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Yerel seçimler ve sol
hareket

Tasfiyeci çürümenin son aflamas›:

Burjuva parlamentarizmi

3 Kas›m seçimleri sol hareket
tablosunun yeni bir düzeyde netleflmesinde
çok önemli bir dönemeç noktas› olmufltu.
‘71 Devrimci Hareketi’nin uzant›s› olan ve
‘70’li y›llarda genel planda iyi-kötü
devrimci bir konumda bulunan halkç›
küçük-burjuva ak›m›n bafll›ca temsilcileri,
12 Eylül sonras›nda girdikleri tasfiyeci
çürüme sürecini, bir dizi aflaman›n
ard›ndan, 3 Kas›m’da nihayet
parlamentarizme aç›k geçiflle
noktalam›fllard›. Geleneksel solun önemli
bir kesiminde büyük umutlara ve
heyecanlara vesile olan reformist DEHAP
Bloku bu geçiflin platformu olmufl, seçim
baflar›s› beklentisiyle depreflen burjuva
liberal hayaller “iktidara yürüyoruz!”
türünden söylemlerde ifadesini bulmufltu.

Bu, ‘60’l› y›llarda baflgösteren modern
toplumsal hareketlilik içinde kendini bulan
yak›n dönem sol hareketinin tarihinde
gerçekten temel önemde bir dönüm
noktas›yd›. Parlamentarizme bu aç›k geçifl,
‘60’l› y›llar›n T‹P oportünizmine dönüfl
anlam›na gelmekteydi. Yine de buradaki
bu dönüfl tan›m› yan›lt›c› olmamal›d›r. T‹P,
tüm kaba oportünizmine ra¤men, solun
tarihi içinde ilerici bir geliflmeyi temsil
ediyordu. Oysa bugün parlamentarizme
dönüflü yaflayanlar, ayn› tarih içinde liberal
bir çürümeyi temsil ediyorlar. T‹P
flahs›nda yaflanan, düzenden sol bir
ayr›flman›n ve giderek devrimci bir

kopuflman›n bulafl›k bir ilk filizlenmesiydi.
Oysa liberal sol flahs›nda flimdilerde
yaflananlar, düzenle yeniden bar›flman›n ve
giderek onunla bütünleflmenin son
ad›mlar›n› temsil etmektedir. T‹P’le
bafllayan sol uyan›fl, zamanla ba¤r›ndan
devrimci ak›mlar ç›karm›fl, reformizmi ve
burjuva parlamentarizmini geride b›rakmay›
olanakl› k›lan tarihsel önemde teorik ve
pratik ilerlemeler yaratm›flt›. Oysa bugün
düzenle bütünleflmeye varan tasfiyeci
liberal çürüme, bu teorik ve pratik
kazan›mlarla zaten y›llard›r kopar›lan
ba¤lar›n art›k biçimsel/duygusal planda da
bir yana b›rak›lmas› anlam›na gelmektedir.

Bütün bunlar esas› yönünden daha 3
Kas›m’da yeterli ölçüde aç›k bir ifade
kazanm›fl bulunuyordu. Komünistler,
genellikle oldu¤u gibi, büyük önem tafl›yan
bu dönüm noktas›n› da zaman›nda teflhis
etmekle kalmad›lar, aç›k de¤erlendirmelere
ve ilkeli bir mücadeleye de konu ettiler.
Oysa hala da devrimci olmak iddias›ndaki
öteki sol çevreler taraf›ndan bu yap›lmad›,
yap›lamad›. ‹çlerinden baz›lar› elbette bu
oluflumun reformist niteli¤ini vurgulad›lar,
bu çerçevede ona çeflitli elefltiriler
yönelttiler. Fakat bu ad›m›n ve bununla
yarat›lan cereyan›n devrimci hareket ve
devrimci s›n›f mücadelesi için anlam›n›,
yaratt›¤› tasfiyeci bas›nc› ve tahribat›, yerli
yerine oturtamad›lar. Dolay›s›yla bunun
gerektirdi¤i aç›k, tok, ilkeli ve cepheden
bir mücadelenin hedefi haline
getiremediler. Elefltirilerin çerçevesi,
ola¤an dönemin ola¤an bir yanl›fl
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politikas›n› elefltirmenin ötesine geçemedi.
Soruna bu s›n›rl› ve yüzeysel bak›fl›n da
bir sonucu olarak, ayn› çevreler, düflünsel
plandaki elefltirilerine ra¤men pratikte
reformist-parlamentarist bloka karfl›
hay›rhah bir tav›r tak›nd›lar (dolayl› olarak
destekleyici tutumlara girdikleri bile
söylenebilir). Meydan› bu denli bofl
bulman›n da verdi¤i rahatl›k ve imkanlarla,
sonuçta reformist-parlamentarist blok,
solun önemli bir bölümünü ard›ndan
sürüklemekle kalmad›, “müzmin
boykotçuluk” nedeniyle bir bak›ma
kendili¤inden bu rüzgar›n d›fl›nda
kalanlar›n bile örtülü biçimler içinde pratik
deste¤ini alm›fl oldu.

Baz› çevreler ise blokun ilkesel ve
ideolojik özünden ve ifllevinden çok
biçimlenifl tarz›na iliflkin elefltirileri öne
ç›kard›lar. Seçimleri izleyen günlerde
baflka biçimler içinde fakat özünde ayn›
türden bir cepheleflme önerdiler. Bir de
flimdi oldu¤u gibi “Karayalç›n engeli”ne
tak›l›p da bu engel nihayet afl›ld›¤›nda ise
bu kez liste pazarl›klar›na iliflkin zaman
s›k›fl›kl›¤›na kurban gidenler vard›.
Böylelerininki, flimdi de dikkate de¤er yeni
bir örne¤ini görmekte oldu¤umuz gibi,
reformizme karfl› ilkesel bir tutumdan çok
iflin içinde dolays›z olarak düzen
partilerinin bulunmas›na duyulan politik ve
psikolojik bir tepkinin ifadesiydi. Refor-
mist-parlamentarist platformun kendisi
sorun olmuyor, ama bizzat bu platformun
ilkesel ve mant›ksal bak›mdan olanakl› ve
zorunlu hale getirdi¤i sosyal-demokrat
çevrelerle ittifaka tepki gösteriliyordu.
Bunun ilkesel bir muhalefet noktas›
olmad›¤›n› 3 Kas›m’da SHP’ye muhalefet
edip de 28 Mart’ta bu kez onu sorunsuz
olarak benimseyen EMEP örne¤i üzerinden
somut olarak görmüfl bulunuyoruz.
(Nitekim hala da Karayalç›n engeline
tak›lanlar, bugün gelinen yerde,
itirazlar›n›n ilke olarak sosyal-
demokratlarla ittifaka de¤il fakat ittifaktaki
“hegemonya sorunu”na oldu¤unu,
baflkalar›n› “gerçe¤e sayg›”ya ça¤›r›rlarken
dile getirmifl bulunuyorlar. Bu, gelecekteki
benzer bir engelin afl›lmas›n› bugünden

kolaylaflt›rmaya yönelik temel önemde bir
ön ad›m say›lmal›d›r).

 Sonuçta, 3 Kas›m sürecinde, hala da
iyi-kötü devrimcilikte ›srar etme gayretinde
olan geleneksel halkç› ak›mlar›n neredeyse
tümünde, sorunu tarihsel anlam›, ideolojik-
ilkesel özü ve güncel politik ifllevi
üzerinden de¤erlendiren ve bunu
gerektirdi¤i etkili bir mücadelenin konusu
haline getiren aç›k ve ilkeli bir tutuma
rastlanmad›. Bunu rastlant› saym›yoruz ve
küçük-burjuva demokrasisinin bir yönüyle
her zaman liberalizme aç›k yap›sal
ideolojik kimli¤inden ayr› görmüyoruz.

Reformist solun düzen soluyla

tarihi buluflmas›

fiimdi 28 Mart yerel seçimleri
sürecindeyiz ve benzer bir durumla bir kez
daha yüzyüzeyiz. 3 Kas›m’dan farkl›
olarak bu kez “boykotçu” bir kesimin
bulunmamas›, al›nan ve al›nacak olan
tav›rlara apayr› bir anlam ve önem
kazand›r›yor. Öte yandan reformist blokun
yap›s›nda esasa iliflkin baz› yeni geliflmeler
var. Bunlar daha net de¤erlendirmeler
yapmay› alabildi¤ine kolaylaflt›ran bir
aç›kl›kta ve kesinlikte oldu¤u ölçüde,
al›nan ve al›nacak olan tav›rlar apayr› bir
anlam ve önem kazan›yor.

Sözünü etti¤imiz yeni geliflmelerin
ilki, Kürt hareketinin Kongra-Gel’le
birlikte yapt›¤› aç›l›mlard›r. Devrimin ve
devrimci s›n›f mücadelesinin kategorik
olarak reddine dayanan, Kürt
burjuvazisinin siyasal hareketi haline
gelmekte ve Kürt sorununun çözümünde
Amerikanc› çizgiye oturmakta ifadesini
bulan bu aç›l›mlar›n anlam›, ne iyi ki çok
kimse taraf›ndan art›k aç›kça teflhis edilip
net tan›mlamalara konu edilebiliyor. Fakat
bu kadar› sorunu çözmüyor, geliflmeler
karfl›s›nda al›nan tav›rlar›n gerçek mahiyeti
hakk›nda kendi bafl›na herhangi anlam
tafl›m›yor. Zira yaflanmakta olan bir köklü
bir de¤iflim üzerine genel tahliller, pratikte
de ortaya bir tak›m siyasal sonuçlar
ç›karabilmelidir. Yoksa tahliliniz en iyi
durumda anlams›z bir süs olarak kal›r,
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gerçekte ise
sizin kendi
gerçek
konumunuzu ve
tutumunuzu
gizleyen
aldat›c› bir örtü
ifllevi görür.
E¤er siz bir
ak›m›n art›k
net bir biçimde
burjuva bir
çizgiye
oturdu¤unu ve biricik varl›k nedeni olarak
kalan Kürt sorununda da Amerikanc› bir
çizgiye kayd›¤›n› söylüyorsan›z, öte
yandan kendiniz emekçi s›n›flar› ve
ezilenleri temsil etmek iddias›ndaysan›z, bu
durumda yapman›z gereken, sözünü
etti¤iniz de¤iflimi yaflayan ak›m›n kitleler
önünde maskesini indirmek, emekçileri
burjuva gerici tuzaklara karfl› uyarmak ve
onlar› devrimci çözüm çizgisine çekmek
olmal›d›r. Tahlillerinizden ç›kan politik
sonuçlar bunlar olmuyorsa e¤er, bu
durumda siz ya kuyrukçu budalalar, ya da
daha da kötüsü politik düzenbazlar
konumundas›n›z demektir.

Kürt hareketinde ‹mral› süreciyle
bafllayan düzenle ve devletle bar›flma ve
bütünleflme çizgisi, Kongra-Gel’le birlikte
art›k bütün mant›ksal sonuçlar›na varm›fl
bulunmaktad›r. Bu çizgiye oturmufl bir
Kürt hareketi için flimdi temel önemde
sorun, Türk burjuvazisiyle iliflkilerini
onarmak, düzen nezdinde burjuva bir
siyasal güç olarak meflrulaflmakt›r. Onun
gündemdeki yerel seçimlerden bekledi¤i en
önemli siyasal sonuç da kendi cephesinden
yerinde bir tutumla budur zaten. Bu
beklenti SHP gibi tabans›z ama devletle
ba¤lant›l› bir partinin çat›s›na neden bu
denli kolay raz› olanabildi¤ini de
aç›klamaktad›r. Kürt burjuva hareketinin
bu tercihini anlafl›lmaz bulanlar, ona hala
geçmiflten kalma yarg›larla (ki bunlar art›k
gerçe¤e dosdo¤ru bakmay› engelleyen
önyarg›lard›r) bakmaktan kurtulamayanlar
olabilir ancak. Kaba ve ç›plak gerçeklerin
a¤›rl›¤› alt›nda onun burjuva bir s›n›fsal

Kürt hareketinde ‹mral› süreciyle bafllayan düzenle
ve devletle bar›flma ve bütünleflme çizgisi, Kongra-
Gel’le birlikte art›k bütün mant›ksal sonuçlar›na

varm›fl bulunmaktad›r. Bu çizgiye oturmufl bir Kürt
hareketi için flimdi temel önemde sorun, Türk

burjuvazisiyle iliflkilerini onarmak, düzen nezdinde
burjuva bir siyasal güç olarak meflrulaflmakt›r. Onun

gündemdeki yerel seçimlerden bekledi¤i en önemli
siyasal sonuç da kendi cephesinden yerinde bir

tutumla budur zaten.

kimli¤e ve
Amerikanc›
çözüm
eksenine
oturdu¤unu
söylemek
zorunda kal›p
da bunun
politik anlam›
ve sonuçlar›
üzerine bir
an durup
düflünmeyenler,

kendi budalal›klar›n› Kürt hareketine
yükleyerek, böylece güya onu elefltirip
uyard›klar›n› sanabilmektedirler.

‹kinci bir önemli geliflme bundan daha
az önemli de¤ildir ve 12 Eylül’le bafllayan
tasfiyeci çürümenin sonucu olarak ‘90’l›
ilk y›llardan itibaren küçük-burjuva
devrimcili¤inden küçük-burjuva reformist
bir çizgiye kaym›fl bulunan ak›mlarla
ilgilidir. Genel planda reformist bir çizgiye
kaymakla birlikte bafllang›çta kendini daha
çok parlamento d›fl› muhalefet oda¤› (tüm
bileflenleriyle eski ÖDP) ya da iflçi
hareketi eksenli sol liberal bir iflçi partisi
(EMEP) olarak gelifltirmek isteyen bu
ak›mlar, bu çizgide ilerledikçe fakat
buradan sonuç alamad›klar›n› gördükçe,
kaç›n›lmaz olarak yeni aray›fllara
yöneleceklerdi. ‹lk ad›mlar parlamento d›fl›
muhalafet oda¤› ya da iflçi hareketi eksenli
sol parti gibi çekicili¤i ölçüsünde masum
temalar üzerinden at›lm›fl olsa da, her
reformist konum ve kimlik, do¤as› gere¤i
parlamenter platformlarda kendini ifade
etmeyi ve güç olmay› gerektirir.
Parlamenter politika ve zeminler
reformizmin temel varolufl kofluludur,
bunsuz reformizm yaflam gücü bulamaz.
Reformist kimli¤e oturmufl ak›mlar da
geçici aflamalar›n ard›ndan bu olmazsa
olmaz yaflam zeminine oturmak
zorundayd›lar. Ne var ki utanç verici bir
tasfiye, terbiye ve dejenerasyon sürecinin
ürünleri olarak onlar için bu zemine
ulaflmak, hele de günümüz Türkiye’sinde,
kolay bir ifl de¤ildi. Hem kitlelere güven
verecek politik ve moral koflullardan
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yoksundular ve hem de önlerinde afl›lmas›
gerçekten zor baraj engeli vard›.

Zorlu¤u onlar pay›na Kürt hareketi
cephesindeki bafldöndürücü geliflmeler
çözdü. Kürt hareketindeki h›zl›
liberalleflme reformistler için yeni politik
olanaklar anlam› kazand›kça, buna bir de
burjuva siyasetindeki afl›r› parçalanma ve
güçten düflmenin k›flk›rtt›¤› hayaller
eklenince, parlamenter alanda siyaset
yapma hevesi h›zla büyüdü ve tüm öteki
misyonlar bir yana itilerek, bu kayg›
siyasal varolufl ekseni haline getirildi.
Dünün devrimci ak›mlar›ndan do¤mufl
reformist solun burjuva parlamentarizmine
büyük tarihi s›çray›fl› böyle gerçekleflmiflti.
Üstelik daha ilk ad›m›nda “‹ktidara
yürüyoruz!” nidalar› eflli¤inde.

3 Kas›m seçimlerinin buna vesile
oldu¤unu biliyoruz. fiimdi ise 28 Mart
yerel seçimleri sürecindeyiz ve reformist
solun o günden bugüne epeyce yol
katetdi¤ini görüyoruz. Y›llard›r gözü kapal›
Avrupac› olan, Avrupa’dan Türkiye’ye
demokrasi ve Kürt sorununa demokratik
çözüm bekleyen Kürt hareketinin Kongra-
Gel’le birlikte Amerikanc› bir burjuva
çizgiye oturmas›n›, bunu da devrimci
düflünce ve de¤erlere cepheden bir
sald›r›yla birlefltirmesini hiçbir biçimde
sorun etmedi reformist sol. Etmesi için de
bir neden yoktu. Öncelikle politikada Kürt
hareketinin kitle ve oy deste¤ine ba¤lanan
umutlar, yani kabaca küçük-burjuva
pragmatizmi buna engeldi. ‹kinci olarak
ise Kürt hareketinin Amerikanc›l›¤› de¤ilse
bile, devrimin, devrimci fliddetin ve
devrimci s›n›f mücadelesinin kategorik
reddine dayal› yeni çizgisi ilkesel yönden
reformistler için bir sorun oluflturamazd›.
Zira bu konularda onlar›n samimiyetsizce
ve sinsice yapt›¤›n› Kürt hareketi yaln›zca
aç›ktan ve yüreklice yap›yordu. Böylece
bir bak›ma alan› onlar için de düzlemifl
oluyordu.

Kürt hareketini bu yeni konum ve
kimli¤i ile “stratejik bir müttefik” olarak
benimsemifl bulunan reformist sol ak›mlar,
3 Kas›m’la birlikte gürültülü biçimde
oturduklar› parlamentarizm çizgisinde

gelinen yerde yeni mesafeler alm›fl
durumdalar. Yerel seçim süreci buna
tan›kl›k etmektedir. Reformist sol belediye
seçimlerinde baflar› sa¤lamay› “yerel
iktidarlaflma” olarak tan›mlam›fl
bulunmaktad›r ve bunu da genel seçimler
yoluyla “genelde iktidarlaflma”n›n ilk
basama¤› olarak görmektedir. ‹ngiliz
fabianc›l›¤›n›n bu günümüz Türkiye
versiyonu, en kaba türden bir burjuva
liberalizmidir ve düzenle bar›flma ve
bütünleflme sürecinin denilebilir ki
zirvesidir.

Kürt hareketindeki ve reformist soldaki
bu iki
geliflme bir
arada,
reformist
blokun 3
Kas›m’a
göre daha
da sa¤a
kayd›¤›n›n
dolays›z
göstergeleri-
dir. Nitekim
3 Kas›m’da
Karayalç›n’la
gerçeklefle-
meyen
ittifak›n bu
kez kolayca
gerçeklefle-
bilmesinin
gerisinde de
bu vard›r. 3
Kas›m’da
Karayalç›n’›
sorun eden
EMEP bu
kez böyle
bir sorun
yaflamam›fl, yaln›zca hangisi amaca daha
uygun olur gibi masum oldu¤u kadar pek
de makul bir pratik gerekçeyle, SHP’nin
çat› partisi olmas›na pratik yönden
muhalefet etmekle yetinmifltir. DEHAP ise
öteki ortaklar›n bu alanda sa¤lad›klar›
manevra olanaklar›na ra¤men, SHP çat›s›n›
sorun etmek bir yana, onu gönüllü olarak

Kürt hareketindeki h›zl›
liberalleflme reformistler
için yeni politik olanaklar
anlam› kazand›kça, buna
bir de burjuva
siyasetindeki afl›r›
parçalanma ve güçten
düflmenin k›flk›rtt›¤›
hayaller eklenince,
parlamenter alanda
siyaset yapma hevesi h›zla
büyüdü ve tüm öteki
misyonlar bir yana
itilerek, bu kayg› siyasal
varolufl ekseni haline
getirildi. Dünün devrimci
ak›mlar›ndan do¤mufl
reformist solun burjuva
parlamentarizmine büyük
tarihi s›çray›fl› böyle
gerçekleflmiflti. Üstelik
daha ilk ad›m›nda
“‹ktidara yürüyoruz!”
nidalar› eflli¤inde.
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benimsemifl bulunmaktad›r. Kuflkusuz o
bunu teslimiyetinden ya da budalal›¤›ndan
de¤il, fakat yaln›zca mevcut koflullardaki
siyasal hesaplar›na daha uygun buldu¤u
için, son derece bilinçli bir tutumla
yapm›flt›r.

At›lan ad›mlar›n anlam›n› ve elbette
vehametini vurgulamak kayg›s›yla, bugüne
kadar daha çok Karayalç›n’›n Kürt
liberallerini ve reformist solu düzen
kanallar› içine çekmekle iyi ifl baflard›¤›
gerçe¤i öne ç›kar›ld›. Oysa ayn› gerçe¤in
öteki yüzü, düzen kanallar› içine
çekilenlerin, ilkin
yaflad›klar› ideolojik-
politik evrim ve
de¤iflimle buna
fazlas›yla haz›r hale
gelmifl bulunduklar›
ve ikinci olarak ise,
bunu öznel planda
da gönüllü olarak
arzulad›klar›d›r.
Sorunun bu yan›n›
gözden kaç›ranlar,
Kürt liberallerini ve
Türkiyeli
reformistleri
Karayalç›n taraf›ndan kolayca aldat›lan
budalalar yerine koyanlar, gerçekte böylece
kendi budalal›l›klar›n› d›fla vurmufl olurlar.
Ortada taraflar›n anlam›n› çok iyi bildikleri
ve karfl›l›kl› olarak kendi siyasal ç›kar,
hesap ve tercihlerine uygun bulduklar›
bilinçli tercihler ve ad›mlar var. Herkesin
öncelikle bunu anlamas› ve gelinen yerde
bunun gerektirdi¤i politik-pratik tutumlarda
netleflmesi gerekiyor.

Böylece, devrimci olmak iddias›
tafl›yan ve iyi-kötü hala da bu konudaki
hassasiyetlerini koruyan halkç› küçük-
burjuva ak›mlar›n yaflananlar karfl›s›ndaki
tutumlar›na dönmüfl oluyoruz.

Küçük-burjuva demokratizminin

 “fleytan tafllama”s›

Karayalç›nlar’la ayn› platformda
buluflabilme olgusundan hareketle reformist

At›lan ad›mlar›n anlam›n› ve elbette
vehametini vurgulamak kayg›s›yla, bugüne

kadar daha çok Karayalç›n’›n Kürt
liberallerini ve reformist solu düzen

kanallar› içine çekmekle iyi ifl baflard›¤›
gerçe¤i öne ç›kar›ld›. Oysa ayn› gerçe¤in

öteki yüzü, düzen kanallar› içine
çekilenlerin, ilkin yaflad›klar› ideolojik-

politik evrim ve de¤iflimle buna fazlas›yla
haz›r hale gelmifl bulunduklar› ve ikinci

olarak ise, bunu öznel planda da gönüllü
olarak arzulad›klar›d›r.

soldaki çürümenin vard›¤› boyutu
vurgulamak, bunun vehametini ilerici
kitleler ve samimi devrimciler önünde
ortaya koymak elbette belli bir önem ve
anlam tafl›yor. Ama e¤er bu yerinde çaba,
reformist sol partilerin kendi gerçek
konum ve kimlikleri üzerinde durmaktan
ve bunun gerektirdi¤i tutumlar› almaktan
yan çizmenin dayana¤› haline gelirse
amac›ndan sapar, böylece, üzerinde önemle
durulmas› gereken büyük bir tutars›zl›¤›n
zemini, bundan da öte kaba bir
oportünizmin masum örtüsü haline gelir.

Halihaz›rda halkç›
küçük-burjuva
demokratizminin
önplandaki
temsilcilerinde
durum budur. Bu
kesimden Kürt
liberallerine ve
reformist sola
yöneltilen
elefltirilerin ekseni
Karayalç›n’la
ittifaka yöneliktir.

Peki Kürt
liberalleri ve

reformist sol Karayalç›n’la ittfak
kurmasalard› ne olacakt›? Bu durumda
onlara, onlar›n oluflturdu¤u reformist-
parlamentarist bloka karfl› nas›l bir tav›r
al›nacakt›? Bu sorunun iki boyutlu yan›t›
flimdiden orta yerde duruyor.

