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28 Mart yerel
seçimleri üzerine
Geride kalan 28 Mart yerel seçimlerine
iliﬂkin tart›ﬂma ve de¤erlendirmeler
sürüyor. Halihaz›rda bunu yapanlar daha
çok düzen çevreleri ile düzene eklemlenme
alan›nda yerel seçimler vesilesiyle önemli
yeni ad›mlar atm›ﬂ bulunan reformist
çevreler. Devrimci parti ve çevreler ise
kendi cephelerinden bu tart›ﬂma ve
de¤erlendirmeyi henüz baﬂlatabilmiﬂ
de¤iller.
Bunda olay›n henüz çok yeni olmas›n›n
pay› var kuﬂkusuz. Yine de bunu tek
neden saymak olanakl› de¤il. Seçimler gibi
politik çal›ﬂma bak›mdan son derece
önemli f›rsatlar sunan bir olay›
pratikte de¤erlendirmeyi baﬂaramayanlar›n
onun sundu¤u verileri de¤erlendirmeye de
özel bir ilgi göstereceklerini
sanm›yoruz.
Fakat biz komünistler bunu gere¤ince
yapaca¤›z; seçimleri devrimci s›n›f
mücadelesi için bir olanak olarak
de¤erlendirmede gösterdi¤imiz çaba,
inisiyatif ve ﬂevki, seçimlerin ortaya
koydu¤u verileri önümüzdeki dönemin
mücadelesi aç›s›ndan de¤erlendirmede de
gösterece¤iz. Burada yapaca¤›m›z buna bir
ilk giriﬂ olacak ve daha çok genel çizgiler
içinde bir çerçeve ortaya koymay›
amaçlayacak. Bunu somut verilerle daha
da açmak ve ayr›nt›land›rmak, bu arada
kendi çal›ﬂmam›z›n deneyimlerini
irdelemek, toparlamak ve bundan gelecek
için sonuçlar ç›karmak ise önümüzdeki
günlerin sorunu olacak.

Tabloda esasa iliﬂkin
bir de¤iﬂiklik yok
Komünistler, seçimi önceleyen
dönemde yapt›klar› çeﬂitli
de¤erlendirmelerde, resmi siyaset
tablosunun hala da 3 Kas›m’da oluﬂan
tablo olarak orta yerde durdu¤unu, yerel
seçimlerin bunu esas› yönünden
de¤iﬂtirmeyece¤ini vurgulam›ﬂlard›. Yerel
seçim sonuçlar› bu de¤erlendirmenin
isabetli oldu¤unu göstermiﬂ bulunmaktad›r.
Düzen çevrelerinde çarp›tmalarla elele
giden tüm karmaﬂ›k de¤erlendirmelere ve
bundan ç›kar›lan pek derinlikli sonuçlara
ra¤men, mevcut tablo 3 Kas›m’›n uzant›s›
bir tablo olmuﬂtur ve gösterilmeye
çal›ﬂ›ld›¤› türden yenilikler içermemektedir.
Üzerinde en çok gürültü kopar›lan
unsuru, hükümet partisinin “yerel seçim
zaferi”ni alal›m. Tüm iddialar›n aksine,
AKP’deki oy art›ﬂ›n›n abart›lacak bir yönü
olmad›¤› gibi özel bir siyasal mesaj› da
yoktur. Bu, beklenen bir sonuç olman›n
yan›s›ra ola¤an bir durumun yans›mas›d›r.
Sosyal hareketlili¤in toplumun havas›n›
etkileyecek güçten yoksun oldu¤u ve
kitlelerin edilgen seçmen y›¤›nlar› olarak
kald›¤› koﬂullarda, e¤er mevcut hükümet
partisi için yeterli bir y›pranma süreci de
yaﬂanmam›ﬂsa, bu durumda genel seçimleri
izleyen ilk yerel seçimde hükümet partisi
oy oran›n› hep bir parça art›rma olana¤›
bulabilmiﬂtir Türkiye’de. Günün moda
deyimiyle, bu Türkiye’deki “seçmen
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davran›ﬂ›”na uygun bir sonuçtur ve yerel
seçimlerde AKP’nin gösterdi¤i baﬂar› da
bu s›n›rlardad›r.
Geçmiﬂte oldu¤u gibi bugün de bu
sonucu de¤iﬂtirebilecek olan ya kitle
mücadelesinde beklenmedik bir yükseliﬂ,
ya da kitlelerin sorunlar›, istemleri ve
özlemleri üzerinden etkili bir reformcu
burjuva muhalefet hareketi olabilirdi. ‹ﬂin
özünde birbiriyle ba¤lant›l› olan bu iki
geliﬂme de olmad›¤›na göre, sonuçta
AKP’nin muhalefet karﬂ›s›nda elde etti¤i
ek üstünlük anlaﬂ›l›r bir sonuçtur.
Komünistler seçimi önceleyen
de¤erlendirmelerinde bu sonucu ortaya
ç›karan sorunu “muhalefet bunal›m›”
olarak tan›mlam›ﬂ ve bunun mant›¤›n› 12
Eylü sonras›nda burjuva siyaset sahnesinde
oturtulan iﬂleyiﬂ üzerinden ortaya
koymuﬂlard›:
“12 Eylül sonras› bütün bir dönemde
burjuva siyaset sahnesinde muhalefetin güç
kazanmas› art›k kendini yenilemesi ve
bunun sa¤lad›¤› güç ve heyecanla kitlelere
benimsetmesi sayesinde de¤il, fakat
neredeyse bir kural olarak hükümette
olan›n y›pranmas›yla oluyor. Seçmen
deste¤i kazan›p hükümet olanlar,
kendinden öncekinin izlemekte oldu¤u
politikalar› kal›nan yerden, dahas›, yeni ve
y›pranmam›ﬂ olman›n da avantaj›yla daha
kapsaml› ve etkili bir biçimde
uyguluyorlar. Bu uygulamaya paralel
olarak da zaman içinde y›pran›yor, böyece
kitleler nezdinde güç ve itibar yitiriyorlar.
Bu y›pranman›n kald›r›lamaz düzeye
geldi¤i noktada daha çok da hükümet
üzerinden ortaya ç›kan bir politik bunal›m
baﬂgösteriyor ve derken son onbeﬂ y›lda
genellikle oldu¤u gibi yeni bir erken seçim
gündeme geliyor ve sonuçta, bir önceki
hükümetin b›rakt›¤› yerden bir yenisinin
sürdürme yolunu tutaca¤› bir nöbet
de¤iﬂimi gerçekleﬂiyor. S›n›f ve emekçi
hareketinin devrimci bir ç›k›ﬂla bu politik
yap› ve iﬂleyiﬂi temelden sarst›¤› farkl› bir
ortam oluﬂmad›kça, ya da düzenin kendi iç
bunal›m ve çat›ﬂmalar›n›n parlamento d›ﬂ›
müdahaleleri gündeme getirdi¤i bir geliﬂme

yaﬂanmad›kça, bu durumun böylece
sürece¤i anlaﬂ›l›yor.
“Dolay›s›yla aradan geçen bir y›ll›k
süre AKP için henüz yeterli bir y›pranma
süresi olmad›¤› için, muhalefettekilerin
toparlanmas› ve içlerinden ﬂu veya bu
nedenle durumu en uygun olan›n öne
ç›kmas› için ortada henüz bir neden de
yok...”
Sonuçta yerel seçimlerin ortaya
ç›kard›¤› tablo bu düﬂüncenin
do¤rulanmas›ndan baﬂka bir ﬂey
olmam›ﬂt›r. Seçimden hiçbir muhalefet
partisi güç kazanarak ç›km›ﬂ de¤ildir,
tersine içlerinde daha da gerileyenler bile
olmuﬂtur. Ana muhalefet partisi az da olsa
oy kaybetmiﬂ, DYP durumunu zar zor
koruyabilmiﬂ, iki puanl›k art›ﬂ ile “baraj›
aﬂan” MHP ise bu “baﬂar›”y› geçici ve
yapay bir oluﬂum olan GP’ye yönelik
operasyonun sonucu olarak neredeyse
kendili¤inden elde etmiﬂtir. DSP gömülü
oldu¤u yerde kalm›ﬂ, ANAP ise hepten
çökmüﬂtür. 3 Kas›m’daki DEHAP blokuna
göre belli bir oy kayb›na u¤ram›ﬂ bulunan
“Güçbirli¤i” de kendi cephesinden bu
tabloyu ayr›ca tamamlamaktad›r.
Emperyalist odaklar›n ve iﬂbirlikçi büyük
burjuvazinin tam deste¤ine sahip AKP’nin
y›pranmam›ﬂl›¤› ile burjuva muhalefet
partilerinin kitlelerin gerçek sorunlar›ndan
özenle uzak duran tutumu bir araya
geldi¤inde, sonuç mevcut tablo olmuﬂtur.
AKP’de zaten beklenen oy art›ﬂ›n›n
belediye baﬂkanl›klar›n›n da¤›l›m›na ezici
bir üstünlük olarak yans›mas› sorununa
gelince, bu konuda u¤rad›¤› baﬂar›s›zl›¤a
k›l›f aramaya çal›ﬂan Baykal san›ld›¤›
kadar haks›z de¤il. 3 Kas›m’›n sand›¤a
gömdü¤ü partilerin oylar› önemli ölçüde
AKP’de topland›¤› içindir ki, CHP oylar›n›
korudu¤u (hatta art›rd›¤›) yerlerde bile
“kale”lerini kaybedebilmiﬂtir.
Kazanan emperyalist odaklar ile
iﬂbirlikçi büyük burjuvazidir
12 Eylül sonras›n›n tüm seçimlerini
oldu¤u gibi bu seçimi de iﬂbirlikçi büyük
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burjuvazi ile onu arkalayan emperyalist
merkezler kazanm›ﬂlard›r. Bu yaln›zca
seçimler ve parlamenter sahan›n yap›s› ve
do¤as› gere¤i genellikle onlar›n
kazanabilece¤i bir alan olarak
düzenlenmesinden dolay› de¤ildir. Daha
özel planda da onlar her yeni seçimden
kendi o dönemki ihtiyaçlar›na uygun
düﬂen, izleyecekleri program ve
politikalara yan›t verebilen hükümetleri
kolayca ç›karabilmiﬂlerdir. Zaman zaman
istikrars›zl›k nedeni olabilen parlamento
bileﬂimlerine ra¤men bu sonuçta hep böyle
olmuﬂtur. Bundan tek sapma Refah
Partisi’nin 20 Aral›k 1995’teki seçim
baﬂar›s› olmuﬂ, bunun yaratt›¤› sorunlar ise
çok geçmeden “post modern darbe” ile
giderilmiﬂ, dahas› bundan umulmad›k ek
yararlar sa¤lanm›ﬂt›r. Bu ek yararlar›n bir
yönü toplumsal muhalefetin “laik cephe”
ad›na yedeklenmesi, öteki yönü ise güç
kazanan dinsel gerici ak›m›n terbiyesi
olmuﬂtur. Tayyip ve AKP’si bu terbiye
operasyonunun ürünü olmuﬂlard›r ve bugün
emperyalizme ve iﬂbirlikçi burjuvaziye
geçmiﬂin Özal ya da Demirel hükümetleri
kadar ﬂevkle ve sadakatle hizmet
etmektedirler.
12 Eylül sonras›n›n burjuva siyaset
tablosunda, emperyalizmin deste¤i ve
yönlendirmesi alt›nda iﬂbirlikçi burjuvazi
ad›na ortaya konulan program ve
politikalara ayk›r› davranma olana¤› yoktur.
(Komünistlerin “muhalefet bunal›m›” olarak
niteledikleri olgunun aç›klamas› da
buradad›r). Bugün ellerinde baﬂka malzeme
olmad›¤› için ﬂovenizmin etkisi alt›ndaki
seçmenden oy almak için K›br›s meselesini
kullananlar, daha dün ‹MF öyle istiyor diye
kendi bakanlar›n› harc›yorlard›. Bugün
AKP’nin yerinde onlar olsa, siyaset ve
uygulama uslüplar› biraz de¤iﬂse bile
yapacaklar› özünde farkl› olmayacakt›r.
Tayyip ve tak›m› da en az onlar kadar
gerici-ﬂoven bir gelenekten geliyor, ama
hükümet koltu¤una oturduklar›nda büyük
burjuvazinin istem ve ç›karlar› neyi
gerektiriyorsa uysalca onu yap›yorlar, t›pk›
dün Bahçeli ve ekibinin, ayn› ﬂekilde

Ecevit ve ekibinin yapt›¤› gibi. Onlardan
önce Baykal ve ekibinin, onlardan da önce
Karayalç›n ve ekibinin yapt›¤› gibi.
Dolay›s›yla bugünkü yerel seçim
sonuçlar›ndan hareketle kazananlar ve
kaybedenler üzerine edilen onca laf
y›¤›n›n›n gerçekte fazlaca bir de¤eri
yoktur. Kaybedenler elbette yönetimde
bulunman›n olanaklar›ndan ve rant›ndan
yoksun kal›yorlar, tersinden kazananlar bir
dönem için bu nimetlerden yararlan›yorlar.
Ama gerçek kazan›mlar ve kay›plar s›n›flar
plan›nda yaﬂan›yor; son yirmi küsur y›ld›r
iﬂçi s›n›f› ve emekçiler kaybediyor ve
iﬂbirlikçi burjuvazi ile emperyalist güçler
ise hep kazan›yor. Bunun bugün AKP, dün
DSP ve yar›n diyelim ki CHP üzerinden
olmas›, sonucu herhangi bir biçimde
de¤iﬂtirmiyor.
Do¤al olarak bu kazan›m ve kayb›n
gerçek alan› seçimler ve parlamento de¤il,
fakat s›n›flar mücadelesinin genel
sahnesidir. Bu sahnede iﬂçi s›n›f› ve
emekçiler dikkate de¤er bir güç ve
etkinlikle kendilerini ortaya koyamad›klar›
için seçimler ve parlamento alan›nda
yapabilecekleri bir ﬂey zaten kalm›yor.
Baz› partilere durumlar›n›n
düzeltilebilece¤i umuduyla destek veriyor
olsalar bile sonuçta onlar için bir ﬂey
de¤iﬂmiyor. Tüm s›n›flar mücadelesi
deneyiminin de gösterdi¤i gibi, kitleler
parlamenter alan›n d›ﬂ›nda gerçek bir güç
olamad›klar› sürece parlementer alanda da
kendileri için elle tutulur herhangi bir
kazan›m elde edemiyorlar. Bu sorunun en
kritik yönüdür ve ﬂimdilerde kendilerini
parlamenter avanakl›¤a kapt›rm›ﬂ
bulunanlar›n gözden kaç›rd›klar› da (buna
bilerek görmezlikten geldikleri de
denebilir), bu basit s›n›flar mücadelesi
gerçe¤idir.
“Sol neden güç kaybediyor?” tart›ﬂmas›
hangi gerçekleri örtüyor?
Buradan bir baﬂka önemli soruna, son
seçim sonuçlar› üzerinden üzerine çok laf
edilen “sol neden güç kaybediyor?”
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sorununa geçebiliriz. Düzen kafalar› ve
kalemlerinin bu ara üzerinde en çok
konuﬂup yazd›klar› konulardan biri
durumunda bu sorun. Bunu, bir yan›yla sol
düﬂünce ve de¤erleri kitleler önünde
aﬂa¤›lamak, öteki yan›yla da sol ad›
alt›nda neo-liberal gerici düﬂünce ve
de¤erleri, buna uygun düﬂen program ve
politikalar› meﬂrulaﬂt›rmak için
kullan›yorlar. ‹lkini sonraya b›rakarak bu
ikincisi üzerinde dural›m. Sermaye
güdümlü kafa ve kalemlerden pompalanan
beylik düﬂünce ﬂudur: Merkeze kayan
kazan›yor! “Merkez” denilen siyasal
konum gerçekte iﬂbirlikçi burjuvazinin
ç›kar ve ihtiyaçlar› ile en uyumlu politik
konumdan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Tayyip’in AKP’si ﬂimdi bu uyumu tam
gösteriyor ve bu nedenle “merkez”i tuttu¤u
söyleniyor. Dün MHP benzer bir uyumu
göstermiﬂti ve bununla ba¤lant›l› olarak
“merkez”e yanaﬂt›kça kazand›¤› iddia
edilmiﬂti. Gerçekte bu kay›ﬂ onu sand›¤a
gömdü ve ﬂimdilerde o merkezden
uzaklaﬂarak, eski milliyetçi-faﬂist
söylemine kayarak kendini toparlamaya
çal›ﬂ›yor. Geçmiﬂte o “merkez”i en iyi
tuttu¤u söylenen ANAP, tuttu¤u bu yer
sayesinde bugün bitmiﬂ tükenmiﬂ bir
partidir art›k. Bugün “merkez”i tutan
AKP’nin yar›nki akibeti de farkl›
olmayacakt›r ve bunun h›z›n› ekonomiksosyal cephedeki geliﬂmeler kadar
ABD’nin Ortado¤u politikalar›
çerçevesinde üstlenilecek roller
belirleyecektir.
“Sol neden güç kaybediyor?” sorusunun
yan›t› da tam› tam›na ayn› yerdedir. Çünkü
sol diye nitelenen ve kitlelere de öyle
sunulan “sol”, gerçekte solda de¤il fakat
tümüyle “merkez”dedir ve hatte DSP
örne¤inde oldu¤u gibi sa¤dad›r. Düzen
“sol”unu bunal›ma iten ve bu gidiﬂle de
bitirecek olan da gerçekte budur. Gerçekte
hiçbir gerçek sol de¤eri savunmayan,
kitlelerin demokratik ve sosyal istemleri
ile ilgilenmeyen, bask›ya, sömürüye ve
ba¤›ml›l›¤a karﬂ› ç›kmayan, hükümet
oldu¤unda öteki gerici burjuva partileri ile

tam› tam›na ayn› program ve politikalar›
uygulayan bir “sol”a emekçi kitleler niye
umut ba¤las›n ve neden destek versinler
ki?
Geçmiﬂte, ‘60’l› ve ‘70’li y›llarda,
emekçi kitlelerin sola kaymas›n›n
gerisindeki temel dinamik sosyal uyan›ﬂ ve
mücadeleydi. Uyan›ﬂ ve mücadele
fabrikalarda, iﬂletmelerde, üniversitelerde
ve tarlalardayd›. Bu uyan›ﬂ ve mücadelenin
yaratt›¤› etki ve birikimdir ki, çok
geçmeden yans›mas›n› parlamentoda buldu.
Geçmiﬂin gerici iktidar partisi CHP’nin
baﬂ›ndaki ‹smet paﬂa bir anda kendini
“k›rk y›ll›k” solcu ilan etti ve Ecevit’in
ﬂahs›yla özdeﬂleﬂen düzen solu ak›m›
sahneye ç›kt›. Sosyal uyan›ﬂ sürdükçe
düzen solu da parlamenter alanda güç
kazand›. ﬁimdilerde at›fta bulunulan
%41’lik oy oran›na ulaﬂ›lan 1977 y›l›, ayn›
zamanda ‘70’li y›llardaki kitle hareketinin
de doru¤a ulaﬂt›¤› bir tarihi
iﬂaretlemektedir. Dönemin toplumsal
muhalefetinin ve devrimci hareketinin
zaaflar›ndan da en iyi yararlanarak, büyük
kitlesel uyan›ﬂ›n ve mücadelenin deyim
uygunsa parlamenter rant›n› düzen solu,
yani Ecevit CHP’si yedi. Ne zamanki bu
uyan›ﬂ bast›r›ld›, devrimci hareket ezildi
ve topluma faﬂist 12 Eylül rejiminin
anayasal ve yasal çerçevesi dayat›ld›, iﬂte
o zaman düzen solu için de bunal›m,
güçsüzlük ve iktidars›zl›k dönemi baﬂlad›.
12 Eylül’ü izleyen ilk birkaç seçimde
elde edilen baﬂar› bile 12 Eylül öncesinin
kitle muhalefetinin toplumda yaratt›¤› ve
izi kolay kolay silinemeyen birikim ile 12
Eylül’e karﬂ› birikmiﬂ hoﬂnutsuzlu¤un
ürünü oldu. Fakat 12 Eylül bu dönemin
resmen bitiﬂiyle bitmiﬂ bir operasyon
de¤ildi; solu ezme ve sindirme, buna
paralel olarak toplumsal muhalefeti
dizginleme çabas› sistematik biçimde
sürdürüldü. Kürt hareketini bast›rma
operasyonundan da bu çerçevede (hem
kirli savaﬂ ve hem de ﬂovenizmle) en iyi
biçimde yararlan›ld›. Sonuçta hem devrimci
harekete büyük darbeler vuruldu, önemli
bir bölümü terbiye operasyonlar›yla
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düzenin icazet sahas›na çekildi, ve hem de
gerçek manada bir kitle hareketinin
geliﬂmesinin önü günümüze kadar baﬂar›yla
t›kand›.
Bu sonuç, düzen solunun mevcut
tablosunun da izah›n› içermektedir iﬂin
asl›nda. “Sol neden güç kaybediyor?”
sorusunu sorup üzerine beyin cimnasti¤i
yapanlar›n birço¤u da gerçekte bunu çok
iyi biliyor. “Sol neden güç kaybediyor?”
diye soranlar, tersinden sol neden zamanla
güç kazanm›ﬂt› diye sorsalar, böylece
yan›t›n› da kendili¤inden aç›¤a
ç›karacaklard›r. Fakat onlar›n amac› ve
niyeti solun derdine çare bulmak de¤il,
gerçekte solla hiçbir iliﬂkisi kalmam›ﬂ
“sosyal-demokrat” etiketli gerici burjuva
partilerinin mevcut periﬂanl›¤›n› gerçek sol
düﬂünce ve de¤erlere karﬂ› bir sald›raya
dönüﬂtürmek ve buna paralel olarak bu
gerici ak›m› hala da kitlelere “sol” olarak
sunabilmektir.
Sol program› ve mücadelesi olmayan
bir sol olabilir mi?
“Sol neden güç kaybediyor?” diye
soranlar, tersinden sol neden zamanla güç
kazanm›ﬂt› diye sorsalar, demiﬂtik. Bu
sorunun ortaya ç›karaca¤› temel önemde
baﬂka gerçekler de var. ‘60’l› ve ‘70’li
y›llarda “ortan›n solu” olarak ortaya ç›kan
burjuva ak›m, reformist bir sol söylemle
hareket ediyor ve kitlelere yönelik
propaganda-ajitasyonunda bunu etkili bir
biçimde kullan›yordu. Yani dönemin
toplumsal uyan›ﬂ ve mücadelesini oya ve
parlamenter güç olmaya tahvil etme öyle
kendili¤inden de¤il, fakat reformcu bir sol
söylem ve çabayla gerçekleﬂiyordu. Bu
söylem, onun ifadesi politika ve ﬂiarlar, o
dönem hala toplumda önemli bir yer tutan,
“ulusal” ve “demokratik” duyarl›l›klar›
bulunan, fakat kapitalist geliﬂmeden ve
emperyalizme ba¤›ml›l›ktan zarar gören
geleneksel orta katmanlar›n özlemlerine de
yan›t oluyor ve onlar›n heyecanl› deste¤ini
kazan›yordu. “Ortan›n solu” ak›m› sosyal
demagojinin yan›s›ra emekçi kitleleri

