeki bu soruna iliflkin
olarak partinin önüne yönlendirci
perspektifler koymak, parti önderli¤inin bir
baflka temel gündemi durumundad›r.

Gençlik alan›nda devrimci güç

 oda¤› olmay› baflarmak

Özellikle ‘99-‘00 ö¤renim y›l›ndan
bafllayarak gençlik çal›flmam›z belirgin bir
toparlanma ve güçlenme sürecine girdi. Bu
geliflmeden de al›nan güçle Ekim’in
Temmuz 2000 tarihli 216. say›s›nda,
gençlik hareketinin dönemsel durumunu

saptayan ve bunu partinin gençlik
çal›flmas›na bir çerçeve çizmekle birlefltiren
temel önemde bir de¤erlendirme yay›nland›
(Gençlik Hareketi ve Partinin Güncel
Sorumluluklar›). O zamandan bu yana
aradan iki y›l geçti ve bugün partinin
gençlik çal›flmas› en güçlü evresinde
bulunmaktad›r. Biri d›fl›nda tüm öteki
büyük kentlerdeki gençlik çal›flmas› belli
temel birimler üzerinde derinleflmifl, bu
arada çal›flma taflra kentlerine de
yay›lmaya bafllam›flt›r.

Liseli gençlik içerisinde de ilk önemli
mevzilerini kazanmaya bafllayan bu
çal›flman›n en önemli üstünlü¤ü, büyük
ölçüde gençlik alan›ndaki güçlerimizin
kendi öz inisiyatifi ve çabas›yla
sürdürülüyor olmas›ndad›r. Yine ayn›
güçlerin kendi öz çabas›yla gençlik yay›n›
da yay›n periyodunda belli bir düzene
oturmufltur. Daha da önemlisi, gençlik
hareketinin sorunlar›n› iflleyen,
deneyimlerini sunan ve özgün politikalar
üretebilen ifllevli bir yay›n çizgisine
kavuflmufltur. Bu temel önemde baflar› bir
önceki ö¤renim y›l› içerisinde elde edildi.
Bu ayn› y›l içerisinde ö¤renci gençli¤in
gündemini baflar›yla yakalayabilen etkin bir
kampanyayla, gençlik çal›flmam›z önemli
bir s›çrama sa¤lad›.

Bugün hala büyük bir bölümüyle
reformist ak›mlar›n ya da Kürt
teslimiyetçilerinin etkisi alt›ndaki gençlik
hareketi içerisinde partimiz, gençlik
hareketinin devrimci oda¤›n› temsil eden
bir güç olarak gitgide öne ç›kmaktad›r.
Konunun partinin gündeminde temel
önemde bir sorun olarak ele al›nmas›
ihtiyac› buna ba¤l› olarak da belirmektedir.
Gençlik hareketini güncel bir
de¤erlendirmeye tabi tutmak, mevcut
durumunu ay›rdedici özellikleri ile
saptamak, Kurulufl Kongresini izleyen
dönemdeki gençlik çal›flmam›z›n genel bir
bilançosunu ç›karmak, ve nihayet yeni
dönem gençlik çal›flmam›z için yol
gösterici bir çerçeve ortaya koymak
durumunday›z.
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Gençlik çal›flmas› çerçevesinde ele
al›nmas› gereken en önemli konu ve
sorunlar flöyle s›ralanabilir:

- Önümüzdeki dönem için ö¤renci
gençli¤in gündeminin isabetle saptanmas›.

- Devrimci bir çizgide fakat genifl
gençlik kitlelerini etkilemeyi ve
kucaklamay› hedefleyen bir gençlik kitle
çal›flmas›n›n sorunlar›.

- Gençlik hareketindeki yeni geliflme
ve ilerlemelerin ›fl›¤›nda gençlik
örgütlenmesinin sorunlar›.

- Reformist, kemalist-milliyetçi ve Kürt
milliyetçisi ak›mlar›n gençlik hareketi
içindeki etkisine karfl› sistematik ve etkin
bir mücadelenin gerekleri.

- Devrimci kültür ve sanat miras›m›z›n
gençlik kitlelerinin devrimci e¤itiminde
etkin biçimde kullan›m› sorunu.

- Kültür-sanat araç ve kurumlar›n›n
yan› s›ra, özellikle liseli gençli¤in ve semt
emekçi gençli¤inin kazan›lmas›nda sportif
kurum ve araçlar›n kullan›m› sorunu. Bu
çerçevede, parti program›n›n “Türkiye
Devrimi” bölümünde yer alan, “Halk›n
ruhsal ve bedensel sa¤l›¤›n› amaçlayan,
dostlu¤u ve dayan›flmay› güçlendiren kitle
sporu teflvik edilir...” (C-5) hükmü ile
“Acil ‹stemler” bölümünde yer alan “Kitle
sporunu teflvik için önlemler” isteminin,
bugünün koflullar›nda ve kendi çal›flmam›z
yönünden somutlanmas›.

- Semt emekçi gençli¤i içinde
çal›flman›n sorunlar›.

- Gençlik alan›ndaki güçlerimizin çok
yönlü e¤itimi ve partinin gençlik
çal›flmas›n›n yükünü asgari bir baflar›yla
üstlenecek düzeyde kadrolaflmas›.

Gençlik çal›flmam›z›n yükünü
omuzlayan ve bu çal›flma içinde deneyim
kazanm›fl bulunan yoldafllar›m›z daha
flimdiden bu sorunlardan bir k›sm›na
iliflkin görüfl ve de¤erlendirmelerini ortaya
koymaktad›rlar. (Ekim’in geçen say›s›nda
ve bu say›s›nda buna iliflkin baz› metinlere
yer verildi. Bunu yeni say›lar›m›zda da
sürdürmeyi umuyoruz.). Bunlardan da
yararlanarak gençlik çal›flmam›z›n toplu bir

bilançosunu ç›karmak ve bunu önümüzdeki
dönemin gençlik çal›flmas› için yolaç›c› bir
çerçeve halinde sunmak, partinin önünde
güncel bir baflka önemli görev olarak
durmaktad›r.

Gençlik çal›flmam›z, bu alandaki
çal›flman›n sorunlar›n›n neredeyse tümden
bu alandaki kadrolara taraf›ndan
üstlenilmesi anlam›nda, önemli ölçüde
özerk, bu çerçevede genifl inisiyatife dayal›
bir çal›flmad›r. Çal›flman›n bu somut
durumu ve özelli¤i, partiye, genel planda
yol gösterici bir önderlikle bu çal›flmay›
güçlendirmek ve s›çratmak olana¤›
tan›maktad›r. Tam da sözü edilen
özelli¤inden dolay› bu çal›flman›n partinin
dikkatini kendi temel s›n›f yönelimi ve
çal›flmas›ndan en ufak bir biçimde ay›rma
riski de yoktur. Tam tersine, kendi öz
güçleri ve inisiyatifi ile yürütülen bu
çal›flman›n partiye sunabilece¤i önemli
olanaklar vard›r.

Partiyi her alanda güçlendirmek

 için ileri!

Devirmeyen darbe güçlendirdi; parti
için gerçekten zor olan bir dönem
baflar›yla geride b›rak›ld›. fiimdi partiyi
çok yönlü ve zorlu görevlerle yüklü yeni
bir dönem beklemektedir. Dönemin
partimize yükledi¤i büyük tarihi
sorumlulu¤u tam olarak de¤erlendirebilmek
için yukar›da özetlenen sol hareket
tablosunu özellikle gözönünde
bulundurmak durumunday›z. Devrimci ve
reformist kanatlar›yla sol hareketin iç
karart›c› tablosu partimizin omuzlar›na
gerçekten tarihsel önemde sorumluluklar
yüklüyor. Bunlar›n gereklerini yerine
getirebilmek Türkiye’nin devrimci
gelece¤ine de baflar›yla yürüyebilmek
demektir.

Partimizi her alanda ve her aç›dan
güçlendirmek güncel ihtiyac›n› bu tarihsel
bilinç ve misyon duygusuyla ele almak
durumunday›z.

EK‹M
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Emperyalist savafl dönemine
haz›rl›k

Çetin bir mücadele dönemi

Yeni bir y›la, yeni bir döneme oldukça
yo¤un ve çok yönlü bir gündemle girmifl
bulunuyoruz. Aylard›r haz›rl›klar› yap›lan
savafl için art›k gün say›l›yor. Öte taraftan 1
May›s’a kadar sürecek hareketli bir dönem
ve bu dönemin ola¤an gündemleri var
karfl›m›zda. 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar
Günü, Newroz ve 1 May›s s›n›f ve kitle
hareketinde her y›l do¤al olarak belli bir
a¤›rl›k oluflturuyor, özel bir haz›rl›k
gerektiriyor. ‹fl yasas› ad› alt›ndaki esnek
çal›flma sald›r›s›n›n Mart ay›nda
yasalaflt›r›lacak olmas› önemli gündemlerden
bir di¤eri olarak duruyor önümüzde.

Tersi yönde ola¤anüstü bir geliflme
olmazsa, bu hareketli bahar dönemine ad›m
ad›m haz›rl›klar› tamamlanmakta olan
emperyalist savafl koflullar›nda girece¤iz. Bu
dönemi baflar›yla kucaklayabilmenin
birbirine ba¤l› baz› temel önemde önkoflullar›
var:

Emperyalist savafl›n ve savafl koflullar›n›n
yaratt›¤› bu çok yönlü ve sert çat›flma
ortam›nda kesintisiz bir mücadele yürütmek
ve mevcut koflullardan en etkili biçimde
yararlanabilmek için, öncelikle geliflmelerin
nesnel de¤erlendirmesine dayal› do¤ru bir
politikaya sahip olmak gerekir. ‹kinci olarak,
bu politikay› hayata geçirecek, savafl›n
getirece¤i ola¤anüstü koflullara uyumda
zorlanmayacak bir örgütsel yap›ya sahip
olmak; örgütsel aç›dan de¤iflen koflullara
uyum esnekli¤i ve yetene¤i gösterebilmek
gerekir. Bunu ise savaflç› bir örgütsel yap› ve
iflleyifl, konum ve kimlik, politik-pratik
faliyet kapasitesi ve yetene¤inden ayr›
düflünemeyiz. Son olarak, en zor koflullarda
dahi mücadeleyi sürdürmede ›srarl› ve kararl›
olmak, gerekli inisiyatifi, at›lganl›¤› ve
fedekarl›¤› gösterebilmek gerekir.

Savafl sorunu karfl›s›nda

 devrimci tutum

Savafl karfl›s›nda do¤ru, ilkeli ve tutarl›
bir tutum ve politika belirlemek, di¤er tüm
sorunlardan öncelikli bir mesele olarak
ç›k›yor karfl›m›za. Do¤ru bir tutum ve
politika, emperyalist savafla karfl› etkili bir
mücadele yürütebilmenin, a¤›rlaflan
koflullar›ndan kazan›mla ç›kman›n olmazsa
olmaz kofluludur.

Parti program›m›z savafl sorununa iliflkin
olarak aç›k ve sa¤lam bir teorik-ilkesel
çerçeveye sahiptir. Bu çerçeve parti
bas›n›m›zda, emperyalist sald›rganl›k ve savafl
süreciyle somut ba¤lant›lar› içinde ele al›n›p
etrafl› olarak irdelenmifltir de. Bu nedenle bu
konuda burada yinelemelere girmek bir
ihtiyaç de¤ildir. Fakat tüm partili militanlar›n
önünde genel olarak savafl›, özel olarak da
emperyalist savafl› ele alan ve bunu temel
önemde devrimci görevlere ba¤layan bu
metinleri bir kez daha dikkatle inceleme
görevi durmaktad›r. Dönemin gerektirdi¤i
ideolojik silahlanma bak›m›ndan bu apayr›
bir önem tafl›maktad›r.

Bilindi¤i gibi savafl politikan›n bir
uzant›s›d›r, onun fliddet araçlar›yla
sürdürülmesinden baflka bir fley de¤ildir.
Bunu, aç›k ve yayg›n fliddet araçlar›yla
sürdürülen yo¤unlaflm›fl politika olarak da
tan›mlayabiliriz. Komünistler her savafla, o
güne kadar sürdürülmekte olan politikan›n bir
uzant›s›, s›n›f mücadelesinin bir biçimi olarak
bakarlar ve savafla karfl› tutumlar›n› da bu
temel ölçüte göre belirlerler. Savaflan güçlere,
onlar›n s›n›fsal konumuna, amaç ve
hedeflerine bakarak her savafl konusunda
somut bir tutum al›rlar. Bu çerçevede,
devrimci olanla gerici olan, hakl› olanla
haks›z olan savafllar aras›nda net bir ayr›m
yaparlar.
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Komünistler, halklar›n emperyalist
köleli¤e karfl› ba¤›ms›zl›k ve özgürlük
savafllar›n› sonuna kadar desteklerler.
Ya¤mac›, sömürücü, sömürgeci ve iflgalci
ülkelere karfl›, sald›r›ya u¤rayan ülkelerin
ba¤›ms›zl›¤›ndan, meflru savunma savafl›ndan
yana tutum al›rlar

Her türden burjuva hümanizminin ve
küçük-burjuva pasifist ya da anarflizan savafl
karfl›tl›¤›n›n karfl›s›na savafls›z ve sömürüsüz
bir dünya hedefiyle ç›kan komünistler, bunun
ancak sömürüyü ve sömürücü s›n›flar›
ortadan kald›racak bir dizi savafl›n ürünü
olacak olan iflçi s›n›f› iktidar›ndan geçti¤i
bilinciyle hareket ederler. Her durumda
“devrimci savafl” tutumuyla nihai hedeflerine
ulaflmaya çal›fl›r, her türden savafla karfl›
olmak ad›na hakl›, meflru ve devrimci
savafllar› (kölenin köle sahiplerine, serfin
toprak beylerine, iflçilerin burjuvaziye, ezilen
halklar›n emperyalist boyunduru¤a karfl›
verdi¤i savafllar›) reddeden anlay›fllarla
mücadele ederler. K›sacas› komünistler,
tarihsel-toplumsal koflullar› dikkate alan,
s›n›fsal bir temelde bakarlar savafl sorununa.

Bugünkü savafl karfl›t› hareketin önemli
bir bileflenini ve gücünü, hümanist ve genel
olarak savafl karfl›t› güçler oluflturmaktad›r.
Küçük-burjuva s›n›fsal taban ve küçük-
burjuva anlay›fllar›n harekete damgas›n›
vurdu¤u koflullarda, bu do¤al bir sonuçtur.
Kald› ki, henüz savafl›n fiilen bafllamad›¤›,
s›cak çat›flmalar›n yaflanmad›¤›, bar›flç›l bir
eylem çizgisinin izlendi¤i koflullar, bu arada
iflçi s›n›f› ve emekçilerin gerçek mücadele
kapasiteleriyle ortaya ç›kmad›¤› olgusu
düflünülürse, bugünkü savafl karfl›t› hareketin
düzeyini ve zaafiyetlerini anlamak güç
de¤ildir. Türkiye’de halk›n yüzde 90’n›n›
savafla karfl› oldu¤u bir durumda bunun
eylemlili¤e dönüfl(türül)ememesi da kuflkusuz
alt› çizilmesi gereken önemli bir sorundur.

fiuras› aç›k ki, ne hümanist bir bak›flla
ortaya konan genel bir savafl karfl›tl›¤›, ne
dinsel duyarl›l›¤a dayal› bir propaganda ve
ajitasyon, ne de küçük-burjuva temelde
ortaya konan “ulusal bilinç ve ç›karlar”la
s›n›rl› bir politika, emperyalizme ve
emperyalist savafla karfl› devrimci bir
dayanak oluflturabilir. Elbette, kararl› ve
devrimci bir anti-emperyalist mücadele için

buralarda biriken olanaklar› en iyi biçimde
de¤erlendirmek gerekiyor. Bunun yolu ise,
iflçi s›n›f›n›n ba¤›ms›z politikas›yla
öncülü¤ünü yapaca¤› anti-emperyalist
mücadeleyi örgütlemesi ve bu olanaklar›
s›n›f›n ba¤›ms›z devrimci mücadelesine
kanalize etmeyi baflarmas›d›r.

Yeni dönemde emperyalist sald›rganl›¤›n
Irak savafl›yla s›n›rl› olmayaca¤›, baflka
ülkelere müdahalelerle geniflleyip daha uzun
bir dönem sürece¤i bizzat Amerikan
emperyalizminin elebafllar› taraf›ndan s›k s›k
dile getiriliyor. Bu demektir ki,
emperyalizme ve emperyalist savafla ve
sald›rganl›¤a karfl› mücadele, çok daha yak›c›
ve çok daha güncel bir sorun olarak daha
uzun bir süre temel bir gündem olarak
karfl›m›za ç›kacakt›r.

Emperyalizme karfl› devrimci

s›n›f çizgisi

Komünistlerin temel tarihsel hedefi iflçi
s›n›f›n› iktidara tafl›mak, temel misyonu bu
u¤urda verilecek mücadelelerde iflçi s›n›f›na
önderlik etmektir. Onlar anti-emperyalist
mücadeleye anti-kapitalist temelde yaklafl›r,
bu mücadeleyi iflçi s›n›f›n›n devrimci iktidar
mücadelesine ba¤lar, onun zaferiyle
taçland›rmay› hedeflerler. Emperyalist
köleli¤e karfl› gerçek ba¤›ms›zl›¤›n, ancak bu
köleli¤in dayana¤› olan sermaye iktidar›n
parçalanmas› ve sosyalizmin kurulmas›yla
mümkün oldu¤unu asla ak›ldan ç›karmazlar.

Komünistler, fiili bir emperyalist savafl
ve sald›rganl›¤›n olmad›¤› koflullarda bile bu
topraklarda bir devrimi baflarman›n yolunun
ancak emperyalist kuflatmay› yarmaktan
geçti¤ine programlar›nda aç›k biçimde yer
veriyorlar. Emperyalizme karfl› mücadele,
emperyalizmin iç dayana¤› iflbirlikçi sermaye
iktidar›na karfl› mücadeledir de ayn› zamanda.
Gerçek anlamda ba¤›ms›zl›k sorunu, iflbirlikçi
sermaye s›n›f›n›n iktidar›na son verecek bir
devrim sorunu olarak duruyor karfl›m›zda.
Dün ba¤›ms›zl›¤›n flampiyonlu¤unu yapan
orta s›n›fa mensup ayd›nlar›n bugün
ba¤›ms›zl›k sorunundan çarkedip düzene
yamanmalar›n›n da, gerçekten gözüpek bir
anti-emperyalist mücaleleden sonra
emperyalizm/kapitalizmle uzlaflma çizgisine
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Sermaye iktidar› yekvücut olarak emperyalist savafla

kat›lacak. Bu savafl› engellemek, engellenemezse

emperyalistlerin ve iflbirlikçi bölge devletlerinin

yenilgisiyle sonuçlanmas›n› sa¤lamak devrimci s›n›f

politikan›n esas›n› oluflturmaktad›r. Emperyalizmin
yenilgisi, emperyalizmin bölgedeki ve bu savafltaki

temel dayana¤› olan iflbirlikçi uflak tak›m›n›n

yenilgisiyle yak›ndan ba¤lant›l›d›r.

ya da en az›ndan
bu aray›fla giren
küçük-burjuva
ak›mlar›n
yaflad›klar›
dönüflümün de
arkas›nda bu kat›
s›n›fsal gerçekler
var.

Sonuç olarak;
emperyalizme ve
emperyalist savafla karfl› mücadele, soyut ve
genel bir mücadele de¤il, onun bir ülkedeki
temel dayana¤› olan s›n›fa ve onun iktidar›na
karfl› s›n›f›n iktidar mücadelesinin bir
parças›d›r. Günümüzde ve ülkemizde bu s›n›f,
sermayenin ta kendisidir. Öyleyse s›n›fsal
konumu itibar›yla bir tek iflçi s›n›f›, kendi
önderli¤inde seferber etti¤i müttefikleri ile
beraber, bu mücadeleyi baflar›ya ulaflt›rabilir.