‹lkin, küçük-burjuva elefltiricilerin bir
kesimi aç›kça ve öteki bir kesimi nispeten
daha örtülü bir biçimde, reformist solu,
devrimciler olarak kendileri dururken
neden düzen soluyla ittifak kurmak yoluna
gidildi¤i noktas›ndan elefltirmektedirler. Bu
elefltiriyi yapanlar, mevcut durumu, ilerici,
anti-faflist, devrimci güçlerin bölünmesi ve
böylece bir kesiminin düzen solununu
yede¤i haline gelmesi olarak
nitelemektedirler. Bunun anlam› aç›kt›r;
kendileri SHP’siz bir ittifaka haz›rd›rlar,
fakat reformist sol ile Kürt liberalleri
kendileri yerine düzen solu ile ittifak›
tercih ettikleri için sonuçta bu
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gerçekleflememektedir.
‹kinci olarak ise, bu ayn› çevreler

buna ra¤men belli koflullarla reformist
bloku ya da onun tek tek adaylar›n›
destekleyeceklerini aç›klam›fl bulunuyorlar.
Bu koflullar her birine göre
de¤iflebilmektedir. Baz›lar› SHP’nin çat›
partisi ifllevi görmedi¤i yerlerde, somut
duruma göre reformist solun adaylar›n›
destekleyebilecekler (TKP/ML). Di¤er
baz›lar›, benzer bir tutumu, SHP’nin biçim
olarak ittifak içinde görünmedi¤i kimi
yerlerde reformist sol blok adaylar›n›n
desteklenmesi üzerinden göstermektedirler
(MLKP). Baz›lar› ise, SHP’nin çat› partisi
ifllevi gördü¤ü yerlerde bile adaylar›n
durumuna somut olarak bakacaklar›n› ve
tercihlerini buna göre yapacaklar›n› (bu
arada de¤erlendirme ve tercih
sorumlulu¤unu da mahalli kadrolara
b›rakarak) söyleyebilmektedirler (MKP).
(Geçmifl tutumlar› buradaki örneklerden
farkl› bir davran›fl vaadetmese de yerel
seçimlerle ilgili olarak henüz somut tutum
aç›klamam›fl bulunanlar›n durumu üzerinde
do¤al olarak durma olana¤›ndan yoksunuz).

Sonuçta halihaz›rda tutum
aç›klayanlar›n tümü de, tutumlar›n›n
reformist sola ve Kürt liberallerine de¤il
fakat SHP’ye ve dolay›s›yla onunla ittifaka
karfl› oldu¤unu, böylece pratik yönden de
ortaya koymufl olmaktad›rlar. Bu sonuç ve
tablo, hala devrimci olmak iddias› tafl›yan
ve iyi-kötü bu konumda direnmeye de
çal›flan küçük-burjuva halkç› ak›mlar›n
düzenle bütünleflme çizgisindeki reformist
sola karfl› esasa iliflkin ilkesel bir tav›r
almak tutum ve yetene¤inden yoksun
oldu¤unu göstermektedir. Karayalç›n’›n
kirli geçmifli, bu çevreler için sorunun
özünden uzak durman›n bir olana¤›na
dönüflmüfl bulunmaktad›r. Onlar soruna,
burjuva s›n›f çizgine kaym›fl Kürt
liberallerini ve tasfiyeci çürümeyi gelinen
yerde düzenle bütünleflmeye vard›rm›fl
reformist solu Karayalç›nlar’la buluflturan
köklü konum ve tutum de¤iflikli¤i
üzerinden bakacaklar›na, bundan hareketle
as›l sald›r› oklar›n› bu ak›mlara

yönelteceklerine, Karayalç›n üzerinden
fleytan tafllama yolunu tutuyorlar. Bu
eksene oturan gürültülü elefltirilerle
gerçekte kendi oportünizmlerini gizlemeye
çal›fl›yorlar. Dahas› var. Seçimler gibi
temel bir siyasal plaformda adaylara göre
de¤il fakat partilere ve programlara göre
tutum saptan›r. Oysa ayn› çevreler bu basit
gerçe¤i unutarak, uygun adaylar›
desteklemek ad› alt›nda, gerçekte refofmist
bloka siyasal destek veriyorlar. (Partilere
de¤il de adaylara destek solda geçmiflten
beri baflvurulan oportünist bir tutum
örne¤idir ve partilere verilmifl dolayl›
deste¤in bir örtüsünden baflka bir fley
de¤ildir).

Tasfiyeci süreçlerin bas›nc› alt›nda

ideolojik kan kayb›

Bu kaba opotünist tutars›zl›k bir
rastlant› de¤ildir. Bunu salt bu hareketlerin
yap›sal ideolojik zaaflar›yla izah etmek de
yeterli de¤ildir. Zira bu çevrelerin hiç
de¤ilse bir k›sm› bu ayn› konularda yak›n
geçmiflte hala devrimci bir hassasiyet
içindeydiler. Bugünkü durum, özellikle
Kürt hareketindeki geliflmelerle birlikte son
y›llarda apayr› bir güç kazanan tasfiyeci
süreçlerin bas›nc› alt›nda yaflanan ideolojik
kan kayb›ndan ve politikada sa¤a
savrulmadan ayr› ele al›namaz. ‹lkesel ve
politik tutumlarda yaflanan belirgin
de¤iflimi kestirmeden görebilmek için, bu
ayn› ak›mlar›n örne¤in ‘90’l› y›llar›n
bafl›nda, hatta ortalar›nda, benzer
konumdaki reformist bir ak›ma nas›l
yaklaflt›klar›na dönüp bakmak yeterlidir.
Sözkonusu gruplar›n temel programat›k
metinleri, bu karfl›laflt›rmay› yapabilecek
dolays›z belgeler olarak, bugün hala fiili
de¤ilse bile resmi geçerlili¤ini koruyarak
orta yerde duruyor.

Öte yandan, ‘95 seçimlerinde, HADEP
çat›s› alt›nda oluflan “sol blok”a karfl›, tüm
tutars›z ve bulan›k yönlerine ra¤men
sonuçta bizzat bu çevreler taraf›ndan
al›nan tutumlar var önümüzde. O dönem
HADEP’in gerisinde devrimci bir Kürt
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hareketi duruyordu. fiimdi ise DEHAP’›n
gerisinde, devrimi terketmekle kalmam›fl,
devrime ve devrimci s›n›f mücadelesi
düflüncesine savafl açm›fl; umutlar›n› ABD
ve AB’ye ba¤lam›fl; emperyalizmin
de¤iflti¤ini, “demokratik” ve “uygar” bir
kimlik kazand›¤›n›, Irak’a müdahale
üzerinden Ortado¤u’ya demokrasi getirmek
için seferber oldu¤unu savunabilen, Kürt
sorununu ise en dar ve k›s›r biçimiyle
burjuva milliyetçi bir çizgiye indirgemifl
bulunan burjuva liberal bir ak›m duruyor.
O gün arkas›nda devrimci bir Kürt
hareketi durdu¤u halde HADEP çat›s›n›
sorun edebilenler, bugün arkas›nda
devrimcilikle her türlü ba¤›n› koparm›fl
liberal tasfiyeci bir ak›m durdu¤u halde
DEHAP’› sorun etmiyorlar da, sol liberal
ak›mlardan oluflan bir ittifak iliflkisi içinde
kendilerini bulmaktan, salt Karayalç›n
faktörü sayesinde kurtulabiliyorlar.
(Buradan bak›ld›¤›nda, Karayalç›n’› günah
keçisi haline getirenlerin iflin asl›nda ona
borçlu olduklar› bile söylenebilir).

Öteki reformist sol çevrelerin o günden
bugüne düzenle bar›flma ve bütünleflme
yolunda katettikleri mesafe üzerinde
durmaya ise gerek yok. Bu ak›mlar›n nas›l
bir duruma düfltüklerini görebilmek için
Karayalç›nlar’la ittifak kurmalar›na ya da
Amerikanc› Kürt liberal çevreleriyle bu
denli içli d›fll› olmalar›na de¤il, daha
dolays›z bir gösterge olarak, yerel seçimler
üzerinden ortaya koyduklar› kendi politik
yaklafl›mlara bakmak yeterlidir. Onlar
beldiye seçimleri üzerinden kitlelerin
karfl›s›na “yerel iktidarlaflma” iddias›yla
ç›kabiliyorlar ve bunun genel seçimlerle
gelecek bir “genel iktidarlaflma”n›n da
yolunu açaca¤›n› söyleyebiliyorlar. Bu su
kat›lmam›fl bir burjuva liberal parlamenter
çizgidir ve ortada Karayalç›nlar ve Kürt
liberalleri olmasa bile bir seçim
platformunda kendileriyle paylafl›lacak
hiçbir ortak nokta kalmad›¤›n›n en
dolays›z bir göstergesidir. Ama tüm
söylemler ve sitemler gösteriyor ki, bu
aç›k liberal konumlan›fla ra¤men bu
çevreler kazara Karayalç›nlar’la ittifak

kurmaktan geri durabilseler, devrimci
olmak iddias› tafl›yan birileriyle ortak bir
seçim platformunda kolayca
buluflabileceklerdir. Kald› ki, genel planda
Karayalç›nlar’la ittifaka ra¤men bu
ittifak›n biçim olarak yans›mad›¤›
yerelliklerde, bu kaba liberal platformlar›na
ra¤men devrimci olmak iddias› tafl›yan
baz› çevrelerin deste¤ini flimdi de
alabilmektedirler.

Seçimler ve devrimci

siyasal tutum

Sorunun bir de seçim denilen siyasal
olaya yaklafl›mla ilgili temel önemde bir
boyutu var. Tüm göstergeler, ortaya
konulan tüm görüfl ve de¤erlendirmeler,
halkç› küçük-burjuva oportünizminin
burjuva temsili kurumlara yönelik
seçimlere yaklafl›m konusunda ilkesel
aç›kl›klardan yoksun oldu¤unu ortaya
koymaktad›r. ‹lkesel yaklafl›m
yoksunlu¤unun halkç› küçük-burjuva
oportünizmini düflürdü¤ü durumun
vehametini gösterebilmek için öncelikle
seçimler sorununa yaklafl›mla ilgili baz›
temel önemde gerçekleri yeniden
hat›rlatal›m.

Seçimler, partilerin kendi ba¤›ms›z
kimlikleri ve programlar›yla kitlelerin
karfl›s›na ç›kt›klar› siyasal zeminlerdir. Her
parti toplumu ve kitleleri ilgilendiren temel
ve güncel sorunlar nelerse onlara iliflkin
çözüm program› ve politikalar›yla kitlelerin
karfl›s›na ç›kar ve deste¤ini talep eder.
Burjuva politikas›ndaki dejenerasyon,
burjuva partilerinin politik propagandalar›n›
daha çok da flah›slar üzerinden reklam ve
imaj flovlar›na indirgemesi olgusu, bu
temel önemde politik gerçe¤in önemini
hiçbir biçimde de¤ifltirmez ya da azaltmaz.
Hele de sözkonusu olan devrimci
partilerse. Devrimci partiler her koflulda
kitlelerin karfl›s›na, temel iktisadi, sosyal
ve siyasal sorunlara bak›fllar›, bunlar›n
çözüm yolu ve yöntemlerine iliflkin
görüflleri her neyse onlarla ç›karlar.

Ekim’in geçen say›s›nda bu temel



ilkesel yaklafl›m flöyle formüle edilmiflti:
“Komünistler için seçim çal›flmalar›

tümüyle devrimci s›n›f mücadelesine iliflkin
genel hedef ve görevlere tabidir; onlar
seçim atmosferinden, kitleleri devrimci
hedeflere kazanman›n, onlar›n birli¤ini,
örgütlenmesini ve mücadelesini bu
do¤rultuda gelifltirmenin bir olana¤› olarak
yararlanmaya bakarlar. Bu çerçevede,
kitlelerin karfl›s›na düzenin yasall›k
cenderesine ve seçimlere uyarlanm›fl güdük
seçim platformlar› ve bildirgeleriyle de¤il,
kendi ba¤›ms›z devrimci s›n›f program›yla,
bunun döneme uyarlanm›fl ve güncel
devrimci görevlere ba¤lanm›fl popüler
aç›klamalar›yla ç›karlar.” (Say›: 233,
Ocak 2004, Baflyaz›)

Bu yaklafl›m seçim ittifaklar›n›
engellemez; fakat düzene karfl› devrim
alternatifine dayal› bir platformu, olanakl›
bir seçim ittifak›n›n tart›fl›lamaz ana ekseni
olarak flart koflar. Yani seçimler vesilesiyle
kurulacak ittifaklar›, seçimlere kat›lmaktan
beklenen devrimci amaçlardan ayr›
düflünüp ele almak olana¤› yoktur. Bunun
gerisindeki herfley, devrimci bir partinin
burjuva seçim mekanizmas›na kat›lmas›n›
anlams›z k›lar ya da amac›ndan sapt›r›r.
Bu durumda seçimler, devrimci amaçlar
için bir araç olmaktan ç›kar, kendi içinde
bir amaç haline gelir. Burjuva
parlamentosunda ya da öteki temsili
kurumlarda koltuk kapmak kayg›s›n›n
egemen hale geldi¤i opotünist parlamenter
bir giriflim olarak yozlafl›r.

Bu temel önemde ilkesel yaklafl›mdan
ç›kan pratik sonuca gelince. Güncel
olaylar›n ak›fl› içinde flu veya bu politik
geliflme, elbette reformist sol ak›mlarla
geçici bir iflbirli¤ini gerektirebilir, siyasal
mücadelede bundan kaç›n›lamaz. Fakat
seçimler asla bu türden platformlar
de¤ildir. Devrimci partilerin görevi,
seçimleri; kitleleri düzen içi çözümlere,
parlamenter hayallere karfl› uyarmak,
onlara sorunlar›n gerçek kayna¤› olarak
kurulu düzeni ve gerçek çözüm yolu
olarak da kurulu düzenin devrimci
yollardan afl›lmas› gerçe¤ini gösterebilmek,

böylece onlar› parlamenter hayallerin
sersemletici etkilerinden koruyarak
devrimci s›n›f mücadelesi yoluna
yöneltmek için bir f›rsat ve araç olarak
kullanabilmektir. Yineliyoruz; bu
seçimlerdeki herhangi bir ittifak ya da
iflbirli¤inin de asgari kofluludur ve
devrimci platformla parlamenter reformist
platformu ay›ran temel ölçüttür. Bu ölçüt
bir yana b›rak›ld›¤›nda, devrimci olanla
reformist olan
aras›ndaki
uçurum
kaybolmakla
kalmaz,
seçimlere
kat›l›m tüm
devrimci
anlam›n› ve
amac›n›
yitirerek,
burjuva
parlamenter
bir çerçeveye
oturur ve
fazla oy
almak,
temsili
kurumlarda
daha fazla
koltuk
kapmak
yar›fl›na
dönüflür.

Bu
durumda,
varsayal›m
ki, bugün
reformist sol
bloku
oluflturanlar›n Karayalç›n’la ittiak› flu veya
bu nedenle gerçekleflmedi (Nitekim 3
Kas›m’da bunun somut örne¤ini gördük
de). Peki bu durumda de¤iflen ne olacak?
Reformizmi kendileri için bir kimlik haline
getirmifl bulunanlar, bu platformu bir yana
b›rakarak devrimcilerle birlikte devrimci
amaçlara yönelik bir seçim çal›flmas› içine
mi girecekler? Bu olamayaca¤›na göre,
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“Komünistler için
seçim çal›flmalar›

tümüyle devrimci s›n›f
mücadelesine iliflkin

genel hedef ve görevlere
tabidir; onlar seçim

atmosferinden, kitleleri
devrimci hedeflere

kazanman›n, onlar›n
birli¤ini, örgütlenmesini

ve mücadelesini bu
do¤rultuda gelifltirmenin

bir olana¤› olarak
yararlanmaya bakarlar.
Bu çerçevede, kitlelerin

karfl›s›na düzenin
yasall›k cenderesine ve

seçimlere uyarlanm›fl
güdük seçim platformlar›

ve bildirgeleriyle de¤il,
kendi ba¤›ms›z devrimci

s›n›f program›yla, bunun
döneme uyarlanm›fl ve

güncel devrimci
görevlere ba¤lanm›fl

popüler aç›klamalar›yla
ç›karlar.”



bunun olmas› eflyan›n tabiat›na ayk›r›
düfltü¤üne göre, Karayalç›nlar’dan bir
günah keçisi yarat›p onun flahs›nda fleytan
tafllamak niye? Bunun yerine, reformist
bloku kendi platformu ve kimli¤i
üzerinden suçlay›p kitleler önünde teflhir
etmek gerekmez mi? Kitleleri devrime
dayal› çözümlere kazanabilmenin, onlar›
devrimci s›n›f mücadelesi yoluna
yöneltebilmenin temel ön koflullar›ndan biri
tam da reformizmin maskesini düflürmek
de¤il midir? Tasfiyeci süreçlerin büyük bir
a¤›rl›¤a dönüfltü¤ü, tabandaki iyiniyetli
birçok devrimciyi ve ilerici emekçiyi
sersemletti¤i, tereddütlere düflürdü¤ü;
geçtik taban›, parti ve gruplar›n
tepesindekileri bile etkiledi¤i günümüz
koflullar›nda, parlamentarizme dayal›
tasfiyeci bir cereyan yaratmak isteyen
reformist ak›mlara karfl› böylesine bir
ilkeli ve etkili tutumun apayr› bir politik
önemi ve ifllevi yok mudur?

Geleneksel halkç› ak›mlardaki

liberal damar

Bu son noktadan hareketle soruna bir
de güncel boyuttan bakal›m. Düzen
politikalar› ikincil önemde bir-iki sorun
hariç ayn› program ekseninde tekleflmifl
bulunuyor. Bu bize burjuva siyasetindeki
t›kan›kl›¤›n ve çöküflün de bir aç›klamas›n›
veriyor. Ayn› programda tekleflmifl
bulunmak, bu program› uygulayanlar›
bitiriyor ve s›ras›n› bekleyenleri ise bu
ayn› program hakk›nda tek kelime
muhalefet edemez duruma düflürüyor. Bu,
düzen politikas›n›n karfl›s›na devrim pro-
gram› ve politikalar›yla ç›kmak için son
derece elveriflli bir nesnel zemin anlam›na
geliyor.

Oysa tam da böyle bir dönemde,
karfl›-devrimin iki ony›l› bulan sistematik
bas›nc› alt›nda terbiye edilmifl ve düzen
platformuna çekilmifl reformist sol, “AKP
karfl›tl›¤›”na dayanan ve burjuva
parlamenter hayallere oturan bir tutumla
kitlelerin karfl›s›na ç›k›yor. Düzenin
mevcut yap›s› ve iflleyifli içinde bir baflka
alternatif bulundu¤u yan›lsamas› yarat›yor.

Ve dahas›, bunu, solun genelini etkileyen,
ard›na takan ve kendi ekseninde
sürükleyen bir rüzgara dönüfltürerek
yapmaya çal›fl›yor. 3 Kas›m sürecinde
bunun nas›l baflar›ld›¤›n› biliyoruz. Ayn›
fley çok daha geri bir konum, kimlik ve
platform üzerinden flimdiki yerel seçim
sürecinde deneniyor ve yaz›k ki
reformizme karfl› devrimin bayra¤›n›
yükseltmekle yükümlü olanlar, bu ayn›
reformist cereyandan ancak Karayalç›n
faktörü sayesinde kendilerini
kurtarabiliyorlar. Karayalç›n engeli olmasa,
taktik esneklik ya da “solun hareket
alan›n› geniflletmek” gibi pek masumca
gerekçelerle, öteki baz› çevreler de bu
tasfiyeci platformda yer alacaklar ve solu
güç yapmak, “halklar›m›z ad›na bir rüzgar
estirmek” ad› alt›nda liberal solun
yelkenlerini fliflirecekler.

Bu çarp›c› olgu, tasfiyeci süreçlerin
geleneksel halkç› devrimci hareketten arta
kalanlarda yaratt›¤› tahribat›n da dolays›z
bir göstergesidir. 3 Kas›m ve 28 Mart
süreçleri geleneksel halkç› hareketteki
güçlü liberal damar›n kendini d›fla
vurmas›na vesile oldular. Yaflanan
belirsizlikler, tutars›zl›klar ve kaba
yalpalamalar bunun ürünüdür. Böyle bir
damar küçük-burjuva s›n›fsal-ideolojik
konum ve kimlik üzerinden halkç›
ak›mlarda yap›sal olarak zaten var ve
uygun koflullar olufltu¤unda kendini kaba
bir biçimde aç›¤a vurabiliyor. Komünistler
halkç› oportünizmin elefltirisi içinde bunun
bugüne kadar say›s›z örne¤ini ortaya
koydular. Bunu en tipik ve klasik örne¤i,
12 Eylül’ün hemen ard›ndan “proletarya
diktatörlü¤ünün bir biçimi” olarak görülen
bir iktidar düflüncesinden “Avrupa tipi
burjuva demokrasisi” düflüncesine
s›çrayabilen TDKP flahs›nda görülmüfl, bu
düflünsel s›çray›fl›n politik meyvesi ise
Ecevit CHP’si ile ittifak aray›fl› olmufltu.
Devrimci TDKP’den bugün dört dörtlük
bir burjuva parlamenter çizgiye oturmufl
reformist EMEP’i ç›karan iflte bu liberal
damard›r. Fakat TDKP, her zaman
vurgulad›¤›m›z gibi, geleneksel halkç›
hareketin gerçekte en ileri temsilcilerinden
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biriydi. Dolay›s›yla onda varl›¤›n› bu denli
çarp›c› biçimde ortaya koymufl bu liberal
damar, gerçekte halkç› ak›mlar›n tümü için
ortak bir özelliktir. Bu, küçük-burjuva
ideolojik-s›n›fsal kimlikle, yani temsil
edilen sosyal kategorinin ikili özelli¤i ile
ilgili bir yap›sal zaaft›r.

Bu liberal damar›n kendini d›fla
vuruflunun son derece ilginç, göze batan
ve gelinen yerde art›k traji-komik bir
görünüm kazanan güncel örnekleri de var.
(Komünistler 3 Kas›m seçimlerinin de
sundu¤u verilerden yararlanarak bu örnek
üzerinde de gere¤ince durmufl
bulunuyorlar). Düflünün ki, reformist blokta
yer almaya dünden haz›r olup da her
seferinde Karayalç›n engeli sayesinde
bunun d›fl›nda kalanlar, kal›r kalmaz bu
kez “ezilenler” ad›na “devrim ve
sosyalizm” bayra¤›n›n temsilcileri
misyonuna soyunabiliyorlar. Blokun içine
girilebilse halklar›m›z›n ilerici, anti-faflist,
emekten yana partileri olarak an›lacak olan
çevreler, blokun d›fl›na kal›n›nca bofl
hayaller yayan yasalc› reformist sol
partiler olarak suçlan›p öfkeli tepkilere
konu ediliyorlar.

Ayn› zaman dilimi içinde ayn› politik
gerçeklik üzerinden bu denli keskin bir
çeliflki sergilemek, içsellefltirilmifl bir
küçük-burjuva konum ve kimlik üzerinden
olanakl› olabilir herhalde. Böylelerine
basitçe flu sorular yöneltilebilir. Blokun
d›fl›nda kal›n›nca ezilenler ad›na
yükseltilen bayra¤› biliyoruz, peki ama
kazara Karayalç›nlar olmasa ve sözkonusu
blok içinde yer al›nsa, yükseltilecek bayrak
ne türden olacak? Bu durumda blokun
ortak bayra¤› hangi rengi tafl›yacak, ne
ad›na ve kimler ad›na yükseltilecek? Böyle
bir blokta “devrim ve sosyalizm”in
esamesi okunmad›¤›na göre, bu blokun
içinde devrim bir yana s›n›f mücadelesi
düflüncesini bile eskimifl bulan liberal ak›m
(Kürt hareketi) esas a¤›rl›¤› oluflturdu¤una
göre, sahi yükseltilecek bayrak ne ad›na
ve ne u¤runa olacak? Bu kadar kaba bir
tutars›zl›¤› ayn› zaman dilimi içinde
yaflayanlar, SHP’nin ortal›kta gözükmedi¤i
yerlerde bloku desteklemekle yine de bir

tutarl›l›k örne¤i sergiliyorlar. Bunu da bu
konuya de¤inmiflken hat›rlatm›fl olal›m.