heyecanland›ran ve sürükleyen antiemperyalist ve anti-faﬂist söylemleri de
cömertçe kullan›yordu. ‹MF’ye ve
NATO’ya karﬂ›yd›, milli sanayiden ve
milli kalk›nmadan yanayd›,
devletleﬂtirmeler savunuyordu, “toprak
iﬂleyenin su kullanan›n” diyor, toprak
reformunu savunuyordu, “kontr-gerilladan
hesap sorulacak!” diye kükrüyordu,
kitlelerin çal›ﬂma ve yaﬂam koﬂullar›n›n›
iyileﬂtirilmesini vaadediyordu vb., vb...
12 Eylül sonras›ndan beri art›k bunlar
yok. Demokratik ve sosyal sorunlar
üzerinden inand›r›c› bir ajitasyon bir yana
bunlar›n demagojisi bile sak›ncal›
görülüyor. Peki böyle bir düzen soluna
kitleler niye umut ba¤las›nlar ve neden
ona oy deste¤i sunsunlar? Hala da
taﬂ›d›klar› “sol” etiketi bunun için yeterli
görenler, sorunu baﬂaﬂa¤› koyuyorlar. ‘80
öncesinde kitleler “sol” etiketi gördükleri
için Ecevit CHP’sini desteklemiyorlard›,
tersine, bu parti kitlelerin ç›kar ve
özlemlerine bir parça olsun tercüman
oldu¤u ölçüde ona sempatiyle yaklaﬂ›yor,
böylece sola kay›yorlard›. Dönemin genel
toplumsal atmosferi, kitle hareketinin ve
devrimci mücadelenin genel etkisi bunu
ayr›ca kolaylaﬂt›r›yordu. Bugün ise durgun
bir ortamday›z ve “sol” etiket taﬂ›yan
partiler kitleler için, onlar›n gerçek
ç›karlar›, istemleri ve özlemleri için hiçbir
ﬂey yapm›yorlar. Bu ise edilgen seçmenler
durumuna düﬂürülmüﬂ emekçi y›¤›nlar›
zaman içinde ve gitgide artan ölçüde bu
partilerden kopar›yor.
Sonuçta “solun güç kaybetmesi” olarak
sunulan olgu, gerçekte düzen solunun sol
düﬂünce ve de¤erlerin ifadesi
davran›ﬂlardan tümüyle kopmuﬂ olmas›n›n
yaratt›¤› bir sonuçtan baﬂka bir ﬂey
de¤ildir. Yineliyoruz, geçmiﬂ birikim ve
an›lar›n etkisiyle 12 Eylül’ü izleyen uzun
bir dönem boyunca iﬂçi s›n›f›n›n ve
emekçi kitlelerin önemli bir kesimi bu
partileri desteklemeye devam etti. Fakat
onlar›n kendilerine umut ba¤layan bu
kitleler için k›llar›n› k›p›rdatmamalar›,
tersine sermayenin ve emperyalizmin
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dayatt›¤› politikalar› aynen uygulamalar›,
muhalefetteyken bile bu politikalara
muhalefet etmemeleri, onlar›n bu türden
bir “sol”a ba¤lad›¤› umutlar› hepten k›rd›.
Onlar› ya sosyal demagojiyi bu partilerle
k›yaslanmayacak bir inand›r›c›l›k ve baﬂar›
ile kullanan dinci partilere (ki artan
yoksulluk ve çaresizlik toplumsal
edilgenlikle de birleﬂince, kitlelerin dinsel
gerici odaklara bu yönelimi ayr›ca
kolaylaﬂ›yordu), ya da resmi siyasete
ilgisizli¤e itti. Bugün 10 milyonu aﬂk›n
“küskün”ün varl›¤› rastlant› de¤ildir ve
bunu salt apolitizm olarak yorumlamak
gerçeklere gözlerini kapamakt›r. Bu
kitlenin belli bir oran› elbette toplumun en
geri ve apolitik kesimlerinden
oluﬂmaktad›r. Fakat belli bir oran›n›n ise
olumlu anlamda düzen siyasetinden umut
kesmiﬂ emekçilerden oluﬂtu¤una en ufak
bir kuﬂku yoktur.
“Güçbirli¤i”: Aç›k baﬂar›s›zl›k...
Buradan “Güçbirli¤i”ne geçebiliriz. Bu
oluﬂumun liberal sol çevrelerde yaratt›¤›
büyük umutlar›n gerisinde, düzen solunun
irdeleyegeldi¤imiz tükenmiﬂli¤i yat›yor. Bu
çevreler düzen solunun yaratt›¤› boﬂlu¤u
sol reformist bir program ve söylemle
doldurabileceklerine inan›yorlar. Fakat
düzen solunun geçmiﬂte tuttu¤u o yeri
hangi koﬂullara ve etkenlere borçlu
oldu¤unu gözden kaç›rd›klar› için temelsiz
inançlar›n› gerçeklerle kar›ﬂt›r›yorlar ve
sonuçta hayal k›r›kl›¤›na u¤ruyorlar.
3 Kas›m genel seçimlerinin ard›ndan
28 Mart yerel seçimleri liberal sol için
ikinci bir büyük hayal k›r›kl›¤› oldu. Her
iki seçimin sonuçlar› tart›ﬂmas›z bir
biçimde gösteriyor ki, al›nan seçmen
deste¤i geçmiﬂ mücadele döneminin
yaratt›¤› “Kürt oylar›”n›n ötesine bir türlü
geçmiyor. 3 Kas›m’da yap›ld›¤› gibi
“Emek, Bar›ﬂ ve Demokrasi Bloku” ya da
28 Mart’ta oldu¤u gibi “Demokratik
Güçbirli¤i” olarak ortaya ç›kmak, bu basit
gerçe¤i de¤iﬂtirmiyor. Parlamento d›ﬂ› kitle
mücadelesinin toplumu da saran ve sarsan

rüzgar› olmad›kça, salt parlamenter
zeminlerdeke çabalarla ve seçim
propagandas› ile sol bir cereyan yaratmak,
alternatif olmak, hele hele “iktidara
yürümek”, ham bir hayalden baﬂka bir ﬂey
de¤ildir.
Düzen solunun yaratt›¤› boﬂlu¤u
doldurmay› umanlar, düzen solunun
geçmiﬂte o yere yerleﬂmesine yolaçan
toplumsal koﬂullar› gözden kaç›r›yorlar
dedik. Gözden kaç›rd›klar› tek gerçek bu
de¤il. Bilindi¤i gibi onlar “blok” ya da
“güçbirli¤i” projelerinde ayn› zamanda
Latin Amerika soluna da özeniyorlar.
Fakat Latin Amerika’n›n baz› ülkelerinde
sola seçim baﬂar›s› getiren etkenleri de
gözden kaç›r›yorlar. Buna daha yak›ndan
bakt›¤›m›zda, sözkonusu parlamenter
baﬂar›lar›n kitle mücadelesinin yaratt›¤›
etki ve birikimin parlamentoya
yans›mas›ndan baﬂka bir ﬂey olmad›¤›n›
görüyoruz. Fakat bunu görmek için ‘80
öncesi Türkiye’ye gitmek gerekmedi¤i gibi
günümüz Latin Amerika’s›na da uzanmak
gerekmiyor. Üzerine parlamenter hayaller
kurulan o “2 milyon Kürt oyu”nun
kayna¤›na daha yak›ndan bak›l›rsa, daha
kestirmeden ve dolays›z olarak ayn›
gerçe¤e ulaﬂ›l›r. Kürt halk›n›n özgürlük ve
eﬂitlik u¤runa o büyük uyan›ﬂ› ve
mücadelesi olmasayd›, dünün DEP’i ve
HADEP’i, dolays›yla bugünün o “2 milyon
Kürt oyu” da olmazd›. Burada bir kez
daha parlamento d›ﬂ› devrimci mücadelenin
ve halk hareketinin parlamenter güç
olmaya nas›l dayanak oluﬂturdu¤unu
görüyoruz. Böylece yerel seçim sonuçlar›
üzerinden “Güçbirli¤i”nin yaﬂad›¤› aç›k
baﬂar›s›zl›¤a da gelmiﬂ oluyoruz.
3 Kas›m seçimlerindeki “Emek, Bar›ﬂ
ve Demokrasi Bloku”nun 28 Mart yerel
seçimlerinde SHP’yi de kapsayarak ve onu
kendisi için çat› partisi seçerek
“Demokratik Güçbirli¤i”ne dönüﬂmesinin
gerisinde, meﬂrulaﬂmaya yönelik hesaplar›n
yan›s›ra, 3 Kas›m’da %6.2 olan oy oran›n›
art›rmak, olanakl›ysa baraj›n üstüne
ç›karmak amac› yat›yordu. Sonuç 28
Mart’ta %5.1’e gerilemek oldu. Blok
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bileﬂenleri ﬂimdi buna izah bulmaya
çal›ﬂ›yorlar.
Beylik argümanlardan biri,
“güçbirli¤i”nin geç oluﬂturuldu¤u ve bunun
da sonucu olarak oluﬂumun “kendini
seçmene anlatamad›¤›” biçiminde. Bu
kendini seçmene anlatmak argüman› daha
ﬂimdiden liberal solun özümsedi¤i
parlamenter dile ve mant›¤a iyi bir örnek
say›lmal›d›r. Bu adamlar›n “kendini
anlatabilme”ye o kadar derin bir inanc› var
ki, seçimlerden önce “kalan dört hafta” iyi
de¤erlendirilir ve “güçbirli¤i” kitlelere iyi
anlat›l›rsa AKP’nin “tepetaklak gidece¤i”
bile ciddi ciddi iddia edilebiliyordu. Bugün
hala ayn› kafadalar, sadece “dört hafta”n›n
yetmedi¤ini, daha geniﬂ bir zamana
ihtiyaçlar› oldu¤unu düﬂünüyorlar. Bir
dahaki genel seçime birkaç y›l› bulan
geniﬂ bir zamanlar› var, dilediklerince
haz›rlanabilirler; ama daha ﬂimdiden ortaya
ç›kan belirtiler gösteriyor ki, onlar›n
sorunu hiç de geniﬂ zaman de¤il fakat
basitçe “geniﬂ ittifak”t›r. Parlamenter
saplant›lar›na ra¤men siyasetin kat›
gerçekleri bunu daha seçimlerin ertesi
günü onlara hissettirmiﬂ gibi
görünmektedir.
Kürt bas›n›ndaki ilk yorumlar “kendini
anlatamamak” etkeniyle birlikte ve bundan
da önce, baﬂar›s›zl›¤› tam da bu türden bir
“geniﬂ ittifak”›n kurulamamas›na ba¤l›yor:
“Güçbirli¤i projesi do¤ru bir seçenektir.
Ancak dar ve eksik kalan, tamamlanmayan
bir seçenektir. Bu projenin, kendini
tamamlamam›ﬂ olmas›, ANAP ve CHP gibi
partilerin de bu yap›ya taﬂ›nmam›ﬂ olmas›,
marjinal kalmas›na yol açm›ﬂt›r. Birinci
önemli faktör budur.” (Özgür Gündem, 30
Mart 2004, Baﬂyaz›). “Kendini
anlatamamak” argüman›n› herkesten çok
kullanan EMEP yöneticileri de, buna
ra¤men baﬂar›s›zl›ktan “CHP
bölücülü¤ü”nü sorumlu tutarak, sonuçta
ayn› kap›ya ç›k›yorlar. Böylece gelecekte
CHP ile ittifak›n zemini ﬂimdiden
döﬂeniyor, ama demin yapt›¤›m›z
aktarmadan da anlaﬂ›laca¤› gibi, üzerine
büyük hayaller kurulan “2 milyon Kürt

oyu”nun sahipleri bunu bile yeterli
görmüyorlar, daha ﬂimdiden ANAP vb.
partilerden sözediyorlar. Kürt oylar›
üzerinden parlamenter hayaller kuranlar›n
bu denli geniﬂlemiﬂ bir ittifak› nas›l
karﬂ›layaca¤›n› ise zaman gösterecek.
Devrimci mücadeleyle yarat›lan,
teslimiyet ve tasfiye çizgisiyle
korunabilir mi?
“Güçbirli¤i”nin 28 Mart yerel seçimleri
için yeterince aç›k olan baﬂar›s›zl›¤›na
dönüyoruz. Baﬂar›s›zl›k bir birli¤in iﬂçi
s›n›f› ve emekçi kitlelere aç›lamamas›
alan›nda de¤il (ki böyle bir ﬂans› zaten
yoktu), fakat Kürt oylar›n› ve dolay›s›yla
belediyelerini bile koruyamamas›nda
kendini gösteriyor. Bunun nedenleri
üzerine bir dizi etken s›ralamak kuﬂkusuz
olanakl›d›r ve Kürt bas›n›nda halihaz›rda
bu yap›lmaktad›r da. Fakat temeldeki tayin
edici nedene kimse dokunmamaktad›r. Bu,
‹mral› tasfiyecili¤inin Kürt hareketini
saplad›¤› ç›kmazd›r. Zamana yay›lm›ﬂ
edilgenlik içinde çürüme süreci, gelinen
yerde geriye dönülmez bir çözülüﬂün de
ilk iﬂaretlerini vermektedir. Bu ilk iﬂaretler
san›labilece¤i 28 Mart üzerinden de¤il,
fakat ondan da önce bizzat Kongra Gel
aç›l›m› ve bu aç›l›m›n bir iç bunal›m ile
sonuçlanmas› üzerinden yans›m›ﬂt›. Yapay
yollarla bunu engellemenin olana¤› yoktur;
bu, kanamay› belki bir süreli¤ine
yavaﬂlatabilir, fakat kesinlikle durduramaz.
Bunun etkileri daha ﬂimdiden yerel
seçimlere de yans›m›ﬂt›r ve yerel seçim
sonuçlar› bunu tersinden h›zland›ran bir
etkide bulunacakt›r.
Sonuç olarak, “2 milyon Kürt oyu”
eski biçimiyle art›k bir çözülme
sürecindedir. Zira bizzat bu oy gücünü ve
deste¤ini, buna kitle deste¤i de denebilir,
yaratan temel çözülmektedir.
Yarat›lan büyük gürültülere ve ortaya
konulan büyük iddialara, art› SHP ile
ittifaka ra¤men, “Güçbirli¤i”nin ‹stanbul
ve ‹zmir gibi büyük kentlerde 3 Kas›m’a
göre önemli oy kayb›na u¤ramas› olgusu
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ise, bu oluﬂumun emekçiler için fazla bir
ﬂey ifade etmedi¤ini ve dahas›, liberal
solun kendi cephesinden “Güçbirli¤i”ne
hemen hiçbir ﬂey katamad›¤›n›
göstermektedir. Çat› partisi olarak EMEP
ya da ÖDP’nin seçildi¤i yerlerdeki aç›k
baﬂar›s›zl›k buna ayr›ca tan›kl›k
etmektedir.
Tüm bu etkenler bir arada, reformist
“Güçbirli¤i”ni ciddi sorunlar›n bekledi¤ine
iﬂaret etmektedir. Halihaz›rda
“Güçbirli¤i”nin tüm bileﬂenleri onun
isabetli bir oluﬂum oldu¤unu, yaﬂat›lmas›
gerekti¤ini ve yaﬂat›laca¤›n›, iﬂlerinin “as›l
yeni baﬂlad›¤›n›” söyleseler de da¤›lma
kaç›n›lmaz gibi görünüyor. Benzer
söylemler, elde edilen sonucun
bugünkünden çok daha iyi oldu¤u 3 Kas›m
sonras›nda, “Emek, Bar›ﬂ ve Demokrasi
Bloku” için de dile getirilmiﬂ, fakat sonuç
çok geçmeden da¤›lma olmuﬂtu. Kald› ki,
“Güçbirli¤i”nin birleﬂtirici gücü DEHAP
oldu¤una göre, akibeti de Kürt hareketi
cephesindeki geliﬂmelerle s›k› s›k›ya
ba¤lant›l› olacakt›r.
Bu bahsi kapat›rken temel önemde
gördü¤ümüz gerçe¤i bir kez daha
vurgulam›ﬂ olal›m. Kitle mücadelesini
geliﬂtirmek ve bunu toplumun havas›n› da
de¤iﬂtirebilecek boyutlara vard›rmak
çizgisinin ve prati¤inin sunaca¤› olanaklar
d›ﬂ›nda reformist sol bir parlamenter baﬂar›
aray›ﬂ› hüsranla sonuçlanmaya mahkumdur.
Bu hayali bütün ‘90’l› y›llar boyunca
Perinçekçi parti kurdu, bu do¤rultuda her
türlü oportünizmi denedi, “sol güçbirli¤i”
projelerinin ilk versiyonlar›n› da bu
çerçevede o ortaya att›. Oy deste¤i elde
etmek için denemedik yol, kemalizmden
ﬂovenizme kullanmad›k araç b›rakmad›.
Ama sonuç tam bir hüsran oldu. %20’lere
ulaﬂmaktan, kurulacak “ulusal hükümet”in
merkezinde yer almaktan sözedenler, binde
ikilerin üstüne ç›kmay› bir türlü
baﬂaramad›lar ve son yerel seçimlerde
görüldü¤ü gibi, miting bile yapamaz
duruma düﬂerek havlu att›lar. Solla
yak›ndan uzaktan bir ilgileri kalmam›ﬂ
“sosyal-demokrat” partilerle “güçbirli¤i”

yaparak parlamenter hayaller kuranlar›n,
yerel ve genel iktidarlaﬂmadan
sözedenlerin bu deneyimden gerçekten
ö¤renecekleri olmal›. Perinçekçi partinin
önünde bugün hiç de¤ilse darbecilik bir
seçenek olarak duruyor, liberal solun böyle
bir seçene¤i de yok.
28 Mart: AKP için sonun
baﬂlang›c›
28 Mart’ta ulaﬂt›¤› oy oran›n›n AKP
için tepe noktas› oldu¤u ve bundan
sonras›n›n düﬂüﬂ olaca¤›, ﬂu s›ralar seçim
de¤erlendirmelerinde yayg›nca dile
getirilen do¤ru ve yerinde bir düﬂünce
durumunda. Emperyalist odaklar ve büyük
sermaye çevreleri bundan böyle AKP’yi
“halk deste¤i arkanda” söylemiyle
cesaretlendirerek, gündemlerindeki
ihtiyaçlar›n karﬂ›lanmas› ve önlerindeki
engellerin kald›r›lmas› için tepe tepe
kullanacaklar. AKP ise kuﬂkusuz
toylu¤undan dolay› de¤il, fakat baﬂka
seçene¤i bulunmad›¤› ve dahas› misyonu
zaten bu oldu¤u için, kendisinden
beklenenlerin gereklerini yerine getirmek
üzere kollar› s›vayacakt›r. Baﬂbakan›n
seçim sonuçlar›n›n belli olmas›n›n ard›ndan
yapt›¤› ilk de¤erlendirmede, “Dünyada
makamlar, mevkiler baki de¤ildir.
Bulundu¤umuz yerlerde fani oldu¤umuzu
akl›m›zdan ç›karmayaca¤›z” demesi de,
onun AKP’nin misyonu ve bunun zaman
içindeki s›n›rlar› konusunda pek gerçekçi
oldu¤unu göstermektedir.
‹ﬂbirlikçi büyük burjuvazinin
denetimindeki düzen propagandas›, bu
çerçevede seçim sonuçlar›n› güncel
ihtiyaçlara denk düﬂen çok bilinçli bir
yoruma tabi tutuyor. Buna göre, yerel
seçimler AKP hükümeti için bir güven
oylamas› niteli¤i taﬂ›maktad›r ve artan
orandaki oy deste¤i, hükümetin izlemekte
oldu¤u politikalar›n seçmen taraf›ndan
onayland›¤› anlam›na gelmektedir.
Hükümetin birbuçuk y›ll›k icraat›yla
izlemekte oldu¤u politikalar iﬂbirlikçi
büyük burjuvazinin sald›r› program›
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oldu¤una göre, seçimin bu tür bir yorumu,
ayn› sald›r›lara daha pervas›z bir biçimde
devam ça¤r›s› demektir. AKP hükümeti
bunun gereklerini yapmaya dünden
haz›rd›r. Bu konuda emperyalist odaklar
ile iﬂbirlikçi sermaye çevrelerinde yeterli
güveni yaratm›ﬂ bulundu¤u içindir ki, yerel
seçimler sürecinde en etkin bir biçimde
kollanm›ﬂ ve her yolla desteklenmiﬂtir.
K›br›s sorununun, emperyalist odaklar›n
dayatmas› anlam›na gelen “Annan Plan›”
çerçevesindeki çözümü, iﬂbirlikçi büyük
burjuvazinin AKP hükümetinden en acil
beklentisidir. Seçimler öncesinde ABD ve
AB çevrelerinden hükümete verilen yo¤un
d›ﬂ destek ile iﬂbirlikçi büyük burjuvazinin
onu tamamlayan çok yönlü iç deste¤i,
güncel planda bu özel amaçla s›k› s›k›ya
ba¤lant›l›yd›. Seçimler sürecinde özellikle
medya üzerinden AKP’ye verilen ölçüsüz
deste¤i de bu acil ihtiyaçtan ayr› düﬂünmek
olana¤› yoktur. Yerel seçimlerden daha da
güçlenmiﬂ olarak ç›km›ﬂ bir hükümetin bu
alanda daha rahat ve “cesur” hareket
edebilece¤i düﬂünülüyordu ve bunda haks›z
da de¤illerdi.
K›br›s sorunu Türk egemen s›n›flar›
taraf›ndan uzun y›llar ﬂovenizm ve Yunan
düﬂmanl›¤› için ölçüsüzce kullan›ld›. Fakat
gelinen yerde iﬂbirlikçi büyük burjuvazinin
ç›karlar› öyle gerektirdi¤i için sorun alan›
olmaktan ç›kar›lmak isteniyor ve bu y›llarca
“gö¤üs gerilen” d›ﬂ bask›lara boyun e¤ilerek
yap›l›yor. Dün Türk burjuvazisinin yay›lma
heveslerinin küçük çapl› bir karﬂ›l›¤› olan
K›br›s üzerinde hak iddias›, gelinen yerde
onun uluslararas› sermaye ile daha ileri
düzeyde bütünleﬂmesinin önünde bir
engeldir. “AB süreci” bu tür bir
bütünleﬂmeyi ifade ediyor ve K›br›s
sorununu çözmezseniz AB’ye giremezsiniz
dayatmas› da burada anlam›n› buluyor.
Türk burjuvazisinin bir kesiminin bunu
muhalefet etti¤i biliniyor, ama muhalefet
edenlerin verilen tavizleri engelleme
alan›nda yapabilecekleri fazla bir ﬂey yok.
Bu konudaki tek silahlar› ordu a¤›rl›¤›
olabilirdi; fakat ilkin ordunun bugünkü
Genelkurmay baﬂkan› taraf›ndan temsil

edilen bir kesimi bu konuda halihaz›rda
hizaya sokulmuﬂ durumdad›r ve ikinci
olarak, oy deste¤ini art›rarak daha da
güçlenmiﬂ bir hükümet inisiyatifini
generaller eliyle s›n›rlamak k›sa vadede
kolay de¤ildir. TÜS‹AD’ç› kodamanlar›n
da hesab› buydu ve bu hesap k›sa vadeli
olarak tutmuﬂ bulunuyor. Konuyla
ba¤lant›l› olarak ﬂunu da eklemiﬂ olal›m;
tüm öteki sorunlarda oldu¤u gibi bu
sorunda da, s›rt›n› sa¤lamca ABD
emperyalizmine dayam›ﬂ bulunan
iﬂbirlikçi büyük burjuvazinin tercihleri
son tahlilde tayin edicidir. Onun
tercihlerine düzen içi muhalefetin süreci
uzatma ve süründürme ﬂans› belki vard›r,
ama tümden engelleme olana¤› yoktur.
Bugüne kadarki deneyim aç›k biçimde
bunu göstermektedir. (Güney Kürdistan’la
ilgili olarak ordu taraf›ndan kal›nca ve
sa¤lamca çizilmiﬂ “k›r›m›z çizgiler”in,
ABD-TÜS‹AD dayan›ﬂmas› sonucu bir bir
çöküﬂü de bunu gösteren güncel
örneklerden biridir.)
K›br›s sorunu, iﬂbirlikçi büyük burjuvazi
için AKP eliyle kestaneleri ateﬂten alman›n
yerel seçimleri izleyen ilk icraat› olacakt›r.
Bunu içerde ve d›ﬂ politikada tüm öteki
icraatlar izleyecektir. ‹çerde seçimler
vesilesiyle ertelenen sald›r›lar›n yeniden
gündemleﬂtirilecektir. D›ﬂar›da ise K›br›s’›n
ard›ndan s›ra Haziran ay›ndaki NATO
zirvesinden ç›kacak yeni yükümlülüklere ve
rollere gelecektir. 28 Mart’ta “ortal›¤› silmiﬂ
süpürmüﬂ” bir AKP’nin bu icraat çizgisine
ne kadar süre dayanabilece¤ini zaman
gösterecek.
Bu akibetin ﬂeklini ve süresini tayin
edecek etkenlerden biri de do¤al olarak
s›n›f ve kitle hareket cephesindeki
geliﬂmeler olacakt›r. Yerel seçim dönemi
ve sonuçlar›n›n bu aç›dan sundu¤u
verileri devrimci hareketin durumu ve
partimizin seçim çal›ﬂmas› deneyimini de
kapsayacak biçimde ele almak, yerel
seçimlerle ba¤lant›l›
de¤erlendirmelerimizin bir baﬂka önemli
konusu olarak önümüzde durmaktad›r.
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Siyasal teﬂhir ve ajitasyonun
pratik sorunlar›
Kadrolar›yla, kurumlar›yla, organlar›yla,
mekanizmalar›yla, çevre örgütleriyle, kitle
ba¤lar›yla devrimci bir siyasal örgüt /parti,
devrimci s›n›f mücadelesi prati¤i içinde,
devrimci iktidar mücadelesi prati¤i içinde,
dolay›s›yla, bu do¤rultuda yürüttü¤ü devrimci
siyasal faaliyet içinde ﬂekillenir, kendini
bulur. Devrimci siyasal faaliyetin temel ve
vazgeçilmez araçlar›ndan biri, s›n›f›n
devrimci eylemini yükseltmeyi ve
örgütlemeyi hedef alan siyasal propaganda,
ajitasyon ve teﬂhir oldu¤u içindir ki, bu
alandaki sorun ve görevler üzerinde durmak
özel bir önem taﬂ›maktad›r. Ve elbette
siyasal propaganda, ajitasyon ve teﬂhir
faaliyetinin sorun ve görevleri, pratik
çal›ﬂmam›z›n sorun ve görevleri temelinde,
parti faaliyetinin somut süreçlerine s›k› s›k›ya
ba¤lanarak ele al›nmak durumundad›r.
S›n›f içindeki politik çal›ﬂmam›za yön
veren, ona yol gösteren nedir? Bu en baﬂta
ideolojik çizgimiz, temel programatik
görüﬂlerimiz, güncel politik
de¤erlendirmelerimiz, ve nihayet, bu temel
üzerinde beliren döneme iliﬂkin taktik tutum
ve görevlerimizdir. Devrimci bir siyasal s›n›f
prati¤i için, herﬂeyden önce, propaganda,
ajitasyon ve teﬂhir faaliyetimizi bu zemine
oturtmak zorunday›z. Politik çal›ﬂmam›z›n
etkili olabilmesi, ilkeli, kapsaml› ve sistemli
bir tarzda yürütülebilmesi herﬂeyden önce
buna ba¤l›d›r.
Komünistler, kitle içinde propaganda ve
ajitasyon çal›ﬂmas›n› devrimci politik bir
içerik ve temel üzerinde yürütürler. Bu, ayn›
zamanda, öncü bir prati¤in de temel koﬂulu
ve güvencesidir. Devrimci bir politik içerik
ve temel, ayn› zamanda, propaganda ve
ajitasyon çal›ﬂmas›nda öne ç›kart›lacak
konular, gündemde öne ç›km›ﬂ konulara
yaklaﬂ›m tarz›, bu konular›n iﬂleniﬂ tarz›, alt›
çizilecek görevler, vurulacak özel gerilik ve
zay›fl›k alanlar› vb. hakk›nda da yol