Irak sald›r›s›nda yer almay› ulusal
ç›karlar›n bir gere¤i olarak meflrulaflt›rmaya
çal›flan sermaye kodamanlar› bölge halklar›na
sald›r› temelinde geliflen emperyalist
politikay› aç›ktan ve cepheden savunuyorlar
art›k. Ordu, bu politikan›n yürütücüsü ve
uygulay›c›s› olan en temel kurumdur.
Amerikanc› AKP hükümeti de bu politikan›n
yürütücüsü ve aleti durumundad›r. Meclisteki
ya da meclis d›fl›ndaki di¤er düzen
partilerinin bu resmi devlet politikalar›na
karfl› ciddiye al›n›r en küçük bir itiraz›
bulunmamaktad›r. Tekelci medyan›n da bu
savaflta oynad›¤› çok önemli bir rol var.
Küçük ve orta ölçekli iflletme sahiplerinin bir
k›sm›n›n savafla karfl› olmas›n›n
emperyalizme karfl›tl›kla bir alakas› yoktur ya
da oldu¤u kadar›yla, zay›f ve bütünüyle
güncel ç›karlar›n›n tehlikeye girmesi riskinin
etkisindeki dar bir çerçeveye oturmaktad›r.
Savafl›n seyrine ba¤l› olarak, bugünkü
karfl›tl›klar› pekala savafl blokunun
yandafll›¤›na da dönüflebilir.

Yaflanan krizlerle yaflam koflullar› sürekli
kötüleflen küçük-burjuva kesimler ise iflçi
s›n›f›yla beraber bu savafl›n faturas›n›
ödeyecek kesimlerin bafl›nda yer al›yor.
S›n›fsal temelde geliflecek bir anti-emperyalist
mücadeleye bu kesimlerin kazan›lmas› son
derece kolayd›r. Yeter ki, devrimci s›n›f

hareketi bu
konuda politik,
örgütsel ve pratik
görevlerini yerine
getirebilsin.

K›sacas›
sermaye iktidar›
yekvücut olarak
emperyalist savafla
kat›lacak. Bu
savafl›

engellemek, engellenemezse emperyalistlerin
ve iflbirlikçi bölge devletlerinin yenilgisiyle
sonuçlanmas›n› sa¤lamak devrimci s›n›f
politikan›n esas›n› oluflturmaktad›r.
Emperyalizmin yenilgisi, emperyalizmin
bölgedeki ve bu savafltaki temel dayana¤›
olan iflbirlikçi uflak tak›m›n›n yenilgisiyle
yak›ndan ba¤lant›l›d›r.

Bu savaflta komünistler “iflçilerin birli¤i,
halklar›n kardeflli¤i” fliar› temelinde,
emperyalist sald›rganlar› ve iflbirlikçi egemen
s›n›flar› bafl hedef olarak al›rlar. Emekçi
halklar› flu ya da bu gerekçeyle savafl›n aleti
yapmaya çal›flan floven ve sosyal-floven
politikalar› fliddetle mahkum eden
komünistler, iflçilerin ve halklar›n
enternasyonalist dayan›flmas›n›, halklar›n
ba¤›ms›zl›¤› ve özgürlü¤ünü öne ç›kar›r,
savafl› devrimci bir iç savafla, emperyalizme
karfl› bölgesel bir mücadeleye dönüfltürmek
için çaba sarfederler.

Savafl koflullar›nda s›n›f mücadelesi

 ve bahar dönemi

Savafl ola¤anüstü bir gündem ve
ola¤anüstü koflullar demektir. S›n›f
mücadelesinin ola¤an gündemi ve görevleri,
etkilerine ya da dönemsel olarak kaderine
tabi oldu¤u savafl ve savafl koflullar›na ba¤l›
olarak bambaflka bir düzeyde ç›kar karfl›m›za.
Ön bir haz›rl›kla karfl›lanamad›¤› ölçüde s›n›f
mücadelesinin görevleri daha da a¤›rlafl›rken,
süreç daha da h›zlan›r. Hemen herfley savafla
ve savafla karfl› verilecek mücadeleye tabi
hale gelir. Bu arada savafl ola¤an dönemdeki
s›n›f mücadelesini fliddetlendirir ve
genellefltirir.

Karfl›m›zda, s›n›f›n karfl› oldu¤u, fakat
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henüz karfl›tl›¤›n› eylemlere ve örgütlü bir
karfl› koyufla dönüfltüremedi¤i bir emperyalist
savafl var. Uzun bir dönemdir süren bir
durgunlu¤un, sald›r›lar› karfl›layamaman›n
verdi¤i y›lg›nl›k ve kendine güvensizli¤in
etkisinden s›yr›lamam›fl, sendikal
bürokrasisisinin bo¤ucu denetiminden
kurtulamam›fl, ciddi bir örgütlenmeden
yoksun bir s›n›f gerçe¤iyle karfl› karfl›yay›z.
Fakat bu olumsuz tabloya ra¤men mevcut
koflullar› tersine çevirme olana¤› sunan bir
dizi nesnel çat›flma dinamikleri de gitgide
birikiyor. Bunlardan öne ç›kanlar›, savaflla
birlikte artacak olan y›¤›nsal tepkiler,
düzenden hoflnutsuzlu¤u daha da art›racak
olan savafl faturalar› ve derinleflecek olan
sefalet koflullar›d›r. Sermaye iktidar›n›n
savafla alet olmas›yla birlikte bu tepkilerin
düzene yönelece¤ini, sürecin sermaye
devletini y›prataca¤›n› da bunlara eklemek
gerekiyor.

Toplam tablodaki zay›f halka esas olarak,
mevcut nesnel koflullar› ›srarl›, uzun soluklu,
sistemli ve militan bir s›n›f mücadelesine
konu edecek güçler plan›nda ortaya ç›k›yor.
E¤er do¤ru bir politika, ›srarl› bir s›n›f
çal›flmas› ve savafl döneminin gerektirdi¤i
örgütsel çal›flma kapasitesi ortaya konabilirse,
emperyalist savafl koflullar›n› devrimci bir
kazan›ma dönüfltürmek, savafltan güçlenerek
ç›kmak pekala mümkündür. Ço¤unlukla bu
koflullar› tersine çevirecek gücün bizzat savafl
sürecinde, ancak ›srarl› ve militan bir
mücadeleye giriflilerek kazan›ld›¤›n› biliyoruz.
Bütün tarihsel deneyimler, haks›z ve
haydutça sald›r›lar›n ola¤an dönemlerde
görülmeyen bir kitlesel direnifli beraberinde
getirdi¤ini, direnifl potansiyelini art›r›p
güçlendirdi¤ini gösteriyor. Ellerindeki askeri
güç ve imkanlar ne olursa olsun, savafl›
bafllatan emperyalistler ve ona alet olan
iflbirlikçi uflak tak›m›, böylesine bir kitlesel
direnifl karfl›s›nda güç durumda kal›rlar,
pekala yenilgiye de u¤rat›labilir. Halklar›n
büyük öfkesine neden olan y›k›c› emperyalist
savafllar›n devrimci kitle hareketlerine yol
açt›¤›n›, giderek devrim süreçlerini
mayalad›¤›n› bize tarih gösteriyor.
Önümüzdeki döneme bu tarihsel perspektif ve
iyimserlikle bakmal›y›z

Etkili, yayg›n ve çok yönlü

bir çal›flma

Önümüzde emperyalist savaflla birlikte
oldukça yo¤un bir siyasal gündem var. Bahar
döneminin temel gündemleri üzerinden
yürütece¤imiz s›n›f çal›flmas›na, savafl
koflullar›n›n gerektirdi¤i yak›c› siyasal
görevler ve öncelikler üzerinden
bakabilmeliyiz. Bu asla s›n›f çal›flmas›n›
ikincil plana itmek anlam›na gelmiyor. Tam
tersine, emperyalizme karfl› mücadelenin,
biçim ve tarz›nda baz› de¤ifliklikler olsa da,
siyasal ve s›n›fsal özü ve esas› de¤iflmez.
Girmekte oldu¤umuz dönemde s›n›f
çal›flmam›z› daha kapsaml›, daha etkili ve
daha siyasal bir düzeyde sürdürmek, her bir
gündem üzerinden s›n›f› emperyalist savafla
karfl› etkin bir tutuma yöneltmek, savafla
karfl› savafl› s›n›f cephesinden yükseltmek
göreviyle karfl› karfl›yay›z.

Savafl yaln›zca emperyalist sald›rganl›kla,
bu ise yaln›zca bölgeye dönük savaflla s›n›rl›
de¤il. Emperyalistler ve iflbirlikçi s›n›flar her
an her gün s›n›fa dönük bir sald›r› ve savafl
içindeler. ‹ktisadi, siyasi, kültürel ve
ideolojik bir dizi araç ve yöntemle
sald›r›lar›n› t›rmand›rmaktad›rlar. Dolay›s›yla
emperyalizme karfl› mücadele, ayn› zamanda,
onun s›n›fa ve emekçilere yönelik çok yönlü
sald›r›lar›na karfl› da mücadeledir.
Emperyalizmin yaratt›¤› sosyal ve iktisadi
y›k›m› gündelik yaflamdaki sonuçlar› ve
göstergeleri üzerinden s›n›fa kavratabilmek,
buradan s›n›fa tutum ald›rabilmek de
mücadeleyi güçlendirmenin kritik bir
halkas›n› oluflturuyor. Bu koflullarda etkili ve
kapsaml› bir propaganda-ajitasyon ve teflhir
faaliyeti ola¤an dönemlerdekinden çok daha
fazla karfl›l›k bulur.

‹ster 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar
Günü, isterse Mart’ta ç›kar›lacak yeni ifl
yasas› ya da 1 May›s vesilesiyle olsun, her
bir çal›flma bafll›¤›nda emperyalist sald›r›lar
ile iflçi s›n›f›n›n sömürülmesi aras›ndaki ba¤›
olanca aç›kl›¤›yla ortaya koymal›y›z. ‹flçi ve
emekçilerin yaflad›¤› sömürü ve sefaletin,
halklar›n u¤rad›¤› emperyalist sald›r›lar›n,
s›n›flar aras›nda dünya ölçüsünde büyüyen
servet-sefalet kutuplaflman›n, bir ve ayn›
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s›n›f›n politikalar›n›n sonucu oldu¤unu etkili
bir teflhire konu etmeyi baflarmal›y›z.
Kapitalizmin döne döne savafl ve fliddet
üretti¤ini ve her seferinde bu savafllarla s›n›fa
a¤›r faturalar ödetti¤ini, bu düzenden
kurtuluflun ancak iflçi s›n›f› iktidar›yla
mümkün oldu¤unu zengin ve çarp›c› verilerle
propaganda etmeliyiz.

Önümüzdeki görevleri ve bahar dönemini
bir kampanya tarz›nda örgütlemeyi
baflarmal›y›z. Bütün kurumlar›yla savafla
kat›lan sermaye iktidar› elbette önemli ölçüde
kendili¤inden gözden düflüp y›pranacakt›r.
Fakat savafl vesilesiyle bu y›pranmay› daha
etkili bir teflhirle h›zland›rmak ve bilinçli bir
mücadeleye zemin haz›rlamak da bize
düflüyor. Tarihsel
örneklerden ve
ortaya konulmufl
ürünlerden de
yararlanarak, giderek
daha sistemli ve
güçlü bir teflhir ve
ajitasyon çal›flmas›
yürütmeli, daha
›srarl› biçimde
emekçi y›¤›nlara
gitmeli, onlar›
örgütlemeye ve
mücadeleye çekmeye çal›flmal›y›z.

Devrimci bir savafl örgütü

 olabilmenin canal›c› önemi

Kurald›r; savafl bir savafl örgütüyle,
savaflç› bir kimlik ve yetene¤e sahip bir
önderlikle kazan›labilir ancak. S›n›f›n savafl
örgütü ise her koflulda illegal bir temele
dayanmak, ihtilalci bir konumda olmak
zorundad›r. S›n›fa aç›k sald›r›lar›n
gerçekleflti¤i, her türlü aç›k demokratik
çal›flman›n yasakland›¤› ya da engellendi¤i
savafl koflullar›nda ise bu apayr› bir önem
tafl›r. Ola¤an dönemlerdekinden çok daha
belirleyici bir etken haline gelir.

E¤er aç›k, yayg›n ve fliddetli sald›r›lar›
bofla ç›karacak tedbirler önden al›nmaz,
uygun bir konumlanmaya sahip olunmazsa -ki
bu, öncelikle kitlelerle genifl ba¤lara sahip
olmakt›r-, devrimci örgütün savaflma gücü
büyük ölçüde zaafa u¤rayacakt›r. Savafl›n ne

Düzen icazetinin tümüyle d›fl›nda, illegal
temellere oturan bir devrimci parti örgütü, savafl

koflullar›nda kesintisiz bir mücadele yürütmek
için de olmazsa olmaz kofluldur. Gücü, çap› ve
etkisi ne olursa olsun, savafl koflullar› öncelikle

böyle bir örgütsel yap› ve kimlik
gerektirmektedir. Çal›flma tarz›yla, zorluklara

karfl› mücadele yetene¤iyle, pratik önderlik
kapasitesiyle donanm›fl bir örgütlenme kitlelere,

kitlesel direnifllere önderlik edebilir ancak.

türden uygulamalar getirece¤ini görmek için
savafl›n bafllamas›n› beklemek gerekmiyor.
Kald› ki, bütün haz›rl›klar ne yap›laca¤›n›
bütün aç›kl›¤›yla gözler önüne seriyor.
Tarihsel deneyimler ve bu konuda gösterilen
zaaflar›n yol açt›¤› faturalar ortadad›r.

Düzen icazetinin tümüyle d›fl›nda, illegal
temellere oturan bir devrimci parti örgütü, savafl
koflullar›nda kesintisiz bir mücadele yürütmek
için de olmazsa olmaz kofluldur. Gücü ve etkisi
ne olursa olsun, savafl koflullar› öncelikle böyle
bir örgütsel yap› ve kimlik gerektirmektedir.
Çal›flma tarz›yla, zorluklara karfl› mücadele
yetene¤iyle, pratik önderlik kapasitesiyle
donanm›fl bir örgütlenme kitlelere, kitlesel
direnifllere önderlik edebilir ancak.

Birinci Dünya
Savafl› öncesinde
varolan di¤er
politik gruplardan
daha az güçlü olan
Bolflevikleri çok
k›sa bir süre içinde
öne ç›karan ve
kitlelerle
buluflturan, kitlelere
önderlik edecek bir
konuma kavuflturan
temel nedenlerden

ilki do¤ru politik bir yaklafl›msa, ikincisi,
illegal ve ihtilalci örgütsel yap›n›n korunmas›
ve gelifltirilmesinde kaydedilen baflar›d›r. Bu
arada, savaflla ve savafl koflullar›yla yüzyüze
kald›klar›nda, Bolfleviklerin, Birinci Dünya
Savafl›’n›n bafllang›ç aflamas›nda sahip oldu¤u
örgütsel gücün, 1905 Devrimi
öncesindekinden daha s›n›rl› oldu¤unu da
ak›lda tutmal›y›z.

E¤er savafl koflullar›nda az çok baflar›l› ve
kesintisiz bir s›n›f çal›flmas› yürütmeyi, ortaya
ç›kan olanaklardan en iyi biçimde yararlanmay›
hedefliyorsak, bunun temel koflulu ve
güvencesi, partimizin illegal örgütsel yap›s›n›
korumak ve gelifltirmektir. En zor koflullarda
illegal temeldeki s›n›f ve kitle çal›flmas›na
mesafe kazand›rmay› baflarmal›y›z. Öncelikle
ve en çok bu konuya yo¤unlaflmal›, gerekli
tüm haz›rl›klar›m›z› tamamlamal›y›z. Savafl›,
s›n›f›n devrimci hedeflerine ve bir savafl
örgütünün bütün gereklerini yerine getirmeye
kitlenerek karfl›lamal›y›z.

14  EK‹M  Sayı: 231



Emperyalist savafl karfl›t› mücadelenin
sorunlar› ve görevlerimiz

ABD emperyalizminin savafla kurulu saati
h›zla ilerliyor. Savafl›n siyasi, askeri, lojistik
ve psikolojik koflullar› sistematik biçimde
oluflturulmaya çal›fl›l›yor. ABD emperyalizmi
tüm iktisadi, siyasi, askeri ve iletiflim
ayg›tlar›n› bunun için seferber etmifl
bulunuyor. Savafl senaryolar› oluflturuluyor,
savafl›n askeri-teknik ihtiyaçlar› için devasa
sermayeler ak›t›l›yor. Bölgeye büyük bir
askeri y›¤›nak yap›l›yor. Kapal› kap›lar
ard›nda bölgesel güçler ya tehditle ya da
sat›n al›narak savafl düzenine sokuluyor.

Tarihin gördü¤ü bu en modern, o ölçüde
de barbar savafl makinas›n›n bölgedeki gücü
sürekli tahkim edilirken, savafl koalisyonu
dört bir koldan savafl diplomasisi yürütüyor,
ad›m ad›m savafl› koordine ediyor.
Amerika’n›n kirli propaganda yat›r›mlar›ndan
nasiplenen medya, bulunduklar› ülkelerde
kulaklar› sa¤›r edercesine savafl ç›¤›rtkanl›¤›
yap›yor. Bu yolla halklar›n gözleri
ba¤lanmak, beyinleri teslim al›nmak,
uluslararas› kamuoyu savafl lehine çevrilmek,
en az›ndan suskunlaflt›r›lmak isteniyor.

Yap›lan tüm ç›¤›rtkanl›¤a ra¤men savafl›n
gerici özü saklanam›yor. ‹nsanl›¤›n ezici
ço¤unlu¤u, ABD’nin hedefinin, dünya
üzerindeki hegemonyas›n› sürdürmek ve enerji
kaynaklar›n› tamamen kontrol alt›na almak
oldu¤unu biliyor. Savafl karfl›t› dev gösteriler
tüm dünya sokaklar›n› içine alarak
yayg›nlafl›p ço¤al›yor. Türkiye’de ise savafl
karfl›tl›¤›, bizzat devlet kurumlar›n›n
araflt›rmalar›na göre yüzde 90’lar› buluyor.

Milyonlarca emekçi savafl istememesine,
savafl›n varolan sorunlar› katbekat
artt›raca¤›n› bilmesine ra¤men (genel savafl
karfl›tl›¤›na k›yasla) henüz sokaklara
ç›kmamakta, üretimden ve hizmetten do¤an
gücünü kullanmamaktad›r. “Biz savafl
istemiyoruz”, “inflallah savafl olmaz” gibi
pasif bir durufl sergilenmektedir. Emekçilerin
bu pasif tutumu milyonlarca emekçinin savafl
karfl›s›ndaki verili durumuna iflaret ediyor.
Emekçi halk y›¤›nlardaki bu temenniler,

herhangi bir eyleme girmeksizin savafl
belas›ndan kurtulmaya, bu tehlikeyi
savuflturmaya duyulan iste¤in bir
yans›mas›d›r. Ancak emperyalist savafl somut
bir gerçeklik haline geldi¤i zaman, bu
beklentinin bofl oldu¤u, savafl ve y›k›m
belas›ndan kurtulmak için mücadele etmek
d›fl›nda bir yolun kalmad›¤› görülecektir.

Emperyalist savafl koalisyonu Irak’› iflgal
etmek için gün sayarken üzerinde durulmas›
gereken en önemli nokta, bu sald›r›y›
engellemek için sokaklara taflan kitle
gösterilerinin her aç›dan güçlendirilmesi, daha
kitlesel ve militan eylemlerin örgütlenmesidir.
Bu savafl ve sald›rganl›¤› ABD
emperyalizminin ve onun uflak tak›m›n›n
yenilgisine dönüfltürmek için, bölge
ülkelerindeki emekçileri uzun soluklu ve çetin
bir mücadele süreci bekliyor. Bu süreçten
emperyalizmin yenilgiyle, bölge halklar›n›n
ise kazan›mla ç›kabilmesi için, savafl karfl›t›
hareketi anti-emperyalist, anti -kapitalist
temelde geliflen bir s›n›fsal rotaya oturtmak
zorunday›z. Bu çerçevede, mevcut güç ve
olanaklar›n en iyi biçimde de¤erlendirilmesi,
görevlerin tam olarak yerine getirilmesi,
zaaflar›n afl›lmas› ve en önemlisi de, politik
önderlik bofllu¤unun doldurulmas› hayati bir
önem tafl›yor.