Devrimin bayra¤›n› yükseklerde

tutmak sorumlulu¤u

3 Kas›m seçimleri reformist blokun
solun geneli üzerinde nas›l bir tasfiyeci
cereyan estirmek istedi¤ini somut olarak
ortaya koymufltu. Bunun bir istek olarak
da kalmad›¤›n›, birçok çevreyi ard›ndan
sürükledi¤ini, flu veya bu nedenle bu
sürükleniflin d›fl›nda kalanlardan bir
k›s›m›n›n bile dolayl› biçimlerde da olsa
ayn› etkiye kap›ld›klar›n biliyoruz. Bu
kadar› bafll› bafl›na önemli bir tahribat
say›lmal›d›r. Reformistler bunu bir de
umduklar› türden bir seçim baflar›s›na
dönüfltürmüfl olsalard›, as›l büyük tahribat›
o zaman yapacaklar, bayraktarl›¤›n›
yapt›klar› parlamentarizmi böylece solun
büyük bir bölümünde meflrulaflt›rma
olana¤› bulmufl olacaklard›.

Reformist sol 3 Kas›m’da
parlamentarizm üzerinden yapmaya
çal›flt›¤›n› flimdi onun yerel seçimlere
uyarlanm›fl versiyonu olan “belediye
sosyalizmi” üzerinden yapmaya çal›fl›yor.
E¤er bu flimdilerde sol hareket üzerinde 3
Kas›m’da yaratt›¤› türden bir cereyan
yaratm›yorsa, bunda bir kez daha
Karayalç›n faktörünün büyük bir rolü var.
Öylesine ki, bu çevreler böyle bir ittifak›,
öteki sol kesimler bir yana, kendi
tabanlar›na bile izah etmekte ve
benimsetmekte hala bir ölçüde
zorlan›yorlar.

Yine de bu, reformist solun
gündemdeki yerel seçimlerde oynamakta
oldu¤u tahrip edici rolü küçümsemeye yol
açmamal›d›r. Reformist sol birçok aç›dan
devrimci ak›mlardan daha güçlüdür,
kitlelere seslenmede daha genifl olanaklara
ve onlara ulaflmada daha rahat hareket
edebilme koflullar›na sahiptir. Devrimci
ak›mlar›n önemli bir bölümünün yerel
seçimlerdeki politikas›zl›¤› ve bunun ürünü
olan edilgen konumu, reformist sol için
ayr›ca önemli bir avantaj olmaktad›r.
Bütün bu üstünlükleri ve avantajlar›yla o
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kitlelerin karfl›s›na sol ad›na ç›kmakta,
onlara dayanaktan yoksun vaatlerde
bulunmakta, bofl hayaller yaymaktad›r.
Bunda baflar›l› oldu¤u ölçüde ise do¤an ve
do¤acak olan tahribat, dolays›z olarak
devrime ve devrimci s›n›f mücadelesine
zarar verecektir. Bunu anlamakta bir
güçlük yoktur san›yoruz.

Bu böyleyse e¤er, devrim davas›nda
samimi ve ciddi olan herkesin, yerel seçim
atmosferinde reformist ak›m karfl›s›nda
devrimin bayra¤›n› yükseltmek gibi temel
önemde bir sorumlulu¤u vard›r. TK‹P,
yerel seçimlere yaklafl›m›n›n esaslar›n›
ortaya koyarken, bu sorumlulu¤a flu
sözlerle dikkat
çekmiflti:

“Partimiz
kendi ba¤›ms›z
faaliyetini esas
almak ve
bugünden
bunun
örgütlenmesine
giriflmekle
birlikte,
olanakl› olan
her durumda,
öteki devrimci
güçlerle
iflbirli¤i için de
çaba
harcayacak, bu
konuda
sorumluluklar›na uygun davranacakt›r. Her
renkten burjuva ve küçük-burjuva reformist
parti, grup ve çevrelerin emekçilerin
karfl›s›na “sol alternatif” iddias›yla ç›kt›¤›
bir seçim döneminde, bu yönlü bir çaba
özellikle bir ihtiyaçt›r. Reformist
aldatmaca karfl›s›nda devrim ve sosyalizm
alternatifini öne ç›karan, kitlelere inanç ve
kararl›l›kla devrimci çözüm ve mücadele
yolunu gösteren, bunu devrimci s›n›f
mücadelesinin gelifltirilmesi somut hedefine
ba¤layan bir çabaya omuz vermek tüm
gerçek devrimcilerin görevidir.” (Say›:
233, Ocak 2004, Baflyaz›)

Bu ça¤r›ya henüz somut bir karfl›l›k
alabilmifl de¤iliz. Buna fazlaca

“Partimiz kendi ba¤›ms›z faaliyetini esas
almak ve bugünden bunun örgütlenmesine

giriflmekle birlikte, olanakl› olan her durumda, öteki
devrimci güçlerle iflbirli¤i için de çaba harcayacak,
bu konuda sorumluluklar›na uygun davranacakt›r.
Her renkten burjuva ve küçük-burjuva reformist

parti, grup ve çevrelerin emekçilerin karfl›s›na “sol
alternatif” iddias›yla ç›kt›¤› bir seçim döneminde, bu

yönlü bir çaba özellikle bir ihtiyaçt›r. Reformist
aldatmaca karfl›s›nda devrim ve sosyalizm

alternatifini öne ç›karan, kitlelere inanç ve
kararl›l›kla devrimci çözüm ve mücadele yolunu

gösteren, bunu devrimci s›n›f mücadelesinin
gelifltirilmesi somut hedefine ba¤layan bir çabaya
omuz vermek tüm gerçek devrimcilerin görevidir.”

flafl›rm›yoruz da. Zira flu veya bu devrimci
çevrenin bu tür bir ça¤r›ya kendi
cephesinden gerekli karfl›l›¤› verebilmesi
için, öncelikle yerel seçim dönemi ve bu
dönem içinde estirilen reformist cereyan›n
sol tabanda ve emekçiler üzerinde
yaratabilece¤i tahribat konusunda aç›k bir
de¤erlendirmeye sahip olabilmesi
gerekiyor. Yaz›k ki devrimci olmak
iddias›ndaki çevreler bir bütün olarak bu
konuda yeterli aç›kl›ktan yoksundurlar ve
dolay›s›yla bunun gerektirdi¤i pratik
çabalardan uzak kalmaktad›rlar. Onlar
Karayalç›nlar üzerinden fleytan tafllayarak
ve bu arada reformist adaylara hangi

koflullarda ne
türden bir
destek
vereceklerini
aç›klamay›
yerel seçim
politikas›
sanarak,
süreci
edilgence
izlemekle
yetinmektedirler.

Bu hofl
olmayan
tabloya
ra¤men TK‹P,
tüm devrimci
güç ve
çevrelere

ça¤r›s›n› buradan bir kez daha
yinelemektedir. Partimiz, kendi
cephesinden baflta iflçi s›n›f› olmak üzere
emekçiler önünde devrimin ve sosyalizmin
bayra¤›n› yükseltmek için azami bir çaba
içinde olacak, bu konuda güç ve
olanaklar›n› en etkin biçimde sefereber
edecek ve bunu, reformizmin maskesini
düflürmek, onun kitlelerde yaratmaya
çal›flt›¤› yan›lsamalar› k›rmakla
birlefltirecektir. Öte yandan, bu ba¤›ms›z
faaliyeti hiçbir biçimde zay›flatmaks›z›n,
devrimci çevrelere yöneltti¤i ça¤r›n›n
gerekleri do¤rultusunda da üzerine
düflenleri yapacakt›r.



S›n›f çal›flmam›z›n yeni
dönemi

Partimiz befl zorlu y›l› geride b›rakt›. Bu
befl y›l içerisinde yaflan›lan zorlu süreçlerde
verilen s›navlar, bizi bugün yeni bir aflamaya
getirmifl bulunuyor. Kendi zorlu ve sanc›l›
geliflme süreçlerimiz bak›m›ndan bir dönem
art›k kapanm›flt›r. Yeniden infla dönemi diye
adland›r›labilecek bu süreç esas› yönünden
belli bir baflar›yla geride b›rak›lm›flt›r.

Zorlu bir sürecin geride kalmas›

‘98 Kas›m’›nda partinin ilan›ndan sonra
hareketimizi hedefleyen sistematik sald›r›lar
bir yana, genel s›n›f hareketi için de geride
kalan bu befl y›l çok yönlü kay›plar›n
yafland›¤› bir dönem oldu. Tüm bu süreç
içerisinde iflçi ve emekçi hareketi, sald›r›lara
etkin bir karfl› koyma gücü göstermek flöyle
dursun, ciddi bir gerileme, bir bak›ma
da¤›lma yaflad›. Sermaye iktidar› ekonomik
ve sosyal cephede kapsaml› sald›r› paketlerini
bir bir hayata geçirmeye çal›fl›rken, siyasal
cephede de -özelde devrimci hareketi ezmeye
yönelik- ciddi sald›r›lar içerisinde oldu.
Bunlarda belli baflar›lar da kazand›.

Yeniden infla irademiz, nispeten uzun
say›labilecek bir döneme yay›lsa da,
sald›r›lar› daha bafltan büyük bir ciddiyet
ama ayn› ölçüde bir so¤ukkanl›l›kla
karfl›lam›fl olman›n avantaj›yla, befl y›l›n
ard›ndan asgari bir baflar›ya ulaflt›.

Parti aflamas›na yeni varm›fl her hareket
için partinin ilan›, do¤al›¤›nda yeni bir infla
sürecinin bafllamas› anlam›na da gelir.
Nitekim parti kongremiz, toplam faaliyetin
partili düzey üzerinden yeniden infla
edilece¤ini, bunun en kritik ve tayin edici
alanlar›ndan birinin ise s›n›f çal›flmas›
cephesi olaca¤›n› ortaya koymufltu. Bu tarihi
ad›m›n s›n›f düflmanlar›m›zca yerinde
de¤erlendirildi¤ini gösteren yo¤un sald›r›
dalgas›n›n yarat›¤› tahribat ve kay›plar, infla
sürecini bizim için bir süreli¤ine farkl› bir
çerçeveye sokmufl, öncelikle kaybedilen

örgütsel ve politik mevzilerin yeniden
yarat›lmas› önplana ç›kan bir görev olmufltur.

Partili düzey üzerinden yeniden
flekillendirilecek olan s›n›f çal›flmam›z ise, bu
geçici öncelikten en fazla etkilenen alan
oldu. Parti infla süreci içerisinde yarat›lan
mevzilere dayanarak, s›n›f›n ana gövdesine
yönelik etkin bir siyasal faaliyet yürütmek,
s›n›f›n genifl kesimlerine partinin politikalar›
do¤rultusunda müdahale etmek, ve böyle bir
faaliyet içerisinde, s›n›f›n öncü kufla¤›n› daha
genifl bir ölçekte partiye kazanmak görevi,
kaybedilen mevzilerin yeniden oluflturulmas›
göreviyle içiçe girdi. Geride kalan befl y›l
içerisinde yeniden infla irademiz, yaln›z
kaybedilen mevzilerin yeniden var edilmesini
sa¤lamam›fl, toplam parti çal›flmam›z› da
gelinen yerde tarihinin en güçlü düzeyine
ulaflt›rmay› baflarm›flt›r.

Alabildi¤ine elveriflsiz flartlarda ortaya
ç›kar›lan bu önemli baflar›, s›n›f
mücadelesinin çok yönlü görevleriyle
karfl›laflt›r›ld›¤›nda, kuflkusuz hep ciddi
yetersizlikler de tafl›d›. Bu yetersizliklerin
yaflanmas›nda yeniden infla sürecinin
zorluklar› temel faktörlerden biri oldu. Ve
flimdi örgütsel yeniden infla sürecinin esas
anlam›yla tamamland›¤›n› söyledi¤imiz bir
aflamada, siyasal s›n›f çal›flmam›z›n yeni bir
döneme girdi¤ini de söylemifl oluyoruz ayn›
zamanda. Bu yeni dönem üzerinden bir dizi
temel noktaya de¤inmeden önce, geride kalan
süreci en az›ndan temel baz› çizgileriyle
hat›rlamak, yeniden inflan›n hangi flartlar
alt›nda nas›l bir yönde geliflti¤ini k›saca
özetlemek, sürecin kavranmas› noktas›nda yol
gösterici olabilir.

‹nfla süreci dönemi s›n›f

 çal›flmam›z

Politika güçle yap›l›r. Bu çok bilinen ve
s›k kulland›¤›m›z özdeyifle bizim hep, “ama
güç olmak için de politika yapmak gerekir”
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vurgusunu ekledi¤imiz biliniyor. Daha en
bafl›ndan, yani hareketin siyasal mücadele
sahnesine ç›k›fl›ndan itibaren, her türlü güç,
olanak ve kadro kazan›m›m›z›, siyasal s›n›f
çal›flmas› zemininde de¤erlendirmeye büyük
bir önem verdik. Tek tek güçler kazanmak
ya da bir tak›m mevziler yaratmak, bizim
için her zaman genel politik çal›flmaya ba¤l›
ve tabi bir sonuç olarak anlafl›ld›. ‘98 y›l›nda
bizi partili düzeye ulaflt›ran siyasal s›n›f
faaliyetimiz, gerek kendi s›n›rl›l›klar›m›zdan,
gerekse iflçi hareketinin ony›llar› bulan
sanc›l›-durgun seyri nedeniyle, iflçi s›n›f›n›n
s›n›f bilincine ulaflm›fl devrimci ö¤elerinden,
yani öncü devrimci iflçilerden kadrolaflma
alan›nda ciddi s›n›rl›l›klar tafl›maktayd›.

Kuflkusuz bununla da ba¤lant›l› olarak,
genel ve etkin bir siyasal s›n›f faaliyeti
örgütlemede ciddi zorlanma alanlar›m›z vard›.
Gene de özellikle 3. Genel Konferans› (Mart
1994) takip eden dönemde, bu alanda önemli
ad›mlar atmay› da baflarm›flt›k. S›n›f
hareketinin genel durgunluk ortam›nda
yaflanan mevzi direnifllere yap›lan etkin
müdahaleler; özellikle orta ölçekli
iflletmelerde yarat›lmaya bafllanan mevziler;
s›n›f›n geneline seslenen gündemlere dayal›
çal›flmalar; s›n›rl› da olsa s›n›f zemininden
kadrolaflman›n bafllamas›; hepsinden önemlisi,
bizi partiye büyüten toplam siyasal
faaliyetimizin art›k iflçi s›n›f› zeminine
oturtulmas›n›n ve buradan üretilmesinin
baflar›lmas›, mevcut s›n›rl›l›klar› aflman›n da
önemli bir birikimini yaratm›flt›.

Partileflmeyi takip eden operasyon dalgas›
bu birikimde ciddi gedikler açarak, böylece
varolan s›n›rl›l›klar›n afl›lmas› flöyle dursun,
eldeki bir tak›m mevzilerin de
kaybedilmesine neden oldu. Bu dönem
içerisinde örgüt çal›flmam›z bir dönem için
geri çekilmek zorunlulu¤u ile karfl› karfl›ya
kald›. Bu arada zindan süreci gibi çok a¤›r
bir dönem yafland›. Bu dönem içerisinde
faaliyetimizin yönünde ve güçlerimizin
konumlanmas›nda yer yer bununla ba¤lant›l›
öncelikleri gözetmek mecburiyetiyle karfl›
karfl›ya kald›k. Bu dönemde ortaya konulan
etkin faaliyet yeniden infla sürecinde kritik
bir rol oynasa da, bu öncelikler ve bir
ölçüde de yön kaymalar›, s›n›f çal›flmas›nda
derinleflmede bir tak›m müdahaleleri
ertelememize yol açt›.

Bu sürecin belli bir aflamas›nda duruma
bilinçli bir müdahale yap›ld› ve parti
çal›flmas›nda stratejik önceliklerin gerekleri
yeniden önplana ç›kt›. Genel planda
propaganda-ajitasyon çal›flmas›n›n
güçlendirilmesi, s›n›f çal›flmas›nda
kulland›¤›m›z araçlar›n çeflitlenmesi,
bültenler, platform çal›flmalar›, kültür
kurumlar› vb. ad›mlar›n›n at›lmas›,
çal›flmam›z›n nihayet s›n›f zemininde
toparlanmaya bafllad›¤›n›n ifade ve
yans›malar›yd›.

Parti kurulufl kongresinde s›n›f
çal›flmas›ndan uzakl›¤›yla ve örgütsel olarak
flekilsizli¤iyle elefltirilen aç›k çal›flmam›z, tüm
bu eksikliklere ve fazlas›yla genç, tecrübesiz
güçlere dayanmas›na ra¤men, bu süreç
içerisinde kuflkusuz partileflmenin de
sa¤lad›¤› politik, örgütsel ve moral etkiyle,
ciddi bir de¤iflim ve geliflme gösterdi. ‹llegal
faaliyetin h›rpaland›¤› ve bir süre için
zorunlu olarak geri çekildi¤i bir dönemde,
do¤an bofllu¤u kendi cephesinden bilinçli bir
tutumla dengeledi ve bir süreli¤ine siyasal
faaliyetin esas yükünü üstlendi. Ald›¤›
darbelerin y›k›c› etkilerine ra¤men illegal
parti faaliyeti de kendini belli bir evrenin
ard›ndan yeniden var etti. Ve yaln›z
propaganda alan›nda de¤il, fakat s›n›f ve
kitle çal›flmas› alan›nda da partileflme öncesi
dönemin üzerine ç›kt›.

Platformlar, bültenler ve kurum
çal›flmalar› üzerinden çeflitlenen faaliyetimiz,
nihayet belli alanlarda elle tutulur birikimler
de yaratmaya bafllad›. Özellikle son iki y›lda
faaliyetimizin esas alan›n› art›k belirgin
biçimde iflçi s›n›f› hareketi, daha somut ve
kesin olarak da fabrikalar oluflturmaya
bafllad›. Parti hiçbir döneminde s›n›f
çal›flmas›na bu denli genifl ölçekte
yönelmemifl, fabrika çal›flmas›n› bu denli
yayg›n sürdürebilecek olanaklara sahip
olmam›flt›. Bu gerçekten önemli ve sonuçlar›
as›l bundan sonra görülecek bir baflar›n›n
ifadesidir.

S›n›f çal›flmas› alan›nda baflar›lanlar›
ayr›nt›land›rmak, dahas›, tüm bunlar›n hangi
elveriflsiz flartlar alt›nda ve hangi zorluklara
gö¤üs gerilerek baflar›ld›¤›n› ortaya koymak
mümkün. Ancak burada konumuz bu de¤il.

Tüm bu geliflmelerin yafland›¤› süreçte
örgütsel yeniden inflan›n hala sürüyor olmas›,
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bir dizi yetersizli¤in de kayna¤› oldu. Bu,
baz› sorun alanlar›na daha esasl› müdahaleler
yap›lmas›n› bir biçimde zora soktu. Yarat›lan
birikimin yeni bir düzlemde süzülmesi ve
kal›c›laflmas›, at›lan baflar›l› ad›mlar›n
süreklilefltirilmesi ve bunun üzerinden partili
düzeye yak›fl›r bir s›n›f çal›flmas›na
geçilebilmesi, bu handikap›n geride
b›rak›lmas›yla do¤rudan ilgili idi. Ne iyi ki
art›k o noktaya da ulaflm›fl bulunuyoruz.

fiimdi art›k tüm ilgi ve dikkatimizi bu
alana yo¤unlaflt›rarak, faaliyetimizin yeni bir
düzeye ulaflmas›n› engelleyebilen her türlü
sorun alan›na daha güçlü müdahaleler
yapabilecek ve süreklilefltirebilecek
durumday›z.

Burada ve bunu önümüzdeki say›larda
izleyecek tamamlay›c› de¤erlendirmelerde,
siyasal s›n›f faaliyetimizin durumunu,
ihtiyaçlar›n› ve geliflmesinin önünde engel
haline gelmifl sorunlar›n en önemlilerini
tart›flmaya çal›flaca¤›z.

S›n›f çal›flmas›nda s›çrama

efli¤i

Faaliyetimiz kritik bir efliktedir, üstelik bir
süreden beridir bu böyledir. Bu efli¤in afl›l›p
afl›lamayaca¤› birçok yan etkenin yan› s›ra,
esas itibar›yla geliflme gösterilen baz›
konularda bu geliflme ivmesinin
sürdürülmesine ve rutinleflme belirtisi
gösteren baz› sorun alanlar›na yap›lacak etkili
ve sonuç al›c› müdahalelere ba¤l›d›r. S›n›f›n
gündemlerine etkin müdahalede, genel
toplumsal ve siyasal gündemleri sonuç al›c›
bir tarzda s›n›fa tafl›mada ald›¤›m›z anlaml›
mesafelere ra¤men, bölge çal›flmalar›n›
fabrika zeminine oturtmada yer yer hala
ciddi yetersizliklerimiz var. Etraf›m›zda
toplanmaya bafllayan iflçi iliflki a¤›n›
kadrolaflt›rmada, sendikal cephede daha etkin
bir taraf olmada ve platformlar, kurumlar,
bültenler gibi araçlar›n daha etkin ve ifllevsel
kullan›lmas›n›n sa¤lanmas›nda hala belli
güçlüklerimiz ve sorun alanlar›m›z var.

Bu sorunlar yeni de¤ildir elbet. Dahas› bu
bafll›klar›n hemen hepsinde ald›¤›m›z anlaml›
bir yol sözkonusudur. En önemlisi de, art›k
bu alanlara daha sistematik bir müdahaleyi
yapabilecek durumday›z, bunun olanaklar›na
sahibiz. Tafl›d›¤›m›z irade ve yaratt›¤›m›z

birikim, bu sorun alanlar›na yüklenmek için
her zamankinden daha güçlüdür.

Yaflan›lan geliflmenin s›n›f faaliyetimizde
bir s›çrama yarataca¤› beklentisi bugün
saflar›m›zda güçlü bir duygudur. Yeni bir
döneme girildi¤i de¤erlendirmesinin bu
beklentiyi art›rd›¤› ve belli bir sab›rs›zl›¤a
yolaçt›¤› da bir gerçektir. Öncelikle bu
beklentinin çok da yersiz olmad›¤›n›
söylemek gerekir. Faaliyetimizin ortaya
ç›kard›¤› birikim böyle bir s›çraman›n zemini
olabilecek güç ve niteliktedir. Yeni bir
döneme girmemiz de bunu anlatmaktad›r.
Ancak öte yandan yeni bir döneme girdik
vurgusu, daha çok bizim kendi süreçlerimizle
ilgili bir durumdur. Bunun esas sonuçlar›na
varabilmesi ve toplam siyasal faaliyetimizde
bir s›çrama yaratabilmesi, bizden öteye genel
plandaki bir dizi geliflmeye ve etkene de s›k›
s›k›ya ba¤l›d›r. Örne¤in s›n›f ve kitle
hareketinin geliflme seyri, bizi aflan bu
etkenlerin bafl›nda gelmektedir.

Bu nedenle s›çrama tan›m›n› da kendi
s›n›rlar› içinde do¤ru anlamak, salt subjektif
çabalarla elde edilecek baflar›n›n s›n›rlar›n›
objektif koflullar›n içinde gerçekçi bir zemine
oturtmak gerekir. S›n›f çal›flmas›nda
s›çramay›, daha çok, mevcut faaliyetimizin
eski dönemle karfl›laflt›r›ld›¤›nda yeni bir
düzeye ç›kar›lmas› olarak anlamak
durumuday›z. Faaliyetimizin çap›nda ve
gücünde belirgin bir büyüme olarak da
tan›mlayabiliriz bunu.

