
Partinin yay›n cephesindeki
sorunlar› ve görevleri

Parti toplam yay›n faaliyetinde yeni
bir döneme girmeye haz›rlanmal›d›r.
Çal›flmam›z›n geniflleyen kapsam› ve artan
temposu, bunu kendi cephemizden daha
flimdiden gerektirmektedir. Siyasal
olaylar›n ak›fl›, buna ba¤l› olarak yak›n
gelecekte s›n›f ve kitle hareketindeki
muhtemel geliflmeler ise daha genel bir
çerçevede ayr›ca gerektirecektir. Her
alanda oldu¤u gibi yay›n cephesinde de
kendimizi gelece¤in geliflmelerine
bugünden haz›rlamal›y›z.

Yay›n cephesinde öncelikler

Partinin yay›n faaliyeti halihaz›rda
nispeten genifl bir kapsama sahiptir. Partiyi
do¤rundan temsil eden ayl›k ve haftal›k
yay›nlar›n yan›s›ra kesimlere hitabeden
süreli yay›nlara, bu arada bir dizi iflçi ve
gençlik bültenine sahibiz. Bunlar› belli
aral›klarla ç›kan kitaplar, ihtiyaca ba¤l›
olarak yay›nlanan broflürler ve daha s›k
olarak da özel say›lar ve bildiriler
tamamlamaktad›r. Eldeki güçlere ve
olanaklara bak›ld›¤›nda bu önemli bir
baflar›n›n göstergesi kuflkusuz. Fakat güç
ve olanaklar›n daha planl› ve etkin bir
kullan›m› durumunda, gelinen yerde çok
daha fazlas›n› yapabilecek koflullara sahip
oldu¤umuz da bir gerçektir.

Daha fazlas›, kolayca akla gelebilece¤i
gibi hiç de yaln›zca yeni yay›nlar devreye
sokmak anlam›na gelmemektedir. Yay›n
kendi içinde bir amaç de¤il, fakat

çal›flmaya ve mücadeleye hizmet eden bir
araçt›r. Çal›flma ve mücadele bir ihtiyaç
haline getirmedikçe, yeni yay›nlara e¤ilim
duyman›n ne bir anlam› ne de yarar›
vard›r. Elbette parti ihtiyaç duydu¤unda
yeni yay›nlar› da devreye sokacakt›r. Fakat
bugün bizim için acil ihtiyaç yay›n çeflitini
ço¤altmaktan çok mevcut yay›nlar›
güçlendirmek, amaca daha uygun ve daha
ifllevsel hale getirmektir. Toplam›nda yay›n
kalitesini yükseltmek ve gerekli olanlarda,
daha s›k periyotlu bir yay›n düzenine
geçebilmektir. Bugün bizim için daha
güçlü bir yay›n faaliyeti bu anlama
gelmektedir.

Yay›n kalitesi (bundan niteli¤i ve
ifllevi aç›s›ndan daha güçlü bir yay›n
düzeyine ulaflmay› kastediyoruz) alan›nda
yay›nlar›m›z›n toplam› aç›s›ndan hala da
önemli sorunlar›m›z var. Öncellikle bu
sorunlar› çözmeliyiz. Bu önceli¤e tabi
olmak üzere özellikle yerellerde ve tek tek
fabrika birimlerinde popüler propaganda-
ajitasyonu güçlendirmek üzere yeni
bültenler devreye sokabilir ve halihaz›rda
fazlas›yla ihmal etti¤imiz elektronik
iletiflimi daha etkin bir biçimde
kullanabiliriz. Faka bunlar önümüzdeki
k›sa dönemin, ilk 6 ay›n ya da en fazla
bir y›l›n acil ve öncelikli hedefleridir.
Daha büyük hedefler ve daha etkin bir
yay›n kapasitesi içinse bunu izleyecek
döneme ayr›ca haz›rlanmal› ve buna da
bugünden bafllamal›y›z.

Yay›nlar›m›zda genel anlamda bir
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çizgi sorunu do¤al olarak yoktur; tümü de
parti ideolojisi, program› ve politikalar›
temelinde yay›n yaflamlar›n›
sürdürmektedirler. Parti içerisinde ideolojik
birli¤in sa¤lam oldu¤u ve yay›n
faaliyetinin toplam›nda partinin merkezi
denetimi ve yönlendirmesi alt›nda
bulundu¤u koflullarda bunun böyle olmas›
ola¤an bir sonuçtur. Fakat yay›nlar›n parti
çizgisinde yay›n yaflamlar›n› sürdürüyor
olmalar› hiç de onlar›n partinin düflünsel
birikimini ve çizgisini kendilerine özgü
yay›n ifllevleri çerçevesinde baflar›yla
kullanabildikleri anlam›na gelmiyor.
Tersine, bu konuda tüm yay›nlar›m›z›
kesen ortak bir yetersizlik sözkonusudur.

Bunu zaaftan çok bir yetersizlik olarak
tan›ml›yoruz, zira sorun gerçekten daha
çok bu niteliktedir. Yeterli oranda e¤itimli
ve birikimli kadrodan yoksunluk,
halihaz›rda partinin en önemli
sorunlar›ndan biridir ve bu etikisini yay›n
faaliyeti alan›nda da göstermektedir. Hatta
denebilir ki özellikle bu alanda
göstermektedir; zira yay›n faaliyeti, do¤as›
ve ifllevi gere¤i, bu alandaki yetersizli¤in
en dolays›z olarak yans›yaca¤› bir aland›r.
Partinin tek bir yay›n› olsayd› ve düflünsel
bak›mdan birikimli ve yetenekli tüm
güçlerini bu alanda yo¤unlaflt›rma yoluna
gitseydi kuflkusuz böyle bir sorun
yaflanmayabilirdi. Gelgelelim partinin
birden fazla yay›n› var ve s›n›rl› say›daki
birikimli ve deneyimli kadrosu, say›s›z
baflka politik-örgütsel görevin yan›s›ra bir
de bu yay›nlar aras›nda bölündü¤ünde,
sonuçta ortaya sözünü etti¤imiz zay›fl›k
ç›kmaktad›r.

Zorlu mücadele koflullar›n›n bas›nc›
alt›nda geçmifl y›llarda yaflanan kadro
kayb› ve sonraki dönemde kazan›lan yeni
kadrolar›n zaman›nda etkin ve sistematik
bir e¤itimden geçirilememeleri gerçe¤i,
partiyi sözünü etti¤imiz nispi yetersizlik
ile yüzyüze b›rakm›flt›r. Fakat parti bir
süredir bilinçli bir tutumla bu soruna
yüklenmekte, kadrolar›n çok yönlü geliflimi
ve bundan ayr› düflünülemeyecek olan
sistematik ideolojik e¤itimi ile sorunu belli
s›n›rlarda olsun çözmeye çal›flmaktad›r. Bu

alanda mesafe al›nabildi¤i ölçüde genel
olarak partinin düzeyi yükselecek ve
bunun sonuçlar› çal›flman›n toplam›na
oldu¤u kadar partinin yay›n faaliyetine de
yans›yacakt›r. Nispeten k›sa say›labilecek
siyasal yaflam› düflünüldü¤ünde partinin
düflünsel, siyasal ve örgütsel planda
oldukça önemli bir birikimi vard›r. Tüm
sorun, sistematik bir çabayla bunu partinin
genç ve yeni güçlerine maledebilmektir.
Bu baflar›ld›¤› oranda birçok fley daha
kolay hale gelecek, birikimli ve deneyimli
kadro yetersizli¤inden kaynaklanan
sorunlar önemli ölçüde çözülecektir.

Geneli kesen bu ön de¤inmelerin
ard›ndan art›k yay›n alan›ndaki sorunlar›
ve görevleri tek tek yay›n organlar›m›z
üzerinden ele almaya geçebiliriz.

MYO: Sorunlar ve sorumluluklar

Ne denli baflar›yla yerine getirdi¤inden
ba¤›ms›z olarak Merkez Yay›n Organ›,
ifllevi en net biçimde tan›mlanm›fl
yay›nlar›m›z›n bafl›nda gelmektedir. Bu
konu parti kurulufl kongresinde enine
boyuna tart›fl›lm›fl ve kesin bir sonuca
ba¤lanm›flt›r. Buna göre, kamuoyu ve
kitleler önünde partiyi dolays›z olarak
temsil eden MYO, parti önderli¤inin
kürsüsüdür. Partinin temel ve taktik
konulardaki görüflleri, politik sorunlara ve
geliflmelere iliflkin de¤erlendirmeleri ve
aç›klamalar›, bu çerçevede taktik çizgisi,
dönemsel politik ve örgütsel hedef ve
görevleri, öncelikle MYO üzerinden
yans›t›l›r ve bunlar partiyi ba¤layan
görüfller olarak sunulur. MYO partiye,
daha genel planda ise devrimci hareketin
ve toplumsal muhalefetin kadrolar›na temel
ve taktik sorunlar üzerine ilkesel ve politik
perspektifler sunan, bu çerçeveda onlara
yön vermeye çal›flan ve bu arada illegal
konumunun sa¤lad›¤› özel avantajla,
partinin örgütsel durumuna ve çal›flma
tarz›na iliflkin sorunlar› da ele alan bir
yay›n organ›d›r.

Siyasal mücadelenin ve örgütlenmenin
temel ve taktik sorunlar› tüm devrimci
hareketin genelini ilgilendirdi¤i için sorun
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bu genel çerçevede ortaya konulsa da,
partinin Merkez Yay›n Organ› elbette
öncelikle ve temelde partiye yön veren,
onu temel ve dönemsel sorunlar konusunda
ayd›nlat›p yönlendiren, hedef ve görevleri
somutlayan, deneyimleri toparlayan, zaaf
ve yetersizliklere zaman›nda ve yerinde
çözücü müdahalelerde bulunan bir yay›n
organ› olmal›d›r. Bunu yapabildi¤i oranda
kuflkusuz parti d›fl›ndaki ciddi devrimci
kadrolar taraf›ndan da ilgiyle izlenecek bir
yay›n organ› olabilecektir (ki geçmiflte
uzun y›llar boyunca Ekim bunu baflarm›flt›r
da). Biz bir mezhep olarak de¤il fakat
devrimci s›n›f partisi olman›n bilinci ve
sorumlulu¤u ile hareket etti¤imize ve
sorunlara da bu gözle yaklaflma çabas›
içinde oldu¤umuza göre, sonucun baflka
türlü olmas› da düflünülemez. Siyasal
mücadelenin sorunlar›na, iflçi hareketinin,
gençlik hareketinin ya da örne¤in bölgesel
geliflmelerin flu veya bu yönüne önemli
aç›kl›klar getirmeyi baflarabilen bir yay›n
organ›, geleneksel sol kültürün ördü¤ü tüm
gerici engellere ra¤men samimi
devrimcilerin ilgisini çekecektir.

Özetle böyle bir MYO, partiyi politik
mücadelenin sorunlar› temelinde do¤rudan
e¤itip yönlendirmekle kalmaz, ileri iflçileri
ve devrimcileri de etkiler ve e¤itir. Temel
ve taktik konularda kafalardaki sorulara
yan›t olabildi¤i ölçüde, zamanla
d›fl›m›zdaki devrimci militan› kendine
çeker, aranan ve izlenen bir yay›n organ›
haline gelir.

Konuya iliflkin olarak yak›n dönemde
partiye sunulan bir MK metni, MYO’nun
tan›mlamaya çal›flt›¤›m›z ifllevini aç›k ve
derli toplu bir biçimde ifade etti¤i için,
ordan buraya bir bölüm almak istiyoruz:

“7) Lenin bir vesileyle partide
“ideolojik önderlik” ifllevini yerine
getirmesi gereken merkez yay›n organ›ndan
söz ederken, ‘... teorik gerçekleri, taktik
ilkeleri, genel örgütlenme görevlerini ve
herhangi bir an için tüm partinin genel
görevlerini gelifltirip ortaya ç›karan
gazetenin, partinin ideolojik önderi
olabilece¤ini ve olmas› gerekti¤ini’
söylüyor (bkz. Bir Yoldafla Mektup). Bu

özlü ve ayd›nlat›c› tan›mdan, Kurulufl
Kongresi’nin konuya iliflkin tart›flmalar›nda
gere¤ince yararlan›ld› ve yukar›dan
özetledi¤imiz görüfl önemli ölçüde buna
dayand›r›ld›.

“Kuflkusuz bizde Lenin’in tan›m› kaba
ve mekanik bir biçimde ele al›nmad›.
Lenin’i sözünü etti¤i ideolojik önderlik
ifllevlerinin bir k›sm› baz› yönleriyle bizim
mevcut ya da ç›kar›lmas› düflünülen öteki
merkezi yay›n organlar›m›z taraf›ndan
yerine getiriliyor/getirilecektir. Ama yine
de çizdi¤i özlü çerçevede bak›m›ndan,
Lenin’in tan›m›, ifllevsel ve amaca uygun
bir MYO için geçerlili¤ini koruyor. Bu
tan›mdan ç›kar›lmas› gereken en temel
sonuç, Ekim’in temelde, yaflanan
geliflmeleri teorik ve ilkesel çerçevesi

üzerinden/yönünden ele alarak
de¤erlendiren, böylece partiyi bu konularda
perspektif yönünden ayd›nlatan, bunu
döneme iliflkin olarak partinin önünde

duran somut politik ve örgütsel

görevlerin tan›mlamas› ile birlefltiren bir
yay›n organ› olmas› gerekti¤idir.

“Buna ek olarak, Kurulufl Kongresi’nde
de vurguland›¤› gibi, Ekim, illegal bir
yay›n organ› olarak bugünkü koflullarda,
partinin örgütsel durumuna, çal›flma tarz›na
ve iç yaflam›na iliflkin sorunlar› da ele al›p
yans›tabilmelidir. Fakat bu belli s›n›rlar›
aflmamal›, Ekim hiçbir biçimde partinin dar
anlamda örgütsel yaflam›na iliflkin
sorunlar›n hissedilir biçimde a¤›rl›k
kazand›¤› bir yay›n organ› görünümü ve
ifllevi kazanmamal›d›r. Siyasi geliflmelere
de ba¤l› olarak devrimci s›n›f mücadelesi
sorunlar›n›n teorik ve ilkesel bir çerçeve
içinde ele al›n›p irdelenmesi, parti pro-
gram› ve stratejisi ›fl›¤›nda
de¤erlendirilmesi ve bundan gerekli politik
ve örgütsel sonuçlar›n ç›kart›lmas›, böylece
partinin ve bir bütün olarak devrimci
kadrolar›n ayd›nlat›lmas›, onlara temel
önemmdeki konu ve geliflmeler üzerine
sa¤lam bir perspektif sunulmas›, Ekim’in
temel ifllevi olabilmelidir.

“Ekim’in, siyasi mücadelede partimizin
temel konulardaki ilkesel konumunun ve
taktik tutumunun sözcüsü/kürsüsü olmas›,
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parti çal›flmas›n›n politik ve örgütsel
çerçevesini belirlemesi, böylece bir bütün
olarak partiye yön veren bir yay›n organ›
ifllevi yerine getirebilmesi de ancak
böylece sa¤lanabilir...” (MYO’nun Yeniden
Yay›n› Üzerine, 15 Kas›m 2003)

Sorun burada yeterli aç›kl›k ve
kapsamda ortaya konulmufltur. Fakat
halihaz›rda Ekim’i buna uygun düflen bir
ifllev ve kalite ç›karamad›¤›m›z da bir
gerçektir. Sözü edilen parti içi metinde
üzerinde ayr›nt›l› olarak duruldu¤u gibi,
yak›n geçmiflte Ekim’in yay›n›nda yaflanan
k›sa süreli kesinti de bu alandaki
zay›fl›ktan ayr› de¤ildir. “Amaç herfleye
ra¤men bir yay›n ç›karmak ve bunun için
iletilen her türden yaz› malzemesini
yukardaki amac› bir yana b›rakarak
kullanmak olsayd›, MYO yay›n›n› az çok
düzenli periyodlarla sürdürmeyi yine de
baflar›rd›. Fakat biz bu yolu tutamazd›k;
zira biz, yay›n faaliyetini hiçbir zaman
kendi içinde amaçlaflt›rma hatas›na
düflmedik. Ne denli baflar›l› oldu¤umuzdan
ba¤›ms›z olarak, her zaman yay›n
organlar›m›z için belirli bir ifllev
tan›mlad›k ve bu iflleve uygun yay›nlar
ç›karmaya çal›flt›k...”

Kongreyi izleyen dönemde partide
yaflanan ve Ekim’de de bir dönem
zay›flamaya ve aksamaya yol açan
sorunlar, bugün esas› yönünden geride
kalm›flt›r. Ama buna ra¤men hala o
istenilen türden bir yay›n düzeyine ve
düzenine oturabilmifl de¤il. Zira zay›flama
döneminin yaratt›¤› baz› al›flkanl›klar
gere¤ince k›r›labilmifl de¤il. Fakat bunlar
kesin olarak giderilecektir, bu alandaki
zaafiyetin üstesinden gelinecektir.
Partimizin bugün bir önderlik kapasitesi
varsa e¤er, Ekim’in de bunu yans›tan bir
yay›n organ› olarak ç›kabilmesi önünde bir
engel yok demektir.

 “... MYO, öteki yay›n organlar›nda
farkl› olarak, partinin temel ilkesel, politik
ve örgütsel perspektiflerinin tafl›y›c›s›
olmas› gereken bir yay›n organ›d›r. Bu ise
ancak MK’n›n yan›s›ra partinin düflünsel
yönden en nitelikli/yetenekli kadrolar› ile
yerine getirilebilir düflünce/yaz› katk›s›

demektir.” Parti bu gerçe¤in bilincindedir.
Dolay›s›yla elindeki en yetenekli kadrolara
dayanarak amac›na ve ifllevine uygun bir
Ekim ç›karabilmek için gerekli tedbirleri
ad›m ad›m almaktad›r. Fakat bu alandaki
sorunlar›n h›zla geride kalmas›, Ekim’in
partinin düflünsel kapasitesi ve önderlik
düzeyinin yans›yabildi¤i bir yay›n kürsüsü
haline gelmesi, MK kadar onu hemen
çevreleyen ileri parti kadrolar›n›n
gösterece¤i sorumlulu¤a da s›k› s›k›ya
ba¤l›d›r. Ekim herhangi bir yaz›n›n
öylesine kaleme al›n›p gönderildi¤i bir
yay›n organ› de¤ildir, flu ana kadar
söylenenler bu noktada yeterli aç›kl›¤›
yaratm›fl olmal›d›r. Tersine, dikkatle
seçilmifl ve özel bir emekle ifllenmifl,
sorunun tali yönleri ya da gereksiz
ayr›nt›lar içinde dönüp duran de¤il fakat
ele ald›¤› sorunu en temel noktalar
üzerinden ayd›nlatan, böylece parti ve
devrimci kadrolar için gerçekten e¤itici ve
yolgösterici olabilen yaz› katk›lar›
olmal›d›r bunlar.

Bu yaz›larda ifllenecek görüfllerin
partini ortak düflünce çizgisine uygunlu¤u
da bir baflka temel önemde gerekliliktir.
Zira MYO bir tart›flma kürsüsü ya da flu
veya bu yoldafl›n kendine özgü kiflisel
görüfllerini yans›tabildi¤i bir yay›n organ›
de¤il, fakat kollektif parti önderli¤inin
kürsüsüdür. Önemli ve gerekli olan; bu
kürsüden parti ad›na, partiyi ba¤layacak
biçimde konuflabilmek, partiye, öncü
iflçilere ve devrimcilere, daha genel planda
dosta düflmana, parti ad›na seslenebilmek,
sadece içerikte de¤il kullan›lan dil ve
üslupta bile buna özen gösterebilmektir. fiu
veya bu konu elbette yarat›c› ve özgün bir
tarzda ifllenebilir, bu o katk›y› güçlü ve
anlaml› hale de getirir; ama konuyu parti
program› ve çizgisinin genel çerçevesi
içinde ele almak temel kofluluyla. Bu
Ekim’de olanakl› oldu¤unca en az miktarda
imzal› yaz›ya yer vermek gerekti¤i
anlam›na da gelmektedir. ‹mzal› yaz›, ya
yaz›n›n içerdi¤i görüfller partiyi ba¤layacak
nitelikte olmad›¤› ya da konu partiyi
temsil edebilecek kadar güçlü ifllenmedi¤i
durumlarda baflvurulacak bir yol olmal›d›r.
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(Böyle yaz›lara yer vermemek de bir
yoldur kuflkusuz, ama bazen sözü edilen
kusurlar›na ra¤men bu yaz›lar›n belli bir
anlam› ve ifllevi de olabilmektedir.)

Ekim’in daha çok MK ve partinin
düflünsel bak›mdan en yetenekli kadrolar›
üzerinden tan›mlanmas› onun içeri¤i
yönünden partinin yönetici elitine ait bir
yay›n organ› oldu¤u anlam›n gelmiyor
kuflkusuz. Bu konuya 15 Kas›m ‘03 tarihli
MK metninde de de¤inilmekte ve sorun
flöyle konulmaktad›r: “Yukar›daki çerçeve,
Ekim’in, çok büyük ölçüde, baflta MK
olmak üzere partinin en ileri, en birikimli
ve deneyimli kadrolar›n›n katk›s›yla
ç›kabilecek olan bir yay›n organ› oldu¤unu
gösteriyor. Bunun böyle olmas› normaldir
de. Bununla birlikte, hemen tüm yoldafllar,
konusunu do¤ru seçmek, amac›n› ve
çerçevesini do¤ru saptamak kayd›yla,
Ekim’de ifllevli bir biçimde
de¤erlendirilebilecek katk›lar sunabilirler,
sunmal›d›rlar da. Örne¤in çal›flma ve
mücadele deneyimleri, bu tür katk›lar için
verimli ve ifllevsel alan olarak öncelikle
akla gelmektedir.” Ekim’in halihaz›rdaki
yay›n faaliyeti örne¤i bu konuda zaten
belli bir fikir verdi¤i için bunu burada bu
s›n›rlarda hat›rlatmakla yetiniyor, tüm parti
üyelerini amaca uygun çerçevede MYO’ya
katk› yapmaya ça¤›r›yoruz.