Savafl karfl›t› mücadele, s›çrama zemini
olmas›na ra¤men, henüz genel hümanist ve
pasifist bir savafl karfl›tl›¤›ndan öteye
geçememektedir. Bunun temel nedeni politik
güçsüzlük ve olanaklar›n s›n›rl›l›¤›ndan öte,
politik atalet ve ideolojik bak›fl aç›s›d›r.

‹stanbul’da yap›lan son iki mitingin
gözlemleri üzerinden bakarsak:

152 kuruluflun içinde yer ald›¤› “Irak’ta
Savafla Hay›r Koordinasyonu” 1 Aral›k’ta 20
bin kiflinin kat›ld›¤› bir miting ve 26 Ocak’ta
10 bin kiflinin kat›ld›¤› kitlesel bir bas›n
aç›klamas› gerçeklefltirdi. Oluflumdaki bileflen
say›s› üzerinden bakt›¤›m›zda 1 Aral›k eylemi
oldukça zay›f bir kat›l›ma sahne oldu.
Kat›l›m›n da gösterdi¤i gibi 152 kurumun
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büyük bir k›sm› eylemde sadece ismen yer
ald›lar. 26 Ocak ise, kat›l›m yönünden daha
zay›f görünmekle birlikte, 1 Aral›k’la
karfl›laflt›r›ld›¤›nda coflku ve politik duruflu
bak›m›ndan daha nitelikli ve kararl›yd›. Yine
de okunan bas›n metnine ve alandaki havaya
genel bir savafl karfl›tl›¤› hakimdi. Kimi
islamc› çevreler bile pankart ve afifllerinde
savafl› “emperyalist savafl” olarak
nitelendirirken, bizim liberal reformist partiler
ve kat›ld›klar› kadar›yla sendika kortejleri
“savafla hay›r” fliarlar›n› tafl›d›lar.

Bu veriler bile bu tür platformlar›n
tabans›z ve etkisiz, iradesiz ve perspektifsiz
çok say›da kurulufltan oluflan zaafl› bir
oluflumlar oldu¤unu görmeye yeter. Üstelik
bu tür merkezi platformlar bir de genel
olarak her türlü savafla, dolay›s›yla hakl› ve
devrimci savafllara karfl›tl›¤› kitleler içinde
yayarak, sermayenin politikalar›na kan
tafl›maktad›rlar. Komünistler yine de bu tür
platformlar›n düzenleyece¤i her türlü
etkinlikte yer alacak, emekçi kitleleri
ayd›nlat›p emperyalist savafl karfl›t›
mücadelaye kazanmak için etkin bir çaba
içerisinde olacaklard›r.

Emperyalist savafl h›zla yaklafl›rken buna
karfl› yükseltilecek fliar ve taleplerde genel
“savafla hay›r” fliar› d›fl›nda birliktelik
yakalanamam›flt›r. Tafl›nan pankartlar ve
da¤›t›lan bildirilerde ABD emperyalizminin
yan›nda, sermaye iktidar›n› hedef alan,
emperyalist sald›r›ya suç ortakl›¤› yapmas›n›
mahkum eden sloganlar›n çok s›n›rl› kalmas›
dikkate de¤erdir. Bu elbette dikkatsizli¤in
ürünü de¤ildir. Savafl karfl›t› propaganda ve
çal›flmalarda da rastlad›¤›m›z bu zaafiyet,
ciddi bir mücadele program› oluflturma
bak›flaç›s›ndan uzak olan geleneksel sol
hareketin emperyalizme karfl› mücadeledeki
çarp›k anlay›fl›ndan kaynaklanmaktad›r.

Yaln›zca “savafla hay›r” demek, hakl› ve
meflru savafllar› yads›mak anlam›na gelir.
Burjuvazinin s›n›f egemenli¤ini, iflçi s›n›f›n›n
önderli¤indeki silahl› kitlelerin s›n›f savafl›
y›kabilir ancak. Bu ise devrimci bir iç
savaflt›r, sosyalist devrimin zaferi için
ölümüne bir mücadeledir. Komünistler ve
gerçek devrimciler böyle bir savafla karfl›
olmazlar. Gerçekte tutarl› bir flekilde savafla
karfl› olmak isteyenler, bu karfl›tl›¤›

burjuvazinin s›n›f egemenli¤ine karfl›
yöneltmek durumundad›rlar. Bu bak›fl
aç›s›ndan yoksun olan ya da buna uzak duran
kifli ve çevreler, bugün savafl karfl›t›
aç›klamalar yapan ucu baz› burjuva tabakalara
da uzanan sahte savafl karfl›tlar›yla ayn›
platforma düflmekten kendilerini
kurtaramazlar. Bilerek ya da bilmeyerek
emperyalist savafla karfl› böylesi bir tutum
alan kifli ve çevreler, bu konuda samimiyseler
kendilerini tekrar sorgulamal›d›rlar.

Emperyalist savafla karfl› tek tutarl› ve
do¤ru çizgi devrimci s›n›f çizgisidir.
Devrimci s›n›f çizgisi emperyalist savafl›n
gerici s›n›f özüne dair net bir bilince dayal›
olarak savafl›n kayna¤› olan emperyalist
kapitalist sisteme karfl› devrimci savafl›m
ruhuyla hareket eder. Sosyal-floven
aldatmacaya, küçük-burjuva siyasal
yalpalamalara ve her türden oportünizme
karfl› sistematik bir mücadele yürütür. ‹flçi
s›n›f› ve ezilen y›¤›nlar› emperyalist savafla
karfl› direnifle, kendi burjuva s›n›f
iktidarlar›na karfl› savafl›ma ça¤›r›r.

Komünistler emperyalist savafllar›n ancak
emperyalist-kapitalist sistemin y›k›lmas›yla
durdurulabilece¤ini bilirler. Bu asalak s›n›f
devrilip yerine iflçi s›n›f›n›n iktidar›
kurulmadan savafllar yeryüzünden
silinmeyecektir. Biz komünistler, emperyalist
savafl ve sald›rganl›¤›n uyand›rd›¤›
tepkilerden s›n›f mücadelesini güçlendirecek
biçimde yararlanmak; savafl karfl›t› tepki ve
mücadeleyi anti-emperyalist, anti-kapitalist
mücadeleye dönüfltürmek; iktidar mücadelesini
ad›m ad›m infla etmek hedefiyle hareket
ediyoruz. Ortaya ç›kan savafl karfl›t› hareketin
mevcut s›n›rlar› afl›p devrimci bir temelde
gelifltirilmesi, devrimci bir niteli¤e
kavuflturulmas› özel kayg›s›n› tafl›yoruz.
Güncel planda, haz›rl›klar› yap›lan Irak
savafl›n›n püskürtülmesi, püskürtülemese bile
sald›rgan haydutlar›n hezimetiyle
sonuçland›r›lmas› görev ve hedefini önümüze
koyuyoruz. Ve bu hedeflere ulaflmak için iflçi
s›n›f›n›n ba¤›ms›z devrimci s›n›f politikas›,
örgütlülü¤ü ve eylemiyle mücadelede yerini
almas› temel çabas› içindeyiz.

Program›m›zdan ve partimizin önümüzü
ayd›nlatan taktik politikalardan güç alarak,
emperyalist savafla karfl› kitleleri mücadeleye
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Savafla karfl› pratik faaliyet

ça¤›ran afifllerimizi bölgemizin en merkezi
güzergahlar›na yapt›k. Bu çaba son dönem
üzerinden epey anlaml› oldu. 1 May›s’a kadar
sürecek olan hareketli bir bahar dönemi var
önümüzde. Özellikle savafl dönemlerinde
devrimci propagandan›n etkisi ve anlam›
normal dönemlerden kat kat daha fazlad›r.
Bolflevikler’in emperyalizmi bozguna
u¤ratmalar›nda, savafl dönemlerinde izledikleri
politika ve ortaya koyduklar› ola¤anüstü
performans›n büyük bir pay› var. Tarihteki bu
deneyimler önümüzde rehber olarak duruyor.
Bu deneyimlerden alaca¤›m›z derslerle,

emperyalist savafl karfl›t› çal›flmam›z›, s›n›fa
yöneltilen di¤er sald›r›larla birlefltirerek,
bütünsel bir s›n›f çal›flmas› yürütme hedefiyle
yo¤unlaflt›rarak sürdürece¤iz.

Emperyalist savafl›n bafllamas›, iflbirlikçi
sermaye iktidar›n›n bu savaflta ABD’nin
yan›nda saf tutmas›yla birlikte ara bir
konumda kalarak politika yapmak mümkün
olmayacakt›r. Ya flu ya da bu flekilde
Amerikanc› iktidar›n yan›nda saf tutulacak, ya
da gerçek bir savafl›m ruhu ve direngenlikle
karfl› savafl bayra¤› aç›lacakt›r.

Rumeli Yakas›’ndan Komünistler

Emperyalistlerin ve yerli iflbirlikçilerinin savafl
haz›rl›klar› devam ediyor. Bizler de emperyalist savafla
karfl› kendi haz›rl›klar›m›z› ve çal›flmalar›m›z›
sürdürüyoruz. Önce kendi s›n›f›m›z› bu savafla karfl›
tutum ald›rmaya, anti-emperyalist bilinci ve
duyarl›l›¤›n› gelifltirmeye çal›fl›yoruz. Partimizin temel
sloganlar›n› ve tutumunu iflçi s›n›f› ve emekçilere
ulaflt›r›yor, bu siyaset çizgisinde tutum almaya ve
örgütlenmeye ça¤›r›yoruz.

Bu çerçevede bölgemizde yürüttü¤ümüz çal›flman›n
bir aya¤›n› da pratik faaliyetlerimiz oluflturuyor.
Emperyalist savafla karfl› çeflitli noktalara yaz›lamalar
yapt›k ve bunu parti afifllerimizin kullan›m› ile
birlefltirdik. Pratik çal›flmam›z bölgemizde bugün için
istenilen yayg›nl›k ve çarp›c›l›kta de¤il kuflkusuz.
Bunda belli zorluklar yaflamaktay›z, bunlar› aflmaya
çal›fl›yoruz. Bölgemizdeki çal›flmay› olas› bir düflman
sald›r›s›na karfl› güvencelemek önem tafl›yor. Aceleci
de¤il, sab›rl› ve soluklu olmal›y›z.

Emekçilerin bizlerden bekledi¤inin güçlü, yayg›n ve
kendinden emin bir faaliyet oldu¤unun bilincindeyiz.
Bunun önündeki zorluklar› aflacak, daha güçlü bir
pratik için çal›fla çal›fla ustalaflaca¤›z. Çal›flmam›z
hedefli, planl› bir flekilde sürecek.

Temel çal›flma bölgelerimize ve hedef kitlemize
öncelik veriyoruz. Savurgan ve da¤›n›k bir çal›flma
yürütmektense planl› hareket etmeyi tercih ediyoruz.
Çal›flmam›z›n her aya¤› bütünün her bir parças›
olacak, bir ihtiyaca, bir hedefe ba¤lanarak yürüyecek.
Dar pratikçili¤e meyletmeden kitle çal›flmas›n›
güçlendiren ve ondan ald›¤› güçle yayg›nlaflacak olan
bir çal›flma temposuyla süreci yakalayaca¤›z.

Sefaköy’den komünistler

(Bafltaraf› s.29'da)
talepler çerçevesinde emekçileri
mücadeleye çekmenin ve
mücadeleyi ileri s›çratman›n özel
önemini gözeterek davran›rlar.

Bu çerçevede, tabandaki
dinamik ve mücadelede kararl›
unsurlar› biraraya getirecek
birliktelikler oluflturmak, sosyalist
kamu emekçilerinin acil ve güncel
görevidir. Kurumsallaflm›fl
bürokratik yap›n›n bugün taban›n
mücadele iste¤ine yan›t
veremeyece¤i, aksine bu e¤ilimi
köreltece¤i ve düzene
yedekleyece¤i aç›kt›r. Sosyalist
kamu emekçileri, sendikalar›
gerçek emekçi örgütleri haline
getirmek, onlar› kamu
emekçilerinin güncel taleplerini
kazanman›n ve bu mücadeleyi
temel hedeflere ba¤laman›n bir
arac› haline getirmek için
çal›fl›rlar. Kamu emekçilerinin acil
ve güncel istem ve sorunlar›ndan
hareket eden, militan mücadeleci
bir eylem çizgisine dayanan genifl
kat›l›ml› birliktelikleri oluflturmak
için çaba harcarlar.

Buna iliflkin sorunlar›n ele
al›n›p irdelenmesi, bu çerçevede
sosyalist kamu çal›flanlar›n›
bekleyen dönemsel görevlerin
somutlanmas›, bir baflka yaz›n›n
konusu olacakt›r.

Kamu emekçileri...
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Kad›n sorunu ve kad›n
çal›flmas›n›n sorunlar› üzerine

“Proletarya, kad›nlar›n tam kurtuluflu için savaflmadan,
kendisini kesin kurtaramaz.”

Lenin
“Proletaryan›n devrimci s›n›f mücadelesi olmaks›z›n kad›nlar›n gerçek ve tam kurtuluflu
olanaks›zd›r. Kad›nlar bu mücadeleye kat›lmaks›z›n kapitalizmin parçalanmas›, sosyalist

yeniyi yaratma olanaks›zd›r.”
Clara Zetkin

Sömürü toplumu ve kad›n›n

çifte ezilmiflli¤i

Günümüz kapitalist toplumunda emekçi
kad›n sadece s›n›fsal olarak de¤il, ayn›
zamanda cinsel kimli¤inden dolay› da ezilir.
Bu çifte sömürü özel mülkiyetin ortaya
ç›k›fl›na, mülkiyeti elinde bulunduran erke¤in
iktidar›na ve beraberinde erkek egemen
sistemin oluflmas›na dayan›r. Kad›n›n ikinci
s›n›f insan olarak görülmesi toplumsal
hayat›n tüm alanlar›nda kendini gösterir.

Sanayi devrimi sonras›nda kapitalizmin
ihtiyaçlar› çerçevesinde kad›n, modern
üretimin içine sürülür. Burada da ikincil cins
konumu devam eder. Erkekle ayn› ifli yap›yor
olsa bile erkekten daha az ücret al›r. ‹fl
yaflam›nda da kendisine vas›fs›z, beceriyi ve
e¤itimi gerektirmeyen ifllerde sorumluluk
verilir. Bu durum kad›n›n yedek iflgücü
olarak görülmesiyle ba¤lant›l›d›r. Kad›n›n
çal›flmas› kapitalizmin ihtiyaçlar›na yan›t
verse bile kad›n›n asli ifli daima ev içi
üretim olarak görülmüfltür. Çal›flsa da
çal›flmasa da ev hizmeti ve çocuk bak›m›,
kad›n›n ifli olarak kal›r. Sistem taraf›ndan
güvenceye al›nmayan anal›k sorumlulu¤u ve
çocuklar›n bak›m› tümüyle kad›n›n üzerine
y›k›l›r.

Kad›n ayn› zamanda, do¤u toplumlar›na
özgü geleneksel de¤erler ve tüm dünyada
dinsel gericilik ile de çembere al›n›r.
Türkiye’de kad›nlar›n üçte birinin okuma
yazma bilmemesi e¤itim sisteminin yan› s›ra
geri ve ba¤naz tutumlar›n bir ürünüdür.
Kad›n dört duvar aras›na hapsedilir, kölece

bir yaflama, bilgi ve kültürden yoksunlu¤a
mahkum edilir. Dinin-geleneksel de¤erlerin
bask›s› kocan›n bask›s›yla birleflti¤inde, kad›n
için yaflam cehenneme döner.

Kad›n, cinsel kimli¤ine yönelik çok yönlü
sald›r›larla da karfl› karfl›ya kal›r. ‹flte,
sokakta, hatta kendi evinde cinsel taciz ve
tecavüze maruz kal›r. Bu durumu bizzat
yaratan ise, kad›n› cinsel meta olarak gören
ve toplumsal yaflam›n her alan›nda kitlelere
bunu pompalayan gerici burjuva ideolojisidir.
Ayn› zamanda bizzat devlet taraf›ndan bask›
ve y›ld›rma amaçl› olarak gözalt›nda,
cezaevlerinde, savafllarda kad›nlara yönelik
cinsel taciz ve tecavüz uygulamalar› yaflan›r.

Bizde Kürt kad›nlar›n›n durumu bir kat
daha a¤›rd›r. S›n›fsal ve cinsel bask› ve
sömürüye bir de ulusal bask› ve sömürü
eklenir. Y›llard›r kirli savaflta Kürt kad›nlar›
en a¤›r bask› ve sald›r›larla karfl› karfl›ya
kald›lar. Ulusal kimli¤i hiçe say›lan Kürt
kad›n›, devletin bask›s›n› ve her türlü
fliddetini (cinsel taciz ve tecavüz de dahil)
yaflamaya devam ediyor.

Kad›n› ancak toplumsal devrim ve

sosyalizm özgürlefltirir!

S›n›flar›n do¤ufluna dayanan kad›n›n çifte
sömürüsü, kapitalist sistemde incelmifl
biçimiyle fakat katlanarak devam etti.
Kapitalizm ortadan kalkt›¤›nda kad›n›n
üzerindeki çifte sömürüyü-eflitsizli¤i yaratan
koflullar da ilk elden ortadan kalkacakt›r.
Proletaryan›n iktidar› ele geçirmesiyle birlikte
toplumsal hayat›n tüm alanlar›nda kad›n-
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erkek eflitli¤i sa¤lanacak; kad›n›n toplum
hayat›nda ve kamu yönetimde özgürce yer
almas›n›n önü aç›larak, siyasal yaflama etkin
biçimde kat›l›m› özellikle teflvik edilecek; ev
ifllerinin ve çocuk bak›m›n›n
toplumsallaflmas›yla birlikte kad›n›
kölelefltiren ba¤lar ortadan kald›r›lm›fl
olacakt›r. Binlerce y›ll›k olumsuz mirastan
dolay› kad›n›n gerçek anlamda özgürleflmesi
toplumsal devrimden sonra da zaman alacak
bir süreç olmas›na ra¤men, sosyalizm bu
alanda en köklü ad›mlar› atarak ise
bafllayacakt›r. Sovyet devriminin daha ilk
y›llar›nda kad›n›n özgürleflmesi ve eflitli¤i
do¤rultusunda at›lan ad›mlar, o dönemde en
geliflmifl ve demokratik burjuva devletlerinde
kad›na sa¤lanan haklar› katbekat aflm›flt›r.

TK‹P Program›’nda, devrimin zaferiyle
birlikte al›nacak ilk önlemler kapsam›nda,
“Kad›n›n kurtuluflu” sorunu flöyle ortaya
konulur:

“Toplumsal yaflam›n tüm alanlar›nda
kad›n-erkek eflitli¤inin sa¤lanmas› için kararl›
ve sistematik bir mücadele yürütülür. Eski
toplumdan miras fiili eflitsizliklerin
giderilmesi için her alanda kad›n lehine
ayr›mc›l›k gözetilir.

“Anal›k toplumsal bir ifllevdir, kad›n›n
bundan do¤an tüm haklar› tan›n›r. Eski
düzende kad›n› kölelefltiren çocuk bak›m› ve
ev iflleri toplumsal kurumlaflmalar yoluyla
çözülür.

“TK‹P, kad›n›n tarihsel ezilmiflli¤inin
yaratt›¤› fiili eflitsizliklerin tüm izleriyle
silinmesinin yeni toplumun inflas› ve yeni
insan›n biçimlenmesi eflli¤inde uzun bir tarihi
döneme yay›laca¤›n›n bilincindedir. Bu
bilinçle, kad›n› kölelefltiren ve afla¤›layan
ideoloji ve geleneklere karfl› sistematik bir
mücadele yürütür.”

