
Sendikalar ve s›n›f
mücadelesi

“Sendikalar iflçi s›n›f›n›n sermayeye karfl› hergünkü mücadelesini yürüttü¤ü ve kendini
disipline etti¤i s›n›f örgütleridir. Fakat genifl ayr›cal›klarla donat›lm›fl sendika bürokrasisi
taraf›ndan bu ifllevlerinden büyük ölçüde uzaklaflt›r›lm›fllard›r. TK‹P, sermaye s›n›f›n›n bir
parças› haline gelen ve iflçi s›n›f› hareketi içerisinde sermayenin ajan› rolünü üstlenen bu

ihanet flebekesine karfl› sistematik bir mücadele yürütür. Sendikalar› devrimcilefltirmeyi iflçi
s›n›f›n› devrimcilefltirme sürecinin temel bir boyutu olarak ele al›r.”

(TK‹P Program›)

Sendikalar sorunu, iflçi s›n›f› hareketini
gelifltirme ve devrimcilefltirme, s›n›f
kitlelerini devrime haz›rlama hedefleri
çerçevesinde partimiz için stratejik önem
tafl›yan bir sorundur. Komünistler s›n›fa
yönelik çal›flmalar›n›n bafl›ndan itibaren
sendikalar sorununa da gerekli ilgiyi
gösterdiler ve Partimizin Kurulufl Kongresi,
s›n›f hareketinin durumunu ve s›n›f
çal›flmas›n›n sorunlar›n› sendikalar
sorunuyla ba¤lant›lar› içinde tart›fl›p
de¤erlendirdi.

Partinin s›n›f çal›flmas›ndaki ilerlemeye
ba¤l› olarak, bu temel önemde sorun art›k
çok daha somut ve canal›c› biçimde
durmaktad›r önümüzde. Bu yeni durum,
konuyu teorinin yan›s›ra ulusal ve
uluslararas› deneyimlerin ›fl›¤›nda daha
derinden ve çok yönlü olarak
incelememizi, parti içinde enine boyuna
tart›flmam›z› gerektirmektedir. Bu inceleme
ve tart›flmalar konunun teorik ve ilkesel
çerçevesini ayd›nlatacak, sendikalar
cephesindeki güncel sorunlara ve partinin
bu alandaki görevlerine de aç›kl›k
getirecektir. Bir bütün olarak parti,
özellikle de s›n›f çal›flmas› içindeki kadro

ve militanlar›m›z konuya iliflkin bu teorik
ve taktik aç›kl›klarla donand›klar› ölçüde,
siyasal çal›flmam›z›n ve mücadelemizin bu
cephesindeki görevler de daha baflar›l› bir
biçimde yerine getirilebilecektir.

S›n›f mücadelesi ve

iktisadi mücadele

Proletaryan›n s›n›f mücadelesi,
bütünlü¤ü içinde ekonomik, politik ve
teorik olmak üzere üç temel biçimden (ki
buna mücadelenin üç yönü ya da cephesi
de denebilir) oluflur. Bu mücadeleler
birbirlerinin zorunlu tamamlay›c›s›d›rlar.
Bu bütünlük içinde esas ve belirleyici olan
politik mücadeledir. Politik mücadele
proletaryan›n genel s›n›f ç›karlar›na dayan›r
ve temel devrimci amaç ve hedeflerini
gerçeklefltirmeye yönelir. Bu nedenle öteki
iki temel mücadele biçimi politik
mücadeleye tabidirler; proleter s›n›f
mücadelesinin genel ç›karlar› ve tayin edici
baflar›s› için de tabi olmak zorundad›rlar.

Öte yandan politik mücadelenin bu
tayin edici konumu, hiçbir biçimde teorik
ve iktisadi mücadelenin önemini azaltmaz.

Bütün Ülkelerin
Proleterleri, Birleflin!
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Tersine, yolu ve yönü teorik mücadele
taraf›ndan ayd›nlat›lmayan ve ekonomik
mücadelenin kendine özgü dinamizmi ve
çok yönlü olanaklar›yla beslenmeyen bir
politik mücadelenin sonuçta herhangi bir
baflar› flans› da kalmaz. Dolay›s›yla, politik
mücadelenin esas ve tayin edici konumu
temelinde vurgulanmas› gereken, proleter
s›n›f mücadelesinin organik bütünlü¤üdür;
bu üç temel mücadele biçimi aras›ndaki
yak›n, s›k› ve kopmaz iliflkidir.

Ekonomik mücadele, temelde iflçi
s›n›f›n›n çal›flma ve yaflam koflullar›nda
k›smi iyilefltirmeler gerçeklefltirme
mücadelesidir. Daha yüksek ücretler, daha
k›sa çal›flma süresi ve daha iyi çal›flma
koflullar›, bu mücadelenin esas kapsam›n›
oluflturur. Bu mücadele tek tek fabrika ve
iflletmelerdeki kapitalistlere ya da flu veya
bu üretim ve hizmet dal›ndaki sermaye
gruplar›na karfl› yürütülür. Genifl anlam›nda
bu mücadele, (ki bu onun politik
mücadeleye yaklaflt›¤›, ifade uygunsa
onunla kesiflti¤i ve ona dönüfltü¤ü
noktad›r), s›n›f›n çal›flma ve yaflam
koflullar›n›n iyilefltirilmesine yönelik genel
reform mücadelelerini da kapsar.

Nesnel bir mant›¤a ve temele sahip
olan bu mücadele kapitalist düzen alt›nda
gerekli, bundan da öteye zorunludur. Bu
nesnel ve zorunlu mant›¤›ndan dolay›d›r ki
birçok durumda kendili¤inden ortaya ç›kar.
‹flçi s›n›f›n›n en geri, bilinçsiz ve örgütsüz
kesimleri bile bu mücadeleye kendili¤inden
itilirler ve ilkel anlamda ilk s›n›fsal
uyan›fllar›n› da ço¤u durumda bu
mücadeleler içinde yaflarlar.

Ekonomik mücadele bir yandan iflçi
s›n›f›n› fiziki ve manevi yozlaflmadan
korurken, öte yandan s›n›f kitlelerinin
birleflme ve dayan›flma bilincini gelifltirir,
örgütlenme ve mücadele kapasitesini ve
yetene¤ini ilerletir. TK‹P Program›’n›n
“Eme¤in Korunmas›”na ayr›lm›fl
bölümünün (ki bölüm genifl anlam›nda
ekonomik mücadeleye denk düfler)
sunuflunda, bu ikili yön, “iflçi s›n›f›n›n
fiziki ve moral yozlaflmadan korunmas›,
kendi kurtuluflu u¤runa verdi¤i mücadelede
savaflma gücü ve yetene¤inin yükseltilmesi

için” sözleriyle dile getirilir.
Ekonomik mücadeleyle elde edilen

kazan›mlar, iflçi s›n›f›n› fiziki ve manevi/
kültürel yozlaflmadan korur. Düflük ücretler,
uzun iflgünü, bunlardan ayr›
düflünülemeyecek olan kötü çal›flma ve
yaflam koflullar›, iflçi s›n›f› kitlelerini (ve
kuflaklar›n›) fiziki y›pranma ve bozulman›n
çok yönlü sonuçlar› ile yüz yüze b›rak›r.
Bununla da kalmaz, e¤itimden ve kültürden
yoksun b›rak›lman›n, sosyal ve siyasal
yaflamdan d›fllanman›n bir sonucu olarak ve
sefalete dayal› yaflam›n çok yönlü etkileri
alt›nda, manevi ve kültürel bir yozlaflmaya
da sürükler. ‹flçi s›n›f›n›n ekonomik
mücadelesi öncelikle kapitalist sömürü ve
köleli¤in bu dolays›z sonuçlar›na karfl› bir
direnifli ve savunmay› anlat›r.

Öte yandan bu mücadele, ad›m ad›m
iflçi kitlelerinin bilincini ilerletir, birli¤ini,
dayan›flmas›n›, örgütlenmesini ve eylem
yetene¤ini güçlendirir. ‹flçiler bu mücadele
içinde, bu mücadelelerin e¤itici deneyimleri
sayesinde, kendi durumlar›n›n ve güçlerinin
gitgide daha çok bilincine var›rlar;
birleflmenin, örgütlenmenin, dayan›flman›n
ve mücadele etmenin anlam›n›, önemini ve
ifllevini, henüz s›n›rl›, geri ve ilkel
biçimiyle de olsa, kavramaya bafllarlar.
Özetle ekonomik mücadele, her zaman ve
her yerde, iflçi kitlelerine ilk mücadele
e¤itimlerini sa¤lar, onlar›n birli¤ini ve
örgütlenmesini gelifltirmeye hizmet eder ve
onu daha ileri mücadelelere haz›rlar. “E¤er
iflçi s›n›f›, sermaye ile olan günlük
çat›flmas›nda gerileyecek olsayd›, daha
büyük çapta flu ya da bu harekete giriflme
olana¤›ndan kendi kendini yoksun b›rakm›fl
olurdu” (Marx).

Kendi bafl›na al›nd›¤›nda bu mücadele
kapitalizmin temellerine hiçbir biçimde
dokunmaz ve sömürüyü ortadan kald›rmaz.
Ekonomik mücadele kendi s›n›rlar› içinde
do¤as› gere¤i yaln›zca kapitalizmin
sonuçlar›na yönelir ve sömürüyü
s›n›rland›rmaya (ki genellikle geçici olmaya
mahkum biçimde) hizmet eder. Fakat
devrimci bak›fl aç›s›ndan bu mücadele
hiçbir zaman kendi bafl›na ele al›nmaz;
tersine, her zaman proleter s›n›f
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mücadelesinin bütünü içinde kavran›r ve
politik mücadeleye tabi biçimde ele al›n›r.
Böyle oldu¤unda ise ekonomik mücadele
tüm dar, s›n›rl› ve k›smi niteli¤ine ra¤men,
proletaryan›n genel s›n›f mücadelesi için
büyük ve çok yönlü olanaklar sa¤lar.

Fakat bu bütünlük salt politik
mücadeleye sa¤lad›¤› olanaklardan dolay›
önem tafl›maz. Tersinden de, ekonomik
mücadele, ancak proletaryan›n genel
mücadelesinin bir parças› olarak kavrand›¤›
ve politik mücadeleye do¤ru bir biçimde
ba¤land›¤› ölçüde, iflçi kitlelerinin çal›flma
ve yaflam koflullar›nda gerçekten belli
iyilefltirmeler sa¤layabilir. Dahas›, bu
mücadelenin ve kazan›mlar›n iflçi s›n›f›n›n
uyuflturulmas›na ve böylece kapitalist
düzene ba¤lanmas›na de¤il, tersine, s›n›f
bilincinin ve örgütlenmesinin geliflmesine
hizmet etmesi de ancak böylece güvence
alt›na al›n›r. Devrimci iktidar mücadelesi
perspektifi içinde ele al›nan bir politik
mücadeleye ba¤lanmad›¤› sürece, salt
ekonomik s›n›rlarda bir mücadele (ki buna
politik nitelik tafl›yan ekonomik-demokratik
reformlar mücadelesi de dahildir), iflçi
s›n›f›n› burjuvazinin ve burjuva
politikas›n›n eklentisi olmaktan kurtaramaz.
Bu s›n›rlarda bir mücadele ona hiç bir
kal›c› kazan›m sa¤lamad›¤› gibi, ilelebet
sermayenin ücretli kölesi olarak kalmas›na
yolaçar.

Proletaryan›n s›n›f mücadelesini
bütünlü¤ü içinde kavrayamayan, onu en
geri, dar ve s›n›rl› biçimine indigeyen
ekonomist anlay›fl› reddetme ile bütünsel
mücadelenin temel bir yönü olarak
ekonomik mücadeleyi küçümseme iki ayr›
fleydir. Yaz›k ki Türkiye’nin halkç› küçük-
burjuva ak›mlar› uzun y›llar bu hataya
düfltüler, politik mücadelenin önemi ve
belirleyicili¤i ad›na ekonomik-sendikal
mücadeleyi küçümsediler, bunu reformizme
ait bir alana sayabildirler. Oysa ekonomik
mücadele sözkonusu oldu¤unda sorun onu
önemsemek ya da küçümsemek de¤il, fakat
do¤ru bir biçimde ele alarak proletaryan›n
genel s›n›f mücadelesi içinde yerli yerine
orturtmakt›r.

‹deolojik aç›dan ekonomist anlay›fl›n

sa¤lam temellere dayal› en kapsaml›
elefltirisini yapan Lenin, bizzat Rus devrimi
deneyimine de dayanarak, ekonomik
mücadeleye dayal› kitle hareketini
“devrimci bunal›m›n ilk kayna¤› ve en
önemli” temeli olarak tan›mlar (Mart
1907), “Devrimci hareketin bütün güçlü
dalgalar›n›n yaln›zca bu türden ekonomik
kitle hareketleri temelinde ortaya ç›kt›¤›n›”
vurgular (Mart 1906). 1905 Devrimi’nin
deneyimlerini irdeleyen çal›flmas›nda Rosa
Luxemburg’un da ayn› düflünceyi alt›n›
çizerek dile getirdi¤ini biliyoruz.
Mücadelenin bütünlü¤ü konusunda ise
Lenin, yine bizzat devrim deneyimine
dayanarak, “Ekonomik ve siyasi
mücadelenin birlefltirilmesinin ve içiçe
yürütülmesinin bütün bu biçimleri,
hareketin devrimci kitle grevlerini yaratan
gücünün hem bir koflulu, hem de bir
güvencesi” oldu¤unu vurgular (fiubat
1913).

Devrimci kitle prati¤inin tarihsel
verilerine dayanan bu düflünce ve
gözlemler, s›n›flar mücadelesinde iflçi
s›n›f›n›n “iktisadi eylemi ile siyasal
eyleminin ayr›lmazcas›na birbirlerine ba¤l›
oldu¤unu” (Marx, Eylül 1871) vurgulayan
temel marksist düflünceyle örtüflmekte,
onun tarihsel bir do¤rulanmas› olmaktad›r.
(Elbette Marx’›n bir Enternasyonal karar›
olarak yapt›¤› bu önemli vurgu, bir
gerçe¤in basitçe dile getirilmesi
ihtiyac›ndan do¤muyordu. Bu, iflçi s›n›f›
mücadelesinin farkl› yönlerini birbirinden
koparan, ekonomik mücadele ve
örgütlenme ad›na siyasal mücadele ve
örgütlenmeyi, ya da tersinden politik
mücadele ve örgütlenme ad›na ekonomik
mücadeleyi küçümseyen, hatta reddeden
küçük-burjuva e¤ilimlere karfl› al›nm›fl
ilkesel bir tutumun ifadesiydi.)

‹ktisadi mücadele ve sendikalar

Sendikalar iflçi s›n›f›n›n ekonomik
mücadelesinin tarihsel olarak oluflmufl
örgütsel biçimidir. Tarihsel oluflumlar›n›n
bafllang›ç evrelerinde iflçilerin kapitalist
sömürünün sonuçlar›na karfl›
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mücadelelerinden büyük ölçüde
kendili¤inden do¤dular. Tarihsel ve
evrensel deneyim onlar›n iflçilerin
ekonomik mücadelesi için en uygun
örgütsel biçim oldu¤unu gösterdi ve bu
iflçi hareketinin filizlendi¤i her yerde bu
örgütlerin bilinçli çabalarla da kurulmas›n›
beraberinde getirdi. ‹flçi s›n›f›n›n ekonomik
mücadelesinin büyük ölçüde sendikalarla
özdeflleflmesi, dolay›s›yla bu mücadelenin
ayn› zamanda sendikal mücadele olarak
an›lmas› bundan dolay›d›r. Ayn› olgu,
sendikalar›n iflçi s›n›f›n›n ekonomik
mücadelesi çerçevesinde tarihsel olarak salt
gerekli de¤il ayn› zamanda kaç›n›lmaz
örgütler oldu¤unu da gösterir.

Ekonomik mücadelenin do¤as› gere¤i
sendikalar, iflletme ya da iflkolu düzeyinde
iflçi s›n›f›n›n nispeten genifl kesimlerini
kucaklayan kitlesel örgütlerdir. Ekonomik
mücadelenin kendi s›n›rlar› içinde geri, dar
ve iflçilerin dolays›z gündelik ç›karlar›na
yönelen karakteri, iflçilerin kitle halinde
sendikalarda örgütlenmesini kolaylaflt›r›r.
Bu mücadelenin deneyimleri ve dolays›z
kazan›mlar›, iflçilerin bu örgütleri s›k›
s›k›ya benimsemesini ve böylece
sendikalar›n az çok istikrarl› bir varl›k
zemini kazanmas›n› sa¤lar. Sendikalar
ekonomik mücadelenin gelifltirilmesinin
araçlar› olarak kalmazlar, bizzat bu
mücadele sayesinde yayg›nlafl›r ve böylece
daha genifl iflçi kitleleri içinde
örgütlenmeyi de baflar›rlar.