Tan›mlanan türden bir yay›n ifllevine
oturacak bir MYO için bir baflka temel
önemde sorun, onun etkin ve amaca uygun
da¤›t›m›d›r. ‹fllevine getirilmifl tan›m, onun
hedef okur kitlesini de bir bak›ma ortaya
koymaktad›r. S›radan iflçiye ve emekçiye
Ekim’le ulaflmaya kalkman›n bir anlam›
yoktur, parti onlara baflta bildiriler olmak
üzere kendi sesini yans›tan farkl› araçlarla
ulaflmaya çal›flacakt›r. Burada tan›mlanan
türden bir Ekim’in hedef kitlesi ise,
kitlelerin siyasal bak›mdan ileri, öncü
devrimci unsurlar› ile devrimci ve
reformist kanatlar›yla sol hareketin kadro
ve militanlar›d›r. Ekim bunlara
ulaflt›r›labilirse, bunlar taraf›ndan belli bir
ilgiyle izlenebilen bir yay›n organ› olmay›
baflarabilirse amac›na da fazlas›yla ulaflm›fl
olur.

Dolay›s›yla onun da¤›t›m alan›n› ve
a¤›n› da buna göre örgütlemek gerekir. Bu
çerçevede Ekim’in ulaflmad›¤› tek bir kitle
örgütü, dernek, sendika ve demokratik
kurum kalmamal›d›r. Üstelik yaln›zca
partinin çal›flt›¤› kentlerde de¤il tüm
Türkiye’de. Bunun kolay olmad›¤› aç›kt›r,
fakat bunu olanakl› k›lacak yol ve
yöntemler bulmak ve gelifltirmek partinin,
bununla görevlendirilmifl ilgili parti
birimlerinin/kadrolar›n›n görevidir.

Bu konuda tüm parti güçleri etkin ve
yarat›c› bir inisiyatif gösterebilmelidirler.
Konuya iliflkin MK metninde de
vurguland›¤› gibi; “Ekim’i salt yeralt›
örgütü ve kadrolar› eliyle da¤›t›labilecek
bir yay›n organ› olarak görmek saplant›s›
bir yana b›rak›lmal›d›r. Elbetteki o
yeralt›nda haz›rlanacak, temel da¤›t›m› bu
kanallar üzerinden yap›lacakt›r. Fakat daha
genifl kesimlere ulaflt›rabilmek için her
çal›flma birimimizin/alan›m›z›n dikkatli ve
yarat›c› yollara baflvurarak üstlenebilece¤i
görevler vard›r. Bunun gerekleri yerine
getirilmedi¤i taktirde, örne¤in partinin
yeralt› örgütlenmesinin olmad›¤› bir
çal›flma alan›nda Ekim’in da¤›t›lmas› ya
olanakl› olamayacak, ya da posta vb.
yöntemlerle yaln›zca rastlant›lara
kalacakt›r. Bu çerçevede flunu da
ekleyelim; bir yeralt› yay›n› ne denli
yayg›n da¤›t›labilirse o denli meflrulafl›r ve
onun da¤›t›lmas› de¤ilse bile
bulundurulmas›/okunmas› polisiye takibat
konusu olmaktan o denli kolay ç›kar.”

Politik yay›n: Afl›lmas› gereken

baz› sorunlar›

Politik yay›n son y›llarda belli bir
düzey yakalad› ve yay›n düzeninde
herhangi bir sorunla karfl›laflmaks›z›n yay›n
yaflam›n› baflar›yla sürdürdü. Halihaz›rda
parti çal›flmas›n›n ve mücadelesinin a¤›rl›k
merkezi bu yay›n organ› üzerindedir ve
bunun da anlafl›labilir bir mant›¤› var.
Burada herhangi bir zaaf sözkonusu
de¤ildir; tersine, bugünün Türkiye’sinde
legal olanaklar›n kullan›labilme düzeyi,
politik yay›n›n böyle bir ifllev üstlenmesini
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özellikle gerektirmektedir. Politik çal›flma
bugün için büyük ölçüde aç›k biçimler
üzerinden yürütülebilmektedir. Bu olgu
politik yay›n›n yay›n periyoduyla birlikte
ele al›nd›¤›nda, parti çal›flmas›n›n ve
mücadelesinin kalbinin burada atmas› zaaf
de¤il olmas› gerekendir. Politik yay›n
kendine özgü iflleviyle MYO’nun alternatifi
de¤il fakat kendi cephesinden
tamamlay›c›s›d›r. Bugünkü koflullarda
partinin yay›n cephesindeki faaliyetinin
baflar›s›, esas› yönünden, bu iki yay›n
organ›n›n kendi ifllevleri çerçevesinde
birbirlerini baflar›yla tamamlamalar›na
ba¤l›d›r.

Politik yay›n›n uzun y›llar› bulan
yay›n yaflam› çeflitli yönleriyle yak›n
dönemde zaten kapsaml› bir
de¤erlendirmeye tabi tutuldu¤u için burada
daha çok özel nitelikte baz› sorunlar
üzerinde durmakla yetinilebilir. Bunlardan
ilki, politik yay›n›n devrimci ajitasyon ve
canl› teflhirde nispeten zay›f kald›¤›
gerçe¤idir. Oysa olaylar›n ak›fl›na ba¤l›
olarak sistematik ve etkili bir devrimci
politik ajitasyon ile “suçüstü” anlam›nda
çok yönlü canl› teflhirler bu yay›n
organ›m›z›n temel ifllevlerinden biri
olabilmelidir. Devrimci ajitasyonun
aleyhine olarak geliflmelerin ve olaylar›n
sakin ve a¤›rbafll› yorumuna duyulan özel
e¤ilim ile teflhirde daha çok genel ve
soyut s›n›rlarda kalmak, halihaz›rda politik
yay›n organ›n›n önemli kusurlar›
aras›ndad›r.

Elbette geliflmeler temel noktalar
üzerinde sürekli olarak tahlil edilip
yorumlanacakt›r, bu da gazetenin temel
ifllevlerinden biridir. Fakat bunu sistematik
bir devrimci ajitasyon ifllevi ile
bütünlefltirmek, bu ikincisine gerekli
a¤›rl›kla yer verebilmek gerekir. Bu
çerçeve gazete burjuvaziye ve burjuva
iktidara, ve bu iktidar›n tüm uzant›lar›na
karfl› yarg›layan, itham eden ve suçlayan
bir dil kullanabilmeli ve bunu mücadele
ruhunu ve devrimci eylemi k›flk›rtan
tutumla birlefltirmelidir. Kelimenin bu
anlam›nda politik yay›n›n daha militan bir
söyleme ihtiyac› var. (Elbette bu,

halihaz›rda solda örnekleri bulunan ilkel
ve itici ç›¤›rtkanl›kla da
kar›flt›r›lmamal›d›r).

Teflhir plan›nda ise somut verilerden
yeterince yararlanamamak, bu çerçevede
teflhiri canl› ve carp›c› ö¤elere
dayand›ramamak, bu anlamda “suçüstü”
yapamamak, sorunu daha çok genel ve
soyut suçlamalar s›n›rlar›nda tutmak,
afl›lmas› gereken bir kusur olarak
durmaktad›r ortada. Burada bak›fl aç›s›ndan
kaynaklanan sorunlar kadar sözü edilen
türden bir teflhir malzemesinden, buna
yönelik bir çal›flma tarz› ve haz›rl›ktan
yoksunluk da belirgin bir rol
oynamaktad›r.

Partinin kitlelerle, özellikle de iflçilerle
iliflkileri gelifltikçe ve siyasal mücadelede
giderek daha etkin bir taraf haline gelmeye
bafllad›kça, kuflkusuz bu kusurlar daha
kolay afl›lacakt›r. Ve bugün bu aç›dan
art›k daha ileri bir noktaday›z. Politik
yay›n›n da parti çal›flmas›ndaki bu genel
geliflme ve büyümenin sa¤lad›¤›
olanaklardan güç alarak, ajitasyon ve teflhir
alan›nda sözü edilen kusurlar›n› daha
bilinçli bir tutumla geride b›rakmas›
gerekir. Somut teflhirler için siyasal yaflam›
daha dikkatli bir biçimde izlemeliyiz.
Düzen güçleri ve kurumlar› hakk›nda
sistematik biçimde bilgi toplamal›, bunu
giderek bir uzmanl›k ifli haline getirmeli
ve elde edilen malzemeyi etkili biçimde
kullanmay› ö¤renmeliyiz. Bizim art›k
generallerin, polis fleflerinin, medyadaki
sat›l›k kalemlerin ya da sendika
bürokratlar›n›n içyüzünü, salt düzenin
hizmetinde olduklar› genel gerçe¤i
üzerinden de¤il, fakat iliflki ve
ba¤lant›lar›n somut ve canl› sergilenifli
üzerinden ortaya koyabilmemiz gerekir.
(Bu tarz› yakalayabilmek ve bunda
yetkinleflmek, gelece¤in günlük devrimci
iflçi bas›n›na geçifli kolaylaflt›rmak için
bize ayr›ca gereklidir, zira bunsuz bir
günlük devrimci yay›n düflünülemez).

Politik yay›n›n bir baflka kusuru,
sosyalist propaganda alan›ndaki zay›fl›k
olarak kendini göstermektedir. Sosyalist
propaganda elbette olur olmaz genel ve
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soyut bir sosyalizm propagandas› yapmak
demek de¤ildir. Bu propagandadan çok
sloganlaflt›rma olur ve kendi bafl›na
herhangi bir somut etki yaratmaz. Sosyalist
propaganda, ele al›nan sosyal, politik,
ekonomik ya da kültürel her sorun
üzerinden kapitalizmin onulmaz
çözümsüzlü¤ü sergilenirken, bilimin ve
tarihin verilerinden yararlanarak
sosyalizmin bu ayn› sorunlardaki
çözümlerini anlafl›l›r ve ikna edici biçimde
ortaya koyabilmek demektir. Bu ise
sorunun öneminin fark›nda olman›n
ötesinde, sa¤lam bir bilimsel ve tarihsel
kavray›fl ve birikim gerektirir. Politik
yay›n›n bu alandaki zay›fl›¤›na daha
yak›ndan bak›ld›¤›nda, sorunun daha çok
buradan kaynakland›¤› görülür ve bu bizi
bir kez daha partide ideolojik, politik ve
kültürel düzeyi sistematik çabalarla
yükseltme sorununa getirir.

Halihaz›rda politik yay›nda ciddi dil
ve üslup sorunlar› da var. Tüm yay›n
organlar›m›zda oldu¤u gibi politik yay›nda
da aç›k ve anlafl›l›r bir dil ve üslup temel
önemde bir ihtiyaçt›r. Dolayl›, kar›fl›k ve
hatta karanl›k bir dil, ele al›nan sorunla
ilgili kafa kar›fl›kl›¤›n›n bir yans›mas›ndan
baflka bir fley olamaz. Marksistler taraf›nda
çokça kullan›lan bir ifadeyle, gerçekler
karmafl›kt›r, fakat özleri ayd›nlat›ld›¤›nda
basit ve anlafl›l›r hale gelirler, dolay›s›yla
onlar›n sade bir dille sunulmas›nda da
herhangi bir güçlük kalmaz. Tüm partililer,
fakat özellikle de do¤rudan emekçilere
hitap eden popüler yay›nlar›m›za katk›da
bulunan yoldafllar, sade, aç›k ve anlafl›l›r
bir dil kullanmak, süslü, özentili ve
ayd›nca anlat›m biçimlerinden özenle uzak
durmak için özel bir çaba harcamak
durumundad›rlar. Tüm ciddi devrimciler
süslü ve özentili anlat›m› küçümsemifl ve
afla¤›lam›fllard›r. Biz edebiyat yapm›yor
politik mücadele veriyoruz, dil ve üslup
sorunlar›nda bunu özenle ak›lda tutmal›y›z.
Komünist partisi iflçilerin partisidir;
iflçilere, emekçilere, ezilenlere, yani
toplumun kültürel bak›mdan en geri ve
güçsüz b›rak›lm›fl kesimlerine hitap
etmektedir. Onlar taraf›ndan kolay

anlafl›labilmesi, öteki fleyler yan›nda ayn›
zamanda sade, aç›k ve anlafl›l›r bir dil
kullanmas›na ba¤l›d›r. Politik yay›n için
bu sorun önemlidir, zira politik yay›n
s›radan emekçiye de ulaflt›r›lmas› gereken
ve ulaflt›r›lmaya da çal›fl›lan bir yay›n
organ›d›r.

Politik yay›n, estetik kayg›y› en çok
duymam›z ve görselli¤i amaca uygun
olarak en baflar›l› bir biçimde kullanmam›z
gereken yay›nlar›m›z›n bafl›nda
gelmektedir. Fakat yaz›k ki o bu alanda
halihaz›rda belirgin biçimde zay›f
kalmaktad›r. Resim ve desen kullanmakta,
özellikle de amaca en uygun biçimde
kullanmakta aç›k bir yetersizlik
sözkonusudur. Önemsemek sorunu kendi
bafl›na çözmeye yeterli olmamakla birlikte,
biz sorunun özel bir kayg›yla önemsenmesi
gerekti¤ini yine da vurgulamak istiyoruz.
Zira hep bu kayg›yla hareket edildi¤i
ölçüde, zamanla sorunun çözümünde
mesafe almak da kolaylaflacakt›r. Sorunu
çözümü için gerekli bir baflka husus,
gazetenin teknik yönden haz›rlanmas›n› bir
uzmanl›k sorunu haline getirmek, bu
alanda buna yetenek ve e¤ilim olarak en
yatk›n yoldafllar› istihdam etmek yoluna
gitmektir.

Son bir sorun politik yay›n›n etkin
da¤›t›m›d›r. Parti yay›nlar›n›n tiraj› parti
çal›flmas›n›n gidiflat›yla, partinin kitleler
içinde ve genel olarak siyasal yaflamda
etkinli¤i ile s›k› s›k›ya ba¤lant›l›d›r.
Dolay›s›yla sorunun kal›c› ve istikrarl›
çözümü, parti çal›flmas› ve etkisinin
büyümesindedir, kitlelerle ba¤lar›n
gelifltirilip güçlendirilmesindedir. Fakat bu
hiçbir biçimde bu alanda bir kolayc›l›¤a da
dayanak yap›lmamal›d›r. Politik yay›n›n
sat›fl›n› sistematik çabalarla yükseltmek,
bunun için bilinçli ve sorumlu bir çaba
içinde olmak, kendi bulundu¤u alana
politik yay›n›n da¤›t›m kanallar›yla ulafl›p
ulaflmad›¤›n› düzenli olarak denetlemek ve
ulaflmas›n› sa¤lamak, her partili komünistin
ve her örgütlü parti biriminin temel
önemde bir sorumlulu¤udur. Politik
yay›n›n ulafl›m ve etki alan›n› geniflletmek,
onun gitgide daha genifl iflçi, emekçi ve



devrimci çevreler taraf›ndan izlenmesini
sa¤lamak, bizi yay›n alan›nda politik
yay›n› aflan ad›mlara da daha çok
yaklaflt›racakt›r. Sözkonusu sorumluluk ele
al›n›rken bu asla unutulmamal›d›r.

Gençlik yay›n›: Tüm kesimleri

kucaklama sorumlulu¤u

Gençlik yay›n organ› son y›llarda
önemli ilerlemeler kaydetti. Düzenli bir
periyoda ve gençlik hareketinin sorunlar›
ekseninde bir yay›n çizgisine oturdu. Daha
güçlü ve zengin bir yay›n için eldeki
güçlerin daha etkili ve verimli bir
kullan›m› do¤rultusunda sürekli bir çaba
içerisinde. Da¤›t›m sorununda yeni
ad›mlar›n at›lmas› ve nispeten daha genifl
bir da¤›t›m düzeyine ulafl›lmas›, gençlik
yay›n›n›n bir baflka baflar›s› say›lmal›d›r.

Gençlik yay›n› belli konular üzerinden
de olsa zaman zaman baflar›l› bir teflhir ve
propaganda yürütebiliyor. Savafla,
militarizme ve kapsamda üniversite-
sermaye iflbirli¤ine yönelik yay›n› bunun
bir örne¤idir. Ayn› baflar› kültürel
dejenerasyona, burjuvazinin bu alandaki
kurum ve politikalar›na yönelik teflhirde de
kendini göstermektedir. Ayr›ca gençlik
yay›n› son derece isabetli bir tutumla
ulusal ve enternasyonal devrimci miras›n
propagandas›n› da önemsemekte, imkanlar›
ölçüsünde buna sürekli yer vermektedir.
Genel olarak zengin bir içerik kayg›s›,
gençlik yay›n›n bir öteki üstünlü¤üdür.

Fakat gençlik yay›n›n›n giderilmesi
gereken önemli kusurlar› da var. Bunlar›n
bafl›nda, halihaz›rda tümüyle de¤ilse bile
göze çarpan bir özel a¤›rl›kla üniversiteli
gençli¤e hitap eden bir yay›n olarak
ç›kmas›d›r. Bunun belli bak›mlardan bir
do¤all›¤› var kuflkusuz. Dar bir kesim
üzerinden de olsa gençli¤in bugün en çok
politize olmufl kesimi üniversite gençli¤idir
ve partinin gençlik çal›flmas› da büyük
ölçüde bu kesimde yo¤unlaflm›fl
durumdad›r. Fakat yol gösterici ve yön
verici bir organ olarak gençlik yay›n› bu
tek yanl›l›¤› kabullenmek yerine, bilinçli

bir tutumla üstüne gitmelidir. Baflta
liseliler olmak üzere öteki gençlik
kesimlerinin sorunlar›n› da içeren/iflleyen
bir yay›n çizgisi izlemelidir.

Baflta liseliler olmak üzere diyoruz,
zira bu kesimde özellikle son bir y›lda
belli ad›mlar at›lm›fl durumda. Gençlik
yay›n› bunlar›n daha da gelifltirilmesinde
yol gösterici ve teflvik edici olmal›d›r.
Liseli genç yoldafllar›n düzenli katk›s›n›
örgütlemeli, böylece onlar›n gençlik
yay›n›n› daha güçlü bir biçimde
sahiplenmelerini ve kullanmalar›n› da
sa¤lamal›d›r. Liseli gençlik üzerinden
meslek liseleriyle özel olarak ilgilenen bir
gençlik yay›n›, bu sayede emekçi gençlikle
ba¤ kurman›n verimli bir kanal›na da
nispeten kolayca ulaflm›fl olacakt›r. Semt
gençli¤i ile site ve atölyelerdeki iflçi
gençlik, gençlik yay›n› üzerinden ilgiye
konu edilmesi gereken öteki kesimlerdir.
‹flçi gençlik s›n›f çal›flmas› kapsam›nda
parti çal›flmas›n›n dolays›z konusu oldu¤u
için, gençlik yay›n› bu konuda kendisini
zorlayacak giriflimlerden geri durabilir.
Fakat yeni dönemde liseli gençli¤e ve
semt gençli¤ine gerekli ilgiyi yay›n çizgisi
üzerinden göstermek gelinen yerde art›k
ertelenemez bir zorunluluktur.

Buna son olarak, Avrupa’daki parti
taraftar› gençlikle kurulmas› gereken ba¤lar
eklenmelidir. Parti Avrupa’daki gençlik
çal›flmas›nda belli mesafeler alm›fl
durumda. Bu potansiyeli bilinçli bir
tutumla kucaklamaya çal›flmak, buradan
yazarlar ve muhabirler edinmek, bunlarla
daha düzenli iliflkilere girmek ve tüm
bunlara ba¤l› olarak Avrupa’daki
da¤›t›m›n› önemsemek, gençlik yay›n›n›n
önemli bir kayg›s› olabilmelidir.
Sa¤layaca¤› öteki yararlar yan›nda bu alan
yay›n organ› olarak onun ve genel olarak
komünist gençli¤in dünyaya aç›lmas› için
verimli bir kanal olabilir. Gençlik yay›n›,
halihaz›rdaki içeri¤i ile Avrupa’daki
Türkiyeli devrimci gençlerin de ilgisini
çekecek durumda. Bu onun için önemli bir
avantaj say›lmal›d›r. Onlardan alaca¤›
özgün katk›lar bu ilgiyi daha da
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güçlendirecektir.
Gençlik yay›n›n›n bir baflka temel

önemde eksi¤i, geçmifl y›llara göre bu
alanda bugün belirgin bir mesafe
katedilmifl olsa da, gençlik hareketinin
özgün sorunlar›n› ifllemede hala da yetersiz
kalabilmesidir. Bu belli sorunlar ve
gündemler üzerinden hali haz›rda baflar›yla
yap›lmaktad›r. Fakat bir dizi baflka sorun
hala da gerekli düzeyde bir yo¤unlaflmaya
konu edilememektedir. Gençlik hareketinde
sürmekte olan t›kan›kl›¤› k›rman›n çok
yönlü sorunlar›, bu çerçevede kitleselleflme
sorunu, örgütlenme sorunlar›, gençlik
hareketi içinde özel bir a¤›rl›¤› olan ve
önünü t›kayan reformizme karfl› etkili
mücadele, burada bu konuda ilk akla
gelenler. Gençlik yay›n› iyi bir haz›rl›kla
bu sorunlar›n üzerine gitmeyi baflarabilirse
e¤er, inan›yoruz ki bu onu özel bir ilgi
konusu haline getirecek, gençlik hareketi
içinde ona kendine özgü bir yer
kazand›racakt›r.