Kad›n›n kurtuluflu toplumsal devrim
yoluyla ve sosyalizmde gerçekleflecek olsa
bile, kad›n sorunu bugün ayn› zamanda bir
demokrasi sorunu olarak da karfl›m›zda
durmaktad›r. Bugünden kad›nlar›n temel
demokratik hak ve özgürlükleri ile onlar›
tamamlayan sosyal istemleri u¤runa
sistematik bir mücadele yürütmek devrimci
proletarya hareketinin en temel görevleri
aras›ndad›r. Bizzat kad›n›n bu hak eflitli¤i
için mücadelesine etkin ve enerjik bir

biçimde kat›lmas›n› sa¤lamak ve emekçi
kad›n› s›n›f mücadelesinin etkin bir bilefleni
haline getirmek bu temel önemde güncel
görevin ayr›lmaz bir parças›d›r.

Bu, hiçbir biçimde gelece¤e
ertelenemeyecek bir görevdir. fiöyle de
söyleyebiliriz; gelecekte ne olaca¤› ve ne
yap›laca¤› bugünden ne yap›ld›¤›na s›k›
s›k›ya ba¤l›d›r. Dahas› var. Bu, sorunun
kad›n›n kurtuluflu kapsam›ndaki yönüdür.
Sorunun bir de devrimin geliflimini ve
kaderini ilgilendiren öteki yönü var. “‹nsanl›k
ordusu”nun yar›s›n› oluflturan kad›nlar›n
içinde etkin bir biçimde yer almad›¤› bir
devrimin baflar›l› bir geliflme seyri izlemesi
ve zafere ulaflmas› mümkün de¤ildir. Modern
ça¤da tüm gerçek devrimler ancak kad›n›n
etkin bir biçimde kat›l›m›yla zafere
ulaflabilmifllerdir. Modern sosyalizm tarihi
boyunca devrimciler bu sorunun tümüyle
bilincinde olmufllar, ona döne döne dikkat
çekmifllerdir:

“Fakat emekçi kad›nlar sadece bir yedek
güç oluflturmazlar. Onlar iflçi s›n›f›n›n do¤ru
politikas› sonucu, iflçi s›n›f›n›n burjuvaziyle
savaflacak olan gerçek bir ordusu olabilirler
ve olacaklard›r. Emekçi kad›nlar›n bu yedek
gücünü, proletaryan›n büyük ordusunun
yan›nda çarp›flan bir iflçi ve köylü kad›nlar
ordusu haline getirmek, iflte iflçi s›n›f›n›n
kesin ikinci görevi.” (Stalin, 8 Mart 1925,
Kad›n Sorunu Üzerine)

Bugünden yap›lmas› gereken, proleter ve
emekçi kad›n kitlelerini mücadelenin içine
çekmek, yönlendirmek ve e¤itmek olmal›d›r.
Emekçi kad›n›n devrimci proletaryan›n
saflar›nda s›n›f mücadelesinin etkin bir
bilefleni olmas›n› sa¤lamak olmal›d›r. Emekçi
kad›n› mücadeleye çekemeyen bir devrimci
s›n›f hareketinin sistemi tehdit edecek
boyutlarda güçlenmesi neredeyse olanaks›zd›r.
Dolay›s›yla kad›n›n kurtulufl mücadelesiyle
proletary›n›n kurtuluflu mücadelesi bu aç›dan
biribirine s›k› s›k›ya ba¤l›d›r. Lenin’in girifle
ald›¤›m›z veciz sözleri bunu da anlat›yor:
“Proletarya, kad›nlar›n tam kurtuluflu için
savaflmadan, kendisini kesin kurtaramaz.”

Sorunun büyük önem tafl›yan bir baflka
yönü daha var. Emekçi kad›n›n mücadelenin
bir parças› haline gelemedi¤i durumlarda,
mücadeleyi geriye çeken bir rol
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oynayabildi¤ini de görmek gerekir.
Yan›bafl›ndaki eflini mücadeleye katmak için
gerekli çabay› harcamayan ya da bu konuda
yeterince baflar›l› olamayan bir erkek
proleterin bundan dolay› çok bafl›
a¤r›yacakt›r. Bunu toplumsal ölçekte
genellefltirmek de mümkündür.

Komünist kad›n çal›flmas›

üzerine

Kad›n çal›flmas›nda bugüne kadar
att›¤›m›z bir tak›m s›n›rl› ad›mlar olmakla
beraber yap›lmas› gerekenlerin yan›nda bunlar
henüz son derece c›l›z, daha çok da
bafllang›ç ad›mlar›d›r. Bu alanda bundan
böyle etkin, yarat›c› ve sistematik bir çal›flma
yürütmek sorumlulu¤u duruyor önümüzde.

Kad›n çal›flmas›n› s›n›f çal›flmam›z›n
organik bir parças› olarak düflünebilmek
zorunday›z. Bir süreden beri iflçi s›n›f› ve
emekçilerle bütünleflebilmek için farkl› araç
ve yöntemleri birarada kullanan bir siyasal
çal›flma yürütüyoruz. Bunun yaratt›¤›
olanaklardan da yararlanarak önümüzdeki
dönemde kad›n çal›flmas›nda da belirgin
biçimde bir mesafe almal›y›z. Bu çal›flmay›
bir tak›m takvimsel günlerle (8 Mart gibi)
s›n›rl› de¤il, sistematik, sürekli, ›srarl› ve
örgütlü bir flekilde gerçeklefltirmeliyiz.

Kad›n mücadelesi bugüne kadar feminist
hareketin, hatta kendini “sosyalist feminist”
olarak tan›mlayan ak›mlar›n etkisiyle, kad›n›n
kad›n olmaktan kaynakl› sorunlar›na
indirgendi. Bu çerçevede bu sorunlar›n
çözümü, sorunun kayna¤› olarak görülen
erke¤e ya da bir tak›m geleneksel de¤er
yarg›lar›na karfl› yürütülen mücadele olarak
alg›land›. Böylece sapt›r›ld›, daralt›l›p
alabildi¤ine güdükefltirildi. Böyle olunca,
devrimci saflarda bundan da güç alan bir
ilgisizlikle, hatta küçümsemeyle karfl›lanabildi
kad›n çal›flmas›. Kad›n mücadelesi, feminist
ak›mlar›n çizdi¤i yüzeysel çerçevenin çok
çok ötesinde, güçlü toplumsal temellere ve
s›n›fsal mant›¤a dayal› bir mücadeledir.
Herfleyden önce bu mücadele, orta s›n›f
kad›n›n›n biçimsel hak eflitili¤i aray›fl›ndan
(ki tüm feminist ak›mlar›n beslendi¤i
toplumsal zemin ve dürtü budur) temelden
farkl› olarak, proleter ve emekçi kad›n›n çifte

ezilmiflli¤e karfl› s›n›fsal mücadelesidir.
Komünist kad›n çal›flmas›, öz olarak

proleter ve emekçi kad›nlar›n içinde
yürütülen, emekçi kad›n›n devrimci s›n›f
bilincini gelifltirmek ve devrimci s›n›f
mücadelesine etkin biçimde kat›lmas›n›
sa¤lamak amac›na dayanan propaganda-
ajitasyon ve örgütlenme çabas›d›r. Bu çal›flma
temelde iflçi s›n›f› ve emekçiler içinde
yürütülen genel çal›flman›n bir parças›d›r.
Ama onu tamamlayan, zenginlefltiren ve yeni
bir düzeyde güçlendiren özgül bir çal›flmad›r
da ayn› zamanda. Çal›flman›n bu ikili yönünü
yerli yerine oturtmak, onlar› içiçe ve
bütünsel bir bak›fl aç›s›yla ele almak ve
kavramak durumunday›z.

Kad›n çal›flmas›nda kad›n›n bitmez
tükenmez düzeydeki ezilmiflli¤inin bu
sistemden kaynakland›¤›n› gösterebilecek
muazzam bir malzeme y›¤›n›na sahibiz.
Emekçi kad›nlar bu sistemde ezilenlerin bir
parças› olarak nelerle karfl› karfl›ya
kalm›yorlar ki; azg›nca sömürü, eflitsizlik,
iflsizlik, yoksulluk, açl›k... Ezilen cins
olmaktan kaynakl› olarak da anal›k
yükümlülükleri ve çocuk bak›m›, ev içi
hizmet köleli¤i, fliddet, cinsel taciz... Bu liste
fazlas›yla uzat›labilir.

Kad›n›n gerçek kurtuluflunun ancak
sosyalizmle mümkün olaca¤› propagandas›n›
daima canl› tutarak kad›nlar›n yüzünü iktidar›
alma mücadelesine dönmesi sa¤lamak
durumunday›z. Bu genel perspektifi gözden
kaç›rmamak kayd›yla kad›n ezilmiflli¤ine
karfl› gündelik mücadele, bu mücadelenin
sorunlar› ve özgül talepleri üzerinde de
gere¤ince durmal›y›z. Nas›l ki iflçi ve
emekçilerin acil ve güncel taleplerine dayal›
bir çal›flma ve mücadele onlar› uzun vadeli
devrimci hedeflere kazanman›n zorunlu bir
gere¤i ise, ayn› flekilde kad›n›n ezilmiflli¤ine
karfl› mücadelede güncel istemler u¤runa
etkin bir çal›flma yürütmek de kad›nlar› s›n›f
mücadelesine ve devrime baflar›yla
kazanabilmenin zorunlu bir gere¤idir. Bunu
yapmazsak e¤er hiçbir biçimde mesafe
alamay›z.

Kad›nlara yönelik çal›flmada aç›kl›k
getirilmesi gereken bir di¤er nokta ise
“ba¤›ms›z kad›n örgütlenmesi” sorunudur. Bu
sorun kad›n çal›flmas›nda tart›flma yaratan
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alanlardan biridir. Komünistler, feministlerin
ve soldaki versiyonlar›n›n öne sürdü¤ü tarzda
bir ba¤›ms›z kad›n örgütlenmesine karfl›
tutum al›rlar. ‹flçi ve emekçilerin ortak
mücadelesinden, birlikte yeralaca¤› parti ve
çok de¤iflik türden kitle örgütlerinden
ba¤›ms›z bir kad›n örgütü olamaz. Kad›n ve
erkek emekçiler parti örgütünden sendikal
örgütlere, bugünün kültür kurumlar›ndan
yar›n›n devrimci meclislerine kadar tüm s›n›f
örgütlerinde birlikte, omuz omuza yer
alacaklard›r. Amaç emekçi kad›nla erke¤i
birbirinden ay›rmak de¤il, fakat mücadele
içinde birlefltirmek, omuz omuza s›n›f
savafl›na sürmektir. ‹flçi ve emekçilerin bir
parças› olan kad›nlar› al›p ayr› bir
örgütlenmeye sevketmek, devrimci s›n›f›n
gücünü bölmekten; iflin özünde kad›n›, salt
kendi özgül sorunlar›na dayal› s›n›rl› bir
örgütlenme içinde, bir kez daha ikinci planda
b›rakmaktan baflka bir anlama gelmez,
bundan baflka bir sonuç do¤urmaz.

Kuflkusuz bu, emekçi kad›nlara dönük
baz› özel araçlar, mevcut s›n›f ve emekçi
örgütleri bünyesinde kad›n sorunu üzerinde
yo¤unlaflacak komisyonlar, komiteler yaratma
ihtiyac›n› ortadan kald›rmaz. Tersine, kad›n›n
özgül konumunu, cinselli¤inden kaynakl›
sorunlar›n› (anal›k gibi), ezilmiflli¤ini,
e¤itimsizli¤ini ve geri b›rak›lm›fll›¤›n› bilerek,
buna uygun yöntemler gelifltirmek ve araçlar
yaratmak mutlak surette görevimizdir.
Çal›flma yürüttü¤ümüz alanlarda kad›nlara
yönelik kurulmufl çeflitli dernek, vak›f vb.
oluflumlar olabilir. Buralara yönelik
müdahale, bu tür kurumlarla iliflki, ayr› bir
yaz› konusu olabilir. Bugün bizim için
aslolan kendi çal›flmam›z› kendi araçlar›m›zla
ve kendi kurumlar›m›zla örebilmektir.
Kad›nlar› s›n›f mücadelesine çekebilmek için
her türlü arac›, yol ve yöntemi
kullanabilmektir.

Kad›nlara yönelik sistemli bir
propaganda-ajitasyonun yan› s›ra
önemsenmesi gereken bir di¤er konu da
e¤itim sorunudur. Kad›nlar› çok yönlü olarak
e¤itmek onlar›n mücadeleye kat›l›m›n›
kolaylaflt›racakt›r. Bugün kad›nlar aras›nda
(özellikle çal›flma yürüttü¤ümüz emekçi
semtlerinde) okuma-yazma oran› çok düflük,
kad›nlar çocuk-kad›n bak›m›, sa¤l›¤› vb.

aç›lardan son derece bilinçsizdir. En önemlisi
de, özellikle ev kad›nlar› politikan›n, politik
geliflmelerin ve kültürel yaflam›n çok
uza¤›ndad›r.

Kad›nlara yönelik e¤itimi bu noktalar›
gözeterek çok yönlü olarak düflünebilmeliyiz.
Kad›nlara yönelik haz›rlayaca¤›m›z
propaganda materyalleri biçim, içerik,
görsellik vb. aç›lardan da seslendi¤imiz
kesime göre haz›rlanabilmelidir. Ve elbette
kad›n› iflçi-emekçilerin eylemli süreçlerine
katabilmek temel önemde bir görevimizdir.

Toplam›ndan bak›ld›¤›nda kad›n çal›flmas›
kendi içinde zorluklar bar›nd›rmaktad›r.
Yöneldi¤imiz kesim erkek egemen zihniyetle,
dinle, gelenekler-görenekler ve gerici de¤er
yarg›lar›yla kuflat›lm›fl, en çok bask› alt›nda
tutulmufl, e¤itimsiz, geri b›rak›lm›fl
kad›nlard›r. Kad›n›n bundan dolay› düzene
daha kuvvetli ba¤larla ba¤l› oldu¤unu
görmeliyiz. Bunun için kad›nlara yönelik
çal›flmada hem en uygun araç ve yöntemleri
düflünebilmeli ve kullanabilmeli, hem de
uzun soluklu bir mücadele olaca¤›n› önden
görerek ›srar› asla elden b›rakmamal›y›z.

Bugün kad›n çal›flmas›nda pratik ad›mlar
att›¤›m›z bir evrede, gerek Türkiye’de
gerekse di¤er ülkelerde mücadele
deneyimlerine bu gözle bakmakta yararl›
olacakt›r. Özellikle geçen yüzy›l›n
uluslararas› s›n›f mücadeleleri, kad›n›n bu
mücadelede oynad›¤› rol aç›s›ndan bizlere
son derece anlaml› ve zengin bir deneyim
b›rakm›flt›r. Komünist Enternasyonal’in kad›n
sorunu üzerinden sundu¤u perspektifler, att›¤›
ad›mlar örnek oluflturmaktad›r. Özellikle
savafl›n efli¤inde oldu¤umuz flu günlerde
‹kinci Dünya Savafl›’n›n ön günlerinde
kad›nlar›n yürüttü¤ü çal›flmalara ya da savafla
ve faflizme karfl› direniflte kad›nlar›n oynad›¤›
role bir kez daha bak›lmal›d›r. Geçmifl
mücadele deneyimleri, elefltirel ve yarat›c› bir
biçimde ele al›nd›¤›nda, bugünkü çal›flmam›za
ve yar›nlar›m›za ›fl›k tutacakt›r.

S›n›f›n›n bir parças› olan iflçi kad›n

Kuflkusuz kad›n çal›flmas› çerçevesinde
yüzümüzü öncelikle dönece¤imiz kesim iflçi
kad›nlard›r. Modern proletaryan›n bir parças›
olan iflçi kad›nlar, s›n›f mücadelesinin de bir
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* Bu arada parti program›n›n, bir bütün
olarak ezilen cins olarak kad›nlar için,
“Toplumsal hayat›n tüm alanlar›nda kad›n-erkek
eflitli¤i!” fleklinde temel önemde bir acil
demokratik istemi formüle etti¤ini de hat›rlatm›fl
olal›m. Bu çerçevede bir mücadeleyle elde
edilecek sonuçlar›n kad›n›n hukuki-siyasi
eflitli¤inin ötesine geçemeyece¤inin bilincinde
olmal›y›z. Fakat bizim için önemli olan bu
isteme de, tüm öteki acil demokratik ve sosyal
istemlere yaklaflt›¤›m›z gibi yaklaflabilmektir.
Yani önemli ve aslolan, bu istemden hareketle;
bir yandan s›n›f› ve emekçileri kad›n›n eflitlik
istemi konusunda ayd›nlatmak, e¤itmek ve
pratik tutum almaya yöneltmek, öte yandan ise
bizzat bu istemin sa¤layaca¤› itkiden de
yararlanarak daha genifl kad›n kesimlerini
devrimci s›n›f mücadelesi saflar›na çekmektir.

parças› olmal›d›rlar. Bugün sanayide çal›flan
iflçi kad›n›n yaflad›¤› zorluklar biliniyor.
Kad›nlar içinde sigortal› iflçi say›s› bile çok
s›n›rl›d›r. E¤er vasf› yoksa (ki büyük
ço¤unlu¤unun da yoktur) asgari ücret ya da
alt›nda ücret al›yorlar. Özellikle kad›nlar›n
yo¤un bir flekilde çal›flt›¤› tekstil sektöründe
ücretlerin ödenmemesi, yo¤un mesailer,
sabahlara kadar çal›flma, a¤›r bask› ve
hakaretler ola¤an çal›flma koflullar› haline
gelmifl bulunuyor. Di¤er sektörlerde çal›flan
kad›nlar için durum nispeten daha iyi olsa
da, azg›n sömürüyü ve kad›n›n çifte
sömürüsünü ortadan kald›ran bir tablo do¤al
olarak yok ortada.

Bunlara ra¤men iflçi kad›n›n mücadele
gelene¤i oldukça zay›f. Ev ifli ve aile
yükümlülükleri erke¤in geriletici bask›s› ile
birleflti¤inde, kad›n yaflad›¤› koflullara boyun
e¤ebiliyor. Tüm bunlara ra¤men çal›flan
kad›n›n ev kad›n›na göre karar verme
iradesinin, mücadeleye yak›nl›¤›n›n daha fazla
oldu¤unu da görmek gerekiyor.

Sendikalara üye iflçi kad›nlar›n say›s› son
derece düflük. Bu say› temsilcilik ve sendika
yöneticili¤i sözkonusu oldu¤unda iyice
azal›yor. Öyle ki yo¤unlukla kad›nlar›n
çal›flt›¤› iflyerlerinde iflyeri temsilcileri bile
erkek iflçiler olabiliyor. A¤›rl›kl› olarak iflçi
kad›nlar›n çal›flt›¤› iflletmelere yönelik
çal›flmay› önümüze koymal›, onlar› sendikal
çal›flmadan iflyeri temsilcili¤ine, sendika
yönetimine kat›l›ma kadar bir dizi alanda
teflvik etmeliyiz.

Kad›nlar› ilgilendiren bir tak›m güncel
talepleri baflta kad›n iflçiler olmak üzere tüm
iflçi ve emekçilere sahiplendirmek gerekiyor.
Partimizin program›nda buna iliflkin en
önemli istemler formüle edilmifl bulunuyor:

“Kad›n iflçilerin kad›n, ana ve çocuk
sa¤l›¤›na zararl› ifllerde çal›flt›r›lmas› yasa¤›.
Do¤umdan önce ve sonra 3’er ayl›k ücretli
izin, t›bbi bak›m ve yard›m. Kad›nlar›n
çal›flt›¤› tüm iflyerlerinde krefl ve emzirme
odalar›.” (TK‹P Program›, Eme¤in
Korunmas› bölümü)

Bunlar iflçi kad›n›n mevcut durumda
u¤runa mücadele edece¤i ve elde edilmesi
için gerekli çabay› gösterece¤imiz acil
demokratik istemleridir. Bunlara sektörlerin
ve fabrikalar›n somut durumuna ba¤l› olarak

baflka istemler de eklenebilir.*
Mücadele gelene¤i zay›f olmas›na ra¤men,

direnifl süreçlerinde kad›n iflçilerin en ön
saflarda yer alabildi¤ini, direniflin yükünü
gö¤üsleyebildi¤ini, direniflle beraber de¤iflip
dönüflebildi¤ini görüyoruz. Son süreçte
yaflanan Aymasan direnifli, s›n›f hareketi ve
eylemi içinde kad›nlar›n oynayabilecekleri
aktif ve etkin role çarp›c› bir örnektir.