Ekonomik mücadelenin iflçilerin
e¤itiminde oynad›¤› rol, do¤al olarak bu
mücadelenin araçlar› olan sendikalar için
de geçerlidir. Sendikalar›n iflçiler için
mücadele okulu olarak nitelenmesi buradan
gelir. Fakat e¤itim ve bilinçlenmenin bu
kadar› ekonomik mücadelenin kendisinden
ve kendili¤inden gelir. Oysa bundan da
önemli olan sendikalar›n iflçilerin e¤itim ve
bilinçlendirilmesinde oynayabilecekleri,
oynamalar› gereken bilinçli roldür. Bu ise
onlara egemen ideoloji ve politikadan ayr›
düflünülemez. ‹flçi s›n›f›n›n devrimci dünya
görüflü ve politikas›n›n egemen oldu¤u
durumda sendikalar devrimci s›n›f
mücadelesi ve sosyalizm okulu rolü de

oynarlar. Her biçimiyle burjuva dünya
görüflü ve politikas›n›n egemenli¤i
durumunda ise, sendikalar iflçi s›n›f›n›
gündelik ve parçal› mücadelenin dar
s›n›rlar› içinde kötürümlefltirmenin, böylece
devrimci politika ve mücadeleden özenle
uzak tutman›n araçlar›na dönüflürler.

Sendikalar, iflçilerin ekonomik
istemlerine ve gündelik ç›karlar›na yönelik
mücadelenin en uygun araçlar›d›r. Fakat
proletaryan›n genel s›n›f mücadelesi
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda sendikalar›n bundan
da önemli olan ifllevi, genifl iflçi s›n›f›
kitleleri için bir örgütlenme oda¤› olarak
oynad›klar› roldür. Sendikalar, iflçiler henüz
geliflmelerinin en geri aflamas›ndayken bile
onlar›n genifl kesimlerini birlefltirmeye ve
örgütlemeye elveriflli araçlar olmak
bak›m›ndan benzersiz örgütlerdir.

Elbette sendikalar iflçi s›n›f›n›n tek
kitelesel örgüt biçimi de¤ildir. Tarihsel
deneyimin de gösterdi¤i gibi, mücadelenin
farkl› aflamalar› ve ihtiyaçlar› kendi
dinamizmi içinde farkl› kitlesel s›n›f
örgütleri ortaya ç›kar›r. Bunlardan örne¤in
iflçi sovyetleri (konseyleri ya da
meclisleri), ortaya ç›kt›klar› andan itibaren
sendikalarla k›yaslanamaz bir önem
kazan›rlar. Fakat sendikalar iflçi s›n›f›n›n
tüm öteki kitle örgütlerinden farkl› olarak,
mücadelenin her döneminde ve aflamas›nda
gerekli ve zorunludurlar. ‹flçi hareketinin
henüz en geri ve ilkel aflamas›nda ortaya
ç›kan sendikalar, kapitalizmden sosyalizme
miras kalarak de¤iflen konumlar› ve
ifllevleriyle varl›klar›n› s›n›fs›z toplumun
kurulmas› mücadelesinin ileri aflamalar›na
kadar korurlar. Bu denli genifl bir tarihsel
süreçte ve birbirinden temelden farkl›
toplumsal koflullarda iflçi s›n›f› için gerekli
ve zorunlu örgütler olmalar› bile
sendikalar›n stratejik önemini göstermeye
yeter.

‹stikrarl› ve uzun süreli kitle örgütü
olma karakteri, iflçi s›n›f›n›n örgütlenme
merkezleri olarak sendikalara ayr› bir önem
kazand›r›r. Sendikalar, sermayeye karfl›
gündelik mücadeleler içinde genifl iflçi s›n›f›
ordusunun ad›m ad›m birlefltirilmesini ve
örgütlenmesini sa¤larlar. Bu mücadelenin
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gündelik, k›sa süreli sonuçlar›ndan ba¤›ms›z
olarak sendikalar› s›n›f mücadelesi için
önemli k›lan, örgütlenme araçlar› ve
merkezleri olarak oynad›klar› bu roldür.
“Sendikalar, sermaye ile emek aras›ndaki
yer yer küçük çat›flmalardan ibaret gündelik
savafl için vazgeçilmez iseler de, örgütlü
ayg›tlar olarak, bizzat ücretlilik sisteminin
kald›r›lmas› için çok daha önemlidirler”
(Marx).

Bu sözler sendikalar›n iktisadi
mücadelenin ötesindeki temel stratejik
ifllevine ›fl›k tutmaktad›r. Sendikalar
mesleki dar görüfllülü¤ü ve salt gündelik
ç›karlara dayal› mücadele s›n›rl›l›¤›n› bir
yana b›rakarak, bir bütün olarak s›n›f
ç›karlar› ve hedefleri için de mücadele
etmek, bunun için de politik yaflam›n
tümüyle ilgilenmek, politik sorunlar›n tümü
karfl›s›nda iflçi s›n›f›n›n devrimci tavr›n›
tak›nmak zorundad›rlar. Ancak böylece
s›n›f›n gündelik ç›karlar›yla birlikte temel
s›n›f ç›karlar›n› da savunan gerçek s›n›f
örgütleri haline gelebilirler.

Fakat sendikalar bu ifllevi hiçbir
durumda kendili¤inden ve kendi kendine
de¤il, fakat her zaman ancak devrimci s›n›f
politikas›n›n egemenli¤i koflullar›nda ve
devrimci s›n›f partisinin yol göstericili¤i
alt›nda hareket ettikleri sürece yerine
getirebilirler. Bu olmad›¤› takdirde ve hele
de burjuva politikas›n›n egemenli¤i
koflullar›nda, sendikalar s›n›f›n kitlesel
örgütleri olarak tam tersi bir rol oynarlar;
iflçi s›n›f›n› burjuvazi ad›na denetim alt›nda
tutman›n, düzene sa¤lamca eklemlemenin
ve böylece devrimci s›n›f mücadelesinden
ve devrimden al›koyman›n etkili araçlar›na
dönüflürler.

Sendikalar ve devrimci s›n›f partisi

Böylece s›n›f›n kitlesel örgütleri olarak
sendikalar ile s›n›f örgütlenmesinin en üst
biçimi ve öncü gücü olarak komünist partisi
aras›ndaki iliflkilere de gelmifl oluyoruz. Bu
iliflkinin esas› örgütsel de¤il fakat politiktir.
Sorun temelde, sendikalar›n iflçilerin
gündelik ekonomik mücadelelesini hangi
politik perspektif içinde ele alacaklar›

sorunudur. Bu sorunun genel çerçevesi
konusunda söylenmesi gerekenleri, iflçi
s›n›f›n›n ekonomik mücadelesi ile politik
mücadelesi aras›ndaki iliflki üzerinden
halihaz›rda söylemifl bulunuyoruz. Bütün
bunlar, bak›fl aç›s› ve davran›fl çizgisi
olarak, gerçek devrimci s›n›f sendikalar›
için de geçerlidir. Sendikalar iflçileri
gündelik mücadeleler içinde sermayenin
sald›r›lar›na karfl› savunmakla kalmamal›,
bu mücadeleyi devrimci s›n›f perspektifiyle
ele almal›, iflçi s›n›f›n›n ücretli kölelik
düzeninden kurtulma temel hedefine
ba¤lamal›d›rlar. Ancak böylece gerçek s›n›f
örgütleri olarak davranm›fl, her türlü
burjuva etki ve politikan›n d›fl›na ç›km›fl
olurlar.

Kuflkusuz sorun hiç de salt
sendikalardan bu çizgide davranmalar›n›
istemek de¤il, fakat çok yönlü ve zorlu bir
mücadeleyle sendikalar› bu çizgiye
getirmektir. Bu ise ne kolay ve ne de k›sa
süreli bir ifltir. Burjuvazinin iflçi s›n›f›n›
bizzat sendikalar üzerinden kuflatma ve
denetim alt›na alma çabas› ve bu alandaki
büyük baflar›s› düflünüldü¤ünde, buradaki
zorluk daha iyi anlafl›l›r. Fakat partinin
s›n›f taban›nda ve sendikalar içindeki
devrimci çal›flmas› sayesinde sendikalar bu
çizgiye getirilebildi¤i ölçüde, parti ile
sendikalar aras›ndaki iliflkiyi olmas›
gereken çerçevede kurmak ve yürütmek
kolaylafl›r.

Sendikalar devrimci s›n›f çizgisine
getirilmifl olsalar bile, yürütükleri
çal›flman›n kendine özgü niteli¤i ve
kapsad›klar› iflçi kitlesinin bundan ayr›
düflünülemeyecek olan politik heterojenli¤i,
onlar›n örgütsel aç›dan partiden ba¤›ms›z
olmalar›n› gerektirir. Fakat tam da
devrimci s›n›f çizgisinin egemenli¤i, parti
ile sendikalar aras›nda yak›n ve s›k› bir
iflbirli¤ini olanakl› k›lar ve alabildi¤ine
kolaylaflt›r›r. Bu durumda sendikalar
partinin genifl iflçi kitleleriyle ba¤
kurmas›n› ve onlar› örgütlü bir güç olarak
devrimci s›n›f çizgisinde harekete
geçirmesini kolaylaflt›ran dayanaklar
olurlar.

Sendikalar›n tarafs›zl›¤› düflüncesi ve
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siyaset üstülü¤ü iddias› bir burjuva
aldatmacas›ndan baflka bir fley de¤ildir.
Sendikalar yap›lar› gere¤i iflçi s›n›f›
örgütleri olduklar› için burjuvazi onlardan
burjuva partilerinden yana tav›r almalar›n›
ve burjuva politikas›n› desteklemelerini
kolay kolay isteyemez. Bunun yerine
sendikalar›n politika d›fl›, tarafs›z ve
siyaset üstü olmas›n› ister ve bunu da
onlar›n ekonomik mücadele örgütleri
olmalar›yla, bununla s›n›rl› kalmalar›
gere¤iyle iliflkilendirir. Böylece de onlar›n
s›n›f politikas› izlemelerini, devrimci s›n›f
partisiyle yak›n iliflki içinde çal›flmalar›n›
ve devrimci politik amaçlar gütmelerini
engellemeye, gerçekte egemen burjuva
ideolojisine ve politikas›na boyun
e¤melerini ve kurulu düzeni
benimsemelerini, hiç de¤ilse onun
temellerine dokunacak her türlü davran›fltan
geri durmalar›n› sa¤lamaya çal›fl›r.

Komünistler sendikalar›n tarafs›zl›¤› ve
siyaset üstülü¤ü safsatas›na karfl› etkili bir
mücadele yürütürler ve sendikalar›
devrimci s›n›f çizgisine çekmeye ve
böylece de s›n›f›n devrimci partisi ile en
yak›n ve s›k› ba¤lar içinde hareket
etmelerini sa¤lamaya çal›fl›rlar. Fakat
bunda ne denli baflar›l› olurlarsa olsunlar,
sendikalar›n basitçe partinin örgütsel
eklentisi olmas›n› istemekten de özenle
uzak dururlar. Kendine özgü konumlar› ve
yürüttükleri çal›flman›n özgün niteli¤i
nedeniyle, sendikalar ile parti aras›nda
kaba ba¤›ml›l›k iliflkisinin faydadan çok
zarar getirece¤ini bilirler. Buna yönelik bir
davran›fl çizgisinin her e¤ilimden iflçi
kitlelerinin sendikalar arac›l›¤›yla
kucaklanmas›n›, s›n›f mücadelesi prati¤i
içinde seferber edilmesini ve böylece
e¤itilip devrimci amaçlara kazan›lmas›n›
zora sokaca¤› bilinciyle hareket ederler.
Komünist partisinin sendikalar›n izledi¤i
politikada etkili olmas›n›, sendikalar›n
örgütsel ba¤›ms›zl›¤›n› ortadan kald›rarak
ya da zedeleyerek de¤il, fakat tabanda ve
sendikalar bünyesindeki çal›flma yoluyla
devrimci politikay› her düzeyde etkin
k›larak sa¤lamaya çal›fl›rlar. Komünistler
bunda baflar›l› olduklar› ölçüde, sendikalar,
ilkin izledikleri çizgi üzerinden ve ikinci

olarak da bünyelerindeki komünist
çal›flman›n her düzeydeki dolays›z gücü ve
etkisi sayesinde partiye yak›nlafl›rlar,
onunla s›k› bir iflbirli¤ine girerler ve
politik yörüngesinde hareket eder hale
gelirler.

Sonuç olarak, iflçi s›n›f›n›n
mücadelesinin bütünlü¤ü, bu çerçevede
politik mücadele ile ekonomik mücadele
aras›nda ilkinin belirleyicili¤i temelinde
kurulmas› gereken s›k› ve kopmaz ba¤,
ekonomik mücadele örgütleri olarak
sendikalar ile politik mücadelenin öncü ve
yönlendirici örgütü olarak devrimci s›n›f
partisi aras›ndaki iliflkinin de çerçevesini
verir bize. Kendi s›n›rlar› içinde sendikalar
iflçilerin gündelik, mesleki ve dolay›s›yla
k›smi ç›karlar›n›, parti ise bir bütün olarak
iflçi s›n›f›n›n uzun vadeli genel devrimci
s›n›f ç›karlar›n› temsil eder. Bu, ideoloji ve
politikada sendikalar›n neden partiye tabi
olmas›, onun önderli¤i alt›nda hareket
etmesi gerekti¤ini de aç›klar.

Devrimci s›n›f partisi ile sendikalar
aras›ndaki bu yak›n, s›k› ve sürekli iflbirli¤i,
iflçi s›n›f›n›n genel devrimci mücadelesi için
vazgeçilmezdir. Bu iliflki vazgeçilmezdir;
çünkü “dünyanın hiçbir yerinde
proletaryanın geliflmesi, sendikalar olmadan,
sendikaların ve iflçi sınıfı partisinin karflılıklı
eylemi olmadan gerçekleflmemifltir ve
gerçekleflemez” (Lenin). Bu iliflki
vazgeçilmezdir; çünkü sendikalar “iflçi
s›n›f›n›n örgütlenme araçlar› olarak
burjuvaziye karfl› savafl›m için son derece
büyük bir önem tafl›rlar” (Marx). Bu iliflki
vazgeçilmezdir; çünkü, “ilk bafltaki amaçlar›
d›fl›nda sendikalar›n”, “iflçi s›n›f›n›n
örgütlenme ocaklar› olarak, iflçilerin tam
kurtuluflu gibi çok güçlü bir ç›kar u¤runa,
daha bilinçli bir biçimde hareket etmeyi
ö¤renmeleri gerekir” (Marx) ve bunu ise
onlar ancak devrimci s›n›f partisinden, onun
önderli¤i ve yol göstericili¤i sayesinde
ö¤renebilirler.

Sendikalar ve sendika bürokrasisi

Sendikalar›n burjuvaziye karfl› inatç›
direnifllerin sonucu olarak ve ony›llar›
bulan bir mücadeleyle kendilerini kabul
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ettirdiklerini biliyoruz. Bafllang›çta
sendikalar› engellemeye çal›flan ve
yasaklama yoluna giden burjuvazi, onlar›n
kendilerini iflçi s›n›f›n›n direnifliyle zorla
kabul ettirmesinin ard›ndan ise olanakl›
oldu¤unca etkisizlefltirmeye çal›flt›. Bu
çabalar da istenen sonucu vermeyince ve
iflçi hareketi bünyesindeki geliflmeler uygun
zemini oluflturunca daha de¤iflik bir yol
denedi. Sendikalar›n s›n›f mücadelesinde
oynad›¤› ve oynayabilece¤i son derece
önemli rolü de gözönünde bulundurarak,
çok yönlü çabalarla bu örgütleri kendi
denetimi alt›na almaya çal›flt› ve dünya
çap›ndaki tarihsel deneyimlerin aç›kça
gösterdi¤i gibi sonuçta bunda bir hayli de
baflar›l› oldu.