Bunun bile bugünden yar›na hemen
baflar›laca¤› beklentisine de girilmemelidir.
Bu geliflmenin temposu düne göre daha h›zl›
olacakt›r kuflkusuz. Ama gene de bu,
dönemsel baflar›lar›m›z›n üstüne basa basa,
onlardan süzüle süzüle olacakt›r. Öte yandan
bunu baflarabilmenin bile zorunlu önkoflullar›
var. Örne¤in, faaliyeti yürüten kadrolar yeni
bir düzeye ulaflman›n önünü açabilecek
de¤iflimler geçirmezlerse, yani yeni olan›
eskinin al›flkanl›klar› ve anlay›fllar›yla
karfl›lamaya çal›fl›rlarsa, istenilen sonucu
almak da do¤al olarak zora girer.
Dolay›s›yla, bu sürecin belirleyecek
etmenlerden biri de, bizzat biz partililerin
gösterece¤i de¤iflimin kapsam› ve gücüdür.
Partili kadrolar olarak bunun bilincinde
olmal›, sorumluluklar›m›za bunun üzerinden
bakabilmeliyiz.
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Genel siyasal gündemleri

s›n›fa tafl›mak

Henüz genifl ölçekte politika
yapamad›¤›m›z parti öncesi örgüt sürecinde
dahi toplumsal-siyasal gündemleri etkin
çal›flmalara konu etmeye çal›flt›k. Bu
gündemleri s›n›fa tafl›yarak duyarl›l›k
yaratmak, temel bir yönelimimiz oldu. Bu,
iflçi s›n›f›n› toplumun tüm emekçi ve ezilen
kesimlerinin öncüsü olarak gören teorik
anlay›fl›m›z›n do¤al bir pratik sonucuydu. ‹flçi
s›n›f›n›n dikkatini tüm toplumsal-siyasal
sorunlara çekmek, devrimci bilincini bu
do¤rultuda gelifltirmek, onun toplumda kendi
öncü devrimci rolünü oynayabilmesinin temel
önemde bir halkas›d›r.

Gelinen aflamada s›n›f ad›na daha genifl
ölçekte politika yapabilecek düzeydeyiz. As›l
olarak partileflmeyle sa¤lanan bu düzey geride
kalan süreç içerisinde bilinen nedenlerle
gerçek sonuçlar›n› henüz üretemedi. Genel
siyasal gündemlere müdahale etmede hala bir
dizi sorun yafl›yoruz. S›n›f hareketinin
yaflad›¤› bunal›m, b›rakal›m genel toplumsal-
siyasal sorunlar›, kendi dar iktisadi ve sosyal
sorunlar›na karfl› dahi gösterdi¤i duyars›zl›k,
bizim prati¤imizdeki yetersizlik ve zaaflarla
da birleflince iflimiz iyice zorlaflt›. Bu,
özelikle fabrika eksenli s›n›f çal›flmam›zda
genel siyasal gündemlere ilgisizlik, bu alan›
siyasal gündemlerden soyutlama e¤ilimi gibi
sonuçlar da üretebildi. Fabrika iliflkilerimizin
genel olarak yeni olmas› ve s›n›f kitlelerinin
politik düzeyinin düflüklü¤ü göz önüne
al›nd›¤›nda anlafl›l›r olan bu pratik sonuç,
gelinen yerde h›zla afl›lmal›d›r. Bu çerçevede,
örne¤in zindan süreci, 3 Kas›m seçimleri ya
da emperyalist savafl gündemlerinin öne
ç›kt›¤› evrelerdeki çal›flmam›za bu gözle
yeniden bakmal›, bundan sonras› için gerekli
sonuçlar› ç›karmal›y›z.

S›n›f›n hareketinin özgün

gündemlerine müdahale

Söylenenlerden s›n›f›n kendi özgün
gündemlerine yap›lacak müdahalenin önemsiz
oldu¤u sonucu ç›kar›lamaz do¤al olarak.
Özellikle s›n›f hareketinin parçal› oldu¤u
dönemde, bu alana yönelik müdahale daha
fazla önem tafl›r. Kald› ki bizim s›n›f

çal›flmas›nda ald›¤›m›z son dönemdeki
mesafenin bu gündemleri iyi kullanmakla
ciddi bir ba¤› da var.

Bu müdahalenin halihaz›rda iki temel zaaf
alan› göze batmaktad›r. Bunlardan birini ifade
etmifl bulunuyoruz; iflçi hareketinin kendi
somut gündemleri, genel siyasal gündemlerle
yeterince etkin ve yarat›c› tarzda
birlefltirilemiyor.

Ötekini ise, s›n›f hareketinin genelini
ilgilendiren sald›r›lara karfl› daha etkin bir
faaliyet yürütmedeki zorlanma
oluflturmaktad›r. Bu aç›dan bir gündem
üzerinden az buçuk planl› bir çal›flma
yürütüldü¤ünde bir tak›m sonuçlar›n
al›nabilece¤ini, örne¤in yak›n dönemde ifl
yasas› üzerinden yürütülen faaliyet somut
olarak göstermektedir. Özellefltirme sald›r›s›
ve kendili¤inden patlamalara yol açan alt›nc›
ay zamlar› vb. gündemler ise, bu noktadaki
olumsuz örnekler say›labilir.

S›n›f›n genel gündemlerini kavray›p
bunlar› k›sa vadeli kampanyalar tarz›nda bir
faaliyete konu edebilmekte, hala katetmemiz
gereken bir yol var. Yeni dönemde en fazla
çubu¤un bükülmesi gereken alanlardan biri
budur. Bu yaln›zca genel s›n›f hareketinde
daha yukar›dan bir politik etki sa¤lamayacak,
ayn› zamanda son dönemde bütün a¤›rl›¤›m›z›
vermeye bafllad›¤›m›z fabrika ve sektör
çal›flmalar›m›z›n önünü açan bir ifllev de
ortaya koyacakt›r.

Yeni dönemde hem siyasal gündemler,
hem de iktisadi-sosyal gündemler üzerinden
daha güçlü bir biçimde politika yapabilir hale
gelmeliyiz. Bu, son dönem s›n›f çal›flmam›zda
çubu¤u büktü¤ümüz fabrikalarda kal›c›
mevziler yaratma çabam›zla karfl› karfl›ya
konulacak bir olgu de¤il, tersine, orada
güçlenmenin temel önkoflullar›ndan biridir.

Konuya, fabrika çal›flmas›nda çok yönlü
olarak yo¤unlaflman›n sorunlar›; sendikal
örgütlenme ve sendikal bürokrasiye karfl›
etkin mücadelenin sorunlar›; s›n›fa müdahale
araçlar›n›n çeflitlendirilmesi, platform, bülten,
kültür kurumlar› gibi araçlar›n daha etkin
hale getirilmesi; s›n›f çal›flmas› içinde
kadrolar›m›z›n e¤itimi ve dönüfltürülmesi,
bizzat s›n›f içinden kadrolaflman›n ve böylece
parti örgütlenmesini fabrika zeminine
oturtman›n sorunlar› vb. bafll›klar üzerinden
devam etmeyi umuyoruz.
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Fabrikada özgün politikalar
belirleme sorunu

Dönemsel politikam›z›n önceliklerini ve
esaslar›n› belirlerken, s›n›f hareketinin mevcut
durumundan ve geliflim seyrinden ba¤›ms›z
olarak hareket edemeyiz kuflkusuz. Temel
perspektiflerimize uygun olarak somut
sorunlar çerçevesinde politikalar belirler ve
bu politikalar do¤rultusunda çal›flma
yürütürüz. S›n›f hareketindeki geliflmelere de
mücadelenin ihtiyaçlar› do¤rultusunda
belirledi¤imiz bu politikalarla müdahale
ederiz. Hedefimiz mücadeleyi bir ad›m da
olsa ileriye s›çratabilmektir. Hareketin
durgunlu¤u ve gerili¤i koflullar›nda bu
s›çramay› sa¤layabilmek için çeflitli taktik-
politik aç›l›mlarla süreci örgütlemeye
çal›fl›r›z. Döneme uygun olarak somut bir
çal›flma plan› ortaya koyar, pratik çal›flmam›z›
bu somutluk üzerinden flekillendiririz. Ancak
herfleyden önce soluklu ve uzun vadeli bir
çal›flmay› esas al›r›z.

Politikay› çal›flma birimlerinde

somutlamak ihtiyac›

Politik çal›flma do¤al olarak öncelikle
hedef olarak seçilen alanlar üzerinden ve bu
alanlar›n kendine özgü somut sorunlar› da
gere¤ince gözetilerek örgütlenir. Çal›flman›n
örgütlenmesi s›ras›nda taktik talep ve istemler
formüle edilirken, genel propaganda ve
ajitasyonun ötesinde, somut talepler
belirlemek ve bu talepler etraf›nda kitleleri
mücadeleye çekmek, çal›flmada etki ve baflar›
sa¤laman›n temel gereklerinden biridir.

Politikalar›m›z fabrikalarda da karfl›l›¤›n›
buldukça daha güçlü bir etki alan› yarat›r.
Merkezi düzeyde belirlenen takti¤imizi nas›l
ki yerellerde özgüllefltirmek gerekiyorsa, tek
tek fabrikalarda da özgüllefltirme gibi temel
önemde bir görevimiz var. Dönemsel
politikalar›m›z›n merkezi olarak baflar›l› bir
flekilde ortaya konulmas› önemli ve belirleyici
olmakla birlikte, tek bafl›na baflar›n›n
güvencesi olamaz. As›l baflar›, bu
politikalar›m›z› fabrika zemininde büyük bir

inisiyatif ve yarat›c›l›kla hayata geçirmektetir.
Bunun için de fabrikalardaki her bir somut
sorunu ve olana¤› kullanarak politikalar›m›z›
uygulamak durumunday›z.

Genel sorunlar›n d›fl›nda her fabrikan›n
kendine özgü farkl› sorunlar›, farkl› iflçi
profilleri vard›r. Bu özgünlükler her bir
fabrikada nas›l hareket edilece¤ini de belirler.
Fabrika içinde en yak›c›, en temel, iflçileri
biraraya getiren-birlikte hareket etmelerini
koflullayan sorunlardan hareket etmeliyiz.
Somut sorunlardan yola ç›karak somut bir
müdahale içinde olmal›y›z. Salt genel politik
perspektifler üzerinden de¤il, ayn› zamanda
somut sorunlar üzerinden sonuç al›c› somut
politikalar belirleyerek iflçileri etkileyebilir,
mücadeleye ve örgütlenmeye çekebiliriz.

Fabrika özgüllü¤ünde bu sorunlara
müdahale ederken farkl› farkl› istem ve
talepler öne ç›kacakt›r. Bu nedenle soyut,
genel, belirsiz bir fabrika politikas› olamaz.

Belirlenen özgün politikay›

uygulayabilmek sorunu

Fabrika politikas›n› belirleyip somutlama
ve hayata geçirme sorumlulu¤u fabrikada
çal›flan yoldafllar›m›za aittir. ‹flçilere önderlik
etme iddias› tam da bu pratik içinde s›nan›r.
Belirlenmifl politikay› hakk›yla hayata
geçirebilemek çok daha zorlu bir u¤raflt›r ve
do¤al olarak, çok daha fazla çaba, ›srar ve
emek gerektirir.

Fabrikalara uygun özgün politika
belirlemek ço¤unlukla belli bir deneyim ve
birikim sa¤land›ktan sonra fazlaca zor
olmazken, yarat›c›l›¤›n ve yeteneklerin çok
yönlü kullan›lmas›n› gerektiren uygulama
aflamas›, s›n›f hareketinin bugünkü elveriflsiz
ortam›nda ço¤unlukla istenilen sonuçlar› k›sa
dönemde üretemedi¤i için, bir s›k›nt› ve
bunal›m kayna¤›na dönüflebilmektedir. Bu bir
zorlanma, ama ayn› zamanda bir s›nav
alan›d›r. S›n›fa önderlik etme becerisi tam da
bu zorlanma sürecinden geçilerek, moral
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bozucu sonuçlar›n etkisinden s›yr›lmay›
baflararak kazan›lacakt›r.

Somut sorunlar›n, güncel geliflmelerin her
biri iflçileri harekete geçirmede bir olanakt›r.
‹sabetli ve do¤ru politikalar üretiyorsak e¤er,
çal›flmalar›m›z da iflçiler nezdinde karfl›l›¤›n›
bulur. Çünkü yaflanan sorunlara karfl› iflçilerin
mutlaka verdi¤i bir tepki vard›r. Nitekim
kimi zaman kendi özgül sorunlar› üzerinden
hareketlenmeler de yaflanmaktad›r. ‹flte
fabrikalara iliflkin üretece¤imiz politikalar, bu
öfke ve tepkilerin örgütlü bir karfl› koyuflla
aç›¤a ç›kart›lmas›na hizmet etmelidir. Bu
tepkiler bir k›vama gelip bir potada birikince,
kendili¤inden dedi¤imiz hareketlenmeler ç›kar
ortaya. Ama bu türden kendili¤inden tepkiler
ço¤unlukla sonuç getirmez. Ancak somut bir
politika-somut hedefler ekseninde iflçileri
bilinçli olarak harekete geçirmeyi
baflard›¤›m›zda bu s›n›rlar afl›labilir.

S›n›f çal›flmas›nda karfl›laflt›¤›m›za pratik
zorlanmalar› aflmak için h›zla somut ad›mlar
atmal›y›z. Fabrikalarda çal›flma bu ad›mlar›
atman›n olanaklar›n› fazlas›yla yarat›yor. Yeter
ki biz partili iflçiler olarak olanaklar› yeterince
de¤erlendirelim, zorlanmalar›m›z› aflmas›n›
bilelim. Fabrikalardada politika yapman›n
hakk›n› verdi¤imizde, h›zla güç olmam›z›n
zeminini de böylece oluflturmufl olaca¤›z.

Fabrikalarda bir güç haline gelebilmek, her
somut sorunu ve f›rsat› kullanarak politikam›z›
yarat›c›l›kla ve ustal›kla uygulamakla, buradan
hareketle genifl iflçi kitlesi üzerinde sürekli etki
alan› yaratmakla mümkündür. Bir anlamda,
günlük faliyetimizi sürekli ve sistemli bir
biçimde örgütlemek görevidir bu.

Fabrikalarda a¤›r ve kötü çal›flma
koflullar›n›n üretti¤i birçok sorun var. Gün be
gün bu sorunlarla içiçe çal›fl›yoruz. Bu
sorunlara tepki duyan iflçiler mutlaka oluyor.
Biz her bir sorundan hareket ederek talepler
ileri sürmeli, iflçileri bu talepler do¤rultusunda
mücadeleye çekmeyi baflarabilmeliyiz. Öne
ç›kan talepleri belirleyip sürekli bir çal›flman›n
konusu haline getirdi¤imizde, iflçiler
taleplerimizi sahiplenecek ve bir tak›m haklar›n
kazan›lmas› u¤runa mücadeleye girifleceklerdir.

Örne¤in bir fabrikada tüm sorunlar›n
merkezinde esnek çal›flma modelinin
tamam›yla uygulanmas› vard›r. Fabrikadaki
tafleronlaflt›rma, ücretlerin düflüklü¤ü, sosyal
haklar›n olmamas›, k›saca a¤›r, kötü ve keyfi

çal›flma koflullar›, esnek çal›flman›n sonuçlar›
olarak iflçileri kölelefltirmektedir. Biz bu
fabrikaya yönelik politikam›zda esnek
çal›flmaya karfl› mücadeleyi temel almak
durumunday›z. Elbette daha özel ve yak›c›
olarak öne ç›kan herhangi bir baflka sorun ya
da sorunlar üzerinden de iflçileri mücadeleye
çekmeye çal›flmal›y›z.

Esnek çal›flman›n bir sonucu olan
tafleronlaflt›rmaya karfl› iflçilere daha rahat
tutum ald›rabiliriz. Buna iliflkin nas›l bir
propaganda ve ajitasyon yürütece¤imizi,
sorunu nas›l ele alaca¤›m›z› planlad›¤›m›zda,
gerisi iflçiler karfl›s›nda politika yapma
alan›ndaki inisiyatifimize kal›yor. Zaten
iflçiler tafleronlaflt›rman›n ne anlama geldi¤ini
bizzat yaflayarak görüyorlar. Çeflitli
broflürlerle, bildirilerle, toplant› ve panellerle
iflçilerin bilincini açmaya çal›fl›r›z. Amac›m›z
iflçilere politik tutum ald›rmakt›r. Buna uygun
pratik-politik ad›mlarla izleyece¤imiz takti¤i
oluflturmakt›r. Örne¤in tafleronlaflt›rma
sorunundan hareketle çevremizde
toparlad›¤›m›z iflçileri bir araya getirebiliriz.
Bu “çevre-çeper grubu” olur, “e¤itim grubu”
olur, “çal›flma grubu” olur, ad› önemli de¤il.
Önemli olan, bu çal›flman›n komiteleflme
yönünde ilk ad›mlar›n at›lmas›na hizmet
etmesidir. Bu gruplarla düzenli toplant›lar
yaparak, iflçilerin daha ileri olanlar› ile bizi
fabrikalarda hücrelefltirmeye götürecek fabrika
alt komitelerimizi yaratabiliriz.

Ya da, kad›n iflçilerin ço¤unlukta oldu¤u
bir fabrikada onlar›n ezilen cins olmaktan
kaynakl› daha yak›c› ve özel sorunlar› vard›r.
Bu sorunlardan da hareket ederek kad›n
iflçileri, sorunlar›n çözümü için çeflitli talepler
etraf›nda örgütleyebiliriz. Krefl sorunu daha
yak›c›d›r onu öne ç›kar›r›z, ya da ücret
sorunu daha yak›c›d›r, eflit ifle eflit ücret
talebini öne ç›kar›r›z. Hedefimiz, kad›nlar›
kendi kurtulufllar› için s›n›f mücadelesinin bir
parças› haline getirmektir. Kendine özgü
sorunlar do¤rultusunda e¤itim gruplar›,
tart›flmalar, toplant›lar vb. araçlarla onlar›n
bilinçlerini açmak ve politik tutum almalar›n›
sa¤lamakt›r.

Sonuç olarak fabrika politikas›,
yapaca¤›m›z iflin çerçevesi ve esas›d›r. Somut
bir politikaya ba¤lanmayan bir çal›flma
haliyle da¤›t›c› olacak, bizi dar ve k›s›r bir
prati¤e mahkum edecektir.
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Kamu emekçileri hareketinin
güncel sorunlar›

Dünyada kapsaml› bir özellefltirme
sald›r›s› yaflan›yor. Uluslararas› planda sa¤l›k,
e¤itim, ulafl›m, haberleflme, enerji vb. temel
hizmet alanlar› uluslararas› tekellere aç›lmak
isteniyor. Özellefltirme, tafleronlaflt›rma,
çal›flma yaflam›n›n esneklefltirilmesi, sosyal
haklar›n gasp›, örgütsüzlefltirme vb. sald›r›lar
art›k kamu hizmet alanlar› ile çal›flanlar›n› da
kaps›yor.

Kapitalist sistemin tek kutuplu dünya
düzeni sonras› sa¤lam›fl oldu¤u nispi
rahatlama fazla uzun sürmedi. Aç›lan yeni
pazarlar, iktisadi krizlerin faturas›n›n ba¤›ml›
ülke iflçi ve emekçilerine ödettirilmesi,
kapitalist devletlerin büyük oranda sosyal
alanlardan el çekerek buralar› piyasan›n
insaf›na terk etmesi art›k yeterli olmuyor.

Hizmet sektörü ile sanayi sektöründeki
istihdam fark› giderek aç›l›yor. Sanayi geri
plana düflmüfl durumda. Yafll› nüfusun art›fl›,
artan iflsizlik, yeni kâr alanlar›na duyulan
ihtiyaç vb. kapitalist devletleri sosyal
güvenlik kurumlar›n›n tasfiyesine, kazan›lm›fl
haklar›n gasp›na yöneltiyor. Bu ve benzeri
birçok nedenden dolay› kamu hizmet
sektörleri ve sosyal güvenlik kurumlar›
özellefltirilerek uluslararas› piyasaya aç›lmak
isteniyor. Son dönemlerde kamu
çal›flanlar›n›n Avrupa baflta olmak üzere
dünyan›n çeflitli ülkelerinde gerçeklefltirdi¤i
eylem ve direnifller, temelde özellefltirme
sald›r›s›na ve sosyal haklar›n tasfiyesine karfl›
yükseltiliyor.

Kamu emekçileri hareketine

k›sa bir bak›fl

Dünyadaki kapsaml› sald›r› dalgas›ndan
Türkiye iflçi ve emekçileri de fazlas›yla
pay›n› ald›. H›zla ayr›cal›kl› konumunu
yitiren kamu emekçilerinin mücadelesi
‘60’lar›n devrimci yükseliflinden, ‘70’lerden

ve ‘87-91 iflçi hareketinin olumlu havas›ndan
etkilendi. Sendikalaflma talebi ile ortaya
ç›kan hareket, ücret art›fl› gibi iktisadi
talepleri kimi dönem demokratik taleplerle
birlefltirerek görece politik bir kimlik de
kazand›. Hareketin öne sürdü¤ü grevli-T‹S’li
sendika talebi genifl emekçi kesimler
taraf›ndan sahiplenildi.

Burjuvazinin 12 Eylül sonras›nda s›n›f›
örgütsüzlefltirme sald›r›s›n›n üzerine yükselen
hareketin sendikalaflma talebini karfl›layabilme
olana¤› yoktu. Buna ra¤men kamu emekçileri
fiilen sendikalar›n› kurarak ve buralarda
örgütlenerek anayasal yasaklar› fiilen delmifl
oldular. Bunun bir sonucu olarak
kurumsallaflmam›fl sendikal bir yap›n›n
içinde, iflçi sendikalar›nda görülen sendika
bürokrasisi türü yap›lanmalar erken dönemde
çok belirgin bir flekilde ortaya ç›kamad›.
Hareket içindeki dinamikler nedeniyle,
reformist anlay›fl ve önderlikler hareketin
önünü kesen de¤il bir flekilde önünde
sürüklenen bir seyir izlediler.

Reformist önderli¤in harekette

yolaçt›¤› tahribat

Türkiye’de kamu emekçilerinin h›zla
kötüleflen iktisadi ve sosyal durumlar›
uluslararas› planda yaflanan özellefltirme
sald›r›s›ndan ayr› düflünülemez. Sermaye
devleti, hareketin en güçsüz oldu¤u bir
dönemde, yo¤un ve kapsaml› sald›r›lar›n›
h›zland›rm›fl bulunuyor. Elbette bu bir
rastlant› de¤il. Y›llard›r hareketi ezmek,
sindirmek, teslim almak için sistemli bir
politika izliyor. Genifl kesimleri sindirmek
için hareket üzerinde terör estiriyor,
önderli¤ini teslim almak için ona düzen içi
kanallar aç›yor.

Devletin alana dönük sald›r›lar›n› hayata
geçirmesi için öncelikle, hakl› ve meflru
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taleplerle taban dinamizmi üzerinden
yükselen, politikleflme ve militanlaflma
potansiyeli tafl›yan kamu emekçileri
hareketini denetim alt›na almas› gerekiyordu.
Ancak hareketin as›l olarak ‘87-91 iflçi
eylemliliklerinin de yaratt›¤› olumlu etkiyle
flekillenmesi, örgütsüz kesimleri de içine
alarak yay›lmas› ve genifllemesi, hareketi
denetim alt›na almay› zorlaflt›ran
etkenlerdi.

Devlet, reformist önderli¤i flahs›nda
hareketi teslim alman›n araçlar›ndan biri
olarak 4688 say›l› yasay› gündeme getirdi.
Hareketi geriye çekmenin, düzen s›n›rlar›na
hapsetmenin etkili bir arac› olarak yasadan
büyük oranda faydaland›. Elbette bunda temel
rolü hareketin bafltan beri reformist etkiye
aç›k olmas› oynad›. Süreç içerisinde iflçi
s›n›f›yla pratikte birleflememesi, genel planda
artan iktisadi ve sosyal sald›r›lar karfl›s›nda
s›n›f ve kitle hareketinin yaflad›¤› durgunluk,
siyasal bir zemine s›çrayamamas›, hareketin
tafl›d›¤› temel eksikliklerdi. Tüm bunlar
sendikal düzlemde geliflen hareketi reformist
etkiye aç›k hale getirdi. Reformizmi
güçlendiren de bu ayn› zemin oldu.