Kad›n çal›flmam›zda yönelmemiz gereken
bir di¤er alan› erkek iflçilerin eflleri
oluflturuyor. ‹flçi efllerine yönelik müdahale
iflletmeye/fabrikaya müdahale ile birlikte
düflünülmelidir. ‹flçi eflleri emekçi
karakterlerinden dolay› saflar›m›za
kazanabilece¤imiz unsurlard›r. Tersinden de
kazan›lmad›klar› koflullarda erkek iflçiyi
geriye çekici ve geriletici bir rol
oynayacaklar› göz önünde bulundurulmal›d›r.
Son y›llarda bir dizi direniflte iflçi efllerinin
örgütlü tutumu, direnifli büyüten, ona soluk
ald›ran ve kamuoyu üzerinde etki yaratan bir
rol oynam›flt›r. Karyapsan direnifli ve yak›n
dönemde Paflabahçe direnifli buna örnek
gösterilebilir.

Bir di¤er çal›flma alan›n› ise ev kad›nlar›
oluflturuyor. Bugün halihaz›rda kurumlar›m›z
üzerinden seslenebildi¤imiz kesim, emekçi
semtlerinde yaflayan ev kad›nlar›d›r.
Çal›flmayan, eve hapsolmufl, evin ve çocuklar›n
b›kt›r›c› yükleri içinde bo¤ulmufl bir kesimi
oluflturuyor bunlar. Zaten e¤itimsiz b›rak›lm›fl,
medyadaki pembe dizilerle/programlarla her
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gün daha da beyinleri uyuflturulan kad›nlar...
Bugün öncelikle kurumlar›m›z üzerinden, ev
kad›nlar›na yönelik olarak, onlar› üretimin
içine çekebilmeyi de gözetecek, çeflitli araç ve
yöntemleri kullanarak bilinçlendirme, e¤itim ve
örgütleme faaliyetini kesintisiz sürdürmeliyiz.

Kad›n çal›flmas›n›n yaln›zca kad›n
komünistler taraf›ndan sürdürülecek, yaln›zca
kad›nlara yönelik bir müdahale oldu¤u
yönündeki önyarg›y› da k›rmak zorunday›z.
S›n›f çal›flmas› içinde ileri erkek iflçilerin dahi
eflleri üzerinde bask› kurdu¤una, efllerini ev içi
köle olarak gördü¤üne, hatta fliddet
uygulad›¤›na tan›k olmufluzdur. Yine kad›n›n
mücadeleye eflinin onay› ve iradesiyle
kat›ld›¤›na da tan›k olmufluzdur. Bu tabloyu
de¤ifltirecek olan yaln›zca kad›n›n
bilinçlenmesi, erke¤e karfl› tav›r almas›
de¤ildir tek bafl›na. Erkek iflçilerde
“Toplumsal hayat›n tüm alanlar›nda kad›n-
erkek eflitli¤i!” bilincini oluflturacak etkili bir
müdahaleyi de çal›flmalar›m›za konu etmeliyiz.

Burjuva ak›mlara ve feminizme

 karfl› mücadele

Bugünkü toplumda kad›na ikinci s›n›f
insan olarak yaklaflan, onu eve hapseden ve
ev içi köle haline getiren, cinsel kimli¤ini ve
bedenini meta olarak gören burjuva ideolojisi
ile mücadele kaç›n›lmaz görevimizdir.

Mücadelenin di¤er aya¤›n› ise, kad›n›n
çifte sömürüsünün nedeni olarak kapitalizmi
de¤il erke¤i gören ve onu hedef alan,
sömürünün gerçek kayna¤›n›n üzerini örten,
kafa buland›ran ve mücadeleyi parçalayan
burjuva ak›mlar oluflturuyor. Burada en
önemli nokta, bu ele al›fl›n tam da bu
e¤ilimdeki kad›nlar›n s›n›fsal konumlar›na,
ç›karlar›na ve ufuklar›na denk düflmesidir.
‹ktisadi sömürüyü ve s›k›nt›y›, açl›¤›,
yoksullu¤u, iflsizli¤i ve sefaleti yaflamayan
burjuva ve orta s›n›f kad›n› tabii ki sorunun
toplumsal temelini ve s›n›fsal kayna¤›n›
görmezden gelecek, sorunu salt erkeklerle
ba¤lant›l› olarak koyacakt›r. Bundan ötesi
onun s›n›f ç›karlar›na ve ayr›cal›klar›na
dokunur ki, bu ç›karlar ve ayr›cal›klar
konusunda burjuva kad›n›n›n en az burjuva
erke¤i kadar hassas oldu¤undan en ufak bir
kuflku duyulmamal›d›r. Tarihte burjuva
feminist ak›mlar›n ilerici bir rol

oynayabildikleri bir dönem yafland›, fakat bu
dönem 20. yüzy›lla birlikte çoktan geride
kald›. Proletarya devrimi korkusu burjuva
feminist ak›mlar› da gerici konumlara itti.

Küçük-burjuva feminist ak›mlar›n durumu
nispeten farkl› olsa da, ideolojik hareket
noktalar› bak›m›ndan bu ak›mlar›n da burjuva
feminist ak›m›n bir uzant›s› olarak ortaya
ç›kt›¤›n› unutmamal›y›z. Ama bunlara siyasal
aç›dan daha esnek yaklaflabiliriz. Fakat bu
hiçbir biçimde temel ve ilkesel önemde ayr›m
noktalar›n› karartmamal›d›r. Proletaryan›n
gücünü zay›flatacak bir “özel kad›n sorunu”
yoktur. Kad›n ve erkek iflçilerin ortak s›n›f
mücadelesinden ba¤›ms›z bir kad›n kurtuluflu
mücadelesi önerenlerle aram›zda kesin s›n›rlar
çizmeliyiz ve ideolojik platformlar›n› net bir
biçimde mahkum etmeliyiz.

Yüzümüz kitlelere, iflçi ve emekçilere ve

emekçi kad›nlara dönük olmal›!

Kapitalizmin krizi her geçen gün
a¤›rlafl›yor. Beraberinde emekçilerin
yoksullu¤u, açl›¤›, sefaleti derinlefliyor.
ABD’nin Irak’a yönelik emperyalist
müdahalesi gerçekleflirse bu kriz daha da
derinleflecek ve iflçi-emekçilere faturas›
katlanarak artacak. Savafl›n yaratt›¤› y›k›m,
bugüne kadar yaflananlar› katbekat aflacak.
Tarihsel deneyimler daima göstermifltir ki,
gerici ve emperyalist savafllar, bafllang›çta
yaratt›klar› tahribata ve geriletici etkilere
ra¤men, çok geçmeden y›¤›nlar›n öfke ve
tepkisini büyütürler, böylece devrimci s›n›f
mücadelesini, giderek toplumsal kalk›flmalar›
do¤ururlar.

Bugün her zamankinden daha fazla,
kitleleri örgütleme, mücadeleye seferber etme
sorumlulu¤uyla yüzyüzeyiz. Bundan sonraki
siyasal çal›flmam›za da bu gözle
bakabilmeliyiz. Yüzümüz kitlelere, iflçi ve
emekçilere, emekçi kad›nlara dönük olmal›!

Emekçi kad›n çal›flmas› konusunda
att›¤›m›z bir tak›m ad›mlar güçlendirilmeli, 8
Martlar’da, özellikle son seçim döneminde bir
dizi alanda biriktirdi¤imiz deneyimler
zenginlefltirilmeli ve bu alandaki
birikimlerimiz ›srarl›, kararl› ve sistematik bir
çal›flmaya ve örgütlü güce dönüfltürülmelidir.

Komünistler olarak bu güce ve birikime
fazlas›yla sahibiz.
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Kamu emekçileri hareketi
ve görevler

Hareketin seyrine ba¤l› olarak çeflitli
dönemlerde kamu emekçileri hareketi üzerine
de¤erlendirmeler yapm›fl ve çeflitli tespitlerde
bulunmufltuk. Bugün de temelde önderlik
düzeyinde yaflanan ve giderek tabana do¤ru
geniflleyen zay›fl›klar üzerinden kamu
emekçileri hareketini yeniden de¤erlendirmek
ve devrimci görevler ç›karmak güncel bir
ihtiyaçt›r.

Hareketin geçmifline k›sa bir bak›fl

Hareketin bugün evrildigi noktay›
anlamak için k›saca geçmifl sürecine bakmak
gerekiyor. ‘89 bahar eylemliliklerini izleyen
süreçte kamu emekçileri grevli-
toplusözleflmeli sendika talebini yükselttiler.
Devletin hareketi ezmek için uygulad›¤› fiziki
bask› ve teröre ra¤men bedeller ödeyerek
mücadeleci ve direngen bir gelenek yaratt›lar.
Devletin tüm bask›s›na ve yasal
engellemelerine ra¤men birçok sendikay›
fiilen kurarak, böylece meflru mücadele
hatt›n›n genifl kamu emekçisi kitlesi
içerisinde ve toplumun çeflitli kesimlerinde
kabul görmesini ve benimsenmesini
sa¤lad›lar. Bu dönemde iflyerlerinde ve
flubelerde devrimci kamu emekçilerinin etkin
oluflu, fiili-meflru mücadele hatt› izlenmesini
ve “hak verilmez al›n›r” anlay›fl›n›n hareketin
geneline hakim olmas›n› koflullad›. Tabandan
da destek gören militan mücadele anlay›fl›,
sendikalarda bulunan reformist anlay›fllar›n
uzlaflmac›-pasif mücadele e¤ilimini bir
süreli¤ine de olsa geriletebildi.

Kamu emekçileri hareketinin fiili-meflru
mücadele hatt› izledikçe militanlaflan ve
politikleflen bir sürece do¤ru evrilmesi,
a¤›rl›kl› olarak fiziki bask› ve fliddet yoluyla
hareketi ezmeyi amaçlayan devleti yeni
manevralara zorlad›. Bu manevran›n bir
aya¤›n› sendikal bürokrasi eliyle harekete
düzen içi kanallar açmak oluflturuyordu.

Di¤er aya¤›n› ise grevsiz-toplusözleflmesiz
sahte bir sendika yasas›n› yasallaflt›rmak.
Sendikal mücadele yerine devletle uzlaflarak
bir tak›m ekonomik iyilefltirmeler sa¤lamaya
çal›flan reformist anlay›fllar devletin açt›¤› bu
kanallara akmakta gecikmedi. Bu aflamadan
sonra konfederasyonlaflma fikri reformist
anlay›fllar taraf›ndan hareket içinde ifllenmeye
ve harekete dayat›lmaya baflland›.

Sendikalizm ve ekonomizm ufkunu
aflamayan ve demokratik haklar için mücadele
etmek yerine “burjuva demokrasisi”ne
yedeklenen ve onu iyilefltirme mant›¤› ile
hareket eden reformizm için “söke söke”
al›nmas› gereken haklar›n yerini hükümet
yetkililerinden “hak dilenmek” ald›.

Fiili-meflru mücadele hatt›n›n izlendi¤i
süreçte genifl kamu emekçisi kitlesini
harekete geçirebilen sendikalar,
konfederasyonlaflma sürecinin tamamlanmas›
ve KESK’in kurulmas›yla birlikte, reformist
anlay›fllar›n yönetimlere gelmek için kimi
zaman kötü bir rekabete girifltikleri, kimi
zaman ilkesiz birlikteliklere imza att›klar›
alanlar olarak görüldüler. Hareketin
ihtiyaçlar›na göre de¤il ama reformist, legal
partilerin politik ihtiyaçlar›na göre
flekillendirilmeye çal›fl›lan KESK’in mücadele
program› ve çizgisi, böylelikle devletin
çizdi¤i s›n›rlara da hapsolmufl oldu. Tüm
program›n› ve mücadele anlay›fl›n› “devleti
ikna etmeye” endekslemifl reformizmin
düzenle bütünleflme süreci h›z kazand›.

Sahte sendika yasas› ve uzlaflmac›

çizgiden sendikal ihanete

4 Mart gibi flanl› bir direniflle püskürtülen
sahte sendika yasas› 2001 y›l› sonlar›na
do¤ru mecliste görüflülmek üzere yeniden
gündeme getirildi. Yasan›n yeniden
gündemlefltirilmesi, hareket üzerinde reformist
önderli¤in yolaçt›¤› tahribat›n derinleflti¤i bir
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sürece denk getirildi. Reformist önderlik bu
sürece kadar kamu emekçilerinin mücadele
dinamizmini devlet taraf›ndan “muhatap”
al›nman›n bir dayana¤› olarak kullan›yordu.
Ancak yasan›n mecliste görüflülme tarihi
yaklaflt›kça yasan›n geçmesini h›zland›racak
bir dayana¤a dönüfltürdü. Çünkü onlar için
önemli olan yasan›n kamu emekçilerine neler
kazand›rd›¤› ya da kaybettirdi¤i de¤il,
kendilerine ne gibi olanaklar sa¤layaca¤›yd›.
Böylece o güne kadar afl›nd›rd›klar› meclis
koridorlar›nda art›k siyasal bir güç olarak
varl›k gösterebileceklerdi. Bunun için devletin
sundu¤u tüm olanaklardan faydalanmak
gerekiyordu. Sahte sendika yasas›n› da bir
olanak olarak de¤erlendirdiler.

Yasan›n yeniden gündeme gelmesiyle
birlikte KESK yönetimi de önden kitlelerin
direncini k›rmaya, yasan›n püskürtülece¤ine
dair inanc›n› zay›flatmaya dönük
manipülasyonlara giriflti. Daha yasan›n
meclisten geçmesinden haftalar önce “yasa
geçse dahi” ile bafllayan ifadeler eylemlerde
ve yap›lan aç›klamalarda yer almaya,
flubelerde ve sendikalarda “Devlet bu sefer
kararl›, bizim gücümüz ise zay›f” vb.
söylemler kullan›lmaya baflland›. Bu
söylemlerin etkisi k›sa sürede görüldü. Üye
toplant›lar›nda 4 Mart direnifli örnek
gösterildi¤inde kimi yerde yönetimlere gerek
kalmadan baz› üyeler, “O dönem baflkayd›,
flimdi öyle de¤il” demeye bafllad›lar. Yasa
daha yasalaflmadan KESK MYK’si nezdinde
kabul görmüfltü. Tüm haz›rl›klar da buna göre
yap›ld›. Ancak ifl, KESK MYK’sinin ikna
olmas› ile bitmiyordu. Genifl emekçi
kitlesinde “Direndik ama yasa bize ra¤men
geçti” imaj› yarat›lmal›yd›.

Bu süreçte iflyerlerinin durumu daha
vahimdi. Sahte yasaya bir ön haz›rl›k olarak
öne sürülen konfederasyonlaflma süreci
iflyerleri ile flubeler, tabanla sendikalar
aras›ndaki ba¤› zay›flatan bir etkene
dönüflmüfltü. Bu süreç sendikal bürokrasinin
KESK içinde boy vermeye bafllad›¤› süreç
olarak yafland›. Programs›zl›k, birbirini tekrar
eden pasif ve k›s›r eylem biçimleri, giderek
savunma çizgisinin dahi gerisine düflülmesi,
kazanana kadar de¤il emekçilerin havas›
boflalana kadar yap›lan merkezi eylemler,
tümü birarada iflyerlerindeki emekçileri

sendikalardan uzaklaflt›rd›. Sendika flubeleri
ya reformist legal partilerin aktif üyelerinin
ya da devrimci ve devrimci çevrelere yak›n
kamu emekçilerinin gelip gitti¤i lokallere
dönüfltü. ‹flyerleri seçim döneminde delege
ç›karma mant›¤›yla “kafa-kol” iliflkileri
üzerinden çal›flma yürütülen alanlar olarak
görülmeye baflland›. Sendikalara u¤ramayan
ancak merkezi eylemlere kat›lan yar› aktif
üye ile üye olmad›¤› halde, sürece ba¤l›
olarak harekete geçen belli say›da kamu
emekçisi d›fl›nda, sendikalar genifl kitleler
taraf›ndan sahipsiz b›rak›ld›.

Daha bir de, reformist önderli¤in yolaçt›¤›
bu tahribat, “sokak eylemlerini fetifllefltiren”
anlay›fllara (devrimci kamu emekçilerine)
maledilmeye çal›fl›ld›. Onlara göre, taban›
sendikalardan uzaklaflt›ran “sendikal mücadele
ile siyasal mücadeleyi” birbirine kar›flt›ran,
dar grupçu bir bak›flla hareket eden ve
“marjinal” eylem biçimlerini harekete dayatan
devrimci kamu emekçileriydi!

26 May›s eylemi: Reformist

önderli¤e anlaml› yan›t

KESK önderli¤inin pasif mücadele
biçimleriyle süreci geçifltirmeye çal›flt›¤› bir
aflamada gerçeklefltirilen 26 May›s (2001)
eylemi öncesinde hükümet, ülkenin dört bir
yan›ndan Ankara’ya do¤ru yola ç›kan kamu
emekçilerine gözda¤› vermek amac›yla
tehditvari aç›klamalarda bulundu. Yürüyüfl
güzergahlar›na barikatlar kuruldu. Fakat 20
bini aflk›n emekçi barikatlar› aflarak
Ankara’ya akt›. Barikatlarda yönetimlerin
pasif tutumlar›, s›n›rl› say›da devrimci kamu
emekçisinin s›n›rl› müdahalesiyle afl›ld›.
Eylem öncesinde kitlelere “Yasay›
püskürtmek için Ankara’ya gidiyoruz”
denilmesine ra¤men, Ankara’da, “Sesimizi
duyurduk, eylemin amac› kamuoyu
oluflturmakt›, eylem amac›na ulaflt›” denilerek,
birço¤u alanda kalmak üzere gelmifl
emekçiler geri gönderildi. Ne devlet ne de
KESK yönetimi yasay› püskürtmekte kararl›
ve militan bir kitle bekliyordu.

26 May›s eyleminden sonra mücadeleci
dinamikleri y›ld›racak, kitlelerdeki umudu
k›racak eylem programlar› hayata geçirildi.
Yasan›n meclisten geçti¤i 2001 Haziran ay›na
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kadar hedefsiz, birbirini tekrar eden ve
parçal› eylem biçimleri, hem yerellerde
gerçeklefltirilen düflük kat›l›ml› eylemlerle,
hem de ad› merkezi olan ancak yönetim
düzeyinde kat›l›mla s›n›rl› Ankara
eylemleriyle hayata geçirildi. Eylem
program›n›n ana hedefini “yasa meclise
gelirse” bak›fl› belirledi. Bu mant›k
sonucunda, say›s› her eylemde azalan, giderek
umutsuzlaflan ve hem kendine hem
mücadeleye güvenini yitiren kitleler defalarca
Ankara’ya ça¤r›ld› ve geri gönderildi.
Böylece yasay› püskürtme potansiyeli tafl›yan
dinamikler yoruldu ve y›ld›r›ld›.

Sonuçta, ço¤u devrimcilerden oluflan,
s›n›rl› say›da emekçinin devlet terörüyle
ezilmesiyle yasa meclisten geçti. Alanda
yaflanan çat›flma ise KESK bürokratlar›
taraf›ndan “direndik ama olmad›”
demagojisine malzeme yap›ld›.