Burjuvazi iflçi s›n›f› hareketinin
bafllang›ç dönemlerinde bu olana¤›, bizzat
sendikalar›n kendine özgü konumu ve
ifllevinin do¤urdu¤u yanl›fl e¤ilimler
sayesinde yakalad›. Ekonomik mücadelenin
politik mücadeleden, k›smi istemler u¤runa
gündelik mücadelenin temel s›n›f ç›karlar›
ve hedefleri u¤runa devrimci mücadeleden,
sömürüyü s›n›rlama mücadelesinin
sömürüyü ortadan kald›rma mücadelesinden
kopar›lmas›, sendikalar bünyesinde kendini
gösteren bu zaafl› e¤ilimlerin ideolojik
kayna¤›n› oluflturdu (‹ngiliz trade-
unionculu¤u bafllang›çtaki biçimiyle bu
e¤ilimin klasik temsilcisiydi). ‹flçi s›n›f›n›n
henüz yeterince olgunlaflmad›¤› bir
aflamada iflçi hareketi içinde etkin olan
çeflitli türden küçük-burjuva sosyalist
ak›mlar›n (iktisadi mücadele ve
örgütlenmeye karfl› ç›kan prodhonculuk,
siyasal mücadele ve örgütlenmeye karfl›
olan bakunincilik ve genel olarak anarko-
sendikalizm, iktisadi mücadeleyi yaras›z ve
sonuçsuz bulup reddeden lasalc›l›k vb.)
yanl›fl ve çarp›k yaklafl›mlar› bu e¤ilimleri
farkl› yönlerden ayr›ca besledi.

Lenin sendikalar›n geliflmelerinin belli
bir evresinde sergiledikleri bu mesleki
darkaf›l›l›k hakk›nda flunlar› söylemektedir:
“Sendikalar, kapitalizmin geliflmesinin
bafllangıcında iflçi sınıfına pek büyük bir
ilerleme sa¤ladılar; bu örgütler, iflçilerin
da¤ınık ve güçsüz durumuna son verip

onların ilk sınıf gruplaflmalarını
gerçeklefltirdiler. Proleterlerin s›n›f
birli¤inin en yüksek biçimi, proletaryanın
devrimci partisi (...) geliflmeye baflladı¤ı
zaman, sendikalar, kaçınılmaz olarak, bazı
gerici özellikler, bir çeflit mesleki dar
görüfllülük, siyaset-dıflı kalma e¤ilimi, bir
çeflit hareketsizlik vb. e¤ilimi göstermeye
baflladılar. (Lenin, “Sol” Komünizm...). Bu
türden e¤ilimler son tahlilde burjuva
ideolojisi ve politikas›n›n sendikalar
bünyesinde yans›mas›ndan baflka bir fley
de¤ildi ve gerisin geri sendikalar›n bu ayn›
ideoloji ve politikas›n›n etki alan›nda
hareket etmesini ayr›ca kolaylaflt›rd›lar.

Fakat sürecin ilerlemesine de ba¤l›
olarak burjuvazinin baflar›s›nda bundan da
önemli bir rol oynayan yeni bir etken
belirdi: Ayr›cal›klarla donanm›fl ve giderek
kastlaflm›fl bir sendika bürokrasisi.
Sendikalar bünyesinde zamanla ayr›cal›kl›
bir bürokratik yönetim kast› ortaya ç›kt›.
Bu kast, iflçi s›n›f›n›n ayr›cal›kl› dar bir
kesimini oluflturan iflçi aristokrasisi ile
birlikte burjuvalaflm›fl bir iflçi tabakas›n›n
ifadesi oldu. Bu burjuvalaflm›fl iflçi
tabakas›, iflçi s›n›f› içinde burjuvazi için
temel önemde bir sosyal dayanak haline
geldi ve bundan böyle iflçi hareketi içinde
burjuvazinin ajan› rolünü oynamaya
bafllad›. Bir yandan sosyalist iflçi partilerini
reformist burjuva iflçi partileri olarak
yozlaflt›r›rken, öte yandan sendikalar›
burjuva düzeninin zarars›z eklentileri ve
burjuvazi pay›na iflçi kitlelerini denetim
alt›nda tutman›n araçlar› haline getirdi.
Geçmiflte mesleki dar kafal›l›k olarak
kendini gösteren ideolojik e¤ilimler ve
politik davran›fllar, bundan böyle art›k iflçi
s›n›f›n› kapitalizme karfl› mücadeleden ve
devrimden uzak tutman›n bilinçli araçlar›
ve dayanaklar› haline geldiler. Çabalar›n›
art›k aç›kça ekonomik reformlar
mücadelesiyle s›n›rlayan oportünist
sendikalar›n bu tutumunu kendi
cephesinden, kendilerini gitgide daha çok
burjuva düzen koflullar›na uyarlam›fl
bulunan sosyal-demokrat partilerin
parlamentarizme dayal› politik reformlar
çizgisi tamamlad›. ‹kisi birarada ve yak›n
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bir iflbirli¤i halinde iflçi hareketini sendikal
ve politik cepheden burjuvazinin
denetimine soktular. II. Enternasyonal’in
çürümesi ve birinci emperyalist savaflla
birlikte utanç verici çöküflü bunun ürünü
ve sonucuydu.

Fakat genel olarak emperyalist bat›l›
ülkelerde yaflanan bu geliflme, iflçi hareketi
bünyesindeki sendikal yozlaflman›n ve
çürümenin, bir baflka ifadeyle iflçi s›n›f›n›n
sendikal örgütlerini burjuva düzene peflkefl
çekmenin henüz ilk aflamas›yd›. Birinci
emperyalist dünya savafl› sonras›nda bunu
yeni aflamalar izledi ve bu süreç zamanla
burjuvaziyle ve burjuva devlet ayg›t›yla
çok yönlü bir kaynaflmaya vard›. Bu
dönüflümü yaflayan sendikalar, iflçileri bir
araya getiren, iflçilerin dar iktisadi ç›karlar›
ve gündelik istemleri için hala da bir
fleyler yapan (ki bu onlar›n iflçi kitlelerini
denetim alt›nda tutabilmelerinin zorunlu
kofluludur) örgütler olma özelliklerini
korusalar da, kurumlaflmalar› ve iktisadi-
mali iliflkileriyle sermaye s›n›f›n›n ve
kapitalist devletin uzant›s› ayg›tlar haline
geldiler. (Bunun tipik bir örne¤ini, bugün
Alman sendika konfederasyonu DGB
üzerinden görmekteyiz).

 Geçerken parantez içinde belirtmifl
olal›m. Bu köklü dönüflüm, onlar›n
taban›nda devrimci çal›flmay› etkili biçimde
sürdürme ihtiyac›n› ortadan kald›rmasa
bile, bu sendikalar›n ayg›t olarak
devrimcilefltirilmesi olana¤›n› ortadan
kald›rd›. Art›k sözkonusu olan, bu örgütleri
devrimci s›n›f sendikalar›na dönüfltürmek
de¤il, fakat tabanda soluklu bir devrimci
çal›flmayla iflçi s›n›f› kitlelerini zamanla
bürokratik ayg›t›n denetimden kurtarmak ve
günü geldi¤inde yerine devrimci s›n›f
sendikalar›n› geçirmek üzere bu bürokratik
burjuva ayg›tlar› parçalamakt›r.

Emperyalist metropollerde burjuvazinin
iflçi sendikalar›n› denetim alt›na almadaki
büyük tarihi baflar›s›, evrensel bir deneyim
olarak ba¤›ml› ülkeler burjuvazisi önünde
de “yeni ufuklar” açt›. Birçok ülkede (ve
bu arada ‹kinci Dünya Savafl› sonras›
Türkiye’sinde) iflçi sendikalar›, iflçi

s›n›f›n›n tabandan gelen dinamizmi
mümkün mertebe bloke edilerek, daha
bafltan devlet denetimi ve yönlendirmesi
alt›nda kuruldular. Türkiye gibi ülkelerde
ve genel olarak ba¤›ml› ülkelerde sendika
bürokrasisinin dayanabilece¤i sözü
edilebilir bir iflçi aristokrasisi bulunmad›¤›
için de, burjuvazi sendikalar üzerindeki
denetimini çok daha özel yöntemlerle
sürdürme yoluna gitti. Bunda temel
dayana¤› ise özel olarak e¤itilmifl ve
desteklenmifl bir profesyonel sendikac›lar
kast› oldu.

‹flçi aidatlar›yla oluflturulan fonlar
üzerinden kendini say›s›z ayr›cal›klarla
donatm›fl bulunan bu özel burjuva kast›
devletle ve sermaye çevreleriyle çok yönlü
s›k› ba¤lara sahiptir. Yaflam seviyesi ve
tarz›, gelirleri, düflünce ve duygular›yla bu
s›n›f›n bir parças›d›r. Görevi burjuvazi ve
devlet ad›na iflçi hareketini denetim alt›nda
tutmak ve kelimenin en tam anlam›yla
iflçileri düzenli olarak kapitalist patronlara
satmaktad›r. Bu hainler güruhu iflçi
sendikalar›n› adeta bir çiftlik gibi
kullanmakta, onlar› birçok durumda
mafyavari yöntemlerle yönetmekte ve elde
tutmakta, sendika içi demokrasiyi
bo¤makta, tabandan gelen dinamizmi döne
döne k›rmak için bin bir yola baflvurmakta,
sözün k›sas›, bir kez daha kelimenin en
tam anlam›yla, iflçi s›n›f› içinde sermayenin
ajan› olarak hareket etmektedir.

S›n›f mücadelesinin zorlu bir

alan› olarak sendikalar

Burjuvazinin her cinsten sendika
bürokrasisi eliyle elde etti¤i bu büyük
tarihi baflar›s›, daha geçen yüzy›l›n
bafl›ndan itibaren ortaya yeni bir sorun
ç›kard›: Sendikal alanda ve sendikalara
egemen olmak üzere, devrimci proletarya
ile burjuvazi aras›nda zorlu ve kesintisiz
s›n›f mücadelesi. S›n›f›n iktisadi mücadele
örgütleri olan (ve gerçekten s›n›f›n
ç›karlar›na ba¤l› kalmak istiyorlarsa e¤er
bu mücadeleyi kapitalizme karfl›
mücadeleyle birlefltirmeleri gereken)



sendikalar›n bizzat kendisi, bundan böyle
s›n›f mücadelesinin bu yeni cephesinin
de¤iflmez sahnesi haline geldiler.

Burjuvazinin sendikalara egemen olma
ve böylece onlar› iflçi s›n›f›n› kontrol
alt›nda tutma ayg›tlar›na dönüfltürme çabas›
daha bafl›ndan itibaren iflçi hareketinin
devrimci kanad›n›n sert direnciyle
karfl›land›. Ekim Devrimi’nin zaferiyle
birlikte yeni bir güç kazanan bu direniflin
ve mücadelenin stratejik hedefi, sendikalar›
gerçek devrimci s›n›f örgütleri haline
getirmek, onlar› genifl iflçi y›¤›nlar› için
gerçek birer s›n›f mücadelesi ve sosyalizm
okulu olarak de¤erlendirmek, ve nihayet,
burjuvaziyi devirmek ve proletarya
diktatörlü¤ünü kurmak mücadelesinde
onlardan devrim mücadelesinin etkili
kald›raçlar› olarak yararlanmakt› (ki bu,
bugün de sendikal cephedeki devrimci s›n›f
mücadelesinin genel perspektifini
oluflturmaktad›r).

Bu mücadele o günden bugüne bir dizi
safhadan geçti. Uluslararas› devrimci iflçi
hareketinin örgütlü ifadesi olan dünya
komünist hareketi özellikle geçen yüzy›l›n
ilk yar›s›nda bu alanda büyük tarihi
baflar›lar elde etti. Bunu komünizmin
büyük tarihi kazan›mlar›n›n ad›m ad›m
yitirildi¤i ony›llar izledi ve sonuçta bugüne
gelindi. Bugün bu mücadele komünistler
aç›s›ndan son derece güçsüz ve halihaz›rda
etkisiz bir aflamadan geçmektedir. Fakat
bu, hep vurgulaya geldi¤imiz gibi, ayn›
zamanda bir geçifl aflamas›d›r da. Dünya
ölçüsünde iflçi hareketi ve komünist
hareket büyük yenilgilerin sersemletici
etkisinden kurtulman›n, kendini bulman›n
ve sermayeye karfl› yeni bir direnifl
dönemine girmenin sanc›lar›n› yafl›yor. Ve
olaylar bu yöndeki bir toparlanmay› ve
yeniden ileri at›lmay› kolaylaflt›racak ve
h›zland›racak bir do¤rultuda gelifliyor.

Uluslararas› sermayenin ‘80’li y›llarda
gündeme getirdi¤i neo-liberal sald›r›, ‘89
çöküflü sonras›nda yeni bir ivme kazand›
ve son on y›l içerisinde, s›kça kullan›lan
ifadeyle, iflçi s›n›f›n›n yüzelli y›ll›k tarihi
kazan›mlar›n› ortadan kald›ran, iflçi s›n›f›na
19. yüzy›l vahfli kapitalizminin sömürü ve

çal›flma koflullar›n› dayatan bir noktaya ve
kapsama vard›.

Bu geliflmelerin konumuzu ilgilendiren
yönü fludur: ‹flçi s›n›f›n›n sendikalaflma
hareketi büyük tarihi at›l›m›n› 19. yüzy›lda
ve bizzat o günün vahfli kapitalizminin a¤›r
sömürü ve çal›flma koflullar›na karfl›
yapm›flt›. Bugün burjuvazi iflçi s›n›f›na
yeniden benzer bir sömürü ve çal›flma
ortam›n› dayat›rken, bunu iflçi s›n›f›n›
örgütsüzlefltirme ve atomize etme, bu
çerçevede, tümüyle kendi denetiminde
olsalar bile sendikalar› mümkün mertebe
güçten düflürme ve etkisizlefltirme sald›r›s›
eflli¤inde yap›yor. Düne kadar sorunu
sendikalar› denetim alt›nda tutmak olarak
gören burjuvazi, gelinen yerde sendikal
örgütlenmenin kendisini yük say›yor ve
olanakl› oldu¤unca tasfiye yöneliyor. Bu
sald›r› iflçi s›n›f›n› atomize etme hedefi
çerçevesinde, onlar› temel önemdeki bu
örgütlenme merkezlerinden yoksun
b›rakmak anlam›na geliyor.

Fakat bütün bunlar ters tepecektir. Bu
pervas›z sald›r›lar kaç›n›lmaz olarak
beraberinde iflçi s›n›f›n›n karfl›t tepkisini de
getirecektir ve daha flimdiden belirli
s›n›rlar içinde getirmektedir de. Ony›llar
boyunca s›n›f bar›fl›n›n egemen oldu¤u
zengin kapitalist metropollerde bile emek-
sermaye çat›flmalar›n›n günde güne
ço¤almas›, iflçi direnifllerinin gitgide
sendika bürokrasisinin denetimini
zorlayacak tarzda geliflmesi bunu
göstermektedir.

‹flçi s›n›f›n›n uzun ony›llar›n ürünü en
temel iktisadi-sosyal ve demokratik
kazan›mlar›na ve bu arada sendikal
örgütlenmesine yönelen bu tarihi sald›r›,
tam da bu ayn› alanlar üzerinden iflçi
hareketinin yeni bir tarihi ç›k›fl›n› da
mayalamaktad›r. Ve bu olgu, sözkonusu
mücadelenin do¤as› gere¤i , önümüzdeki
y›llar içinde sendikal cephedeki
mücadeleye de yeni bir anlam, güç ve
ivme kazand›racakt›r.

Temel önemdeki bu konuya
önümüzdeki say›larda devam edece¤iz.

EK‹M
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Gençlik hareketinin durumu,
sorunlar ve görevler

A) Gençlik hareketinin genel tablosu:

Gençlik hareketinde son birkaç y›ld›r
devam eden s›n›rl› politizasyon gelinen yerde
gerilemifl bulunmaktad›r. Özellikle 2000
y›l›ndan bu yana gençlik hareketindeki bu
s›n›rl› geliflmeyi sa¤layan politik ve moral
imkanlar›n yaratt›¤› etki, bugün oldukça
daralm›flt›r. Yaflanan s›n›rl› geliflmenin
örgütsel planda anlaml› bir karfl›l›k
üretememifl olmas›, bu geliflme imkanlar›n›
güçlendirebilecek örgütlenmelerin
oluflturulamamas› ve gençlik hareketi
içerisinde halen k›r›lamayan reformist
ideolojik kuflatma, son 3-4 y›lda ortaya ç›kan
imkanlar›n daralmas› sonucunu do¤urmufltur.