Grevli-T‹S’li sendika talebinin reformist
önderlik taraf›ndan amaçlaflt›r›lmas›, ancak
haklar› kazanmak için grev silah›n›n
kullan›lmamas›, bir süre sonra talebin
kendisini kazan›lmas› imkans›z bir ütopyaya
dönüfltürdü. Reformist önderlik kamu
emekçilerinin güncel ve acil taleplerine
gözünü kaparken, grev yöntemini sadece
propaganda malzemesi olarak kulland›.
Hareketin sorunlar› bir kenara b›rak›larak
grevli-T‹S’li sendika talebine kilitlenildi.
Ancak grev hakk›n› kazanmak için grev
örgütlemek gündeme getirilmedi, ileri sürülen
k›smi bir tak›m talepler de hak al›c› bir
mücadele program›na ba¤lanmad›.

Yasa sonras›, hareketin varl›k nedeni
olarak sürekli canl› tutulan, ancak
kazan›lmas› için gerçek bir mücadele
program›na ba¤lanmayan grevli-T‹S’li sendika
talebinin karfl›lanmam›fl olmas›, genifl
kesimlerde “her fley bitti, kaybettik” ruh
halini yaratt›. Bu da kitlelerin mücadeleye ve
sendikalara olan güvenini büyük oranda
zedeledi.

‹flbirli¤inden ihanete...

Yasa sonras› genifl kesimler “kaybettik”
ruhhaliyle yenilgi psikolojisi yaflarken, zaten
bafltan beri kazanmak gibi bir iddias›
olmayan ve tüm prati¤iyle bunu ispatlayan
reformist önderlik yasan›n nimetlerinden
faydalanma yoluna gitti. Kitle hareketlili¤i ve
taban dinamizmi üzerinden sendika
yönetimlerine gelen reformist anlay›fllar,
yasaya da s›¤›narak bürokratik kurumlaflma
ve iflleyifli iyice pekifltirdiler, h›zla taban
dinamiklerden koptular.

Reformist önderlik bugün, yine sahte
yasaya dayanarak, bürokratik iflleyifli en alt
birimlerine kadar oturtacak olan “profesyonel
sendikac›l›¤a” geçifl için f›rsat kolluyor.
Hükümet temsilcileri 4688 say›l› yasada bir
tak›m de¤ifliklikler yap›laca¤›n› çeflitli
vesilelerle duyurmufl bulunuyor. Yasan›n
emekçiler lehine yeniden düzenlenmesi için
yayg›n, etkin ve güçlü kitle eylemlilikleri
halihaz›rda yükselmedi¤ine göre, devletin,
KESK reformistlerini ihanette ve iflbirli¤inde
s›n›r tan›mayan Türk-‹fl yönetimi gibi
“profesyonellefltirmek” istedi¤i çok aç›k.
Kendi dar siyasal ç›karlar›n› hareketin acil ve
güncel ihtiyaçlar›n›n önüne koyan, düzenin
parlamentosunda siyaset yapmaya/güç olmaya
heveslenen reformist anlay›fllar, dün 4688
say›l› yasaya bu beklentilerle geçit
vermifllerdi. S›n›f ve kitle hareketinde
yaflanan dibe vurmuflluk, devrimci ak›mlar›
da içine alan tasfiyeci rüzgar›n etkisi göz
önüne al›nd›¤›nda, düne kadar iyi-kötü
hareketin önünde sürüklenen reformist
anlay›fllar›n bugün icazetçilikten iflbirlikçili¤e,
uzlaflmac›l›ktan ihanete h›zla savrulmas›
flafl›rt›c› de¤ildir.

Kamu yönetimi gibi tarihsel önemde bir
sald›r›n›n meclis gündemine gelmesine
ra¤men KESK yönetiminin herhangi bir karfl›
mücadele örgütlememesi, tersine soluksuz
eylemlerle sald›r›n›n önünü düzlemesi
ihanetin boyutlar›n› göstermektedir. Kamu
emekçilerinin acil gündemi özellefltirme
sald›r›s› ve kölelik yasalar› iken, KESK
ad›na yap›lan aç›klamalarda ve al›nan
kararlarda yerel seçimlerde liberal-reformist
blo¤u destekleyen ifadeler, yap›lan
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toplant›larda “profesyonelleflme”nin
sa¤layaca¤› olanaklar vb. aç›k ya da kapal›
bir flekilde dile getirilmektedir.

Devrimci kamu emekçilerinin

pay›

Hareket her ne kadar sendikal örgütlenme
talebi ekseninde flekillense, ç›k›fl› bu talebe
dayansa da dönem dönem devlet terörü, ‹MF
politikalar› vb.’ne karfl› kitlesel eylemleri
hayata geçirdi¤ini, Kürt halk›n›n özgürlük
mücadelesini sahiplendi¤ini, iflçi s›n›f›yla
ortak mücadele e¤ilimi gösterdi¤ini biliyoruz.
Ancak, toplumun di¤er kesimlerinin sorun ve
taleplerini sahiplenmesi, bir tak›m siyasal
talepleri ileri sürmesi hareketin siyasallaflmas›
anlam›na gelmiyordu. Bunun için devrimci
önderlik müdahalesi gerekiyordu. Ancak,
devrimci kamu emekçilerinin alana ilgisizli¤i,
iddias›zl›klar›, devrimci demokrat ak›mlar›n
demokratizm, ekonomizm ve sendikalizmden
kopamay›fllar›, iktidar ufkundan yoksun
olufllar›, alandaki çal›flmay› tek bafl›na
sendikal çal›flmaya indirgemeleri vb.,
reformizmin harekete rengini vermesini
kolaylaflt›ran etkenler oldu.

Bugün, sahte yasa sonras› havuç-sopa
takti¤inin havuç k›sm›n›n devlet ad›na
baflar›yla tamamlanmas› üzerine, devrimci
olma iddias› tafl›yan kamu emekçilerinin de
reformizme yedeklenmifl oldu¤unu görüyoruz.
Yasa sonras› yaflanan genel kurul süreçleri
bunun en somut ve çarp›c› örneklerini
sunmaktad›r. Ba¤›ms›z devrimci bir tutum
almak yerine yönetimlere gelmek mant›¤›yla
her kesimle ilkesiz ittifaklar yap›ld›,
reformizme güç tafl›nd›. Elbette bu tek bafl›na
kamu emekçileri hareketine özgü bir durum
da de¤il. Sonuçta devrimci ak›mlar›n genel
siyasal süreçlere dönük politikalar›,
programatik zeminleri bunu aflabilecek
düzeyde de¤il. Tüm bunlar hareketin yaflad›¤›
t›kan›kl›¤›n temel nedenleri ve afl›lmas›
gereken sorunlard›r.

Hareketin güncel sorunlar›

Alanda hizmet üreten onbinlerce emekçiyi
do¤rudan ilgilendiren, köleli¤e mahkum eden
bir dizi sald›r›n›n gündemde oldu¤unu

söylemifltik. Sermaye ‘90’l› y›llar›n bafl›ndan
bu yana kamu alan›n›n tasfiyesi için
haz›rl›klar›n› h›zland›rm›fl durumda. Bu yönde
ciddi mesafeler de al›nd›. Önce fiili
uygulamalarla özellefltirmelere, çal›flma
yaflam›n›n esneklefltirilmesine ifllerlik
kazand›r›ld›. Art›k fiili durum daha da
a¤›rlaflt›r›larak yasal güvenceye al›nmaya
çal›fl›l›yor. Tüm bu haz›rl›klar gözler önünde
gerçeklefltiriliyor.

Reformist önderlik bu sald›r› dalgas›na
karfl› k›smi bir tak›m iktisadi ve sosyal
kazan›mlar› korumak için dahi hak al›c› bir
mücadele tarz› ve program› ortaya koymak
niyetinde de¤il. Devletle karfl› karfl›ya
gelmeyi göze alamayan reformistler, onunla
uzlaflarak kendilerine düzen içinde bir tak›m
mevziler kazanmaya çal›fl›yorlar. Hareketin
biriktirdi¤i güç ve imkanlar› da bu
do¤rultuda kullanmak istiyorlar. Ancak,
devletin dayatt›¤› koflullarda gerçekleflti¤i
için, buna uzlafl› demek de mümkün de¤il.
Devlet dayat›yor, KESK reformistleri de
“denileni yaparsak muhatap al›n›r›z, belki
k›r›nt› kopar›r›z” mant›¤›yla her seferinde bir
ad›m daha geri at›yor, teslim oluyorlar.
Bunun ad› da devleti “ikna” etmek oluyor.
‹cazetçilik öyle bir hal alm›fl durumda ki,
öncesinde devletin kapatt›¤› sendikalara ses
ç›karmayarak devleti cesaretlendiren
reformistler, sahte yasa sonras› KESK içinde
nispeten ileri tutum alan, taban›nda devrimci-
ilerici unsurlar bar›nd›ran sendikalar› bilinçli
bir flekilde tasfiye ederek/bölüp parçalayarak
etkisizlefltirdi. Devlet daha sopay›
göstermeden hareket üzerinde denetim
kurarak, düzen için hiçbir tehdit
oluflturmad›klar›n›, tersine bu konuda düzenin
ihtiyaçlar›n› karfl›layacaklar›n› ispatlamaya
çal›fl›yorlar.

Sald›r›lar›n kapsam› düflünüldü¤ünde,
kamu emekçileri hareketinin mevcut durumu
kabul edilemez. Ony›llar›n kazan›mlar› bir
ç›rp›da gaspedilirken, parçal› ve etkisiz
eylemliliklerle süreç emekçilerin aleyhine
iflliyor. Reformist önderli¤in harekete
dayatt›¤› mücadele prati¤i gelinen aflamada
hareketi iyice yormufl, moral kazan›mlar›n›
törpülemifl durumda. KESK yönetiminin
sald›r›lar karfl›s›ndaki bilinçli tutumu,
tabandaki öfkeyi eritme, tepkiyi dizginlemeye
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yönelik. Komünistlerin birçok vesileyle
vurgulad›klar› gibi, halen doldurulamayan
devrimci önderlik bofllu¤u ve gerçek bir
mücadele program›n›n olmamas› hareketin
yaflad›¤› temel sorunlar›n bafl›nda geliyor.

Yasa öncesinde fiili eylemler reformist
anlay›fllar taraf›ndan monoton eylemler, sokak
eylemleri ise marjinal gruplar›n fetifllefltirdi¤i
eylem biçimleri olarak karalanmaya, hak al›c›
eylem biçimleri d›fllanmaya çal›fl›l›rken,
bugün alt› doldurulmayan, iflyerlerinde
çal›flmas› yürütülmeyen ifl b›rakma
kararlar›yla eylemlerin içi tümden
boflalt›lmaya çal›fl›l›yor.

Bugün her ne kadar yönetimler a¤›rl›kl›
olarak reformist anlay›fllar›n elinde olsa da,
fiili meflru eylem gelene¤inin tafl›y›c›s›, bu
gelene¤in kazan›mlar›n›n bilincinde deneyimli
bir kuflak (tabanda reformist anlay›fllara yak›n
unsurlar aras›nda da) mevcut. KESK
yönetiminin ald›¤› eylem kararlar› (sonras›
belirsiz merkezi eylemler, birkaç saatlik ifl
b›rakma eylemleri vb.) bir yandan genifl
emekçi kesimleri y›ld›rmaya, mücadele
iste¤ini törpülemeye yönelikse, di¤er yandan
da öncü, ilerici unsurlar›n tepkisini bloke
etmeye yöneliktir. Bu da tabandaki diri
unsurlarla reformist önderlik aras›nda yaflanan
gerilime iflaret etmektedir. Reformist
önderli¤in yaratt›¤› tahribata, doldurulamayan
devrimci önderlik bofllu¤una ra¤men halen
alanlara ç›kmakta ›srar eden, mücadele
kararl›l›k gösteren unsurlar›n varl›¤› bunun
somut kan›t›d›r.

Gerici kontra örgütlere

güç kazand›r›ld›

Devletin, kamu emekçilerinin
mücadelesini bölme, KESK’i denetim alt›na
alma amac›yla kurdurttu¤u Kamu-Sen’e
tepkisiz kalarak alan açan reformist
anlay›fllar, bu gericilerle çeflitli platformlarda
yer alarak sar› sendikac›l›¤› meflrulaflt›rd›lar.
Bunu, Kamu-Sen’le yetki yar›fl›na giren
KESK yönetiminin politik-pratik planda bu
gerici güruha benzemesi, mücadeleci sendikal
anlay›flla sar› sendika aras›ndaki fark›
belirsizlefltirmesi izledi.

Bu belirsizlik gerçek anlamda bir taban›
olmayan Kamu-Sen’e hareket içinde alan

açt›, ona emekçi kesimin milliyetçi-sa¤
e¤ilimli taban›n› kazand›rd›. Birçok sektörde
yetkiyi Kamu-Sen alm›fl durumda. Kamu-
Sen’in faflist yöneticileri hareketi bölerek
etkisizlefltirme çabas›n› sürdürüyor. Toplu
görüflme sürecinde KESK’in yapt›¤› eylemleri
etkisizlefltirmek için açl›k grevi çad›r› açt›,
göstermelik de olsa mücadeleci bir söylem
kulland›. Medyatik flovlarla belli bir etki de
yaratt›. Yine görüflme sürecinde KESK’le
ayn› dönemlerde düzenledi¤i merkezi Ankara
eylemleriyle gövde gösterisi yapt›. Bu
eylemlerde kimi zaman devletin kolluk
güçleriyle göstermelik gerilimler yaratarak
mücadeleci bir görüntü kazanmaya çal›flt›.
Her f›rsatta KESK’i “bölücü, terörist”
sendika diye teflhir ediyor. Kamu yönetimi
sald›r›s›na yine milliyetçi, floven bir
yaklafl›mla “devletin üniter yap›s›na zarar
gelecek” vb. söylemlerle karfl› ç›k›yor vb.
Kamu-Sen’in tüm prati¤i hareketi bölmeye,
pasifize etmeye dönük.

KESK yönetiminin devlet güdümüne
girmesi, pratikte yapt›r›m› olmayan
eylemlerle günü geçifltirmesi, Kamu-Sen’in de
sahte bir mücadeleci eylem prati¤i
sergilemesi, demagojik söylemlere
baflvurmas›, emekçi kitleler nezdinde ikisi
aras›ndaki fark› giderek belirsizlefltiriyor. Üye
kazanmak için Kamu-Sen’i karalamaktan öte
politika üretmeyen KESK reformistleri, toplu
görüflme sürecinde Kamu-Sen’le yanyana
gelerek, “kolkola mücadele ediyoruz” mesaj›
verdi. Politik ve pratik planda birbiriyle
çeliflen tutumlar almas› tabanda sendikaya
karfl› ciddiyet ve güven bunal›m› yaflanmas›na
neden oldu. Tüm süreç KESK
reformistlerinin sadece görüntüde de¤il
özünde de bu gerici faflist güruha karfl› etkin
bir mücadele yürütmeyece¤inin, ona güç
kazand›raca¤›n›n güçlü iflaretlerini veriyor.

Harekette yaflanan gerilim

Bir yandan devletin sald›r›lar›na di¤er
yandan hareketi içten içe kemiren reformist
önderli¤in yaratt›¤› tahribata ra¤men
hareketin bugüne kadar biriktirdi¤i güç ve
enerji herfleye ra¤men emekçileri, en az›ndan
öncüleri flahs›nda, mücadeleye yöneltiyor.
Elbette bunda kamu emekçilerinin h›zla
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yoksullaflmas›, çal›flma ve yaflam koflullar›n›n
giderek a¤›rlaflmas› temel önemde bir rol
oynuyor. Yaflanan kan kayb›na ra¤men
halihaz›rda eylemlere kat›l›m düzeyi bunu
göstermektedir.

Tabandaki pasif üyeden aktivistine,
devrimci olma iddias› tafl›yan unsurlara kadar
harekette mücadeleye inançs›zl›k ve
umutsuzluk ruh hali egemen. Tabanla daha
s›k yüzyüze gelen, sald›r›lardan do¤rudan
etkilenen alt kademe sendika bürokratlar›ndan
aktivistlere kadar birçok bileflen, KESK’in
sürecinden farkl› düzeylerde ve farkl›
nedenlerle rahats›z. Bugün birçok flubede üye
toplant›lar›nda bu sorunlar dile getiriliyor,
elefltiriliyor. Kimi flube ve sektörlerde
ola¤anüstü durum tan›m› yap›larak “ne
yapmal›” alternatif aray›fl›yla ça¤r›lar
yap›l›yor, toplant›lar düzenleniyor. Bu
toplant›lar›n kimi yerde ça¤r›c›lar›, kimi
yerde kat›l›mc›lar›, merkezi yönetimdeki
reformist anlay›fllar›n tabandaki güçleri
olabiliyor. KESK’e yöneltilen elefltiriler ise
hareketin bugünkü durumundan yönetimleri
sorumlu tutmakla s›n›rl› kal›yor. Elefltiriler
reformist politikalar› de¤il de yöneticileri
hedef ald›¤› için de, özünde reformizmden bir
ayr›flma yaflanam›yor. Bu unsurlar merkezi
politikalar›n flubelerdeki uygulay›c›lar›
olduklar› için, hareketin geriye düflmesindeki
paylar›n› ciddi ve samimi bir özelefltirinin
konusu etmekten de uzak duruyorlar.

Geçmiflte KESK MYK’s›n›n harekete
dayatt›¤› eylem kararlar›n› devrimci kayg›larla
elefltirenlere “eylem içinde eylem
örgütlenmez, sizin yapt›¤›n›z eylem k›r›c›l›¤›,
merkezi karara uymak laz›m, örgütlülük bunu
gerektirir” vb. söylemlerle karfl› ç›kan,
tasfiyecilikle suçlayan bu unsurlar bugün
bizzat eylem k›r›c›l›¤› yap›yorlar. En son 10-
11 Aral›k eylemlerinde birçok flubede
yaflananlar buna bir örnektir.

Alt kademe bürokratlar harekete
inançs›zl›klar›n›, mücadeleye güvensizliklerini,
elefltiri konusu ettikleri KESK MYK’s›n›
oluflturan anlay›fllarla ayn› düzlemde teorize
ediyorlar. Yapmalar› gereken tabana yüzlerini
dönmekken, “yeni bir sendikal anlay›fl”,
“s›n›f›n tan›m› yeniden yap›lmal›”, “kitle
sendikac›l›¤›” vb. argümanlarla, politik ve

pratik olarak, elefltirdikleri ile ayn›lafl›yorlar.
Halihaz›rda genifl kitleler nezdinde

sendikal bürokrasi yeterince teflhir olmufl
de¤ildir. Ancak kamu emekçilerinin görece
daha politize olmufl unsurlar› flahs›nda
(reformist politikalar›n etkisinde olmalar›ndan
ba¤›ms›z olarak) sendikal bürokrasi teflhir
olmufl durumdad›r. Ancak bu kesim de
sendikal bürokrasiyi aflma noktas›nda bir
irade, istek ve inisiyatif sergilemekten
uzakt›r. Hareket içerisinde deneyim kazanm›fl
bu unsurlar süreç içerisinde yorulmufl, at›l
durumda ve hala da reformizmin etkisi
alt›ndad›r. Y›lg›nl›k ve moralsizlik
kendili¤indenci bir tutumla birleflmektedir. Bu
unsurlar söylenme ve yak›nmalarla varolan
umutsuzlu¤u beslemekte, alana dönük farkl›
bir politika üretememekte, pratik olarak
hareketsiz kalarak hareketin öncülü¤ünü fiilen
üstlenmek konusunda bir istek ve irade ortaya
koyamamaktad›r. Zaten önderli¤e yönelttikleri
elefltiri, ald›klar› tutum ile bunu
yapabilmelerinin zemini de yoktur. Bu kesim
elefltirdi¤i önderlikten politik, pratik ve
programatik ve pratik planda kopamad›¤›
sürece, koltuk muhalefeti yapmaktan öteye
gidemeyecektir.

Hareketin ileriye tafl›nmas›n›,
siyasallaflmas›n› ve militan bir karakter
kazanmas›n›, sermaye devletiyle her cepheden
karfl› karfl›ya gelerek haklar›n› kazanmas›n›
sa¤layacak bir önderlik yetene¤ine ve
iddias›na sahip olmayan reformist anlay›fllar
kamu emekçileri hareketinin gerçek önderlik
ihtiyac›na yan›t veremezler. Devlet reformist
yönetimlerin bu zaaf›n›, hareketi denetim
alt›na alman›n, düzenin s›n›rlar›na
hapsetmenin bir olana¤› olarak de¤erlendirdi.
Bunda ciddi bir mesafe de ald›.

Alana iliflkin güncel görevler

Kamu emekçileri hareketinin bugün
yaflad›¤› bunal›m›, hareketteki reformist etkiyi
k›racak devrimci önderli¤in yarat›lamamas› ve
genifl kitlelerin gerçek bir mücadele program›
etraf›nda birlefltirilememesi olarak
özetleyebiliriz. Komünistlerin birçok kez
vurgulad›¤› gibi, öncelikli ve temel görev,
kamu emekçilerinin taban örgütlenmelerini
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gelifltirmek, ona politik hedefler göstermektir.
Bunun için alana dönük politikalar üretilmeli,
sistemli ve çok yönlü bir politik-pratik
çal›flma yürütülmelidir.

Özellikle yasa sonras› yaflanan pratik
süreç reformist politikalar›n iflas›n› aç›¤a
ç›karan bir dizi somut örnek biriktirdi. Bunu
reformist önderli¤in sonuçsuz politikalar›n›n
elefltiri ve teflhirine dayanak yaparken, as›l
olarak tabandaki öncü kamu emekçilerini
devrimci bir mücadele program›na kazanmak,
bunun üzerinden genifl kitleleri kucaklayacak
bir önderlik düzeyi ortaya koyabilmek
gerekmektedir. Yak›n bir süreçte tasfiye
yasalar›yla 4688 say›l› yasan›n yeniden
düzenlenmesi gündeme getirilecektir. KESK
reformistlerinin bu süreçte izleyece¤i yol
önceki pratiklerine bak›larak anlafl›labilir:
Daha fazla teslimiyet ve ihanet!

KESK yönetimi, böylesi bir süreci
özellefltirme ve kölelik yasalar› baflta olmak
üzere sermayenin tüm sald›r›lar›na karfl›
grevli-T‹S’li sendika hakk›n›n kazan›lmas›
için mücadeleyle birlefltirmeyece¤i gibi,
bundan özenle kaç›nacak, sahte gündemler
yaratacakt›r. Böyle bir süreçte yap›lmas›
gereken, bunlar› teflhir etmek, kitleleri militan
eylem çizgisine kazanmak ve devrimci
mücadele program› etraf›nda birlefltirmek
do¤rultusunda etkin bir çal›flma yürütmektir.

Halihaz›rda e¤ilimi ne olursa olsun
hareketin biriktirmifl oldu¤u güçler devrimci
s›n›f çizgisine kazan›lmal›d›r. Harekette
yaflanan gerilim bunun için imkanlar
sa¤lamaktad›r. Bu imkanlardan devrimci
amaçlar için yararlan›lmal›, bu bilinçle öncü,
devrimci kamu emekçileri göreve
ça¤r›lmal›d›r.

Güncel sorunlara karfl› somut talepler ileri
sürülmeli, devrimci mücadele program›
militan mücadele çizgisine ba¤lanmal›d›r. Bu
yönlü bir çal›flma as›l olarak iflyerlerine
tafl›nmal›, buralarda yo¤unlafl›larak sendika
yönetimlerine bas›nç uygulanmal›d›r.

Yasa sonras›nda keyfi ve kaba bir biçimde
taban›n iradesini yok sayan bürokratik
sendikal iflleyifl teflhir edilmeli, sendikalar›
gerçek bir mücadele arac› haline getirmek
için taban›n iradesini temel alan sendikal
demokrasinin iflletilmesi sa¤lanmal›d›r.