Mücadelenin bundan sonraki seyrini
belirleyecek olan yasan›n meclisten geçip
geçmemesi de¤ildi kuflkusuz. Devrimci bir
mücadele program› ve çizgisi temel al›nabilir,
ama yasa buna ra¤men meclisten geçebilirdi.
Buradaki temel sorun, reformist önderlik
taraf›ndan harekete hakim k›l›nan
mücadelenin öz gücüne olan güvensizlik
durumu ve moralsizlik ruhhalidir.

Bürokratik iflleyifl kurumsallaflt›,

sendikal ihanet derinleflti

Yasa sonras› sendikalar h›zla genel
kurullar›n› gerçeklefltirdiler. Kurullar, önden
yap›lan ilkesiz ittifaklar›n bir sonucu olarak
hareketin bugünkü zay›fl›klar›n›n temelini
oluflturan ÖDP, HADEP, EMEP üçlüsü ve
CHP, ‹P, Sendikal Birlik’in yönetimleri
paylaflmas› fleklinde gerçekleflti. Yasaya o
denli uyum sa¤land› ki, “grev ve
toplusözleflme” ifadesi sahte yasada buna
engel teflkil edecek ifadeler bulunmamas›na
ra¤men tüzüklerden ç›kar›ld›. Devleti
karfl›lar›na alacak ve sendikalar›n
kapanmas›na zemin oluflturacak tüm ifadeler
tüzüklerden temizlendi (anadilde e¤itim hakk›
örne¤in). Uzun bir süredir fiilen
uygulanmakta olan, kararlar›n MYK
taraf›ndan al›nmas› ve alta do¤ru dayat›lmas›
tüzükle birlikte yasal hale getirildi. Bundan

sonra temel hedef “üye kaydederek
kitleselleflmek” ve “yetkiyi almak” olarak
belirlendi. Üye yapmak için devlet eliyle
kurulmufl rakip sendika Kamu-Sen hedef
al›nd› ve tüm politikalar Kamu-Sen’in
teflhirine göre belirlendi. Yürütülen çal›flmalar
bu do¤rultuda flekillendi.

Yasa sonras› “toplu görüflmeyi
toplusözleflmeye” çevirece¤iz iddialar›n›n
dayanaks›zl›¤› yap›lan ilk “görüflme”
sürecinde aç›¤a ç›kt›. Sendikalar›n “görüflme”
öncesi haz›rlad›¤› “toplu görüflme taslaklar›”
yönetimler taraf›ndan haz›rlanarak flubelerde
da¤›t›ld›. Çal›flanlar›n m› yoksa devletin mi
ç›karlar›n› savundu¤u belli olmayan,
çal›flanlar aras› rekabeti ödül-ceza takti¤iyle
teflvik eden, iflverenin çal›flanlara verece¤i
cezai uygulamalar› düzenleyen vb. maddelerin
bulundu¤u taslaklar tümüyle 657 say›l› yasay›
temel alan ve yasay› meflrulaflt›ran bir bak›flla
kaleme al›nm›flt›. Kamu emekçilerinin gerçek
talepleri de¤il, hükümet yetkililerinin kabul
edebilece¤i maddeler tasla¤›n ana eksenini
oluflturuyordu.

Bu taslak metin ne iflyerlerinde
tart›fl›labildi, ne de görüflme sürecinde
gündeme getirilebildi. Taban›n “gözünü
boyamaya” dönük kaleme al›nm›fl gereksiz ve
anlams›z bir metin olarak rafa kald›r›ld›.
Görüflme süreci ise pratikte ücret talebine
indirgendi. Ancak bunda dahi bir kazan›m
elde edilemedi. Hükümetin belirledi¤i oranda
komik bir art›flla görüflme süreci tamamland›.

Böylece, kamu emekçilerinin 12 y›lda
yaratt›¤›, devletin onca bask› ve terörle
ezemedi¤i fiili-meflru mücadele gelene¤i sahte
bir sendikal bürokrasi eliyle tasfiye edilmifl
oldu. S›rada devrimci ve reformist
unsurlar›yla kamu emekçileri hareketi
içerisinde etkin bir güç haline gelen KESK’in
üzerine yap›flt›r›lan “sol” etiketten
kurtar›lmas› vard›. Bafltan beri kitlelerin geri
bilincini öne sürerek kendini buna uydurmaya
çal›flan reformist anlay›fllar, genifl emekçi
kitlelerin bu etiket yüzünden sendikalardan
uzak durdu¤unu daha aç›k ve do¤rudan ifade
eder hale geldiler.

Sendika seçimleri sürecinde ÖDP’nin
sendikal alandaki uzant›s› olan DSD,
ç›kard›¤› broflürlerde yasan›n ç›kmas›n› bir
kazan›m olarak sundu ve “bu yasa bile bizim
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mücadelemiz sonucu ç›km›flt›r” diyerek
bundan övünç duyabildi. Yasa sonras› süreci
ve yeni görevleri tan›mlarken ise devrimci
kamu çal›flanlar›na sald›rd›, kitlelere dayal›
eylem çizgisi argüman›n›n arkas›na saklanarak
uyumlu ve ›l›ml› bir “mücadele çizgisi”ni
meflrulaflt›rmaya çal›flt›. Bafltan beri utangaçça
dile getirilen reformist politikalar› ve yasalara
uyumlu eylem çizgisini art›k daha rahat ve
net ifade etti. DSD’nin yasa sonras› sürece
iliflkin yeni görevi, flubelerdeki ilerici ve
devrimci kamu emekçilerini sendikalardan
“temizlemek” ve kitlelerin geri bilincini
okflayacak, genifl emekçilerin kat›l›m›n›
sa¤layacak pasif eylemleri hayata geçirmek
olarak belirlenmifl oldu.

Bu tabloya sendikal bürokrasiye hayran
EMEP ve kamu emekçileri hareketine dönük
politikas›zl›klar›yla ÖDP’ye yedeklenmek
zorunda kalan HADEP eklendi¤inde, ortaya
bir bütün olarak reformist politikalar›n
iflas›ndan baflka bir sonuç ç›kmamaktad›r.
Hareket içinde etkisiz, devlet kars›s›nda
güçsüz bir görüntü bu tablonun özetini
oluflturmaktad›r.

Tüm bu ifade edilenlerden hareketle
reformist, liberal anlay›fllar›n kitlelerin geri
bilincine yaslanarak güç olduklar›n› düflünmek
bir yan›lg› olur. Reformizm temelde
ekonomizm, sendikalizm ve liberal
demokratizmden beslenen bir ak›md›r. Alana
dönük politikalar›n› bu zemin üzerinden
belirler ve kendine uygun politikalar üretir.
Reformizm, hareket içinde güç oluyor,
hareketin taleplerine, bilincine, önderli¤ine ve
mücadele anlay›fl›na hakim hale geliyorsa
bunun gerisinde politik bir gücün yatt›¤›n› da
görmek gerekir. Devrimci bir önderli¤in
yarat›lamad›¤› koflullarda harekete
reformizmin hakim olmas› bir bak›ma
kaç›n›lmazd›r.

Devrimci kamu emekçilerinin

temel zaaf ve eksiklikleri

Kamu emekçileri hareketinin grevli-T‹S’li
sendika talebiyle mücadele sahnesine ç›kt›¤›
ilk y›llarda iflyerleri ve flubelerde devrimci
unsurlar›n etkin oluflu, hareket üzerinde
olumlu bir etki yaratt›. Devrimciler, tabandaki
dinamik ve mücadeleci unsurlar›n fiili-

mücadele hatt› izlemesine öncülük ettiler.
Devrimci inisiyatif, flube ve sendika
yönetiminlerindeki liberal, reformist anlay›fllar
üzerinde devrimci bir etki yaratt› ve sürekli
bas›nç oluflturdu. Böylece taban›n taleplerine,
dinamizmine yak›n durmas›n› sa¤lad›.

Ne var ki bu olumlu etki, çok geçmeden
yerini atalete ve alan›n bofl b›rak›lmas›na
b›rakt›. Varolan bofllu¤u ise do¤al olarak
reformizm doldurdu. Devrimci kamu
emekçilerinin alan› fiili olarak bofl b›rakmas›,
reformizme terketmesi, bu temel önemde
eksikli¤i temel önemde baz› zaaflar
tamaml›yordu. Alana dönük özgün ve yol
aç›c› devrimci politikalar üretilememesi, her
ne kadar devrimci söylemler kullan›lsa da
özünde ekonomizmden ve sendikalizmden
ideolojik olarak ba¤lar›n kopar›lamamam›fl
olmas› bu zaaflar›n en önemlileri olarak
yafland›. Sa¤lanan devrimci birliktelikler ise,
seçim öncesi dönemlerde yönetime gelme
mant›¤›yla oluflturulan, sonras›nda hiçbir
ifllevi kalmayan birliktelikler olarak sonuçsuz
ve amaçs›z bir flekilde da¤›ld›.

Yasa öncesi taban› hedef alan çal›flma
yap›lmad›¤› gibi yasa sonras›nda ise
reformizme yedeklenildi. Kimi yerde flube
yönetimlerine gelebilmek için kirli ittifaklara
ortak olundu. “Üye kampanyalar›” KESK
yönetiminin belirledi¤i çerçevelerde yürütüldü.
Yap›lan toplant›larda ve iflyeri gezilerinde
reformist önderli¤in yolaçt›¤› tahribata ve
hareketin bugünkü durumuna iliflkin tok bir
karfl› durufl sergilenmedi. Devrimci bir
önderlik yaratma noktas›nda ne programatik
ne de pratik düzeyde reformizmden köklü bir
kopufl ve ayr›flma yaflanmas› yönünde bir
çaba gösterilmedi.

Dahas› devrimcilerin üstten oluflturduklar›
birliktelikler, tabana do¤ru alternatif bir
devrimci program sunamad›klar›, pratik
çal›flma yürütemedikleri için, süreçten
hoflnutsuz ilerici unsurlar›n yaflad›¤›
umutsuzlu¤un da pekiflmesine neden oldu.
Devrimci çal›flma, flube toplant›lar›nda
kendini hareketin d›fl›nda tutan ve sürekli
elefltiren konuflmalara, pratik çaba ile
birleflmeyen elefltirilere, yönetimlere gelmek
için ortak olunan ilkesiz birlikteliklere
indirgendi.

Güncel mücadelenin talepleri devrimci
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siyasal bir iktidar mücadelesine ba¤lanmad›.
Bu yönlü bir çal›flma yürütülmedi. Aray›fl
içinde olan, ancak güven vermeyen devrimci
birlikteliklere de ilgi göstermeyen ilerici
unsurlar ya sendikalardan uzaklaflt›lar ya da
reformist etkiye aç›k hale geldiler.

Devrimci önderlik sorunu en yak›c›

ihtiyaç olarak ortada duruyor

Daha önce de bir çok kez hareketin
yaflad›¤› temel zaaf alan› olarak devrimci
önderlik sorununu ortaya koymufltuk. Bu sorun
hala orta yerde duruyor. Üstelik daha acil ve
zorlu bir çal›flman›n konusu olacak flekilde.

Bugün sahte yasan›n yasalaflmas› ile
hareket, ç›kt›¤› noktadan bir ad›m geridedir.
Ancak komünistler hareketin sorunlar›n› ve
ihtiyaçlar›n› yasaya endeksli olarak
de¤erlendiremezler. Sermaye iktidar›n›n
toplumsal bir devrimle altedilmesi uzun
sürecinde, kazan›lan ya da kaybedilen
mevzileri, s›n›f mücadelesinin gücüne ve
eksikliklerine ba¤l› olarak dönemsel bir
kazanç ya da kay›p olarak görürler. Daha
önce de bir de¤erlendirmemizde
vurgulad›¤›m›z gibi; “Emekçi s›n›f ve kitle
hareketinin toplam mücadele sürecinde k›smi
bir tak›m haklar›n elde edilip edilememesine
göre bir de¤erlendirmeye gitmek, hareketin
baflar›s›n› ya da baflar›s›zl›¤›n› bu ölçütle ele
almak da yan›lt›c› oldu¤u kadar yanl›flt›r.
Sömürünün ve sermaye iktidar›n›n
egemenli¤inin sürdü¤ü koflullarda k›smi
iktisadi, sosyal ve siyasal bir tak›m haklar›n
elde edilmesi durumunda bile, bu
kazan›mlar›n kendi bafl›na bir anlam ifade
etmedi¤ini, her an tekrar sermaye taraf›ndan
gaspedilebilecegini, s›n›f mücadelesi tarihi ve
günümüzün pratik gerçekleri döne döne
ortaya koyuyor. Emekçi kitlelerin güncel ve
yak›c› talepleri için kendili¤inden yürüttü¤ü
mücadelede gerçek kazan›mlar elde
edebilmesi, sorunlar›n kayna¤›nda yatan ve
taleplerin önünde engel olan iktidar
mücadelesine yönelmenin önkoflulu ise
devrimci s›n›f mücadelesi içinde siyasallaflm›fl
bir hareket kimli¤i ve düzeyidir.” (8 Eylül
‘98)

Bu tespit ve de¤erlendirmede dile
getirilenler hala güncelli¤ini koruyan yak›c›

sorunlara iflaret etmektedir.

Alana dönük devrimci çal›flman›n

zorluklar› ve imkanlar›

Alana dönük çal›flmada alan›n sorunlar›n›
görmek, zorluklar›n›n fark›nda olmak, ancak
imkanlar›n› da do¤ru de¤erlendirmek
gerekiyor.

Genel anlamda s›n›f ve kitle hareketinin
yaflad›¤› durgunluk, sendikal ihanetin
yolaçt›¤› tahribat, iflçi s›n›f›yla ortak
mücadelede birleflemedi¤i gibi kamu alan›nda
dahi mücadelenin parçal› ve da¤›n›k bir seyir
izlemesi kamu emekçileri hareketinin yaflad›¤›
temel sorunlar aras›nda yer almaktad›r. Ancak
sermayenin alana dönük kapsaml› sald›r›
politikas› (kamu emekçilerinin tasfiyesi,
özellefltirme, ifl güvencesinin ortadan
kald›r›lmas›, ekonomik alanda yaflanan hak
gasplar›, sosyal haklar›n tasfiyesi vb.),
sendika yönetimlerinin bu sald›r›lara karfl›
hareketsiz ve duyars›z kalmas› sendikalarda
örgütlü ya da örgütsüz genifl bir kamu
emekçisi kitlesini harekete geçirecektir.

Sald›r›lar›n y›k›c› sonuçlar›n› güncel
yaflamlar›nda hisseden emekçilerin
mücadeleye yatk›n, devrimci müdahaleye
aç›k, politik etkiye duyarl› hale gelece¤ini
görmek ve bunu temel alan bir çal›flmay›
flimdiden örmek gerekmektedir. Sahte sendika
yasas›n›n yasalaflm›fl olmas› grevli-
toplusözleflmeli sendika talebini mücadelenin
merkezine almaya engel de¤ildir. Ancak bu
talebi kendi bafl›na amaçlaflt›rmamak,
ekonomik, sosyal ve demokratik haklar
mücadelesinin, hak al›c› bir arac› ve yöntemi
olarak pratik çal›flman›n konusu etmek
gerekiyor. Mücadelenin güncel taleplerini
sermaye düzeni ve iktidar›na karfl› mücadele
ile birlefltirmek, emekçilere gerçek çözüm
yolu olarak iktidar hedefini göstermek
devrimci çal›flman›n temel ekseni olmal›d›r.

Kamu emekçileri hareketi, 12 y›ll›k
mücadele sürecinde fiili-meflru bir mücadele
gelene¤ini yaratmas›na, bu noktada anlaml›
bir deneyim biriktirmesina, kimi zaman
militanlaflan kimi zaman da politikleflen bir
kimlik kazanmas›na ra¤men, bugün hala
mücadelesinin iktisadi-sendikal çerçeveyi afl›p
siyasal bir zemine s›çrayamamas›n›n
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sorunlar›n› yaflamaktad›r. Bugün ç›kt›¤›
noktadan daha geri bir zeminde mücadeleye
devam etmek gerçe¤i ile yüzyüze kalan
hareketin bu zaaf›n› gidermek için her türlü
çabay› harcamak elbette devrimci kamu
emekçilerinin en temel sorumlulu¤udur.

Geçmifl deneyimlerin ›fl›¤›nda fiili-meflru
mücadele hatt›n›n kazan›mlar›n› alandaki genç
ve deneyimsiz unsurlara aktarmak, sendikal
alanda yaflanan gerilemeyi ve sorunlar› aflmak
için devrimci kamu emekçilerinin atmas›
gereken bir ilk ad›md›r. Çünkü yasa sonras›
reformist anlay›fllar›n hedefi apolitik kitleleri
ve Kamu-Sen taban›n› KESK’e çekmektir.
Bilinci geri y›¤›nlar› “kitleselleflmek” ad›na
bünyesine alarak, maafllardan kesilen
aidatlarla bürokratik yap›lanmas›n›
pekifltirmek istemektedirler. Reformist
anlay›fllar için belirleyici olan “nicelik”tir. Bu
kof niceli¤i sendikalardan kaç›racak ilerici ve
devrimci unsurlar ise sendikalardan
temizlenmesi gereken “tehlikeli ve zararl›”
unsurlard›r.

Hareket ve sürecin içinde yeralan,
reformist önderli¤in yolaçt›¤› tahribat›n
fark›nda ve bundan rahats›z olan önemli bi
kesimin varl›¤›ndan sözetmek mümkün. Bu
kesim, ya ilerici özellikler tafl›yan, iyiniyetli
ancak mücadelede genç ve deneyimsiz, ya da
fiili-meflru mücadele gelene¤inin tafl›y›c›s›
olmufl orta yafl ve üzerini oluflturan deneyimli
ve politikleflmifl unsurlardan olufluyor. Genç
ve deneyimsiz unsurlar her ne kadar süreçten
rahats›z ve sendikal bürokrasiye tepkili
olsalar da, devrimci bir alternatif
göremedikleri koflullarda sonuçta reformizmin
etkisi alt›na girmektedirler. Bu unsurlar›n
gözünde sendikal ihanetin vard›¤› nokta
henüz yeterince teflhir olmufl de¤il. Deneyimli
ve politikleflmifl unsurlar ise daha çok legal-
reformist partilerin etkisi alt›nda bulunan
ancak sald›r›lar› güncel boyutlar› ile yaflayan
ve kavrayabilen, yönetimlerdeki eksiklikleri
elefltiren ancak yine de bu politikalara tabi
olan bir profil çiziyorlar. Elefltirmekten öteye
geçemeyen, taban çal›flmas›n› ihtiyaç olarak
koyan ancak bundan ›srarla geri duran, tüm
iyiniyetine ra¤men yorulmufl ve y›pranm›fl bu
kesimin herfleye ra¤men devrimci etkiye aç›k
oldu¤unu görmek gerekiyor. Bugün devrimci
bir çal›flman›n ilk elden toparlayabilece¤i

güçlerin profilini bu tablo oluflturmaktad›r.

Sosyalist kamu emekçilerini

bekleyen görevler

Sosyalist kamu emekçileri, dönemsel
olarak yapt›klar› de¤erlendirmelerde, reformist
barikat›n afl›lamad›¤› koflullarda hareketin
t›kanaca¤› ve geriye savrulaca¤› tespitlerinde
bulundular. Hareketin siyasal bir zemine
s›çramas› ve devrimci bir önderli¤in
yarat›lmas› için reformizm ile mücadelede
program düzeyinde kesin bir ayr›flman›n
zorunlulu¤una dikkat çektiler. Pratik anlamda
güç ve olanaklar› çerçevesinde devrimci
çal›flma alan› olarak iflyerlerini ve taban
çal›flmas›n› hedef ald›lar. Bu temelde
devrimci güç birlikteliklerini oluflturmak için
üzerlerine düflen sorumlulu¤u yerine
getirdiler. Genifl kamu emekçisi kitlesinin
ç›karlar› yerine siyasal grup ç›karlar›n›
gözeten, seçim dönemlerinde kafa say›s›na
dayal› ilkesiz birliktelikler oluflturan,
hareketin bugünkü durumundan reformist
önderli¤i sorumlu tutmayan ve bu anlay›fllar›
mahkum etmeyen, programatik ve ilkesel
düzeyde reformizmden kopmayan dönemsel
ç›karlara dayal› tüm birliktelikleri red ve
mahkum ettiler. Bu tür birlikteliklerde hiçbir
zaman yer almad›lar.