Partinin geçti¤imiz aylarda yapt›¤›
de¤erlendirmede ifade etti¤i “üç temel zaaf”
bugün hala varl›¤›n› korumaktad›r. fiu farkla
ki, bugün bu zaaflar› aflmak için elimizde var
olan imkanlar geçmiflle k›yasland›¤›nda daha
dard›r.

fiimdi partinin “Parti ve yeni dönem”
de¤erlendirmesinde ifade etti¤i zay›fl›klar
üzerinden gençlik hareketinin genel tablosunu
ortaya koymaya çal›flal›m.

De¤erlendirmede birinci zaaf olarak ifade
edilen nokta flöyleydi: “Muazzam ö¤renci
kitlesinin varl›¤›yla k›yasland›¤›nda, mevcut
gençlik hareketlili¤inin henüz son derece dar
ve s›n›rl› bir alanda varl›k gösterebilmesidir.
Bununla ba¤lant›l› olarak kitleselleflme,
y›llard›r süregelmekte olan bir sorun olarak
bugün de hala gençlik hareketinin en temel
ihtiyac› durumundad›r.”

Y›llard›r süregelen bu zay›fl›k varl›¤›n›
korumaktad›r. Ancak gelinen yerde ileri
gençlik güçlerinin yaflad›¤› apolitizasyon ve
daralma, bu sorunu daha da derinlefltirmifltir.

Gençli¤in ileri unsurlar› ülke ve dünyada
yaflanan hareketliliklerden ve politik
süreçlerden h›zla etkilenmektedir. Ölüm
Orucu direniflinin ileri gençlik kesimleri
üzerinde yaratt›¤› politizasyon, dünyada ve
ülkemizde geliflen savafl karfl›t› hareketlerin

yaratt›¤› etki, son birkaç y›ld›r gençlik
hareketini etkileyen d›flsal süreçlerdi. Temelde
bu iki gündemin yaratt›¤› politizasyonla ve
bunu güçlendirici bir gündem olarak paral›
e¤itim sald›r›s›n›n etkisiyle, ileri gençlik
güçlerinde bir geniflleme ve hareketlilik
kendini göstermiflti. 6 Kas›m ve 1 May›slar’a
gençli¤in yayg›n kat›l›m›, savafl karfl›t›
eylemlerin zaman zaman kitlesel bir bilefleni
haline gelmesi, gençlik eylemlerinin taflraya
etkin bir flekilde tafl›nmas› ve bu
üniversitelerde ortaya ç›kan hareketlilikler, bu
olumlu tablonun ilk akla gelen örnekleri.

Ancak özellikle bu y›l›n bafl›ndan bu yana
gençlik hareketinin bu zaaf› aflabilmesi
aç›s›ndan tafl›d›¤› imkanlar önemli ölçüde
zay›flam›flt›r. Y›l›n bafl›ndan bu yana ortaya
konulan eylemlerin tablosu bu aç›dan önemli
bir göstergedir. Geçti¤imiz y›l binlerin
kat›ld›¤› 6 Kas›m eylemleri, geride kalan
ö¤renim y›l›nda zay›f ve sönük geçmifltir.
Yine bir ölçüde olsun devletin icazet
s›n›rlar›n›n d›fl›na ç›km›fl olan (ki iki büyük
sendika konfederasyonun aç›k ça¤r›s›
sonucunda yap›lmas›na karfl›n) bu y›l›n 1
May›s’›na gençli¤in kat›l›m›nda güçlü bir
tablodan söz etmek de olanakl› de¤ildir.

Yukar›da sözetti¤imiz zay›flamayla
do¤rudan iliflkili olarak, “Politize olmufl
gençlik kesimi içerisinde reformist sol
ak›mlar›n belirgin bir etki ve a¤›rl›¤a sahip
olmalar›” sorunu, daralan bir ö¤renci hareketi
içerisinde etkisini daha güçlü bir biçimde
hissettirmektedir. Gençlik hareketinin
durgunlu¤unun sonucu olan reformizm, di¤er
taraftan da bu durgun tablonun sürüp
gitmesinin bafl sorumlusu/etkeni
konumundad›r.

Bugün gençlik hareketi içerisinde temel
bir yer tutan ak›mlar›n reformist çevreler ve
dejenere gruplar oldu¤u aç›k bir gerçekliktir.
Ancak reformistlerin etkisi hiç de ço¤u
zaman düflünüldü¤ü gibi bu ak›mlar›n
örgütsel planda tuttu¤u yerden gelmemektedir.
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Bu etki önemli ölçüde, gençlik hareketinin
mevcut tablosunun bir sonucu olarak
ideolojik-siyasal bir etkidir. Bugün reformist
örgütlenmelerin önemli bir k›sm› gençlik
hareketinin daralmas›ndan do¤rudan
etkilenmekte ve birçok alanda örgütsel
varl›¤›n› bile korumakta zorlanmaktad›r.
Örne¤in bulundu¤umuz ilde Emek Gençli¤i
birçok üniversitede siyasal çal›flma yapacak
güç dahi bulamamaktad›r. Yine Koordinasyon
çevresi eskiden güçlü oldu¤u birçok alandan
önemli ölçüde silinmifl durumdad›r. ÖDP
gençli¤inin gençlik içerisinde örgütsel bir
varl›¤› kalmam›flt›r. TKP de eski geliflme
tablosundan önemli ölçüde uzaklaflm›fl, bir
daralma içerisine girmifltir. Örgütsel planda
yaflanan bu daralmaya iddia ve motivasyon
plan›ndaki zay›fl›klar da eklenince, ortaya
çürümeye yüz tutmufl bir reformist ak›mlar
tablosu ç›kmaktad›r.

Peki nas›l oluyor da bu kadar zay›flam›fl
bulunan reformist örgütlenmeler ileri gençlik
güçleri içerisinde hala da etkili
olabilmektedirler? Bugün reformist hareket,
toplumsal muhalefetin yaflad›¤› çok özel
koflullardan ve bu koflullar›n ortaya ç›kard›¤›
ruh halinden beslenmekte ve bunlar› gerisin
geri beslemektedir. Gençlik hareketinin politik
planda zay›flad›¤›, devrimci örgütlenmelerin
devletin aç›k terörüne maruz kald›¤› bir
dönemde ve en önemlisi de, gençlik
hareketinin tablosunu de¤ifltirecek d›fl politik
etkinin zay›flad›¤› ve kitlelerin yaflad›¤›
moral çöküntünün derinleflti¤i bir süreçte;
örgütsel plandaki varl›klar›ndan çok ö¤renci
hareketinin mevcut tablosu ile uyum sa¤layan
bu örgütlenmelerin hareket içerisindeki
etkisinde anlafl›lmaz bir yan bulunmamaktad›r.
Bunlara bir de, bu ak›mlar›n ideolojik-politik
etkisine karfl› devrimci temellerde bir
mücadelenin geliflmesinde ›srar edebilecek
irade ve bak›fltan yoksun (bu aç›dan
reformizmle ayn›laflmaya bafllayan) “devrimci”
örgütlenmeler de eklenince, tablo daha da
anlafl›l›r hale gelmektedir.

fiimdi bu iki zaafla do¤rudan iliflki
içerisinde üçüncü temel noktaya gelelim:
“Gençlik hareketinin bu iki temel zaaf›n›
genel bir örgütsüzlük durumu
tamamlamaktad›r. Hareketin kitlesel aç›dan
darl›¤› ve reformizmin etkisinden gelen
politik zay›fl›¤› gençlik hareketini hiç de¤ilse

mevcut düzeyiyle kucaklamay› olanakl›
k›lacak ciddi bir örgütlenmeden de yoksun
b›rakmaktad›r." Bu zay›fl›k di¤er zaaflar›
derinlefltiren, öte yandan onlar›n do¤rudan
sonucu olan en temel sorunlardan birisidir.

Gençlik hareketinde özellikle son birkaç
y›ld›r s›n›rl› da olsa bir politizasyonun
varl›¤›ndan söz etmifltik. Bu politizasyon
kendini ileri gençlik güçlerinin eylem ve
etkinliklere kat›l›m› ve örülen siyasal
kampanyalara ilgisi üzerinden ortaya
koymaktayd›. Ancak önemli ölçüde d›flsal
motivasyonlar›n bir sonucu olan bu
hareketlilikler, örgütsel planda karfl›l›klar
üretilememesinin bir sonucu olarak, do¤al bir
geri çekilme içerisine girmifl bulunmaktad›r.

YÖK yasa tasar›s›na karfl› ortaya konulan
çal›flmalar, savafl dönemi yap›lan eylem ve
etkinlikler, bahsetti¤imiz politizasyonun
sonucu olarak ileri gençlik kesimlerinden
anlaml› bir ilgi ve kat›l›ma konu olmaktayd›.
Ancak gençlik hareketi içinde siyasal
örgütlenmelerin bu anlaml› imkan› kavramada
yaflad›¤› sorunlar, bunu az buçuk kavrayan
siyasetlerin ise politizasyonu
güçlendirebilecek ideolojik-siyasal
konumlan›fltan yoksun reformist siyasetler
olmas›, gençlik hareketi aç›s›ndan önemli
imkanlar tafl›yan bir sürecin
de¤erlendirilememesine yolaçt›. Örgütsel
planda bir karfl›l›k üretemeyen her ilerlemenin
yaflayaca¤› do¤al sonuç ortaya ç›kt›.

Tablonun imkanlar›n› zaman›nda görebilme
ve buna uygun politik çal›flma ortaya
koyabilme baflar›m›za karfl›n, bizim de bu
sonucun istemsiz bir parças› oldu¤umuz
kuflku götürmez bir gerçekliktir. Bu
politizasyonu zaman›nda görüp buna uygun
siyasal ve örgütsel aç›l›mlar yapmam›za
karfl›n, örgütsel planda güçlerimizin s›n›rl›l›¤›
ve yetersizli¤i nedeniyle, sürecin geriye
gidiflini engelleyecek bir etki yarat›lamam›flt›r.
Ancak özellikle son 3-4 y›ld›r gençlik
hareketi içerisinde örgütsel planda
yaflad›¤›m›z geliflme, siyasal planda daha
etkin bir taraf haline gelmemiz, gelecek
dönemde bu olumsuz tabloyu de¤ifltirme
iradesine ve siyasal perspektifine sahip tek
örgütlenmenin biz oldu¤unu da aç›k bir
flekilde gözler önüne sermifltir.

Bu aç›dan yaz dönemi, gençlik hareketinin
tablosunu ve bu tabloya uygun çal›flma tarz›
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ve politikalar› belirleyece¤imiz bir süreç
olacakt›r. Genç komünistler 2000 y›l›nda,
güçlerinin s›n›rl›l›¤›na ve gençlik hareketi
içerisindeki deneyimlerinin yetersizli¤ine
tak›lmadan güçlü bir politik iddia ve
kararl›l›kla sürece yüklenmifller ve
az›msanamayacak baflar›lar elde etmifllerdir.
fiimdi geliflmifl bulunan örgütsel tablomuzun
ve siyasal birikimimizin imkanlar›yla
önümüzdeki dönemi en etkin bir flekilde
kazanmak sorunu ile karfl› karfl›yay›z.

B) Son siyasal süreç üzerinden

gençlik hareketinin tablosu:

Son siyasal süreçte gençlik hareketi
NATO’nun gelifline kilitlendi. Denilebilir ki,
yerel ölçekte ortaya ç›kan çeflitli gündemleri
bir kenara b›rak›rsak, son bir ayl›k tabloda
NATO tek siyasal gündemdi.

Gençlik, siyasal aç›dan önemli imkanlar
tafl›yan bir gündem olmas›na karfl›n, NATO
karfl›t› çal›flmalara neredeyse tümüyle
haz›rl›ks›z bir bafllang›ç yapt›. Soruflturma
karfl›t› süreçten anlaml› kazan›mlar ve güçlü
bir politik iradeyle ç›kmas›na karfl›l›k aylarca
savunmaya hapsolan, arkas›ndan neredeyse
tümüyle eylem alan›ndan ibaret, öncesi ve
sonras› olmayan 13 Mart eylemi ile ç›k›fl
arayan gençlik hareketi, NATO öncesi süreçte
de bu ç›k›fl› sa¤layamam›flt›r. Zaten s›n›rl› bir
zaman dilimine s›k›flm›fl olan bu süreç,
tafl›d›¤› çok özel imkanlara karfl›n, gençlik
hareketi aç›s›ndan üniversitelerin aç›k oldu¤u
dönemde istenilen politik havay›
yaratmam›flt›r.

Bunda, yukar›da bahsetti¤imiz, önceleyen
süreç ve bu sürecin sonucu olarak gençlik
hareketi içerisinde yaflanan daralma bir neden
olmakla beraber, NATO karfl›t› çal›flmalar›n
yaflad›¤› zaaflar da temel bir rol oynam›flt›r.
Bu zaaflar› temel bafll›klar alt›nda incelemeye
çal›flal›m.

NATO karfl›t› çal›flmalarda yaflanan
zay›fl›klar›n bafl›nda ideolojik perspektifsizlik
ve k›s›r çerçeve gelmekteydi. Gençlik
hareketi üzerindeki reformist ablukan›n
sonucu olarak ortaya ç›kan bu durum, NATO
zirvesinin yaratt›¤› imkanlar›n anti-emperyalist
temellerde bir gençlik hareketi gelifltirme
perspektifi ile ortaya konulmamas› ve
çal›flmalar›n ABD emperyalizminin güncel
yönelimlerine, hatta Bush’un Türkiye’ye

gelifli s›n›rlar›na indirgenmesiydi. Sa¤lam bir
ideolojik bak›fltan ve emperyalist-kapitalist
sistemin bütünsel yap›s›n› tan›mlamaktan
yoksun, güncel siyasal süreçlerle ba¤›
yeterince kurulamam›fl bu çal›flmalar›n etkisi
do¤al olarak zay›f kald›. Bu yönelimin
arkas›ndaki temel etken ise, reformist
örgütlenmelerin “en genifl birliktelikleri
oluflturmak” ad›na (ki kemalistlerden
islamc›lara kadar) sürecin ideolojik yan›n›
geriye atan bir tutum sergilemeleriydi.

Di¤er taraftan, pratikte “en genifl birlik”
perspektifine karfl› gibi görünmesine karfl›l›k,
as›l olarak bu reformist yönelimin bir parças›
olan küçük-burjuva hareketlerin tutumudur.
Reformist siyasetlerin sonuçlar› itibari ile
süreci olumsuz etkileyen tutumlar› yine de
kendi içerisinde bir bütünlük oluflturmaktad›r.
Ancak küçük-burjuva ak›mlar hem ideolojik
aç›dan hapsolunan bu s›n›rl› çerçeveyi
olumlamakta, en genifl birlik fikrine s›cak
yaklaflmakta; hem de süreci dar kadrosal
çerçeveye hapsetmekteydiler. Bu iç
tutars›zl›¤›n bir sonucu olarak karfl›m›za
ç›kan ise, reformist ideolojik elbise içerisinde
sunulan dar eylem önerileriydi.

Birlefltikleri nokta, gençlik hareketinin
ihtiyaçlar›na yan›t arama ve genifl kitlelerin
anti-emperyalist mücadelesini örgütleme
perspektiften uzak olunmas›yd›. Kendi
d›fl›ndaki güçlere ulaflmay› hedeflemeyen,
hedefledi¤i noktada ise reformist çerçeveyi
aflmaya yönelmeyen bir NATO karfl›t› çal›flma
süreci yaflanm›fl oldu. Afifl ve bildiri
çal›flmas›n› aflmayan, yasak savmak hedefi ile
birkaç eylem düzenlemek d›fl›nda bir varl›k
gösteremeyen, bu eylemlerin ön çal›flmas›nda
kitlelere ulaflmak için çaba harcamayan, süreç
içerisinde politikleflebilecek unsurlar›
tutabilecek kanallardan yoksun bir flekilde
çal›flmalar sürdürüldü.

Tüm bu zay›fl›klar›na ra¤men gençlik
güçleri NATO karfl›t› eylemlere anlaml› bir
kat›l›m gerçeklefltirmifllerdir. 27 Haziran
Kad›köy eyleminde farkl› siyasal pankartlar
ard›nda parçal› olarak alana ç›km›fl olmas›na
karfl›n, eyleme üniversitelerdeki tabloyu aflan
bir kat›l›m›n olufltu¤unu söyleyebiliriz. Ve
yine Okmeydan›/Mecidiyeköy ve Taksim
eylemlerinde kitlenin darl›¤›na karfl›l›k
gençlik kat›l›m›n›n geniflli¤i, devrimci
temellerde bir gençlik hareketinin
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geliflebilmesinin imkanlar›n› göstermesi
aç›s›ndan anlaml›d›r.