KESK reformistleri taraf›ndan dile
getirilen “ça¤dafl sendikac›l›k”, “kitle
sendikac›l›¤›”, “s›n›f›n/sendikalar›n yeniden
tan›mlanmas›” vb. türünden e¤ilimlerin
mücadeleye zarar verdi¤i, kavram karmaflas›na
neden oldu¤u, eylemsizli¤in teorisine dayanak
yap›ld›¤›, emek-sermaye çeliflkisini yok
sayd›¤› ve bu tart›flmalar›n sermayeye hizmet
etti¤i tok bir flekilde ifade edilmelidir.
Sendikalar “sivil toplum” kurulufllar› de¤il
emek örgütleridir. Sermayenin çok yönlü
sald›r›lar›n› geriletmenin, k›smi bir tak›m
haklar› kazanman›n bir arac›d›r. Bu e¤ilimlere
karfl› s›n›f sendikac›l›¤› anlay›fl›yla hareket
edilmeli, s›n›f mücadelesi esas al›nmal›d›r.

Hem alanda hizmet üreten hem de bu
hizmetlerden faydalanan genifl iflçi ve emekçi
kesimler düflünüldü¤ünde, özellefltirme
sald›r›s›na karfl› ortak mücadelenin zemini
fazlas›yla vard›r. Ancak bunun önündeki en
temel engel sendika bürokrasisidir. Bunu
aflmak için tabanda birlik sa¤lanmal›d›r.
Sendikalar iflçi s›n›f›yla alanlarda ve
mücadelede birleflmek için zorlanmal›d›r.

Kamu emekçilerini de do¤rudan
ilgilendiren ülke gündemleri (savafl, ücretlerin
art›fl›, kölelik yasalar›, özellefltirmeler, AB’ye
uyum vb.) anti-emperyalist mücadenin
önemini art›rmaktad›r. Kamu emekçilerine
yönelik sald›r›n›n uluslararas› dayanaklar›
sürekli ve sistemli bir flekilde teflhir edilmeli
(ABD, ‹MF, DB, GATS vb.), buna karfl›
mücadelenin önemi vurgulanmal›d›r.

Hepsinden önemlisi, tabanda devrimci bir
birleflmenin sa¤lanmas› için devrimci siyasal
mücadele temel al›nmal›, tüm güç ve
imkanlar, araç ve yöntemler bu yönde
seferber edilmelidir.
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Siyasal ve “özel yaflam”
ayr›m› üzerine

Partimizin son y›llarda yaflad›¤› geliflme ve
güçlenme, dostun ve düflman›n gözü
önündedir. Bu güçlenmenin belirgin oldu¤u
alanlardan biri de gençliktir. Partimiz
taraf›ndan yap›lan de¤erlendirmelerde bu
önemli olgu de¤iflik vesilelerle ortaya
konuldu. Ancak bu geliflimin, e¤er zaman›nda
do¤ru müdahalelere konu edilmezse, belli
sorunlar yaratabilece¤i de yer yer bu
de¤erlendirmelerde dile getirildi. Herfleyden
önce k›sa denilebilecek bir zamanda böylesi
bir nicel geliflim, gerekli nitel güçlenmeyle
birlefltirilemezse e¤er, do¤al olarak bir tak›m
uyumsuzluklar› da beraberinde getirebilecekti.

Nitekim somut deneyimlerimiz bu
uyar›lar›n yersiz olmad›¤›n› gösteren belli
veriler de sunabilmektedir. Özellikle gençlik
çal›flmas›nda kazan›lan ve büyük ölçüde
küçük-burjuva özelliklere sahip bir sosyal-
kültürel yaflamdan gelen deneyimsiz baz›
genç yoldafllar›n örgüt kültürümüzü
içsellefltirmeleri kolay olmayabiliyor. Örgüt
yaflam›na yeni kat›lan bu türden genç
yoldafllar, geçmifl yaflam al›flkanl›klar›n› flu
veya bu ölçüde sürdürmek e¤ilimi
gösterebilmektedirler. Bu anlafl›labilir bir
durumdur. Fakat zaman›nda gerekli ve yeterli
e¤itici, yönlendirici ve düzeltici müdahalelere
konu edilmedi¤i bir durumda, örgüt
yaflam›m›z, çal›flma tarz›m›z ve bir bütün
olarak mücadele sürecimiz için sorunlar
yarataca¤› da bir gerçektir.

Parti çal›flmas› içindeki bir militan için
örgütlenme ve devrimcileflme süreci, ne
sadece politik ifllerin yürütülmesinden
ibarettir, ne de politik-örgütsel yaflam›n
ilkesel ve moral de¤erlerinin d›fl›nda bir
“özel yaflam” ayr›cal›¤›n› kald›rabilecek bir
durumdur. Bu ikisi, yani sosyal ve siyasal
yaflam, her aç›dan bir bütünlük tafl›makta ve
örgütlenme süreci bu bütünlük üzerinden
flekillenmektedir.

Yanl›fl anlamalara (gerçekten kiflisel olana
müdahale gibi anlafl›labilecek durumlara) da
mahal vermemek üzere konuyu daha somut
olarak irdeleyebiliriz.

Siyasal çal›flma ve özel yaflam

Genç devrimciler, bazen, siyasal çal›flma
d›fl›nda kalan vakitlerini “özel yaflam”lar›n›n
bir parças› olarak görebilmekte ve bunu ayr›
tutabilmektedirler. Ancak bu, kesinlikle taviz
verilmemesi gereken zaafl› bir küçük-burjuva
bak›fl›n ürünüdür. Komünistler için siyasal
mücadeleden, devrim davas›ndan ayr›
tutulabilecek bu türden bir “özel yaflam”
ayr›cal›¤› söz konusu de¤ildir, olamaz.
Aksine, siyasal çal›flma d›fl›ndaki
zaman›m›z›n nas›l geçirildi¤i, asl›nda partiye
ve mücadeleye, daha genel olarak da devrim
davas›na karfl› sorumlulu¤umuzun temel
önemde bir ölçütüdür.

Burada karfl›lafl›labilen temel sorunlardan
biri, kendi özel yaflam›n› dokunulmaz ilan
eden küçük-burjuva kiflilik olabilmektedir.
Çokça görüldü¤ü gibi bu hiç de do¤rudan
ifade edilmemekte, fakat dolayl› biçimlerde
karfl›m›za ç›kar›lmaktad›r. Elbette mücadeleye
komünist devrimci olarak kat›lacak bilince ve
tercihe eriflmifl hiç kimse kalk›p gündelik
yaflam›n› “özel yaflam›n dokunulmazl›¤›”
ad›na savunmaz, savunamaz. Ancak baz›
kimseler yine de örne¤in gündelik ev
yaflamlar›n›, duygusal iliflkilerinin ya da kimi
arkadafll›k iliflkilerinin genel çerçevesini,
harcamalar›n›, aile iliflkilerini ve hatta hatta
baz› kiflisel imkanlar›n› ayr› tutan bir bak›fl
aç›s›na sahip olabiliyorlar. Örne¤in, bu ya da
buna benzer noktalarda yaflanabilen kimi
sorunlar, öncelikle örgüt ve yoldafllar ile
paylafl›lmak yerine, bu öncelik dost ya da
arkadafl olarak görülen d›flar›dan kimi
insanlara verilebilmektedir. Bu bireysel tercih
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belki yaflanan sorunu çözmekte, ama bununla
birlikte baflka ve çok daha a¤›r sorunlar›n
önünü açmaktad›r. Bu tür davran›fllar, parti
içinde manevi kaynaflmay›, bundan da güç
alan güven ve çok yönlü kenetlenmeyi, bu
çeçevede kolektif yap›, yaflam ve hareket
yetene¤ini zaafa u¤rat›rlar. Sorunlu olabilen
bu alanlar› daha aç›klay›c› olabilmek
bak›m›ndan somutlamaya çal›flal›m.

Ayn› evi paylaflmak durumunda olan
yoldafllar›m›z, bu paylafl›m sürecinde özverili,
disiplinli ve kurall› olabilmelidirler. T›pk› bir
devrimcinin tüm yaflam›nda oldu¤u gibi, ev
yaflam›nda da disiplinin özel bir önemi
vard›r. Bu, ev ifllerinin aksat›lmamas›ndan
yoldafllar aras›ndaki iliflkilere, evin temizli¤i
ve düzeninden uyku ve yemek saatlerine
kadar geçerlidir. Zaman zaman bu türden bir
disiplinli yaflam anlay›fl›n› saçma ve gereksiz
bulan, devrimci bir yaflam alan›n› herhangi
bir mekan gibi de¤erlendiren yoldafllar›m›z
ç›kabilmektedir.

Oysa burada mesele, hiç de kaba ve
mekanik bir askeri disiplin anlay›fl›n›n kiflinin
en dar yaflam alanlar›na do¤ru indirilmesi/
dayat›lmas› de¤ildir. Partimizin bu
sorunlardaki komünist olgunlu¤u ve
duyarl›l›¤› yeterince bilinmektedir. Buradaki
as›l mesele, devrimci bir yaflam› mümkün
k›lan devrimci ve ifllevsel bir disiplini, bunu
olanakl› k›lan bilinci ve de¤erler sistemini
oturtabilmektir. Bir baflka ifadeyle, burada
karfl› karfl›ya gelen kolektif olanla bireysel
olan de¤il, fakat proleter devrimci s›n›fa ait
ve özgü olan bir yaflam ve disiplin anlay›fl›
ile küçük-burjuva bireyci, savruk, gevflek, yer
yer bohem yaflam ve disiplin anlay›fl›d›r.
Burada karfl› karfl›ya gelen ve çat›flan,
temelde iki ayr› s›n›fsal kültür ve zihniyet,
bunlar› da içeren daha genel bir ifadeyle,
yaflam anlay›fl›d›r. Böyle bir karfl› karfl›ya
geliflte, komünist militan›n net bir biçimde
tercihini neyden yana yapmas›, kendini hangi
bilinç ve moral de¤erlere göre yeniden
biçimlendirmesi gerekti¤i yeterince aç›kt›r.

Duygusal iliflkileri de benzer bir biçimde
partiden ayr› tutma e¤ilimi oluflabilmektedir.
Birkaç ayr› biçimde ortaya ç›kan bu anlay›fl
ve tutumun kabul edilebilir bir yan›
bulunmuyor. Duygusal iliflkisini siyasal

yaflam›n›n d›fl›nda tutan, karfl›s›ndaki insanla
siyasal bir paylafl›m süreci yaratmayan ve
bundan özenle kaç›nan bir anlay›fl, devrimci
siyasal yaflamda ilke olarak kabul edilemez,
pratik olarak ise bu çok büyük s›k›nt›lar›n ve
tahribatlar›n kayna¤› haline gelebilir. Bir
di¤er sorunlu yaklafl›m ise, birçok duygusal
iliflkide görülen iki kifliden birinin tüm
siyasal iradesini di¤eri üzerinden
tan›mlamas›d›r. Böylelikle iki kifliden biri
partiyle
kurdu¤u
iliflkiyi,
di¤eri
olmadan
sürdüremez
duruma
gelir.

Bu, parti
yaflam›nda
ilke olarak
kabul
edilemez;
zira
partililer
partiye
üyelik
ba¤lar›yla
ba¤l›d›rlar,
bundan
kaynaklanan
görev ve
yükümlülük-
leri vard›r.
Hiçbir
baflka iliflki
bunun
yerini
tutamaz;
parti bu
türden
iliflkileri ya da e¤ilimleri kendi kollektif
kimli¤inin, ilke ve moral de¤erlerinin kaba
bir çi¤nenmesi sayar ve buna hiçbir yaflam
alan› tan›maz. Kifliler plan›nda ise bu,
komünist olman›n, komünist partisi üyesi
onurunu tafl›man›n gerekleriyle hiçbir biçimde
ba¤daflmaz. ‹ster tabi olan isterse olunan kifli
pay›na olsun, bu türden bir iliflki, komünist
kiflili¤in ve partili olma onurunun kaba bir
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biçimde afla¤›lanmas› örne¤i say›lmald›r.
Sorunun devrimci çözümü, bu türden

iliflkilerde birbirinden ayr› partili konum ve
iradeleri olan, olmas› gereken militanlar›n,
kendi aralar›ndaki duygusal iliflkileri devrimci
aç›dan birbirlerini ve dolay›s›yla partili
birlikteli¤i gelifltirme zemini olarak
kullanabilmeyi baflarabilmelerindedir. Partili
olanla olmayan aras›ndaki duygusal
iliflkilerde bu ayn› sorunun biricik do¤ru
devrimci çözümü, partili olan›n olmayan›
mücadeleye ve dolay›s›yla partili mücadeleye
çekmesi, bunu iliflkinin gelece¤inin olmazsa
olmaz koflulu olarak görebilmesidir. Bunun
d›fl›ndaki herhangi bir ara çözüm gerçekte bir
çözümsüzlük kayna¤›d›r ve partili olan›n
mücadele ve parti yaflam› için içinden
ç›k›lmas› zor sorunlara ve alt›ndan kalk›lmas›
zor tahribatlara yol açabilir.

Ailelerimizle kurdu¤umuz ba¤lar da bizim
için kim zaman sorun kayna¤›na ve engele
dönüflebilmektedir. Hemen her ailenin flu ya
da bu oranda de¤iflen mücadeleye karfl›t
gerici bir yan› bulunabilmektedir. Genç
devrimcilerin karfl›s›na s›k s›k ç›kan bu
gerici yanlar, faaliyetin önüne geçebildi¤i
gibi, devrimcinin moralini bozabilmektedir.
Burada sorun, ailenin geri ve gerici tutumlar›
de¤il, devrimcinin bunlara verebildi¤i (ve
sonu gelmez, gelmesi de olanaks›z) tavizlerde
ortaya ç›kmaktad›r. Verilen her taviz, ailenin
gerici yanlar›n› bilemekte ve daha fazla taviz
istemesine yol açmaktad›r. Böyle durumlarda
ailenin istemleri karfl›lanamaz bir hal
almaktad›r.

Genç yoldafllar›n ailelerine karfl› net ve
bununla beraber inisiyatifi elde tutan, yap›c›
ve kazan›c› bir tarz› tercih etmeleri gerekir.
Aile bireylerini, giderek ailesini devrimci
siyasal mücadeleye hiç de¤ilse yandafl olarak
kazanmak her partili yoldafl›n görevidir.
Yoldafllar›m›z›n büyük ço¤unlu¤u iflçi ve
emekçi ailelerden geldiklerine göre, bu hem
gerekli ve hem de olanakl›d›r. Kuflkusuz bu
türden bir çaba sonuç vermeyebilir de; ama
hiç de¤ilse inisiyatif elde tutulur ve tahribat
kayna¤› olacak sonu gelmez tavizlerin önü de
böylece kesilmifl olur. Bu durumda aile, taviz
koparmaktan çok iliflkiyi kaybetmemek
kayg›s›yla tavizler veren, duruma katlan›r

hale gelen bir konuma geçer. Bu ise hem
devrimciye ailesiyle iliflkilerini tümden
yitirmeme olana¤› sa¤lar ve hem de onu
buradan gelen y›k›c› etkilere karfl› korur. Bu
kadar›n›n bile baflar›lamad›¤› bir durumda
ise, sürekli bir sorun kayna¤› ile sonu
gelmez bir biçimde u¤rafl›p çok yönlü olarak
y›pranmaktansa, bilinçli ve yürekli bir
devrimcinin yapmas› gereken, gericilik
kayna¤› haline gelmifl bu tür bir iliflkiyi
reddetmesi, aile ba¤lar›n› pratik olarak da
kopar›p atmas›d›r. Her komünist devrimci
için ba¤land›¤› davan›n, partinin ve
proletarya devriminin üstünde ya da ötesinde
herhangi bir iliflki ve sorumluluk alan›
yoktur, olamaz. Komünist olma bilincine ve
prati¤ine anlam kazand›ran biricik iliflki ve
sorumluluk alan›yla uzlaflmaz bir biçimde
karfl› karfl›ya gelen herfley, tereddütsüzce ve
kararl›l›kla kesilip at›lmay› hak eder.

Bir baflka soruna geçiyoruz. Partimizin
maddi imkanlar›n›n kayna¤› bizleriz.
Dolay›s›yla bizim için maddi imkanlar›m›z›
her yan›yla partinin ve devrimin hizmetine
sunmak yads›namaz bir zorunluluktur. Bu
zorunluluk hukuksal/tüzüksel hükümlerden
de¤il, fakat dava adam› olmak bilinci ve
sorumluluklar›ndan kaynaklan›r. Bunun
d›fl›nda harcamalar›m›z› asgari fiziksel ve
kültürel ihtiyaçlar›m›z› karfl›layacak biçimde
düzenlemeliyiz. De¤erlerimizi ve ideallerimizi
paylaflt›¤›m›z yoldafllar›m›zla kurdu¤umuz
iliflkide komün anlay›fl› içerisinde her türlü
maddi olana¤›m›z› da paylaflabilmeliyiz.
Bencilce tutumlar herfleyden önce, o tutumun
sahibinin devrimci kimli¤inin sorgulanmas›na
yol açacakt›r.

Özel yaflam› ayr› tutmak gibi küçük-
burjuva anlay›fllardan kaynaklanan bu tür
zaaflar iflin sadece bir yan›n› oluflturmaktad›r.
Bir baflka sorun ise, kimi halkç›-devrimci
küçük-burjuva örgüt gelenekleri içinde s›kça
görülebilen kapal› devre iliflkiler ve yaflam
biçimidir.

Kapal› devre yaflam tarz›

ve siyasal mücadele

Özellikle politik çal›flman›n ve gençlik
kitlelerinin gündemine müdahalenin ciddi
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s›n›rl›l›klar tafl›d›¤› günümüz koflullar›nda
birçok gençlik grubu kendi içine kapal›, daha
çok sosyal ba¤larla s›n›rl› bir yaflam tarz›na
sahip.

Bu sorunun farkl› nedenleri olmakla
birlikte, denebilir ki temel mesele, gençlik
hareketinin içinde bulundu¤u darl›k ve
zay›fl›kt›r. Gençlik hareketinin y›llard›r
istenen ve beklenen ç›k›fl›
gerçeklefltirememesi, yer yer ülkenin politik
gündemlerinden fazlaca uzak kalabilmesi,
politik gençlik gruplar›n›n genifl gençlik
kitlelerine ulaflamamas›, baz› çevreleri moral
aç›dan erozyona u¤ratt› ve içe dönük bir
yaflant›ya yönellti. Böylelikle ortaya ç›kan
atalet, tasfiyeci yaklafl›mlarla da birleflince,
zaman içinde baz› gruplar› salt sosyal yaflam
çevreleri haline getirdi.

Elbette her örgütsel platform kendi örgüt
kültürü ve örgütsel al›flkanl›klar› ile birlikte
bir sosyal iliflkiler a¤›n› ifade eder. Bu genel
planda bizim için de geçerlidir. Ancak politik
faaliyetle birleflmeyen, kitle çal›flmas›ndan
kopuk bir sosyal birliktelik, kendi bafl›na
devrimci bir yaflam olmaktan uzakt›r. Böylesi
bir yap›lanma politikadan uzaklaflt›kça
bozulmay› ve yozlaflmay› da beraberinde
getirmektedir. Devrimci bir örgütlenmenin
temeli politik yaklafl›m ve devrimci idealler
birli¤i olmal›, bu buna uygun bir politik
mücadele prati¤i ile de birleflebilmelidir.
Bunlar›n zamanla ikincil hale geldi¤i yerde
kiflisel ve kolektif tükenifl de kaç›n›lmazd›r.

Neyse ki bizim böyle bir sorunumuz
bulunmuyor. Genç komünistlerin son y›llarda
yakalad›klar› geliflim tablosu bütünüyle
politik faaliyetteki baflar›lar›na, kitlelerin
gerçek sorlunlar›n› ve gündemlerini yakalama
yeteneklerine, buna güç ve olanaklar›
ölçüsünde müdahale etme çabalar›na ba¤l›
olarak yaflanm›flt›r. Böyle bir geliflim süreci
genç yoldafllar›m›z› kapal› devre bir örgütsel
yaflamdan ve mezhepçi anlay›fllardan uzak
tutabilmifl, genç komünistler komünist
partisinin gençlik alan›ndaki kolu olma
bilinci ve sorumlulu¤u ile
davranabilmifllerdir. Böylece de politik kitle
çal›flmas› içerisinde asgari bir geliflme düzeyi
yakalamay› baflarabilmifllerdir.

Bizde zaman zaman rastlanan sorun bir

Bunun üzerine 20 kadar iflçi yeniden içeri
girip iflbafl› yapt›.

‹flçiler ertesi sabah yeniden fabrikan›n
önünde topland›lar. Fabrika önünü terk eden
iflçilerin avukatla ve sendikac›larla
görüflmeleri devam ediyor. ‹flçiler haklar›n›
aramak, iflverene dava açmak konusunda bile
çok çekingen davranabiliyor.

Rodrigo Tekstil: Beylikdüzü sanayide yer
al›yor. Kas›m ay›nda 16 iflçi ücretsiz izne
karfl› ç›kt›klar› ve sigortalar›n yap›lmas›n›
istedikleri için iflten at›ld›. ‹flçiler
tazminatlar›n verilmesi için ayn› gün fabrika
önünde beklemeye bafllad›lar. Ancak ertesi
güne tepkiler devam etmedi. ‹flçiler Çal›flma
Bakanl›¤›na sigortas›z iflçi çal›flt›r›l›yor diye
flikayette bulundular.

baflka biçimde, sosyal iliflkilerin politik
çal›flma ile bir bütünlük içerisinde ele
al›nmas›nda yaflanabilen zaaflar olarak
yans›maktad›r. Böylesi durumlarda, sosyal
iliflkiler ikincil önemde görülebilmekte ve
geleneksel hareketin olumsuz miras›
nedeniyle, örgütlenme sürecinde sosyal
iliflkilerin rolü yeterince kavranamamakta,
dahas› yer yer yanl›fl bile bulunabilmektedir.

Bu sorunlu kavray›fl tümüyle afl›lmak
durumundad›r. Yoldafllar›m›z›n çok yönlü
donan›m›n› ihtiyaç duyulan düzeye
ç›karman›n yolu, ayn› zamanda sosyal yaflam
ve politik çal›flma aras›ndaki dolays›z ve kilit
önemdeki ba¤›n derinlemesine kavranmas›n›
gerektirmektedir.

Yeni bir at›l›m sürecine girmifl oldu¤umuz
aç›kt›r. Bu süreç pek çok genç komünist için
de parti ile bütünleflme süreci olarak
yaflan›yor, yaflanacakt›r. Partinin kriterleri
aç›kt›r; tüm genç komünistler yaflamlar›na her
yönüyle çeki düzen vermeli, partili mücadele
normlar›na uygun örnek komünist kadrolar
haline gelebilmek için azami çaba
sarfetmelidir. Gerek gençlik içerisinde
kazand›¤›m›z konumun gereklerini, gerekse
de partinin ihtiyaçlar›n› yan›tlamak için, bu
irade ve kararl›l›¤›n gösterilmesi özel bir
önem tafl›maktad›r.
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Bölgede iflçi...
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Gençli¤in kazan›lmas›nda sportif
kurum ve araçlar›n kullan›m›

Kurall› ya da kurals›z, tak›m halinde ya
da kiflisel, nizami ya da anarflik bir tarzda
spor, insanl›k tarihinin en eski
etkinliklerinden birisidir. ‹nsan›n bedensel ve
zihinsel gelifliminde etkin bir rol oynayan
spor, beceri ve zekay› gelifltirmesi, kendine
güven hissini pekifltirmesi gibi özellikleriyle
bireyin kiflilik gelifliminde önemli bir
etkendir.

Bunlar›n d›fl›nda spor, tümüyle toplumsal
bir etkinliktir. Kollektif baflar›/baflar›s›zl›k,
sevinç/üzüntüler yoluyla insanlar› biraraya
getirir, sosyallefltirici bir ifllev yüklenir.