Görsel yönden gençlik yay›n›n›n da
hala ciddi yetersizliklerle yüzyüze
bulundu¤unu da bu arada hat›rlatm›fl
olal›m. S›k s›k biçim de¤iflikli¤ine gitmek
durumunda kalmaks›z›n, bu alandaki
sorunlara iyi düflünülmüfl kal›c› çözümler
bulmak gerekir.

Birikmifl olanaklar› da düflünüldü¤ünde
gençlik yay›n› karfl› karfl›ya bulundu¤u bu
yetersizlikleri kolayca aflabilecek bir
durumdad›r. Muhtemelen onu en çok
zorlayacak konu, gençlik hareketinin
sözünü etti¤imiz sorunlar›d›r. Bu sorunlara
yönelik özel bir haz›rl›k vurgumuz
nedensiz de¤ildir; zira bu sorunlardan geri
durman›n gerisinde, biraz da bu konularda
yeterli aç›kl›ktan yoksunluk ile aç›kl›¤a
kavuflmadaki zorlanmalar var. Nitekim
örgütlenme sorunlar› üzerinden bu aç›kça
görülebiliyor da. Bu konuda partinin
yard›m›na ihtiyaç var kuflkusuz. Genç
yoldafllar parti yönetimiyle verimli bir
diyalog ve tart›flma girerler ve bunu da
kendi cephelerinden bu sorunlar üzerinde
özel bir yo¤unlaflma ile birlefltirirlerse,
düflünsel planda çözüme

kavuflturulamayacak bir sorun kalmad›¤›n›
göreceklerdir.

Bültenler: Kitle çal›flmas›n›n

etkili araçlar›

Yak›n zamanda bültenler konusunda
Ekim’de de¤erlendirmeler yay›nland›¤› için,
burada kendimizi temel önemde baz›
noktalar›n alt›n› bir kez daha çizmekle ve bu
alandaki baz› yeni görevlere iflaret etmekle
s›n›rlayaca¤›z daha çok.

Bültenler bizim için s›radan iflçiye,
emekçiye ya da ö¤renciye seslenmenin
popüler araçlar›d›r. Tüm deneyimimiz
gösteriyor ki, amaca uygun kullan›lmak
kayd›yla bunlar fazlas›yla yararl› ve ifllevsel
araçlard›r. Yay›n cephesinde popüler bültenler
prati¤i bizim için çok yeni bir giriflim de¤il,
geçmiflte de çok say›da iflçi, kamu ve ö¤renci
bülteni ç›kard›¤›m›z oldu. Ama denebilir ki
ilk kez bu araçlar› bu denli ifllevsel biçimde
kullanabiliyoruz. Bu, edindi¤imiz genel
deneyimini yan›s›ra kitle çal›flmam›z›n
katetti¤i mesafeyle ve bu çerçevede
bültenlerin bu çal›flman›n organik bir parças›
olabilmesiyle ba¤lant›l› bir sonuçtur.

Bültenler s›radan iflçiye seslenmenin
araçlar› oldu¤una göre, içeri¤inden diline ve
üslubuna kadar bunu gözeten bir tarzda
ç›kar›lmak durumundad›rlar. Sade ve anlafl›l›r
dil, gerçeklerin aç›k ve çarp›c› sunuluflu, k›sa
ve özlü seslenebilme, görsel düzenelemede
rahatl›k ve çekicilik vb., bültenler için
özellikle gereklidir. Gerçekleri s›radan iflçinin
anlayabilece¤i bir sadelikle sunmak ile geri
iflçinin seviyesini gözetmek ad› alt›nda
konuyu afl›r› basitlefltirip baya¤›laflt›rmak, iki
ayr› fleydir. S›radan bir iflçiye bile biz kendi
devrimci bilinç düzeyimiz üzerinden
seslenece¤iz, fakat bunu onun anlayabilece¤i
bir biçimde yapmaya da özen gösterece¤iz.

Bültenlerin en temel hedeflerinden biri,
seslendikleri alanda iflçiler taraf›ndan
sahiplenilmelerini baflarabilmektir. ‹flçiler
bültenleri kendilerine ait yay›nlar olarak
görebilmelidirler. Bu hedefe ulaflmak,
çal›flman›n genel baflar›s›n›n yan›s›ra,
bültenlerin izleyece¤i yay›n çizgisiyle de s›k›
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s›k›ya ba¤lant›l›d›r. Bültenlerde iflçilerin
katk›lar›na (onlardan al›nacak yaz›, haber-
yorum, mektup vb.) düzenli olarak yer
vermek, çal›flma koflullar›n›, iflçilerin
sorunlar›n›, mücadelelerini, sendikal
durumu vb., tek tek fabrikalar ya da bazen
iflkolu üzerinden düzenli olarak yans›tmak,
iflçilerin bültenlere ilgisini güçlendirecek
ve sahiplenmelerini kolaylaflt›racakt›r.

‹flçilerin çal›flma ve yaflam koflullar› ile
gündelik tepki ve mücadelelerinin en genifl
biçimde yans›yabilece¤i araçlar bültenler
oldu¤una göre bu konuda yeterince cömert
davran›lmal›d›r. Fakat öte yandan, her say›
mutlaka s›n›f hareketinin ve toplumun o
dönem öne ç›kan en önemli birkaç sorunu
neyse bunlara iliflkin e¤itici/bilinçlendirici
yorumlara da mutlaka yer verilebilmelidir.
Baflka türlü bültenler iflçilerin bilincini
ilerletme rolünü gere¤ince oynayamazlar.
Bültenlerin baflar›s› biraz da bu dengenin
nas›l ve ne ölçüde sa¤lanabilece¤ine
ba¤ld›r. ‹flçiler bültenlerde hem dolays›z
olarak kendilerini ve hem de bu vesileyle
kendilerinden öteye bütün bir iflçi s›n›f›n›
ve toplumu, buna iliflkin sorunlar› ve
gerçekleri bulabilmelidirler.

Parti çal›flmas›n›n bugünkü
koflullar›nda bültenler mutlak biçimde en
az ayda bir ç›kabilmelidirler. Ayl›k
periyoda oturamayan bir bülten, umulan
asgari yarar› da sa¤layamayacakt›r.
Herhangi bir çal›flma alan› bunu baflaracak
olanaklardan yoksunsa e¤er, bülten arac›n›
gündeme getirmemelidir. Fakat ayl›k
periyotlara oturmak yaln›zca ilk ad›mdaki
hedeftir, ard›ndan 15 günlük periyotlara
geçifl hedeflenmelidir ve bu konuda fazla
da gecikilmemelidir. Zira bültenlerle
iflçilerin duyarl›l›¤›n›, bilincini ve giderek
eylemini gelifltirmek istiyorsak e¤er, daha
s›k seslenebilmeyi de baflarabilmek
durumunday›z. Hedeflenen amaçlara
ulafl›lmas› böylece çok daha
kolaylaflt›racakt›r.

15 günlük periyoda oturman›n bugünkü
koflullarda bir güçlü¤ü olabilece¤ini de
sanm›yoruz. (Gerekirse bununu için sayfa
say›s›n› düflürmek ve görselli¤ini art›rmak

yolun gidilir.) Hiç de¤ilse bültenlerin
ç›kt›¤› alanlarda, partinin güçleri,
olanaklar› ve iflçi iliflkileri bunu olanakl›
k›lacak düzeydedir. Tüm sorun, daha
örgütlü ve planl› bir biçimde hareket
etmek ve elbette bu arada tempoyu
h›zland›rmakt›r. Teknik olanaklar partinin
katk›lar›yla daha da güçlendirilebilir,
sorunun geriye kalan›n› çözmek ise ilgili
parti komitelerinin iflidir. 15 günlük
periyodun da¤›t›m aç›s›ndan güçlükler
ç›karabilece¤i, zaman›n eldeki her bir
say›y› tüketmeye yetmeyebilece¤i
söylenebilir, nitekim söyleniyor da. Biz ise
bunun bir organizayon ve tempo sorunu
oldu¤u inanc›nday›z. (Çal›flman›n nispeten
daha iyi durumda oldu¤u bir iki bölgenin
15 günlük periyodu denemesi, bu konudaki
güçlükleri ve sorunlar› daha somut olarak
görüp de¤erlendirmemizin en kestirme
yoludur her halde.)

S›radan iflçiye hitap ediyor olmalar›
bülten yaz›lar›n›n kaleme al›n›fl›nda bir
üstünkörülük yaratmamal›d›r. Tam tersine,
tam da s›radan iflçiye hitap etti¤i için,
yaz›lar› dikkatli ve özenli bir dille kaleme
almak, k›sa ve özlü ifadeler kullanmak,
yaz›y› mümkün mertebe k›sa tutmak ve
bunun için emek harcamak vb. gereklidir.
‹flçilerin kendi geri düzeylerinden
yapt›klar› katk›lar da dikkatli bir
redaksiyona tabi tutulmal›, aç›k ve anlafl›l›r
hale getirilmelidir, elbette düflünce ve
duygular›n özünü bozmaks›z›n. Ayn›
flekilde iflçilerin gerili¤i görselli¤i
küçümsemeyi de¤il, tersine özel bir
çabayla önemsemeyi gerektirir. Zira ço¤u
kere yaz›larla anlatmakta güçlük
çekebilece¤imiz baz› fleyleri çarp›c› bir
resim, desen ya da bir yerlerden
al›nm›fl amaca uygun bir karikatürle çok
daha kolay anlatabilece¤imizi
unutmamal›y›z.

‹flçi bültenlerini iflçilere hitap eden ve
flu veya bu temel konuda onlar›n siyasal
s›n›f bilincini gelifltiren popüler broflürlerle
birlefltirmek durumunday›z. Bu, partide
y›llard›r konuflulan fakat henüz bir sonucu
olmayan bir sorun olageldi. Ne var ki
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ihtiyaç keflfin oldu¤u kadar çözümün de
anas›d›r. Partinin s›n›f çal›flmas›nda
katetti¤i mesafeye ba¤l› olarak bu sorun,
popüler broflürler, ilk kez olarak bizim için
bu denli yak›c› bir ihtiyaç haline gelmifl
bulunuyor. Bu, onun çözümüne de her
zamankinden daha yak›n oldu¤umuz
anlam›na gelir. Parti önümüzdeki k›sa
dönem içinde bu konuda gerekli
planlamalara giderek bu do¤rultuda baz›
ilk giriflimleri gündemine almak
zorundad›r.

Bu kapsamda bir baflka sorun fabrika
bültenleridir. Bunun için henüz erken
oldu¤u, fabrika bülteni girifliminin bir
fabrikadaki çal›flmay› güçlendirmekten çok,
karfl› sald›r›y› zamans›z olarak davet
ederek iflimizi zora sokaca¤› söylenebilir.
Yine de biz sorunu burada ortaya atm›fl
olal›m; zira bu sorun er-geç gündemimize
gelecektir ve biz hiç de¤ilse düflünsel
planda buna daha bugünden haz›rlanmaya
bakmal›y›z. ‹çerden fabrika bültenlerine
geçemedi¤imiz sürece de d›flardan ama tek
tek fabrikalara seslenen özel bildiriler ya
da bir bölgedeki yoldafllar›n önerdi¤i gibi
bülten özel say›lar› uygulamas›na gerekli
a¤›rl›¤› vermeliyiz. (‹lgili yoldafllar bunu
tek tek fabrikalardan çok, önemli
geliflmeler karfl›s›nda bültenin toplam hedef
kitlesine zaman›nda seslenebilmek üzere
öneriyorlar, ki bu da gözetilmesi gereken
önemli bir ihtiyaçt›r.)

Yay›n cephesindeki öteki

baz› sorunlar

Kitaplardan bafllayal›m ve öncelikle
son birbuçuk y›lda kitap yay›n›nda
gereksiz bir aksama yafland›¤›n› belirtelim.
Dolay›s›yla bir dizi konuda yeni
kitaplaflt›rmalara gitmek ve böylece
partinin düflünsel birikimine rahat
ulafl›lmas›n› sa¤lamak, gündemdeki acil
ifllerden biridir. Bu çerçevede parti
birimlerinin ve militanlar›n›n önünde ise,
yeni-eski ayr›m› yapmaks›z›n kitaplar›m›z›n
en etkin ve yayg›n da¤›t›m›/sat›fl› için özel
bir çaba sarfetmek görevi durmaktad›r.

Birçok yoldafl kendi kiflisel deneyimi
üzerinden bile kitaplar›m›z›n parti saflar›na
yeni devrimci militanlar kazand›rmada
oynad›¤› özel rolü bilir. Buna ra¤men bu
soruna gerekli önemin verilmemesi,
sorunun ola¤an da¤›t›m kanallar›yla s›n›rl›
görülmesi, kitap sat›fl›n›n t›pk› yay›n sat›fl›
gibi siyasal çal›flman›n bir boyutu
oldu¤unun gözden kaç›r›lmas›, h›zla geride
b›rak›lmas› gereken zaaflar say›lmal›d›r.

Anlams›z bir ihmale konu olan
sorunlardan biri de elektronik iletiflim
kanallar›n›n henüz etkin bir biçimde
kullan›lam›yor olmas›d›r. Belli
müdahalelerle k›sa zamanda çözelebilecek
olan bu sorun, gere¤ince kullan›lmas›
durumunda partinin propaganda gücüne
önemli bir boyut ekleyecektir. Elektronik
iletiflim kanallar› her alanda ve her
biçimiyle kullan›lmald›r, fakat özellikle de
partinin dolays›z seslenifli için. Buna
özellikle vurgu yap›yoruz, zira bu
halihaz›rda en çok ihmal edilen, oysa en
çok etkisi olacak yöntemdir. Parti ad›na
düzenli olarak bu kanaldan kamuoyuna
seslenmenin apayr› bir propaganda de¤eri
ve etkisi vard›r. Bu partiyi bir dizi önemli
konuda düzenli olarak görüfl aç›klamaya da
yöneltecektir.

San›yoruz en çok merak edilen
konulardan biri partinin gündeminde bir
teorik dergi yay›n›n olup olmad›¤›d›r. Hiç
de¤ilse bugün için gündemimizde böyle bir
sorun bulunmad›¤› söylemek
durumunday›z. Bu elbette teorik çal›flman›n
gündemimizde olup olmamas›ndan tümüyle
farkl› bir fleydir. Tersine, teorik çal›flman›n
ve bunun uzant›s› olarak sistematik bir
ideolojik mücadelenin önemi günden güne
artmaktad›r ve parti kongre sonras›
dönemde bu konuda zay›f kalm›flt›r. Bu
zay›fl›¤› geride b›rakman›n, en öncelikli
konular üzerinden teorik çal›flmaya
yo¤unlaflman›n zaman› gelmifltir art›k.
Fakat bunun tafl›y›c›s› olarak bir teorik
dergiye bugün için ihtiyaç yoktur. Geçmifl
deneyimlerimiz göstermifltir ki, ciddi bir
teorik dergi, özellikle bu alana ayr›lm›fl
yeterli say›da kifliden oluflan istikrarl› bir
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ekip iflidir. Bizde ise bu tür bir özel
istihdam bugün için amaca uygun de¤ildir.
Bu durumda teorik çal›flma ürünlerinin
sunumu için ya mevcut yay›nlar›m›zdan
yararlanaca¤›z, ya da kitap ve broflürlere
baflvurmak yoluna gidece¤iz.

Son bir sorunla bitirmek istiyoruz. Bu,
günlük devrimci iflçi bas›n›na geçifltir.
Kuflkusuz parti bugün bundan henüz çok
uzakt›r. Ama yol yürüdü¤üne, sürekli
olarak ileriye do¤ru yeni ad›mlar att›¤›na
ve bugünü kadar baflaramad›¤› bir dizi ifli
baflarabilir hale geldi¤ine göre, zamanla
günlük devrimci bas›na geçebilecek
geliflme düzeyine de ulaflacak demektir.
Bunu soyut olarak hayal etmiyoruz, orta
vadede somut olarak hedefliyoruz da. Bir
dizi alanda, fakat özellikle de yay›n
cephesinde, kendimizi buna bugünden
haz›rlamak durumunday›z. Unutmayal›m;
burada yay›n cephesi üzerinden ortaya
konulan hedef ve görevler do¤rultusundaki
her ciddi ad›m, bizi günlük bas›na da daha
çok yak›nlaflt›racakt›r.

Yine de bu konuda yan›lg›ya
düflmemek için hat›rlatmam›z gereken baz›
noktalar var. Dünya devrimi deneyimleri
günlük iflçi bas›n›n›n ya bar›flç›l ortamda
geliflen güçlü bir iflçi hareketine (örne¤in
birinci emperyalist savafl öncesi dönemde
Almanya’da ve öteki bir dizi Avrupa
ülkesinde), ya da s›n›f hareketindeki
devrimci bir yükselifle dayanarak (örne¤in
1912-14 Rusya’s›, Bolfleviklerin Pravda
deneyimi) ortaya ç›k›p yaflayabildi¤ini
göstermektedir. Bar›flç›l politik ya da
militan devrimci, ama herhalükarda
güçlenen ve elbette s›n›f partileriyle hiç
de¤ilse belli s›n›rlarda bulaflabilmifl bir iflçi
hareketi, ifllevsel bir günlük iflçi bas›n›n›n
yaflama zeminidir, deneyimler bunu
gösteriyor.

Bir de Türkiye’nin yak›n dönem
deneyimleri var. Günlük Kürt bas›n›,
gerilla hareketi güçlü bir halk hareketi
deste¤ini arkas›na ald›ktan sonra olanakl›
olabildi ve bu çerçevede son derece ifllevli
de oldu. Bu mücadelenin yaratt›¤›
birikimledir ki bugün hala yaflayabiliyor,

art›k devrime ve kurtulufla de¤il de
teslimiyete ve tasfiyeye hizmet etti¤i
halde. Zira devrimci dönemin yaratt›¤›
kitle deste¤i tüm erozyona ra¤men önemli
ölçüde korunuyor. Bu arada s›rt›n› Kürt
burjuvazisine dayaman›n sa¤lad›¤› çok
yönlü olanaklar› da buna eklemek gerekir.
(Bu yeni sosyal dayanak, kitle deste¤inin
yitirilmesi durumunda bile ticarileflerek de
olsa günlük Kürt bas›n›n›n yaflabilece¤i
anlam›na geliyor, fakat bu art›k tümüyle
baflka bir fley olacakt›r.)

Bir de reformist sol günlük bas›n
örne¤i var. Bu deneyim bizim için fazlaca
bir anlam tafl›m›yor, ya da ancak tersinden
bir anlam tafl›yabilir. Reformist sol bas›n
kitlelerin deste¤inden ve mücadelenin
olanaklar›ndan çok, bugünün Türkiye’sinde
genel olarak reformizmi güçlendiren
zeminden güç al›yor. Geçmiflten devral›nan
yorgun ve y›lg›n bir küçük-burjuva kitle
ile devrimci hedeflere dayal› bir
mücadeleden bilinçli bir tutumla uzak
duran bir grup ileri iflçi ve emekçi, bu tür
bir giriflimin kitle taban›n› oluflturuyor. Bu,
Kürt bas›n› d›fl›nda solda tek günlük
gazete olman›n avantaj› ile de birleflince,
günlük reformist gazete iyi kötü yay›n
yaflam›n› sürdürüyor.

Biz bu türden özel ve devrimci aç›dan
anlams›z etkenlere bel ba¤lamayaca¤›m›za
göre, kendi günlük devrimci iflçi
bas›n›m›z› s›n›f ve kitle hareketindeki
geliflmeler ile partinin s›n›f ve kitleler
içindeki devrimci çal›flmas›n›n sa¤layaca¤›
olanaklar üzerinden düflünmek
durumunday›z. Bu nesnel ve öznel
koflullar›n belli s›n›rlar içinde kesiflti¤i bir
evre, günlük komünist iflçi bas›n›n da
do¤umunu iflaretleyecektir. Nesnel olan
bize ba¤l› olmad›¤›na göre, biz sürecin
bize ba¤l› alan›na tüm gücümüzle
yüklenmeye bakmal›y›z. Her alandaki
görev ve sorumluluklar›m›za ne denli etkin
bir biçimde sahip ç›karsak, akan zaman
bizi bir dizi baflar›n›n yan›s›ra günlük
devrimci iflçi bas›n›na da o kadar çok
yak›nlaflt›racakt›r.

EK‹M
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Kadro niteli¤inin gelifltirilmesi ve kitle
iliflkilerinin örgütlenmesi üzerine

Son 2-3 y›lda birçok bak›mdan önemli
mesafeler ald›k. Partimizin çeflitli alanlarda
yaflad›¤› bu geliflme de¤iflik vesilelerle
yay›nlar›m›zda iflleniyor. Bu, en son olarak,
birer kampanya olarak örgütlenen seçimler, 1
May›s ve NATO Zirvesi dönemlerinin siyasal
çal›flmalar› üzerinden yap›ld›. Bu
de¤erlendirmelerde, yaflanan zay›fl›k ve
yetersizliklerden ikisi hakl› olarak öne
ç›kar›lmaktad›r. Birincisi partili güçlerin
yetkinleflmesi, bir di¤er ifade ile her düzeyde
faaliyeti çekip çevirebilme niteli¤inin
kazan›lmas› anlam›nda kadrosal geliflme,
ikincisi de kitle iliflkilerinin örgütlenmesidir.