göstericidir.
Komünistlerin iﬂçi s›n›f› hareketini
politikleﬂtirmekten ve devrimcileﬂtirmekten
anlad›klar›, iﬂçi s›n›f›n›n bilincini ve eylemini
devrimci iktidar mücadelesi düzeyine
ç›kartmakt›r. Bu en baﬂta sermayenin
iktidar›na ve onun iktidar ayg›t›na/devlete
karﬂ› s›n›f mücadelesi bilincinin ve eyleminin
geliﬂtirilmesi, yayg›nlaﬂt›r›lmas› demektir.
Devrimci bir s›n›f hareketinin geliﬂme
k›staslar› da esas olarak bunlard›r.
***
Burjuvazi, emekçi s›n›flar›n elini kolunu
ba¤lamak, kafas›n› kar›ﬂt›rmak, yolunun
ﬂaﬂ›rtmak, aya¤›n› çelmelemek, tuza¤a
düﬂürmek için profesyonal tarzda çal›ﬂ›yor.
Bu do¤rultuda büyük imkanlar seferber
ediyor. Genel planda yüzy›llar› bulan bu çaba
sonucunda, iﬂçi ve emekçi kitlelerin
bilincinde kendi s›n›f ç›karlar›na karﬂ›t
düﬂünce, de¤er ve yarg›lar oluﬂturulmuﬂtur.
‹ﬂte siyasal teﬂhir ve ajitasyon, bilinçteki bu
çarp›k düﬂünce, de¤er ve yarg›lar› k›rmada,
emekçi kitlelere tek kurtuluﬂ yolunun bu
düzene ve devlete karﬂ› sosyalizm için
devrimci savaﬂ›m› yükseltmekten geçti¤ini
göstermede ve onlar› mücadeleye çekmede
önemli bir rol oynar. Her renkten burjuva
politik etkiyi k›rman›n, s›n›f kitlelerini
devrimci talepler u¤runa militan eyleme
seferber etmenin, komünistlerin kitleler
içindeki politik etkisini yayg›nlaﬂt›rman›n ve
derinleﬂtirmenin temel araçlar›ndan biridir.
Siyasal teﬂhir ve ajitasyon, iﬂçi ve emekçi
kitlelerin kendi s›n›f ç›karlar› do¤rultusunda
ayd›nlanmalar›n›n en önemli e¤itim
araçlar›ndan biridir. S›n›f›n kendi devrimci
ideolojisiyle, kendi devrimci hareketiyle ve
önderli¤iyle birleﬂmesi yolunda, devrimci
eylem ve fikirler için daha kuvvetli bir
müdahale zemini, daha geniﬂ bir etki alan›
yaratman›n önünü açar, yönünü gösterir.
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Kapsaml›, zengin, derin bir siyasal teﬂhir ve
ajitasyon birikimi üzerinde yükselmeyen,
onunla birleﬂmeyen genel bir teorik e¤itim ya
da politik propaganda çal›ﬂmas› ile iﬂçilerin
politik s›n›f bak›ﬂaç›s›n› kazanabilmesi ve
daha ileri kesimlerinin öncü komünist
savaﬂç›lar haline gelebilmesi mümkün
de¤ildir.
Siyasal teﬂhir ve ajitasyon, e¤er sadece
emek ile sermaye aras›ndaki kaba çeliﬂkiler
üzerine inﬂa edilmeye çal›ﬂ›l›rsa, bu zemin
kendi baﬂ›na son derece dar, güçsüz ve
etkisiz olacakt›r. Tüm s›n›flar ve katmanlar
aras›ndaki ve s›n›flar›n kendi içindeki
iliﬂkiler, çeliﬂkiler ve bunlar›n ürünü olan
siyasal e¤ilim ve mücadeleler, tüm ezilen,
sömürülen ve bask› alt›nda tutulan kesimlerin
yaﬂant›lar›, sorunlar› ve talepleri, sermaye
iktidar›n›n sald›r›lar›n›n s›n›flar mücadelesinin
her alan›ndaki sonuçlar›, siyasal teﬂhir ve
ajitasyonun kapsam› içine girmelidir. ‹ﬂçi
s›n›f›n›n öncü bir siyasal bak›ﬂ›
kazanmas›n›n, devrimci programa
yak›nlaﬂmas›n›n temel zemini de budur. ‹ﬂçi
s›n›f› ancak bu geniﬂ siyasal sorun ve
görevler zemini üzerinde, baﬂta kendini
olmak üzere, gerçek dost ve düﬂmanlar›n›
tan›yabilir, yolunu bulabilir, geçici yol
arkadaﬂlar› ile gerçek önderlerini ay›redebilir.
‹ﬂçi s›n›f›n›n çok yönlü siyasal e¤itimi
gereklidir; çünkü burjuvazi iﬂçi s›n›f›na her
koldan ve her renkten çok yönlü bir siyasal
sald›r› içindedir. Devrimci proleter s›n›f
eylemine ancak bu bak›ﬂ temelinde yol
gösterilebilir, önderlik edilebilir.
“E¤er iﬂçiler, hangi s›n›f› hedef al›yor
olursa olsun, her türlü zorbal›k ve bask›, zor
ve suistimal olay›na tepki göstermeyi, hem de
herhangi bir aç›dan de¤il de sosyal-demokrat
(komünist) aç›dan tepki göstermeyi
ö¤renmemiﬂlerse, iﬂçi s›n›f›n›n bilinci gerçek
bir politik bilinç olamaz... Bir iﬂçi, sosyaldemokrat (komünist) olabilmek için, toprak
sahibi ve papaz›n, yüksek memur ve
köylünün, ö¤renci ve dilencinin ekonomik
niteli¤i ve sosyo-politik çehresi hakk›nda aç›k
seçik bir düﬂünceye sahip olmal›d›r, onlar›n
güçlü ve zay›f yanlar›n› bilmeli, her s›n›f ve
katman›n, ard›nda bencil hedeflerini ve
gerçek ‘iç yap›’s›n› gizledi¤i bütün slogan ve
safsatalar› bilmelidir; hangi kurumlar›n,

hangi yasalar›n ﬂu ya da bu ç›karlar› dile
getirdi¤ini ve bunu nas›l yapt›klar›n›
anlamal›d›r. Ne var ki, bu ‘aç›k seçik
düﬂünce’ hiç bir kitaptan ö¤renilemez, belli
bir anda çevremizde olup biten, herkesin
birbirine anlatt›¤› ya da f›s›ldad›¤›, belli
olaylarda, belli mahkeme kararlar›nda vs.
ifadesini bulan ﬂeylerin hemen teﬂhir edilmesi
sayesinde edinilebilir. Bu çok yönlü politik
teﬂhirler kitleleri devrimci faaliyete e¤itmenin
zorunlu ve temel koﬂuludur... Polisin halka
hayvanca davran›ﬂ›, mezheplerin bask›
görmesi, köylülere zulmedilmesi, sansürün
amans›zl›¤›, askerlere eziyet edilmesi, en
masum kültürel çabalar›n bast›r›lmas› vs.
karﬂ›s›nda Rus iﬂçileri neden hala bu kadar
az devrimci faaliyet göstermektedir... Kitle
hareketinin peﬂinden aya¤›m›z› sürüyerek
geldi¤imiz için, bütün bu rezaletlerin
yeterince geniﬂ, çarp›c› ve h›zl› teﬂhirini
örgütlemeyi henüz beceremedi¤imiz için kendi
kendimizi suçlamal›y›z... Kitlelerin eyleme
ça¤r›lmas›na gelince, enerjik bir politik
ajitasyon, canl› ve çarp›c› teﬂhirler mevcut
olur olmaz, bu kendili¤inden
gerçekleﬂecektir.” (Lenin, Ne Yapmal›?,
Bölüm 3)
Politik teﬂhir gerçeklerin ortaya serilmesi
demektir. Çarp›c› olgular, gerçekleri
sergilemek aç›s›ndan sadece iﬂimizi
kolaylaﬂt›r›r. As›l önemli olan, kitlelerin
ç›plak gözle göremedi¤i ya da çarp›k
kavrad›¤› egemenlik iliﬂkilerinin arkas›ndaki
s›n›f, iktidar ve düzen mant›¤›n› bizzat bu
güncel, çarp›c› olgulardan hareketle
gösterebilmektir. Etkili teﬂhir, güncel ya da
çarp›c› tarihsel somut (kitleler taraf›ndan
bilinen ya da merak uyand›ran) olgular ve
temel çeliﬂkileri tart›ﬂma götürmez bir ﬂekilde
d›ﬂa vuran bilgiler üzerinden ve s›ca¤›
s›ca¤›na yürütülür. S›ca¤› s›ca¤›na demek,
politik çal›ﬂmay› geliﬂmelere an›nda müdahale
edecek bir h›za kavuﬂturmak demektir.
Bir komünist, yaﬂad›¤› dünyada, ülkede,
bölgede s›n›fsal, ulusal, mezhepsel
çeliﬂkilerin ve çat›ﬂmalar›n ifadesi olan en
çarp›c› ve güncel siyasal teﬂhir malzemelerini
bulup ç›kartmas›n› bilmelidir. Bu kimi zaman
bir televizyon ya da gazete haberi, bir gazete
makalesi, bir dergi yaz›s›, ço¤u zaman da
iﬂçi ve emekçi kitlelerin yaﬂad›¤›, tan›k
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oldu¤u ya da duydu¤u, kulaktan kula¤a
f›s›ldad›¤› olaylard›r. Bir yerel belediyenin
içinde dönen her türlü pisli¤in, rüﬂvetin,
adam kay›rman›n ve bunlar›n emekçilere
faturas›n›n vb. en çarp›c› bilgisini, o
belediyede çal›ﬂan bir emekçiden alabiliriz.
Ulaﬂ›lan bu bilgiler, o belediye s›n›rlar›
içindeki bütün semtlerde politik çal›ﬂma
içinde kullan›lacakt›r. Komünistlerin daha
etkili bir teﬂhir faaliyeti örgütleyebilmeleri
için dahi, iﬂçi ve emekçi kitlelerle politik
ba¤lar›n› geliﬂtirmeleri, onlar›n yaﬂant›s› içine
bütünüyle girmeleri gerekir. Bunu
baﬂar›lamad›¤› koﬂullarda, ne teﬂhir
malzemelerine ulaﬂ›labilir, ne de bu malzeme
yerel çal›ﬂmada bir silah olarak kullan›labilir.
Yap›lan müdahalelerin sonuç al›c›
olamamas›n› kitlelerin gerili¤i, korkal›¤› vb.
üzerinden aç›klamaya kalkmak yan›lg›lar›n en
büyü¤ü olur. Kitleler politik bilinç
bak›m›ndan geridirler, ama kör cahil de
de¤ildirler. Kitleler devrimci eylem ve örgüt
bak›m›ndan temkinlidirler, ama güvensiz ve
kapal› da de¤ildirler. Etkili bir politik
müdahale ile kitleleri sarsabiliyor muyuz,
ikna edebiliyor muyuz, onlara güven
verebiliyor muyuz? Bunun tarz›na,
donan›m›na sahip miyiz? Araçlar›n› harekete
geçirebiliyor muyuz? Yaﬂam biçimimizi buna
uygun örgütleyebiliyor muyuz? Kitleler
apolitik de¤ildirler. Bu görüﬂ, hele bugün,
s›n›f çeliﬂkilerinin derinleﬂti¤i, s›n›f
mücadelesinin keskinleﬂti¤i bir dönemde,
bütünüyle geçersizdir. Yeter ki biz siyasal
görevlerimizin pratikte hakk›n› verebilelim.
‹ﬂçi ve emekçiler bu müdahaleye mutlaka
olumlu yan›t vereceklerdir.
Komünist ajitasyon yüzünü devrimci
eyleme dönmüﬂ, düzene karﬂ› öfkeyi ve
mücadele iste¤ini k›ﬂk›rtan bir isyan k›v›lc›m›
olmak zorundad›r. Elbette kendi baﬂ›na ele
al›nd›¤›nda, o her zaman somut bir eylem
ça¤r›s› de¤ildir. Ama sonuçlar› itibar›yla,
kitleyi devrimci eyleme do¤ru iteler.
Ajitasyon d›ﬂ› hoﬂ, içi ise boﬂ bir coﬂkulu
sözcükler y›¤›n› olarak görülemez. Böyle bir
tarz ile iﬂçi ve emekçi kitleleri etkilemek ve
harekete geçirmek mümkün de¤ildir.
Ajitasyonun amac› düzene karﬂ› bilinçsiz
bir öfke ve heyecan dalgas› yaratmak da
de¤ildir. Devrimci ajitasyon, yaratt›¤›

sonuçlar itibar›yla, müdahale etti¤i kesimde
öfke, eylem, isyan iste¤i uyand›racakt›r. Ama
as›l amac›, öfkeyi bilinçli, eylemi hedefli
k›lmakt›r. Bunu baﬂarabilmek için ajitatörün
dünyadaki, ülkedeki, bölgedeki politik
geliﬂmelere ve müdahale etti¤i kesime, alana
oldu¤u kadar, kendi ideolojik çizgisine,
politik perspektiflerine asgari temelde bir
hakimiyetinin olmas› gerekir.
Politik teﬂhir ve ajitasyonun baz›
temel konular›
Politik teﬂhir ve ajitasyon konular› burada
say›lamayacak kadar çok çeﬂitlidir. Kitlelerin
gündeminde öne ç›kan her özgül sorun, her
küçük ayr›nt› düzene karﬂ› öfkeyi k›ﬂk›rtmak,
devrimci eylem yönünde istek yaratmak için
bir imkan olarak kullan›lmal›d›r.
Yine de teﬂhir ve ajitasyonun baz› temel
konu ve örnekleri ﬂöyle s›ralanabilir.
‹ﬂçiler, emekçiler, devrimciler üzerindeki
faﬂist devlet terörü ve bask›lar, bunlar›n
somut ve çarp›c› örnekleri; sözde en büyük
düﬂman olarak “terörizm”i hedef alan bu
faﬂist terör devletinin gerçekleﬂtirdi¤i kitlesel
katliamlar, yarg›s›z infazlar, iﬂçi direniﬂlerine
polis ve jandarma sald›r›lar›, gözalt›nda
kaybetmeler, devrimci tutsaklar üzerindeki
zulüm vb...
Kürt halk› üzerindeki sömürgeci egemenlik
ve bu egemenli¤in bask›, terör ve imhaya
dayal› her bir somut örne¤i...
Sermayenin sald›r›lar› ve bunun her
alanda y›k›c› sonuçlar›n›n somut ve çarp›c›
örnekleri; özelleﬂtirme, sendikas›zlaﬂt›rma,
taﬂeronlaﬂt›rma, iﬂsizlik, açl›k, küçük
çocuklar›n bile okuldan al›n›p çal›ﬂmaya
gönderilmesi, emekçi kad›nlar›n para için
bedenlerini satmas›, salg›n hastal›klar›n
yayg›nlaﬂmas›... ‹ﬂyerlerindeki yo¤un sömürü,
hakaret ve bask›lar...
Sendika a¤alar›n›n nas›l bir ihanet bata¤›
içinde olduklar›...
Gecekondu y›k›mlar›, konut, e¤itim ve
sa¤l›k sorunlar›...
Ordu ve polis kurumu; bunlar›n üzerindeki
“vatansever” maskesinin f›rlat›l›p at›lmas› ve
bunlar›n emperyalizmin egemenli¤ini ve
sermayenin iktidar›n› korumak ve kendi
ceplerini doldurmaktan baﬂka bir ﬂey
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düﬂünmeyen emekçi halk düﬂman› h›rs›zlar,
katiller oldu¤unu somut örnekler ve olaylar›n
perde arkas›ndaki gerçekler üzerinden
sergilemek...
Burjuva adaletin sadece mülkün, sadece
sermayenin temeli ve güvencesi oldu¤u
gerçe¤ini yasalar, mahkeme süreçleri ve
kararlar› üzerinden, burjuva adalet kavram›n›n
ve kurumlar›n›n arkas›ndaki s›n›f
egemenli¤ini, bu kurumlar›n çürümüﬂlü¤ünü
somut ve çarp›c› örneklerle göstermek...
Düzen partilerinin her birinin gerçek iç
yüzünün sergilenmesi...
Tekellerin egemenli¤i ve bunun emekçi
halka faturas›...
Mafya, sermaye ve devlet aras›ndaki içiçe
geçmiﬂlik ve bunun emekçi halka yükledi¤i
ek sömürü ve zulüm faturalar›... Emekçilerin
özellikle geri kesimleri mafya, devlet ve
sermayenin nas›l içiçe geçti¤ini, nas›l her
alana hakim oldu¤unu ve emekçilerin kan›n›
nas›l emdiklerini kavrayam›yordur. Çünkü
onlar için, “Devlet kutsal bir kurumdur,
içinden tek tük çürük unsur ç›ksa da yasalar,
mahkemeler, hakimler iﬂe el at›p
düzeltiyordur ya da demokratik seçimlerle
halk›n kendi iradesiyle yönetimler
de¤iﬂtirilebiliyordur. Sermaye ise her türlü
zenginli¤in kayna¤›d›r, devletin çarklar› Koç
ve Sabanc›n›n verdi¤i vergilerle dönmektedir,
onlar olmasa insanlar iﬂsiz ve aç kal›r vb.”
‹ﬂte komünist ajitatör burada devreye girecek,
bu kiﬂinin örne¤in telefon kart› mafyas›na
karﬂ› bilinçsiz tepkisinden yola ç›kacak,
somut olgular›, çarp›c› örnekleri kullanacak,
perde arkas›na ›ﬂ›k tutacakt›r. Tüm bunlar›
devrimci fikirlerle ustaca iﬂleyip kiﬂinin
kafas›ndaki burjuva ve küçük-burjuva
yarg›lar› birer birer parçalayacakt›r. Tüm
bunlar› yaparken asl›nda bir ya da birkaç
temel fikri vermeye çal›ﬂacakt›r: “Bu düzende
devlet, sermaye, mafya içiçe geçmiﬂtir ve
emekçi halk›n kan›n› emmektedir;
eﬂitsizliklere, haks›zl›klara karﬂ› ç›kanlar ise
devlet terörüyle kana bo¤ulmakta, zorbal›kla
bast›r›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r, bu düzen içinde
sana, ailene kurtuluﬂ yok, gelecek yok, bu
düzeni y›kmak için devrimci savaﬂa kat›l,
baﬂka bir ç›k›ﬂ yolun yok”.
Devletin eli kanl› silahl› bir h›rs›zlar ve
katiller ﬂebekesi oldu¤u gerçe¤ini

yolsuzluklar, teﬂvikler, ya¤malar, iç dalaﬂ ve
hesaplaﬂmalar vb. üzerinden göstermek...
Bir yandan sahte demokrasi ve bar›ﬂ
söylevleri, di¤er yandan dünya halklar›n›n
birbirine düﬂman edilmesi ve emperyalist
ç›karlar için savaﬂlarda k›rd›r›lmas›...
Emperyalist sömürü ve haydutlu¤un dünya
emekçilerine faturas› (açl›k, iﬂsizlik,
savaﬂlar)...
Her türlü s›n›fsal, ulusal, mezhepsel,
cinsler aras› bask› ve eﬂitsizli¤in somut
örnekleri ve bunun sermaye düzeni ve
iktidar› ile ba¤lar›n›n sergilenmesi...
Faﬂist Türk milliyetçili¤inin Türkler de
dahil Türkiye’deki çeﬂitli uluslardan emekçi
halklara karﬂ› en büyük düﬂmanl›k içinde
oldu¤unu, faﬂistlerin emperyalistlerin ve
sermayenin çanak yalay›c›s› sat›lm›ﬂ kiral›k
katiller oldu¤unu, bunlar›n emperyalizme
uﬂakl›k ederek Türk halk›na da kefen
biçtiklerini sergilemek...
Ulus kavram› arkas›nda üzeri örtülmeye
çal›ﬂ›lan s›n›f çeliﬂki ve çat›ﬂmalar› ortaya
koymak...
Sömürünün çeﬂitli mekanizmalar›n›n
(döviz, faiz, bono vurgunlar›, enflasyon
t›rpan›, vergiler, kapitalist bütçe planlamalar›)
nas›l iﬂledi¤i...
Rüﬂvet, yolsuzlukluk, h›rs›zl›k ile bir avuç
asalak sömürücü ve onun eli silahl› devlet
ayg›t›n›n nas›l emekçilerin kan›n› emdi¤i...
Din ve mezhep tacirlerinin o ilahi
maskelerinin arkas›ndaki sömürücü yüzü
sergilemek. Din k›l›f› ile düzenin hangi
pisliklerinin, ahlaks›zl›klar›n›n üzerini
örtmeye, devam›n› sa¤lamaya çal›ﬂt›klar›...
Burjuva medyan›n sahtekarl›klar›,
yalanlar›...
Burjuvazinin ve uﬂaklar›n›n sefahatlar›,
ahlaks›zl›klar›, düﬂkünlükleri...
Ezen ve ezilen s›n›flar aras›ndaki
eﬂitsizli¤in çarp›c› göstergeleri, vb., vb...
Örne¤in, bölgedeki bir K‹T iﬂletmesi
sat›ld› ya da kapat›ld› ve bunun sonucunda
yüzlerce iﬂçi kap› d›ﬂar› edildi. Bölge
emekçileri sadece at›lan iﬂçilerden ötürü
de¤il, bölge ekonomisinde yarataca¤›
sorunlardan dolay› da K‹T’in tasfiyesine karﬂ›
öfke ve tepki içindedirler. Komünist bir
ajitatör bu duruma nas›l müdahale eder?
‹ﬂsizlik ve özelleﬂtirme üzerine genel bir
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konuﬂma yaparak, bunu “sorunlar›n kayna¤›
olan kapitalizme karﬂ›, sorunlar›n çözümü
olan sosyalizm için mücadele” ça¤r›s› ile
tamamlamakla m› yetinecektir? ‹ﬂten at›lan
iﬂçiler, dükkan› kapanan küçük esnaf,
özelleﬂtirmenin kendi yararlar›na olmad›¤›n›
do¤al olarak kavrarlar. Ama burjuvazi
profesyonelce yürüttü¤ü propaganda ile, K‹T
iﬂçilerini, kendi ç›karlar›n› savunan asalak bir
kesim olarak ilan etmiﬂtir ve iﬂçiler de bunun
bas›nc›n› taﬂ›rlarlar. Komünist ajitatör, burada
birkaç temel fikri iﬂleyecektir. K‹T’ler neden
ve nas›l iflas ettirildi? Kimin ç›karlar› için
özelleﬂtiriliyor? Özelleﬂtirme iﬂçi ve
emekçilere orta vadede refah m› getirecek,
yoksa y›k›m› m› derinleﬂtirecek? K‹T’ler
özelleﬂtirme ad› alt›nda nas›l ya¤malan›yor,
bu konuda devlet içinde ve egemenler
aras›nda nas›l bir it dalaﬂ› sürdürülüyor?
Özelleﬂtirme sald›r›s› neden bütün iﬂçi ve
emekçileri hedefliyor? Bu sald›r›ya karﬂ›
durulmazsa hangi y›k›c› sonuçlar do¤uracak?
Komünist ajitatör bunlar› anlatmak için
saatlerce zaman harcayamaz. O konusuna,
malzemelerine hakim olabildi¤i, bütünlü¤ü
kafas›nda önceden kurabildi¤i ölçüde,
yukarda örneklenen baﬂl›klar alt›nda en
çarp›c› örneklerle (olaylar, rakamlar ve
bunlar›n perde arkas›) iﬂlenmiﬂ k›sa ve etkili
bir konuﬂma yapacakt›r. Hiç kimse, bir iﬂçi
ve emekçinin bu konuyla ilgili bir konuﬂma
karﬂ›s›nda ilgisiz, tepkisiz kalaca¤›n› iddia
edemez. Herkes kendi s›n›f konumu ve
ç›karlar› üzerinden bir tepki gösterecektir.
Bunu asgari düzeyde baﬂarabilmek için,
bir ajitatörün, konuyla ilgili metinlerimizi
dikkatle incelemesi, bize çok say›da teﬂhir ve
ajitasyon malzemesi sunan güncel geliﬂmeleri
takip etmesi ve görevlerinin süzgecinden
geçirerek iﬂe yarar bilgileri buradan
ay›klamas›, olaylar›n perde arkas›/s›n›f
mant›¤› üzerinde kafa yormas›, konuyla ilgili
olarak kitlelerin iyi kötü nabz›n› tutabilmesi
ve en önemlisi de görevlerine tam bir
devrimci sorumlulukla sar›labilmesi yeterli
olacakt›r. Kendi yay›nlar›m›z› düzenli
incelemeyen, konuyla ilgili güncel geliﬂmeleri
kendi ilgi alan› d›ﬂ›nda önemsiz olgular
olarak gören, kitle ba¤lar› zay›f oldu¤u için
kitlelerin nabz›n› tutamayan, kitlelerin
otobüsteki, çarﬂ›daki, iﬂyerindeki günlük