Burjuvazinin sporu emekçilere

karfl› kullanmas›

Böylesi toplumsal bir etkinli¤in s›n›fl›
toplumlarda egemen s›n›f taraf›ndan
iktidar›n›n pekifltirilmesi için kullan›lmas›
kaç›n›lmazd›r. Günümüzde de burjuvazi
spordan çok büyük faydalar gütmektedir. Bir
yandan sporu ticarilefltirerek muazzam kârlar
elde ederken ve kirli ifllerden kazand›¤› kara
paralar› bu yolla ekonomik dolafl›ma
sokarken, bir yandan da emekçiler aras›na
düflmanl›k tohumlar› ekmek ve onlar›
uyutmak için bu alana yat›r›m yapmaktad›r.
Emekçileri s›n›f savafl›m›n›n güncel ve
tarihsel geliflmelerinden, politik gündemden
uzaklaflt›rmak için sporu kullanabilmektedir.
Yine spor yoluyla kendi s›n›fsal ideolojisini
ve kültürünü emekçilere empoze etmeye
çal›flan burjuvazi, bu yolla erkek egemen
düflünme biçiminin, bölgecilik ve
milliyetçili¤in emekçilerin içinde kök
salmas›n› hedeflemektedir. Tüm bunlar›
“taraftar”l›k kurumuna yaslanarak
gerçeklefltirmektedir.

Ama burjuvazinin sporu ve sporcuyu
metalaflt›rmas› ile bafllayan sald›r› burada
kalmaz. Kimi zaman egemen s›n›f›n direk
müdahalesi, kimi zamansa onun kirletti¤i

toplumun kültürü ile flekillenen yozlaflma
boyutlanarak artar. Taraftarlar›n en basit
karfl›laflmalardaki küfürleflme ve kavgalar›,
spora ilgi nedeniyle gidilen kahvehaneler/
bilardo salonlar›, spor kulüplerinin lokalleri,
ganyan bayileri vb. mekanlar, sporun burjuva
s›n›f egemenli¤i alt›nda ortaya ç›kan bu kirli
yüzünü belirginlefltirmektedir.

Çok zaman spor karfl›laflmalar› ya da
sporcular üzerinden büyük çapl› bahisler
oynanmaktad›r. Böylesi bir kumar arac› çok
kolay yayg›nlaflabilmekte, böylelikle hem
büyük kârlara kap› aralanmakta, hem de
emekçiler dejenere edilmektedir. Emekçilerin
s›n›rl› ücretlerinin bir k›sm›n›n kendisine
dönmesini sa¤layan burjuvazi, s›n›f atlama
kayg›lar›n› dürtmek suretiyle bireysel kurtulufl
hayallerini de diri tutmaktad›r. Ayr›ca spor
kulüplerinin çevresinde oluflan taraftar
gruplar›, çeteler halinde birbirlerine kin
gütmekte, silahlar›n da kar›flt›¤› kavgalar
meydana gelmekte, bu insanlar birbirlerini
öldürebilmektedirler.

Gençlik ve spor

Spor ve gençlik aras›nda güçlü bir ba¤
vard›r. S›kça bu iki sözcük birlikte telaffuz
edilmektedir. Tüm s›ralad›klar›m›z gençlik
içinde çok daha yayg›n ve yo¤un
yaflanmaktad›r. Gençlik sporun aktif
kat›l›mc›s› olmas›n›n yan›s›ra, alana dair
geliflmeleri takip etmek konusunda da daha
özel bir ilgiye sahiptir. Bu durum genç
insanlara spor arac›l›¤›yla farkl› fleylerin
anlat›labilmesinin yolunu açabilmektedir.
Ancak yine de bu ilgi, gençlerin sporcular›
model olarak almas› anlam›na da gelir ki,
burjuva düzenin kendi yoz kültürünü empoze
etmek için bir kanal daha açabilmesi
demektir. Fakat bizim bu kanal› tersine
çevirme flans›m›z mevcuttur. Burada bunun
pratik olanaklar›na de¤inece¤iz.
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Spor birçok ifllevinin yan›s›ra herfleyden
önce genç insanlarla iletiflim kurmam›z›n
önünü açar. ‹nsanlarla daha ilk
konuflmam›zda sorunlar ve çözümlerinden
bahsedemedi¤imiz durumlarda, popüler bir
konu olarak spor (özellikle futbol) bir
s›cakl›k yakalanmas›n› sa¤layacakt›r. Bir
mobilya fabrikas›nda genç iflçiler aras›nda
çal›flma yürüten bir yoldafl›m›z, servis
sorununu bir türlü tart›flamad›¤›ndan
yak›n›yordu. Konuflmaya daha kolay
yerlerden bafllamas›n›, konunun do¤al
biçimde buraya getirilebilece¤ini söyledik.
Genç iflçilerle futbol üzerine konuflmaya
bafllad› ve bir süre sonra servisler üzerine
konuflman›n yolu aç›lm›fl oldu.

Yaln›z ayn› yoldafl›n dile getirdigi bir
sorun daha var; genç iflçiler konuflmalar
buradan bafllad›¤›nda bu konudan ç›kmamak,
sürekli bu sohbeti sürdürmek isteyebiliyorlar.
Futbol gibi zevkli konular› bir kenara
b›rakarak, yemek, servis vb. s›k›nt›l› konulara
girmek istemeyebiliyorlar. Kendi
yaflamlar›ndan, sorunlar›ndan kaç›fl›n nedeni
olabilen spor, düzenin bu alandaki yo¤un
yüklenmesinden kaynaklan›yor.
Yoldafllar›m›z›n bu konuyu açt›ktan sonra
iradi bir biçimde sohbete yön verebilmesi ile
bu sorunlu nokta da afl›labilir.

Gelecekleri konusunda hiçbir güvenceye
sahip olmayan semt gençli¤inde bu kaç›fl ve
spor, magazin vb. konulara s›¤›nma daha
yayg›nd›r. Bunun k›r›laca¤› nokta iki s›n›f›n
bu alandaki varl›¤›n› gösterebilmektir.

Liselerde çal›flma yapan liseli genç
yoldafllar›m›z›n bu alana özel bir ilgisi
yoktur. Ya spora çok so¤uk yaklafl›rlar ya da
bu konuyu kendili¤indenci bir biçimde ele
al›rlar. Oysa her lisenin çeflitli dallarda spor
tak›mlar› vard›r ve bu tak›mlar aras›nda
okullar›n ö¤renci yap›s›ndan kaynakl›
muazzam olanak farklar› bulunmaktad›r. Bu
durum, maçlara gidifl-gelifllerde popüler bir
teflhir arac› olarak kullan›labilir. Ayr›ca
sporun insan geliflimi üzerindeki önemi
gözönünde bulundurularak liselerde eksik
spor malzemeleri, kapal› spor salonlar›, aç›k
sahalar için tepki ve eylemler örgütlenebilir.
Hiç de¤ilse bu eksiklikler gösterilerek emekçi
çocuklar›na dayat›lan koflullar anlat›labilir.

Spor ço¤u zaman gençlerle tan›flma,
kaynaflma olanaklar›m›z› art›rmaktad›r. Bir
yoldafl›n deneyimini aktaral›m: “Herkesin
kendi makinesinin bafl›nda çal›flt›¤› ve tüm
koordinasyonun formenler taraf›ndan
kuruldu¤u 30-35 kiflilik bir iflletmede
çal›fl›yordum. Çal›flma saatleri içerisinde
di¤er iflçilerin yüzlerini bile görmüyordum,
çay molalar› da çay alma telafl› içinde
geçiyordu. Oturup konuflma imkan›
buldu¤umuzda ise formenlerin de orada
olmas›ndan kaynakl› so¤uk bir hava hakim
oluyordu. Bu havan›n k›r›ld›¤› tek zaman ise
ö¤lenleri yemekten sonra yap›lan ve
formenlerin kat›lmad›¤› maçlard›. Di¤er
zamanlarda birbirlerine tamamen yabanc›
davranan iflçiler, kollektif bir coflku
yaflayabiliyorlar, birbirlerine k›z›p ba¤›r›yor
ya da örne¤in bir iflçi di¤erinin omuzuna
elini atabiliyor. Bu da iflçiler aras›ndaki
yabanc›l›¤›n k›r›lmas›n› sa¤l›yor. Bafllang›çta
farkl› memleketlerden oldu¤umuz iflçilerle
s›cak bir iletiflim kurmam bu maçlar yoluyla
gerçekleflmiflti.”

Bir semte yeni tafl›nan bir genç, oradaki
gençlerle tan›flmak için sohbet etti¤inde
aradaki so¤uklu¤un k›r›lmas› uzun bir zaman
alabiliyor. Ancak top oynayan gençlerin
yan›na gidip oyuna kat›lmak çok kolay
oldu¤u gibi, burada kabuklar›n› (sosyal
rollerini) bir kenara b›rakan ve do¤al
davranan gençlerle ortak bir coflku yakalamak
da olanakl› hale geliyor. Yine bu oyunlar
esnas›nda onlarca genci birarada bulma
imkan› yakalan›yor.

Turnuvalar ve kulüpler

Sporun politik çal›flma için sundu¤u bu
olanaklardan çok daha önemli bir ifllevi
vard›r; insanlar› biraraya getirmek. Bu ifllev,
konu üzerine yap›lan sohbetlerde, düzensiz
oyunlarda ancak k›smen yerine getirilebilir.
Öte yandan bu ifllevden yararlanman›n iki
pratik arac› söz konusudur. Kulüpler ve
turnuvalar sayesinde burjuvazinin kitlelerden
sürekli çalarak profesyonel çal›flmalara
yöneltti¤i olanaklar kitleler içinde, kitlelerle
yarat›lacakt›r. Böylece herfleyen kâr için
olmad›¤›, sporun kârdan çok insani bir
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etkinlik olarak anlam tafl›d›¤› bilinci
yerlefltirilecektir. Yine gençlerin bir yere ait
olma, bir kollektifin/bütünlü¤ün parças› olma
ihtiyaçlar› sa¤l›kl› bir biçimde karfl›lanacak,
buradan mücadeleye kazan›lmalar›
sa¤lanacakt›r.

Kulüpler, genelde kald›r›mlar, parklar ve
kahvehanelerde gruplar halinde toplanan semt
gençli¤ini bünyesinde toplayabilecek, onlar›
ortak yer, amaç ve atmosferle
kucaklayabilecektir. Halihaz›rda baz› semtlerde
bulunan amatör spor kulüplerinde varolan
floven atmosfer ve lokallerinin kumarhane gibi
iflletilmesi bizi çok yerde buralardan uzak
durmaya sevkediyor. Oysa bu kulüpler,
yap›lar› içerden de¤ifltirildi¤inde farkl›
amaçlara hizmet edebilirler. Bir tak›m
bürokratik mekanizmalar ve mevcut geri
kültür, düzenin bu kulüpleri kontrol etmesini
sa¤l›yor. Ancak devrimci bir çabayla buralar›
bu kültürden kurtarabilir, devrimci bir tarzda
kullanabiliriz. Böylece semt gençli¤inin
ihtiyaçlar›na yan›t verecek, dahas› bu gençleri
farkl› bir dünya tahayyülü ve yeni bir kültürle
tan›flt›rabilece¤imiz yerler kazanabiliriz.
Böylesi kulüplerin olmad›¤› yerlerde, istek ve
ilgi de mevcutsa, kulüpler kurulabilir ve
denetimin de özünde gevflek olmas›ndan
yararlan›labilinir. Kulüpler içinde yürütülen
çal›flma, hem insanlar›n sporu ve dolay›s›yla
hayat› farkl› bir biçimde kavramalar›n›, hem
de kendi kulüplerinin sorumlulu¤unu
hissedecek gençlerde örgütlülük bilincini ve
disiplinini özümsemelerini sa¤layacak
imkanlar anlam›na gelir.

Liselerde de okul idaresi taraf›ndan
dayatmac› ve ö¤rencilerin genel kitlesinden
kopuk, ona yabanc› bir biçimde oluflturulan
tak›mlar çal›flma içerisinde farkl› anlamlar
kazanabilirler. Herfleyden önce bu tak›mlar›n
di¤er ö¤rencilerden ayr›ks› ve ayr›cal›kl›
yap›lar› k›r›lmal› ve ö¤rencilerin bu tak›mlar›
sahiplenmeleri sa¤lanmal›d›r. Bunun
yap›lamad›¤› koflullarda spor malzemelerinin
adaletsiz kullan›m› ve bu tak›mlar›n okul
idarelerinin yat›r›m› olarak varolmas› teflhir
edilmeli, sporun bir elite de¤il kitleye ait
oldu¤u anlat›lmal›d›r.

Her koflulda genç komünistler, çal›flma
yapt›klar› yerlerde kulüp ve tak›mlar›n bu

imkanlar›n› gözetmeli, bunlar› kullanman›n
yollar›n› araflt›rmal›d›r. De¤erlendirildi¤inde
önemli olanaklar anlam›na gelen bu yap›lar›n
üzerinden atlan›lmamal›d›r.

Yine kullan›labilecek olanaklardan biri de
çal›flmay› turnuvalarla zenginlefltirebilmektir.
Genç insanlar›n ortak hedefler için biraraya
gelmelerini turnuvalar yoluyla
gerçeklefltirebiliriz. Halihaz›rda -biz de dahil-
bir tak›m yap›lar semt çal›flmalar›nda
turnuvalar düzenlemektedirler. Ancak
buradaki zaaflar ço¤u zaman çal›flmay›
ilerletmek yerine geriletmektedir.

Herfleyden önce turnuvan›n
düzenlenmesinde al›nacak sorumluluklar› bu
gençlerin yüklenmesi gerekiyor. Bu yolla
bilinç kazanmalar›n›n yan›s›ra organizasyonu
sahiplenmelerinin yolu aç›lacakt›r. Elbetteki
oradaki önderlerin s›k› bir denetim ve
zorluklar› aflmada gerekli yard›m› yapmalar›
son derece önemli. Bu yap›lmad›¤›nda ifllerin
kötü yap›lmas›, dahas› bir güven kayb›
kaç›n›lmazd›r.

Turnuva, oynanacak maçlar›n yan›s›ra
e¤lenceler, sunumlar, tart›flmalarla
zenginlefltirilmelidir. Aç›l›fl ve kapan›fl
etkinliklerinin önemi büyüktür. Bu etkinlikler
yap›lamad›¤› koflullarda sadece tak›mlar
sahada karfl› karfl›ya gelir ve istenilen
kaynaflma sa¤lanamaz. Etkinliklere kat›l›m
sa¤lamak iflin zor yan› gibi görünebilir. Ama
yeterli tan›t›m yap›ld›¤›nda, gerekli iliflkiler
kuruldu¤unda bu sorun da kolayl›kla
afl›lacakt›r. Bunun için etkinliklerde sadece
spor konusu de¤il, ilgi çeken farkl› konular
ifllenebilir, oyun, yar›flma vb. ile
zenginlefltirilebilir, konser gibi etkinlikler
yap›labilir.

Bu tür turnuvalarda s›kça yaflanan kavga
gibi çirkinliklerin engellenmesi için de bu
etkinliklerin önemi büyüktür. Ayr›ca bu
çirkinliklerin engellenmesi için turnuvan›n
amatör ve serbest yan›n›n öne ç›kar›lmas›
ifllevli olabilir. Disiplinden taviz vermeden
maç kurallar›na esneklikler ve de¤ifliklikler
getirilebiliriz. Örne¤in futbol maçlar› 15’er
dakikadan 4 devre oynanabilir, oyuncu
de¤iflikli¤i tamamen serbest olabilir. Böylesi
farkl›l›klar, bu oyunlarda kazanman›n tek ve
mutlak bir amaç olmad›¤›n›n kavranmas›na
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hizmet eder.
Ayr›ca turnuvalar›n adet oldu¤u üzere

futbol alan›na s›k›flt›r›lmamas›, daha az
popüler olsalar da farkl› dallar›n (voleybol
vs.) kullan›lmas› anlaml› olacakt›r. Böylece
karma tak›mlar oluflturularak genç k›zlar›n da
kat›l›m› sa¤lanacak, hem de futbolda daha
s›k yaflanan baz› tats›zl›klar›n önüne
geçilecektir. Yine turnuvan›n sadece
erkeklerle s›n›rl› olmamas› ortaklaflmay›
artt›racak, küfürlü konuflmalar yap›lmamas›,
kavga ç›kar›lmamas› vb. konusunda insanlar›
daha denetimli davranmaya sevkedecektir.

Liselerde de okul idarelerinin ve ‹l Milli
E¤itim Müdürlükleri’nin tekelinde tutulan
turnuvalar, ligler vb. buradan ç›kar›larak,
ö¤rencilerin kendi oyunlar› haline
getirilebilinir. Ö¤rencilerin kendilerinin
düzenleyecekleri sportif etkinlikler, onlar›n
kendilerine güvenlerini sa¤layabilece¤i gibi,
yukar›dan dayat›ld›¤›nda ortaya ç›kan sporun
yabanc›laflt›r›c› etkisini de k›rabilecektir.
Çeflitli liselerdeki platform örgütlülükleri
bunu baflarabilir. Bu yolla hem az önce
sayd›klar›m›z› gerçeklefltirerek liseli gençli¤e
bir kanal açm›fl oluruz, hem de platform
çal›flmas›n›n darald›¤›, güdükleflti¤i okullarda
yeni insan ve imkanlara kavuflabiliriz.

Bu ihtiyac› böyle görmeyen, yak›c›
flekilde hissetmeyen bir yoldafl, eksiklik ve
zaaflar›n› nas›l aflacakt›r? Bu ihtiyac› böyle
görmeyen yoldafl, emekçilerin karfl›s›na hangi
iddiayla ç›kacak, iflkencecinin karfl›s›nda
de¤erlerini, inançlar›n› gözbebe¤i gibi nas›l
koruyacakt›r? Program›m›z›, tüzü¤ümüzü
benli¤inde, kiflili¤inde bir kimlik haline
getiremeyen bir yoldafl, partimizi, çizgimizi,
geleneklerimizi, s›n›f›n öncü kesimi ve
kitleler karfl›s›nda nas›l savunabilecek,
s›n›fsal farkl›l›¤›m›z› nas›l ortaya
koyabilecektir?

Her birimiz birer komite gibi çal›flabilme
düzeyine gelebilmeliyiz. Biz nerede isek
partimiz de oradad›r, orada olmal›d›r. Partimizin
geçmifl birikiminden, program›m›zdan
alaca¤›m›z güç ile sars›lmaz bir kiflilik ve irade

haline gelmeyi baflaraca¤›z.
S›f›rdan yarat›lan bir örgüt...

Tasfiyecili¤e, dönekli¤e, teslimiyetçili¤e karfl›
verilen kararl› bir mücadele... Kongre sonras›
peflpefle yenilen operasyonlar›n ard›ndan
kendini küllerinden yaratan parti örgütleri...
Ulucanlar’da, iflkencehanelerde, zindan
direnifllerinde en ön barikatlarda savaflan ve
can› pahas›na bayra¤›m›za leke sürdürtmeyen
önder yoldafllar›m›z›n yaflamlar›...

Partimiz flahs›nda yaflanan tüm
deneyimler, önder yoldafllar›m›z›n örnek
yaflamlar› bize rehber olacak, güç ve ruh
kazand›racak, bizi devrimci s›n›f
mücadelesinde soluklu ve yenilmez k›lacakt›r.
Yeter ki bilincinde olal›m ve yararlanmas›n›
bilelim!

M. Abidin

Kitle hareketinin önünü açacak

her türlü imkan› de¤erlendirmek

Sonuç olarak; bütün bunlar d›fl›nda,
kültürel, sanatsal, bilimsel, sportif etkinlikleri
birbirini d›fllayacak biçimde kullanmak
yerine, içiçe kullanarak güçlendirmeye
çal›flmal›y›z. Bunun için tüm bu ifllevleri
yerine getirebilecek kurumlar oluflturulabilir,
hepsini içeren “A Semti Gençlik Buluflmas›”
veya “Liseleraras› fienlik”ler örgütleyebiliriz.

Bu alanlardaki çal›flman›n bir yan› insan
etkinli¤ini bu dallarda tek tek gelifltirmekse,
bir yan› da gençleri biraraya getirmek, kendi
güçlerine güvenmelerini, kendilerini ve
dünyay› tan›malar›n› sa¤lamakt›r. Burjuva
s›n›f›n egemenli¤i koflullar›nda bile
emekçilerin, emekçi çocuklar›n›n insani
ihtiyaçlar›n›n bir yan›yla karfl›lanmas› ve
dahas› bu yolla e¤itilerek burjuva s›n›f
egemenli¤ine karfl› birleflmeleri
gerçeklefltirilebilir hedeflerdir. Devrimci s›n›f
partisinin önderli¤inde genç komünistler, bu
alanlar› daha baflar›l› kullanabilir, öncülük
iddias›n› kitleler içinde bu alanlarda da
somutlayabilirler, somutlayacaklard›r.

Genç Komünistler

Kadrolaflmada dönüflüm...

  fiubat  2004  EK‹M  31

(Bafltaraf› s.35'de)



Bölgemizde s›n›f hareketi üzerine
gözlem ve de¤erlendirmeler

S›n›fa ve s›n›f hareketine çok yönlü

yo¤unlaflma ihtiyac›

Bölgedeki iflçi hareketlenmelerinin düzeyi
nedir, bugün ne ifade ediyor? Bu
hareketlenmelere nas›l yaklaflaca¤›z ve
müdahalemizi nas›l gerçeklefltirece¤iz?
Organ›m›z bu sorunlara isabetli yan›tlar
vermek üzere yo¤unlaflan bir tart›flma ve
inceleme karar› alm›fl bulunuyor. Özellikle,
son birkaç y›l›n bir tak›m genel, somut
göstergeleriyle birlikte ele alaca¤›z. Henüz
verimli ve sistemli bir düzey yakalayamasak
da ilk ad›mlar› atm›fl durumday›z. Gerileyen
s›n›f hareketi tablosunun genel sorunlar›yla
bir arada, bölgedeki s›n›f hareketini ve
iflçilerin s›n›f profilini daha yak›ndan
tan›may›, uygun müdahale araçlar›n›, taktik
bir tak›m sorunlar› çözüme ba¤lamay›
önümüze koymufl bulunuyoruz.

Bölgedeki s›n›f hareketi bir parça

geliflme kaydediyor

Son 2-3 ayd›r hareketlenmelerin yafland›¤›
bir dizi fabrika var. Colins, Teknik Empirme,
Büyükdemir, Gezer Terlik, Tam Plastik,
Azim Çorap vb. Hareketlenmelere yol açan
sorunlardan ilki ücret zamlar›. Di¤eri
sendikal örgütlenme. Temelde a¤›r çal›flma ve
yaflam koflullar›n›n iflçiler üzerindeki y›k›c›
etkisine karfl› gösterilen tepkiler, aç›¤a
ç›kanlardan daha yayg›n.

Örgütsüzlük temel sorun

Fakat bu tepkiler s›n›rl› olarak eylemli
biçimde ortaya ç›k›yor. 200 ile 500 milyon
aras›nda de¤iflen ücretlerle yaflayabilmek, aile
geçindirmek mümkün de¤il. Tepkilerin
zeminini ücretlerden hoflnutsuzluk ve a¤›r
çal›flma koflullar› döflüyor. ‹flçilerin toplu

görüflme, toplusözleflme gibi bir haklar› yok.
Ne kadar ücret al›naca¤›, ücretlere ne kadar
zam yap›laca¤› patronunun keyfine kalm›fl.
Sendika ya da iflyeri komitesi olmay›nca
iflçiler ne kadar ücret istediklerini bildirme
flans›na dahi sahip olam›yorlar. Bu nedenle,
genelde patronlarla iflçiler aras›nda bir ücret
ve zam pazarl›¤› yaflanm›yor. Bir baflka
deyiflle, patronlarla iflçiler ücret zamlar›
üzerinden genelde karfl› karfl›ya gelmiyorlar.
Patronlar zamm› aç›kl›yor, e¤er duyarl› ve
ileri-öncü iflçiler öne ç›k›p hoflnutsuzluklar
üzerinden tepkileri örgütlerlerse, k›sa dönemli
de olsa, bir hareketlilik yaflan›yor.