Birbiriyle s›k› s›k›ya iliflkili bu
zay›fl›klar›n afl›lmas› gelinen yerde yak›c› bir
önem tafl›maktad›r. Ya bu sorunlar› aflma
plan›nda h›zla mesafe alacak, böylece bugüne
kadar yarat›lan birikimleri sa¤lam bir
örgütsel niteli¤e kavuflturaca¤›z; ya da,
örgütsel güçlenme plan›nda yaflad›¤›m›z
s›k›nt›lardan kurtulamayacak, dolay›s›yla
genel politik faaliyette ve taktik
politikalar›m›z› prati¤e geçirmekte
yakalad›¤›m›z düzeyi ve elde edilen
kazan›mlar› daha ileriye tafl›yamayaca¤›m›z
gibi korumakta bile zorlanaca¤›z.

Parti yeralt› örgütlerinin sorun

ve sorumluluklar›

Önümüzdeki sorunlar, partimizin tüm
güçlerinin yetenek, kapasite ve çabalar›n›
ortaya koymalar›n› bir zorunluluk haline
getirmektedir. Sorun hiçbir flekilde salt
yeralt› parti örgütlenmesinin kendi içinde
geliflmesi ve güçlenmesi de¤ildir. Gerek son
y›llar›n toplumsal siyasal atmosferi, bu
çerçevede nesnel zorluklar, gerekse partimizin
yaflad›¤› süreçler, bu çerçevede öznel
koflullar, yeralt› örgütlerimizin kendilerini
üretip gelifltirmelerini eskisiyle

k›yaslanmayacak ölçüde zorlanmalarla
yüzyüze b›rakm›flt›r. Bu zorlanmalar yeri
geldikçe aç›k tart›flmalara da konu
edilmektedir.

Tüm bu zorlanmalara karfl›n yeralt›
örgütlerimiz, çal›flma bölgelerinde asgari
ölçülerde anlaml› bir pratik sergileyebildiler.
‹llegal siyasal faaliyetin bir yana b›rak›ld›¤›
günümüz koflullar›nda, yerel örgütlerimiz
tersine faaliyetlerini güçlendirerek
sürdürdüler. Seçimler, 1 May›s ve NATO
gündemleri üzerinden etkin bir pratik-politik
faaliyet sergilendi. Politik kitle çal›flmas›nda
yaflanan tüm zorlanmalara ra¤men iflçi
s›n›f›n› eksen alma, içerden fabrika çal›flmas›
yürütme ›srar› ve çabas›nda bir zay›fl›k
yaflanmad›. Genel ve özgün sorunlar ›srarla
iflçi ve emekçilerin gündemine tafl›nmaya
çal›fl›ld›. Bunun baflar›l› bir kitle çal›flmas›
prati¤i olarak kendini gösterdi¤ini elbette
iddia etmiyoruz. Zira sorun özünde, legal ve
yar›-legal yol, yöntem, araç ve biçimlerin
kullan›labilmesi alan›nda de¤il, böyle bir
faaliyeti baflar›yla yürütebilecek kadrolara
sahip olup olmamakla, bu aç›dan kadrolaflma
sorunuyla ilgilidir.

‹llegal parti örgütlerinde çal›flan kadro ve
militanlar›n faaliyetin çok yönlü ihtiyaçlar›n›
karfl›layabilmeleri, özellikle de güçlü bir
politik kitle çal›flmas› yürütebilmeleri, ve
nihayet, parti çeperinin örgütlenmesi
ihtiyac›n› karfl›layacak yetkinli¤e ulaflmalar›,
geliflkin bir politik faaliyet kapasitesiyle
birlikte çok yönlü bir e¤itimi
gerektirmektedir. Zorland›¤›m›z alan,
öncelikle faaliyet kapasitesini gelifltirecek
imkanlardan ve uygun güçlerden
yoksunluktur. Bu sorunun giderilmesine
yönelik merkezi düzeyde önlemler
al›nmaks›z›n, gelinen yerde olanaklar›n ve
güçlerin de¤erlendirilmesinde tercih
de¤iflikli¤ine gidilmeksizin, yer alt›
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örgütlerimiz pay›na yaflanan sorunlar›n
afl›lmas›nda hep bir s›n›rl›l›k, yavafll›k ve
zorlanma yaflanacakt›r. Kuflkusuz bu
söylenenler, verili nesnel ve öznel
koflullardan ba¤›ms›z de¤erlendirilmemelidir.

Özellikle politik kitle çal›flmas› ve parti
çeperinin örgütlenmesi alan›nda illegal
örgütlerimizin kapasitelerini
gelifltirebilecekleri, gelifltirmek bir yana
mevcut kapasitelerini ortaya koyabilecekleri
aç›l›mlar yap›ld›¤›nda, kadrolar›n çok yönlü
e¤itimi, bir di¤er deyimle kadrolaflma
alan›nda da çok daha h›zl› mesafeler
alabilece¤iz. Partimizin kurulufl aflamas›nda
yasland›¤› örgütsel omurgan›n oluflumu
süreci, bunun dolays›z bir göstergesidir. Ve
bu ayn› zamanda illegal-ihtilalci bir örgütsel
omurgaya ulaflman›n yolunu gösteren bir
örnek olarak, bugünkü sorunlar›m›z›n
çözümüne de ›fl›k tutmaktad›r.

Mevcut tablomuz üzerinden somutlayal›m.
‹ki alan üzerinden yüklendi¤imiz
yerelliklerde, parti faaliyeti ancak siyasal
s›n›f çal›flmas›n›n genel hedefleri,
yönelimleri, taktik politikalar› plan›nda bir
bütünlük arzetmektedir. Bunun d›fl›nda
yerelliklerde örgütsel geliflme ile taktik
politikalar› özgüllefltirme aç›s›ndan,
birbirinden ba¤›ms›z iki ayr› çal›flma
sözkonusudur. Çal›flmay› temelde legal, bir
parça da yar›-legal araç, yol ve yöntemlerle
yürüten aç›k çal›flma birimlerinden ba¤›ms›z
olarak, illegal parti örgütlerimiz de illegal
biçimlerin yan›s›ra legal, yar› legal araç, yol
ve yöntemleri de kullanmaya çal›fl›yorlar.

Bu tarz›n kendisi yeralt› örgütlerinin legal
ve yar› legal araç, biçim, yol ve yöntemleri
kullanmas›nda do¤al olarak bir s›n›rl›l›k
yaratacakt›r. Zira illegal örgüt birimlerinin
kendi yerelliklerinde legal ve yar› legal
biçim ve araçlarla yürütecekleri faaliyet, aç›k
birimlerimiz taraf›ndan yürütülen faaliyetten
baflka bir fley de¤ildir. Örne¤in, herhangi bir
faaliyet alan›nda bulunan yeralt› örgütümüz
güçlü bir siyasal s›n›f çal›flmas› örgütlemeye
kalkt›¤›nda, illegal faaliyet ve
örgütlenmesinin yan› s›ra do¤al olarak daha
aç›k çal›flacak birimler, alt örgütler kurmaya,
bugün daha çok aç›k birimlerimizin
kulland›¤› araçlar› ve olanaklar› benzer bir
flekilde kullanmaya çal›flacakt›r. Örgütlenme

sözkonusu oldu¤unda bu bir fabrika
komitesidir, sendika ve kitle örgütleri içinde
çal›flma yürütecek oluflumlard›r, bir
platformdur, bir kitle örgütüdür ya da
vitrinde bizi temsil eden bir aç›k birimidir.
Araçlar, yol ve yöntemler söz konusu
oldu¤unda bu bir yasal gazetenin, bildiri,
broflür ve bültenin kullan›m›d›r, aç›k bir kitle
etkinli¤idir, bir kitle gösterisidir vb.

Oysa, zaten yer alt› örgütümüzün temelini
tutan il alt komitelerimizin faaliyet
alanlar›nda ve onlardan ba¤›ms›z olarak,
partinin aç›k birim ve kolektifleri arac›l›¤›yla
yap›l›yor bunlar. Yerellerdeki faaliyetimiz
organik bir bütünlük kazanamad›¤›
koflullarda, legal, yar› legal araç, yol ve
biçimlerle sürece müdahil olmaya çal›flan
illegal örgütlerimiz ile aç›k birim ve
kolektiflerimiz aras›nda sorunlar›n ortaya
ç›kmas› da kaç›n›lmazd›r.

Bugünkü koflullarda kimli¤ini aç›k çal›flma
içinde kazanan güçler ile illegal örgütsel
zeminde flekillenen güçlerin prati¤e, taktik
politikalar›n prati¤e geçirilmesine, yerellerde
özgüllefltirilmesine, örgütlenmeye, özellikle
iliflkilerin örgütlenmesine, hatta örne¤in
sendikal çal›flmaya bak›fl›, bunlar›
pratiklefltirmesi aras›nda anlay›fl farklar›
ç›kabilmektedir. Bu bir yerde do¤ald›r da;
zira bugünkü kadro gerçe¤imiz çerçevesinde,
illegal zeminde faaliyet yürütenlerin öncelikli
ihtiyaçlar bak›fl› ve bunlara yan›t verme
çabas› ile, legalite içinde flekillenen ve
faaliyeti bu alandan yürütenlerin alg›s› ve
çabas› ister istemez bir aç› oluflturacak, bu
ise pratikte baz› sorunlara yolaçabilecektir.
Nitekim s›n›rl› deneyimler buna tan›kl›k
etmektedir. Böylesi sorunlar›n ç›kmamas›n›n
güvencesi, bir kez daha tüm çal›flmay›
kendisinde merkezilefltiren güçlü bir parti
örgütlenmesi, sa¤lam bir örgütsel omurga, bu
omurgay› oluflturan yeterli nicelik ve nitelikte
kadrolard›r.

‹mkans›zl›klar ve s›n›rl›l›klar ne olursa
olsun, bugün yeralt› parti örgütlerimizin
önünde bir tarz de¤iflikli¤i sorunu oldu¤una
kuflku yok. Yukar›da söylenenler bunu hiçbir
biçimde karartmamal›d›r. Söz konusu sorun
teknik alandaki tüm zorluklara ra¤men etkili
bir politik kitle çal›flmas› yürütebilmek,
böylece faaliyet kapasitesini baflar›l› bir
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flekilde ortaya koymak ve gelifltirmektir. Bu
aç›dan bak›ld›¤›nda, legal, yar›-legal araç
biçimlerin kullan›m› sorunundan önce ve
özellikle s›n›rl› hareket zemininde bile kitle
iliflkilerini gelifltirip parti çeperi olarak
örgütlemenin çaresine bakmak sorunuyla karfl›
karfl›yay›z. Yeralt› parti örgütlerimizin
hareket s›n›rlar›n›n fazlas›yla dar oldu¤u,
neredeyse her yoldafl›m›z›n fabrikalardan
içerden çal›flmaya yönlendirildi¤i bugünkü
koflullarda, kitle iliflkilerini düzenli bir ilginin
konusu etmek, bölgesinde, mahallesinde,
fabrikas›nda kitle iliflkileri içinde dört dönen
bir tarz tutturmak, özellikle zaman sorunu
nedeniyle gerçekten ola¤anüstü bir çabay›
gerektiriyor. Ve yer alt› örgütlerimizde
çal›flan yoldafllar›m›z›n önünde, bu tür bir
çabay› gösterip gösteremeyecekleri sorusunu
pratikleriyle yan›tlamak görevi duruyor.
Sorunun olumlu yan›tlanmas›, illegal alandan
partinin çevre-çeper örgütlenmesinde mesafe
almam›z› da beraberinde getirecektir.

Birikimlerin güvenceye al›nmas›,

güçlerin yetkinlefltirilerek kazan›lmas›

Bunlar›n d›fl›nda, kadrolaflma ve kitle
iliflkilerinin örgütlenmesi gibi örgüt alan›na
giren sorunlar, esas olarak partinin aç›k
alandan yürütülen faaliyetinin birikimleri
üzerinden tart›fl›labilir. Zira sözkonusu
güçlenme esas olarak aç›k alan faaliyeti
üzerinden sa¤land› ve bugünkü koflullarda en
iyi de burdana sa¤lanabilir. Partimizin
örgütsel planda bir yeniden infla sorunuyla
yüz yüze kald›¤› koflullarda bir faaliyetin
a¤›rl›k merkezinin de¤iflmesinden ötürü,
geliflmenin de daha aç›k çal›flma üzerinden
sa¤lanmas›nda anlafl›lmayacak bir yan yok.
Böyle bir zorunluluk durumunda, olanaklar›n
ve güçlerin de¤erlendirilmesinde de paralel
bir tercih sözkonusu olacakt›r. Bugün s›k s›k
ifade edilen birikimler önemli ölçüde böyle
bir faaliyet üzerinden sa¤lanm›fl, güçler de
önemli ölçüde bu faaliyet üzerinden
kazan›lm›flt›r. Elbette niteliklerini de bu
alan›n özgünlükleri belirleyecektir.

Do¤ald›r ki kadrolaflma, kadro niteli¤inin
gelifltirilmesi, bu çerçevede bir örgütsel
güçlenme ihtiyac›ndan söz edildi¤i bir
durumda, öncelikle partinin bugüne kadarki

faaliyetiyle yaratt›¤› birikimler ve kazan›lan
güçler veri al›nacakt›r. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda, siyasal s›n›f çal›flmam›z›n
a¤›rl›k merkezini illegal örgütsel alana
kayd›rmak sorunu, kendini çok daha acil bir
ihtiyaç olarak dayatmaktad›r. Zira nesnel ve
öznel koflullar üzerinden tan›mlanan iki temel
yetersizli¤i gidermenin çözüm yolu buradan
geçmektedir. Bu, daha önce, parti faaliyet ve
örgütlenmesinin yerel planda da organik
bütünlü¤e kavuflturulmas› olarak
tan›mlanm›flt›r. Dolay›s›yla bu konunun
ayr›nt›lar›na girmek yerine kadro alan›nda
nitel geliflme ile kitle iliflkilerinin
örgütlenmesi aras›nda bugün neden yak›n
bir iliflki oldu¤una bakmak daha yararl›
olacakt›r.

Halihaz›rda parti saflar›ndaki güçlerin
marksist-leninist bir formasyon edinmesi
kendini yak›c› bir ihtiyaç olarak
hissettirmektedir. Fakat kadrolaflma plan›nda
nitel geliflmenin bundan daha az önemli
olmayan di¤er yan› illegal-ihtilalci örgüt
kimli¤inin, örgütçülük yeteneklerinin
gelifltirilmesidir. Nihayetinde kitle iliflkilerinin
örgütlenmesi alan›nda yaflanan sorunlar›n
afl›lmas›, buna uygun örgütsel kimli¤i
geliflkin kadrolar›n ç›kmas›na ba¤l›d›r. Örgüt
kimli¤inin geliflmesi potansiyel olarak duran
örgütçü kimli¤i gelifltirece¤i gibi, tersinden
kitle iliflkilerinin örgütlenmesi alan›nda
al›nacak mesafeler de kadro niteli¤inin
geliflmesini sa¤layacakt›r.

Örgütsel kimli¤in geliflmesi a¤›rl›kl› olarak
pratik deneyime dayal› bir e¤itim sorunudur
ve ancak do¤as›na uygun bir örgütsel zemin
ve siyasal pratik içinde giderilebilir.
Legalitenin aç›k faaliyet üzerinden istismar›na
dayal› bir çal›flman›n örgüt kimli¤ini ve
örgütçülük yeteneklerini gelifltirmesinin her
zaman bir s›n›r› olacakt›r. Ya da illegal
örgütsel temele organik olarak ba¤lanmad›¤›
sürece, s›n›rlar› aflacak anahtar› elinde
tutmaya muktedir olamayacakt›r. Bu kitle
iliflkilerinin örgütlenmesinde de böyledir,
kadro niteli¤inin gelifltirilmesinde de...
Yaflam›n prati¤i bunu tekrar tekrar teyit
etmektedir.

Örne¤in bugün yerellerdeki aç›k çal›flma
kolektiflerinde sorumluluk sahibi olan
yoldafllar›m›z›n gerek ideolojik-politik

(Devam› s.31'de)
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Partide teorik-ideolojik
e¤itim sorunu

“Marksizm bizim ideolojik temelimizdir. Toplumumuzun gerçeklerine bu gözle bak›yor,
bu gözle yorumluyoruz ve hedeflerimizi de bu dünya görüflünün ortaya koydu¤u esaslar

üzerinden sapt›yoruz. Program›m›z›n teorik temeli bu noktada Marksizm-Leninizmdir.”
(Parti Program› Üzerine/2, Teorik ve ‹lkesel Bölüm, s.191)

E¤itimin bütünselli¤i ve

çok yönlü önemi

Kadrolaflma politikas› çerçevesinde üye
ve sempatizanlar›m›z›n sistematik teorik ve
pratik e¤itimi ve dönüflümü, her zaman
partimizin dikkat çekti¤i temel önemde
sorunlardan biri olmufltur. Siyasal çal›flma ve
mücadele saflar›m›za sürekli olarak yeni
güçler, genç ve e¤itimsiz militanlar
kazand›rd›¤› için, bunlar›n çok yönlü e¤itimi
de her zaman parti yaflam›m›z›n temel
önemde bir sorunu olmaya devam edecektir.

Kadrolar›n e¤itimi denildi¤inde öncelikle
alt› çizilmesi gereken nokta, e¤itimin
bütünsel ve organik karakteridir. Komünist
militan›n teorik-ideolojik, siyasal, pratik,
örgütsel ve moral e¤itimi bir bütündür. Buna
daha özlü bir biçimde, teorik ve pratik
e¤itimin organik birli¤i de diyebiliriz. Sorun
salt teorik-ideolojik e¤itim çerçevesinde
ortaya konuldu¤unda bile, burada sözkonusu
olan›n kuru ve soyut bir akademik e¤itim
olmad›¤›n› biz komünistler iyi biliriz.
Tersine, kadrolar›n teorik e¤itiminin bile
siyasal mücadelenin temel sorunlar› ve
görevleri temeli üzerinde ele al›nmas›
gerekti¤ini bir an bile unutmay›z. Ancak bu
temele oturmufl bir teorik e¤itim ifllevsel
olabilir, canl› yaflama ba¤lanabilir ve
devrimci s›n›f mücadelesine hizmet edebilir.
Devrimci teorinin devrimci pratik için olmas›
bu anlama gelir.

Nas›l ki teorik e¤itim sorunu devrimci
pratik amaçlardan ayr› düflünülemezse,
tersinden, pratik e¤itim ve dönüflüm de
ideolojik-politik çizgiden ayr› düflünülemez.
Pratik içinde devrimci bir dönüflümün gerçek
zemini, herhangi bir türden pratik de¤il fakat

partinin programatik hedefleri ve politik
çizgisi do¤rultusunda sürdürülen kesintisiz
politik çal›flma ve mücadele, bunun ifadesi
olan devrimci s›n›f prati¤idir. Küçük-burjuva
sosyal zeminlerde, kültürel ortamlarda ve
pratikler içinde komünist bir
devrimcileflmenin olamayaca¤›n› kendi
ülkemizin deneyimlerinden bile biz çok iyi
biliyoruz. Devrimci prati¤iniz devrimci s›n›f
çizginiz do¤rultusunda olmak zorundad›r.
“Devrimci teori olmadan devrimci pratik
olmaz” formülasyonu bunu anlat›r, devrimci
teorinin devrimci pratik üzerindeki
belirleyicili¤i burada anlam›n› bulur.

Bu söylenenleri tamamlayan temel
önemde bir baflka gerçek var. Do¤ru çizgide
ilerleyen baflar›l› bir siyasal çal›flma ve
mücadele, ancak partinin teorik birikiminin,
program›n›n, ideolojik-politik çizgisinin
derinlemesine kavranmas›, içsellefltirilmesi ve
sindirilmesi ölçüsünde olanakl› olabilir. Bu
da bize kadrolar›n teorik ve programatik
çerçevedeki sürekli e¤itiminin çok özel
önemini gösterir. Partinin teorik-programatik
çizgisinin derinlemesine ve yarat›c› bir
biçimde kavranabilmesi ise, herfleyden önce
marksist-leninist dünya görüflünün
kavranmas›n›, asgari bir marksist formasyonu
gerektirir.

Böylece genel marksist-leninist teori
(buna dünya görüflümüzün esaslar› da
diyebiliriz), teorik temeli ile birlikte parti
program› ve politik çizgisi (buna k›saca
partimizin çizgisi de diyebiliriz) olarak
tan›mlanabilen bir düflünsel e¤itim sorununa
ulaflm›fl oluyoruz. Halihaz›rda bu ikincisinde,
parti çizgisi temelinde e¤itimde daha iyi bir
durumday›z. Fakat partimiz taraf›ndan hep
vurgulanageldi¤i gibi, bizim çizgimizi marks-



ist-leninist teorinin esaslar›ndan ayr›
düflünmek olanakl› olmad›¤› gibi ondan ayr›
kavramak da olanakl› de¤ildir. Bu nedenle
e¤itimin bu her iki boyutunu içiçe, organik
bir bütünlük içinde ele almal›y›z.