C) NATO karfl›t› süreç ve tutumumuz:

NATO karfl›t› çal›flmalar›n bafl›ndan
sonuna kadar süreci gençlik hareketinin
ihtiyaçlar› üzerinden tan›mlayarak, bu
ihtiyaçlara yan›t verebilecek bir çerçevede ele
ald›k. Yine güç ve imkanlar›m›za tak›lmadan
gençlik hareketinin tablosunu de¤ifltirmek
hedefi ve iddias› ile sürece yöneldik.

NATO karfl›t› çal›flmam›zda öncelikli
hedefimiz gençli¤in anti-emperyalist
duyarl›l›klar›n› devrimci temellerde
güçlendirmekti. Bu kapsamda NATO’nun çok
yönlü teflhiri ile sürece haz›rland›k. Bu
dönem kulland›¤›m›z her materyalde özel
olarak gözetti¤imiz nokta, emperyalist bir
savafl ayg›t› olarak NATO’nun yap›s› ve
hedeflerini ortaya koymak, bununla ba¤lant›l›
olarak emperyalist-kapitalist sistemin
bütünlüklü bir teflhirini yapmak, ülkemiz ve
dünyadaki anti-emperyalist mücadele
birikiminin gençlik içerisinde yeniden
gündemleflmesini sa¤lamakt›. Kulland›¤›m›z
her bildiride hemen hemen bu çerçeve
yakaland›. Yerelliklerde ç›kartt›¤›m›z
bültenlerde de daha popüler bir dille bu
baflar›ld›. Yine kulland›¤›m›z “NATO’ya ve
emperyalizme karfl› fi‹MD‹ DEN‹Z
OLUNMALI!” fliar›, bu bütünlüklü yönelimin
somut ifadesi oldu. Bu slogan›n gençlik
üzerinde anlaml› bir etki yaratt›¤›n›
çal›flmam›z›n biçok alan›nda gözlemleyebildik.
Bu çerçeveyi tüm çal›flmam›z boyunca ödün
vermeden sürdürdük ve kendi imkanlar›m›z
aç›s›ndan baflar›l› oldu¤umuzu söyleyebiliriz.

Çal›flmay› planlarken önem verdi¤imiz bir
di¤er nokta ise NATO’ya karfl› esnek kitle
örgütlenmelerini çal›flmalar›m›z›n merkezine
koymam›zd›. Gençlik hareketinin politik
süreçlerden uzaklaflt›¤› bir dönemde, alternatif
örgütsel bir alan göstermeyen bir çal›flman›n
baflar› flans› bulunmamaktad›r. Kitleleri
politiklefltirmek için yayg›n ve güçlü bir kitle
çal›flmas›na paralel olarak esnek
örgütlenmeler oluflturma çabas› her dönem
önemli olmakla beraber, özellikle bu dönemde
bir kat daha önemliydi.

Ancak, güncel bir ihtiyaç olan bu
platformlar›n gençlik hareketinin mevcut
gerili¤i koflullar›nda belli s›n›rl›l›klar

yaflayaca¤› ve hareketin ileri unsurlar›n›
örgütlü gençlik kitlesi içerisine ilk elden
katamayaca¤› aç›kt›. Ancak bu sorun
yönelimimizi anlams›zlaflt›rm›yor. Temel
sorunumuz, e¤er kendi d›fl›m›zdaki güçleri
politiklefltirmek ve bu politizasyonu örgütsel
bir forma kavuflturarak eylemsel bir sürecin
parças› haline getirmekse, önderlik dedi¤imiz
fley bu yönelimi nesnel ve öznel tüm
yetersizliklere karfl›n hayata geçirmek
olmal›d›r. Bizim cephemizden de yap›lmaya
çal›fl›lan buydu.

Bu sürecin kendi cephemizden eksik kalan
yönü ise ileri ve örgütlü gençlik kitlesi
aç›s›ndan daha güçlü bir siyasal
yönlendiricilik içerisine girmede yaflad›¤›m›z
zay›fl›kt›r. Sürece daha etkin bir müdahalede
bulunmam›z› sa¤layabilecek güçlü bir politik
yönlendiricilik içerisinde olamad›k. Zaman
s›k›fl›kl›¤›, NATO Zirvesi'nin okullar›n
kapanmas›ndan sonra gerçekleflmesi, siyasal
yap›lar›n ortak çal›flmaya ilgisizli¤i, alanlar
üzerinden yarat›lan imkanlar›n bütünlüklü bir
tan›mlama yapabilmekten uzak oluflu,
siyasetlerle ortak yürütülen çal›flmalara
duydu¤umuz güvensizlik nedeniyle ba¤›ms›z
çal›flmam›z› temele alm›fl olmam›z vb.
nedenlerden dolay›, politik yönlendiricilik
bak›m›ndan zay›f kald›k. Siyasi gruplar›n tüm
isteksizliklerine karfl›n, esas olarak bizim
bas›nc›m›zla kabul ettikleri 1,5 haftal›k
çal›flma sonucunda yap›lan eylem ve flenlik
bu aç›dan yerelimizde ortaya koydu¤umuz
anlaml› bir inisiyatifti. Bu kampanyan›n
sa¤lad›¤› baflar›, bu sorunu geç de olsa
kavrama ve aflma yönünde anlaml› bir çaba
olmakla beraber yeterli say›lamaz.

Çal›flmam›z aç›s›ndan bir di¤er önemli
nokta, alanlarda yayg›n bir propaganda-
ajitasyon faaliyetinin örgütlenmesi ihtiyac›
idi. Ünversitelerde kulland›¤›m›z onlarca çeflit
binlerce afifl,binlerce bildiri ve broflür,
ba¤›ms›z güçlere dayan›larak ç›kart›lan yerel
bültenler, duvar gazeteleri, aç›lan masalar,
gençlik yay›n organ›n› geçmifl dönemleri aflan
say›da kullan›m›m›z, aç›k kitle toplant›lar›,
panel ve söylefliler, yüzlerce insanla birebir
yap›lan anket çal›flmalar› -tüm bunlar
çal›flmam›z›n ulaflt›¤› düzeyi ortaya
koymaktad›r. Bu aç›dan gençlik
örgütlenmeleri içerisinde en yayg›n ve çeflitli
araçlar› kullanmam›za karfl›n, istedi¤imiz
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NATO karfl›t› eylemler vesilesiyle
solun tablosu üzerine

NATO karfl›t› eylemlerin pratik

anlam› ve politik s›n›rlar›

17. NATO zirvesi için ‹stanbul’da
toplanan emperyalist haydutlar, NATO
tarihinin en kitlesel ve militan gösterileriyle
karfl›land›lar. Yerli ve yabanc› katil
sürülerinin ola¤anüstü önlem ve
yasaklarlar›na, sokaklarda estirilen teröre
ra¤men halklar›n eli kanl› örgütü NATO,
onlarca kente yay›lan protestolara konu
edildi. Yaln›zca ‹stanbul’da irili ufakl› yüzün
üstünde eylem gerçeklefltirildi. Ülke genelinde
onbinlerce insan emperyalist katilleri protesto
gösterilerine kat›ld›; 40-50 bin kiflinin
kat›ld›¤› bir miting düzenlendi. Son günlere
do¤ru katil sürüleriyle yo¤unlaflan çat›flmalara
girildi. Bu toplam süreç boyunca bine yak›n
gösterici gözalt›na al›nd›, onlarcas› tutukland›,
onlarcas› a¤›r biçimde yaraland›, vb.

Tüm bunlar ve 56 y›ll›k tarihinde
NATO’nun ilk kez bu denli yayg›n ve
kitlesel protestolara konu edilmesi gerçe¤i,
ortaya ç›kan bütün zaaf ve kusurlara ra¤men
küçümsenmemesi gereken, anlaml› bir
sonuçtur. Komünistler yapt›klar› ilk
de¤erlendirmelerde bunun pratik ve politik
anlam›n› özel bir tarzda vurgulad›lar.

Ama bir de madalyonun öteki yüzü var.
Ortaya ç›kan sonucu anlaml› bulmak, bu
süreç boyunca bir kez daha ortaya serilen
zaaflar› görmezden gelmek anlam›na
gelmiyor. “Bütün zaaf ve kusurlar›na ra¤men”
diyorsak, daha ileri bir sonuca ulaflman›n
pekala mümkün oldu¤unu ve olmas›
gerekti¤ini, ortada bunu engelleyen zaaflar›n
yafland›¤›n› anlatmak içindir. Nitekim bu
yaz›n›n as›l konusu tablonun bu olumsuz ve
zaafl› yanlar›na, bunlar›n s›n›fsal ve politik
arka plan›na bu vesileyle bir kez daha iflaret
etmektir. Buradan da anlafl›laca¤› gibi,
amac›m›z, geride kalan eylemli bir sürecin

kendi içinde dar bir muhasebesini yapmak
de¤il. Zira emperyalist sald›rganl›k bütün
fliddetiyle devam ediyor. Önümüzdeki süreçte
sald›r›lar daha da fliddetlenecek, emperyalist
barbarl›k dünya ölçüsünde temel bir gündem
olarak yerini koruyacakt›r.

S›n›rl› baflar›lar›n ard›ndan gelen

suskunluk ve buna yol

açan zaaflar

Oysa, NATO’yu, emperyalist sald›rganl›¤›
karfl›s›na alan güçler, daha özelde ise
devrimci güçler, mücadelede ayn› süreklili¤i
gösteremediler, gösteremiyorlar. Aylar süren
bir çal›flma b›çakla kesilircesine 30
Haziran’da sona erdi. Üstelik NATO’nun
yap›land›r›lmas›na ve bu kanl› örgütün
emperyalist hesaplar do¤rultusunda daha
ilerden kullan›lmas›na dönük kararlar
al›nmas›na, al›nan kararlar ve yap›lan
hesaplarda Türkiye’ye çok daha ilerden bir
rol biçilmesine ra¤men... Üstelik emperyalist
haydutlar binbir yolla iflçi ve emekçileri
ac›mas›z bir y›k›ma sürükleyen bir program›
gitgide daha da keskinlefltirirken...

Elbette hareketli bir dönemin ard›ndan
yaflanan bu kesinti ve suskunluk tüm
çabalar›n bofl ve anlams›z oldu¤u anlam›na
gelmiyor, yaln›zca zaaflara iflaret ediyor.
Zaaflar› aflmadan anlaml› bir geliflme
kaydedilemeyece¤ini anlat›yor.

Böyle bir kampanyan›n ard›ndan, buradan
kazan›lan güç ve imkanlarla emperyalist
barbarl›¤a, kapitalist sald›r›lara karfl›
mücadeleyi süreklilefltirememek, hiç de¤ilse
bir ad›m daha öteye tafl›may›
güvenceleyememek, bir zorlanman›n ve köklü
zaaflar›n sonucudur. Herfleyden önce
emperyalizme karfl› mücadelenin temel
dinamiklerinin harekete geçirilemedi¤ini
göstermektedir.
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Bunu engelleyen zaaflar var. Bu zaaflar
gelip programatik, ideolojik ve politik olarak
s›n›fsal bir temele dayanmaktad›r. ‹flçi s›n›f›
ve emekçiler mücadeleye kazan›lmadan hiçbir
güvenceden bahsedilemez. Mücadelede
süreklilik, güç ve yetkinlik ancak bu s›n›fsal
temelde kazan›labilir. Bir tak›m mevziler ve
kazan›mlar ancak bu temeldeki bir geliflimin
ürünü olarak belli bir güvenceye kavuflabilir.

“Herfleye ra¤men olumlu ve anlaml›”
olarak gördü¤ümüz NATO karfl›t› eylemlilik
süreci reformistleriyle, komünistleriyle,
devrimci ve ilerici güçleriyle bu sürece
kat›lan tüm güçlerin ortaya koydu¤u emek ve
çaban›n toplam bir ürünüdür hiç kuflkusuz.
Ama ayn› zamanda farkl› e¤ilimlerin ve
güçlerin kendince bir yer tuttu¤u ve kendi
renklerine ayr›flt›r›lmas› gereken de bir
tablodur. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda görülecektir
ki, temel zaaflar yerli yerinde durmaktad›r.

S›n›f ve kitle temeline oturmayan

bir kampanya

Ne ölçüde gerçeklefltirilebilinece¤inden
ba¤›ms›z olarak, NATO Zirvesini engellemek
ya da katil sürülerini güçlü bir flekilde
karfl›lamak, bunu önümüzdeki mücadele
döneminin bir basama¤› olarak
de¤erlendirmek; politik bir ciddiyetle bunu
gerçeklefltirecek diri güçleri aç›¤a ç›karmay›,
bunun için de özel bir tarzda ve öncelikle bu
kesimlere dönük bir çal›flmay› örgütlemeyi ve
toplam›nda güçlü bir haz›rl›¤› gerektiriyordu.
Bu aç›kça, merkezinde iflçi ve emekçilerin
oldu¤u güçlü ve yayg›n bir kitle çal›flmas›,
kitle militanl›¤› demektir. Aylar süren NATO
karfl›t› haz›rl›klar›n ve toplam çal›flman›n
temel zaaf›, t›pk› di¤er örneklerde oldu¤u
gibi, bu noktada ortaya ç›kmaktad›r.

Gerek oluflturulan üç platform gerekse bu
sürece kat›lan anlay›fllar, hakk›n› veren bir
kitle çal›flmas›ndan ve daha özelde ise s›n›fa
dönük bir çal›flmadan ›srarla uzak durdular.
Bununla ba¤lant›l› olarak, NATO Zirvesi
gündemi ve emperyalist sald›rganl›k, s›n›fsal
temeli ve siyasal bütünlü¤ü içinde, iflbirlikçi
dayanaklar›yla beraber ele al›n›p yeterince
ifllenemedi. Bunlar›n devlet terörü ve artan
bask›lar nedeniyle gerçeklefltirilemedi¤ini
söylemek do¤ru ve gerçekçi olmaz. En

bafl›ndan itibaren pek ço¤unun böyle bir
kayg›s› olmad›. Hemen hemen tüm anlay›fllar,
kitlelere dönük etkili bir ajitasyon,
propaganda ve örgütlenme çal›flmas› yürütmek
yerine, bir noktadan sonra medyatik bir tak›m
flovvari eylemleri özel bir tercih haline
getirdiler. Oluflturulan platformlar en bafl›ndan
beri yüzlerini emekçilerden çok, ayd›n ve
sanatç›lara, küçük-burjuva kesimlere döndüler.
Oluflturulan birliklere esas olarak bu yönelim
ve e¤ilim damgas›n› vurdu.

Bir iki anlay›fl›n kendili¤indenlik
s›n›rlar›nda kalan zay›f yönelimleri ve
reformistlerin bu ifli sendikal alandaki güçlere
-yani bofllu¤a- havale etmeleri bir tarafa
b›rak›l›rsa, s›n›fa dönük ba¤›ms›z bir
çal›flmay› yaln›zca komünistler yürüttüler. Bir
noktadan sonra her kesimin kendisini
kapt›rd›¤› Taksim-Beyo¤lu merkezli medyatik
eylemler yerine, fabrika önlerinde, varofllarda
iflçi ve emekçilere seslenmekte ›srar ettiler.
Ne yaz›k ki, onlar›n çal›flmas› da ço¤u yerde
propaganda ve ajitasyon s›n›rlar›n›, bir tak›m
yerel platform giriflimlerini aflamad›.

Pratikte böyle bir çal›flman›n alt›na
girmeyenlerin öte taraftan genel grev gibi
büyük laflar etmelerinin tutars›zl›¤›n› ve
ciddiyetsizli¤ini, kendilerini en kritik aflamada
özel gündemlerine-salonlara kapatanlar›n beri
taraftan iflçi s›n›f›n› NATO Zirvesini
engellemeye ça¤›rmalar›ndaki korkakça
tutumu, yasal mitinge binleri tafl›ma
iddias›yla böbürlenenlerin en son ve en kritik
eylemlere bir avuç insan katmalar›ndaki
ikiyüzlülü¤ü ve ince hesaplar› ise ayr›ca
tart›flmaya bile gerek yok.