tart›ﬂmalar›na ilgi göstermeyen ve müdahale
etmeyen bir kadro, do¤al olarak bunu
baﬂaramayacakt›r.
Kitle içinde propaganda, ajitasyon ve
teﬂhir çal›ﬂmas›nda
gözetilmesi gereken noktalar
* En önemli sorun, kiﬂilik ve yaﬂant›da
proleterleﬂmek, iﬂçilerin dünyas›na
girebilmek, onlarla ayn› havay› solumak,
içiçe yaﬂamak, kitlelerle politik iliﬂkimizi
yayg›nlaﬂt›rmak ve derinleﬂtirmektir. Kitle
içinde konumlanmak ve kitlelerle kaynaﬂmak,
dil ve üslup sorunundan davran›ﬂ
özelliklerine, güven sorunundan isabetli özgül
politikalar belirleyebilmeye kadar bütün temel
sorunlar›n aﬂ›lmas›nda özel bir önem
taﬂ›maktad›r.
* Müdahale etti¤imiz kesimleri s›n›fsal,
siyasal, kültürel (s›n›f kesimi, ulus, mezhep,
din, kültür) özellikleriyle tan›mak, yak›c›
sorunlar›n› ve taleplerini çok iyi bilmek
gerekir.
* Müdahale etti¤imiz kesimi, alan› ya da
kiﬂiyi somut özellik ve özgüllükleri ile
tan›mak gerekir. ‹yi bir propagandac› ya da
ajitatör, kendisi konuﬂmaya baﬂlamadan önce
çevresini dinler, konuﬂturur. Çevrenin ya da
kiﬂinin bilinç düzeyini, siyasi e¤ilimlerini,
buradaki çeliﬂkileri, güçlü ve zay›f olan
yönlerini, ruhhalini anlar.
* Hangi konular kitlelerin ilgisini çekiyor,
hangi olaylar kitlelerin öfkesini özel olarak
kabart›yor? Bunun için düzenin merkezi ve
profesyonel yönlendirme araçlar›n›, en baﬂta
da burjuva bas›n› izlemek gerekir.
* Genel ve yerel siyasal geliﬂmeler ve
gündelik hayat yak›ndan izlenmelidir.
* Burjuva ve sol gruplar›n politik
faaliyeti ve bunun hedef kitleler üzerinde
yaratt›¤› etkiler izlenmeli, onlar›n propaganda
yol ve yöntemlerini bilinmelidir.
* Baﬂar›l› bir eylem en etkili
müdahalenin önünü açacakt›r. Müdahaleyi
gerçekleﬂmiﬂ bir eylemin deneyim ve dersleri
üzerinden yapmak son derece e¤itici
olacakt›r.
* Propaganda ve ajitasyonda kullan›lacak
yöntem ve araçlar konusunda yarat›c› olmak
gerekir. Burada anlaﬂ›lmas› gereken sadece
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sözlü, do¤rudan müdahale de¤ildir. Araçlar
çeﬂitlendirildi¤inde, müdahalenin sonuçlar›
çok daha etkili olacakt›r. Zaten yayg›n olarak
kulland›¤›m›z bildiri, afiﬂ, kuﬂ, duvar yaz›s›
vb. araçlar›n yan›s›ra, taraf›m›zdan
örgütlenecek ya da etkin olarak kat›laca¤›m›z
kampanyalar, broﬂürler, duvar gazeteleri,
kitlelelerin çeﬂitli toplanma mekanlar›na
müdahale (bunun için legal imkanlar›n daha
etkin bir kullan›m›), önümüze koymam›z
gereken hedef ve görevler olmal›d›r.
* Propaganda talepler, ajitasyon ise ﬂiarlar
etraf›nda örülür. Bunlar içiçe geçmiﬂ ve
birbirini besleyen halkalard›r. “Ajitasyon
faaliyetinde baﬂar›l› olam›yoruz, çünkü
elimizin alt›nda etkili ﬂiarlar yok” türünden
bir yak›nma, bu sorunun çarp›k kavrad›¤›n›
ve özellikle de kendi sorumluluklar›m›z›n
üzerinden atlad›¤›n› gösterir. En etkili ﬂiarlar,
bizzat politik kitle çal›ﬂmas›n›n deneyimleri
üzerinden ve s›n›f hareketinin seyri içinden
süzülüp ﬂekillenecektir. Etkili ﬂiarlar bulmak
ﬂairane yeteneklerin ya da hayal gücünün bir
ürünü de¤ildir. Kald› ki, elimizin alt›nda
kullanmay› baﬂard›¤›m›zda iﬂlevsel olan çok
say›da ﬂiar da vard›r. ﬁiar ya da slogan ne
kadar isabetli olursa olsun, kendi baﬂ›na
kimseyi etkilemez, harekete geçirmez. Hem
mevcut ﬂiarlar›m›z› etkili birer müdahale
arac›na dönüﬂtürebilmek, hem de daha etkili
ﬂiarlara ulaﬂabilmek için yap›lmas› gereken,
kitle içinde yüzünü eyleme dönmüﬂ
propaganda ve ajitasyon faaliyetine ve bir
bütün olarak politik çal›ﬂmaya h›z ve güç
kazand›rmakt›r.
* Propaganda, ajitasyon ve teﬂhir faaliyeti
birbirini tamamlamal›d›r. Biri eksik kald›¤›
zaman di¤erinin de etkisi zay›flar.
* Propaganda, ajitasyon ve teﬂhir
müdahalesi, hedef kitlenin ya da kiﬂilerin
ilgisini temel politik görevlere yöneltecek, bu
görevleri kavratacak tarzda yürütülmelidir.
Müdahaleye nereden ve nas›l baﬂlan›l›rsa
baﬂlan›ls›n, müdahalenin içeri¤i ve sonuçta
nereye, hangi görevlere ba¤land›¤› önemlidir.
* Propaganda ve ajitasyon, merkezi bir
politik çizgide sistemli, kapsaml› ve
kesintisiz tarzda yürütülmelidir. Merkezi
yay›n organlar›, bildiri, broﬂür, afiﬂ, kuﬂ vb.
araçlar ile seslendi¤imiz kitleler, amatör ve
da¤›n›k bir sol çevre ya da grup ile de¤il,

bu düzeni devirmeyi hedefleyen devrimci bir
siyasal hareket ile karﬂ› karﬂ›ya olduklar›n›
görebilsinler, hareketimize güvenebilsinler.
Bunun ileri çekici etkisi birçok ﬂeyden daha
önemlidir.
* Propaganda, ajitasyon ve teﬂhir
faaliyetinde güncel ve somut olgulardan
(olaylar, rakamlar vb.) yararlanman›n önemi
aç›kt›r. Ama burada kaç›n›lmas› gereken
di¤er bir hata da, propaganda ve teﬂhiri
olgularla bo¤makt›r. Olgular çarp›c›d›r, ama
kendi baﬂ›na devrimci de¤ildir. Devrimci
olan, komünistlerin bu olgular›n s›n›fsal
aç›dan yorumuna dayal›, fikirleri, mücadele
programlar›, öne ç›kart›klar› talepler,
savunduklar› eylem hatt›d›r.
* Propaganda, ajitasyon ve teﬂhir
faaliyetinde, kitlelerin neyi ne kadar
bildi¤ini, neyi bilmedi¤ini ya da bilmesi
gerekti¤ini ö¤renmek gerekir. Politik bir
bilinç kazand›rmak için nelerin kavrat›lmas›
ve nas›l kavrat›lmas› gerekti¤i konusunda
aç›k olmak gerekir. Propaganda ve ajitasyon
ad›na, kitlelerin pratik deneyimleriyle zaten
bildikleri baz› genel do¤rular› (gerçek
hayattan kopuk oldu¤u ölçüde s›k›c› ve bilgiç
bir hitap tarz› ile birleﬂti¤i ölçüde itici olan)
yeniden kitlelere sunmaktan özenle
kaç›nmal›y›z. Bu tarza sahip bir militan,
propaganda için gitti¤i evlerde adeta bir uyku
ilac› vazifesi görür.
* Komünist bir propagandac›n›n anlataca¤›
konuya yaklaﬂ›m›, iﬂleyiﬂ ve anlat›m tarz›,
ayn› konuda bir akademisyen ya da bir
sosyalist ayd›n›n kendi muhatab›na hitap
tarz›ndan çok farkl› olmak durumundad›r.
Kendi geldi¤i çevrede konusuna hakim
baﬂar›l› bir hatip olan sosyalist bir ayd›n,
kendisini s›n›f› içinde yürütülen örgütselpolitik faaliyetin ihtiyaçlar› do¤rultusunda
de¤iﬂtirip dönüﬂtürmedi¤i koﬂullarda baﬂar›
gösteremez. Ayn› ﬂekilde gençlik çal›ﬂmas›
içinde propaganda ve ajitasyonda az-çok
baﬂar›l› olan bir devrimci, s›n›f ve örgüt
çal›ﬂmas› içinde kendisini sürekli yenileyip
dönüﬂtüremedi¤i sürece yine baﬂar›l›
olam›yacakt›r. Kitle içinde propaganda ve
ajitasyon çal›ﬂmas›nda, ayd›nlanan bir iﬂçi
devrimci, iﬂçileﬂemeyen bir ayd›n
devrimciden çok daha etkili ve baﬂar›l›
olacakt›r.
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* Komünist bir propagandac› etkili
olabilmek için sadece kitleleri tan›may› de¤il,
esas olarak s›n›f mücadelesinden ve kitlelerden
ö¤renmeyi de bilmelidir. Komünistler iﬂçi
s›n›f›n›n ak›l hocalar› de¤illerdir, herﬂeyi bilen
bir ö¤retmen edas› ile hareket edemezler. Bu
ﬂekilde hareket edenler, ne s›n›f
mücadelesinden ö¤renebilir ne de kitleleri
e¤itebilirler. Komünist propagandac› ve
ajitatörün alçak gönüllü¤ü ahlaki bir gereklilik
de¤il, devrimci bir ihtiyaçt›r.
* Bir devrimci, ajitasyonun baﬂlang›c›nda
kendi ruh halini de¤il, kitlelerin o andaki ruh
halini veri almal›d›r. Fikirler do¤ru olabilir;
ama fikirleri ifade tarz›, fikirleri iﬂleyiﬂ tarz›,
fikirler ile somut süreç, günlük yaﬂam
aras›ndaki ba¤lar›n kurulamamas› vb. bu
fikirleri iﬂ görmeyen bir silaha çevirebilir.
Kitlelerin ruh halini kavrayan k›sa ve etkili
bir konuﬂma ise, aray›ﬂ içinde olan ama ç›k›ﬂ
yolu bulamayan umutsuz kitlelerin ruh halini
bir anda de¤iﬂtirebilir.
* Kitlelerin ve kitle mücadelesinin d›ﬂ›nda
haz›rlanan, onun deneyim ve birikimine
dayanmayan bütün ajitasyon “planlar›” ve
“haz›rl›klar›” etkisiz kalmaya, boﬂa ç›kmaya
mahkumdur.
Eski tarz› aﬂmal›y›z!
Komünist kadrolar, asgari düzeyde baﬂar›l›
bir propaganda, ajitasyon ve teﬂhir faaliyeti
yürütmek aç›s›ndan yeterli kapasite ve
birikime, bunun ön araçlar›na ve imkanlar›na
sahiptirler. Bir kere komünist hareketin bu
konudaki birikimi en önemli avantaj›m›zd›r.
Yoldaﬂlar›m›z (sol hareketin “iﬂ yapan”
kadrolar›n›n ço¤unun sahip olmad›¤›) genel
bir ideolojik-siyasal bak›ﬂa sahiptirler.
Ellerinin alt›nda onlarca kitab›m›z,
broﬂürlerimiz, politik ve merkezi yay›n
organlar›m›z ve bunun geçmiﬂ birikimi
vard›r. Yoldaﬂlar›m›z›n ço¤unlu¤u günlük
gazete okur, televizyon izlerler. Bunlar iﬂe
baﬂlamak için temel önemde imkanlard›r.
As›l sorun, eski ve kolayc› çal›ﬂma tarz›n›
de¤iﬂtirmektir.
Kadrolar›m›z gazete okur ama nas›l okur,
hangi ihtiyaçlar üzerinden okur?
Yay›nlar›m›z› izler, ama hangi ihtiyaçlar
üzerinden nas›l izler? Gazete okurken,
televizyon izlerken, yay›nlar›m›z› okurken,

örne¤in bu konulardan, bu geliﬂmelerden, bu
fikirlerden hareketle yar›n kendi bölgesinde
hangi bildiriyi ç›kartaca¤›n›, sorumlu oldu¤u
iﬂçi çevresine yeni geliﬂmeleri ve görevleri
nas›l anlataca¤›n›, alt iliﬂkilerini nas›l
e¤itece¤ini düﬂünür mü? Elinin alt›ndaki
bütün imkanlar›, kendi sorumluluk alanlar›
üzerinden kitlelere, kitle mücadelelerine
politik müdahalenin birer arac›/silah› olarak
görür ve kullan›r m›? Bu araçlar›n hem
etkisini ve sundu¤u imkanlar› görebilmek,
hem de bu etkiyi ve imkanlar› müdahale
gücüne dönüﬂtürebilmek için, yaﬂam ve
düﬂünce tarz›nda, al›ﬂkanl›klar›nda al›ﬂ›ld›k
tarz› aﬂmak, kendini yenilemek ve geliﬂtirmek
konusunda yeterince çaba sarfeder mi?
Faaliyetimizde bize yol gösterecek daha
güçlü ve etkili merkezi yay›n organlar› m›
istiyoruz? Öyleyse, bölgelerdeki siyasal
geliﬂmeler, iﬂçi hareketindeki geliﬂmeler ve
yürüttü¤ümüz faaliyetin somut siyasal
deneyimleri ve dersleri ile merkezi
yay›nlar›m›z› düzenli olarak beslemeliyiz.
Kitlelerin, kitlelelerin mücadelesinin ve
öncülerinin sesini, eylemini yay›nlar›m›za
taﬂ›mal›y›z. Önümüze geniﬂ bir inisiyatif ve
sorumluluk alan› aç›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂman›n temel
araçlar› ve imkanlar› fazlas›yla sunulmuﬂtur.
Görevler belirlenmiﬂtir. Geriye yap›lacak tek
ﬂey kal›yor! Sorumluluklara sar›lmak,
görevlerin pratikte hakk›n› vermek. Özelde
yay›n faaliyetinde, genelde ise kitleler içinde
politik çal›ﬂmada daha güçlü ve daha vurucu
silahlara sahip olman›n yolu buradan geçiyor.
Tüm bunlar do¤rultusunda katedilecek
mesafe, isabetli ve etkili merkezi politikalar
oluﬂturmaya hizmet edecektir. Zira, yol
gösterici pratik politika ve taktikler masa
baﬂ›nda ﬂekillenemez. S›n›fa, s›n›f ve kitle
hareketine devrimci müdahale, prati¤in
derslerinden, s›n›flar mücadelesinin zaten
ç›plak gözle görülebilen kaba olgular›
üzerinden de¤il, iç dinamiklerinin ve
süreçlerinin kavranabilmesi üzerinden
ﬂekillenir. Bu “bilgiyi” “merkeze” taﬂ›yacak
olan ise, komünist kadrolar›n faaliyetidir.
Yerel faaliyetin deneyim ve derslerinin
aktar›lmas›, bundan genelleﬂtirilmiﬂ sonuçlar
ç›kart›lmas›n› mümkün k›lacakt›r.
(Bu metin parti bas›n›m›zda '90'l› y›llar›n
ortas›nda yay›nlanm›ﬂ bir yaz›n›n
güncelleﬂtirilmiﬂ biçimidir...)
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Bültenlerin iﬂlevi
Bülten yay›n›n›n siyasal
çal›ﬂmam›z›n belli bir
aﬂamas›nda gündemimize
girdi¤ini belirttik. Bunun
kendisi bültenlerin iﬂlevine de
aç›kl›k kazand›r›yor. Bültenler
politik müdahale araçlar›d›r.
Siyasal çal›ﬂmam›z›n bugünkü
hedefi, s›n›f mücadelesinin
siyasal, ekonomik-sendikal,
sosyal, kültürel vb.
cephelerini kullanarak,
bulundu¤umuz alanlarda
kökleﬂmektir. Bulundu¤umuz
alanlar diyoruz; bu, da¤›n›k,
sistemsiz, i¤reti bir
çal›ﬂmadan uzak durmak,
öncelikle tan›ml› alanlarda
kökleﬂme ihtiyac›na bir
vurgudur. ‹ﬂte bültenler bu
tür bir çal›ﬂman›n
araçlar›ndan biridir.
Bültenleri yaln›zca belli
sorunlar›n iﬂlendi¤i araçlar
olarak ele almak yanl›ﬂt›r.
Bültenler, temel sorun ve
gerçekler ile somut, özgül
sorun ve gerçeklerin baﬂar›l›
bir biçimde içiçe iﬂlenebildi¤i
popüler propaganda, ajitasyon
ve teﬂhir araçlar›d›r.
Bültenleri özel kal›plara
s›¤d›rmaya çal›ﬂmak ya da bu
anlama gelebilecek
tan›mlamalar yapmak, bu
arac›n peﬂinen iﬂlevini yerine
getirememesine ya da politik
iﬂlevininin s›n›rland›r›lmas›na
yol açar. Bülten faaliyetinde
dönem olur bir fabrikadaki
sorunlar ya da geliﬂmeler
özel gündem haline getirilir.
Dönem olur, tensikat, iﬂsizlik,
metal iﬂkolunda uygulamaya
sokulan sald›r›lar iﬂlenir ve
bu sald›r›lara karﬂ› tutum
alma ça¤r›s› yap›l›r. Dönem

olur, Kürt halk› üzerindeki
sömürgeci vahﬂet ya da
Susurluk temel gündemler
olarak iﬂlenir. Ya da örne¤in
1 May›s öncesinde 1 May›s’a
dönük mücadele arac› olarak
kullan›l›r. Sonuç olarak somut
süreçler ve geliﬂmeler neyi
gerektiriyorsa, bu çerçevede
politik müdahalenin meﬂru,
popüler ve rahat bir arac›
olarak kullan›l›r.
Ancak bültenlerin “politik
müdahalenin arac›” olmas›
gerekti¤i vurgusu da do¤ru
anlaﬂ›lmal›d›r. Burada aslolan
somut sorunlar üzerinden
politik müdahaleyi
kolaylaﬂt›rmas›, buna uygun
bir biçime sahip olmas›d›r.
Yoksa bültenlerin a¤›rl›kl›
olarak politik sorunlar›
iﬂlemesi, içeri¤inin bu
zeminde genelleﬂmesi
de¤ildir. Genel olanla özel
olan› baﬂar›l› bir biçimde
birleﬂtiremeyen bir bülten
politik yay›n organ›n›n bir
kopyas›na dönüﬂür. Ama
kendisini devrimci s›n›f
sendikac›l›¤› çizgisinde
hareket eden ya da “sendikal”
çerçevede bir yay›n olarak
tan›mlayan bir bülten de
oynamas› gereken rolü
oynayamaz. Sorun gelecekte
devrimci sendikal çizgide bir
yay›n›n ç›kar›l›p
ç›kar›lmayaca¤› ile de¤il,
bizim bugün kullanmakta
oldu¤umuz bültenleri nas›l bir
içerikle ele almam›z gerekti¤i
ile ilgilidir. Bülten
faaliyetinde “sendikal” bir
boyut kuﬂkusuz vard›r.
Örne¤in tekstil iﬂkolunda bu
daha belirgin bir yan

taﬂ›yabilir. Ya da bir baﬂka
alanda a¤›rl›kl› olarak
dernekleﬂme faaliyetine
arac›l›k edebilir. Ama tüm
bunlar bültenlerin faaliyet
yürüttü¤ümüz ve kökleﬂmeye
çal›ﬂt›¤›m›z alanlardaki politik
müdahalemizi kolaylaﬂt›ran
bir araç oldu¤u gerçe¤ini
karartmamal›d›r. Örne¤in bir
alanda sendikalaﬂma ya da
dernekleﬂme faaliyetini
yürütürken, bülten, dar
anlamda bu faaliyetin arac›
de¤il, sendikalaﬂma ya da
dernekleﬂme çal›ﬂmas›
üzerinden s›n›fa politik
müdahalenin özgün ve somut
bir arac› olmak
durumundad›r.
Bu çerçevede bülten
faaliyeti öteki araçlar›n
yarat›c›l›kla kullan›lmas›n›
gerekli hale getirdi¤i gibi,
etkilerini art›ran bir iﬂlev de
görür. Ve nihayet bülten
somutlanm›ﬂ politikan›n,
hedefleri aç›kl›kla belirlenmiﬂ
bir çal›ﬂman›n politik arac›
olarak kullan›labildi¤i ölçüde
gerçek iﬂlevini yerine
getirebilir.
(Ekim, Say›: 177, 15
Eylül ‘97)
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Yerel çal›ﬂman›n iﬂlevsel araçlar›
olarak bültenler
Partileﬂme sürecinin belli bir evresinde
geniﬂ iﬂçi kitlelerine yönelik somut sorunlar
ve politikalara ba¤lanm›ﬂ bir propaganda,
ajitasyon ve örgütlenme faaliyeti yürütmek,
giderek öne ç›kan bir bir ihtiyaç haline geldi.
Bu evre s›n›fa d›ﬂardan müdahale düzeyini
aﬂ›p içerden müdahalenin kendisini yak›c› bir
biçimde hissettirdi¤i 3. Genel Konferans›n
hemen öncesi dönemdir. Bu dönemde çeﬂitli
konularda popüler broﬂürler ç›kar›larak,
tekstil iﬂçilerine yönelik olarak bülten ad›m›
at›larak baﬂlang›ç yap›lm›ﬂ oldu. Fakat
bülten, platform gibi araçlar›n siyasal s›n›f
çal›ﬂmam›zde etkin bir biçimde kullan›lmas›,
bu yönde pratik ad›mlar›n at›lmas› esasta
konferans sonras›na kald›.
Dolay›s›yla, bültenler politikas›
kendili¤inden ortaya ç›kmad›. Bir yandan
partileﬂmede al›nan mesafenin, yarat›lan
imkanlar›n gündeme getirdi¤i, s›n›fa yeni bir
düzeyden devrimci müdahale görevlerinin bir
parças›yd›. Di¤er yandan iﬂçi hareketinin
mevcut düzeyine iliﬂkin de¤erlendirmeler
›ﬂ›¤›nda oluﬂturulan bir politikayd›. Bu
bak›mdan bültenler ad›m›n›n, platformlara
iliﬂkin pratik politikayla da dolays›z bir ba¤›
var. Nitekim ço¤u yerde platform ad›m›n› bir
yerel bülten önceledi. Bununla kastedilen
elbette bültenlerin yerel iﬂçi platformlar›n›n
yay›n› olmas› gerekti¤i de¤il. Kuﬂkusuz böyle
bültenler de olacakt›r, nitekim somutta var
da. Ba¤dan kas›t, hem platformlar›n hem
bültenlerin genelde s›n›f hareketinin mevcut
durumunun, özelde de hareketimizin belli bir
geliﬂme aﬂamas›n›n bir ihtiyaç haline
getirdi¤i araçlar olmalar›d›r.
Gündemleﬂtirildi¤i aﬂamada, ister öncü
iﬂçi platformlar› biçiminde olsun, ister baﬂka
bir örgütsel form ya da araç üzerinden olsun,
s›n›f›n tabana dayal› ba¤›ms›z devrimci
inisiyatifinin geliﬂtirilmesi, siyasal s›n›f
çal›ﬂmas›n›n öncelikli bir görev olarak tespit

edilmiﬂti. Yerel örgütlerimiz kendi
alanlar›nda uzun dönemdir bu inisiyatifi
geliﬂtirmeye çal›ﬂ›yor, buna iliﬂkin ad›mlar
at›yorlar. Dolay›s›yla, bültenlerin yerellerde
gerçekten iﬂlevli araçlar olabilmesi için,
ba¤›ms›z taban inisiyatifini geliﬂtirme
ihtiyac›n› sürekli olarak gözetmeleri, bu
sorunu sürekli olarak iﬂlemeleri gerekiyor.
Öte yandan, s›n›f hareketine iliﬂkin
de¤erlendirmeler, iﬂçi ve emekçi kitlelerin,
hatta “öncü” kesimlerin dahi devrimci siyasal
propaganda-ajitasyona karﬂ› fazla ilgi
göstermedi¤i tespitini içermekteydi. ‹ﬂte
bültenler, iﬂçi-emekçi kitleleri ilgilendiren her
temel sorunu, gündelik somut görünümleri
üzerinden, saptanm›ﬂ somut hedef ve
politikalar ekseninde, sade bir dille ve
popüler bir tarzda iﬂlemek ihtiyac›n›n bir
sonucu olarak ortaya ç›kt›lar. Yap›lan
propaganday› geniﬂ s›n›f kitleleri rahatl›kla
anlayabilmeli, giderek kendileri de katk›
yapmak ihtiyac› hissetmeliydiler.
Ayr›ca bu araçlar iﬂçileri belli somut
hedef ve politikalar üzerinden çevresinde
toparlayabilmeliydi. Bu çerçevede bültenlerin,
s›n›f taban›nda iﬂ yapmaya aç›k, ba¤›ms›z
taban inisiyatiflerinin potansiyelleri
say›labilecek iﬂçi ve emekçileri harekete
geçirme sorunuyla iliﬂkisinden söz edilebilir.
Genelde söz konusu kesimler örgüt-grup
kimli¤i alg›lad›klar›nda, iktisadi-sendikal bir
mücadeleye kat›lmaktan bile çekinebiliyorlar.
Platformlar gibi bültenler de, bu kesimleri
esnek örgütsel biçim ve araçlar etraf›nda
harekete geçirme politikas›n›n
somutlanmas›d›r.
Geçmiﬂte yaﬂanan sorunlar
Baﬂlang›çta bülten ve platform
ad›mlar›n›n at›lmas› merkezi faaliyeti
zay›flat›yor gibi görünse de, pratikte mesafe
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katedildikçe bu zay›fl›k aﬂ›ld›. Böyle olmas›
da do¤ald›. Zira saptanan politika, devrimci
siyasal çal›ﬂmay› yerellerdeki sorunlara
uyarlamay›, özgünleﬂtirmeyi, demek oluyor ki
merkezi taktik-politikalar› ete-kemi¤e
büründürmeyi hedefliyordu. Bir taktikpolitikan›n hayata geçirilmesi sürecinde
elbette baz› sorunlar ortaya ç›kabilir. Fakat
tart›ﬂma kültürü oturmuﬂ, örgütsel
mekanizmalar› sa¤l›kl› iﬂleyen bir harekette
bu tür sorunlar pratik deneyimler ›ﬂ›¤›nda
aﬂ›l›r. Nitekim o dönemde gerek bülten
pratikleri, gerek platform ad›mlar› çok yönlü
de¤erlendirmelere konu edilerek, bu
politikan›n örgütün tümüne mal olmas›
sa¤land›.
‹lk dönemde ortaya ç›kan sorunlardan
biri, bültenlerin ç›kar›lmas›n›n merkezi
yay›nlara yap›lan katk›lar› zay›flatmas›yd›.
Israrl› müdahalelerle bu sorun belli ölçülerde
çözüldü. Bir di¤er sorun ise, bültenler
üzerinden bir tür dergicilik prati¤inin
sergilenmesiydi. Bu kendini özellikle
konular›n ele al›n›ﬂ tarz›nda, kullan›lan dil ve
üslupta gösteriyordu. Merkezi yay›nlara
katk›n›n zay›flamas›nda bu da önemli bir rol
oynad›.
Bültenler yayg›nlaﬂt›¤› ölçüde, onu
birtak›m kal›plar içinde tan›mlama, böylece
en belirgin yan›n›, politik müdahalede esnek
ve popüler araçlar olma özelli¤ini karartma
e¤ilimleri de ortaya ç›kabildi. Örne¤in s›n›f›n
öncü kesiminin sendikal aray›ﬂ›n› kucaklamak
gerekti¤inden yola ç›k›larak, bültenlerin
sendikal yay›nlar olmas›, merkezi olarak
ç›kar›lmas› yaklaﬂ›m› ortaya konabildi. Yine,
örgütlerimizin oldu¤u iller üzerinden
bültenleri bölgesel olarak merkezileﬂtirmek ya
da tersinden hedef fabrikalar üzerinden
fabrika bültenlerine do¤ru daraltmak
gereklili¤i tart›ﬂ›labildi.
Ancak bu tart›ﬂmalar, bülten pratiklerinde
mesafe al›nmas›yla esas› yönünden geride
kald›.
Kongre sonras› süreçte
bültenler
Kuruluﬂ Kongremizde s›n›f çal›ﬂmas›n›n
sorunlar› gündemi içerisinde bültenler