Sosyalist kamu emekçileri güncel
mücadeleyi ve istemleri kendi temel devrimci
perspektifleri içinde ele almay› ilkesel bir
yaklafl›m sorunu olarak ele al›rlar. Alana
dönük güncel politika üretirken, iktisadi,
sosyal ve demokratik hak ve özgürlüklerin
önündeki temel engelin çürümüfl sermaye
düzeni oldu¤unu bir an bile unutmazlar.
Günlük mücadeleyi sermayenin s›n›f
iktidar›na karfl› mücadeleye ba¤larlar. Sömürü
düzeni varl›¤›n› korudukça tüm ezilen ve
sömürülen kesimler gibi kamu emekçilerinin
de gerçek kurtuluflunun olanakl› olmad›¤›n›,
gerçek kurtuluflun devrim ve sosyalizm
mücadelesi ile kazan›laca¤›n› bilirler.

Bununla birlikte, kamu emekçilerinin
özgücüne ve mücadeleye güvensizlik
duydu¤u, yenilgi ve umutsuzluk ruhhalinin
harekete egemen oldu¤u bir süreçte, yarat›lan
onca birikim ve deneyimi mücadelede genç
ve deneyimsiz unsurlara tafl›man›n, güncel

Ocak  2003  EK‹M  29

(Devam› s.17'de)



Emperyalist savafl ve devrimci
konumlanma

Irak ve Ortado¤u’ya
yönelik emperyalist iflgal ve
ya¤ma savaflın›n iyice
somutlaflmaya baflladı¤ı
bugünlerde, bütün dünyada
oldu¤u gibi Türkiye’de de
devrimci güçlere büyük
görevler düflmektedir. Bu
görevin esas›, sonu gelmeyen
emperyalist-kapitalist ya¤ma,
talan ve iflgallere karflı tek
gerçek alternatifin; ayn›
flekilde, savaflları önleyecek
ve ebediyen yok edecek
biricik toplumsal siyasal
sistemin sosyalizm oldu¤u
gerçe¤ini bütün çıplaklı¤ı ile
kitlelere açıklamak, bunu
savafla karflı eylemi etkili
biçimde örgütlemekle
birlefltirmektir.

Emperyalist savafla karfl›

devrim hedefine dayal›

mücadele

Birinci emperyalist
paylaflım savaflını 1917
Sosyalist Ekim Devrimi ile,
ikinci emperyalist paylaflım
savaflını ise Do¤u Avrupa
Halk Devrimleri ve ezilen
uluslar›n kurtulufl
mücadelesiyle bitirme onuru,
sosyalizm için savaflan dünya
proletaryası ve emekçi
halklarına aittir. Tarihsel
olarak da ispatlanmıfl bir
gerçek vardır; emperyalist
paylaflım savafllarına
devrimlerle karfl›l›k verilmifl,
devrimci dalgan›n büyümesi
ve yer yer baflar›ya ulaflmas›

savafl›n sonunu getirmifltir. ‹ki
emperyalist egemenlik ve
pazar paylaflım savaflının
çıplak gerçe¤i budur.

Günümüzde ise devrim ve
sosyalizmi savunanlar
cephesindeki bütün
gerilemelere ve zayıflıklara
ra¤men, emperyalist savafla
karflı en kararlı ve tutarlı
mücadeleyi üstlenecek olan
komünist ve devrimci
örgütlere büyük bir tarihsel
sorumluluk ve görev
düflmektedir.

 Biz pasifist barıflçılar
de¤iliz, kapitalist emperyalist
sisteme karflı iktidar hedefine
dayanan, tarihsel-toplumsal
alternatifi olan komünistleriz.
Sadece “savafla hayır” deyip
emperyalist savaflın niteli¤ini
fiilen örtme tutumuna izin
veremeyiz. Biz sömürüyü ve
savaflları yaratan emperyalist-
kapitalist sistemi yok etme
mücadelesi veriyoruz ve
güncel savafl tehlikesine karfl›
mücadeleyi de bu perspektifle
ele al›yoruz.

Irak’a yönelik iflgale karflı
bugün dünya ölçüsünde
milyonlarca kifli ayaktadır.
Dünyan›n dört bir yan›nda
savaflı istemeyen milyonlarca
insan sokaklarda protestolarda
bulunuyor ve bu savafl karfl›t›
dalga günden güne büyüyerek
geniflliyor. Bu tepki, dünya
halklarının haklı ve do¤al
tepkisidir. Biz komünistlere
düflen temel tarihsel görev ise
emperyalist savafla karflı

mücadeleyi daha da ileriye
götürmek, savafl karfl›t›
tepkileri onu üreten toplumsal
temellere yöneltmek, bundan
devrim mücadesini büyütmek
için en iyi biçimde
yararlanmakt›r. Güncel
planda, emperyalist sömürü
ve egemenli¤in kaçınılmaz
sonucu olan savaflların gerçek
nedenini ona karfl› aya¤a
kalkan yı¤ınlara anlatmakt›r.

Biriken öfke ve tepkiyi

devrimci amaçlara

yöneltmeliyiz

Ortado¤u’ya yönelik bir
emperyalist savaflın kendisi
bütün dünya dengelerini altüst
edecektir. Ortaya çıkan bu
tablodan devrimci
amaçlarımızı gerçeklefltirmek
için azami flekilde
yararlanmaya çalıflmalıyız.

Biz komünistler
geliflmelere, 1998’de toplanan
Partimizin Kurulufl
Kongresi’nin belirledi¤i gibi,
“21. yüzyıl yeni bir devrimler
dalgas› ve sosyalizm yüzyılı
olacaktır” tespiti ıflı¤ında
bakarız. Bunu kendi
bulundu¤umuz co¤rafyada bir
gerçeklik haline getirmeye
çalıflırız. Bizim görevimiz
sınıfın ve ezilen yı¤ınların
tepkisini sisteme yöneltmektir.
Yoksa sadece “savafla hayır”
deyip savaflı ortaya çıkaran
koflulları görmezden gelmek
de¤ildir. Biz sistemin sadece
sonuçlarına karflı çıkan
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tutumu reddederek toplumsal
devrimi alternatif gösteririz,
kapitalist sistemin aflılmasını
temel hedef olarak tan›mlar›z.
Burjuva demokratik hareketler
ve “sivil toplum kuruluflları”,
savafl tehlikesinin yaratt›¤›
duyarl›l›klardan duygusal
temelde yararlanarak,
kitlelerdeki tepki ve öfkeyi
kendi çıkarları do¤rultusunda
yönlendirmek istemektedir.
Buna seyirci kalmamal›, izin
vermemeliyiz. Bu görev ve
sorumluluklar›m›z› kat be kat
artmaktadır.

Dönemi kazanmak için

yarat›c› ve etkin bir

inisiyatif!

Mücadele örgüt gerektirir.
Devrimci örgüt devrim
programını, devrimci savafl
iradesi ve prati¤i ile
gerçeklefltirmek için vardır.
Elbette burada biz
burjuvazinin icazetine ve
yasallı¤ına sı¤mayan gerçek
devrimci partileri ve örgütleri
kastediyoruz. Bunun
dıflındakilerin emperyalist
savafl koflullarındaki ömrü,
burjuvazinin icazetinin
sınırlarıyla orantılıdır. Bu tür
koflullar devrim iddiasındaki
her parti ve örgüt için büyük
bir sınanma, kendini ortaya
koyma ve iddiasını uygun
davranma dönemidir.

EK‹M, gelinen yerde
partimiz TK‹P, devrimci bir
iddia ve iradeyle en olumsuz
koflullarda ortaya çıktı¤ı
günden bugüne iddiasına
uygun bir flekilde sınıf
mücadelesindeki yerini
almıfltır. Gerek karflı-devrimin
yoketme saldırısına ve
gerekse Türkiye sol

hareketindeki ideolojik-moral
kan kayb›, adeta süreklileflen
tasfiyecili¤e karflı mücadelede
kendi fark›n› dost ve
düflmana göstermifltir. ‹çinden
geçti¤imiz dönem bu aç›dan
yeni bir sınama ve sürecin
hakkını verme dönemidir.
Savafl koflulları ülkeye hakim
olmaya baflladı bile.
Burjuvazi cenderesini savafl
koflullarına göre sıkıyor ve
daha da sıkacaktır. Bu
gerçekli¤in bilinciyle hareket
etmeliyiz. Artık Ortado¤u’ya
yönelik emperyalist savaflın
öngünlerindeyiz.
Hazırlıklarımızı yeni sürece
göre yapmalıyız.

Bütün süreçlerimiz ve
ola¤an dönemin planlamaları
ve konumlanmaları bu
gerçeklik ıflı¤ında gözden
geçirilmelidir. Emperyalizmin
ufla¤ı iflbirlikçi iktidar, onun
dayand›¤› devlet, bu tür
durumlar için bir aygıt olarak
her zaman hazırlıklıdır.
Unutulmamalıdır ki
emperyalizm ve iflbirlikçi
burjuvazi düzen ordusunu
kullanarak devrimi ezmek için
darbe üstüne darbe yapmıfltır.
‹htiyaç duydu¤u her türlü
kurumlaflmaya, anayasal ve
yasal temele, ayr›ca her
türden kirli ve karanl›k
örgütlenmeye sahiptir, bu
çerçede çok yönlü olarak
hazırlıklıdır. Ayrıca teknik-
teknolojik tahkimatlarla
kendisini sürekli
yenilemektedir.

Ama tün önlem ve
haz›rl›klar›n etkisinin bir
s›n›r› vard›r. Tarih tüm
aç›kl›¤›yla gösteriyor ki,
burjuvazinin devrimci partileri
ezmek ve iradesini kırarak
yok etmek iste¤ine ra¤men

her defasında devrim yeniden
ve ço¤u durumda daha güçlü
bir biçimde aya¤a kalkmıfltır.

Partimiz de kendi k›sa
tarihi içinde böyle bir sürecin
ürünüdür. Devrim iddia ve
iradesinin somutlaflmıfl halidir.
Devrim partisinin kadroları
yeni dönem koflullarının
gereklerini yerine getirmekle
yükümlüdürler. Her koflulda
mücadeleyi kesintisiz
sürdürecek esnekli¤e,
yaratıcılı¤a ve dinamizme
sahip olmalıdırlar. Dünya ve
Türkiye devrimci hareketinin
olumlu-olumsuz tüm
tecrübeleri göz önüne
alınmalı, yarat›c› bir biçimde
özümsenmelidir. Duygusal
de¤il, sınıf devrimcisi
kimli¤inin gerektirdi¤i
sorumluluk bilinci ve
iradesiyle davranmal›y›z. Parti
politikası ve takti¤ini bütün
alanlarda, olaylar› ve
geliflmeleri de¤erlendirerek
yerel planda yarat›c› ve etkin
bir inisiyatifle gelifltirmeliyiz.

Görev; sürecin hakkını
her alanda, her birimde, her
düzeyde vermektir. Baflarmak
için ileri!..

‹. Deniz
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Gençlik hareketinin sorunlar›...

Semtlerin emekçi gençli¤i içinde
çal›flman›n sorunlar›

Semt gençli¤inin tan›m› ve yap›s›

Kapitalizm emekçileri genifl yı¤›nlar
halinde kentlere çekerek burada biraraya
getirdi. Genifl emekçi y›¤›nlar›, üretim
birimleri d›fl›nda yaflad›klar› mekanlardan
do¤ru da bir kaynaflma içine girdiler.
Özellikle servet-sefalet kutuplaflmas› emekçi
semtlerini flehir merkezlerinin d›fl›na sürerek,
s›n›fsal bölünmeyi kent yerleflimleri üzerinden
de belirgin biçimde aç›¤a ç›kard›

Ancak bizde yaflanan gecekondulaflma, bu
semtlerin fabrika/çal›flma biriminden çok
yöresel-kültürel etkenlere dayal› olarak
kurulmas›na yol açm›flt›r. Bu yüzden bahsi
geçen emekçi semtleri Bat› Avrupa’n›n
banliyölerinde oldu¤u gibi homojen de¤ildir.
Farkl› ifllerde çal›flan farkl› s›n›flardan
insanlar, emekçi semtlerinde biraraya gelirler.
‹flçilerin d›fl›nda kamu emekçilerini ve küçük-
burjuvazinin emekçi tabakalar›n› buralarda
bulabiliriz. Hatta daha üst tabakalardan olup
yöresel özelliklerden ötürü buralarda oturan
insanlar da vard›r.

Bu heterojen sosyal yap› buralarda
yaflayan gençlik içinde de belirginleflerek
kendini gösterir. Ailelerin s›n›fsal yap›s›
dolay›s›yla farkl› olan gençler iflçi, iflsiz,
ö¤renci olmalar› aç›s›ndan da birbirlerinden
ayr›l›rlar. Buna ra¤men ortak yaflam alanlar›
ve sosyal ba¤lar onlar› biraraya getirerek tek
bir kümede toplar. Bu küme 16-25 yafl aras›,
askere gitmemifl, evlenmemifl, ço¤u durumda
iflsiz gençleri kapsar.

Bu gençlerin belirgin bir özelli¤i ev
geçindirmek sorumlulu¤unu henüz tamamen
omuzlar›nda hissetmemeleridir. Böylece içinde
bulunduklar› arkadafl grubuyla bolca vakit
geçirebilmektedirler. ‹flçi-iflsiz ve liseli-
dersaneli olmak üzere bir ayr›m yapabilsek
de, yaflam biçimleri bu ayr›m›
siliklefltirmektedir. Dersaneliler ayn› zamanda

iflsizdirler. ‹flçi gençlerin büyük bir bölümü
y›l›n bir bölümünü iflsiz olarak geçirmekte,
di¤er bölümünde de marjinal ifllerde
çal›flmaktad›rlar.

As›l sorun buradan sonra, tam da bu noktada
farkl› gençlerin ayn› kümede yer almalar›yla
bafllamaktad›r. Onlar› biraraya getiren
özellikleri ise üretim sürecine ciddi bir yer
tutmamalar›d›r. Sonuç olarak buralara
bakt›¤›m›zda, de¤iflik tonlar›yla içiçe geçmifl bir
tür “lümpen proletarya” da görürüz. Ancak bu
insanlar büyük oranda (kapitalist geliflme de
hesaba kat›ld›¤›nda) gelece¤in iflçi s›n›f›
mensuplar›d›r da. Bu da onlar› önemsememizi
gerektiren bir baflka yön ve nedendir.

Semt gençli¤i içinde çal›flma

Semtlerde yürüttü¤ümüz politik çal›flmada
flimdiye de¤in geleneksel hareketin popülist
zaaflar›ndan uzak durduk. Bu mesafeli
duruflumuz bizi zaman zaman semt
çal›flmas›n›n d›fl›na da itebildi. Oysa semt
çal›flmas›n›n tek gerçek güvencesinin iflçi
s›n›f› içindeki çal›flma, önderli¤in s›n›f içinde
somutlanmas› oldu¤unu defalarca dile
getirmifltik. Evet, semtlerde devrimci bir
birikim, devrimci bir hareketlilik yaratman›n
ve bunu da¤›tmadan gelece¤e tafl›man›n,
buralardaki harekete önderlik etmenin tek
gerçek koflulu s›n›f içinde mevziler
yaratabilmek, tek kelimeyle s›n›fa önderlik
edebilmektedir. Yoksa varofllar›n hareketlili¤i
s›ras›nda buralara üflüflen geleneksel
hareketlerin ucube örgütleri ya da buralar›
s›n›fsal gerçekli¤inden kopararak alan halkç›
tutumlar gelip geçici olanaklar d›fl›nda bir
anlam tafl›m›yor.

Geleneksel devrimci hareketin
omurgas›zl›¤›, s›n›fsal karakteri
düflünüldü¤ünde, buralardaki doldur-boflalt
tarz› göz önünde bulunduruldu¤unda,
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komünistlerin bu çal›flma esnas›nda flimdiye
kadar gösterdikleri dikkat ve titizli¤i
flimdiden sonra da fazlas›yla göstermeleri
gerekiyor. Komünistlerin gerçek faaliyet alan›
iflçi s›n›f›d›r. Semtler hem müttefiklerin
yedeklenmesi, hem de emekçileri yaflad›klar›
yerlerden do¤ru kuflatmak için gereken bir
yan çal›flma alan›d›r.

Yürüttü¤ümüz semt çal›flmalar›nda ço¤u
kez buralardaki gençlik ö¤esinin üzerinden
atlayabiliyoruz. Asl›nda dinamizmi ve
devrimci ideallere yatk›nl›¤› dolay›s›yla
semtlerde gözümüzü dikece¤imiz en temel
güçlerden biri gençlerdir. Fakat öyle örnekler
var ki, güçlü bir etkiye sahip oldu¤umuz bir
semtte tek bir politik liseli iliflkiye sahip
olamayabiliyoruz. Oysa buralarda çal›flma
yürütürken bize dolays›z olarak bakan, bizden
etkilenenlerin bafl›nda bu gençler geliyor.

Bir örnekle aç›klayal›m. Genç
komünistlerin yürüttü¤ü bir semt faaliyetinde
sürekli evlerine girdi¤imiz ailelerin liseli
çocuklar›n›n bizden etkilenerek devrimcili¤i
seçtiklerini gördük. Ancak bu gençler biz
ilgilenemedi¤imiz için orada hiç bulunmayan
baflka bir yap›ya sempati duydular ve bu
yap›n›n bürosuyla iletiflime geçerek el
yordam›yla örgütlenmeye çal›flt›lar. Neden
bizimle konuflmad›klar›n› sordu¤umuzda bu
gençlerden biri, “X a¤bi sürekli bizim eve
geliyordu, babamla benim anlamad›¤›m
fleyleri konufluyordu, bizimle hiç
ilgilenmiyordu” diyebiliyor. Yoldafl›m›z,
sendikal süreçlerle ilgili tart›flmalar içerisinde
bu son derece istekli genç insanlar›n
üzerinden atlayabilmifltir. Oysa bu konuda
biraz dikkatli olunsa, çok az bir çabayla bu
gençlerin kazan›lmas›, en az›ndan e¤itim
sürecine kazan›lmas› mümkündür. Bu yüzden
semt çal›flmalar›m›z esnas›nda gençli¤e özel
bir dikkatle bak›lmas› sa¤lanmal›d›r.

Bu söylenenlerin ard›ndan art›k semt
gençli¤i içinde çal›flman›n çeflitli sorunlar›na
geçebiliriz.

Semt gençli¤inin heterojen yap›s›

Semtlerdeki heterojen yap›ya yukar›da
de¤inmifl, bu yap›n›n gençlik içinde daha da
belirginleflti¤ini belirtmifltik. Gerçekten de
gençler aras›nda s›n›f ayr›mlar› siliklefliyor,

bunun yerine yöresel farklar, arkadafll›k
gruplar› vb. temelinde bir bölümlenme ortaya
ç›k›yor. Dolay›s›yla “e¤itimde f›rsat
eflitsizli¤i” ya da “genç iflçilerin sorunlar›”
vb. politik gündemler bofla düflebiliyor. Siz
bir iflçi gence burjuvalar›n sömürü düzenini
anlatt›¤›n›zda, o yan›nda çal›flt›¤› amcas›n›n
vb. çok iyi bir insan oldu¤unu söyleyebiliyor.
Ya da dersaneye gidemeyen bir liseliye bunu
söyledi¤inizde, akl›ndan dersaneye giden
arkadafllar›n› geçirerek “iyi de onlar benim
çok yak›n arkadafllar›m” diyebiliyor.