S›n›f›n bilinçli öncüsü olmak

“Komünist partisi, s›n›f›n bilinçli
öncüsüdür. Öncü müfreze kavram›, öncelikle
bu nitelikte ifade bulur. Bilinçli öncü,
devrimci teori ile silahlanm›fl, proletarya
hareketinin temel ve taktik sorunlar›nda
aç›kl›¤a kavuflmufl, harekete k›lavuzluk etme,
yol gösterme yetene¤ine sahip öncü demektir.
Bu düzeye ulaflamayan, bu vasf› kendi için
bir kimlik haline getirmeyi baflaramam›fl olan
bir örgüt, do¤al olarak ortaya bir önderlik
kapasitesi koyamaz. Hareketin ard›ndan
sürüklenmek akibetinden de kurtulamaz.
Lenin’in sözleriyle, öncü savaflç› rolünü
ancak en ileri teorinin klavuzluk etti¤i bir
parti yerine getirebilir.” (MK
De¤erlendirmeleri, Nisan ‘94, EK‹M 3.
Genel Konferans›/Siyasal ve Örgütsel
De¤erlendirmeler, s.234)

Nisan ‘94 tarihi tafl›yan bu
de¤erlendirmede, marksist-lenist bir partinin
önderlik misyonunu yerine getirebilmesinin
temel gerekleri ortaya konulmakta, bir
partinin öncü savaflç› rolünü yerine
getirebilmesinde marksist-leninist teorinin yol
gösterici rolünün alt› çizilmektedir. Devrimci
teori silah›n› kuflanm›fl “bilinçli öncü”lük
rolü, komünistlerin her dönem döne döne
iflaret ettikleri temel önemde bir sorun
olmufltur.

Tam da bu noktada, kadrolar›n nitelik ve
düzeyinin bir partinin önderlik düzeyi
bak›m›ndan tafl›d›¤› öneme gelmek istiyoruz.
Elbette komünist partisinin bilinç ve önderlik
düzeyi tek tek kadrolar›n›n düzeyine
indirgenemez. Yukar›ya ald›¤›m›z pasajda da
öncülük sorunu do¤al olarak partinin genel
niteli¤i üzerinden ortaya konulmaktad›r. Fakat
bu bize, bir partinin sergileyece¤i önderlik
düzeyinin kadrolar›ndan ayr›
düflünülemeyece¤i, o ünlü ifadeyle bir
noktadan sonra “herfleyi kadrolar›n tayin
edece¤i” temel önemde gerçe¤ini
unutturmamal›d›r. Daha da önemlisi, “herfleyi

kadrolar›n tayin edece¤i” formülasyonun da
do¤ru anlafl›labilmesidir. Zira meselenin dar
kavran›fl› bunu basitçe, “parti önderli¤i”
taraf›ndan belirlenen politikalar›n
uygulanmas›na indirgeyebilir.

Parti soyut bir varl›k de¤il, kollektif bir
organizmad›r. Bir partinin merkezi önderli¤i
elbette o partinin en birikimli ve deneyimli
kadrolar›ndan oluflacak, böyle oluflmufl bir
yönetici merkez de do¤al olarak önderlik
plan›nda özel bir rol oynayacakt›r. Fakat
partinin s›n›fa ve genel devrimci mücadeleye
önderlik misyonu, hiç de salt bu dar çekirdek
üzerinden de¤il, fakat partinin tümü
taraf›ndan yerine getirilebilir ancak.
“Kadrolar›n belirleyicili¤i” de, salt merkezi
önderlik taraf›ndan belirlenmifl politikalar›n
baflar›yla hayata geçirilmesi üzerinden
tan›mlanamaz ya da bununla s›n›rlanamaz.
Kadrolar partide baflar›l› ve verimli bir
önderlik fonksiyonunun oluflmas›nda da temel
önemde bir rol oynarlar. Lenin, “ademi
merkeziyetçili¤i”, ki bu partinin bütün bir alt
kademesi ve dolay›s›yla kadrolarla ilgili bir
aland›r, “devrimci merkeziyetçili¤in zorunlu
bir önkoflulu ve zorunlu bir düzelticisi”
olarak tan›mlarken, bu gerçe¤i dile getirmifl
oluyordu. “Parti önderli¤i”nin kendi rolünü
baflar›yla oynayabilmesi, kollektif bir
organizma olarak partinin çok yönlü olarak
ifllevini yerine getirebilmesiyle mümkündür.
Yani parti kadrolar›n›n kendi rollerini en
etkin bir biçimde oynayabilmelerine, kendi
“bilinçli öncü” kimliklerini sürekli
gelifltirmelerine, böylece partide niteli¤in
yükselmesine ba¤l›d›r.

Komünistler her dönem bu soruna büyük
bir önem vermifllerdir. Türkiye devrimci
hareketinde “parti önderli¤i” kavram›n›n
bürokratik tarzda yozlaflt›r›lmas›, “düflünen
önderler/uygulayan militanlar” mekanik
ayr›m›na yolaçm›fl ve bu köklü bir anlay›fl
olarak yerleflmiflti. Daha sonra PKK’de ve
öteki baz› küçük-burjuva ak›mlarda ifrata
vard›r›lan bu anlay›fl›, komünistler siyaset
sahnesine ç›kt›klar› andan itibaren kesin bir
dille elefltirip mahkum ettiler. Konuyu
gerçekten çok iyi ve bütünsel bir bak›flla
özetledi¤i için, bafllang›ç y›llar›na ait bir
metinden biraz uzunca bir bölümü buraya
almak istiyoruz:
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“Türkiye devrimci hareketinde bugün de
acısı duyulan düflünce kısırlı¤ı, yalnızca
birikimsizli¤in, teoriyi küçümsemenin,
dogmatizmin ya da kopyacı ve taklitçi
e¤ilimlerin de¤il, örgütlerin yaflamında
‘önderlik’ kavram ve kurumunun bürokratik
bir yorumla yozlafltırılmıfl olmasının da
sonucudur. Düflünen önderler/uygulayan
militanlar, zımnen benimsenmifl, fiilen
yerleflmifl bir anlayıfltı, küçük-burjuva
bürokratik örgütlerin prati¤inde. Yüzlerce,
binlerce militan flu veya bu örgütün
saflarında, her türlü fedakarlı¤ı göze alarak
çalıflıyor, savaflıyordu. Ama, bu aynı
örgütlerin düflünce yaflamına pek az, ço¤u
kere de hiç katılamıyor, bunun ortam ve
olanaklarından yoksun kalıyordu. ...”

“Önderli¤i olmayan bir devrimci siyasal
hareket tasavvur bile edilemez. Güçlü, bilgili
ve birikimli, yetenekli, deneyimli, sayg›n, güç
ve otoritesini bir tak›m› biçimsel yetkilerden
çok bütün bu ideolojik-siyasi ve manevi
özelliklerinden alan bir önderlik, devrimci
her örgütün yaflam›nda özel ve hayati  bir
önem tafl›r. Bu yeterince aç›k olmal›. Her
önderlik belirli say›da bireylerden oluflan
kollektif bir topluluktur ve bu toplulu¤u
oluflturan bireyler çok say›da ve kolay
yetiflmez. Bu da yeterince aç›k olmal›.

“Fakat öte yandan, adına layık her
devrimci siyasal örgüt, bilinçli ve düflünen
insanlar toplulu¤udur. Her gerçek devrimci
bilinçli ve düflünen bir savaflçıdır, öyle
olmalıdır. Bilimsel bir dünya görüflüne ve
muazzam bir evrensel düflünce mirasına sahip
marksist-leninist örgüt ya da partiler için,
onların savaflçı militanları için, bu
söylenenler özellikle geçerlidir. Parti
önderli¤i kavramı ve kurumu, partinin
kendisinin bir sınıfın öncü kuvveti, bir
mücadelenin sürükleyici motoru oldu¤u
gerçe¤ini karartmamalıdır. Öncü bir partinin
militanları partinin genel niteli¤ini kendi
kiflili¤inde somutlayan ve yansıtan bireyler
olabilmelidirler. Kendi partisinin düflünce
yaflamına katılmayan, görüfl, düflünce, öneri
ve elefltirilerini sürekli ve sistemli olarak
parti yaflamında, özellikle onun yayın
organlarında ortaya koymayan bir militan,
kelimenin dar, teknik anlamında bir
savaflçıdır ancak. Parti üyelerini, savaflçı

militanları partinin düflünce yaflamına katmak
için sürekli çaba harcamayan, bunun için
gerekli araç ve olanakları yaratmayan
yöneticiler ise, bilinçli savaflçılar
toplulu¤unun önderleri de¤il, güdücü örgüt
bürokratları olabilirler yalnızca.” (Ekim’den
Okurlara, Say›:15, Aral›k 1988)

Bu uzun aktarma birçok sorunu kendi
içinde en iyi biçimde özetledi¤i için biz
kendimizi bu yaklafl›m›n partimizdeki
sonuçlar›na iliflkin örneklerle s›n›rlayaca¤›z.
Komünistler bu alanda da yepyeni bir
anlay›fl›n temsilcisi oldular ve bunun olumlu
etkisini somut olarak gördüler. TK‹P’nin
saflar›nda Habip, Ümit, Hatice gibi çok
yönlü olarak geliflmifl komünist devrimcilerin
yetiflebilmifl olmas› bu çerçevede bir rastlant›
de¤ildir. Bunun gerisinde, bu bak›fl›n
gereklerine uygun davran›lmas›, bu konuda
gerekli hassasiyetin gösterilmifl olmas› vard›r.
Öte yandan ise, bu yoldafllar›m›z›n komünist
hareket taraf›ndan kadrolara yap›lan bu
devrimci ça¤r›n›n anlam› konusunda tam bir
bilinç aç›kl›¤›na sahip olmalar› ve kendi
cephelerinden “düflünen savaflç›lar”
olabilmenin gereklerini yerine getirmek
konusunda özel bir çaba harcamalar› gerçe¤i
vard›r. Siyasal yaflamlar›n›n her evresinde
“partinin düflünsel yaflam›”na etkin bir
biçimde kat›lmalar›, sadece belirlenen
politikalar›n yarat›c› bir biçimde hayata
geçirilmesine de¤il, bizzat bu politikalar›n
oluflmas›na da konumlar› üzerinden aktif bir
kat›l›m çabas› içinde olmalar› bunun ifadesi
olmufltur. Bu elbette öteki fleyler yan›nda
ideolojik-teorik kavray›fllar›n› sürekli bir
biçimde gelifltirmeleri sayesinde mümkün
olabilmifltir. Konumuz bu oldu¤u için
sorunun bu yan›n›n özellikle alt›n› çizmek
istiyoruz.

Kadrolar›n teorik-ideolojik donan›m›

“Bir örgüt, herfleyden önce, belirli bir
ideolojik çizgi temeli üzerinde birleflmifl
insanlar toplulu¤udur. Kadrolar›n ideolojik-
teorik e¤itimi, örgüt yaflam›n›n temel
sorunlar›ndan ve baflar›l› bir politik
çal›flman›n temel önkoflullar›ndan biridir. Bir
ideolojik çizgi ve bu çizgi do¤rultusunda
saptanm›fl politik görevler, ancak bu çizgiyi
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özümlemifl ve ortaya konulan görevleri bu
kavray›fl içinde ele alan kadrolar taraf›ndan
baflar›yla uygulan›p gerçeklefltirilebilir.

“‹deolojik çizgi ve çal›flman›n tayin edici
önemi üzerine yeterli aç›kl›¤a sahip bir
hareket oldu¤umuz halde, bugün
kadrolar›m›z›n ideolojik donan›m bak›m›ndan
oldukça yetersiz olmalar› olgusu ile
yüzyüzeyiz. Yoldafllar›m›z›n büyük bir bölümü
temel marksist e¤itimden yoksundurlar.
Bununla ba¤lant›l› olarak da, ideolojik
çizgimizi do¤ru ve yarat›c› bir biçimde
kavramaktan uzakt›rlar.” (EK‹M 3. Genel
Konferans›/Siyasal ve Örgütsel
De¤erlendirmeler, Eksen Yay›nc›l›k, s.175-
76)

‘95 tarihli bu de¤erlendirmede,
“Komünist kadroda ideolojik kimlik” bafll›¤›
alt›nda, ideolojik çizgimiz temelinde
e¤itilmemifl militanlar›n saptanm›fl politik
görevleri baflar›yla yerine getiremeyece¤ine
iflaret edilmekte ve temel marksist e¤itimden
yoksunlu¤un ideolojik çizgimizin
derinlemesine ve yarat›c› bir biçimde
kavranmas›n› güçlefltirdi¤i vurgulanmaktad›r.
Kadrolaflman›n sorunlar› çerçevesinde sürekli
üzerinde durulan bir sorun olagelmifltir bu.

“Temel marksist e¤itim” sorunu Parti
kongresinde de tart›fl›lm›fl, marksist-leninist
dünya görüflünün temel esaslar›, marksist-
leninist teorinin temel sorunlar› üzerinden
sistematik bir e¤itim olmaks›z›n ideolojik
çizgimizin ve program›m›z›n kavranamayaca¤›
gerçe¤inin alt› bir kez daha önemle çizilmifl
ve bu alandaki görevlere dikkat çekilmifltir:

“Saflar›m›za katt›¤›m›z genç militanlar›,
iflçi militanlar› sa¤lam bir marksist bilimsel
bak›flaç›s›yla mümkün olan en kolay biçimde
e¤itmenin sorunlar›n› tart›fl›rken, bir tak›m
temel eserlere temel e¤itim materyali olarak
özel bir yer verece¤iz. ... Saflar›m›za bir dizi
genç ve e¤itimsiz insan geliyor, büyük
heyecanlarla da geliyorlar. Peki ne okuyorlar
bu insanlar? Marksizmin temel eserlerini
dikkatle incelemeyi, öncelikle bir marksist
teorik formasyon kazanmay›, bu dünya
görüflünün esaslar›n› bir an önce kavramay›
önemsiyorlar m›? Böyle olmad›¤›n› ve
örgütümüzün de birçok durumda bu
militanlar›n teorik e¤itimiyle do¤ru-dürüst
ilgilenmedi¤ini hepimiz biliyoruz.” (Parti

Program› Üzerine/1-Program Yöntemi ve
Yap›s›, Eksen Yay›nc›l›k, s.64)

Burada marksist-leninist klasiklere temel
e¤itim materyali olarak baflvurulmas›
gereklili¤i, bilimsel sosyalizmin kendi orijinal
kaynaklar› üzerinden kavranmas› ihtiyac›
üzerinden özellikle vurgulanmaktad›r.
Ülkemizde geleneksel sol hareketin temel
zay›fl›k alanlar›ndan biri olagelmifltir bu.
Teoriye yayg›n ve neredeyse kurumlaflm›fl
ilgisizli¤i, oldu¤u kadar›yla da Marksizm-
Leninizm kendi orijinal kaynaklar› yerine
“popüler” ikinci üçüncü el yorumlar
üzerineden “inceleme” tutumu tamamlam›flt›r.
Bu nedenledir ki bilimsel teorinin en temel
tezleri ve ilkeleri bile ya hiç kavranamam›fl,
ya da eksik, güdük, çarp›k ve mekanik
biçimde anlafl›lm›flt›r. Özellikle ‘70’li y›llarda
Marksizmin ikinci-üçüncü el kaba yorumlar›
üzerinden ö¤renilmesi çabas›, o günkü
tarihsel konjonktürde, küçük-burjuva
halkç›l›¤›n›n genifl bir etkinlik alan›
bulabilmesini de kolaylaflt›rm›flt›r. Halkç›
dogmalar›n genelleflmifl etkisi alt›nda
Marksizmin s›n›f özü çarp›t›lm›fl, bilimsel
yöntemi ise neredeyse hepten bir yana
b›rak›lm›flt›r. Bilimsel sosyalizmin olmazsa
olmaz› olan iflçi s›n›f›n›n tarihsel misyonu ve
öncü devrimci rolü küçük-burjuva görüfllerin
gölgesinde kalabilmifltir. Bundan da öteye,
Marksizm ad›na küçük-burjuva düflünce ve
önyarg›lar›n bu hakimiyeti, toplumsal
gerçekli¤imizin do¤ru anlafl›lmas›n› ve
dolay›s›yla devrimin stratejik ve sorunlar›n›n
do¤ru çözümlere ba¤lanmas›n› da
engellemifltir. (‘70’li y›llarda mücadeleye
kat›lan yüzlerce binlerce devrimcinin marksist
dünya görüflü ad›na okuyup inceledi¤i
yay›nlar, ba¤land›klar› gruplar›n süreli
yay›nlar› ve broflürlerini pek az afl›yordu.
Oysa herfley bir yana, ço¤u durumda bu
yay›nlar› ve broflürleri haz›rlayanlar›n
kendileri de gerçekte marksist dünya görüflü
üzerine asgari bir bilimsel e¤itimden
yoksundular).

Bugün ise durum çok daha vahimdir.
Art›k bu “popüler” ürünler üzerinden de olsa
Marksizmi ö¤renme çabas›ndan sözetmek pek
mümkün de¤ildir. Devrimci teori solun genifl
kesimleri için anlam›n› ve önemini çoktan
yitirmifltir. Devrimci teoriye bu ilgisizlik
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devrimci s›n›f mücadelesinin bugünkü genel
zay›fl›¤› ile de birleflince liberal-reformist
görüfllere genifl bir etkinlik alan› aç›lmakta,
Marksizm-Leninizmin en temel tezleri ve
ilkeleri hala da marksist geçinebilenler
taraf›ndan gönlü rahat bir biçimde pratikte
bir yana b›rak›lmaktad›r.

Fakat iflte tüm bunlara inat, komünist
militanlar Marksizm-Leninizmi incelemeye
daha özel bir önem vermeli, bunu büyük bir
istek ve heyecanla yapmal›, parti çizgisini
derinlemesine kavramay› bu çaba temeline
oturtmal›, parti ise sistematik müdahale ve
yönlendirmeleriyle bunun amaca uygun,
sa¤l›kl› ve verimli bir çaba olarak
gerçekleflmesini güvenceye almal›d›r.

Etkili ve baflar›l› bir politik

faaliyet için

Propaganda ve ajitasyon devrimci siyasal
çal›flman›n en temel yönlerinden biridir.
Siyasal çal›flmadan amaç s›n›f›n ve
emekçilerin bilincini ve eylemini gelifltirmek,
devrimci hedeflere yönlendirebilmektir. Bunu
baflar›l› bir tarzda yapabilmek ise, öncelikle,
ideolojik çizgimizin, programatik
görüfllerimizin ve marksist teorinin temel
esaslar›n›n kavranmas›n› gerektirir.

Örne¤in, parti program›m›z kapitalizmin
bilimsel temellere dayal› bir suçlanmas›d›r,
diyoruz. Öyleyse propaganda-ajitasyon
çal›flmam›z da bu suçlamay› en etkili bir
biçimde yapabilen bir içerikte olmak
durumundad›r. Ama marksist ekonomi politi¤i
bilmeyen, dolay›s›yla kapitalizmin bilimsel
elefltirisine dayal› bir teorik perspektiften
yoksun olan bir devrimcinin, ya da böyle
devrimcilerden oluflmufl bir komite ya da
hücrenin bunu baflar›yla yapabilmesi güçtür.
Böyle olunca da sözkonusu çal›flma daha çok
kapitalizmin üretti¤i kötülüklerin teflhiri ile
s›n›rlanacak, emekçilerin bilincini gelifltirmeyi
ve devrimci hedeflere yönlendirmeyi
amaçlayan temel yönü zay›f kalacakt›r.

Bugün burjuva medyada bile düzenin
üretti¤i kötülükler ortaya konuluyor, hatta
kimi zaman bu “sistemin de¤iflmesi” gerekti¤i
söylenebiliyor. Dolay›s›yla, devrimciler için
sorun kapitalizmin üretti¤i kötülükleri kendi
içinde sürekli tekrarlay›p durmak de¤il,

bunun gerisindeki iktisadi-s›n›fsal etkenleri,
emperyalist-kapitalist sistem gerçe¤ini çarp›c›
biçimde ortaya koyabilmek ve bunu devrimci
ç›k›fl yoluna ba¤layabilmektir. Temel teorik
gerçekleri somut geliflmeler üzerinden,
iflsizlik, savafl, y›k›m politikalar› vb. somut
olgular üzerinden sade ve anlafl›l›r bir
biçimde anlatabilmektir. Emekçi kitlelere
döne döne sald›r› politikalar›n›n nas›l bir
y›k›m üretti¤ini anlatmak tek bafl›na bir fley
ifade etmez. As›l ortaya konulmas› gereken
kapitalizmin iflleyiflidir, onulmaz çeliflkileridir,
çözümsüzlü¤üdür, açmazlar›d›r ve nihayet
art›k bir sistem olarak kendini
üretememesidir, onun tarihi olarak
afl›lmas›n›n neden bir zorunluluk oldu¤udur.
Ve elbette, sosyalizmin flu veya bu sorunda
neden ve nas›l çözümler üretece¤ini somut
olarak, anlafl›l›r bilimsel aç›klamalarla ortaya
koyabilmektir.

Sonuç olarak flunu vurgulamak istiyoruz:
Kapitalizme iliflkin yüzeysel bilgiler
üzerinden yürütülecek bir propaganda
faaliyeti fazlaca etkili olamaz ve kal›c› bir iz
b›rakamaz. Marks’›n kapitalizm çözümlemesi
döne döne incelenmeden, en az›ndan temel
esaslar› üzerinden kavran›p sindirilmeden,
kapsaml›, zengin ve derinlikli bir propaganda
çal›flmas› da yürütülemez, dolay›s›yla da
siyasal çal›flman›n bu yönü hedeflenen
sonucu yaratamaz.

Bütün bunlar marksist e¤itim ile politik
çal›flman›n gidiflat› ve baflar›s› aras›ndaki
dolays›z iliflkiyi vermektedir bize.