tart›ﬂmas› özlü bir sonuca ba¤lanmaktad›r.
Yap›lan tart›ﬂmalar sonucunda, bültenleri tek
boyutlu ve biçimli tan›mlamak gerekmedi¤i
ve nas›l bir bülten ç›kar›laca¤›n› saptaman›n,
tümüyle somut ihtiyaçlar ve de¤erlendirmeler
çerçevesinde ilgili parti örgütlerinin
sorumlulu¤u oldu¤u söylenmektedir. Bültenler
popüler propaganda-ajitasyon araçlar›m›z
olarak tan›mlanmakta, farkl›l›klar›n› mutlaka
popüler araçlar olarak göstermek zorunda
olduklar› önemle vurgulanmakta, “genel ve
alana iliﬂkin özgül gerçekleri iﬂçi y›¤›nlar›na
popüler dil ve biçim içerisinde götürece¤iz,
bültenler bunun arac›d›r” denilmektedir.
Kongre tart›ﬂmalar›nda bültenler
çerçevesinde dikkat çekilen bir baﬂka nokta
ise ﬂudur: “Onalt› sayfal›k bülten olmaz. En
fazla sekiz sayfa, hatta tercihen dört sayfa
olmal›. ‹ﬂçiler ald›¤›nda rahatl›kla
okuyabilmeli. Ama söylenecek çok ﬂey var
diyorsan›z, daha s›k söyleyin. ‹ki ayda bir
ç›kan bir bültenin iﬂçilere söyleyece¤i ne
olabilir ki? Bence iki ayda bir
söyleyece¤inizi onbeﬂ günde bir söyleyin,
dört sayfa üzerinden söyleyin. Yaﬂam› hep
s›cakl›¤› içinde yakalay›n, daha s›k seslenin
ki temponuz arts›n. ‹ki ayda kapsaml› bir
bülten haz›rlay›p verdi¤inizde ne oluyor? ‹ki
ayda iﬂçi onu unutacak, iki ay sonra yeniden
ç›km›ﬂ diyecek.” (S›n›f Çal›ﬂmas›n›n
Sorunlar›, s.95)
Kongre sonras› süreçte yukar›da çizilen
çerçevenin tam olarak hayata geçirildi¤ini ne
yaz›k ki söylemiyoruz. Öncelikle, yaﬂam›
s›cakl›¤› içinde yakalamak, temponun artmas›,
bu çerçevede k›sa aral›klarla az sayfal›
bülten örne¤imiz henüz yok. Bu, böyle bir
ihtiyac›n olmamas›ndan de¤il, örgütlerimizin
yeterince atak ve h›zl› olmamas›ndan
kaynaklan›yor. Devrimci siyasal mücadelede
olaylara, geliﬂmelere, yaﬂama s›cakl›¤› içinde
müdahale edebilmenin önemi yeterince
aç›kt›r. Bir fabrikada ya da herhangi bir
alanda yaﬂanan bir olaya veya geliﬂmeye
iliﬂkin olarak bir ay sonra söylenmiﬂ sözün
ne hükmü olabilir ki? Müdahale illa bültenle
olmal› gibi bir anlay›ﬂ elbette yanl›ﬂt›r.
An›nda müdahale edebilmek için de¤iﬂik
araçlara sahibiz. Fakat hem bültenin
yöneldi¤i alandaki etkisini art›rmak için, hem
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de popüler araçlar olarak
yayg›n da¤›t›m kolayl›¤›ndan
dolay›, iﬂlevli bir biçimde
kullanmay› baﬂarabilmeliyiz.
Örne¤in salt bir geliﬂmeye
müdahale etmek için birkaç
sayfal›k bir bülten
ç›karman›n önünde hiçbir
engel yok.
Bu konudaki zay›fl›¤›n,
dahas› kimi bültenleri ayl›k
periyotlarla bile
ç›karamaman›n gerisinde,
dergicilik, kal›pç›l›k vb.
anlay›ﬂlar›n hala varl›¤›n›
sürdürmesi vard›r. Yaz›lar›n
kimi zaman bir politik yay›n
organ›nda yay›nlanabilecek
makaleler tarz›nda kaleme
al›nmas› bunun somut bir
ifadesidir. Yine gündemdeki
bütün önemli konular›n
iﬂlenmesi, ele al›nan
konunun bir dergideki gibi
etrafl›ca irdelenmesi vb.’nin
arand›¤› durumda, ne k›sa
aral›klarla ne de iﬂlevsel
bültenler ç›kar›labilir. Bir
dönem sonra gerçek bir yük
haline gelir ve bir yana
b›rak›l›r ya da iki üç ayda
bir isteksizce ç›kar›lmaya
baﬂlan›r. Oysa bültenler
gerçek iﬂlevine uygun bir
biçimde ele al›nd›klar›nda,
genel ve yerel parti
faaliyetini kolaylaﬂt›ran
araçlar olacaklard›r.
Bültenlerde içerik sorunu
Bir di¤er sorun,
bültenlerde belli konular›,
örne¤in genel ya da siyasal
konular› iﬂlemekten
çekinmektir. Halihaz›rdaki
yerel bülten prati¤imiz
üzerinden rahatl›kla
söyleyebiliriz ki, popüler ve
çarp›c› bir dil

Özgül çal›ﬂman›n arac›
olarak bülten
Bültenler mahalli siyasal çal›ﬂman›n özgül araçlar›d›r.
Bu ne anlama geliyor?
‹lkin, merkezi politikalar›n mahalli alanlarda
özgülleﬂtirilmesi. Genel planda saptanan bir siyasal taktik,
çal›ﬂma alanlar›nda somut durum ve koﬂullar gözetilerek
özgün bir biçim kazand›r›ld›¤› ölçüde faaliyete dönüﬂür ve
etki gücü kazanabilir. Sözgelimi, sermayenin özelleﬂtirme
sald›r›s›na karﬂ› genelde saptanan bir politik takti¤e
uygulama alan› kazand›rabilmek için, sözkonusu sald›r›n›n
somut biçimleri, pratikte yaratt›¤› sonuçlar› somutta ele al›p
iﬂlemedikçe, yürütülen faaliyet genel bir siyasal teﬂhir
faaliyeti olmaktan öte bir iﬂlev görmez.
‹kincisi; devrimci siyasal faaliyetin bir yönü de s›n›f›n
somut gündelik sorunlar› üzerinde yürütülen devrimci
propaganda, ajitasyon ve siyasal teﬂhir faaliyetidir. S›n›f›n
somut gündelik sorunlar› ise son derece geniﬂ ve kapsaml›
bir kavramd›r. Dolay›s›yla s›n›f hareketinin somut sorunlar›
hiçbir biçimde sendikal hareketin sorunlar›na indirgenemez.
Böyle bir bak›ﬂ, s›n›f›n somut sorunlar›ndan hareketle
geliﬂtirilecek bir mücadeleyi dar bir sendikal hareket
alan›na s›k›ﬂt›rmaya hizmet eder.
Ücretli kölelik düzeni bir sistemi tan›mlar. ‹ﬂçiler
bugün kapitalist bask› ve sömürünün bin türlü etki ve
sonucuyla karﬂ›laﬂ›yorlar. Bir fabrikadaki keyfi uygulamalar,
kad›nlar üzerindeki cinsel taciz, çocuk iﬂçilere uygulanan
ﬂiddet, keyfi mesailer, tuvalet kilitlemeler, ayl›klar›n
ödenmemesi, izin haklar›n›n gaspedilmesi, dinlenme
saatlerinin k›s›tlanmas›, kazan›lm›ﬂ haklar›n gasp›, sosyal
haklar›n budanmas›, sendikal örgütlülük haklar›na sald›r›,
enflasyon karﬂ›s›nda eriyen ücretler gerçe¤i, h›z›na
yetiﬂilemeyen zam furyalar› vb., tümü de s›n›f›n somut
sorunlard›r. Tümünün de gelip ba¤land›¤› yer, kapitalist
bask› ve sömürü sistemidir. Bülten, bir yönüyle, iﬂte bu
sömürü ve bask›y› somutta teﬂhir etmenin, her türlü
haks›zl›k ve zalimce davran›ﬂ›n sistemle ba¤›n› kurarak
iﬂçileri ayd›nlatman›n, s›n›f kinini geliﬂtirmenin, öfkeyi
örgütleyerek eyleme geçirmenin yerel arac›d›r. Bu,
bültenlerin yaln›zca ayl›k periyodik yay›nlar olarak de¤il,
iﬂlevsel olduklar›, gerekli hale geldikleri her durumda
kullan›lmas› gerekti¤i anlam›na gelir. Çünkü devrimci
siyasal mücadelede suçluyu suçüstü yakalamak ve onu
hemen y›¤›nlar önünde teﬂhir etmek, kitle hareketlili¤ini
geliﬂtirmenin en önemli imkanlar›ndan biridir.
(Ekim, Say›: 177, 15 Eylül ‘97)
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kullan›ld›¤›nda, bir bültende devrim,
sosyalizm, s›n›f iktidar›, hatta iﬂçiler içinde
en netameli konu olarak görülen Kürt ulusal
sorunu ile ilgili geliﬂmeler iﬂlenebilir ve
iﬂlenmelidir. Bir bültende salt iktisadisendikal sorunlar yeralmal›, bu sorunlar
üzerinden düzenin siyasal teﬂhiriyle yetinmeli
gibi bir anlay›ﬂ, üstlendi¤imiz tarihsel
misyonu gözard› etmek demektir. Yerine göre
bir bültende ﬂu ya da bu konu, iktisadi ya da
siyasal ajitasyon a¤›rl›k taﬂ›yabilir. Bu o
alandaki
“Bülten kitle çal›ﬂmas›n›n örgütün somut
arac› oldu¤una göre, hitap de¤erlendirmeleri
edilen kitlenin durumu, ›ﬂ›¤›nda
düzeyi, sorunlar›, oluﬂturulan
e¤ilimleri, alg›lay›ﬂ özgül
biçimleri vb. gözetilmek politikayla
durumundad›r. Bu bülteni iliﬂkidir. Ama
bülten yapan hususlardan örne¤in
biridir. Kitleye yak›n bir ﬂovenizm
dil, aç›k, anlaﬂ›l›r ve zehrine karﬂ›
dolays›z bir anlat›m, sistematik
etkileyici ve vurucu bir mücadele
üslup seçilmelidir. Teorik etmekten, iﬂçi
soyutlamalar›n ürünü s›n›f›n›n
kavramlarla anlat›mdan ulusal soruna
mümkün mertebe iliﬂkin
kaç›n›lmal›d›r. Felsefi sorumluluklar›n›
kavram ve tan›mlamalar sahiplenmesini
yerine güncel geliﬂme ve sa¤lamaya
sorunlar›n ortaya ç›kart›¤› çal›ﬂmaktan
olgular hareket noktas› kaç›nmak,
olmal›d›r. Bir iﬂçi sonuçsuz bir
okudu¤unda kendine ekonomizm
yabanc› hissetmemelidir.” olur.
Unutulmamal›d›r
(Ekim, Say›: 143, 15
Nisan ‘96) ki, partimizin
güncel
plandaki baﬂl›ca görevi s›n›f hareketinin
geliﬂmesine önderlik ederek onu siyasal
mücadele alan›na ç›kartmakt›r. Bültenler ve
di¤er tüm araçlar bu görevin üstesinden
gelmemizi kolaylaﬂt›rmak için gündeme
getirildiler. Bültende elbette genel bir siyasal
ajitasyonun iﬂlevsel olmayaca¤› aç›kt›r. En
genel görünen bir konunun bile gündelik
somut sorunlarla iliﬂkisini göstererek, iﬂçi ve
emekçileri özgül sorunlara dair
duyarl›l›klar›n› yakalayarak, onlar› politik
sorunlar alan›na çekebilmeliyiz. Bültenlerin

iﬂlevini yerine getirebilmeleri bunun
baﬂarabilmelerine, temel sorun ve gerçekler
ile somut/özgün gerçekleri baﬂar›l› bir
biçimde içiçe iﬂleyebilen popüler propaganda,
ajitasyon ve teﬂhir arac› olabilmelerine
ba¤l›d›r.
Dil, üslup ve biçimin
önemi
Bunlar›n d›ﬂ›nda bültenleri iﬂlevli hale
getirmenin pratik sorunlar›n›n baﬂ›nda,
kullan›lan dil ve üslup geliyor. Bültenlerde
a¤dal› bir dilin ve soyut bir anlat›m›n
iﬂçilere itici geldi¤ini hep ifade ediyoruz.
Peki nas›l sade, anlaﬂ›l›r ve popüler
yazaca¤›z? Belki genelleﬂtiremeyiz ama, bunu
baﬂarman›n baﬂl›ca yollar›ndan biri, yaz›lar›
t›pk› bir iﬂçiyle konuﬂur gibi ya da ortalama
bir iﬂçi kitlesi ile sohbet ederken
kulland›¤›m›z dil ve üslupla yazmakt›r. E¤er
kitlelerle temas halindeysek, bu dili
tutturmam›z çok zor olmayacakt›r.
Öte yandan, iﬂçilerin okuma konusundaki
zay›fl›¤› düﬂünülürse, k›sa ve özlü yazmak
hayli önem taﬂ›yor. Yaz›lar›n olabildi¤ince
k›sa, dosdo¤ru konuya giren, ak›c› bir
üslupla, vurucu cümlelerle kaleme
al›nabilmesi gerekiyor. Bu ayn› ﬂey biçim ve
görsellik aç›s›ndan da geçerli. Güç ve
imkanlar›m›z›n s›n›rl›l›¤› nedeniyle
mizanpajda, resim, foto¤raf, karikatür
kullan›m›nda birbirini tekrar eden, bir yerde
PYO’nun karikatürüne dönüﬂen bir prati¤imiz
var ve bundan da genellikle kendimiz
yak›n›yoruz. Oysa bu zay›fl›¤› aﬂmak da
bülteni ç›karan yerel güçlerin sorunudur.
Gözetilmesi gereken temel
noktalar
Bültenlerin yerellerde amaçlanan sonuçlar›
yaratabilmesi için, biçim, dil vb.’nin ötesinde
baz› temel noktalar›n gözetilmesi gerekiyor.
Bugüne kadarki deneyimlerimiz gösteriyor
ki, ancak somut bir politikaya ve belli bir
hedefe ba¤l› olarak ç›kar›lan bültenler
süreklilik taﬂ›yabiliyor. Bu politika en genel
planda s›n›f›n ba¤›ms›z taban inisiyatifinin
geliﬂtirilmesi olarak ifade edilmiﬂti. Bu
politika do¤rultusunda fakat somut bir hedefe
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ba¤l› olarak de¤iﬂik araçlar da gündeme
getirilebilecektir. Bu bu bir yerde iﬂçi
platformudur, bir baﬂka yerde dernek
giriﬂimidir, ya da örne¤in yereldeki
direniﬂlere dayan›ﬂma için oluﬂturulan bir
mücadele inisiyatifidir vb. Bültenler bu somut
çal›ﬂmalar için etkin bir müdahale arac› olma
iﬂlevini yerine getirdiklerinde, hem
sürekliliklerini sa¤lay›p periyotlar›n›
düﬂürecek, hem de iﬂçileri toparlamada daha
etkili olacaklard›r.
Öte yandan, bugün yerellerde s›n›f
çal›ﬂmam›z›n öne ç›kan yanlar›ndan biri
belirlenmiﬂ birimlere yönelik sistematik,
hedefli, kesintisiz bir müdahaledir. Bültenler
böyle birimleri, oralardaki somut geliﬂmeler
ve gündelik sorunlar üzerinden sürekli bir
ilgiye konu edebilmelidirler. Bunun kendisi
bile bültenin iﬂçi ve emekçiler içinde
fazlas›yla etkili olmas›n› sa¤layacakt›r.
Hep somut sorun diyoruz ama, bir
“... parti örgütlerimiz için bültenler
sorunu ne kendi baﬂ›na konulabilir, ne
de bunun prati¤i kendi içinde
tart›ﬂ›labilir. Bültenler (ﬂehir, bölge,
sektör, sanayi sitesi, fabrika birimi, özgül
kesim ve legal ya da yar›-legal olmak
üzere çeﬂitli kullan›m alan ve biçimleri
üzerinden) kitle içinde parti çal›ﬂmas›n›n
araçlar›d›r. Ve araçlar›ndan sadece
biridir. Bu yüzden, bültenlere bak›ﬂ›m›z,
anlam›n› esas olarak kitle içinde parti
çal›ﬂmas›n›n görevleri üzerinden ve
bülten prati¤imiz ise, iﬂlevini somut
olarak parti çal›ﬂmas›n›n (ve araçlar›n›n)
bütünlü¤ü (ve çeﬂitlili¤i) içinde bulabilir.
Dolay›s›yla kitle içinde parti
çal›ﬂmas›n›n, komünist siyasal s›n›f
faaliyetinin görevlerine dönük teorik/
pratik birikimi ve bu birikimin üzerinde
yükselen parti kongremizin ilgili
gündemlerini bu vesileyle de incelemek
her parti örgütünün temel bir görevidir.”
(Ekim, Say›: 205, Haziran ‘99)

fabrikada çal›ﬂt›¤›m›z halde, somut sorunlar›
bu fabrikaya yönelik hedeflerimiz
çerçevesinde iﬂlemekte baﬂar›l›
olamayabiliyoruz. Mesele sorunlar› s›ralamak
de¤il. Bunu bültene katk› sunan s›radan
iﬂçiler zaten yap›yorlar. Diyelim ki bir
ustabaﬂ›n›n, patronun hakareti, bir fazla mesai
dayatmas›, bir iﬂ kazas›, bir ücret kesintisi
dosdo¤ru o fabrikan›n iﬂçilerine seslenilerek,
onlara somut hedef gösterilerek
iﬂlenebiliyorsa bir etki yarat›r. Bülteni bu
çerçevede etkili bir biçimde kullanabilmeliyiz.
Bir baﬂka somut örnek verelim; kimi
zaman bir öneri çerçevesinde gidip bir
sendikac›ya, bir temsilciye ça¤r› yap›yoruz.
E¤er ça¤r›ya olumsuz yan›t alm›ﬂsak bu
öylece kalabiliyor. Böyle bir durumda biz
sendikalar, kitle örgütleri üzerinde nas›l
bas›nç yarataca¤›z. Onlara ra¤men kendi
gücümüz üzerinden ad›mlar atabilmek sorunun
bir yan›. Fakat ça¤r›m›z› olumsuz
karﬂ›layanlar› bültende somut teﬂhire konu
etmek, onlar›n rahat hareket etmelerini
s›n›rlayacakt›r.
Son olarak bültenlerin da¤›t›m› konusuna
de¤inelim. Genel da¤›t›mda da, tan›d›¤›m›z
iﬂçilere elden da¤›t›mda da asgari bir baﬂar›l›
prati¤imiz var. Burada bültenin, e¤er bilinçli
bir iﬂçi kimli¤iyle gidiyorsak, hiç
tan›mad›¤›m›z bir iﬂçiye dahi rahatl›kla
verebilece¤imiz bir araç oldu¤unu belirtelim.
Bülten vermek için belli bir iliﬂki düzeyi
yakalamak gerekmiyor. Bizzat bültenin
kendisi bir tan›ﬂma arac› olarak kullan›lmaya
müsaittir. Etkili bir biçimde
de¤erlendirildi¤inde, kitlelerle ba¤ kurmak
konusundaki tutukluklar›n aﬂ›lmas›na da
kolaylaﬂt›racakt›r.
***
Birçok çevre pratikte bülten politikam›z›n
baﬂar›lar›n› görerek, süreç içinde bu yönlü
ad›mlara yöneldi. Ancak bu ad›mlar
kendili¤indenci bir sürükleniﬂin sonucudur.
Partimiz ise daha en baﬂtan s›n›f hareketine
iliﬂkin de¤erlendirmelerinden yola ç›karak
üretmiﬂtir bültenlere dair politikas›n›. Parti
politikas› özümsendi¤i oranda, yerel
araçlar›m›z daha etkili ve iﬂlevsel hale
gelecek, devrimci siyasal faaliyetimizi
güçlendireceklerdir.
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Din, dinsel önyarg›lar ve kitle
çal›ﬂmas›
M. Ulaﬂ
“Din, halk›n afyonudur -Marx’›n bu özdeyiﬂi din konusundaki tüm marksist
görüﬂün temel taﬂ›d›r. Marksizm her zaman bütün modern dinlere ve kiliselere, ve
her dinsel örgütü, sömürüyü savunmaya ve iﬂçi s›n›f›n› sarhoﬂ etmeye yarayan
burjuva gericili¤inin arac› olarak bakm›ﬂt›r.” (Lenin)
Kapitalizm iﬂçi s›n›f› ve ezilen y›¤›nlar›
sürekli olarak derinleﬂen bir ekonomik,
sosyal ve kültürel bir y›k›ma u¤rat›r. Bu
y›k›ma iﬂçi s›n›f› cephesinden güçlü bir yan›t
verilemedi¤i, sald›r›lar püskürtülemedi¤i
oranda, ezilen y›¤›nlar giderek kötüleﬂen
yaﬂam koﬂullar› karﬂ›s›nda bir kurtar›c›ya
s›¤›nma ihtiyac› duyarlar. ‹çinde bulunduklar›
koﬂullar› de¤iﬂtirememeleri ve kendileri
d›ﬂ›ndaki güçler karﬂ›s›nda acz içinde
kalmalar›, onlar› manevi olarak kendilerinden
üstün bir güce s›¤›nmaya zorlar. Bu yan›yla
dine s›¤›nma, ezilenler için manevi bir
rahatlama yoludur. Bu sayede yaﬂam onlar
için daha katlan›l›r bir hal al›r.
Bu dünyada yaﬂad›klar› s›k›nt›lar›n ve
çektikleri azab›n karﬂ›l›¤› olarak cennette
ilahi adalet sonucu ödüllendirilecekleri
düﬂüncesi, ezilen y›¤›nlar› uyuﬂturan bir rol
oynar. Bu onlar için içinde bulunduklar›
zorluklar karﬂ›s›nda bir tür s›¤›nak olur. Bu
nedenle komünistler dini “halk›n afyonu”
olarak nitelendirirler. Dine s›¤›nan emekçiler,
“hayr›n ve ﬂerrin kayna¤›n›n ilahi bir yarat›c›
oldu¤u” düﬂüncesiyle kendilerini uyuﬂtururlar,
yaﬂad›klar› sorunlar›n çözümü için
mücadeleye giriﬂmek yerine tevekkülü
seçerler.
Türkiye’de dinsel gericili¤in bu denli
güçlenmesi ve kendine geniﬂ bir taban
bulabilmesi, faﬂist 12 Eylül askeri
darbesinden sonra gerçekleﬂmiﬂtir. 12 Eylül’le
birlikte s›n›f hareketi ve devrimci hareketin
yaﬂad›¤› k›r›lman›n ve bunun toplumda
yaratt›¤› sonuçlar›n bir ürünüdür, dinsel
gericili¤in güç kazanmas› olgusu. Devrimci
hareketin ezilmesi, s›n›flar mücadelesinin