Sendika bürokrasisinin iri

laflar› ve prati¤i

Elbette sendikalar cephesinden tart›fl›lmas›
gereken çok fley var. Hiç de¤ilse 1 May›s
öncesinde düzen sendikac›l›¤›ndan yollar›n›
ay›rd›klar›n› iddia edenler cephesinden.
S›n›f›n bu sürecin d›fl›nda kalmas›nda en
büyük pay onlara ait. D‹SK ve KESK’in tüm
bu süreç boyunca difle dokunur tek bir ciddi
eylem örgütlememifl olmas›, taban kitlesini
eylemlere katmak için gözle görülür hiçbir
çaba harcamamas›, 1 May›s’ta yapt›klar›
ç›k›fl›n dar bir tak›m hesaplara dayal›
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oldu¤una dair kuflkular›n hiç de yersiz ve
temelsiz olmad›¤›n› kan›tl›yor. ‹stanbul’da
Türk-‹fl’e ba¤l› iki sendika flubesinin iki
saatli¤ine de olsa ifl durdurarak alanlara ç›k›p
NATO’yu protesto etme eylemlerinin de
gösterdi¤i gibi, s›n›f›n ba¤›ms›z gücüyle bir
tak›m eylemler örgütlemek, iflyerlerinde
ba¤›ms›z bir çal›flma yürütmek ve
gerçeklefltirilen eylemlere kitlesel kat›l›m
sa¤lamak hiç de karfl›l›ks›z ve zor bir ifl
de¤ildi. Ama onlar bunun yerine flova dayal›
eylemler örgütlemeyi, temsilcisi olduklar›
emekçilere do¤rudan seslenmek yerine medya
arac›l›¤›yla hitap etmeyi, iflçilerle, emekçilerle
buluflmak yerine ayd›n ve sanatç›larla hareket
etmeyi ve tüm bu süreçte “temsilen”
bulunmay› tercih ettiler.

Sonuçta, geleneksel sol hareket en kolay
yapabildi¤i ifllerle u¤raflt›, sendika bürokrasisi
klasik rolünden flaflmad›; NATO Zirvesi
ba¤›ms›z bir çal›flmayla s›n›f›n gündemine
sokulamad› ve bu süreç iflçi s›n›f›na
maledilemedi. Belli bir duyarl›¤a sahip
olanlar da dahil, iflçi s›n›f›n›n ezici bir
ço¤unlu¤u bu sürecin d›fl›nda kald›. Irak’ta,
Afganistan’da ifllenen insanl›k d›fl› suçlar›n
kitlelerde yaratt›¤› tepkilerin ve oluflturdu¤u
duyarl›l›¤›n artt›¤› bir dönemde, düzenlenen
merkezi eylemlerin daha da güçlü geçmesi,
emperyalist barbarl›¤a karfl› mücadelenin
kesintiye u¤rat›lmadan sürdürülebilmesi, iflçi
s›n›f›n›n bu sürece daha etkin biçimde
kat›lmas›na, bu yönde azami bir çaba
sarfetmeye ba¤l›yd›. Bu süreç ve bu görev
hala da geride kalm›fl de¤il. Ya bu zaaflar
afl›l›r, böylece görevleri yerine getirmek için
ayak ba¤lar›ndan kurtulunur ve süreci
kazanman›n imkanlar›n kavuflulur; ya da
y›llard›r süren k›s›r döngüye raz› olunur.

Küçük-burjuva duyarl›l›¤›na seslenmenin

kolayc›l›¤› ve riskleri

NATO Zirvesi gündemli birkaç ayl›k
hareketli dönem, Türkiye’de küçük-burjuva
damar›n ne kadar köklü oldu¤unu bir kez
daha gözler önüne serdi. Küçük-burjuva
radikalizmi de küçük-burjuva konformizmi de
bu ayn› damar›n uzant›lar›d›r, özünde ayn›
kaynaktan besleniyorlar.

Reformistlerinden küçük-burjuva

devrimcilerine kadar hemen her kesimin,
›srarla küçük-burjuva hatta orta s›n›flar›n
duyarl›¤›na seslenen dar, medyatik ve bir
k›sm› son derece anlams›z eylemlerde ›srar
etmeleri, iflçi ve emekçilere, fabrikalara-
emekçi semtlerine gitmek yerine “duyarl›”,
“ayd›n”, “ileri” addettikleri kesimleri hedef
almalar›, kitlelerin militan gücünü örgütlemek
yerine ses getirecek bireysel fliddet
eylemlerine yönelmeleri bunun do¤al
sonuçlar›d›r. Son tahlilde var›lan yer, “nihai
hedef hiçbir fley, hareket her fleydir” (Bern-
stein) anlay›fl›n›n güncel ve örtük bir
karfl›l›¤›d›r: “Nerede hareket orada bereket“,
“eylem olsun da nas›l olursa olsun”! Küçük-
burjuva s›n›fsal yöneliminden eylemlerin
tarz›na kadar, tüm bir NATO karfl›t› eylemler
sürecinde bunun pek çok tutars›z örnekleri
var.

Bir taraftan s›n›rl› da olsa s›n›fsal bir
yönelim tafl›yan, devrimci bir anlama sahip
çal›flmalar ve eylemler örgütlenirken
(semtlerde yerel komiteler örgütleme, meflaleli
yürüyüfller, yol kapatma eylemleri, iflçi
komiteleri oluflturma giriflimleri vb.), di¤er
taraftan bunlarla taban tabana z›t biçim ve
içerikte, bir tak›m burjuva ayd›nlar›n bile
alay konusu olacak türden eylemler de
örgütlenebilindi (Kapal›çarfl› esnaf›na kepenk
kapatma ve NATO’culara sat›fl yapmama
ça¤r›s› gibi). Ayn› anlay›fl taraf›ndan
örgütlenen bu farkl› eylemlerin tek ortak
özelli¤i, NATO Zirvesi’ne karfl› yap›l›yor
olmas›. Yani ona yüklenen anlam ve niyet.
Oysa, nihayetinde seslenilen iki farkl› s›n›ft›r
ve her iki s›n›f›n emperyalizm karfl›s›nda
s›n›fsal ç›karlar› ve siyasal tutumlar› kökten
farkl›d›r. Bunu görmek için Kapal›çarfl› ya da
K›z Kulesi’ne kadar gitmeye de gerek yoktu.

Bir baflka savrulma örne¤i, dinsel gericili¤i
tescilli bir tak›m siyasal anlay›fllarla çok
kolay›ndan ve fütursuzca kolkola girilmesidir.
Reformizmin “halk”, “demokratik güç birli¤i”
ad›na bu fütursuzlu¤u göstermesini anlaman›n
hiçbir zorlu¤u yok. Nitekim, daha önce de
“terörü” lanetlemek ad›na bizzat düzen
güçleriyle kolkola girmekte bir beis
görmemifllerdi. Ama bu ayn› zeminde yer
alan baz› devrimci güçler, bunu “halkla
birlikte genifl eylemler örgütlemek”
savunusuyla aç›klayamazlar. Zira halkla de¤il,
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ismiyle cismiyle gerici siyasal temsilcilerle
bir arada olunmufl, onlar muhatap al›nm›fl,
ortak eylem ad›na gericili¤e tavizler
verilmifltir.

Bu son derece ilkesiz yönelimlerin ve
tutars›zl›klar›n NATO’ya karfl› güçlü bir
çal›flma yürütme amac›na hizmet etmedi¤ini,
tersine harcanan emek ve çabalar› bofla
ç›kard›¤› gibi, ciddi tutars›zl›klar›n ve
tahribatlar›n önünü açt›¤›n›, emekçilerin
kafas›nda kar›fl›kl›k yaratt›¤›n› bir kez daha
belirtelim.

Öncelikli ve temel esaslara

dayand›r›lmayan ayr›flman›n s›n›rlar›ya da

silikleflen ayr›m çizgileri

Say›s›z mücadele ve eylem biçimi içinde
en etkili olanlar›, k›smi ya da genel bir
tak›m talep ve hedefleri kazanmaya en uygun
ve en elveriflli olanlar›d›r. Nas›l ki
programlar bir keyfiyetin, bir öznelli¤in
de¤il, zorunlu temel s›n›f iliflkilerinin bir
ürünüyse, baflvurulan eylem ve mücadele
biçimleri de s›n›fsal bir yön ve mant›k
tafl›rlar. Bu, baflvurulacak eylemlerin,
oluflturulan eylem birliklerinin s›n›fsal bir
eksenden yoksun olmamas› gerekti¤ini,
olamayaca¤›n› anlat›r.

NATO karfl›t› eylemlilik süreci, bu eksenin
fazlas›yla kayd›r›ld›¤›n› gösterdi. Bu süreç
boyunca, flova, gösterifle ve dar grup
reklamc›l›¤›na dayal› olanlar› bir kenara
b›rak›rsak, geriye emekçi kitleleri kazanmay›
hedefleyen, onlara hitap eden çok az eylem
ve etkinli¤in kald›¤›n› görürüz.

Elbette, böyle bir süreçte hem içerik hem
biçim olarak say›s›z eylem ve etkinli¤in
örgütlenmesi bir düzeyi, bir zenginli¤i
anlat›yor. Dar da olsa yüzü soka¤a dönük
eylemlere giriflilmesi bir anlam ifade ediyor.
Bunlar›n hiçbiri kendi bafl›na bir elefltiri
konusu olamaz. Hatta, çal›flmay› küçük-
burjuva katmanlara, ayd›nlara vb. do¤ru
geniflletmek de ne yanl›flt›r ne de isabetsiz.
Ama tek bir koflulla: Tutarl› ve kararl› bir
s›n›fsal yönelimden, temel hedeflerin
gösterdi¤i do¤rultudan sapmadan. Burjuva
medyada haber olma ve reklam kayg›s›n›n
hiçbir dönemde olmad›¤› kadar kitle
çal›flmas›n›n bu kadar önüne geçmesi, bir

s›n›fsal bak›fl ve konumun ortaya ç›kard›¤›
bir tercihin ürünüdür. Yönelim ve tercih,
küçük-burjuva ara katmanlar›n dikkatini
çekmeye yöneliktir, iflçi ve emekçilerinkini
de¤il. Nihayetinde NATO sürecinde ortaya
ç›kan tablo esas olarak bu yönelimin
damgas›n› tafl›maktad›r.

Bu konuda küçük-burjuva halkç›
devrimcilik ile reformizm aras›nda baz›
farklar ve bir s›n›r çizgisi kuflkusuz ki var.
Ne var ki, bu farklar›n dayanaklar›n›n da bir
s›n›r› var. Bu s›n›r›n, s›n›f yönelimi
üzerinden de¤il de daha çok eylem
biçimlerine daralt›lmas›, tart›flmalar›n burada
yo¤unlaflt›r›lmas› bir tesadüf de¤il.

Burjuva yasall›¤› ve bir bütün olarak
düzen, afl›lmamas› gereken “k›rm›z› bir çizgi”
olarak, reformizmi, her türlü düzen d›fl›
devrimci fliddet eyleminden ve programdan
uzak tutuyor. “Yasall›k”, “kitlesellik”,
“kitlelerin gözünde meflruluk”, “demokratik
ortak payda” vb. reformizmin düzen
s›n›rlar›na biat etmek için sar›ld›¤›
mazeretler. Öte taraftan, ilkeli, tutarl› ve
bütünlüklü bir siyasal programdan yoksun
küçük-burjuva ve halkç› devrimcili¤inin,
reformizmi yaln›zca devrimci eylem prati¤ini
zorlayarak aflamayaca¤›, aflma gücü
gösteremeyece¤i de aç›kt›r. Küçük-burjuva
devrimcilerinin anlayamad›¤›, reformizmin
etkisinin dar kadro eylemleriyle de¤il, ancak
temel siyasal talep ve hedefler do¤rultusunda
gelifltirilen militan s›n›f ve kitle eylemleriyle
k›r›labilece¤i; temel bir tak›m talep ve
hedeflerin ancak bu yolla elde edilebilece¤i
gerçe¤idir. Bunu anlamak için yeni
deneyimlere de gerek yoktur. Uzak ve yak›n
tarihte, bunu do¤rulayan yeterince deneyim
mevcuttur.

Reformizmin mutlaklaflt›rd›¤› yasal, bar›flç›
eylem anlay›fl›n›n alternatifi, küçük-burjuva
devrimcili¤inin bunun karfl›s›na ç›kard›¤› dar
kadro eylemi olamaz. Nesnelli¤in etkisiyle
fakat esas olarak politik tercihlerin
biçimlendirdi¤i bu ikilem afl›lmadan, bu sorun
afl›lamaz. Mevcut ikilemin d›fl›na ancak
militan, meflru ve kitlesel eylem anlay›fl›yla
ç›k›labilir. Gerçek çözüm, bu düzeyi
yakalam›fl bir s›n›f ve kitle hareketini
gelifltirmek, tüm imkanlar› bunun için
seferber etmektir.
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Daha da önemlisi, buna kopmaz biçimde
ba¤l› olarak programatik, ideolojik-politik ve
örgütsel olarak düzen d›fl› bir konum ve
niteli¤e sahip olmakt›r. Israr edilecekse,
herfleyden önce bunda ›srar etmek, ayr›m
çizgilerini buradan net biçimde çizmek
gerekir.

Eylem biçimleri konusuna gelince. Bar›flç›l
yasal eylemler kadar fiili militan eylemler,
kitlesel eylemler kadar dar kadro eylemleri,
tercihlerin ötesinde bir nesnellik olarak
karfl›m›za ç›k›yorsa e¤er, geriye bunlar›n
amaca en uygun biçimde nas›l kullan›laca¤›
sorusuna sa¤l›kl› bir yan›t vermek kal›yor. Ve
elbette bu soruya verilecek yan›t, s›n›f ve
kitle hareketinin düzeyinden, s›n›f
mücadelesinin ihtiyaçlar›ndan, somut an›n ve
sürecin ortaya ç›kard›¤› verilerden ba¤›ms›z
olamaz. Öte taraftan, eylemin muhtevas›n›n
ve biçiminin düzen karfl›s›ndaki
konumlanmadan, temel hedeflerden ba¤›ms›z
olmad›¤›n›n alt›n› bir kez daha çizelim. Zira,
salt eylem biçimlerine bak›larak yap›lacak bir
de¤erlendirme, ciddi yan›lsamalara yol açma
riski tafl›maktad›r.

Oluflturulan birliklerin s›n›r› ve

devrimcilere düflen sorumluluklar

Reformist kesimlerin, özellikle de ayr› bir
platform olarak sahneye ç›kan BAK (ÖDP)
ve ‹KK’n›n (TKP), son günlere do¤ru bir
biçimde köfleyi k›r›p kendilerine uygun bir
tutum alacaklar› önden belliydi. TKP, bunun
yolunu, en kritik günlere ‹stanbul d›fl›nda,
sözüm ona bir zirve program› koyarak
döflemiflti. Son günlere do¤ru yaflanan
daralma ve da¤›n›kl›k görüntüsünde bu
kaç›fl›n büyük bir pay› var.

Fakat önden belli olan bu tutumlar›n›n
zorlay›c› ve kararl› bir flekilde
karfl›lanamad›¤› da bir baflka gerçektir. Uzun
bir süre devam eden belirsizlikler, al›nan
kararlar›n arkas›nda durulmamas› (mitingin
Aksaray’dan Kad›köy’e al›nmas› örne¤inde
oldu¤u gibi), devrimci inisiyatif plan›nda
kaç›fl› kolaylaflt›ran bir boflluk yafland›¤›n› da
göstermektedir. E¤er güçlü devrimci bir
inisiyatif konulabilseydi, onlar›n çekilmesiyle
oluflacak güç kayb›na ra¤men, bir da¤›lmaya
izin verilmez, daha etkili bir final

yaflanabilirdi. Kuflkusuz mevcut tabloda bunun
da belli s›n›rlarda olaca¤› aç›kt›r.

Mevcut tablonun kökten de¤ifltirilmesi ise,
reformizme oldu¤u kadar temel zaaflara karfl›
ilkeli ve kararl› bir mücadelenin yan› s›ra,
emekçi y›¤›nlara dönük ba¤›ms›z bir çal›flma
cüreti ve çabas›na ba¤l›d›r. Sorunun tek ve
gerçek çözümü, böyle bir yönelim ve çabaya,
buna dayal› bir yenilenmeye, ayr›flmaya ve
saflaflmaya ba¤l›d›r. Böyle bir çaba, k›sa
vadede olmasa da er ya da geç mutlaka
karfl›l›¤›n› bulacakt›r.