Marksist dünya görüflünü kendi

kimli¤imizde içsellefltirmeliyiz

Marksist dünya görüflünü
özümseyemeyen bir devrimci, parti içi
yaflam›ndan gündelik yaflam›na, evlilili¤inden
anne-babas›yla iliflkilerine kadar, bir dizi
alanda ciddi zay›fl›klar yaflayacakt›r. U¤runa
savaflt›¤› dünya görüflünü kavray›p kendi
kimli¤inde içsellefltirmeyen, bir yaflam
biçimine dönüfltüremeyen bir devrimcinin
söylemi ile prati¤i aras›nda her zaman
belirgin bir mesafe olacakt›r.

Basit fakat çarp›c› örnekler vermek
istiyoruz.

Komünistler olarak “eme¤in kurtuluflu”
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u¤runa mücadele ediyoruz. Dolay›s›yla
“emek” bizim için ideolojik-teorik içeri¤i
olan temel önemde bir kavramd›r. Marksist
teoride emek kavram›n›n nas›l bir yer tuttu¤u
da her ortalama devrimci taraf›ndan az-çok
bilinir. Sonuçta eme¤in sömürüsüne dayanan
bir sistemi ortadan kald›rmak mücadelesidir
verilen. Ama marksist teoriyi özümseyemeyen
ve kendi yaflam›nda içsellefltiremeyen bir
devrimci için, emek söylemde yüceltilirken,
buna verilen “de¤er”in gerçek yaflamdaki
karfl›l›¤› çok zay›f olacakt›r. Örne¤in ayn›
evde birlikte yaflad›¤› yoldafllar›n›n ya da
eflinin eme¤ini sömürmekten fazla bir
rahats›zl›k duymayacakt›r. Ev-aile yaflam›n›n
yüklerini paylaflmak çok da sorun edilmemesi
gereken bir ayr›nt› say›lacakt›r.

Yine böyle bir devrimcinin anne-
babas›n›n kendisini yetifltirmek için harcad›¤›
eme¤in de fazla bir de¤eri olmayacak, anne-
babas›n›, genel olarak ailesini devrim
mücadelesine kazanmak için çaba harcamak
yerine ailenin gerici bir düzen kurumu
oldu¤u de¤erlendirmesi üzerinden, kolayc› yol
seçilerek iliflkiler kesilecek, kendisi için
harcanan eme¤in ondabiri bile harcanmadan
sorun “çözülecek”tir!

Bu düzende insan eme¤i sömürüsü salt
“art›-de¤er” sömürüsü de¤ildir. Art›-de¤er
üretmese de toplumsal bak›mdan “faydal›
emek” denilen bir kavram vard›r... “‹nsan
neslinin yeniden üretimi” denilen, yo¤un
emek harcamay› gerektiren, toplumsal yaflam
için olmazsa olmaz sorumluluklar vard›r...
Kad›n sorunu denilen, insanl›¤›n yar›s›n›
oluflturan bir cinsin dört duvar aras›nda
sürekli tüketilmesi gibi temel önemde bir
sorun vard›r, vb., vb...

Bütün bunlar marksist teori taraf›ndan
irdelenen ve çözümlenen sorunlard›r... U¤runa
savaflt›¤›m›z yeni toplumsal düzen, tüm bu
alanlardaki sömürüye kesin bir biçimde son
vermeyi hedeflemektedir. Devrimci öncü
olma ve dünyay› de¤ifltirme iddias›n›
tafl›d›¤›m›z halde bugünden bunun savafl›n›
veremiyorsak, kendi yaflam›m›zda bunun
karfl›l›¤›n› üretemiyorsak, bu da yine
ideolojik-teorik kavray›fl alan›ndaki
zay›fl›ktan kaynaklanmaktad›r.

Bu alandaki zay›fl›¤› hiçbir biçimde
küçümsememeli, ciddi bir mücadelenin

konusu haline getirebilmeliyiz. Zira, marksist
dünya görüflü, herfleyden önce, yorumlamaya
de¤il, de¤iflme/de¤ifltirme, dönüflme/
dönüfltürme eylemine dayan›r. Bu da
herfleyden önce komünist olma iddias›ndaki
bir devrimcinin kendi kimli¤inde
içselleflebilmeli, yaflam›n›n her alan›nda
(örgütsel ya da özel) karfl›l›¤›n›
bulabilmelidir. Bu alandaki tutars›zl›k bir iç
çat›flman›n/mücadelenin konusu haline
gelemiyorsa, burada temelli bir zay›fl›k
vard›r ve bu zay›fl›k ideolojik-teorik
kavray›flla do¤rudan ba¤lant›l›d›r. Bunu flöyle
de ifade etmek mümkün; küçük-burjuva
dünya görüflü, yaflam tarz›, al›flkanl›klar› ve
de¤erleri, ancak, marksist-leninist dünya
görüflünün derinlemesine kavranmas› ve
zay›fl›klar›n bu bilinci dayal› ciddi bir
mücadelenin konusu haline getirilmesi ile
afl›labilir.

“Zor dönem devrimcili¤i” güçlü bir

ideolojik-teorik kavray›fl gerektiriyor

Hep zor bir dönemden geçti¤imizi
vurguluyor, “zor dönem devrimcili¤i”
nitelemesini s›k s›k kullan›yoruz. Bunun
anlam› üzerine daha derinlemesine düflünmeli,
bize yükledi¤i görev ve sorumluluklar› çok
iyi kavramal›y›z.

Sald›r› politikalar›n›n yaratt›¤› y›k›m ve
emperyalist savafl nedeniyle hava dünya
ölçüsünde de¤iflmeye bafllamakla birlikte,
rüzgar›n henüz bizden yana esmedi¤i, iflçi-
emekçi hareketinin bir türlü ç›k›fl yapamad›¤›
bir süreçten geçiyoruz. Kitlelerin düzenden
umudunu kesmesi onlar› kendili¤inden
devrimci mücadeleye yöneltmiyor. Solun a¤›r
bir biçimde ezildi¤i ve sistematik
politikalarla yokedilmeye çal›fl›ld›¤›,
mücadeleye yönelen kitlelere bunun
üzerinden gözda¤› verildi¤i bir sosyal-siyasal
ortamda mücadele ediyoruz. Böyle
dönemlerde yeni güçler kazanmak da, soluklu
kadrolar ç›karmak da çok kolay de¤il.
Özellikle böylesi dönemlerde devrimci
bilinçle bütünleflemeyen bir inançla
mücadeleyi sürdürmenin güçlükleri konusunda
aç›k olmal›y›z.

“... yeni dönemin özelliklerine uygun
sınıf devrimcisi/sınıfın ihtilalci kadrosu,
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soluklu bir yürüyüflün savaflçısı demektir.
Karflısına çıkan güçlük ve engellere karflın
kendi yolunda ısrarlı ve kararlı bir biçimde
yürüme gücünü, iradesini ve kararlılı¤ını
gösterebilmek demektir. Böylesine soluklu ve
direngen bir mücadelede ise en önemli
silahımız, bir kez daha ideolojik
güçlülü¤ümüz ve sa¤lamlı¤ımız olacaktır.”

“‹çinden geçti¤imiz dönemi zor bir
dönem, kendimizi ise bu zor dönemin
komünistleri olarak tanımlıyoruz. Fakat
sa¤lam bir ideolojik bakıfla ve kavrayıfla
sahip olamayan kadrolar, ne politik
mücadelede uzun soluklu ve sabırlı, ne de
güçlükler ve engeller karflısında direngen
olmayı baflarabileceklerdir.” (Ekim, ‹deolojik-
Siyasal E¤itimin Önemi, Say›: 67, 15 fiubat
‘93)

Devrimci s›n›f mücadelesini gelifltirmede,
kitleleri örgütlemede yaflanan zorlanmalar›n
nedenlerini kavrayamayanlar, devrimci
mücadele tarihimiz, devrim deneyimleri,
devrimin diyalekti¤i, vb. konularda aç›kl›k
tafl›mayanlar, bu alanda yaflanan sorunlar›n
üzerine gitme yetene¤i gösteremeyecekleri
gibi, olanaklar›n da fark›nda olamayacaklar,
güçlüklerin alt›nda ise ezileceklerdir.

Zorlu bir geliflme sürecini
gö¤üsleyebilmek, kadroların sa¤lam bir
ideolojik bakıfla ve teorik kavray›fla sahip
olmalar›yla mümkündür. Görev ve
sorumluluklar›m›za buradan da bakmal›,
gelece¤e her bak›mdan en iyi bir biçimde
haz›rlanmal›y›z. ‹deolojik-teorik kavray›fl›n
derinlefltirilmesi, bu haz›rl›¤›n en önemli
yönlerinden biridir. Bugün büyük bir
heyecanla saflar›m›zda mücadele eden genç
yoldafllar›m›z›n sa¤lam, soluklu ve direngen
kadrolar haline gelebilmeleri, ayn› zamanda
bu soruna gereken önemin verilmesiyle
baflar›labilecektir.

Öte yandan, devrimci kararl›l›k,
direngenlik, militanl›k, dava insan› olmak vb.
özelliklerin somutland›¤› devrimci kimlik
sorunu ile devrimci bilinç sorunu aras›nda da
çok s›k› bir iliflki vard›r. Yitirdi¤imiz
yoldafllar›m›z›n ,“bükülmektense k›r›lmaya
ye¤leriz” tutumunun, yoldafllar›na yönelen
kurflunlar› “paylaflma” özverisinin,
“milyonlarca iflçi ve emekçinin davas› için”
ölümün üzerine yürüyebilme kararl›l›¤›n›n

gerisinde de u¤runa savaflt›klar› dava
konusundaki bilinç aç›kl›¤›, devrimci
mücadeleyi “bilinçli savaflç›lar” olarak
yürütebilmeleri gerçe¤i vard›r. “Bilinç”ten
güç almayan bir “inanç”›n ömrü çok k›sa
olacakt›r. Hele de içinden geçmekte
oldu¤umuz “zor dönem”de bunun önemi
yeterince aç›k olmal›d›r.

Marksist teori ve parti çizgisi temelinde

sürekli ve sistematik e¤itim

Marksist-leninist bir parti, kadrolar›n›n
ideolojik çizgisi ve marksist dünya görüflü
temelinde e¤itimi sorununa her dönem önem
vermek, sürekli ve sistematik bir e¤itim
faaliyetini aksatmadan yürütmek
durumundad›r. Kadrolaflma politikas›
çerçevesinde bu sorun her dönem özel bir
önem tafl›maktad›r. Fakat partinin güç ve
olanaklar›n›n s›n›rl›l›¤› ortam›nda deneyimli
ve birikimli kadrolara duyulan ihtiyaç
çerçevesinde, bugün bunun apayr› bir önemi
vard›r. Öylesine ki, kadrolaflmada mesafe
alabilmek için öncelikle ele al›nmas› gereken
sorunlar›n bafl›nda gelmektedir. Zira teorik-
ideolojik e¤itim, bir kadronun çok yönlü
olarak geliflip serpilmesinin olmazsa olmaz
kofluludur.

Bugüne kadar bu alanda yaflad›¤›m›z
zay›fl›¤a art›k kesin bir biçimde son vermeli,
bu sorunu temel önemde bir sorun olarak
gereken ciddiyet ve hassasiyetle ele
almal›y›z. Her bir parti organ› ve birimi,
ideolojik çizgimizin kavranmas›na, bunun için
de marksist-leninist kavray›fl›n gelifltirilmesine
dayal› e¤itim sorununu, özel bir gündem
haline getirebilmelidir. Bu alandaki her türlü
ihmal ya da  kendili¤indencilik kesin olarak
geride b›rak›lmal›d›r.

Öte yandan her bir yoldafl›m›z bireysel
olarak da ideolojik-teorik kavray›fl›n›
gelifltirmek için çok özel bir çaba harcama
görev ve sorumlulu¤u ile yüzyüzedir.
Komünist olma iddias› tafl›yan bir devrimci,
u¤runa savaflt›¤› dünya görüflünün genel
esaslar›n› temel kaynaklar› üzerinden sürekli
ve sistematik bir çabayla derinlemesine
kavrama ve özümseme çabas› içinde olmak
durumundad›r. Politik-pratik faaliyetin
yo¤unlu¤u hiçbir biçimde bu alandaki
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zay›fl›¤›n gerekçesi haline getirilmemelidir.
‹deolojik-teorik kavray›fl›n yön vermedi¤i bir
politik faaliyetin kendili¤indencili¤in ve dar
pratikçili¤in ötesine geçemeyece¤i, önderlik
misyonunun yerine getirilemeyece¤i
unutulmamal›d›r.

Bilimsel dünya görüflüne dayanan bilinç

rolünü en ileri düzeyde oynamal›d›r!

Komünistlerin bir siyasal ak›m olarak
ortaya ç›kabilmeleri ve siyasal alanda bir güç
haline gelebilmeleri, ve nihayet gerçek bir
marksist-leninist parti kimli¤i
kazanabilmeleri, tam da marksist-leninist
teorinin temel tezlerinin ve ilkelerinin, onun
devrimci s›n›f özünün ve bilimsel yönteminin
kavranabilmesi sayesinde mümkün
olabilmifltir. Komünistler siyasal mücadele
alan›na ç›kt›klar› andan itibaren “Devrimci
teori olmadan, devrimci hareket olmaz!”
temel önemde formülasyonuna gereken önemi
vermifller, bu konudaki görev ve
sorumluluklar›n›n gereklerini yerine getirme
çabas› içinde olmufllard›r. Bugün ideolojik-
teorik planda küçümsenmeyecek bir
birikimimiz var. Parti program›m›z bu
alandaki birikimimizin en özlü belgesi

durumunda. Program›m›z›n teorik bölümü,
Marksizm-Leninizmin bütün bir özünün
süzülmesidir.

E¤er Marksizm-Leninizm parti
program›m›z›n ideolojik temeli ise,
toplumumuzun temel gerçeklerini onun
›fl›¤›nda kavr›yor ve yorumluyorsak, temel
hedeflerimizi bu bilimsel dünya görüflünün
temel esaslar› üzerinden belirliyorsak; bu
partinin kadrolar› ve militanlar›n›n parti
program› temelinde e¤itimi sorunun
çerçevesinde de marksist-leninist teorik
kavray›fl›n önemi yeterince aç›kt›r. Parti
program›m›z› bir silah haline getirebilmek
için, marksist-leninist teorinin temel
esaslar›n›n, canl› özünün ve yönteminin
kavranmas› sorununa gereken önemi vermek
durumunday›z.

Sonuç olarak, bilimsel bir dünya
görüflünün savaflç›lar› olma iddias› tafl›yorsak
e¤er, bu mücadelede “bilinç” rolünü en ileri
düzeyde oynamak zorundad›r. Tüm
yoldafllar›m›z partinin bilinç düzeyini
kendinde somutlayabilmeli, sürekli bunun
çabas› içinde olmal›d›rlar. Parti ve devrim
davas›na ba¤l›l›¤›n gereklerinin yerine
getirilebilmesi, herfleyden önce buna, “bilinçli
savaflç›lar toplulu¤u” olabilmeye ba¤l›d›r.

sorunun pratik görevlerine dair kafa
yorulmal› ve her bir organ üyesinin bu pratik
e¤itim üzerinden yetkinleflmeleri
sa¤lanmal›d›r.

Raporlar›n tutuluflu da toplant›lar
aç›s›ndan çok önemlidir. Raporlara salt
tüzü¤ün de gerektirdi¤i biçimsel bir ifllevin
yerine getirilmesi olarak bakmak, onun
ola¤anüstü bir önem tafl›yan siyasal ve
örgütsel anlam›n› ve ifllevini kavrayamamak
olur. Unutmayal›mki komünist bir yeralt›
partisinde ifllevsel raporlar, partinin yönetici
organlar›n›n ve özellikle de MK’n›n, partiye
çok yönlü olarak hakim olabilmesinin ve
dolay›s›yla parti örgütlerine ve çal›flmas›na
baflar›yla yön verebilmesinin olmazsa olmaz
kofluludur.

Raporlar, bölge organ›n›n bölge
faaliyetini de¤erlendirip üzerine düflünsel

yo¤unlaflmas›n› sa¤lar, çal›flmadaki zaaf ve
aksakl›klar›n isabetle saptanmas›n›
kolaylaflt›r›r, dolay›s›yla yerinde ve zaman›nda
bir müdahaleyi olanakl› k›lar. Raporlar
partinin güç ve olanaklar›n›n tan›nmas›na
hizmet eder ve ayn› zamanda parti
çal›flmas›n›n tüm deneyimlerinin toparlan›p
merkezileflmesini de sa¤lar.

***
Yeni dönemde partinin s›n›f kitlelerini

örgütleme ve eylemsel hatta çekebilme
yönündeki acil görevi, mahalli organlar›n
gösterece¤i baflar› ve inisiyatife ba¤l› olarak
yerine getirilebilecektir. Bu nedenle güçlü,
inisiyatifli ve zamanla yetkinleflmekte olan
mahalli organlar/örgütler yaratmak, örgütsel
cephede üzerinde özellikle yo¤unlaflmam›z
gereken sorunlardan biridir.

Siyasal çal›flmada ifllevsel parti...
(Bafltaraf› s.27'de)
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Kampanyalar›n anlam›
ve ifllevi

Yerel seçimler ve 1 May›s
gündemlerini bir kampanya
çal›flmas›n›n konusu yapt›k.
Hemen ard›ndan bu
kampanyan›n kazan›mlar›na
da yaslanarak NATO zirvesi
ile emperyalist iflgal ve
sald›rganl›¤›n eksenini
oluflturdu¤u yaz dönemi
kampanyas›n› gündeme ald›k.
Tüm bu gündemler üzerinden
örgütlenen kampanyalar› ise
bir seferberlik ça¤r›s›yla ve
ruhuyla birlefltirdik. Bu
gündemlerin devrimci bir
kampanya olarak örgütlenmesi
partinin bir takti¤i idi. Bu
takti¤in hangi ihtiyac›n ürünü
oldu¤u kavranmadan ve
seferberlik ça¤r›s›n›n anlam›
bilince ç›kar›lmadan, arzu
edilen sonuçlara
ulafl›lamayaca¤› aç›kt›r. Neyin
ne için oldu¤unu bilmeyen,
bu konuda aç›k bir
perspektifi bulunmayanlar›n
ortaya koydu¤u çaba ve
enerji ne kadar büyük olursa
olsun, sonuç dar pratikçilik
ve sonuçsuz bir k›s›r döngü
olarak kalmaya mahkumdur.
Kuflkusuz kadrolar›m›z
üzerinden bu konuda bir
bilinç aç›kl›¤› mevcuttur.
Ama kampanyalar›n
örgütlenmesi sadece kendi
kadrolar›m›zla s›n›rl›
kalmad›¤›, yeni güçlerin
sürece dahil edildi¤i
koflullarda, bunu bir iç e¤itim
konusu yapmak ayr› bir
ihtiyaçt›r.

Taktik ve kampanyalar

Kampanya partinin bir
takti¤idir. Taktik, s›n›f
savafl›m›n›n bütününü de¤il
belli bir aflamas›ndaki belli
bir gündemi, o an ki somut
durumun gere¤i olan bir
hareketi gerçeklefltirmeyi
amaçlar. Taktik somut
durumun somut tahliline göre
belirlenir. Ülkenin içinde
bulundu¤u ekonomik, sosyal
ve siyasal durum, ulusal ve
uluslararas› arenada içinden
geçilen dönemin özellikleri,
devrim ve karfl› devrim
güçlerinin durumu, kitlelerin
bilinç ve örgütlülük düzeyi,
partinin güç ve olanaklar› vb.
olgular› hesaba katan parti,
buna uygun çeflitli taktikler
belirler. Taktik kopmaz bir
ba¤la stratejik hedefe ba¤l›d›r
ve ona hizmet eder. Kendi
bafl›na bir amaç de¤il,
stratejik hedefe ulaflmak için
gündeme getirilen bir araçt›r.

Parti kitleleri politikas›n›n
do¤rulu¤una inand›rmaya
çal›fl›r. Bunun için y›¤›nlar›
kendi öz deneyimleri
üzerinden e¤itir. S›n›f
kitlelerinin sermaye düzeninin
gerçek güzünü görüp
kavramalar› ço¤u yerde ac›
deneyimlerinin ürünüdür.
S›n›f savafl›m›n›n günlük
tecrübelerinin yan› s›ra
siyasal, sosyal ve ekonomik
cepheden cereyan eden
olaylar bunun vesileleridir.

Y›llard›r tekrar eden seçim
oyunu buna bir örnektir.
Kitleler düzen partileri
taraf›ndan defalarca aldat›lm›fl
olman›n deneyimi ile düzen
partilerine mesafeli ve
güvensizdir. Susurluk
kazas›n›n çete devleti
gerçe¤ini genifl y›¤›nlar›n
gözleri önüne sermesi bir
baflka örnektir. Kampanyalar
partinin böylesi durumlardan
en etkili flekilde yararlanma
ihtiyac›n›n ürünü olan
taktik politikalar›n bir
biçimidir.