bast›r›lmas›, hak arama yollar›n›n bask› ve
terörle kapat›lmas›, topluma gerici bir
atmosferin egemen k›l›nmas›, öte yandan ise
yoksullu¤u katmerleﬂtiren politikalar›n
uygulanmas›, çaresizlik içinde b›rak›lan
emekçilerin dine yönelmesini
kolaylaﬂt›rm›ﬂt›r. Devrime karﬂ› “dalga k›ran”
oluﬂturmak üzere dinsel gericili¤i
palazland›ran bilinçli politikalar da bunlara
eklenince, bugün karﬂ› karﬂ›ya bulundu¤umuz
tablo ortaya ç›km›ﬂt›r.
Dinin kitleler üzerindeki etkisinin
panzehiri, iﬂçi s›n›f› öncülü¤ünde yeniden
yükselecek devrimci mücadeledir. Ancak bu
sayede ezilen y›¤›nlarda y›lg›n, umutsuz ve
kaderci ruhhali altedilecek ve ezilenler kendi
kaderlerini kendileri yazmaya
baﬂlayacaklard›r.
Marksistler din ve dine karﬂ› mücadele
sorununu hiçbir zaman içinde bulunulan
sistemden ba¤›ms›z ele almazlar. Bu nedenle
dinin kitleler üzerindeki etkisinin k›r›lmas›n›
ve toplum yaﬂam›ndan kaz›nmas›n›, sisteme
karﬂ› mücadelenin, yani iﬂçi s›n›f›n›n
kurtuluﬂu mücadelesinin bir parças› olarak
görürler. ‹ﬂçi s›n›f› ancak kendi kaderini
kendi eline almaya baﬂlad›¤› andan itibaren
dinin kendi üzerindeki etkisi de k›r›lmaya
baﬂlayacakt›r.
Bunu yapmad›¤› sürece kendisini, do¤ay›
ve yaﬂam› kontrol etti¤ini düﬂündü¤ü üstün
yarat›c›n›n insaf›na b›rakacakt›r. Bu da
elbette içinde debelendi¤i koﬂullar›n daha da
kötüleﬂmesine ve yaﬂad›¤› manevi y›k›m›n
büyümesine yol açacakt›r. Ancak kurtuluﬂu
için mücadele içine girmiﬂ bir s›n›f, kendi
kaderini kendi çizmek ve gelece¤ine yön
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vermek olana¤›na kavuﬂacak, böylece üstün
bir yarat›c›ya s›¤›nma gereksinimi
duymayacakt›r.
Gündelik mücadelede sorunun karﬂ›m›za
ç›k›ﬂ› ve hatal› tutumlar üzerine
Modern kapitalist toplumda dinin ve
dinsel önyarg›lar›n kayna¤›n›n temelde
toplumsal oldu¤unu vurgulayan Lenin,
sorunu ﬂöyle ortaya koyar:
“... Dinin en derin kökleri bugün, çal›ﬂan
y›¤›nlar›n toplumsal olarak ayaklar alt›na
al›nm›ﬂ durumunda ve onlar›n, her gün ve
her saat s›radan çal›ﬂan insanlara, savaﬂlar,
depremler vb. gibi ola¤anüstü olaylar›n
verdi¤inden bin kez daha ﬂiddetli olarak,
ac›lar›n en korkuncunu, iﬂkencelerin en
vahﬂisini veren kapitalizmin kör güçlerinin
karﬂ›s›nda, görünüﬂteki tam
çaresizliklerindedir. ‘Korku tanr›lar› yaratt›.’
Sermayenin kör gücünden -kör, çünkü halk
y›¤›nlar› taraf›ndan önceden görülemezproleterin ve küçük mülk sahibinin
yaﬂamlar›n›n her ad›m›nda ‘ani’,
‘beklenmedik’, ‘raslansal’, y›k›m, yokolma,
yoksulluk, fuhuﬂ, açl›ktan ölüm getirme
tehdidinde bulunan ve getiren bir güçten
korku- iﬂte modern dinin, e¤er bir anaokulu
materyalisti olarak kalmak istemiyorsa
materyalistin, her ﬂeyden önce, akl›ndan
ç›karmamas› gereken böylesine bir kökü
vard›r. Hiç bir e¤itsel kitap, kapitalist zor
çal›ﬂma koﬂullar›yla ezilen ve kapitalizmin
kör y›k›c› kuvvetlerinin insaf›na terkedilmiﬂ
y›¤›nlar›n zihninden, bu y›¤›nlar›n kendileri,
birleﬂmiﬂ, örgütlü, planl› ve bilinçli bir
yoldan dinin bu köküne karﬂ› savaﬂmay›, her
türlü biçimleri içerisinde sermayenin
düzenine karﬂ› savaﬂmay› ö¤renmedikçe
söküp ç›karamaz.”
Bu bak›ﬂ aç›s› iﬂçiler içerisindeki
gündelik çal›ﬂmam›zda yolgösterici olmal›d›r.
Bir fabrikada ya da çal›ﬂma alan›nda, s›n›f›n
önündeki temel önemde sorunlar yerine,
kiﬂisel bir sorun olarak ele al›nmas› gereken
dini sorunlar›n önplana ç›kar›lmas›, sadece
burjuvazinin ç›karlar›na yarayacak ve iﬂçi
s›n›f› hareketini güçten düﬂürecektir.
Dolay›s›yla, çal›ﬂma alanlar›m›zda ve

iliﬂkilerimizde öne ç›karmam›z gereken temel
sorun iﬂçi s›n›f› ve ezilen y›¤›nlar›n sorunlar›
olmal›d›r. Elbette bunu yaparken, dinsel
gericili¤in ve onu burjuvazinin hizmetinde
iﬂçi s›n›f› davas›na karﬂ› kullanan kiﬂi ve
kurumlar›n meﬂrulaﬂt›r›lmas›na da izin
veremeyiz. Gereken her durumda, dini
kurumlar›n ve dinsel temelde örgütlenmelerin
kime hizmet etti¤ini de ortaya
koyabilmeliyiz.
‹ﬂçi s›n›f›n› ancak gündelik mücadele
içinde e¤iterek, geri yönlerini mücadelenin
önündeki engeller olmaktan ç›karabiliriz.
Çal›ﬂma s›ras›nda ço¤u zaman dini
önyarg›lar›n› kendi ayaklar›na pranga haline
getirmiﬂ iﬂçi ve emekçilerle karﬂ›lamaktay›z.
Bunlar karﬂ› karﬂ›ya olduklar› sorunlar
karﬂ›s›nda kendi güçleriyle hareket etmek
yerine kendileri d›ﬂ›nda ilahi bir kurtar›c›ya
s›¤›nma yolunu seçerler. Onlar bu dünyada
tanr›n›n iste¤i d›ﬂ›nda çabalar›n beyhudeli¤ini
vaaz ederek, “kaderlerine” boyun e¤erek,
bunun karﬂ›l›¤›n› cennette alacaklar›n›
düﬂünürler. Bu tür kiﬂiler do¤ru bir yöntemle
yaklaﬂ›lmad›¤›nda iyice gericileﬂmeye
baﬂlarlar. Bir süre sonra da cepheden
karﬂ›m›za ç›kabilirler. O nedenle bu tür
durumlarda esnek davranmal›, onlar›
kurtuluﬂun kendi ellerinde oldu¤u sorunlar
için hareket etmeye çekebilmeliyiz. Ancak bu
sayede bir çal›ﬂma içinde yer alabilir ve ileri
ç›kabilirler. Eski önyarg›lar› ve bak›ﬂlar›
mücadelenin dönüﬂtürücülü¤ü içinde
k›r›l›rken, di¤er yandan bizim sistematik
mücadelemizle dinin etkisinden kurtulabilir
ve bilimsel bir dünya görüﬂünü
kazanabilirler.
Kemikleﬂmiﬂ önyarg›lar›n ve inançlar›n
karﬂ›s›na sadece ateizm propagandas›n›n
yap›larak ç›k›lmas› bir sonuç yaratmayaca¤›
gibi, aksine karﬂ›m›zdakilerin inançlar›na
daha s›k› sar›lmalar›na yol açacakt›r. Kimi
zaman bu tür insanlarla do¤rudan din sorunu
tart›ﬂ›lmakta ve salt tart›ﬂmalar yoluyla bu
sorunun aﬂ›labilece¤i düﬂüncesiyle hareket
edilmektedir. Bu, karﬂ›m›zdaki kiﬂilerin daha
da gericileﬂmesi d›ﬂ›nda bir etki
yaratmayacak ve iﬂçi s›n›f› ve emekçilerin
inanan-inanmayan olarak bölünerek güçten
düﬂmesine neden olacakt›r.
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Ezilen y›¤›nlar›n kendi sorunlar› için
birleﬂerek mücadele etmesi yerine dini
sorunlar üzerinden bölünmesi tam da
burjuvazinin iﬂine yaramaktad›r. Nitekim
burjuvazi de her alanda bunu yapmak için
u¤raﬂ›yor. Ço¤u yerde Alevi-Sünni, inananinanmayan ﬂeklinde ayr›mlarla iﬂçileri bölüp
güçten düﬂürmeye çal›ﬂ›yor. E¤er biz de
küçük-burjuva ve anarﬂizan bir ﬂekilde dine
do¤rudan savaﬂ açarsak, burjuvazinin bu
çabas›na soldan destek vermiﬂ oluruz.
Elbette söylenenlerden dine karﬂ›
uzlaﬂmac› bir tutum içine girmek sonucu
ç›kart›lmamal›d›r. Komünist öncü her koﬂul
alt›nda dinsel önyarg›lara karﬂ› sistematik bir
ﬂekilde mücadele etmeli ve materyalist dünya
görüﬂünün propagandas›n› yapmal›d›r. Ama
hiç bir ﬂekilde sorunun buradan çözülece¤ini,
ilerlemenin buradan sa¤lanaca¤›n›
sanmamal›y›z. Çözüm emekçinin s›n›fsal
sorunlar üzerinden mücadeleye
çekilmesindedir, çözüm devrimci s›n›f
mücadelesindedir. Kitlelerin genel politik
e¤itimi için oldu¤u kadar, onlardaki dinsel
önyarg›lar›n gücünün k›r›lmas› için de bundan baﬂka bir yol yoktur. Dinsel önyarg›lara
karﬂ› sistematik ideolojik mücadele de ancak
bu temel üzerinde olumlu ve ilerletici bir
etkide bulunabilir.
Lenin’in sorunu ortaya koyuﬂ tarz› bu
aç›dan da aç›klay›c› ve yol göstericidir:
“... Bir marksist, materyalist, yani bir din
düﬂman› olmak zorundad›r, ama bir
diyalektik materyalist, yani dine karﬂ›
mücadeleyi, soyut bir yolda de¤il, yabanc›
salt teorik, hiç bir zaman de¤iﬂmeyen, bir
ö¤üt temeli üzerinde de¤il de, somut bir
yolda, pratikte sürdürülen ve her ﬂeyden
daha çok ve daha iyi, y›¤›nlar› e¤itebilen
s›n›f mücadelesi temeli üzerinde dinle
mücadele eden bir kimse olmak zorundad›r.
Bir marksist, somut durumu bir tüm olarak
görebilme yetene¤inde olmal›d›r, anarﬂizmle
oportünizm aras›ndaki s›n›r› (bu s›n›r göreli,
hareketli, ve de¤iﬂkendir, ama vard›r) her
zaman saptama yetene¤inde olmal›d›r. Ve o,
ne anarﬂistin, soyut, sözde kalan ama
gerçekte boﬂ ‘devrimcili¤ine’, ne de dine
karﬂ› mücadeleden ürken, bunun kendi görevi
oldu¤unu unutan, tanr›ya inançla uzlaﬂan, ve

s›n›f mücadelesinin ç›karlar› ile de¤il de,
kimseyi incitmeyen, kimseyi itmeyen, ve
kimseyi ürkütmeyen küçük ve yavan
endiﬂelerle, ‘yaﬂa ve b›rak yaﬂas›nlar’
ﬂeklindeki hikmet dolu bir kuralla yolunu
çizen vb.,vb. küçük-burjuva oportünizmi ve
darkafal›l›¤›na ya da liberal ayd›nlara karﬂ›
yenik düﬂmemelidir.”
Uzlaﬂmac› tutum alanlar dinsel gerici
ak›mlar› meﬂrulaﬂt›r›yorlar
Özellikle Irak’›n iﬂgali üzerinden geliﬂen
hareketlilik içinde savaﬂ karﬂ›t› en geniﬂ
cepheyi yaratma ad›na, dinsel gerici
ak›mlar›n toplum nezdinde meﬂrulaﬂmas›n›n
kap›s› aç›ld›. Reformist partiler ve kimi
devrimci örgütler iﬂgalin geleneksel ‹slami
tabanda yaratt›¤› hassasiyet nedeniyle dinsel
gerici örgütlere karﬂ› uzlaﬂmac› bir tav›r
tak›nd›lar. Dinsel gerici ak›m ve örgütler bu
sayede gerçek yüzlerini gizleyerek kendilerini
toplumsal sorunlar›n bir taraf› olarak
sunabilme imkan› buldular.
Oysa onlar tam da emperyalizmin
bölgesel ç›karlar› gere¤i yarat›lm›ﬂ ve
beslenmiﬂlerdir. As›l düﬂmanlar› hiç de
ﬂimdilik belli alanlar üzerinde karﬂ› karﬂ›ya
geldikleri sermaye devleti ve ard›ndaki
emperyalist güçler de¤il, tam da devrimci
hareket, devrim ak›m› ve sosyalizmdir. Ancak
yüzlerine takt›klar› maske, reformist ve
devrimci partilerin uzlaﬂmac› tutumlar›yla
birleﬂti¤i ölçüde belli bir etki alan› yarat›yor.
Dinsel gerici ak›mlar “yeﬂil kuﬂak”
projesi çerçevesinde, tam da ﬂimdi hedefe
çak›ld›¤› iddia edilen Amerikan emperyalizmi
taraf›ndan yarat›ld›lar. Gerek Türkiye’de
gerekse bölgede bizzat emperyalizm eliyle
geliﬂtirilip güçlendirildiler. Bunlar her yerde
emperyalizmin hizmetinde devrimci ak›m ve
halk hareketlerinin karﬂ›s›na ç›kt›lar. ‹ran
örne¤i gözler önündedir. Mollalar iktidara
geldikten sonra devrimin yükünü omuzlam›ﬂ
devrimci parti ve örgütlere karﬂ› ac›mas›z bir
tasfiye hareketine giriﬂtiler. Ard›ndan dönüp
yeniden emperyalizmle iﬂbirli¤i içinde
hareket edebildiler.
Dinsel gerici ak›mlar›n etkisindeki
kitleleri kazanmak ad›na uzlaﬂmac› bir hat
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izleyenler, dini ak›mlar›n tabanlar› üzerindeki
etkilerini güçlendirmelerine destek olmak
d›ﬂ›nda bir ﬂey yapm›yorlar. Örne¤in, savaﬂ
karﬂ›t› platformlarda dini örgüt ve ak›mlarla
saf tutan kesimlerin sadece etkilerini
art›rmalar›n› sa¤l›yorlar, adeta onlara koltuk
de¤ne¤i oluyorlar. Bu ak›mlar böylece
kendilerini “anti-emperyalist” ve mazlumdan
yana gösterebiliyorlar.
Ülkemizde Hizbullah’›n Kürt ulusal
hareketine karﬂ› oynad›¤› rol ve giriﬂti¤i
katliamlar halen unutulmad›. Devrimcilere ve
yurtseverlere karﬂ› bizzat devlet eliyle
kurulan, silahland›r›l›p e¤itilen bu gericiler
yüzlerce insan›n katilidir. Bu iﬂleri bizzat
devletin denetiminde ve yönlendirmesiyle
yapt›lar. Dinsel gerici ak›m ve örgütlerin
kimin hizmetinde ve kime karﬂ› olduklar›
kitlelere anlat›lmal›, Irak savaﬂ›n›n ortaya
ç›kard›¤› özel durumun bu ak›mlar›n
kendilerini meﬂrulaﬂt›rma olana¤›na
dönüﬂtürmelerine izin verilmemelidir.
Din sorunu ancak emekçi bireyin
özgürleﬂmesi sürecinde tamamen
çözülebilir
Devlet her dini inanca eﬂit mesafede ve
laik olmal›d›r. Bu bizim bugün din
konusundaki temel demokratik
taleplerimizden biridir. Ancak dinin özel bir
konu olmas›, komünist partisi için söz
konusu olamaz. Bu din sorunu karﬂ›s›nda tam
anlam›yla kendili¤indencilik ve insan
bilincinin gerili¤ine teslim olmak demektir.
Bu noktada da Lenin’in söyledikleri bize yol
göstermelidir:
“Din, kiﬂinin özel sorunu olarak kabul
edilmelidir. Sosyalistler, din konusundaki
tav›rlar›n› genellikle bu sözlerle belirtirler.
Oysa herhangi bir yanl›ﬂ anlamaya
yolaçmamak için bu sözlerin anlam›
kesinlikle aç›klanmal›d›r. Devlet aç›s›ndan
ele al›nd›¤› sürece, dinin kiﬂisel bir sorun
olarak kalmas›n› isteriz. Ancak, Partimiz
aç›s›ndan dini kiﬂisel sorun olarak
göremeyiz. Dinin devletle iliﬂkisi olmamas›,
dinsel korumlar›n hükümete de¤in yetkileri
bulunmamas› gerekir. Herkes istedi¤i dini
izlemek ya da dinsiz, yani kural olarak bütün

sosyalistler gibi ateist olmakta tamamen
özgür olmal›d›r.”
“Sosyalist proletaryan›n partisi aç›s›ndan,
din kiﬂisel bir konu de¤ildir. Partimiz, iﬂçi
s›n›f›n›n kurtuluﬂu ad›na bir araya gelmiﬂ
s›n›f bilinçli, ileri savaﬂç›lar›n topland›klar›
bir yerdir. Böylesi bir birlik dinsel inanç
biçiminde ortaya sürülen s›n›f bilinci
yoksunlu¤una, bilgisizli¤e ve geri kafal›l›¤a
kay›ts›z kalamaz ve kalmamal›d›r.” (Lenin,
“Sosyalizm ve Din”, Din Üzerine, Ekim
Yay›nlar›, 2. bask›, s.10-12)
Komünistler içinde yaﬂad›klar› dünyay›
bilimsel bir bak›ﬂla, diyalektik materyalist
yöntem üzerinden tahlil ederler. Bu çerçevede
de kayna¤›n›n do¤aüstü oldu¤u iddia edilen
hiçbir inanca onay vermezler. Proletarya
partisi iﬂçi s›n›f› ve emekçileri görünmeyen
zincirlerle düzene prangalayan dini inan›ﬂlarla
kararl›l›kla mücadele eder. Bu esasta
kitlelerin dinin etkisinde kalarak mevcut
düzene boyun e¤melerinin önüne geçme
mücadelesidir.
Komünistler hiçbir zaman dini, onu var
eden koﬂullardan ba¤›ms›z bir mücadele
hedefi olarak almazlar. Nas›l ki hiçbir sorun
onu vareden toplumsal koﬂullar ortadan
kald›r›lmadan çözülemezse, din de kendisini
ortaya ç›karan koﬂullar yok edilemeden
tamamen ortadan kald›r›lamaz. Ancak insan›n
do¤a karﬂ›s›nda kesin zaferi elde edildi¤inde
ve temel toplumsal sorunlar temelli bir
ﬂekilde ortadan kald›r›ld›¤›nda, böylece din
sorununun çözümünün toplumsal koﬂullar› da
oluﬂmuﬂ olur. ‹nsano¤lu hayallerinde sürekli
gitmek istedi¤i cenneti yeryüzünde kendi
eliyle yaratabildi¤i ölçüde, çekti¤i ac›lar›n
karﬂ›l›¤› olan gökyüzündeki cennete ihtiyaç
duymayacakt›r. Bu sayede de onlara cennet
vaddeden dine de, herhangi bir tanr›
inan›ﬂ›na da ihtiyaç duymayacakt›r. ‹ﬂte o
zaman din tamamen ortadan kaybolacak ve
insano¤lu kendi yaratt›¤› ve sonrada biat
etti¤i tanr›s›ndan ebediyen kurtulacakt›r.
Lenin’den kayna¤› belirtilmeyen
aktarmalar, “‹ﬂçi Partisinin Din Karﬂ›s›nda
Tutumu” (May›s 1909) baﬂl›kl› makalesinden
(Bkz. Marx, Engels, Marksizm, Sol
Yay›nlar›, 1. bask›, s.276-289) yap›lm›ﬂt›r.
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Siyasal s›n›f çal›ﬂmas› ve kal›c›
mevziler kazanma sorunu
Komünist hareket ortaya ç›kt›¤› andan
itibaren s›n›f yönelimi do¤rultusunda net bir
perspektife sahip oldu ve her dönem bu
do¤rultuda sab›rl› ve soluklu bir çal›ﬂma
yürüttü. Ülkemizde s›n›f çal›ﬂmas› alan›ndaki
deneyim yetersizli¤i ve uzun bir dönem
kadro adaylar›n›n önemli bir bölümünün
saflar›m›za geleneksel küçük-burjuva
ak›mlar›n bünyesinden akmas›, önemli bir
güçlü alan›yd› bizim için. Buna ra¤men
›srarl› bir yöneliﬂle ve kendi öz
deneyimlerimizle ilerledik. S›n›f hareketine
müdahalenin sorunlar› her dönem en çok
tart›ﬂt›¤›m›z sorun oldu. Gelinen yerde
küçümsenmeyecek bir deneyim biriktirmiﬂ
bulunuyoruz.
Sorunun özü kavranm›ﬂ, gerekli
yönelime girilmiﬂtir
Bugün de¤iﬂik alanlardaki parti
güçlerimizin önemli bir bölümü bizzat
fabrikalarda çal›ﬂmaktad›rlar. Öteki bir
bölümü ise en az›ndan bir dönem
fabrikalarda çal›ﬂm›ﬂlar, böylece s›n›f içinde
çal›ﬂman›n sorunlar›yla yüzyüze kalm›ﬂlard›r.
Küçük-burjuva kökenli kadro ve
militanlar›m›z da dikkatlerini s›n›f çal›ﬂmas›
yöneltmekte, ö¤renci militanlar yaz
döneminde sanayi siteleri ya da atölyelerde
s›n›f çal›ﬂmas›na ilk ad›mlar›n› atmaktad›rlar.
Partiye baﬂvuru yapan genç yoldaﬂlar›m›z
örgüt alan›nda ve s›n›f çal›ﬂmas› içinde
konumlanmak istediklerini vurgulamaktad›rlar.
Bu, ideolojik-siyasal çizgimizin
içselleﬂtirildi¤inin aç›k bir göstergesidir.
Öte yandan, mevcut güç ve
olanaklar›m›z çerçevesinde, çal›ﬂma
yürüttü¤ümüz alanlarda gündeme gelen
direniﬂlere müdahale çerçevesinde anlaml› bir
prati¤in sahibiyiz. Yay›n organlar›m›zdan
bültenlere, özel say›lardan bildirilere, kültür

kurumlar›ndan platformlara, yürütü¤ümüz tüm
çal›ﬂma s›n›fa etkin bir müdahale hedefine
ba¤lanm›ﬂ bulunuyor. Bu çal›ﬂma gelinen
yerde yayg›n ve kesintisiz bir biçimde
yürütülüyor.
Kal›c› baﬂar›lara ihtiyac›m›z
var
Tüm bunlar önemli kazan›mlar olmakla
birlikte, s›n›f çal›ﬂmam›z›n belli hedefler
çerçevesinde yüklenici bir çal›ﬂma düzeyine
henüz gere¤ince yakalayamad›¤› da bir
gerçektir. Israrla öncelikli alanlar üzerinden
derinleﬂen ve s›n›rl› da olsa belli mevziler
yaratan bir çal›ﬂma baﬂar›s›ndan henüz
uza¤›z. Yer yer buna yaklaﬂm›ﬂ bulunsak da
durum henüz bu de¤il.
Burada elbette bizi aﬂan, s›n›f
hareketinin mevcut zay›fl›¤› ile do¤rudan
ba¤lant›l› olan nesnel zorlanma alanlar› var.
Bunun kendisi, içinden geçilen dönemde s›n›f
içinde çal›ﬂman›n ihtiyaçlar›na yan›t verecek
kadro tipini yetiﬂtirip yetkinleﬂtirme gibi
öznel plandaki zay›fl›k ve yetersizliklerimizi
aﬂmam›z› da güçleﬂtiren bir etken. Fakat tam
da bu, öznel planda bilinçli ve hedefli bir
yüklenmeyi her zamankinden daha önemli bir
sorumluluk alan› haline getiriyor. Dolay›s›yla,
s›n›f çal›ﬂmas› prati¤imize iliﬂkin
de¤erlendirmelerimizde, nesnel zorlanma
alanlar› konusunda tam bir aç›kl›¤a sahip
olmakla birlikte, öncelikle öznel zaaflar›m›z›
ve zay›fl›klar›m›z› sürekli irdeleyip üzerine
gidebilmek durumunday›z. Zira, nesnel
alandaki zay›fl›klara iliﬂkin aç›kl›klar, k›sa
dönemde solu¤unu yitirip tökezlememek için
önemli olmakla birlikte, bu kimi zaman öznel
zay›fl›klar›m›z›n üstünü örten ya da bunu
görmeyi güçleﬂtiren bir rol oynayabiliyor.
Rutinleﬂmiﬂ bir faaliyet tarz› giderek egemen
hale gelebiliyor.
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Çal›ﬂma yürüttü¤ümüz alanlarda iﬂçi
s›n›f› ve emekçilerle küçümsenmeyecek
ba¤lara sahibiz. Yürüttü¤ümüz faaliyet,
yayg›nl›¤›, süreklili¤i ve çeﬂitlili¤i ölçüsünde,
geniﬂ bir iliﬂki alan› aç›yor. Fakat kurulan
ba¤lar harekete geçirebilece¤imiz bir kitle
taban› haline getirilemiyor, ﬂekilsiz iliﬂkiler
olarak kal›yor. Dahas›, ileri unsurlar›n› da
ileri çekip örgütlemede zorlan›yoruz.
S›n›f ve emekçi hareketinin mevcut
gerili¤i koﬂullar›nda bunun anlaﬂ›l›r nedenleri
var ve bu durum yürüttü¤ümüz faaliyetin
boﬂa gitti¤i anlam›na gelmiyor hiç kuﬂkusuz.
Elbette güç ve olanaklar›m›z çerçevesinde
s›n›f ve emekçilerin en geniﬂ kesimlerine
ulaﬂmay› hedefleyen bir çal›ﬂmay› her dönem
sürdürece¤iz, faaliyetimizi salt bugün için ya
da k›sa dönemli olarak yaratt›¤› sonuçlar
üzerinden de¤erlendirmeyece¤iz. Fakat tam da
bunun kendisi, öncelikler/yüklenme alanlar›
olarak tan›mlanabilecek, buralarda derinleﬂip
belli dayanaklar/mevziler yaratmay›
hedefleyen bir çal›ﬂman›n önemini ortaya
koyuyor.
Burada karﬂ›m›za öncelikle, özellikle
içinden geçilen dönemde s›n›f içinde
çal›ﬂman›n ihtiyaçlar›na yan›t verebilecek
deneyimli kadrolar sorunu ç›k›yor. Bu tür
kadrolar›m›z›n say›s›n›n s›n›rl› oldu¤u ve
s›n›f hareketinin bugünkü gerili¤i koﬂullar›nda
bunlar›n h›zla yetiﬂemeyece¤i yeterince aç›k
bir gerçektir. S›n›f›n öncülerinden beslenme
imkanlar›n›n s›n›rl›l›¤› ise bir di¤er önemli
güçlük alan› olarak duruyor karﬂ›m›zda. Bu
ise önümüze, elimizdeki güç ve imkanlar›,
saptanm›ﬂ somut hedefler üzerinden en
isabetli bir biçimde de¤erlendirme
sorumlulu¤u koyuyor.
Yo¤unlaﬂma sorununu
do¤ru kavramal›y›z
Her yerel çal›ﬂma alan›n›n raporunda,
bölgesindeki fabrikalar›n dökümleri, bunlardan
öncelikli olanlar vb. üzerinden
de¤erlendirmeler vard›r genellikle.
Yay›nlar›m›z, bültenlerimiz, özel say›lar›m›z,
bildirilerimiz de öncelikli olarak buralara
ulaﬂmaktad›r do¤al olarak. Pratik faaliyet
dökümleri bu konuda yeterli bir fikir
vermektedir. Bu alanda yeterince güçlü bir