Eylemler genelde s›n›rl› biçimlerde

sürdürülüyor ve h›zla çözülüyor

‹flçiler az çok örgütlü ya da ortak bir
flekilde hareket etme gücüne sahip
olduklar›nda, genelde iflbafl› yapmama ya da
ifli b›rakma fleklinde tepki veriyorlar. Ön
haz›rl›¤a, sa¤lam bir komiteleflmeye
dayanmad›¤› için ilk baflta ortaya konan
tepkiler, patronlar›n binbir bask›, ayak oyunu
ve iflçilerin gerileyen tutumlar› nedeniyle k›sa
sürede çözülüyor. Patronlar›n dayatmalar›na
boyun e¤enler ifle devam ediyor, buna
katlanamayan iflçiler çekip gidiyor. Gerileyen
tepkiler patronlara her f›rsatta iflçilere
gözda¤› verme imkan› sunuyor, patronlar
bunu en iyi biçimde kullan›yorlar.

Çözülmede, patronlar›n en küçük
hareketlenme karfl›s›nda asker ya da polisi
ça¤›rmas›, kolluk güçlerinin tehditler
savurmas› da etkili oluyor. ‹flçiler patronlar›
tam olarak karfl›lar›na almad›klar›, bedel
ödemeyi göze alma düzeyinden uzak
olduklar› için bu terörü de karfl›layabilme
cüreti gösteremiyorlar. Elbette, burada düzen
gerçekli¤i konusunda bir aç›kl›¤›n olmamas›
da, eylemleri hemen bitirme ya da

Bölge örgüt raporlar›ndan....
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uzlaflamayla sonuçland›rma e¤ilimlerini
besliyor.

‹çerden kararl› ve soluklu öncü

müdahalenin önemi art›yor

Bilinçli ve d›flardan müdahalelerin belli
bir etkisi olamakla birlikte (özellikle
sendikalar›n -baflta Çerkezköy, Çorlu
bölgesinde- bunda bugün için s›n›rl› da olsa
tuttu¤u bir yer var) mevcut hareketlilik, yine
de kendili¤indelik s›n›rlar›nda kal›yor. ‹ç
dinamiklerle bafllayan, hak aramaya dönük
eylemleridir sözkonusu olan. Artan sömürü
ve yo¤unlaflan gasplar örgütlü ve ortak
hareket etme e¤ilimini de, ihtiyac›n› da
art›r›yor. Fakat, öncü ileri iflçilerin yoklu¤u
ya da s›n›rl› kald›¤› koflullarda, bu ihtiyaç
yeterince karfl›lanam›yor, bu yöndeki
e¤ilimler kararl› bir kimli¤e
kavuflturulam›yor.

Karfl›m›za ç›kan güçlüklerle sab›rla

bo¤uflmal›, hiçbir birikimin heba

olmas›na izin vermemeliyiz!

Patlak veren s›n›rl› direnifller, ço¤unlukla
yenilgiyle ve baflar›s›zl›kla sonuçland›¤› için,
iflçiler üzerinde moral bozucu, k›r›c› bir etki
b›rak›yor. Bunun kendisi bile bafll› bafl›na bir
sorun. Baflar›s›zl›klar›n, yenilgilerin
salg›lad›¤› olumsuzluklar› giderecek panzehir,
gerçek pratik baflar›lard›r. ‹flçilerin
kafas›ndaki “bu ifl zor” biçimindeki alg› ve
düflünüflü k›racak bir ya da birkaç güçlü
direnifl... Yak›c› ihtiyaç budur. Böyle bir
baflar›l› direnifl, tüm bölgede, bir tak›m
nesnelliklerle s›n›rlanm›fl olan propagandam›z›
en etkili sonuçlar›na kavuflturacak, bizi daha
genifl kesimlere ulaflt›racakt›r.

 Elbette mevcut tablo önümüze bir dizi
fabrikadaki direnifllerin baflar›s›zl›kla
sonuçlanmas›n›n yayd›¤› olumsuzlara karfl›
daha özel bir tarzda mücadele etme görevini
koyuyor. Meselenin ideolojik-propagandif bir
yan› var. Bunu sürekli gözetmek ve her
somut örne¤e uygulamak gerekiyor. Fakat her
durumda, böyle bir görev, direnifllerin
ard›ndan daha pratik bir sorumlulukla ele
al›n›rsa anlaml› olur. Bu, direnifle geçen
fabrikalar ve iflçilerle, direniflin akibeti ne

olursa olsun ba¤ kurmak, onlar› kendi
bafllar›na b›rakmamak; hiç de¤ilse öne ç›kan
kesimlerini platform, bülten vb, araçlarla
çal›flmam›za yak›nlaflt›rmakt›r.

Halihaz›rda böylesi çabalar›m›z zay›f,
süreklilikten ve ›srardan uzak kal›yor.
“Y›lm›fllar”, “yenilgi psikolojisine
kap›lm›fllar” vb. de¤erlendirmelerin ard›ndan
kurdu¤umuz iliflkileri bir süre sonra
b›rak›yoruz. Oysa o iflçiler yar›n ayn›
bölgede bir baflka fabrikada çal›flacaklar ve
biz onlarla yine karfl›laflaca¤›z. Platformumuz
ne kadar onlar› verimli biçimde kucaklar;
araçlar›m›z onlara ne ölçüde düzenli olarak
ulafl›r, ve giderek onlar taraf›ndan
sahiplenilirse, o ölçüde ifllevlerini yerine
getirirler, çal›flmam›z o ölçüde kök salar ve
o ölçüde de yenilgilerin/y›lg›nl›klar›n önüne
bir set çekmifl oluruz. S›ca¤› s›ca¤›na
kurulacak bir iliflki tarz›, ayn› zamanda bir
tak›m pratik ortak etkinliklerle de
desteklenirse (örne¤in direnifllerin ard›ndan
bas›n aç›klamalar›, tart›flma-forum, dayan›flma
gecesi vb.) eme¤imiz k›sa vadede istenilen
ürünlerini verir.

Bu alandaki refleks zay›fl›¤› baflar›l›
direnifllerin -bugün için s›n›rl› da olsalar-
pozitif propagandas›n› yapma, bu direniflleri
gerçeklefltiren iflçilerle-fabrikalarla ba¤ kurma
konusunda da görülüyor. Özellikle sendikal
örgütlenmeyi baflarm›fl fabrikalarla. Kuflkusuz,
hiçbir geliflmeye göz kapam›yoruz, gözümüzü
geliflmelere dikmifl bulunuyoruz. Ama çok
yönlü ba¤lar kurmada, bunlar›
süreklilefltirmede ciddi biçimde zorlan›yoruz.
Özellikle organ›m›z›n bu konudaki prati¤i
çok zay›f. Bu tespit üzerinden yap›lmas›
gereken, iki koldan bu zay›fl›¤› gidermektir.

Taktik politik planda sistemli ve

bilinçli bir yaklafl›m

Bölgemize iliflkin dönemsel taktik politik
bir aç›l›m yapma konusunda art›k az çok bir
birikime sahibiz. Bölgeyi, iflçileri en genel
hatlar›yla tan›yoruz. Fakat gelinen yerde hem
bunlar› sistematize etmek hem de ad›m ad›m
taktik bir tak›m hedeflere, politikalara ba¤l›
olarak yeniden yo¤urmak ihtiyaç haline geldi.
Yak›n bir dönemde en genel hatlar›yla
bunlar› ifllemeye bafllayaca¤›z.
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Bölgede iflçi hareketlili¤i
Bölgede geçti¤imiz aylarda baz› fabrikalar

üzerinden hareketlenmeler yafland›. Ancak
kendili¤inden bu tepkilerin süreklili¤i
sa¤lanamad›.

Ücretlerin düflüklü¤üne, zamlara karfl›
günübirlik bir tepki var. Geliflen bu
hareketlilik iflçilerin patronlara ve çal›flma
koflullar›na karfl› mücadele etme iste¤inde
oldu¤unu gösteriyor. Bölgede fabrikalarda
çal›flan iflçilerin ço¤u örgütsüz, s›n›f
bilincinden uzak, mücadele deneyiminden
yoksunlar. Gösterilen tepki ve eylemler öncü
bir müdahaleyle birlefltirilmedi¤i için,
patronlar›n oyunlar› ve sendikac›lar›n
mücadeleden uzak tutumlar› sayesinde sönüp
gidiyor.

Geliflen her bir tepkiyi, her bir eylemlili¤i
daha yak›ndan izleyerek öncü müdahalede
bulunmak, iflçilerin öncüsüyle buluflmak
bizim için temel bir görevdir. Direnifller
baflar›s›zl›¤a bile u¤rasa at›lan iflçilerle
ba¤›ms›z platformlar arac›l›¤›yla biraraya
gelerek konuflmak, tart›flmak,
baflar›s›zl›klardan dersler ç›karmak önemlidir.
Bu ayn› zamanda iflçilerle daha somut ve
yak›n ba¤ kurmam›z› sa¤layacakt›r.

Hareketlili¤in yafland›¤› fabrikalar

Teknik Empirme: K›raç’ta kurulu olan
fabrika Teknik Empirme, Örmafl ve D›fl
Ticaret olarak faaliyet yürütüyor. 1980’da
Topkap›’da Teknik Atölye ad› alt›nda bir
fabrikayd›. D‹SK Tekstil örgütlüydü. ‹flçilerin
hepsi o dönemde, sosyal haklar›n verilmesi
ve grup sözleflmelerinin imzalanmas› üzerine
sendikadan istifa etmifl. 2000 y›l›na kadar bu
böyle sürmüfl. Ancak 2000’den sonra tüm
haklar gaspedilmifl. Fabrikaya tamam›yla
kölece çal›flma koflullar› getirilmifl. Meslek
hastal›klar›, yo¤un çal›flma, ücretlerin
düflüklü¤ü, fazla mesailer, dayak fabrikada
temel sorunlar. Bu sorunlara karfl› iflçiler
D‹SK Tekstil’de örgütlenme çal›flmas›
bafllatt›lar. Fabrikan›n tamam› sendikal
çal›flma içine girince patronun haberi oldu ve

bask›lar artt›. Ekim ay›nda % 5 zam
verilmesi üzerine iflçiler örgütlü tepki
koydular. Bunun üzerine patron sendikaya
üye 22 iflçiyi iflten att›. 15 iflçi ücretli izne
ç›kar›ld›. Sendika hala yetki alamad›. ‹flçiler
patron ve jandarma bask›s› alt›nda at›lan
iflçilerin geri al›nmas› için ifl b›rakma,
yavafllatma eylemleri yapt›lar. fiu an
fabrikada herhangi bir hareketlilik
yaflanm›yor.

Azim Çorap: K›raç’ta kurulu. Ekim
ay›nda zam isteyen 100 iflçi iflten at›ld›.
At›lan iflçiler 3 gün fabrika önünde
bekleyerek ifle geri al›nmak için patronla
görüflme talep ettiler. Ancak patronun
iflçilerin hiçbir flekilde ifle geri
al›nmayaca¤›n› bildirmesi üzerine, bekleyifl
içerisinde tepkiler söndü. ‹flçiler da¤›ld›.

Gezer Terlik: K›raç’ta kurulu. Kas›m
ay›nda ifl b›rakma eylemi yafland›. Fabrika’da
yo¤un sömürü alt›na 15-20 yafl aras› 1000
kifli çal›fl›yor. ‹flçilerin % 60’› sigortas›z.
Haftada 7 gün çift vardiya üzerinden 12’fler
saat üretim yap›l›yor. ‹flçilerin maafllar› saat
üzerinden hesaplan›yor. Hafta sonu tatili
ücretli izin say›lm›yor. 30 gün boyunca
günde 12 saat çal›flan iflçinin ald›¤› ücret 270
milyon.

Cumartesi-pazar çal›flmalar› % 100, hafta
içi fazla mesailer ise % 65 zaml› olaral
ödeniyordu. Ancak patron tüm mesailerin %
50 zaml› ödeyece¤ini aç›klad›. Poliüretan
bölümünde çal›flan iflçiler bunu kabul
etmediler. 18 Kas›m akflam› tüm makinalar›
kapatarak mesaiye kalmayacaklar›n›
söylediler. ‹flveren bunun üzerine ifl b›rakan
iflçilerden 7’sini iflten att›. ‹flveren iflçilerden
birini dövmeye kalk›fl›nca, orada bulunan
bütün iflçileri karfl›s›nda buldu. 100 civar›nda
iflçi üretimi durdurarak fabrika d›fl›nda
beklemeye bafllad›. ‹flçiler fabrika önünde
beklerken, patron avukat ve jandarma ça¤›rd›.
D›flarda bekleyenlerin burada çal›flmad›¤›na
dair tutanak tutturdu. “Siz burada
çal›flm›yorsunuz, sigortas›z çal›flt›¤›n›z için
ispatlayamazs›n›z” diyerek iflçileri tehdit etti.

(Devam› s.27'de)
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keyfiyet, günlük yaflamda da düzensizlik
sergilemeye bafllad›. Uzun zamand›r bir
fabrikada çal›flmas›na ra¤men iliflki kurdu¤u
birkaç iflçiyi tan›ml› hale getirememiflti,
kimisiyle de yaflad›¤› baz› sorunlar karfl›s›nda
k›s›r tart›flmalara giriyordu, vb.

Bu süreçten sonra ne olur? Tabii ki genç
yoldafl›m›z›n eski al›flkanl›klar›, zaaflar›
depreflir. Yaflam›n kural›d›r bu. Bir düzeye
kadar gelmifl olan bir insan bu düzeyden
sonra ya ileriye s›çrayacakt›r ya da geriye
düflecektir. Bunun baflka bir alternatifi
yoktur, olamaz.

Çal›flt›¤›m›z fabrikada biz partimizin öncü
kimli¤inin bir temsilcisi olarak bulunuyoruz.
Dolay›s›yla oradaki tav›rlar›m›z, insanlarla
iletiflimimiz, ifl esnas›ndaki tutumumuz
s›radan insanlar gibi olamaz. ‹fl esnas›ndaki
günlük yaflant›m›z, iflçilerle diyalo¤umuz,
sorunlara karfl› yaklafl›m›m›zla her alanda
farkl›l›¤›m›z› hissettirebilmeli, böylece bir
çekim oda¤› olabilmeliyiz. Fabrikam›z ve
iflçilerle ilgili elde etti¤imiz bilgi ve iliflki
düzeyleriyle asla yetinmemeli, bunu gelifltirip
s›çratma çabas› içerisinde olmal›y›z. Bir iflçi
iliflkimizin geliflebilmesi için kulland›¤›m›z
yöntemler, baflka bir iflçi iliflkimizde
karfl›l›¤›n› bulmayabilir. Çünkü her bir iflçi
ayr› bir dünyad›r, ayr› bir karakteri
bar›nd›r›r.

Dolay›s›yla iflçileri günlük çal›flma
temposu ve eylem içerisinde, baflka iflçilerle
konuflmalar›m›z esnas›nda daha iyi tan›y›p,
ona göre de yöntemler gelifltirmemiz
gerekiyor. ‹flçileri günlük fabrika sorunlar›na
bo¤madan, onlar› her alandan
kuflatabilmeliyiz. Kurdu¤umuz hiçbir iliflki,
iflçilerle geçirdi¤imiz hiçbir an bofluna
de¤ildir, her f›rsat bir iflçinin geliflip
serpilmesi için bir imkand›r. ‹liflki
kurdu¤umuz iflçilere ilk gözlemlerimizle,
önyarg›lar›m›zla yaklaflmamam›z gerekiyor.
Anlatt›¤›m›z fleyleri önce kavramayabilir,
d›flarda verdi¤imiz randevulara baz›
gerekçelerle (ifl, ev vb.) gelemeyebilir. Bunun
üzerine; “bundan adam ç›kmaz, bu geliflim
seyri göstermez” vb. sonucunu
ç›karamamal›y›z. Böyle davran›rsak bafltan
kaybederiz bu insan›.

Geçmifl deneyimler flunu göstermifltir ki;
iflkencede zay›f davranan bir insan›m›z

sonras›nda bu zaaflar›n› katbekat aflarak
s›çrayabilmifltir. Veya hiç beklemedi¤imiz bir
iflçi iliflkimiz, bir direnifl esnas›nda militan
bir tav›r sergileyerek direniflin öznesi haline
gelebilmifltir. Biz ilk gözlemlerimizi flüphesiz
göz önünde bulundururuz. Bilinçli olarak
ayak diretmiyorsa flayet, bu durumda yeter ki
biz gereken çaba ve eme¤i sarfedelim, bu
insan› kazanmamak için hiçbir neden kalmaz.
Adam olup olmamas›, geliflip geliflmemesi,
sarfedilen eme¤e s›k› s›k›ya ba¤l›d›r.

Bu sistemin çarklar›-kurumlar› adeta bir
beyin y›kama mekanizmas› gibi çal›fl›yor.
Tarihi, yaflanan ac›lar› unutturuyor. Halklar›n
kültürünü, geleneklerini, dünya savafllar›n›,
sosyalizmin tarihsel zaferini, dünya
halklar›n›n ve iflçi s›n›f›n›n önderlerini,
katliamlar›, kontra cinayetleri, darbeleri,
iflkenceleri, depremlerde diri diri gömülenleri
vb. unutturmak için her türlü gayreti
gösteriyor. Bofl bir kafayla hiçbir fley
düflünemeyen, yaflam›n› günlük yaflay›p
ötesini göremeyen tek tipleflmifl insan tipidir
yarat›lmak istenen. Zindan direniflinin onca
görkemlili¤ine ra¤men ölümlerin toplum
taraf›ndan, daha da ötesi kendini sola,
devrimcilere yak›n hisseden kitle taraf›ndan
kan›ksanmas› bunu anlat›yor. Veya her seçim
döneminde düzen partilerinin halk kitlelerine
bol vaatlerden sonra y›k›m programlar›n›
dayatmalar›, kitlelerin yine de kötünün iyisi
olarak gördüklerine oy vermeleri bunu
anlat›yor.

Bu sistemin çarklar› bu kadar keskin
dönerken, s›n›f kinimizi, s›n›f bilincimizi her
zaman canl› tutmak zorunday›z. Yoksa
zamanla körelir, bir boflluk do¤ar. Düzen de
boflluk tan›maz zaten. Okuyup araflt›rmak
yerine bofl sohbetlere yönelmek, saatlerce
televizyon karfl›s›nda zaman tüketmek, vb.
gibi...

Devletin devrimci örgütlere, devrimci
bas›na azg›nca sald›r›p yok etmek istemesinin
temel nedeni, kitlelerin bilinçlenip devrimci
mücadeleye kat›lmalar›ndan duydu¤u büyük
korkudur. Yay›nlar›m›z bizim gözümün,
kula¤›m›z, dilimiz, beynimizdir. Nas›l ki her
gün yemek yiyip, su içip, hava al›yorsak,
kitap ve gazetemizi okumak da bizim için
öylesine yak›c› bir ihtiyaç olmal›, bunu
benli¤imizde hissetmeliyiz.

(Devam› s.31'de)
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Kadrolaflmada dönüflüm sorunu
Emperyalist-kapitalist dünyan›n iflçi

s›n›f›na ve insanl›¤a dönük sald›r›lar›n› daha
da fliddetlendirdi¤i, haydut tak›m›n›n dünya
halklar›na savafl ilan etti¤i; 200 y›ll›k tarihsel
birikimin ürünü olan de¤er ve kazan›mlar›n
tüm dünyadaki emekçi halklar›n ellerinden
parça parça kopar›l›p al›nd›¤›; umudun,
direncin, sevginin, ba¤l›l›¤›n, inanc›n
beyinlerden kaz›nmaya, içeri¤inin
boflalt›lmaya çal›fl›ld›¤›; teslimiyetçili¤in,
inançs›zl›¤›n, tasfiyecili¤in egemen k›l›nmaya
çal›fl›ld›¤› bir dönemde, tok bir iddiayla iflçi
s›n›f›n›n, daha genel planda emekçilerin ve
insanl›¤›n karfl›s›na bir umut ›fl›¤› olarak
ç›k›yoruz.

Böylesine önemli bir süreçte, tarihsel
sorumlulu¤umuzun artt›¤› kritik bir dönemde,
bir kez daha önümüze kadrolaflmada dönüflüm
sorunu ç›k›yor. Biz burada daha çok genç
yoldafllar›n yaflad›¤› baz› sorunlar üzerinde
duraca¤›z.

Geleneksel devrimci hareket son iki y›ld›r
ideolojik-politik ve örgütsel olarak kan
kaybedip yasal cephede kendine s›¤›nacak
alan ararken, partimiz iki y›ld›r geçmifli
katlayarak aflan bir politik-pratik faaliyet
içindedir. Gerek s›n›f çal›flmas›nda gerekse
gençlik cephesinde katedilen mesafe, birçok
ilde güçlenen yerel çal›flma, artan bülten ve
kurumsal çal›flmalar›m›z, yay›n organlar›m›z›n
giderek artan politik etkisi, ardarda ç›kan
kitaplar›m›z vb. giderek daha çok iflçinin,
emekçinin ve gencin yüzünü bize dönmesini
sa¤l›yor, en iyi devrimcileri saflar›m›za
kazand›r›yor.

Saflar›m›za bu ak›fl›n yaratt›¤›/yarataca¤›
muhtemel sorunlar› flöyle tasavvur edebiliriz:

fiu ya da bu çal›flmam›zdan etkilenerek
heyecanla bize gelen yeni ve mücadelede
genç yoldafllar›m›z flu veya bu bölgenin alt
bir biriminde konumland›r›l›yor. ‹lk süreçte
kendilerini ifade etmekte zorlan›yorlar.
Mücadelede ve örgüt yaflam›nda yeni
olmalar›n›n getirdi¤i sorunlar›n yan›s›ra
büyüdükleri ortamdan kaynakl› olarak
edinilen al›flkanl›klar ve kapitalizmin yoz

kültürünün etkileri çal›flmay› olumsuz
etkiliyor. Zaman geçtikçe bu yoldafllar›m›z
bir alan ya da fabrikadan sorumlu oluyor,
alan›n ya da fabrikan›n öncü, bilinçli
insanlar›yla muhatap oluyorlar ve iliflkilerde
zorland›klar›na tan›k oluyoruz.

Bu tür zorlanmalar nas›l afl›lacakt›r? Bu
yoldafllar yay›nlar›m›z›, kitaplar›m›z› ne
derecede okuyabiliyorlar? Partimizin çizgisini
ne derece içsellefltirebiliyorlar, bunu
kolaylaflt›rman›n temel önkoflulu olarak
marksist klasikleri ne derecede
inceleyebiliyor, ne kadar içsellefltirebiliyorlar?

Genç bir yoldafl›n geliflip serpilebilmesi
için flüphesiz bulundu¤u alandaki sorumlu
yoldafllara büyük görevler düflüyor. Kurall›,
disiplinli, hedefli bir politik faaliyet; düzenli
olarak yap›lan organ toplant›lar›; yay›nlara
katk›n›n örgütlenmesi; temel, önemli,
gelifltirici baz› orta sayfa ve baflyaz›lar›n,
makalelerin vb. birlikte okunmas›,
tart›fl›lmas›, sonuçlar ç›kar›lmas›... Bütün
bunlar›n baflar›lmas› önem tafl›yor, yeni
yoldafllar›n teorik ve pratik e¤itimi ancak
böyle bir süreç içerisinde ilerleyebilir.

Bir organda bu sayd›klar›m›z›n iyi-kötü
yap›labildi¤i bir durumda, bundan ötesi genç
yoldafllar›m›z›n kendi çabas›na kal›yor. Bu
noktadan itibaren belirleyici olacak olan
onlard›r. Onlar›n ortaya koyaca¤› iddia,
kavramak için harcayaca¤› emek, çaba ve
azim, ne pahas›na olursa olsun gösterece¤i
kararl›l›kt›r. Sorumlu yoldafllar›n yapaca¤› ifl
yard›mc› olup yol göstermekten öteye
geçemez, geçemeyecektir.

Yukar›da da belirtti¤imiz gibi bu, bizim
partimizde fazlas›yla yap›l›yor. Bir örnek
verirsek; bölgemizin bir organ›nda uzun
say›labilecek bir süredir saflar›m›zda olan
genç bir yoldafl›m›zla düzenli, hedefli organ
toplant›lar› yap›yoruz. Bir dönem bu
yoldafl›m›z organ toplant›lar›na kat›l›m,
yay›nlar›m›z› takip etme ve katk› sunmada
güzel bir geliflim seyri gösterdi. Sonras›nda
ise bir duraklama yaflad›. ‹lgisini baflka
alanlara yöneltti. Yay›nlara katk›da aksama,
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