Bu sorunun afl›labilece¤i noktan›n
bilinçlenme oldu¤u söylenecektir. Ancak
heterojenlikten kaynakl› bu yap›n›n üzerine
kaba halkç› bir bilinç çok kolay otursa da,
s›n›f bilincini yerlefltirmek oldukça güç
görünüyor. Bu gençler her dönem sivil faflist
hareketin ya da halkç› devrimcili¤in taban›
olagelmifl, bu ikisi aras›ndaki temel ayr›m da
yöresel-etnik farklar üzerine binebilmifltir. Bu
nedenle semtlerde yakalan›lan iliflkilerin
e¤itim ya da üretim birimlerinden do¤ru
çal›flmaya kat›lmas› zorunludur.

Üretim sürecinin ç›plak iliflkilerinin

yaflanmad›¤› yerler olarak semtler

Heterojen yap›n›n koflullad›¤› bir gerçek de
semtlerde üretim sürecinin belirleyicili¤inden
uzak, üretimdeki ç›plak sömürü iliflkisini
kavramam›fl bir gençli¤in varl›¤›d›r. Az önce
aktard›¤›m›z biçimde bu azg›n sömürü çark›
buralarda kendini farkl› görünümler alt›nda,
deyim yerindeyse peçeli bir biçimde var eder.
Bu da politik çal›flman›n önüne önemlibir
engel olarak dikilmektedir.

Kolayc› bir yaklafl›mla buralardaki anti-
faflist duyarl›l›¤›n hareket geçirilmesi, yahut
belediyecili¤e indirgenmifl bir çal›flma biçimi
yerine s›n›fsal dayanaklar›n› bulan, bunlar›
s›n›f bilinci ile e¤iten bir çal›flma tercih
edilmelidir. ‹flçi gençli¤i üretim süreçleri
üzerine düflünmeye sevketmek, di¤er gençlerin
de bu yan›yla ayr›lmalar›n› sa¤lamak
önemlidir. Bunun gerçekleflmesinin dayana¤›
ise üretim birimlerine dayanan, bunu temel
alan bir çal›flmaya sahip olmakt›r. E¤er
yürütülen çal›flma bu dayanaktan yoksun ise,
yakalanan ilk iflçi iliflkileriyle bu dayanak
yarat›lmal›d›r.
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Düzenin yozlaflt›r›c› kültürel etkisi

E¤itim ve kültürel olanaklardan yoksunluk
ve s›n›fsal zeminin kayganl›¤› nedeniyle
semtler, düzenin yozlaflt›r›c›, kimliksizlefltirici
etkisinin ciddi bir karfl›l›k buldu¤u yerlerdir. Bu
durum gençlik içerisinde daha da belirginleflir.
Buralardaki gençlerin popüler/arabesk kültürü
benimsemelerinin do¤al sonucu olarak, s›n›f›n
devrimci kültürüne ve s›n›f devrimcilerinin
politik etkisine yabanc› kalmalar› olgusu önemli
boyutlara ulafl›r. Ayr›ca düzenin ideolojik
bombard›man› sonucu ayr›mlar tümden
silikleflir, futbol tak›mlar›na yahut dinlenilen
müziklere dayal› ayr›mlar ortaya ç›kar. ‘70’li
y›llarda siyasal ak›mlar›n güçlü bir etkisinin de
varoldu¤u bir atmosferde ‘C›nocu-Y›locular’
(Cüneyt Ark›n-Y›lmaz Güney) diye ayr›lan
gençler, flimdi de en iyi ihtimalle Mahsuncular-
Ahmet Kayac›lar biçiminde ayr›lmaktad›r. Bu
sa¤l›ks›z yap›n›n geliflimine çanak tutan küçük-
burjuva popülizminin karfl›s›na güçlü bir s›n›f
bilinci ve s›n›f kültürü ile ç›k›lmad›kça bu
sorunu aflmak mümkün de¤ildir.

Yine benzer biçimde oluflan sosyal
arkadafll›k gruplar› vard›r. Bunlar flu ya da bu
biçimde birbirlerine ba¤lanm›fl, birçok sorunu
birbirlerinden yola ç›karak tan›mlayan küçük
kümeler oluflturmufllard›r. Bofl vakitlerinin
fazla olmas› nedeniyle sürekli birlikte vakit
geçiren bu gençleri birbirlerinden ay›rarak ele
almak ço¤u kez olanaks›zlaflmaktad›r. Bu
gruplardan birinin içinde yer alan bir genç,
buradan kopamad›¤› ve buray› ilerletmek
mümkün olmad›¤› oranda son derece sa¤l›ks›z
bir ortamda sosyalleflmekte, devrime
kazan›lmas› son derece güçleflmektedir.

S›n›f atlama kayg›lar›

Halihaz›rda üretim iliflkileri içinde belirgin
bir konuma sahip olmayan, s›nfsal kimli¤i
netleflmemifl bu gençler, kolay yoldan zengin
olma hayaline sahiptirler. Bireysel kurtulufl
umutlar›, s›n›f atlama kayg›lar› bir yandan bu
gençlerin s›n›rl› duyarl›l›klar›n›n da erimesine
yol açarken, bir yandan da düzenin yaratt›¤›
çeflitli yasad›fl› kazanç yollar›n›
meflrulaflt›rmakta ve bunu gençlerin gözüne
avantajl› bir ifl gibi görünür hale
getirmektedir. Çetecilik, mafyac›l›k vb.
yayg›nlaflarak genç insanlar›n bilincini ve

yaflam›n› karartmaktad›r.
Bu sorunun önüne geçmek için buralarda

sa¤l›kl› bir s›n›fsal zeminin ve buna uygun
s›n›f bilincinin oluflmas› gerekmektedir.
Mevcut koflullar bunun oldukça uza¤›nda
oldu¤u için devrimci ak›mlar bunu ya
engelleyememekte ya da genç insanlar›n ciddi
bir temele oturmayan insani duyarl›l›klar›ndan
yararlanmaktad›rlar.

‹lkinde genç insanlar›n zaaflar› ve hatta
ahlak d›fl›l›klar›yla devrimci saflara
gelmelerine göz yumularak -dahas› geldikten
sonra da e¤itim ihtiyac› gere¤i gibi
karfl›lanmayarak- devrimci mücadeleye gölge
düflürülmektedir. ‹kincisi ise verili koflullarda
gençli¤i kazanman›n tek olanakl› yolu gibi
görünmektedir. Oysa politikan›n do¤al
ayr›flt›r›c›l›¤›ndan ve bu yolla edinilecek bir
pratik e¤itimden geçmeyen genç unsurlar,
e¤er do¤ru bir bilinç verilmez, çok yönlü bir
devrimci e¤itim sürecine tabi tutulmazlarsa ya
saman alevi gibi gelip geçici olmaktad›rlar,
ya da katk›lar›ndan çok daha a¤›r tahribatlara
yol açmaktad›rlar.

Semt gençli¤ine yönelik d›flardan

çal›flma, bilinç götürmenin zorluklar›

Çal›flmam›z›n geldi¤i düzey ve
olanaklar›m›z›n artmas› genç komünistleri
emekçi semtlerinde daha yayg›n ve yo¤un bir
çal›flma yapmaya sevketti. Ancak çal›flmada
bir tak›m sorunlarla yüzyüze kald›k. Bu
sorunlar genellikle genç komünistlerin
kurduklar› kitle ba¤lar› içindeki tarzlar›ndan
kaynaklanmamaktad›r. Aksine yoldafllar›m›z
buradaki pratik tutumlar›yla her dönem örnek
olmufllar, uzun soluklu bir çal›flman›n
gereklerini yerine getirmifllerdir.

Ancak emekçi kitlelerin ve bunlar›n genç
kufla¤›n›n hapsoldu¤u/hapsedildi¤i gerici bak›fl
aç›s› ve kültürel konumlan›fl d›flardan çal›flma
götürdü¤ümüz semtlerde karfl›m›za dikilmifltir.
Genç insanlar, “kad›ndan devrimci mi olur!”
diyerek kad›n yoldafllar›m›z› ciddiye almayan,
hatta yer yer afla¤›layan bir bak›fla sahip
olabilmektedirler. Yine Alevi semtlerinde
Sünni kökenli, Kürt semtlerinde Türk
yoldafllar›m›z bunu saklama ihtiyac›
duymamalar› yüzünden pek çok kez mesafeli
tutumlar›n hedefi olmufl, hatta
d›fllanabilmifllerdir. Geleneksel hareketin ve
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düzenin tahribatlar› sonucu oluflan bu durum
kitlelerin içinde daha fazla olmakla afl›lacak,
onlar›n bizi etnik özelliklerimiz, cinsiyetimiz
vb. üzerinden de¤il, siyasal bak›fl›m›z ve
devrimci yaflam›m›zla tan›mas›n› ve
benimsemesini sa¤layacakt›r.

Yine geleneksel hareket, yükselifl
dönemlerinde yaratt›¤› miras ve sansasyonel
eylemleri ile tan›nd›¤› iflin buralarda çok
zorlanmadan taban bulabilmektedir. Biz,
kadro birikimimizi Alevi, Kürt vb.
gerçeklikleri üzerinden kurmad›¤›m›z ve
böyle oluflmufl bir imaja sahip olmad›¤›m›z
için yeni gitti¤imiz yerlerde zorlanma
alanlar›na sahibiz.

Buna semt gençli¤inin kapal› gruplaflmas›
da eklenince buradaki gençli¤in içine girerek
dönüfltürücü bir faaliyet yürütmek son derece
güçleflmektedir. Bizim anlatt›klar›m›z›
dinlemekle beraber bir karar verecekleri
zaman kendi geri kültürlerinin k›stas oldu¤u
dar grup de¤erlendirmeleriyle hareket
etmektedirler. Ço¤u zaman, yoldafllar›m›z, tüm
çabalar›na ra¤men yine de yabanc›
say›labilmekte, aradaki mesafe bir türlü
tamamen ortadan kald›r›lmamaktad›r.

Bunu aflmak için çal›flma yürüttü¤ümüz
yerlerde h›zla buradaki gençlerden birkaç›n›
kadrolaflt›rmay› önümüze koymal›y›z. Bunun
gerçekleflmedi¤i yerlerde ise semt gençli¤iyle
politik sohbetler d›fl›nda top oynayarak,
pikni¤e giderek kiflisel sorunlar› üzerine
sohbet ederek vb. bu güçlü¤ü aflmal›y›z. E¤er
yakalad›¤›m›z iliflkilerde bu bak›fl aç›s›n›
k›ramazsak, mahalle delikanl›l›¤› bir üst
kimlik olarak gitgide kat›laflmakta, k›r›lmas›
imkans›z hale gelmektedir.

Semt gençli¤inin sadece mahalle
delikanl›l›¤›ndan ibaret olmad›¤›n› da
unutmamal›y›z. Semtlerde genç kad›nlara
yönelik bir faaliyeti mutlaka gözetmeliyiz.
Bunu çokça yapt›¤›m›z gibi kad›n çal›flmas›na
havale etmek yerine gençlik çal›flmas›n›n bir
parças› olarak görebilmeliyiz. Burada
kazand›¤›m›z düzeyi di¤er gençlerin
dönüfltürülmesinde baflar›yla kullanabiliriz.
Genç kad›n iliflkilerle ayn› platformda yer
alan mahalle delikanl›lar› erkek egemen,
gerici, floven bak›fllar›ndan çok daha kolay
kurtulabilmektedirler. Kabuklar›n› k›ran genç
kad›nlar›n azmi ve baflar›s› di¤er gençler
içinde ateflleyici bir etken olabilmektedir.

Gençlerin politik çal›flma içine

 tafl›nmas›n›n olas› riskleri

Semtlerde tan›flt›¤›m›z ve böylesi bir
kabu¤a, bir üst kimli¤e sahip olmayan birçok
genç unsur bir yere ait olma ihtiyac›,
sosyalleflme gereksinimi vs. dolay›s›yla son
derece ateflli bir biçimde faaliyetimize
kat›lmak isteyebilmektedirler. Ancak biz bu
unsurlar›, kolay›ndan saflar›m›za ald›¤›m›zda,
kadrolaflma ihtiyac›m›z› belli ölçülerde
gidermekle beraber, farkl› risk alanlar›
yaratabilmekteyiz.

Bizim faaliyetimizin bir ucundan tutan bu
gençler, kolay›ndan edindikleri kimli¤in
zorluklar›n› ve bedellerini ayn› rahatl›kla
tafl›yamamaktad›rlar. Pratik faaliyetin
güçlükleri karfl›s›nda, biz de yeterince destek
olmad›¤›m›zda, geri çekilebilmekte, bu
tav›rlar›yla da olumsuz örnekler
yaratabilmektedirler. Yine bu gençler,
edindikleri kimli¤e yaslanarak ailelerine tav›r
almakta, ortaya ç›kan gerginli¤i
kald›ramad›klar› zaman da kolayca “ben
yapam›yorum” diyebilmektedirler. En kötüsü
de düflman›n sald›r›lar› karfl›s›nda saflar›m›zda
tuttuklar› yeri kat kat aflan tahribatlara yol
açabilmektedirler.

Bu durumda, bu genç unsurlara karfl›
tavr›m›z ne olacak? Bilinçsiz de olsa, samimi
bir biçimde saflar›m›za gelen bu unsurlara
kap›lar›m›z› kapatacak m›y›z? Elbette hay›r.
Biz, bu insanlar›n do¤ru bir bilinç, do¤ru bir
faaliyetle örgütlendiklerinde sa¤lam
devrimciler olabildiklerini defalarca gördük.

Yap›lmas› gereken bu insanlar› bir günde
örgütlülügümüzün içine almak yerine,
örgütlülük bilincini, devrim ve sosyalizmi,
partiyi tan›y›p anlayabilecekleri okuma/
çal›flma gruplar› içinde örgütleyebilmektir.
Burada kastedilen devrimci demokrat
ak›mlar›n isim d›fl›nda bir anlam tafl›mayan
türden örgütleri de¤ildir. Aksine ihtiva etti¤i
güçlerin düzeyini zorlayan bir tarzda, fakat
kald›ramayacaklar› yüklerin alt›na sokarak
veya bir kenarda bekleterek kaybetmeden bir
an önce biraraya getirerek önlerini açm›fl
olaca¤›z. Burada yap›lacak okumalar ve
tart›flmalarla sosyalizmi anlatabilecek, parti
perspektifini sunabilece¤iz.

Yine bu insanlar›n düzeylerinin yetti¤i
politik faaliyeti görece esnek araçlar içinde
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de¤erlendirebilecek, e¤itebilece¤iz. Sa¤l›kl› bir
kadrolaflman›n yolunu açarak örgütü hem zay›f
unsurlardan, hem de düflman›n sald›r›lar›ndan
korumak noktas›nda güçlenece¤iz. Bu hem
do¤al bir kaynaflma ortam› yaratacak, hem de
do¤al bir elemeyi sa¤layacakt›r.

Yap›lacak ilk ifl, iliflkide oldu¤umuz ve
bafllang›çta farkl› yap›lara sahip insanlar›
biraraya getirmek olmal›d›r. Oluflan bu grubu
ifl ve e¤itim süreçlerinde s›k› bir denetim
içinde görebilmeli, ileri ç›kan insanlara daha
farkl› sorumluluklar verebilmeliyiz. Burada
temel öneme sahip e¤itim sorunu bir yandan
politik çal›flma, bir yandan okunacak
romanlar, gazeteler vb. ile çözülebilir.

Çal›flma komitelerinden giderek birim

 örgütlerine varan bir düzey ve s›n›fsal

ayr›flma

Oluflturulan gruplar içinde do¤al önderleri
bulmak, onlarla özel tarzda ilgilenmek
gerekiyor. Bu unsurlar baflta olmak üzere grup
bileflenlerini ön aç›c› olmas› aç›s›ndan semt
d›fl›na tafl›mak bir di¤er gözetilmesi gereken
nokta. Semt d›fl›nda eylem ve etkinliklere
kataca¤›m›z gençlerin hem ufuklar›
geniflleyecek, hem de geliflimleri h›zlanacakt›r.

Onlar› içinde yaflad›klar› dar, kapal›, yoz
kültürden ç›karmak için ifllevli bir araç olan
bu çal›flma gruplar›, ifllevini buradan sonra
yitirir. E¤er bu unsurlar ilerletilerek birim
örgütleri içinde tan›mlanamazlarsa, bu gruplar
giderek ayakba¤› haline gelerek çal›flman›n
önünde engele dönüfleceklerdir. Bu nedenle
liseliler okullar›nda, iflçi gençler ise
iflyerlerinde oluflturulan birim örgütleri içinde
tan›mlanmal›d›r. E¤er genifl bir bölge
çal›flmas›ndan bahsediyorsak gruplar gençlerin
yap›s›na göre ayr›labilirler. Ya da kazan›lan
iflçi ya da liseli gençlerle alanlar›ndan do¤ru
bölge kollektifleri kurulabilir.

Bizim gözetmemiz gereken temel sorun,
bu unsurlar içerisinde genç iflçileri s›n›fsal
karakterlerine uygun biçimde ayr›flt›rmak ve
mevcut sa¤l›ks›z gruplaflmalar› giderek
k›rmakt›r. Yine iflsiz, iflsizli¤i süregen olan,
üretim sürecinin d›fl›nda ya da marjinal bir
noktas›nda yer alan unsurlar›n samimi
olanlar›n› çal›flmaya ve iflyerlerinde faaliyet
yürütmeye teflvik etmeli, onlar› üretim
sürecine sokmay› zorlamal›y›z.

Yeni dönemde semt çal›flmam›z

Geçmifl dönemde semt çal›flmas›na,
semtlerde örgütlenmeye hep temkinli
yaklaflt›k. Küçük-burjuva halkç› ak›mlar›n
zaaflar›n›n ö¤reticili¤i kadar, s›n›f
çal›flmam›zdaki zay›fl›k da bu temkinlili¤i
koflullamaktayd›. Ancak yeni dönemde s›n›f
çal›flmas› içinde ald›¤›m›z mesafe ve partiyi
kazanm›fl olmam›z›n verdi¤i güvenle bu
alanda daha güçlü bir çal›flmay› önümüze
koyabiliriz, koymal›y›z.

Semt çal›flmalar›ndan giderek gençli¤in
farkl› kesimlerini birleflik-politik bir
mücadelenin özneleri haline getirmek, genç
komünistlerin önlerine koymalar› gereken bir
görevdir. Yine semt gençli¤ini kazanmak ve
dahas› örgütlü mücadele içerisinde ilerleterek
devrime tafl›mak komsomol örgütünün temel
sorumlulu¤udur. Ancak alt›n› çizmek
gerekiyor; bugün bir komsomol örgütünü
inflas› için verili koflullarda semtlerde bir
çal›flma yürütmek gerekiyorsa da, semt
gençli¤inin kazan›lmas›n›n, dahas› buralardaki
çal›flmay› sa¤lam ve kal›c› k›lman›n tek
gerçek örgütsel güvencesi yine partili
tutumun tavizsiz savunulmas›d›r. Dolay›s›yla
komsomol örgütünün kazan›lmas› yolunda
geçmifl dönemdeki temkinlili¤i bir kenara
b›rakarak buralarda mevziler yaratmaya
yönelebiliriz. Ancak bu yaklafl›m içinde son
derece titiz davranmak hayati bir önem
tafl›yor.

Genç komünistler, ö¤renci hareketi içinde
yaratt›klar› birikimle art›k daha atak
davranarak semtlere yönelmekten
çekinmemelidirler. ‹flçi gençli¤i kazanmak
için de onu yakalayabilecek imkanlara ve
iliflkilere sahip olmam›z gerekiyor. Semtler bu
aç›dan anlaml› olanaklar sunmaktad›r.
Çal›flmalar›m›za dayanak oluflturan sosyal ve
kültürel kurumlar› da buralarda mümkün
oldu¤unca ifllevli bir biçimde kullanarak, son
tahlilde komsomol örgütünün de gerçek sahibi
olan genç iflçilere ulaflmal› ve onlari birer
komünist kadro, yar›n›n sa¤lam parti
militanlar› olarak örgütlemesini bilmeliyiz.
Mevcut yetersizliklerimizi, zaaflar›m›z› ve
güçlükleri elbette partimize ve partili
iddiam›za dayanarak aflaca¤›z.

Parti’yi kazand›k, Parti’yle kazanaca¤›z!..

Genç Komünistler
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