prati¤in sahibiyiz ve bu bizim en önemli
kazan›mlar›m›zdan biridir. Fakat gelinen yerde
bununla yetinemeyece¤imiz de aç›kt›r. Bu
yo¤un eme¤in sonuçlar›n› alabilmek için belli
mevziler/dayanak noktalar› yaratmaya dönük
bir planma içine girmeli, yüklenece¤imiz
alanlar› somut olarak saptamal›, sürekli,
sistemli ve derinleﬂen bir pratik faaliyetin
konusu haline getirebilmeliyiz.
Burada vurgulamaya çal›ﬂt›¤›m›z hiç de
“temel sektörler”e iliﬂkin perspektifimize
uygun uzun vadeli bir planlama de¤il, fakat
çal›ﬂma yürüttü¤ümüz alanlardaki “öncelikli”
fabrikalara dönük son derece somut ve planl›
bir çal›ﬂmad›r. Genel seslenme faaliyetinin
d›ﬂ›na ç›kan, içerde çal›ﬂan yoldaﬂlar›m›z
olmasa bile o fabrikaya/fabrikalara çok
de¤iﬂik araçlarla ve özgün sorunlar› üzerinden
somut müdahalenin sürekli gündemimizde
oldu¤u bir çal›ﬂma olabilmelidir bu. Elbette
bu öncelikle, o fabrikaya iliﬂkin bilgi ve
geliﬂmelere hakim olabilmeyi gerektirir. Bunu
sa¤layacak bir faaliyet ve iliﬂki tarz›n›n
geliﬂtirilmesini gerektirir. Bu, bu sayede,
somut sorun ve geliﬂmeler üzerinden bu
fabrikan›n sürekli bir müdahalenin konusu
olabilmesi demektir. Örne¤in kölelik yasas›n›
iﬂleyen genel bir bildiri, bülten ya da broﬂürü
bu fabrikaya ulaﬂt›rmak, bir süre sonra savaﬂ
gibi yeni bir gündem üzerinden gitmek hiç
de yüklenen ve yo¤unlaﬂan bir faaliyet demek
de¤ildir. Bu, bu haliyle hala genel bir
seslenme faaliyetidir. Yapmam›z gereken bu
“genel”li¤i aﬂmak, son derece somut-pratik
bir yöneliﬂ içine girmektir.
Örne¤in X bölgesinde A ve B
fabrikalar›nda yoldaﬂlar›m›z çal›ﬂmakta iseler,
bölge raporlar›n›n konusu da öncelikle bu
fabrikalar olmaktad›r. Bunlar›n d›ﬂ›nda hedef
al›nmas› gereken fabrikalar saptanm›ﬂ olmakla
birlikte, somut yöneliﬂe iliﬂkin planlama ya
da ad›mlar çok az yer almaktad›r. Elbette
yukar›da iﬂaret etti¤imiz yo¤un faaliyet
çerçevesinde ulaﬂ›lmakta, iﬂçi temsilcileri
üzerinden iliﬂkiler kurulmakta, bültenler
üzerinden bu tür fabrikalara iliﬂkin somut
yaz›lara da zaman zaman rastlanmaktad›r.
Fakat bunun yüklenen, kuﬂatan, giderek
derinleﬂen, giderek dayanak noktalar›
oluﬂturmam›z› sa¤layan bir faaliyet olmad›¤›
da aç›kt›r.
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propaganda faaliyetimiz üzerinden hedefli bir
yöneliﬂle yarataca¤›m›z etki, geliﬂtirece¤imiz
iliﬂkiler, daha güçlü bir müdahalenin
olanaklar›n› sa¤layacakt›r bize.
Art›k s›n›fa dönük somut faaliyette,
E¤er yar›n›n s›n›f hareketlili¤inin öne
yoldaﬂlar›m›z›n girdi¤i fabrikalar›n çerçevesini
ç›kar›p e¤itece¤i devrimci öncü iﬂçiler bugün
aﬂmak, kimi direniﬂlerin patlak vermesiyle
potansiyel olarak s›n›f›n ba¤r›nda iseler,
yo¤unlaﬂan bir müdahale olman›n ötesine
bugünden onlar› komünist öncüler haline
geçmek durumunday›z. Deneyimli
getiremesek de, bugünden onlarla kal›c›
kadrolar›m›z›n s›n›rl›l›¤› ve iﬂçi hareketinin
iliﬂkiler kurarak ilerletmenin önemi yeterince
durgunlu¤u koﬂullar›nda bu tür bir çal›ﬂmay›
örgütlemek elbette kolay de¤il. Bu, ›srarl› bir aç›kt›r. Hedefimiz yar›n›n s›n›f hareketlili¤ine
önderlikse, bunu sa¤layacak kal›c› ba¤lara,
yöneliﬂle birlikte yo¤un bir emek harcamay›,
belli dayanak noktalar›na bugünden sahip
yarat›c› ve inisiyatifli bir çal›ﬂmay›
olabilmek, en az›ndan “öncelikli” olarak
gerektiriyor.
de¤erlendirdi¤imiz iﬂletmelerde bunu
Somut bir yöneliﬂe olanak sa¤layacak
baﬂarabilmek durumunday›z.
iliﬂkileri k›sa dönemde geliﬂtirmek zor olsa
Somut hedefler üzerinden yüklenme,
da, bugün dünden farkl› olarak, de¤iﬂik
bugüne kadarki birikimlerimiz üzerinden art›k
alanlar üzerinden ve de¤iﬂik araç ve
kritik önemdedir. Faaliyetimizin baﬂar›s›n›n
kurumlarla ulaﬂabilme olanaklar›na sahibiz.
ölçütü, geniﬂ fakat ﬂekilsiz iﬂçi ba¤lar› de¤il,
Bu bize ayr›ca, bu alanlardan ve araçlar
üzerinden yüklenme, çok yönlü olarak kuﬂat›p fakat somut hedeflere yönelik ad›m ad›m
geliﬂtirilerek kal›c›laﬂt›r›lacak iliﬂkiler, bu
etkileme olana¤› sa¤layacakt›r. X
sayede uzun vadede kazan›lacak mevziler
bölgesindeki C ve D fabrikalar› bizim için
olacakt›r.
böyle bir hedef ise, bu araç, kurum ve
Yar›n›n öncü devrimci iﬂçisini
bugünden haz›rlamay›z

S›n›f ve fabrika çal›ﬂmas›...

(Baﬂtaraf› s.31'de)
vb. üzerinden yak›ndan tan›y›p gözlemlemek,
hem onu kazanmak aç›s›ndan gerekli hem de
güvenlik aç›s›ndan bir zorunluluktur. ‹ﬂçilerin
düzeylerine, e¤ilimlerine, kavray›ﬂlar›na
uygun bir iliﬂki tarz› geliﬂtirmeli, kiminle ne
düzeyde ilgilenece¤imizi belirlemeliyiz.
Düzenli olarak camiye gitti¤i, içki-kumar
gibi al›ﬂkanl›klar› oldu¤u, herﬂeye boﬂ veren
lümpen bir kimlik taﬂ›d›¤› vb. ilk
izlenimlerle, bir tak›m iliﬂkileri bir kenara
itebilmekteyiz. Ancak bizzat pratikte,
“bundan adam olmaz” ve benzeri önyarg›lar›n
boﬂa düﬂtü¤ü birçok örnek vard›r. Her iﬂçiye
verebilece¤imiz ve verdi¤imiz oranda da
ondan alabilece¤imiz bir ﬂeyler mutlaka
vard›r. Yeter ki onlar› fabrikas›ndan,
semtinden ve yaﬂamlar›n›n her alanlar›ndan
kuﬂatabilelim, iç dünyalar›na girmeyi
baﬂarabilelim. Küçük-burjuva ya da reformist
hareketlerle ﬂu veya bu düzeyde iliﬂkisi olan
ya da geçmiﬂte olmuﬂ insanlar› kazanmak
ço¤u durumda yeni, bilinçsiz ve deneyimsiz
insanlar› kazanmaktan daha zordur. Yar›m

yamalak bilinçleri ve çarp›k bak›ﬂlar› olan bu
tür insanlar, kendilerine hangi misyonu
yüklerlerse yüklesinler, genellikle ayak ba¤›
ve zaman kayb› olmaktan ileri gitmezler.
S›n›f bilinçleri geri, mücadele deneyimleri
zay›f olan s›radan iﬂçiler ise iﬂlenmeyi
bekleyen s›n›f›n bakir güçleridir. Bu insanlar
devrimci s›n›f›n kültürü, kimli¤i ve de¤erleri
üzerinden e¤itilip kazan›ld›klar›nda, geçici
yol arkadaﬂlar› de¤il, yeni dönemin gerçek
devrimcileri olabilmektedirler. Bu ise elbette
yo¤un bir emek harcamay› gerektirmektedir.
Fabrikalarda s›n›f bilinçli iﬂçiler
örgütlenmek için haz›r halde bizi
beklemiyorlar. S›n›f› partiye ve devrime
kazanmak her ﬂeyden önce burjuvazinin iﬂçi
s›n›f› üzerindeki her türlü egemenli¤ini, etki
ve denetimini k›rmaktan geçiyor. Bu ise çetin
çat›ﬂmalardan, zor s›navlardan ve
s›namalardan geçmek demektir. Tüm bunlar›
ise ancak yeni dönemin devrimcileri ve yeni
dönemin partisi baﬂarabilir ve baﬂaraca¤›z.
Partili bir metal iﬂçisi/‹stanbul
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S›n›f ve fabrika çal›ﬂmas› üzerine
Komünistler iﬂçi s›n›f›n›n temsilcisi ve
öncüsü olma iddias›yla siyaset sahnesine
ç›kt›lar. En a¤›r ve sanc›l› geçen dönemlerde
dahi bu iddialar›na gölge düﬂürmediler. Ve
bugün gelinen yerde iﬂçi s›n›f›n›n devrimci
partisini yaratman›n hakl› onurunu taﬂ›yorlar.
Bu hakl› onur beraberinde komünistlerin
omuzlar›ndaki sorumlulu¤u da a¤›rlaﬂt›rm›ﬂt›r.
TK‹P Kuruluﬂ kongresi kapan›ﬂ konuﬂmas›
ﬂu sözlerle bitiyor: “Partiyi kazand›k!
Önümüzde s›n›f› partiye kazanma, parti ve
s›n›fa dayanarak devrimi kazanma sorumlu¤u
var.” S›n›f› partiye kazanma sorumlulu¤u,
içinden geçmekte oldu¤umuz süreç
düﬂünüldü¤ünde, daha bir önem
kazanmaktad›r. Partili düzeyle birlikte
özelikle son y›llarda de¤iﬂik çal›ﬂma
alanlar›nda anlaml› ad›mlar at›lm›ﬂt›r. Gençlik
çal›ﬂmas›, kültür kurumlar›, bültenler; bunlar
üzerinden emekçi semt çal›ﬂmas›nda belli bir
ilerleme kaydedilmiﬂtir. Ancak bunlar tek
baﬂ›na yeterli de¤ildir. Gerçek bir kazan›ma
dönüﬂmeleri devrimci bir s›n›f çal›ﬂmas›yla
birleﬂebilmesiyle olanakl›d›r. Bunun
yap›lamad›¤› yerde, baﬂka alanlara kayma
riski taﬂ›rlar. Bunlar› s›n›f çal›ﬂmas›n›n
güncel önemini bir kez daha hat›rlatmak için
vurgulayarak, as›l konumuza girelim.
Fabrika çal›ﬂmas› üzerine
S›n›f çal›ﬂmas›n›n temel aya¤›n› fabrika
çal›ﬂmas› oluﬂturmaktad›r. Ancak fabrikalarda
kök salabildi¤imiz oranda baﬂar›l› bir s›n›f
çal›ﬂmas› yürüttü¤ümüzü söyleyebiliriz. Bu
yaz›n›n s›n›rlar› içerisinde fabrika-s›n›f
çal›ﬂmas›na iliﬂkin baz› somut deneyimlere
de¤inece¤iz.
S›n›f hareketinde aﬂ›lamayan durgunluk,
sendikalar›n önemli bir bölümünün s›n›f
önünde gerici barikatlara dönüﬂmesi, öncü
iﬂçi kuﬂa¤›n›n y›llard›r uygulanan politikalarla
sistemli olarak biçilmesi nedeniyle çal›ﬂma
yürüttü¤ümüz alanlarda genellikle s›n›f
bilinçleri geri ve mücadele deneyimleri

oldukça s›n›rl› bir iﬂçi profili ile
karﬂ›laﬂ›yoruz. Bununla birlikte, ‹MF-TÜS‹AD
programlar›n›n emekçiler yaﬂam›nda yarat›¤›
derin y›k›m, kölelik yasas› ile birlikte s›n›f›
yönelik sald›r›lar›n ald›¤› boyut, devrimci
propagandaya ve etkilenmeye aç›k bir s›n›f
kitlesini karﬂ›m›za ç›karmaktad›r.
Fabrika çal›ﬂmas›nda temel halka
politikan›n baﬂar›l› bir pratik müdahaleye
konu edilebilmesidir. Kuﬂkusuz bu örgütçü
bir kimli¤e sahip olmak, propaganda ve
ajitasyonu etkili bir tarzda kullanabilmek,
k›saca gerçek bir s›n›f devrimcisi olmay›
baﬂarabilmekle mümkündür. Bu da ancak
s›n›f çal›ﬂmas› içerisinde baﬂar›labilinir. S›n›f›
devrime kazanmakla s›n›f devrimcisi olmay›
baﬂarmak aras›nda diyalektik bir ba¤ vard›r.
S›n›f devrimcisi kimli¤ini s›n›f› devrime
kazanabildi¤iniz oranda geliﬂtirebilirsiniz.
Pratikte fabrika çal›ﬂmas›
Öncelikle fabrikan›n her yönüyle bilgisine
sahip olmal›y›z. Çal›ﬂt›¤›m›z yer bir temel
sanayi mi yoksa yan sanayi mi? Üretim
ithalat ya da ihracat a¤›rl›k m› yap›l›yor?
Patronun baﬂka fabrikalar› bulunuyor mu?
‹ﬂçilerin oturdu¤u semtler nereler? Daha
öncesinde herhangi bir mücadele deneyimi
yaﬂanm›ﬂ m›? Bu ve benzeri konularda bilgi
sahibi olmak, fabrikay› çok yönlü olarak
tan›mak, fabrika özgünlü¤ünde çal›ﬂmay›
planlamak için bir ihtiyaçt›r.
Fabrikaya ad›m att›¤›n›z andan itibaren
iﬂçiler üzerinde b›rakaca¤›n›z ilk etki çal›ﬂma
disipliniz olmaktad›r. ‹ﬂe geç gelen, yapt›¤›
iﬂi a¤›rdan alan, her f›rsatta kaytaran birinin
yar›n kalk›p patronun kendilerini
sömürdü¤ünü ve buna karﬂ› birleﬂip mücadele
etmek gerekti¤ini söylemesi kimse taraf›ndan
ciddiye al›nmaz. ‹ﬂten kaytarmak iﬂçiler
aras›nda da s›kça karﬂ›laﬂ›lan bir durumdur.
Patronun hakk›n› vermedi¤ini söyleyen biri
buna karﬂ›l›k yapt›¤› iﬂin hakk›n› vermeyerek
tepkisini gösterir. Ancak bu tarz bireysel ve
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kendili¤inden bir tutum hem iﬂçilerin hak
alma mücadelesinden kaç›ﬂlar›n›n bir
dayana¤›na dönüﬂmekte, hem de onlar›n
üretimden so¤umas›na neden olmaktad›r.
Böylesi bir tutum kabul edilmemeli ve bu
tutum karﬂ›s›nda iﬂçilere tüm zenginliklerin
yarat›c› olduklar› ve bunun büyük bir erdem
oldu¤u anlat›lmal›, yaratt›klar› de¤erlere bir
avuç sömürücünün el koydu¤u aç›klanmal› ve
buna karﬂ› mücadele etmek gerekti¤i
belirtilmelidir.
Girdi¤iniz fabrikada e¤er bir tak›m haz›r
olanaklar›n›z yoksa, kuraca¤›n›z iliﬂkiler ilk
etapta sosyal iliﬂkiler olmak durumundad›r.
Nas›l ki bizler kurdu¤umuz ilk iliﬂkilerde
karﬂ›m›zdakinin güvenilir, dürüst, paylaﬂ›mc›,
samimi vb. olmas› gibi bir tak›m kiﬂilik
özelliklerine önem veriyorsak, bu
karﬂ›m›zdaki içinde geçerlidir. Bugün
ortalama bir iﬂçi sizin söylediklerinizden çok
bunun sizdeki pratik karﬂ›l›¤›na bakar ve ilk
etkilenme ço¤u durumda böyle gerçekleﬂir.
Birini de¤iﬂtirip dönüﬂtürmek istiyorsak, bunu
somutta kendi kimli¤imiz üzerinden ortaya
koyabilmeliyiz. Bu nedenle giyim
kuﬂam›m›zdan saç sakal›m›za ve sosyal
yaﬂam›m›za de¤in bir dizi alanda titiz
olabilmeliyiz. ‹ﬂçi s›n›f›n›n paylaﬂ›m,
yard›mlaﬂma, ortak yaﬂam vb. bir tak›m
s›n›fsal özellikleri burjuvazi taraf›ndan büyük
oranda erozyona u¤rat›lm›ﬂt›r. ‹çki, kumar,
yoz cinsellik, arabesk, kadercilik, futbol
fanatizmi, din vb. bir dizi araçla iﬂçiler
sistemli bir kuﬂatma alt›na al›nm›ﬂt›r.
Çürüyen burjuvazi beraberinde iﬂçileri de
çürüterek bireyci, kendine ve toplumuna
yabanc›laﬂm›ﬂ, sormayan sorgulamayan bir
kimlik yaratmaktad›r. Bu çürümeye karﬂ›
mücadele etmenin önemi aç›kt›r. Bu
çerçevede fabrikada yeni evlenen veya
hastalanan iﬂçiler için yard›m toplamak,
iﬂçileri sosyal yaﬂamlar› üzerinden kuﬂatmak,
toplu olarak sportif ve sanatsal etkinliklere
kat›l›m sa¤lamak etkili birer araçt›r.
Burjuvazi ile iﬂçi s›n›f› aras›nda çeliﬂki ve
çat›ﬂman›n en aç›k yaﬂand›¤› yer bizzat
üretim alanlar›d›r. S›n›f bilinci geri olan bir
iﬂçi bile herhangi bir sohbet esnas›nda “onlar
ve bizler”, “iﬂçi milleti” veya “patron milleti”
gibi ifadelerle s›n›fsal ayr›m› dile
getirebilmektedir. Öte yandan iﬂçiler aras›nda

Türk-Kürt, Alevi-Sünni, kad›n-erkek, eski
iﬂçi-yeni iﬂçi vb bir dizi ayr›m bilinçli olarak
körüklenmektedir. Fabrikay› bölümlere ay›r›p
iﬂçileri birbirinden yal›tarak, üretti¤i mal
miktar›na göre zam vererek, ayni iﬂi yapt›¤›
halde ücretler aras›nda küçük farklar
yaratarak patronlar iﬂçiler aras›nda rekabet ve
yapay ayr›l›klar yaratmaktad›r. Ulusal,
mezhepsel, cinsel ve benzeri ayr›l›klar
iﬂçilerin ortak hareket etmekten al›koyan ayak
ba¤lar›na dönüﬂmektedir. Bu ayr›l›klar
iﬂçilerin s›n›f olarak kendi güçlerini
görememelerine ve birbirlerine karﬂ›
güvensizlik duymalar›na neden olmaktad›r.
Bunlara karﬂ› iﬂçiler aras›nda s›n›fsal
birlikteli¤i örmek, patronlar›n böl-parçalayönet politikas›n› teﬂhir etmek, sorunlar›n
ortak oldu¤unu, çözümün birliktelikten
geçti¤ini propaganda etmek iﬂçilerin s›n›f
bilincini geliﬂtirmek aç›s›ndan oldukça
önemlidir.
Bir s›n›f devrimcisi güvenlik durumu söz
konusu olmad›kça düﬂüncelerini ve kimli¤ini
aç›kça savunmal›d›r. Fabrika içerisinde de
iﬂçilerin bilinç ve kavray›ﬂ düzeyleri hesaba
kat›larak fabrikan›n sorunlar›, güncel konular,
devrim ve sosyalizm propagandas› rahat bir
ﬂekilde yap›labilmelidir. Ancak kendi düﬂünce
ve inançlar›n›n meﬂrulu¤una inanmayan biri
bunu saklama gere¤i duyar. Bizler iﬂçilere
düﬂüncelerimizi üstü örtülü yada dolayl›
yollardan ifade ederek de¤il aç›k ve yal›n bir
ﬂekilde anlatmal›y›z. Propaganda ve örgütleme
arac› olarak fabrika-s›n›f çal›ﬂmas›nda hayli
iﬂlevli olan yerel bültenleri ve bir tak›m
araçlar› da ayn› rahatl›kla kullanabilmeliyiz.
Gerekti¤inde, kazan›mlar› ve kay›plar›
hesaba katarak, öne ç›k›p inisiyatif
gösterebilmeliyiz. Örne¤in iﬂyerinde yaﬂanan
bir iﬂ kazas›, zam döneminde zamm›n düﬂük
tutulmas›, toplu iﬂçi ç›kar›lmas›, ücretlerin
ertelenip ödenmemesi gibi durumlarda
iﬂçilerin öfkeleri ve duyarl›l›klar› en üst
seviyelere ulaﬂ›r, do¤ru momentin yakaland›¤›
böylesi anlarda bir k›v›lc›m biriken öfkenin
patlamas›na yol açabilir. Kuﬂkusuz bu,
çal›ﬂman›n durumu gözetilerek yap›lmal›,
hesaps›z bir tutumla tüm emekler boﬂa
ç›kar›lmamal›d›r.
‹liﬂki geliﬂtirdi¤imiz her iﬂçiyi ailesi,
sosyal çevresi, kiﬂili¤i, al›ﬂkanl›klar›, geçmiﬂi
(Devam› s.29'da)
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Partili militanlar›n kaleminden...