***
Sonuç olarak; bu süreçte bir bütün olarak

Türkiye solunun bir kez daha aya¤›na
dolanan zaaflar ne yenidir ne de k›sa bir
dönem içinde ve kolay yoldan giderilebilir
cinstendir. Ne de yaln›zca emperyalizme karfl›
mücadele meselesiyle s›n›rl›d›r. S›n›fsal
temeline ve politik özüne inmeden mevcut
zorlanmay› ve zaaflar› basitçe “güç” sorununa
indirgemek; pragmatik, üstün körü, hatta
günlük çözümlerle yetinmek; zaman zaman
sol bir tak›m ç›k›fllarla durumu idare etmek;
ya da güç sorununun çözümünü ilkesizce
birliklerde aramak, flimdiye kadar zaaflar›n
kangrenleflmesinden baflka bir sonuç
yaratmad›. Bundan baflka bir sonucu da
olamaz. Son 20 y›l›n canl› deneyimleri, temel
zaaflar› aflamaman›n bedelinin bir taraftan
k›s›r döngü içinde sürüklenmek, sürekli kan
kaybetmek, di¤er taraftan reformizmi,
tasfiyecili¤i beslemek anlam›na geldi¤ine
ayr›ca yeni kan›tlar sunmaktad›r.
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AKP’ye alternatif haz›rlan›yor
CHP üzerinden yürütülen tart›flmalar son

birkaç ay ülke gündeminde önemli bir yer
tuttu. CHP’de son aylarda yaflanan
geliflmelerin bunda etkisi olmak birlikte,
burjuva bas›n›n da bu konuda özel olarak
görevlendirildi¤ine kuflku yok. Öyle ki,
bas›nda ç›kan haber ve yorumlar neredeyse
tek kalemden ç›km›flças›na birçok noktada
ayn› uyar›larda bulunuyor, ayn› görevleri
tan›ml›yor ve benzer görüflleri propaganda
ediyorlard›.

Muhalifler ile Baykal’›n parti içi iktidar
için her gün biraz daha k›z›flan mücadelesi,
Ola¤anüstü Kongre’de yaflananlar, kimi
milletvekillerinin istifa edip AKP’ye
kat›lmas›, Dervifl’in elefltirileri, fiiflli Belediye
Baflkan› Mustafa Sar›gül’ün ABD tornas›nda
liderlik e¤itimden geçirilmesi, ABD’nin
icazetini almas›n›n ard›ndan ise il il
dolaflarak liderlik turlar›na bafllamas›,
CHP’nin düflüflünü gösteren yeni anketlerin
aç›klanmas›, C‹A’n›n Baykal’la ilgili belgeler
haz›rlay›p bas›na ve muhalifler s›zd›rmas›...
Tüm bunlar tart›flmalarda öne ç›kt›.

CHP içinde yaflanan geliflmeler ve
bunlar›n burjuva bas›n›n yans›ma tarz›,
emperyalizmin ve iflbirlikçi burjuvazinin
CHP’ye dönük bafllatt›klar› operasyonun
göstergeleridir ayn› zamanda. Sermaye
düzeninin temel politikalar›n› uygulama
merkezlerinin dü¤meye bas›lm›flças›na
harekete geçmesi bu nedenle bofluna de¤ildir.

Ulusal ve uluslararas› planda yaflanan
geliflmeler, s›n›flar mücadelesinin seyri
burjuva siyasetinde de kimi de¤iflikliklere
gitme ihtiyac›n› ortaya ç›karmaktad›r. CHP
operasyonu da bunun bir ürünüdür. Seçim
anketleri ile start alan, seçim sonuçlar› ile
devam ettirilen operasyon, CHP’ye yeni lider
aray›fllar› üzerinden yo¤unlaflt›r›larak
sürdürülüyor. Temelinde ise emperyalizmin ve
iflbirlikçi burjuvazinin uzun ve orta dönemli
ç›kar ve hesaplar› bulunuyor.

Bunlar›n bafl›nda, kendilerinin de aç›kça

ifade ettikleri gibi, Türkiye’nin siyasal
istikrar› ve gelece¤i aç›s›ndan AKP’ye karfl›
düzen içi bir alternatif oluflturulmas› ihtiyac›
geliyor. CHP operasyonunun temel amac›,
‹MF-TÜS‹AD sald›r› ve y›k›m programlar›n›n
ve emperyalizme kölece uflakl›¤›n bir sonucu
olarak bir süre sonra y›pran›p gözden
düflmesi kaç›n›lmaz olan AKP'nin yerine,
emperyalizme uflakl›¤a ve sermayeye hizmete
onun kald›¤› yerden devam edecek bir
CHP’nin haz›rlanmas›d›r.

Burjuvazinin dümen suyundakilerin

ikiyüzlü tutumunun arkas›ndaki gerçek

Takt›klar› “sol”, “sosyal demokrat” maske
ile sözüm ona ilerici ayd›n geçinen, gerçekte
ise düzenin sol koltuk de¤ne¤i olma görevini
yerine getirmekle görevli sermayenin sad›k
hizmetkarlar› baflta olmak üzere bir bütün
olarak düzen cephesi CHP’ye, özel olarak da
Baykal ve ekibine yükleniyorlar. CHP’yi
etkin bir muhalefet yapmamakla, emekçi
kitlelerden koparak elit bir kesimin partisi
olmakla suçluyorlar. Elbette as›l dertleri
azg›n sömürü koflullar›nda sefalet içinde
yaflayan, bask› ve zulme maruz kalan iflçi ve
emekçi milyonlar›n yaflad›klar› sorunlar›n
çözümü de¤il, tersine onlar›n aldat›larak
sömürü, bask› ve zulüm düzeninin sürmesidir.
Çünkü kendi sefahatleri de buna ba¤l›d›r.

Sat›lm›fl tak›m›n›n CHP’ye dönük
söyledikleri CHP’liler için de bilinmez fleyler
de¤il. Onlar da ayn› dertten muzdarip. Zira
sorun, CHP’nin de ötesinde, burjuva düzenin
y›llard›r içinde debelendi¤i bir sorundur. ‹flçi
ve emekçi kitleleri denetim alt›nda tutmak
giderek daha da zorlaflmaktad›r. Y›k›m
programlar› iflçi ve emekçi kitlelerde yayg›n
bir hoflnutsuzluk ve öfke yaratmaktad›r. Bu
biriken öfke ve tepkiyi denetim alt›na almak,
hükümete ve sald›r› programlar›na karfl› bir
durufl sergilemekle, emekçilerin en az›ndan
belli taleplerini sahiplenmekle mümkündür.
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Ancak ne CHP ne de di¤er düzen partileri
bugün bunu demagojik düzeyde bile
yapabilecek durumda de¤illerdir. Zira y›llard›r
biriken ve bir ç›k›fl arayan tepki ve öfkeye
demagojik düzeyde bile olsa cevap vermeye
çal›flmak, kendi denetimleri d›fl›na taflacak bir
hareketi ateflleme riski tafl›maktad›r. Ancak
öte yandan da, biriken tepkilerin düzen içi
kanallara ak›t›lamad›¤› yerde düzen d›fl›
kanallara akma riski bulunmaktad›r. Bu
nedenle düzen cephesinin ifli hayli zordur. Bu
ise suya sabuna dokunmadan temizlik
yapmaya benzemektedir. CHP’den istedikleri
de özetle budur. ‹flçi ve emekçilerin
taleplerini savunmadan onlar›n güvenini ve
deste¤ini kazanmas›n› beklemektedirler.

Özetle yürütülen tart›flmalar, AKP’nin
sald›r› ve y›k›m programlar›na karfl› emekçi
kesimlerde oluflan tepkileri etkisiz hale
getirecek, yar›n AKP bütünüyle kitle
deste¤ini yitirmeye bafllad›¤›nda onun yerini
alacak bir CHP’nin bugünden haz›rlanmas›
içindir.

Sar›gül Tayyip’in yolunda

Emperyalizm ve iflbirlikçi burjuvazi
sömürü ve soygun düzenlerinin en iyi flekilde
ifllemesi için kollar› s›vam›fl bulunuyor.
CHP’nin iflçi ve emekçi kitlelerin deste¤ini
kaybetmesinin sorumlusu olarak Baykal
kurban olarak seçilmifl durumda. Sorunu
CHP’nin politikalar› yerine Baykal’›n
baflar›s›zl›¤›na indirgeyip, kitlelere böyle
sunuyorlar. Sorun böyle tan›mland›¤›nda,
buna karfl› bulduklar› çözüm de basit;
Baykal’›n koltu¤una yerel seçimlerde de
“zafer”le ç›kan fliflli Belediye Baflkan› Musta-
fa Sar›gül’ü oturtmak. Sar›gül’ün Amerika
gezisi de bu göreve haz›rlanmas› için
düzenlendi. Sar›gül 12-13 Haziran tarihli
Hürriyet’te yay›nlanan Yalç›n Bayer’le
söyleflisinde, Washington’da “ana muhalefet
lideri” gibi karfl›land›¤›n›, dört gün boyunca
“önemli” temaslarda bulundu¤unu söylüyor;
buradan da Florida, Arkansas, Kalifornia ve
New York’a geçece¤ini anlat›yor. ABD
D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n daveti iki hafta
sürüyor. Temaslar›n› ise flöyle anlat›yor:

“Prof. John White’tan hükümet ve seçim
sistemleri hakk›nda bilgi ald›m. Temsilciler

Meclisi üyesi Robert Wefller ve yasama
direktörü Jonathan Katz ile görüfltüm. Katz,
NATO zirvesinde temsilci Wefller’in
‹stanbul’da beni ziyaret edece¤ini söyledi.
Politika ve medya konular›nda bilgi ald›m.

“Senato’da D›fl ‹liflkiler Komisyonu üyesi
Cumhuriyetçi senatör John Sununu ve
Komisyon Baflkan Yard›mc›s› Jessica Fugate
ile görüfl al›flveriflinde bulundum. Güneydo¤u,
Avrupa, Akdeniz, Balkanlar ve çevre
bölgelerle ilgili politika, ekonomi ve güvenlik
konular›nda analiz ve yorumlar› dinledim.
Seçim baflar›lar›m üzerinde duruldu;
gecekondu mahallelerinde ald›¤›m yüksek oy
oranlar›na özellikle dikkat çekildi.
Uluslararas› lobilerle temaslar›m oldu.”

Sar›gül’ün kat›ld›¤› bu programlar
ABD’nin kölelefltirdi¤i ülkelerin yönetici
adaylar› için oluflturulmufltur. ABD iktidara
getirmek istediklerini önce bu programlar
arac›l›¤›yla e¤itmekte, sonra da icazet ve
destek vererek iktidara tafl›maktad›r.
Sar›gül’ün geçti¤i bu programdan t›pk›
kendisi gibi belediye baflkanl›¤›ndan gelen
Erdo¤an da geçmiflti. Demirel’i, Özal’›,
Çiller’i, hepsi ayn› yollar› arfl›nlayarak
baflbakanl›k koltu¤una oturdular.

Haz›rl›klar›m›z› iyi yapmal›y›z

Türkiye’nin son 20-30 y›l›na damgas›n›
vuran Ecevitler’in, Erbakanlar’›n,
Demireller’in, Çillerler’in yerine bugün
Tayyipler, Sar›güller, A¤arlar haz›rlan›yor.
Hepsi de ABD taraf›ndan özenle seçiliyor,
ayn› yollardan, e¤itimlerden geçiriliyor. Tek
farklar› ise boyunlar›na ast›klar› “sa¤”, “sol”,
“muhafazakar” vb. yaftalar. Hepsinin de ipleri
ABD’nin ve iflbirlikçi sermayenin elinde,
hepsi de ayn› arabaya koflulu. Duruma göre
birinin ipini gevfletip öne ç›kmas›na izin
verirken di¤erini dizginliyorlar, bir süre sonra
öndeki yoruldu¤unda arkadakiyle yer
de¤ifltiriyorlar.

Emperyalistler ve iflbirlikçi düzen güçleri
bugünden gelecek 5-10 y›l›n politikalar›n›
oluflturup, buna göre haz›rl›klar›n› yap›yorlar.
Bizler de kendi cephemizden haz›rl›klar›m›z›
iyi yapmal›, kitlelerin biriken öfke ve tepkisini
devrimci kanala ak›tmak için olanaklar› en iyi
bir biçimde de¤erlendirmeliyiz.
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Küçük sanayi sitelerinde
çal›flman›n sorunlar› ve görevler

Küçük sanayi sitelerinin

sorunlar›

OSB-‹MES, Dudullu, Do¤u Sanayi,
Merter, Evren, ‹kitelli Organize... Ya da
mobilyac›lar, tekstilciler, ayakkab›c›lar,
dökümcüler, oto-kaporta vb. olarak
adland›r›lan ve ba¤r›nda onbinlerce genç
iflçiyi bar›nd›ran üretim alanlar›...

Kapitalizmin özellikle çocuk ve genç
eme¤i üzerindeki vahfli ve yo¤un sömürüsü
küçük sanayi sitelerinde kendini aç›kça
gösterir. Bu sitelerde sermayenin sömürü
çarklar› daha bir vahfli döner. Servis yok,
sigorta yok, sendikan›n sözü bile edilemez.
Ücretler asgari, mesailer yo¤un, sa¤l›ks›z
çal›flma ortamlar› ve ad›na ifl kazas› denilen
cinayetler... Çal›flma saatlerinin en normali
12-14 saattir. ‹fl güvenli¤inin ve koruyucu
malzemelerin olmay›fl›, ifl elbiselerinin
verilmemesi, sa¤l›ks›z ortamlarda
çal›flt›r›lmaktan dolay› meslek hastal›klar›na
yakalanmakta, sigortal› olmad›klar› için
hastal›klarla bafl bafla kalmaktad›rlar.

Sitelerdeki atölyeler koflullar› itibariyle
genellikle birbirine benzer. Say›lar› onbinlerle
ifade edilen iflçiler ise parçalanm›flt›r.
Çal›flma ve yaflam koflullar›n›n düzeltilmesi
için verdikleri hak alma mücadelesinde,
patronlar› örgütlü bir güç olarak karfl›lar›nda
görürler. Yak›n atölyelerde patlak veren
eylem ve direnifllerden ya da bir atölyedeki
kapsaml› sald›r›dan, bir iflçinin kolunun-
baca¤›n›n kopmas›, ölmesi vb.’den ya çok
sonralar› haberleri olur ya da hiç olmaz.

‹flçiler aras›nda bölünme ve rekabet
oldukça fazlad›r. Vas›fl›-vas›fs›z olmalar›,
ücret farkl›l›¤›, deneyim vb. bu bölünme ve
rekabeti körükler. Ustabafl›-usta-kalfa-ç›rak
gibi ayr›mlarla, birbirleri üzerinde hakimiyet
kurmaya çal›fl›rlar. Örgütlenmek gerekti¤ini
düflünseler de, genelde sorunlar›n› bireysel
yollarla çözmeye çal›fl›rlar.

Genç iflçilerin sorunlar›, e¤ilimleri

ve neden genç iflçi çal›flmas›

‹flçi s›n›f›n› devrime tafl›yacak olan
partimiz her dönemde genç örgütçü kadrolara
sahip olmak, onlara dayanmak zorundad›r. Bu
bir ihtiyaç olmaktan öte bir zorunluluktur. Bu
ise herfleyden önce iflçi-emekçi gençlik
demektir. Partimiz iflçi-emekçi gençli¤in en
fedakar ve kararl› unsurlar›n› kazanmak,
e¤itmek ve kadrolaflt›rmak sorumlulu¤uyla
yüzyüzedir.

'80 sonras›nda devletin genç kuflak
üzerindeki çok yönlü bask›s› ve
depolitizasyon politikalar› nedeniyle gençli¤in
büyük ço¤unlu¤u düzen içi kanallara akt›.
‹flçi-emekçi semtlerindeki gençlik gerici düzen
partilerinin etki alan›nda kalabilmekte, dinsel-
gerici ve faflist ideoloji ile zehirlenmektedir.

Burjuvazinin geri ve yoz kültürü her
yandan kuflatmaya alm›flt›r yaflamlar›n›. ‹fl ile
ev aras›nda s›k›flan yaflamlar›nda kültürel-
sosyal etkinliklere yönelmek bir yana,
dinlenmeye bile zaman ay›ram›yorlar.
Kapitalizm; kumar, futbol, içki, fuhufl,
uyuflturucu, kadercilik, umutsuzluk olarak
giriyor yaflamlar›na. Bu koflullarda genç
iflçilerin beyni adeta mengeneyle s›k›flt›r›lm›fl.
‹flte biz böylesi bir gençlik ile karfl›
karfl›yay›z.