“Devrimci taktik gerçek

anlam›n› prati¤e

müdahale yetene¤inde

bulur”

Bu ara bafll›k parti kurulufl
kongresinde devrimci takti¤in
sorunlar›n› üzerine yap›lan bir
de¤erlendirmeye aittir. Ve
bugün kavranmas› gereken
temel halka da burad›r.
Sa¤lam bir teorik
birikiminizin, buna dayal› bir
program›n›z›n ve bundan
hareketle saptanm›fl stratejik
hedeflerinizin olmas›,
devrimci bir taktik politika
izleyebilmeniz için zorunlu
önkoflullard›r. Ancak bunlara
dayanarak yaflanan bir dizi
siyasal geliflmeyi, olaylar›,
s›n›f hareketinin seyrini vb.
do¤ru de¤erlendirip, devrimci
bir taktik beliryebilirsiniz.
Fakat devrimci bir parti, ayn›
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zamanda bu temellere dayal›
devrimci bir taktik çizgiye de
sahip olmak zorundad›r.
Çünkü “En iyi teoriyi, en iyi
program›, en iyi stratejik
çizgiyi ortaya koysak bile bu
kendi bafl›na hiçbir fley ifade
etmez, bizi bir yere götürmez.
Bir programa ve stratejik
çizgiye hayat verecek olan
taktik politikad›r.” (Devrimci
Takti¤in Sorunlar›)

Ancak devrimci bir taktik
belirlemek de hiçbir zaman
tek bafl›na size baflar›
kazand›rmaz. En iyi taktik
çizgiyi belirleseniz bile onu
baflar›l› bir pratik müdahaleye
konu edemedi¤iniz sürece,
gerçek yaflamda ona hayat
verecek, maddi bir güce
dönüfltürecek pratik ve
örgütsel müdahale yetene¤ine
sahip olamad›¤›n›z sürece, bu
taktik çizgi sonuçta ka¤›t
üzerinde kalmaya mahkumdur.
Burada ise sorumluluk büyük
oranda yerel parti
örgütlerindedir. Ortada
belirlenmifl bir taktik politika
varsa onu özgüllefltirip
baflar›l› bir flekilde hayata
geçirmek, bunu için gerekli
yarat›c›l›¤› ve inisiyatifi
göstermek yerel parti
örgütlerinin görevidir. Di¤er
yandan yerel çal›flma
alanlar›nda uygulanan
taktiklerin sonuçlar›n›n
de¤erlendirilip iletilmesi
merkezi planda isabetli taktik
politikalar›n
belirlenebilmesinde temel
kofluludur. “Yerel örgüt
birimleri genel planda
hareketin önderli¤inden
ö¤renecektir, hareketin
önderli¤i de somut
uygulamalar sayesinde
örgütün kendisinden

ö¤renecektir.” (Devrimci
Takti¤in Sorunlar›)

Politikan›n güce

dönüfltürülmesi

için seferberlik

Kampanya, partinin belli
bir dönemdeki politikas›n›
gerçeklefltirmek için özel bir
yüklenme ve yo¤unlaflma
faaliyetinin toplam›d›r. Böyle
dönemlerde ola¤an
propaganda ve ajitasyon
çal›flmas› ile al›fl›lm›fl
örgütlenme biçimlerinin
s›n›rl›l›klar› afl›l›r. Parti, iflçi
ve emekçi y›¤›nlar›n›n,
gözleri önünde cereyan eden
olaylara kendi s›n›f ç›karlar›
do¤rultusunda, yani devrimci
bir perspektifle bakmalar›n›
sa¤lamak için uygun devrimci
sloganlar, fliarlar, talepler öne
sürer. Bunlar etraf›nda s›n›f
kitlelerini mücadeleye
katmaya olanak sa¤layan
savafl›m araçlar›n› ve örgüt
biçimlerini oluflturur. Tüm
parti örgütleri ve güçleri
bunun için seferber edilir, bu
amaca yo¤unlaflt›r›l›r.

Partimiz belirledi¤i
kampanyalar› bir seferberlik
ça¤r›s›yla birlefltirmektedir.
Burada sözü edilen
seferberli¤in iki boyutu
bulunmaktad›r. Bunlardan biri
kampanyalar›n baflar›l› bir
flekilde belirlenen hedeflerine
ulaflmas› için çok yönlü
yüklenmedir. Di¤eri ise,
partinin çal›flma düzeyini ve
kapasitesini yükseltmek,
bunun önündeki engelleri
ortadan kald›rmak için, azami
bir çaba ve enerji ortaya
koymakt›r.

Güçlerin gerçek anlamda
seferber edildi¤i bir

kampanya eylemsizli¤e,
yerleflmifl verimsiz
al›flkanl›klara, tutuculu¤a,
atalete, zihin durgunlu¤una ve
tüm bunlara kölece ba¤l›l›¤a
karfl› gerçek bir panzehirdir.
Seferberlik engel tan›maz,
çal›flman›n önüne engel olarak
dikilen ya da konulan her
türlü engeli devirmeyi
amaçlar. Tüm güçlerin
seferber edildi¤i bir
kampanya, önüne koydu¤u
her türlü görevi mutlaka
sonuçland›rmaya kilitlenir. Bu
bir eylemdir, bir özel say›n›n
ç›kart›lmas›d›r, bir anket
çal›flmas›d›r fark etmez, e¤er
önden tan›mlanm›flsa mutlaka
uygulanmal› ve
sonuçland›r›lmal›d›r.

Ola¤an çal›flma
dönemlerinde karfl›lafl›lan bir
tak›m zorluklar kampanya
dönemlerinde özellikle
afl›lmak üzere hedefe
konulmal›d›r. Örne¤in ola¤an
çal›flma dönemlerinde
propaganda çal›flmam›z genel
bir seslenme olarak kal›yorsa,
kampanya dönemlerinde bunu
aflmak için propaganda
çal›flmalar› somut eylem
ça¤r›lar›na ba¤lan›r.
Ajitatörlerin, ajitasyon
guruplar›n›n eksikli¤i dile
getiriyorsa, bu eksiklik
kampanya sonras› dönemde
afl›lm›fl olmal›d›r.

Kampanya öncesi dönem
ile sonras› dönem aras›nda
faaliyet ve güçler plan›nda
somut kazan›mlar›n olmas›
gerekir. Kampanyan›n
baflar›yla sonuçlanmas›n›n bir
ölçütü de budur. Bu
politikay› güce dönüfltürmek
denilen fleyin kendisidir.
Seferberlik gerçek anlam›n›
burada bulur.
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Siyasal çal›flmada ifllevsel parti
organlar›n›n belirleyici rolü

S›n›f kitlelerini örgütleyip harekete
geçirebilmek, parti politikalar›n› yerellerde
baflar›l› bir flekilde özgüllefltirmeye ba¤l›d›r.
Bunun için de ‹nisiyatifli ve güçlü mahalli
önderliklerin önemi kendili¤inden öne
ç›kmaktad›r.

‹nisiyatifli ve güçlü mahalli
önderliklerden kastedilen nedir ve bunu
baflarman›n yolu nereden geçmektedir?

‹nisiyatifli mahalli önderlik; bulundu¤u
alanda s›n›f hareketinin sorunlar›na hakim
olabilen, bu sayede izleyece¤i yol ve
yöntemleri tayin edebilen, partinin merkezi
ve dönemsel taktik politikalar›n› yerellerin
özgünlüklerini dikkate alarak hayata
geçirebilen bir önderlik düzeyidir.
Mücadelenin ihtiyaçlar›na denk düflen çeflitli
araç ve yöntemleri hayat›n zenginli¤i
içerisinde bulup gelifltirebilmek demektir.
Ancak böyle bir çaba içerisinde s›n›f
kitlelerini örgütleme, onlar› harekete geçirip,
önderlik edebilme yetene¤i gelifltirebilecektir.

Baflar›l› mahalli önderliklerrin yarat›lmas›
sorunu, bir süreç sorunu olarak, gerçek
çözümünü s›n›fa dönük bir siyasal kitle
çal›flmas› içerisinde bulabilir ancak. Bu
do¤rultuda al›nan mesafeye ba¤l› olarak,
önderlik düzeyinde yeni hedefler ve
sorumluluklar ç›kar önümüze. Baflar›l› bir
mahalli önderli¤in ölçütlerinden biri, geliflip
yetkinleflmelerini partinin ulaflt›¤› her yeni
düzeye ve geliflim ivmesine
ba¤layabilmeleridir.

Sorunun böyle bir yan› olmakla beraber,
sorulan soru biraz daha güncel ve pratikle
ba¤› kurularak cevaplanmal›d›r. ‹nisiyatifli,
baflar›l› mahalli önderlikler, devrimci örgüt
yaflant›s›n› kurmufl, iç birli¤ini sa¤lam›fl
kolektif organ çal›flmalar› üzerine infla
edilebilirler. Kolektif organ çal›flmas›na
dayanmayan hiçbir çaba ya da sonunda ona
ba¤lanmayan her türlü bireysel emek, kendi
içinde ve o an için ne kadar baflar›l›
görünürse görünsün, sonuçsuz kalmaya

mahkumdur. Zira baflar›s›n› güvenceleyecek
ve kal›c›laflt›racak gerçek zeminden
yoksundur; bundan yoksun oldu¤u ölçüde ise
kendi s›n›rlar› içinde elde etti¤i baflar› kal›c›
olamayacakt›r. Kolektif emek üzerine kurulu
olan organ çal›flmas›, her türlü baflar›n›n
kal›c›laflmas›n›n güvencesi olmakla kalmaz,
baflar›s›zl›klar› da kolektif bir müdahalenin
konusu yaparak, böylece sorunlar›n,
zay›fl›klar›n ve yetersizliklerin afl›lmas›n›
sa¤lar, üstelik yerinde ve zaman›nda.

Organ çal›flmas›, çal›flman›n planlan›p
programlanmas›yla, böylece kendili¤indenci
bir çal›flma tarz›n›n önüne geçilmesinin
yan›s›ra, kolektif denetimle her türlü
olumsuzlu¤un engellenmesini de sa¤lar.
Organ çal›flmas›, bir anlam›yla da organ›
oluflturan her bir üyenin, örgütlenme ve
dönüflüm sürecini kolektif bir iradeye tabi
tutarak, böylece kendisini daha ileri düzeyde
üretmesi demektir. Bu, her bir üyenin
eksi¤ini tamamlayan kolektif bir enerjinin
aç›¤a ç›kmas› sa¤lar. Her bir organ üyesinin
kiflisel yetenek ve özgüllükleri böyle bir
çal›flma içerisinde geliflirken, onlarda davaya
olan aidiyet ve sorumluluk bilincinin de
geliflmesini hizmet eder. Eksiklik ve
zaaflar›n› aflmas›nda yard›mc› olur. Yan›s›ra
bu çal›flman›n kendisi, etraf›m›zdaki kitle
çevre ve çeper iliflki a¤›n›n da¤›n›kl›¤›na son
verip onlar› örgütleyebilmenin, iliflkileri
bireysel müdahale alan›ndan ç›kar›p, partinin
politik-örgütsel normlar› üzerinden müdahale
konusu yapabilmeyi sa¤lar.

Her organ mali sorununu ve teknik
altyap›s›n› ba¤›ms›z bir flekilde kurup
sa¤layabilme hedefiyle hareket edebilmelidir.
Zira teknik bir sorun gibi gözüken bu konu,
asl›nda siyasal bir mahiyet içermektedir.
Mahalli organlar, yerel çal›flmalar›n› kendi
ayaklar› üzerinde duracak bir flekilde
kurgulay›p, örgütleyebildikleri oranda,
çal›flmalar›n›n ba¤›ms›zl›¤›n› ve bu anlamda
baflar›s›n› da güvencelemifl olurlar. Bu sorun
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siyasal faaliyetimizin kesintisizli¤ini
ilgilendirmekle beraber, iflin örgütsel güvenlik
yan›n› kesen bir boyutu da vard›r. Teknik
aç›dan kendi d›fl›na ya da üstüne ba¤›ml›l›k
çal›flmay› alabildi¤ine hantallaflt›raca¤› gibi,
bunun gerektirdi¤i sonu gelmez trafik
anlams›z bir örgütsel güvenlik riski de
demektir. Bu yüzden de her organ baflar›l›
bir çal›flmay› güvencelemek aç›s›ndan bu
konu üzerine gereken önemi verip buna dair
planlamalar› bir an önce yapmak zorundad›r.

Öte yandan, amac›na uygun ve düzenli
bir flekilde yap›lan organ toplant›lar› da,
baflar›l› bir organ çal›flmas›n›n olmazsa
olmazlar›ndand›r. Zira amac›na uygun bir
flekilde gerçeklefltirilmifl organ toplant›lar›,
her bir üyenin çal›flmaya dönük yo¤unlaflma
sürecidir ayn› zamanda. Toplant›lar›n› sürekli
aksatan, dolay›s›yla böyle bir politik
yo¤unlaflma ve yetkinleflme sürecine
giremeyen organlar, zamanla organ olmaktan
ç›karlar, yürüttükleri faaliyeti de dar, k›s›r ve
verimsiz bir siyasal prati¤in ötesine
geçiremezler. Düzenli organ çal›flmas›na
dayanmayan bir politik faaliyet en iyi
durumda tek tek bireylerin kiflisel gayretine
dayal› olarak yürür. Bu ise örgütsel
flekilsizlik anlam›na gelece¤i gibi, böyle bir
çal›flmadan sonuçta ortaya dikkate de¤er bir
sonuç da ç›kmaz.

Mahalli önderlik misyonu sahip organlar
sadece kendi dar güçleri ve iliflkilerinden
sorumlu de¤iltirler. Tersine, bölgedeki toplam
parti faaliyetine önderlik edebilecek bir
politik önderlik sorumlulu¤u ile hareket
edebilmeleri ve buna uygun düflen bir
yetkinli¤e ulaflmalar› gerekir. Toplam bir
bölge çal›flmas›na önderlik etmek ve alandaki
tüm güçlerini yönetebilmek ise bir kez daha
ancak organ olmakla, organ olarak çal›flman›n
tüm gereklerini titizlikle yerine getirmekle
mümkündür. Kendisini örgütleyemeyen
organlar altlar›n› hiç örgütleyemezler, bu ise
çal›flmay› peflinen baflar›s›zl›¤› mahkum eder.

Organ toplant›lar›n›n amaca uygun
yap›labilmesi ve baflar›l› bir flekilde
gerçekleflmesi de toplant›lara verilecek öneme
ba¤l›d›r. Toplant›n›n gerçekleflece¤i mekan
sorunundan, toplant›ya gündemleri üzerinden
önden haz›rl›kl› gelinmesine kadar bir çok
ayr›nt›, siyasal ve örgütsel bir mahiyet teflkil
etmektedir.

Organ toplant›s›n›n anlam›, salt organ
üyelerinin biçimsel tarzda bir araya
getirilmesi gibi bir teknik sorun olmad›¤›
gibi, toplant›lar›n çok uzun sürmesi de çok
ifllevsel geçti¤ine gösterge say›lmaz. Saatlerce
sürmesine ra¤men somut sorunlara
de¤inmeyen ve somut kararlar al›nmayan bir
toplant›, gerçekte tümüyle ifllevsizdir, zaman
ve enerji kayb›ndan öte bir anlam tafl›maz.
Organ toplant›lar›n›n baflar›l› geçmesi ve
amaca hizmet eder bir nitelikte olabilmesi
için birkaç noktay› flöyle belirtilebiliriz:
Toplant› gündemlerinin önden belirlenmesi ve
her üyenin bu gündemler üzerinden haz›rl›kl›
gelmesi; kolektif tart›flmalar sonucunda
kararlar al›nmas› ve bir sonraki toplant›da
denetlenmesi; toplam çal›flman›n sürekli
biçimde gözden geçirilip denetlenmesi;
siyasal gündemler üzerine (düzen ve devrim
cephesi, s›n›f ve kitle hareketinin genel
durumu) ve bölgedeki s›n›f hareketinde
yaflanan geliflmelere dair tart›flmalar›n
yap›lmas› vb. Yan› s›ra organ üyelerinin
politik önderlik vasf›n› gelifltirmek amac›yla
e¤itim çal›flmalar›n›n düzenlenmesi, toplant›
raporlar›n›n tutulmas›, üst organlara ve
MK’ya verilecek raporlar›n tart›fl›l›p titizlikle
haz›rlanmas› da önemli sorunlar olarak
bunlara eklenmelidir.

Düzenlenecek e¤itim toplant›lar› ise
teorik e¤itim, politik e¤itim, örgütsel ve
pratik e¤itim bafll›klar› alt›nda yap›lmal›d›r.
Teorik e¤itim ile marksist-leninist klasikler
incelenmeli ve bu parti program›n›n
incelenmesiyle bütünlüklü bir tarzda
gerçeklefltirilmelidir. Politik e¤itim ile;
partinin dönemsel politik taktik hatt› ve
bunun dönemlere özgü sonuçlar› ifllenmelidir.
Bu noktada PYO’nun özellikle orta sayfa
yaz›lar› tart›flmalara konu edilmelidir.
Örgütsel e¤itim ile devrimci örgüt içi
yaflam›n sorunlar› ifllenmeli; demokrasi,
disiplin anlay›fl›, yoldafll›k iliflkisi, elefltiri-
özelefltiri konular› ifllenerek, organ
çal›flmas›n›n devrimci iç birli¤i sa¤lanmaya
çal›fl›lmal›d›r. Pratik e¤itim ise, politik kitle
çal›flmas›nda militan ve savaflç› bir kimli¤in
gerekleri, partimizin ihtilalci niteli¤i ile ba¤›
kurularak ifllenebilmelidir. Toplant›larda
ayr›ca bir gündem bafll›¤› olarak örgütsel
güvenlik sorunu muhakkak ifllenmelidir.
Konun hassasiyeti ve önemi bak›m›ndan bu

(Devam› s.23'de)
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Yoldafllık üzerine
M. Ulafl

Yoldafllık mücadeleyle kazanılır

Nasıl ki bir parti ancak iflçi sınıfını
devrime kazanma mücadelesi içinde gerçek
anlamda bolflevik bir parti olabiliyorsa, nas›l
ki devrimci kimlik mücadele içinde
kazanılıyorsa, aynı flekilde yoldafllık duygusu
da böyle bir çaba içinde oluflur ve güçlenir.
Ancak burjuvaziye karflı savaflta aynı saflarda
omuz omuza dövüflenler, tüm çabalarını bu
ifle hasredenler birbirlerine gerçek yoldafllık
ba¤larıyla ba¤lanabilirler. Ancak direnifl ve
mücadele birlefltirebilir. Ancak bu sayede
düzenin karflılıklı çıkarlara dayalı yoz
iliflkileri ve sözde sevgi ba¤ları aflılabilir ve
gerçek yoldafllık iliflkileri kurulabilir.

Sorunların çözümüne birlikte kafa yoran,
çaba harcayan devrimciler bunun ürünü
olarak birbirlerine daha sıkı ba¤larla
ba¤lanırlar. Aralarındaki ba¤lar kiflisel kimi
özellikler üzerinden de¤il, aynı davaya bafl
koymak üzerinden flekillenir. Böylece kiflisel
sorunların olufluma yolaçan zemin de ortadan
kalkar. Yoldafllar kendi alanlarındaki
çalıflmada gerçek anlamda ortaklaflamadıkları
ölçüde ise sorunlar kifliselleflir.

Çal›flmaya harcanan emek ve yo¤unlaflma
ölçüsünde kiflisel sorunlar ikinci plana
düflecek, kiflisel farklılıklar sorun kayna¤ı
olmaktan öte, çalıflmayı zenginlefltiren birer
olana¤a dönüflecektir. Yaflanan sorunun
çözümü ya da bir iflin en iyi nasıl
yapılabilece¤i konusunda kolektif bir çaba
harcandı¤ı ölçüde, yoldafllar ortak çalıflmanın
verdi¤i ruhla birbirlerine daha güçlü bir
biçimde ba¤lanacaklardır.

Yoldafllık kimi zaman, yeterince
özümsenmeden, aynı saflarda bulunmaya
indirgenebiliyor. Hayattan kopuk bu bak›fl
yaflam›n gerçekli¤ine çarpt›¤›nda, yoldafllar
arasındaki iliflkiler kolayca tahrip olabiliyor.

Yoldafllık elbette kendi baflına aynı
saflarda mücadele etmek de¤ildir. Kuflkusuz
bu olmazsa olmazdır. Ama bu zemin üzerinde
gerekli olanlar yerine getirilemedi¤inde,
gerçek yoldafllık iliflkileri de asla
geliflemeyecektir. Çalıflmanın ihtiyaçları

üzerinde yo¤unlaflan bir çaba, iliflkilerin de
bu çaba üzerinde flekillenmesini sa¤layacaktır.
Tartıflmalar hep sorunları aflma ve daha ileri
bir düzeye ulaflma çabası çerçevesinde
flekillenecektir.

Yaflamımızı devrimci bir tarzda
örgütlemeden, devrimci kültür ve de¤erleri
içsellefltirmeden, gerçek bir komünist
olamayız. Bu koflullarda kurdu¤umuz ba¤lara
da yoldafllık demek mümkün olamaz.

Gözetilecek temel nokta partinin

ve devrimin çıkarlarıdır

Yoldafllık sevgisi belli temeller üzerinde
yükselir. ‹liflkilerde devrimci elefltiri, yoldaflça
paylaflım, özveri vb. son derece önemlidir.
Yoldafllık kavramını kendi içinde idealize
etmemeli, bu alandaki zay›fl›klar›n
nedenlerini anlamaya ve aflmaya çal›flmal›y›z.
Çünkü bu alandaki zay›fl›klar sadece niyet ve
çabalar›n zay›fl›¤›ndan kaynaklanmıyor.