Bir deneyim üzerinden kölelik yasas›
Bir süredir ... kiﬂilik bir ... fabrikas›nda
çal›ﬂmaktay›m. Öncelikle k›sa sürede iﬂyerini
ve çal›ﬂan iﬂçileri çeﬂitli yönleri ile tan›may›
görev olarak önümüzü koyduk. Ücretlerin
sürekli geciktirilmesi ve çal›ﬂma saatlerinin
uzunlu¤u ile fazla mesailer, baﬂl›ca
sorunlard›. Bununla birlikte Kölelik yasas›n›n
imzalanmas› gündemdeydi. Patron yeni iﬂ
yasas›na göre bir sözleﬂme haz›rlad›¤›n› ve
bunu bütün iﬂçilere imzalataca¤›n› aç›klad›.
‹mzalamayan ise iﬂten ç›kart›lacakt›.
Tüm sorunlar› kölelik yasas›yla
iliﬂkilendirip yasay› temel günden olarak öne
ç›kartt›k. ‹ﬂyerindeki k›smen öncü
denebilecek birkaç iﬂçi üzerine yo¤unlaﬂ›p,
giderek onlar üzerinden di¤er iﬂçilere kölelik
yasas›n›n ne anlama geldi¤ini anlatmaya, bu
konuda önden bilgilendirmeye çal›ﬂt›k.
Hemen bütün iﬂçiler yeni ç›kan iﬂ yasas›ndan
habersizdi. Hatta birço¤u iﬂ kanununda iﬂçi
lehine yer alan ve iﬂ yerinden uygulanmayan
en basit haklardan dahi habersizdi.
Bunun üzerinden fabrikada bir tart›ﬂma
ortam› yaratt›k bu tart›ﬂma iﬂçileri en az›ndan
yasal olarak kendi haklar› konusunda bilgi
edinmeye yöneltti. Yarat›lan bu hava
üzerinden baﬂka fabrikalarda dayat›lan benzer
sözleﬂmeleri örnek verdik. ‹ﬂçilerin yaklaﬂ›k
yar›s›na yeni iﬂ yasas› broﬂürü ile birlikte
bölge bülteni ve asgari ücret broﬂürünü
da¤›tt›k. Bir kaç›na PYO vermeye baﬂlad›k.
‹ﬂçilerin bir ço¤u belli bir ilgi ile okudu,
kimisi gelip kendisi talep etti.
Patronun haz›rlad›¤›n› duyurdu¤u
sözleﬂmeyi imza tarihi olan 1 Ocak’tan önce
görmeyi istedik. Böylece ortak bir tutum
almak için önden zaman›m›z olacakt›. Ve
bunu baﬂard›k. ‹ﬂçilerin bir ço¤u sözleﬂmeyi
görene kadar, önden yapt›¤›m›z tart›ﬂmalarda
anlatt›klar›m›za, “yok can›m, bu kadar da
olmaz, bu anlatt›klar›n burada uygulanmaz”
vb. tarzda bir aﬂ›r› iyimserlikle yaklaﬂ›yordu.
Hatta yeni sözleﬂmede iﬂ saatlerinin

düﬂürülmesi ve maaﬂlar›n düzenli ödenmesi
gibi kendi taleplerinin de yer alaca¤›
beklentisi taﬂ›yanlarda vard›.
Sözleﬂme aç›kland›¤›nda önden
söylediklerimiz fazlas›yla do¤ruland›.
Haz›rlanan sözleﬂme yer yer kölelik yasas›n›
dahi aﬂan maddeler içeriyordu. Bu
sözleﬂmeye imza atmamak herkesin ortak
düﬂüncesiydi. Çünkü bütün iﬂçiler bunun tam
anlam›yla patronun kölesi olmay› kabul
etmek anlam›na geldi¤ini artik çok iyi
biliyordu. Önce fabrikada grup grup k›sa
toplant›lar yapt›k. Hemen ard›nda güvenilir
ve fabrikada etkili olan 9 kiﬂinin kat›ld›¤› bir
toplant› düzenledik. Toplant›da patronun
“Belirsiz Süreli ‹ﬂ Sözleﬂmesi” ad› ile
sundu¤u kölelik sözleﬂmesinde yer alan
maddelerden bir ço¤unu ç›kart›p yerine kendi
taleplerimizi ekledik. Ve ertesi gün
yemekhanede okuyarak di¤er iﬂçilerin
onay›na sunduk ve ço¤unluk taraf›ndan kabul
edilmesinin ard›ndan patrona ilettik. Aral›k
ay› sonunda patron son hali ile bize
sözleﬂmeyi tekrar sunacak ve beklendi¤i gibi
eski hali ile imzalanmas›n› dayatacak. Bu
halde imza atmamak ve iﬂçi ç›kart›lmas›
halinde ise iﬂi durdurarak ortak bir tutum
almak konusunda karar alm›ﬂ bulunuyoruz.
Yaﬂan›lan bu süreç bize belli deneyimler
kazand›rmakla birlikte belli görevler de
tan›mlamakta. Öncelikle iﬂçilerin büyük
ço¤unlu¤u kölelik yasas›ndan habersiz.
Yasadan az çok haberdar olanlar da ancak
kendi karﬂ›lar›na geldi¤inde ve dayat›ld›¤›nda
bir tepki göstermekteler. Ve gösterilen
tepkiler genelde, “bu yasaya imza atmam,
gerekirse iﬂten ç›kar›m” düzeyinde. Burada
bu tutumu mahkum etmek gerekiyor. Zira
iﬂten ayr›lmak bir çözüm de¤il. Kölelik
yasas› bugün sadece çal›ﬂt›¤›m›z bir yerde
karﬂ›m›za ç›kan bir sorun de¤il. Bu hemen
her fabrikada patronlar›n iﬂçilere dayatt›¤›/
dayataca¤› genel bir sald›r›d›r.
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Kölelik yasas›n›n gündeme geldi¤i
fabrikalarda ortaya ç›kan örneklerde de
görüldü¤ü gibi, bu s›radan iﬂçilerin dahi
kolay›ndan kabul edebilece¤i bir sald›r› de¤il.
Bu ﬂu veya bu konuda iﬂçilerin iﬂsiz kalmak
korkusuyla ödün verebilecekleri herhangi bir
hak gasp› da de¤il. Kölelik yasas› çal›ﬂma
koﬂullar›n› toptan de¤iﬂtiren ve iﬂçiyi gerçek
anlamda bir köle haline getiren kapsaml› bir
sald›r›d›r. Böyle oldu¤u yerde, iﬂçilerin
tümünü birleﬂtirecek ortak bir payda
olabilmektedir.
Rüzgar ekenlerin f›rt›na
biçmesi kaç›n›lmazd›r
Sendika a¤alar›n›n ihaneti, s›n›f
hareketinin bu sald›r›y› püskürtecek bir
örgütlülü¤e sahip olamamas› nedeniyle
sermaye devleti için kölelik yasas›n›
ç›kartmak çok ta zor olmad›. Ancak
yasas›n›n ç›kt›¤› dönem yapt›¤›m›z
de¤erlendirmelerde de belirtti¤imiz gibi,
yasan›n uygulanmas› ç›kart›lmas› kadar kolay
olmayacakt›r. Bugün yaﬂanan örnekler bu
tespiti do¤rulamaktad›r.
S›n›f hareketin uzun süredir yaﬂad›¤›
durgunluk ve gerilik, sendika a¤alar›n ihaneti
ile de birleﬂince, sendikal örgütlü¤ün oldu¤u
yerlerde dahi birçok hak gasp› yaﬂand›.
Kölelik yasas›n›n bir çok maddesi yasa daha
ç›kmadan parça parça uygulamaya konuldu.
Bu iﬂçi s›n›f› cephesinden anlaml› bir tepki
ile karﬂ›lanamasa da dipte biriken tepki ve
öfkeyi artt›r›p daha da yayg›nlaﬂt›rd›.
Sendikal ihanetin böylesi aç›¤a ç›kt›¤› bir
dönemde, üstelik sendikalar›n örgütlenme
konusunda çaba harcamak bir yana bunu
boﬂa düﬂürmeye dönük giriﬂimler içine
girmesine ra¤men, bir çok fabrikada sendikal
örgütlük süreçleri yaﬂand›. ‹ﬂçiler kendi
inisiyatifleri ve çabalar› sonucu örgütlenme
yolunda belli bir e¤ilim ortaya koydular.
Bu e¤ilim büyük oranda kölelik yasas›n›n
uygulamaya konulmas›yla çal›ﬂma
koﬂullar›n›n daha da a¤›rlaﬂmas›n›n ürünü
oldu. Henüz belli s›n›rlarda olmakla birlikte
s›n›f içerisinde sendikalarda örgütlenmeye
karﬂ› ortaya ç›kan e¤ilimler büyük oranda
sendikal ihanet ﬂebekesi taraf›ndan heba

edildi. Birleﬂik Metal genel kurulunda bizzat
sendika yöneticileri, bu dönem içerisinde
sendikam›za üye olan iﬂçilerin ancak yar›s›n›
elde tutabildik diyebilmekteler. Bu rakam
gerçekte daha aﬂa¤›dad›r. Düﬂünün ki Birleﬂik
Metal di¤erlerine oranla bir parça daha ilerici
say›lan bir sendikad›r. ‹ﬂçi ve emekçilerin
a¤›rlaﬂan çal›ﬂma ve yaﬂam koﬂullar›na karﬂ›
bugüne kadar birikti¤i tepki, onlar›
sendikalarda örgütlenme yolunu götürmüﬂ;
örgütlenme çabalar›n›n boﬂa düﬂürüldü¤ü
kimi yerlerde, hain ya da basiretsiz sendika
yönetimleri de bu tepkiden paylar›n› ald›lar.
K›sacas› sermaye devleti sendikal ihanet
ﬂebekesinin yard›m›yla kölelik yasas›n› ka¤›t
üzerinde ç›kartmay› baﬂarm›ﬂ olabilir. Ancak
bu yasan›n ve mimarlar›n›n hak ettikleri
gerçek tepkiyi bizzat fiili uygulama süreci
içerisinde alaca¤›, bugünden yaﬂanan k›sm›
örneklerden de anlaﬂ›lmaktad›r.
S›n›f devrimcilerine
düﬂen görevler
Kölelik yasas› fabrikalarda henüz yeni
yeni uygulamaya konmakta ve etkisi daha
yeni hissedilmektedir. Bunun ortaya ç›kard›¤›
ve ç›karaca¤› geliﬂmeler s›n›f hareketinde
yaﬂanan durgunlu¤u k›rmak ve devrimci bir
temelde geliﬂiminin önü açmak için koﬂullar›
daha da olgunlaﬂt›rmaktad›r. Ve bu süreç
s›n›f devrimcilerinin bu cephedeki görevlerine
de iﬂaret etmektedir. öncelikle iﬂçi s›n›f›n›n
hala büyük oranda kölelik yasas›ndan
habersiz oldu¤u düﬂünüldü¤ünde, her türlü
ajitasyon ve propaganda arac›n› kullanarak
yasan›n anlat›l›p teﬂhir edilmesi
gerekmektedir. Yap›lan teﬂhir kölelik
yasas›n›n nas›l uygulamaya konuldu¤u,
mimarlar›n›n kimler oldu¤u, yasan›n neler
getirip neler götürdü¤ünü ortaya koymal› ve
bu buna karﬂ› nas›l mücadele edilece¤i ile
birleﬂtirilmelidir. Burada tek baﬂ›na kölelik
yasas›na imza atmayal›m›n ötesinde iﬂçilerin
güncel taleplerine de yer verilmelidir.
Somutta fabrikalar üzerinden patronlar›n
iﬂçilere bireysel olarak dayatt›¤› bu kölelik
yasas›n› iﬂçilerin patronlara dayatt›¤› bir
toplusözleﬂmeye çevirmek hedeflenmelidir.
E. Can
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Partili iﬂçilerin kaleminden...

Fabrika çal›ﬂmas›nda iﬂçilerle
sosyal iliﬂki sorunu
Genelde s›n›f
çal›ﬂmas›nda, özelde de
fabrika çal›ﬂmas›nda iﬂçilerle
kurulan sosyal iliﬂkilerin
önemine, komünistler
geçmiﬂten beri her zaman
vurgu yapm›ﬂlard›r. ‹ﬂçilerle
ba¤lar›m›z› geliﬂtirip
güçlendirmenin temel bir yolu
da onlarla sosyal iliﬂkiler
kurabilmektir.
Burjuvazi iﬂçileri yaﬂam›n
her alan›nda kendi düﬂünce
ve kültürüyle kuﬂatm›ﬂ
durumda. Bireycili¤i, birbirine
güvensizli¤i, yoz iliﬂkileri,
din, mezhep ve ulus ayr›l›¤›n›
körükleyerek, s›n›f› paralize
ediyor ve böylece daha kolay
ve daha fazla sömürmenin
koﬂullar›n› yarat›yor. Ne
zaman ki iﬂçilerde birlikte
davranma ve “ortak bir ﬂeyler
yapma” bilinci geliﬂir, o
zaman sermayenin y›k›lmaz
görülen gücü de sars›lmaya
baﬂlar. Orta ölçekli bir metal
fabrikas›nda yaﬂad›¤›m
deneyim ve gözlemler, bunun
somut bir yans›mas›yd›.
Bu fabrikaya girmeden
önce a¤›rl›kla genç iﬂçilerin
oldu¤u yerlerde çal›ﬂm›ﬂt›m.
Bu fabrikan›n geneli ise yar›
genç, yar› orta yaﬂ grubu
iﬂçilerden oluﬂuyordu.
Bununla birlikte kar›ﬂ›k bir
yap›ya ve çok de¤iﬂik
özelliklere sahiptiler. Bir
ço¤u gerçekte olmad›¤› gibi
görünmeye çal›ﬂ›yordu. Ve

bu, iﬂçilerle kurdu¤um
iliﬂkilerde bir zorlanma
yarat›yordu. Mesela; iﬂveren
her f›rsatta izleniyorsunuz,
gözetimim alt›ndas›n›z
propagandas› yay›yor, bu ise
iﬂçilerin tutum ve
davran›ﬂlar›n› etkiliyordu.
Posta baﬂlar› ve bölüm
sorumlular›n›n as›l iﬂi, iﬂçileri
denetim alt›nda tutmak ve her
birini yak›ndan izlemektir. Bu
sayededir ki, örrne¤in idare
her iﬂçi hakk›nda bir fikre
sahiptir ve onlar›n ailevi
durumu ve sorunlar›n› bilir.
Her iﬂçiden yapt›¤› iﬂin
göstergesi olarak belli bir
say›da mal üretmesi
isteniyordu. Bunu yapamayan
iﬂçiler vard›. Zaman zaman
onlara yard›m etmeye
baﬂlad›m. Di¤er iﬂçiler iﬂlerini
bitirip oturuyordu ço¤u
zaman. Benim yard›m etmeye
baﬂlamamla aralar›ndaki
yard›mlaﬂma duygusu
geliﬂmeye baﬂlad›. Bununla
birlikte birbirlerinin
sorunlar›na karﬂ› duyarl›l›k da
geliﬂti. Zamanla ﬂef, müdür
vb.nden gelen olas›
hareketlere karﬂ› birbirini
savunma refleksi de oluﬂtu.
‹ﬂe girdi¤im ilk dönem iki
kardeﬂ, k›sa zamanda birçok
iﬂçiyle iliﬂki kurmama
ﬂaﬂ›rm›ﬂt›. Çünkü kendileri
uzun zamand›r çal›ﬂ›yor
olmalar›na ra¤men, iﬂyerinde
hala hiç tan›mad›klar› iﬂçiler

vard›. Alevi olan bu iﬂçiler
bana karﬂ› d›ﬂlay›c› tav›rlar
ald›lar. Sonradan bölüm
sorumlusunun da Alevi
oldu¤unu, bunun üzerinden
iﬂçileri etraf›nda tuttu¤unu
ö¤rendim. Alevi olmayanlara
karﬂ› genelde bunu
yap›yorlard›. Onlarla önemsiz
bir neden üzerine
tart›ﬂm›ﬂt›m, tepki göstermem
üzerine tav›rlar› sonradan
de¤iﬂti.
‹ﬂçilerle hangi yaﬂtan
olursa olsun rahatça iliﬂki
kurabilirsiniz. Örne¤in bir
Zonguldakl› iﬂçiyle
madencilerin mücadelelerini
ve iﬂ kazalar›n›
konuﬂabilirsiniz. Bir Tuncelili
iﬂçiyle Dersim katliam›, Kürt
sorunu vs. üzerine sohbet
edebilirsiniz. Fakat bu tarz
tekdüze kald›¤› sürece bir
ilerleme sa¤layamazs›n›z.
‹ﬂçilerin e¤ilimleri de
de¤iﬂebilir. ‹leri düzeyde bir
iﬂçi bile olsa, onu tan›madan,
dinlemeden nedensiz yere
iliﬂki kurmaya, geliﬂtirmeye
kalkt›¤›n›zda kendinizden
uzaklaﬂt›rabilirsiniz. Örne¤in
bir Hadepli iﬂçiyle sendika
üzerine konuﬂurken bu hataya
düﬂtüm ben. Onunla sosyal
iliﬂkimi geliﬂtirmeden, hemen
sendikalaﬂma üzerine
konuﬂmam sonucu benden
uzaklaﬂt› diyebilirim.
Öte yandan iﬂçilere yay›n
verece¤iz diye iliﬂkimizin
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henüz bunu kald›racak kadar
gelmemiﬂ birine yay›n vermek
de hatal›d›r. Normalde ilgili
bir iﬂçi olsa bile okumuyor
ya da okumad›¤›n› söylüyor.
Bu acelecilik s›kça karﬂ›m›za
ç›kt›¤› için özellikle üzerinde
durmak gerekiyor. Örne¤in
genç de olsa kad›n iﬂçiler bir
gazete için aileleriyle sorun
yaﬂayabiliyorlar. Bu nedenle
al›p okumaktan çekinen
iﬂçiler oluyor. Veya bu ve
benzeri sorunlar› bahane edip
almayan iﬂçiler oluyor.
Tutuculuk, yer yer gericilik
gösteren iﬂçiler de olabiliyor.
‹leri oldu¤unu düﬂündü¤ümüz
bir iﬂçi hareketlilik
dönemlerinde geri durabiliyor.
Bununla da kalmay›p size
karﬂ› gericilik bile
yapabiliyor. Bu nedenle
s›n›f›n çok de¤iﬂken yap›s›n›
göz önünde bulundurarak
kuraca¤›m›z iliﬂkiler, ayn›
zamanda bir tan›ma ve
geliﬂtirme süreci de olacakt›r
bizim için.
‹ﬂçilere iliﬂkimize uzun
vadeli bakmak gerekiyor.
Yani kurdu¤umuz her iliﬂkiyi
anl›k de¤il sürekli olacakm›ﬂ
gibi kurmak çok önemli. Bu
ise iﬂçileri dört bir yandan
kuﬂatmaktan geçiyor.
Yaﬂamlar›n›n içine girmeli
(evlerinde, çevrelerinde) ve
onlar› her yönden tan›mal›y›z.
Do¤al olarak bu da iﬂçilere
zaman ay›rmak, onlarla s›k
s›k bir arada olmak
sorunudur. Zira iﬂçileri
fabrika s›n›r› içinde tan›man›n
imkan› s›n›rl›d›r. Herﬂey bir
yana bunun için yeterli
zaman yoktur.
Bir iﬂçiyle konuﬂurken
içten olarak dinledi¤inizi ve
ilgilendi¤inizi ona

hissettirirseniz size rahatça
aç›l›yor. Onlarla sürekli
olarak sosyal ya da siyasal
sorunlardan konuﬂamazs›n›z.
Yaﬂam›n canl›l›¤› içinde her
türlü sorunu
konuﬂabilmelisiniz. Yoksa
iﬂçiler için s›k›c› olmaya
baﬂlars›n›z ve sizi
dinlemezler. Kendilerinin her
türlü sorununu dinlemeniz,
ayn› zamanda sizin de onlarla
bir ﬂeylerinizi paylaﬂman›z ve
deneyimlerinizi aktarman›z,
iﬂçilere kendilerinden ayr›
olmad›¤›n›z› hissettirecektir.
Örne¤in benden yaﬂça
büyük kad›n iﬂçiler, benimle
rahatl›kla yaﬂad›klar› sorunlar›
paylaﬂabiliyorlard›. Eﬂleriyle
yaﬂad›klar› sorunlar› (cinsellik
veya baﬂka sorunlar), kad›n
iﬂçiler bu boyutlar›yla
anlatmazlar. Çünkü bu
duygular› sistem taraf›ndan
bast›r›lm›ﬂt›r. Samimi olarak
dinlemem ve çözüm üretmeye
çal›ﬂmam, kad›n iﬂçileri
etkiliyordu. Eﬂine bile
güvensizlik duydu¤unu
söyleyen bir iﬂçi gelip
benimle sorunlar›n›
konuﬂabiliyordu. Fabrikada
her tip iﬂçiye rastlars›n›z,
önemli olan her biriyle
isabetli bir iliﬂki tarz›
kurmakt›r.
‹ﬂçilerle kurdu¤umuz
sosyal iliﬂkiyi ilerletmek ve
dönüﬂtürmek, di¤er bir sorun
olarak duruyor önümüzde. Bir
komünistin bir iﬂçiyi
de¤iﬂtirip dönüﬂtürmesi için,
bu eylemi öncelikle kendi
üzerinde yapmas› gerek.
Eksik yönlerimiz olabilir,
önemli olan bu de¤iﬂme ve
de¤iﬂtirme iddias›na sahip
olmakt›r. Unutmamak gerekir
ki iﬂçiler çok dikkatli

insanlard›r. Size fark
ettirmeden uzaktan izlerler.
Bu nedenle kimi iﬂçiler size
mesafe gösterir ve sonra
kendili¤inden yaklaﬂ›r.
Kimileri ise yak›n›n›zda
görünür ama sonra uzaklaﬂ›r.
Bu anlamda iﬂçiler
san›ld›¤›ndan çok farkl›
özelliklere sahipler. Onlar›
tan›mak bir süreç, pratik bir
deneyim sorunudur. ‹ﬂin bir
yan› iﬂçileri tan›maksa, di¤er
yan› da onlardan ö¤renmektir
bizim için. Her ad›mda
onlardan ö¤renece¤imiz çok
ﬂey olacakt›r. Mesela uzun
bir dönem yaln›zca yaﬂad›¤›
sorunlar› aktaran, kendi
sözleriyle “benim için varsa
yoksa o¤lum” diyen bir
iﬂçiyle daha sonra birçok
sorunu konuﬂmaya baﬂlad›m.
Bana çevresindeki iﬂçilerin
e¤ilimlerini, fabrikada bildi¤i,
duydu¤u geliﬂmeler ve iﬂçiler
hakk›nda bilgi vermeye
baﬂlad›. Ve en önemlisi, en
ufak gündelik bir sorundan
siyasal sorunlara kadar her
ﬂey hakk›nda yorum
yapabilen bir duruma geldi.
Özetle iﬂçilerle sosyal
iliﬂki kurmak ve geliﬂtirmek
fabrika çal›ﬂmas›na a¤›rl›k
verdi¤imiz bu dönemde daha
fazla önem taﬂ›yor. Hedefimiz
sadece iyi bir insan tipi
yaratmak de¤il. As›l sorun,
yürütece¤imiz çal›ﬂmada
onlara da bir ﬂeyler
yapt›rabilmek, s›n›f
kavgas›n›n bilinçli bir
militan› haline getirebilmektir.
Bunun için kendi
prati¤imizden baﬂlayarak bu
alanda yaﬂad›¤›m›z sorunlara
e¤ilmemiz ve aﬂma gücü
göstermemiz gerekiyor.
Partili bir iﬂçi
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Karl Marks’ın mezarı baﬂında yapılan konuﬂma

“Ad› yüzy›llar boyu yaﬂayacak,
yap›t› da!..”
Friedrich Engels
(...) Nasıl ki Darwin organik do¤anın
geliﬂme yasasını bulduysa, Marx da insan
tarihinin geliﬂme yasasını, yani insanların,
siyaset, bilim, sanat, din, vb. ile
u¤raﬂabilmelerinden önce, ilkin yemeleri,
içmeleri, barınmaları ve giyinmeleri
gerekti¤i; bunun sonucu, maddi ilksel
yaﬂama araçlarının üretimi ve, böylece,
bir halk ya da bir dönemin her iktisadi
geliﬂme derecesinin, devlet kurumlarının,
hukuksal görüﬂlerin, sanatın ve hatta
sözkonusu insanların dinsel fikirlerinin
üzerinde geliﬂmiﬂ bulundukları temeli
oluﬂturdukları ve, buna göre, bütün
bunların ﬂimdiye de¤in yapıldı¤ı gibi
de¤il, ama tersine, bu temele dayanarak
açıklamak gerekti¤i yolundaki, daha önce
ideolojik bir saçmalıklar yı¤ını altında
üstü örtülmüﬂ bulunan o temel olguyu
buldu.
Ama hepsi bu de¤il. Marx günümüz
kapitalist üretim tarzı ile onun sonucu
olan burjuva toplumun özel hareket
yasasını da buldu. Artı-de¤erin bulunması, sonunda, bu konuyu aydınlattı; oysa, burjuva
iktisatçıların oldu¤u kadar sosyalist eleﬂtiricilerin de daha önceki bütün araﬂtırmaları,
karanlıklar içinde yitip gitmiﬂlerdi.
Bu türlü iki bulgu koca bir yaﬂam için yeterdi. Kendisine böyle bir tek buluﬂ
yapma nasip olana ne mutlu! Ama Marx araﬂtırmada bulundu¤u her alanda (bu alanlann
sayısı çoktur ve bir teki bile yüzeysel irdelemelerin konusu olmamıﬂtır), hatte
matematik alanında bile, özgün buluﬂlar yaptı.
Bilim adamı olarak, buydu. Ama onun etkinli¤inde asıl önemli olan, hiç de bu
de¤ildi. Marx için bilim, tarihi etkinli¤e geçiren bir güç, devrimci bir güçtü. (...)
Çünkü Marx, her ﬂeyden önce bir devrimciydi. Kapitalist toplum ile onun yaratmıﬂ
bulundu¤u devlet kurumlarının yıkılmasına ﬂu ya da bu biçimde katkıda bulunmak,
kendi öz durumunun ve gereksinmelerinin bilincini, kendi kurtuluﬂ koﬂullarının bilincini
kendisine ilk onun vermiﬂ bulundu¤u modern proletaryanın kurtuluﬂuna yardımda
bulunmak, onun gerçek yönelimi iﬂte buydu. Savaﬂım onun en sevdi¤i alandı. Ender
görülür bir tutku, bir direngenlik ve bir baﬂarı ile savaﬂtı o. (...)
... Sibirya madenlerinden Kaliforniya’ya de¤in, Avrupa ve Amerika’nın her yanına
da¤ılmıﬂ, tüm dünyanın milyonlarca devrimci militanı tarafından ululanmıﬂ, sevilmiﬂ ve
aklanmıﬂ olarak öldü o. Ve ben çekinmeden söyleyebilirim ki, onun birçok karﬂıdüﬂüncede olan hasmı olabilirdi, ama kiﬂisel düﬂmanı pek o kadar yoktu.
Adı yüzyıllar boyunca yaﬂayacak, yapıtı da!