Düzenle ba¤lar›m›z› koparmam›z, bir dava
u¤runa savaflan insanlar olmam›z, bu düzenin
bize bulaflt›rd›¤› zaaflar› ve zay›fl›klar› bir
anda aflmam›z› sa¤lam›yor. De¤er
yarg›lar›m›z, al›flkanl›klar›m›z, olaylara ve
insanlara bak›fl›m›z, vb. büyük ölçüde bu
düzen alt›nda flekilleniyor. Dahas›, farklı
kifliliklere sahip oldu¤umuz ölçüde ortak
de¤er ve zevkleri paylaflmamız da mümkün
olmayabiliyor. Bu durumda bizi birbirimize
ba¤layacak olan temel, u¤runda birlikte
mücadele etti¤imiz devrim davasıdır.

Devrim için aynı parti saflarında mücadele
etmenin, bu çerçevede de yoldafllık iliflkilerini
kurabilmenin zemini, bizim için kiflisel
de¤erler ve zevkler, içinde yetiflilen kültür
de¤ildir. Bu durumda temel kriter partinin ve
devrimin çıkarları olmalıdır. Bizim için asıl
zemin aynı saflarda mücadele etmek ve
bunun için azami çabayı gösterebilmektir.
Bizim için önemli olan partimizin önümüze
koydu¤u hedeflerdir. Bu amaçlar için
samimiyetle mücadele ediyorsak, yoldafllık
için gerekli zemine de sahibiz demektir.

Burjuva iktidarın yıkmak için yaflamımızı

28  EK‹M  Sayı: 237



mücadelenin gereklerine göre flekillendirmek
zorundayız. Tüm iliflkilerimizi ve yaflamım›z›
devrim hedefine göre kurmal›y›z. Bu
baflar›ld›¤›nda, sorunlar›n kifliselleflmesi
aflılabilecek, çözüm için devrimci ilke ve
esaslar belirleyici olabilecektir. Bu sayede de
elefltiri-özelefltiri, kolektivizm, devrimci
disiplin vb. iliflkilerde hakim hale gelecektir.
Sorunlar›n çözümü konusunda gösterilecek
ortak irade ve çaba yoldaflları birbirlerine
kenetleyecek, elde edilecek bafları üzerinden
daha ileri bir birliktelik sa¤lanabilecektir.

Yoldafllık, devrim davasını ileriye taflımak
için harcanan çaba içinde geliflip
kökleflecektir. Kavgada çelikleflmeyen
yoldafllık ise sadece söylemde kalacak,
sorunlar›n boy vermesine uygun zeminde
varolan iliflkiler de tahrip olacaktır.

Yoldafll›k sevgisi

Do¤al olarak en çok yoldafllarımızı sever,
en çok onlara de¤er veririz. Çünkü
yoldafllarımızla olan ba¤ımız ne akrabalık
gibi irademiz dıflında olufluyor, ne de düzen
içindeki dostluk ve sevgi iliflkilerinde oldu¤u
gibi kaba çıkarlara dayanıyor. Düzenin
flekillendirdi¤i iliflkiler bir flekilde bizi de
etkiliyor ve gerisin geri düzenin içine
çekiyor. Ailelerimiz bir anda düzenin en
güçlü silahlarından biri olabiliyor karflımızda.
Düzen içi dostluk ve sözde sevgi anlayıflları
mücadelemizi zayıflatan bir rol oynayabiliyor.

Oysa yoldafllarımız insanlı¤ı bu sömürü
düzeninden kurtarma hedefiyle kendilerini
feda edebiliyorlar. Bu nedenle, hiç
tanımadı¤ımız, ama aynı dava u¤runa ölümü
göze alarak mücadele etti¤imiz yoldafllarımıza
duydu¤umuz sevgi di¤erlerine göre daha
üstünüdür. ‹flte bu nedenle yoldafllarımızın
üstüne giden kurflunları paylaflabiliyoruz.

Devrimci elefltiri

ve özelefltirinin önemi

Yoldafllar birbirlerini elefltirirken temel
önemde bir kıstası gözden kaçırmamalıdırlar.
Elefltiri yıpratıcı de¤il yapıcı olmal›dır.
Elbette yoldafllarımızın zayıf yönlerine
vuracak ve zaafların› köklü bir biçimde
aflılabilmesi için elimizden geleni yapaca¤ız.
Zaafları görmezlikten gelmek ve müdahaleden

kaçınmak, aslında kendi iddiam›z› bofla
çıkartmak olacakt›r. Çünkü bu, mücadelenin
önünde oluflan bir engele müdahaleden
kaçmak demektir ve bir devrimci için kabul
edilemez. Fakat bunu, sorunu
kiflisellefltirmeden, yoldaflımızı bir günah
keçisine dönüfltürmeden yapmalıyız. Aksi
halde sorunlar aflılmak bir yana, daha da
kökleflir ve içinden çıkılmaz bir hal alır. Bir
süre sonra da devrimci görev ve
sorumluluklar yerine, bu sorunların ortaya
çıkardı¤ı kiflisel hesaplaflmalar gündeme
oturur. Böyle bir durumda kolektif bir
çalıflma yürütebilmek mümkün olmaz.

Gündelik iliflkilerde özen

Gündelik yaflam içinde paylaflım ile görev
ve sorumluluklarım›z çerçevesinde iliflki tarzı
oldukça önemlidir. Gündelik ifllerin yerine
getirilmesine, üzerimize aldı¤ımız ifllerin
planlandı¤ı gibi yapılmasına özen
göstermeliyiz. Bazı yoldafllar kimi zaman
aynı evin içinde yaflamalarına ra¤men
yoldafllı¤ı sadece ev ifllerini paylaflmaktan
ibaret görebiliyorlar. Elbette gündelik ifllerin
yapılmasında gösterilecek özen önemlidir.
Ancak yoldaflça paylaflımı buna indirgemek,
yoldafllı¤ın gereklerini yerine getirmek
bakımından oldukça yetersizdir. Çünkü asıl
paylaflım yoldaflların birbirlerinin geliflimleri
için gösterecekleri çabadad›r. Bu sadece
yoldafllarına de¤il, aynı zamanda kendilerine
karflı sorumluluklarıdır. Bu çerçevede e¤itim
sorununa önem verilmelidir. Birlikte okumak,
okunanlar üzerinden tartıflmak, güncel siyasal
geliflmeleri birlikte de¤erlendirebilmek, bunlar
üzerinden somut görevleri süzebilmek, bu
görevlerin yerine getirilmesi için birbirlerinin
eksiklerini gidermek için azami çabayı
gösterebilmeliyiz.

***
Sonuç olarak, aynı saflarda mücadele eden

devrimcilerin gerçek anlamda yoldafllık
ba¤larıyla birbirlerine ba¤lanabilmeleri için,
öncelikle devrim davas›n›n gereklerini yerine
getirme konusunda tutarlı davranmalar›, tüm
yaflamlar›n› bu hedefe uygun tarzda kurmalar›
zorunludur. Bu alandaki zay›fl›klar
afl›lamad›¤› koflullarda, yoldafll›k iliflkilerini
gelifltirip güçlendirmek de mümkün
olamayacakt›r.
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Pratik faaliyetlerden...

Pratik faaliyette yeni bir düzey
Parti olarak art›k pratik

faaliyette yeni bir üzeye
ulaflm›fl bulunuyoruz. Propa-
ganda araçlar›n› güncel
geliflmelere ba¤l› olarak daha
yayg›n ve etkili kullan›yoruz.
Özellikle son dönemde
neredeyse her önemli gündem
üzerinden aral›ks›z bir pratik
faaliyet yürüttük.

1 May›s afiflleri gelene dek
çal›flma yürüttü¤ümüz
alanlarda genellikle
yaz›lamalar yapt›k. Afifllerin
gelmesiyle yayg›n bir afifl
çal›flmas›na bafllad›k.
Afifllerimiz gerek görsel
aç›dan gerekse de fliarlar›yla
göz dolduruyordu. Özellikle
parti amblemimizin yer ald›¤›
“Yaflas›n 1 May›s!” fliarl›
afiflimiz oldukça dikkat çekti.
Yan›s›ra 1 May›s’›, “Yaflas›n
1 May›s, yaflas›n sosyalizm!”
fliarl› afifllerimizle iflçi ve
emekçilerin gündemine
tafl›maya çal›flt›k.

Ortado¤u’da süren
emperyalist iflgal ile iflçi
s›n›f› ve emekçi halklara
karfl› savafl makinesi olarak
örgütlenen NATO’nun
‹stanbul Zirvesi ile ilgili
olarak ise, “Irak, Filistin
direniyor! Direnen halklar
kazanacak!”, “Emperyalist
savafl ayg›t› NATO’ya geçit
yok!”, “Katil ABD
Ortado¤u’dan defol!”
fliarlar›n›n yer ald›¤› üç
de¤iflik afifl kulland›k.

Daha sonra, ‘71 devrimci
hareketinin, idam

sehpalar›nda bafl e¤meden
devrim ve sosyalizm
bayra¤›n› yükselten
sembolleri olan Denizler’in
resimlerinin bulundu¤u
“Bizim DEN‹Z’lerde
emperyalizme geçit yok!”
fliarl› afiflimiz elimize ulaflt›.

Böylece dönem boyunca 1
May›s öncesi tüketti¤imiz iki
çeflit afiflle birlikte toplam
alt› çeflit afifl kullanm›fl
olduk. Sultanbeyli Baflaran
Mahallesi, Sar›gazi merkez
ve çevresi, Üsküdar, E-5
üzeri, Gülsuyu ve Yeni
Çaml›ca Mahallerinde iflçi-
emekçilerin kulland›¤›
güzergahlar, Bostanc›-Dudullu
hatt›, Ümraniye merkezi ile
OSB-‹MES’in içi ve
çevresini yüzlerce afiflle
donatt›k. Düflman›n tüm
tahammülsüzlü¤üne ra¤men
birçok noktada afifllerimiz ve
yaz›lamalar›m›zla fliarlar›m›z›
iflçi ve emekçilere
ulaflt›rmaya devam ediyoruz.

Pratik faaliyetimizi,
‹stanbul ‹l Komitesi’nin
iflçileri ve emekçileri
emperyalistlerin NATO
Zirvesi’ne karfl› mücadeleye
ve direnen halklarla
dayan›flmaya ça¤›rd›¤›
bildirisiyle sürdürdük.
Sultanbeyli, Sar›gazi, M.
Kemal (1 May›s), Yeni
Çaml›ca ve Gülsuyu’nda
hedefledi¤imiz alanlarda
yayg›n bir flekilde bildiri
da¤›tt›k.

Mahalle aralar›na bir tak›m

yaz›lamalar d›fl›nda kimsenin
sistematik illegal devrimci
devrimci pratik faaliyet
yürütmedi¤i bir dönemde afifl
yaz›lama ve bildiri gibi farkl›
araçlarla do¤rudan Parti
ad›na yürüttü¤ümüz faaliyetin
etkisi daha da artmaktad›r.

NATO Zirvesi’nin
yaklaflmas› nedeniyle birçok
noktada düflman›n önlemlerini
artt›rm›fl olmas›na karfl›n
faaliyetimiz baflar› ile
tamamland›. Devlet terörünün
giderek t›rmand›¤› bir
dönemde do¤rudan parti
ad›na illegal materyallerle
yürütülen devrimci faaliyet
büyük bir anlam ve önem
kazanmaktad›r. Sistematik bir
flekilde t›rmand›r›lan teröre
yan›t›m›z, pratik faaliyette
yakalad›¤›m›z düzeyi farkl›
araçlarla gelifltirip
güçlendirerek sürdürmek
olacakt›r.

Anadolu Yakas›’ndan
Komünistler
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(Bafltaraf› s.15'de)

Girdi¤imiz sokakta
karfl›laflt›¤›m›z bir grup gence
ajitatif konuflmam›zdan sonra
imza istedik, hepsi att›.
Gençlerden birisi “abi ben de
bir tane ka¤›t alabilir miyim,
k›sa sürede tan›d›klardan bu
ka¤›d› doldurabilirim” demesi
üzerine bir adet imza föyü
verdik, k›sa bir süre sonra
döndü¤ümüzde gerçekten de
tamam›n›n doldu¤unu gördük.
Teflekkür edip nerede
görüflebilece¤imizi
konufltuktan sonra ayr›ld›k.
Ayn› zamanda çal›flt›¤›m›z
iflyerlerindeki iflçilerden de
imza ald›k. Genel olarak
tepkiler olumluydu. Süreç
üzerinden epey sohbet ve
tart›flmalar›m›z oldu.

‹kinci olarak ise
NATO’nun tarihsel süreci ve
misyonunu, emperyalist-
kapitalist sistemin barbarl›¤›
ve sermaye devletinin bu
süreçteki rolünü yal›n bir
dille anlatan esnek imzal› bir
bildiri ç›kart›p da¤›tt›k.
Da¤›t›m›, ajitasyon eflli¤inde
bir fabrikan›n servisine ve bir
semtte servis güzergah›na
yapt›k. Genel olarak tepkiler

olumluydu, soru soran da
oluyordu. Ayr›ca ayn› özel
say›y›, emekçilerin servis
bekledi¤i durak ve sürekli
kulland›klar› güzergahlardaki
noktalara görülecek flekilde
yap›flt›rd›k. Bunun yan›nda
duvar gazetesini en k›sa
sürede haz›rlayarak ifllek
noktalara asaca¤›z.

Bu çal›flmam›z›n bir baflka
arac› ise ‹stanbul ‹K imzal›
NATO ve emperyalist savafl
karfl›t› bildirisini emekçi
semtlerde da¤›tmak oldu. Bu
da¤›t›m esnas›nda da kap›
altlar›na b›rakt›¤›m›z kadar
emekçilere ajitasyon çekerek
elden de verdik. Kimileri
soru sorarak, olumlu
tepkilerle teflekkür ederek
bildirilerimizi al›yordu. Bizzat
partimiz ad›na bu bildiriyi
elden vermemiz ayr› bir
anlam ifade ediyor.
Faaliyetimizi ayr›ca faaliyet
yürüttü¤ümüz fabrikalara ve
sosyal yaflam alanlar›na
tafl›d›k. ‹flçilerle toplant›
havas›nda röportajlar yapt›k,
iflyerlerinde imza toplad›k.

Büyük oranda önümüze
koydu¤umuz hedeflere

ulaflt›¤›m›z› söyleyebiliriz.
Toplumun geneline mal olan
bu süreci etkin bir flekilde
de¤erlendirmeye çal›flt›k.
‹liflki kurdu¤umuz emekçilerle
iliflkilerimizi de¤erlendirip
sürdürecek, kap›lar›n›
çald›¤›m›z evler, fabrikalar
u¤rak yerlerimiz olmaya
devam edecektir

Emperyalizmin savafl
örgütü NATO ’un ‹stanbul
Zirvesi’ni say›l› günler kald›.
Türkiye emekçileri, ayd›nlar›,
ilericileri ve devrimci
hareketinin kaderini yak›ndan
ilgilendiren bu zirvenin
engellemesi, engellenemese
bile ‹stanbul’un, Türkiye’nin
sahipsiz olmad›¤›n›,
sokaklar›n›n dar gelece¤ini
göstermek, sokaklar›
barbarlara dar etmek hayati
bir önem tafl›maktad›r. Biz
partili komünistler de
emperyalist barbarlara geçit
vermemek için elimizden
geleni yapacak, „Bizim
denizlerde emperyalizme yer
yok!“ diyerek çal›flmalar›m›za
devam edece¤iz.

 Rümeli Yakas›’dan
Komünistler

çizgimizi kavray›fllar›nda, buna dayal› bir
düflünsel üretimde, gerek taktik-
politikalar›m›z› pratiklefltirmede, özellikle de
etkili bir politik kitle çal›flmas› yürütmekte
esasa iliflkin bir sorunlar› olmad›¤› halde,
hem güçleri dönüfltürmek hem de kitle
iliflkilerini örgütlemek plan›nda zorlanma
yaflamalar›, örgütsel kimlik ve örgütçülük
alan›ndaki yetersizliklerden ba¤›ms›z ele
al›namaz. Bu yetersizlikleri aflmak ise, t›pk›
parti yer alt› örgütlerimizin yaflad›klar›
sorunlarda oldu¤u gibi, aç›k birim ve

kolektiflerinin kendi içinde ve imkanlar›yla
aflabilecekleri bir sorun de¤ildir.

Bu sorunlar› aflmaya yönelik toplam bir
yüklenme olmadan, kazan›lan düzey ve
birikimlerin gerisine düflmeyiz belki ,ama
kazan›lan güçleri dönüfltürme, partinin
çeperini örgütleme sorunlar›n› aflmada da
kolay kolay baflar›l› olamay›z. Söz konusu
türden bir yüklenmenin belirleyici halkas› ise,
bir kez daha, partinin siyasal ve örgütsel
faaliyetini her bir yerelde organik bütünlü¤e
kavuflturmakt›r.

Kadro niteli¤inin gelifltirilmesi...

Haziran  2004  EK‹M  31



Kitle çal›flmas›nda yeni bir düzeyin
ilk ad›mlar›, ilk pratikleri

Yerel parti örgütü olarak
NATO Zirvesi dolay›s›yla
önümüze bir çal›flma pro-
gram› koyduk. Belli bir
baflar› düzeyine ulaflarak
sürdürdü¤ümüz genel
propaganda çal›flmam›z›, legal
ve yar› legal araçlarla
zenginlefltirerek kullanmay›
planlad›k. Daha önce
çal›flmada bu düzeyi
hedeflemifl olmam›za karfl›n,
gerekli ad›mlar› atmada
zorlanma yafl›yorduk. Gelinen
aflamada bu ad›mlar› art›k
atm›fl bulunmaktay›z.
Organ›m›zda yapt›¤›m›z bir
toplant›yla süreci
de¤erlendirerek, çal›flma
program›m›z› flu bafll›klar
alt›nda belirledik;

* 28 Mart yerel seçimleri
ve 1 May›s sürecinin
ard›ndan NATO zirvesi
siyasal çal›flman›n öncelikli
gündemi haline gelmifltir. Bu
gündem do¤rultusunda ve
partinin ortaya koydu¤u
ilkeler temelinde bafllat›lan
kampanyay› kendi
cephemizden güçlendirmeli,
iflçi-emekçi kitlelere NATO
ve emperyalizm karfl›t› bilinç
tafl›mal›y›z.

* ‹flyerleri a¤›rl›kl› bir
çal›flma. Bu çal›flma için
merkezi araçlar›m›z d›fl›nda
yerel, legal ve yar› legal
araçlar›, seçilmifl hedef iflyeri
ve iflçi semtlerine yönelik
kullanmal›y›z.

* Çal›flmam›zda özellikle

yüzyüze görüflmelere önem
verilmeli. Araçlar›m›z› ve
kullan›m biçimini buna göre
belirlemeliyiz.

* Mevcut kitle
iliflkilerimizi gelifltirmek, yeni
güçlere ulaflmak, genifl bir
kitle a¤› oluflturmak
perspektifiyle hareket
etmeliyiz.

Bu hedeflere ba¤l› olarak
önümüze koydu¤umuz araç ve
çal›flma biçimleri flunlar oldu:
Bir imza kampanyas›
bafllatmak; yerel bültenin özel
say›s›n› kendi olanaklar›m›zla
ç›kar›p ço¤altarak bizzat
fabrika önleri ve iflçi
güzergahlar›na da¤›tmak;
duvar gazetesi haz›rlayarak
belli noktalar› yap›flt›rmak;
çal›flma yürüttü¤ümüz
fabrikalarda yukarda
sayd›¤›m›z gündemleri
iflçilerin gündemine sokmak,
tart›flmak, tart›flt›rmak,
ropörtajlar yap›p yaz›lar
isteyerek katk›lar›n› almak vb..

‹lk olarak bir imza föyü
haz›rlay›p ço¤altt›k ve
seçti¤imiz emekçi mahallelere
yöneldik. “28-29 Haziran’da
‹stanbul’da bir zirve olacak.
Katiller Bush ve Blair
‹stanbul’a gelecek. Irak ve
Afganistan’da oldu¤u gibi
yeni katliam planlar› yapacak,
yeni senaryolar
haz›rlayacaklar. Buradan
ç›kacak kararlar gelece¤imizi
çok yak›ndan ilgilendiriyor.
E¤er engelleyemezsek ABD

uflaklar› bu kanl› pastadan bir
pay kapmak için gençlerimizi
bu batakl›¤a sürecekler,
Irak’a ve Afganistan’a Türk
askerinin gönderilmesi söz
konusu. Biz gençlerimizin
kardefl halklar› öldürmek ve
ölmek için buralara gitmesini
istemiyoruz“ vb. ajitatif
konuflmalarla sokakta
yürüyen, kald›r›mlarda
oturanlardan, kimi kahve,
yöre derne¤i, büfe,
esnaflardan ve apartman yada
tek katl› evlerin kap›lar›n›
çalarak emekçilerden
imzalar›n› istedik. Genel
olarak ABD’ye ve savafla
karfl› bir tepkinin oldu¤unu
gözlemledik.

Kimileri genel tepkilerini
ifade ederken, imza
atamayacaklar›n›
belirtiyorlard›. Bu davran›fllar›
„ya bafl›ma bir fley gelirse“
tereddütlerinden
kaynaklan›yordu. Kimileri ise
böylesi çal›flmalar için
teflekkür edip baflar›lar
dileyerek hemen imza
at›yordu. Kimileri tereddütte
kal›p soru sorarak bizi
tan›maya çal›fl›yordu. Kimi
karfl›laflt›¤›m›z grup halindeki
gençlerden imza atanlar
tereddütte kalanlar› ikna
ediyordu. U¤rad›¤›m›z iki
ayr› yerde s›cak karfl›land›k,
kendilerinin imza
toplayabileceklerini
belirtmeleri üzerine imza
föylerimizi b›rakt›k.
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