Fakat genç iflçi tipolojisi bir dinamizmi
bar›nd›r›yor ve mücadeleye aç›k bir profile
sahip. Sömürü ve bask› üzerine kurul çarklar
dönerken, iflçide alttan alta bir tepki
biriktirmekte, isyan› mayalamaktad›r. ‹nsan›n
tahammül s›n›rlar› afl›ld›¤›nda ilk parlayan ve
patlayan genç iflçiler olmaktad›r. Özel
sektörde son dönemde yaflanan eylem ve
direnifller bunu göstermektedir. Lenin, “Biz
daima devrimci s›n›f›n gençli¤inin partisi
olaca¤›z” derken, bu toplumsal gerçe¤e iflaret
etmektedir. Tarihsel deneyimler ve büyük
Ekim Devrimi iflçi s›n›f›n›n genç kesimlerinin
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devrim mücadelesinde son derece etkin bir
rol oynad›¤›n› somut olarak ortaya
koymufltur. ‹flçi gençlik devrimci enerjisi,
inisiyatifi ve kararl›¤› ile devrim
mücadelesinin en ön saflar›nda yer alm›fl,
mücadeleyi ileriye tafl›m›flt›r. Gençli¤in
devrimci enerjisini aç›¤a ç›karmak ve partiyle
kucaklamak için daha hedefli ve yo¤un bir
çal›flma ortaya koymal›y›z.

Bir deneyim ve ç›kar›lmas›

gereken dersler

Küçük bir sanayi sitesinde, yaklafl›k 60
kiflinin çal›flt›¤› bir atölyede k›sa süreli bir
çal›flma deneyimini aktarmak istiyoruz.

Bu iflyerinde çal›flan yoldafl k›sa bir süre
içerisinde hemen tüm iflçilerle iliflki kurdu,
birço¤uyla iliflkilerini tart›flmalar
yürütülebilecek bir düzeye getirdi. ‹flçiler
merak ettikleri konular›, toplumsal, güncel
sorunlar›, iflyerinde yaflanan sorun ve
sald›r›lar› yoldafla soruyor, fikir al›flveriflinde
bulunuyorlard›. Önce befler-onar derken 50’ye
yak›n iflçiye bülten elden verildi.

‹flyerinde toplant› oldu¤unda, iflçiler
yoldafl herhangi bir fley söyleyecek mi diye
ona bak›yorlard›. Öyle ki Kürt sorunu,
sendikal mücadele, ekonomik-demokratik-
sosyal haklar, cezaevleri, ölüm oruçlar›,
devrimci faaliyetin önemi, komünist parti
ihtiyac›, ba¤›ms›z devrimci s›n›f çizgisi vb.
konular› iflçilerin gündemine sokuyor,
tart›fl›yordu. Kimi zaman iflçilerle birlikte
yay›nlara yaz› yaz›l›yor, röportajlar
yap›l›yordu. ‹flçilerle toplu olarak yap›lan
tart›flmalarda mücadeleden kaçma tutumlar›
elefltiriliyor, mahkum ediliyordu. Bunlar›n
hiçbiri patronun kula¤›na gitmiyordu.

‹flyerinde yap›lan bir toplant›da personel
müdürü yoldafl› iflçilere “bu iflyerinde örnek
bir iflçi” olarak göstermiflti. Yoldafl baz›
konularda sivrilip dikkatleri üzerine çekse
dahi, bu faaliyetler personel müdürünün
kula¤›na gitmemifl, gelifltirdi¤i insani iliflkiler,
bölüm ustalar›n›n ve kalite kontrolcünün
yoldafl› övmesi vb. etkenlerle iflyerinde
bilinçli, iflini yapan, ama hakk›n› da arayan
bir iflçi izlenimi yaratm›flt›.

Bir süre sonra bir grup iflçiyle birlikte
sendikaya gidildi. Fakat iflyerinde iflçilerin
büyük k›sm›n›n sigortas›z çal›flt›r›lmas›,

iflverenin baflka bir yerde benzer bir iflyerinin
olmas› ve iflyerini iki flirket olarak göstermesi
sendikalaflman›n önünde engeldi. Bu nedenle
dernek çal›flmas› iflçilerin gündemine sokuldu.

Fakat iflçilerle kurulan iliflkilerin bir an
önce ilerletilmesindeki acelecilik, hayatlar›nda
hiç devrimci yay›n okumayan iflçilerden
›srarla yaz› istenmesi, zamanla kimi iflçilerin
uzaklaflmalar›na neden oldu. ‹flyeri d›fl›ndaki
iflyerlerinin hiçbiriyle iliflki kurulamad›.
Bunun bir nedeni yo¤un çal›flma koflullar›yd›.
Di¤er nedeni iflçilerle yo¤un iliflkiler
yakalanmas›, di¤er atölyelerde iliflki kurma
hedefini tali planda b›rakabildi. Di¤er
atölyelerle ba¤ kurmak için sportif ve
kültürel etkinlikler yeterince
de¤erlendirilemedi.

Sonuçta bu iflyerinden ç›k›ld›, d›flardan
süren iliflki bir grup iflçiyle s›n›rl› kald›. fiu
an bu iflçilerin ellerine ara s›ra PYO geçse
de katk›lar› yaz› yazmakla s›n›rl›. Somut
çal›flma ve hedefler üzerinden
dönüfltürülemedikleri koflullarda, bu iflçiler de
çevre iliflkisi olmaktan öteye geçemeyecekler.

Bu deneyimlerden süzdü¤ümüz dersleri
flöyle s›ralayabiliriz.

* Çal›flma yürütülen bölgeye iliflkin,
devrimci önderlik görevlerinin gerekleri
üzerinden siyasal bir de¤erlendirmeye sahip
olmak büyük bir önem tafl›yor. Bölgenin
genel tan›m›, geçmiflte hangi fabrika ve
atölyede direnifl ve eylemlilikler yaflanm›fl,
nas›l sonuçlanm›fl, sendikac›lar›n tutumu ne
olmufl, bu eylem sürecini yaflayan iflçiler hala
ayn› site içerisindeler mi? Burada iseler
geçmifl sürece nas›l bak›yorlar? vb...

* ‹flçileri hiçbir zaman k›s›r tart›flmalara
girme hatas›na düflmemeliyiz. Çünkü iflçiler
bu tür fleyleri unutmazlar. Bizim
gösterece¤imiz çabaya ve müdahaleye göre
kimi zaman uza¤›m›zda duran iflçiler
sonradan yak›nlaflabilmekte, bize yak›n gibi
duran iflçiler ise uzaklaflabilmektedir. Bu
nedenle olabildi¤ince esnek, uzun soluklu,
sab›rl› olabilmeli, ama hiçbir zaman iflçilerin
gerici tutum ve davran›fllar›na prim
vermemeliyiz. Politik görüfllerimizi
benimsemeseler dahi, bize sayg› duymalar›n›
sa¤lamal›, farkl›l›¤›m›z› hissettirmeliyiz.

* Hiçbir müdahale, sarfedilen hiçbir emek
bofla de¤ildir. Soluklu olabilmeyi
baflarabildi¤imiz taktirde, bunun karfl›l›¤›n› er
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geç alaca¤›z. Ço¤u zaman iflçilerle yapt›¤›m›z
tart›flmalar ve müdahaleler an›nda yank›s›n›
bulmasa da, ayn› iflçilerin baflka iflçilerle
bizim söylemlerimizi kullanarak tart›flt›klar›na
tan›k olmufluzdur.

* Bülteni iflçilere vermek için güvenilir
olmalar› yeterlidir. Bu iflçinin gerici düzen
partilerinin etkisi alt›nda olmas›bunu
de¤ifltirmez. Yemek ya da çay molalar›nda
iflçilerle bir araya geldi¤imizde, gerek iflyeri
gerek genel toplumsal sorunlar› tart›flmaktan
kaç›nmamal›y›z. Önemli olan yukar›ya
bildirmeyecekleri konusunda güvenilir
olmalar›d›r. Bu güven ise tart›flmalarla, bire
bir sohbetlerle zamanla oluflacakt›r.

* ‹flçilerle tart›fl›rken “bilgiçlik taslayan”
imaj› yaratmamal›y›z. Onlar› konuflturmal›,
tart›flt›rmal› ve dinlemeliyiz.

* ‹flçiler aras›nda paylafl›m duygusunu
gelifltirmeliyiz. ‹flçilerde paylafl›m ya kendi
çevrelerindeki insanlarla s›n›rl›d›r ya da
düzenin yozlaflt›rmas›yla bu yönleri
körelmifltir. Örne¤in, bir iflçinin dü¤ünü için
hediye al›nabilir, ifl kazas› üzerine para
toplan›p yard›m edilebilir, vb...

* ‹flyerinde yap›lan toplant›lara müdahale
ederek iflçileri etkilemeliyiz. Büyük
fabrikalardan farkl› olarak bu tür küçük
atölyelerde yap›lan toplant›lar böylesi
f›rsatlar› daha fazla sunar. Bu nedenle dikkat
çeksek dahi, ifl disiplinimiz ve iflçiler
üzerinde yaratt›¤›m›z sayg›nl›k,
müdahalelerimizi meflrulaflt›racakt›r.

* Atölye de¤ifltirip çok say›da iflçiye
ulaflabilece¤imiz alanlard›r buralar. Sürekli
girifl ç›k›fllar bu imkan› fazlas›yla tan›yor.
Ayr›ca yemek ve çay aralar›n› di¤er
atölyelerde çal›flan iflçilerle iliflki kurmak için
kullanabilmeliyiz.

Materyallerin kullan›m› ve di¤er

müdahale biçimleri

Bülten kullan›m› üzerine genel olarak
saflar›m›zda bir bilinç aç›kl›¤› bulunuyor.
Bülten yaz›lar› mümkün oldu¤unca k›sa,
üslup olarak do¤al, dil olarak sade ve
dolambaçs›z, sorunlar› ortaya koyuflu güncel
örnekler üzerinden çarp›c› olabilmeli, birden
çok sorunu birlikte ifllemek yerine öne ç›kan
yak›c› sorun üzerinden sözünü söylemeli,
iflçilere ça¤r›s›n› son derece net ve anlafl›l›r

bir flekilde yapabilmelidir. Ayr›ca müdahale
edilen alandaki kitlelerin yaflamlar›ndaki,
gündemlerindeki yak›c› sorunlar ile
mücadelenin güncel süreçleri ve öne ç›kan
görevleriyle ba¤ kurmay› ve bilinç aç›kl›¤›
yaratmay› baflarabilmeli.

* K›sa aral›klarla ve düzenli ç›kar›lmas›
daha ifllevsel, olay› s›ca¤› s›ca¤›na teflhir
etmek, geliflmelere zaman›nda müdahale
etmek aç›s›ndan daha etkili olacakt›r.
Bültenlere iflçilerin katk›lar›n›n örgütlenmesi
ise ayr› bir önem tafl›yor. ‹flçilerin yaz›
yazmas›, onlarla yap›lan röportajlar›n
bültende yay›nlanmas›, daha fazla
sahiplenmelerini ve da¤›tmalar›n›
sa¤l›yor.

* Bültenle birlikte imza kampanyalar›
(asgari ücret, 6. ay zamlar›, emperyalist
savafl, ekonomik-demokratik-sosyal haklar
vb.) anket, kufl, duvar gazeteleri, afifl, bildiri,
özel say› vb. birlikte kullan›lmal›.

* Sportif, kültürel etkinlikler, piknikler,
geziler de iflçilerle sosyal iliflkilerimizin
güçlenmesi için de¤erlendirilmesi gereken
araçlard›r. Ayr›ca iflçi sa¤l›¤› ifl güvenli¤i,
sendika-dernek çal›flmas›, sanayi sitesinin,
bölgenin ya da havzan›n genel sorunlar›n›
içeren, iflçileri acil talepleri için mücadeleye
ça¤›ran popüler broflürler haz›rlanabilmeli.
Öyle ki, iflçi yüzünü döndü¤ü her yerde bizi
görebilmeli.

Milyonlarca iflçiyi ilgilendiren asgari
ücret belirlenirken Refik Baydur, “Asgari
ücretin Singapur’daki gibi 2 dolar›n alt›na
düflebilmesi gerekiyor ki, bizim rekabet etme
olana¤›m›z olsun” aç›klamas›n› m› yapt›,
an›nda T‹SK’in önünde bunu teflhir eden
kitlesel bir bas›n aç›klamas› yap›labilir. Ya
da, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplant›
halindeyken, an›nda toplant› yap›lan yerin
önünde ya da çal›flmalar›m›z›n oldu¤u di¤er
sanayi sitelerinde kitlesel bas›n aç›klamalar›
yap›labilir. Veya ölümle sonuçlanan bir ifl
kazas› üzerine bir bildiri haz›rlanarak iflyeri
ya da site önünde bir bas›n aç›klamas›yla bu
cinayet teflhir edilebilir. S›n›rl› say›da iflçi
dahi olsak, bu eylem biçimlerini hayata
geçirmekten kaç›nmamal›y›z. S›n›f içerisinde
bir taraf olarak, ba¤›ms›z devrimci s›n›f
çizgisinin temsilcileri olarak hareket
etmeliyiz.

 Mervan Abidin
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Partili yoldafllar›n kaleminden...

Sendika bürokrasisinin s›n›fa ihaneti
derinlefliyor!

‹flçi s›n›f› ve emekçiler tarihinin en
fliddetli sald›r›lar› ile karfl› karfl›yad›r. ‹MF
programlar›, özellefltirmeler, sosyal haklar›n
gasp›, kamunun tasfiyesi, esnek çal›flma gibi
sald›r›lar›n yolaçt›¤› y›k›m nedeniyle iflçi ve
emekçiler iflsizlik, açl›k, yoksullukla
bo¤ufluyorlar. S›n›f hareketinin sermayenin
sald›r›lar›n› püskürtecek en temel araçlardan
yoksun olmas› sald›r›lar›n boyutunu daha da
artt›r›yor. Sendika bürokrasisinin s›n›fa
yönelik sald›r›larda suç ortakl›¤› yapmas›
sendikalar›n güç kaybetmesine ve sendikal
örgütlülüklerin dibe vurmas›na h›z
kazand›r›yor. Sald›r›lar bir bir geçerken,
sendika bürokratlar› s›n›f› arkadan
hançerleyerek, sermayenin s›n›f içindeki
ajanlar› olduklar›n› kan›tl›yorlar.

Sendikal bürokrasi mücadelenin

önündeki en büyük engeldir!

S›n›f hareketi içerisinde ihanet çizgisini
giderek derinlefltiren sendika bürokrasisi
s›n›f›n sermayeye karfl› mücadelesinin
önündeki en büyük engeldir. Sendika
bürokratlar›n›n ihanet batakl›¤›ndaki çürümesi
sendikal örgütlülü¤ü tamamen
ifllevsizlefltirmekte, sendikalar ciddi bir kan
kayb› yaflamaktad›r.

Sendikalar›n, sendikal bürokrasinin
teslimiyeti ve ihanet çizgisiyle bitirilme
noktas›na getirilmesi, sendikal çizgide izlenen
anlay›fl›n y›llar› bulan birikimidir. Özellikle
‘80’li y›llardan sonra bizzat devlet eliyle
sendikalarda konumland›r›lan burjuva ajanlar
arac›l›¤›yla sendikalar iflçi s›n›f›n›n elinde bir
silah olmaktan ç›karak burjuvazinin iflçi
s›n›f›n› denetlemesinin arac›na çevrilmifltir.
Uzlaflmac›, iflbirlikçi, ihanetçi kimlikte
tescillenen sendika bürokrasisi düzenden
ald›¤› güçle y›llard›r sermayeyle kolkola
sald›r›lara suç ortakl›¤› yapmaktad›r.

Sendika bürokrasisi burjuva

bir kastt›r!

Sendika bürokrasisi, saf›n› sermayeden
yana belirlemifl, devlet eliyle
bürokratlaflt›r›lm›fl ve kastlaflt›r›lm›flt›r.
Konfederasyonlardan flube yönetimlerine kadar
s›n›fa yabanc›laflm›flt›r. Kendi içindeki ç›kar
çat›flmalar›yla, mafyavari örgütlenmelerle,
ç›kara dayal› kirli ve karanl›k iliflkilerle
s›n›f›n de¤erlerine yabanc›laflan bu kast›n iflçi
s›n›f›n›n ç›karlar›yla hiçbir ba¤› kalmam›flt›r..
Özellikle Türk-‹fl’e ba¤l› sendikalar›n
birço¤unda yaflanan kirli ve kanl› çat›flmalar,
mafyatik örgütlenmeler büyük bir ahlaks›zl›k
ve çürüme örne¤idir.

S›n›f›n ç›karlar›n› inkar edecek kadar
düflkünleflen sendika bürokrasisi s›n›ftan ayr›
bir dünyad›r. ‹flçi s›n›f›n›n yaflad›¤› sald›r›lar,
derinleflen sefaleti hiçbir flekilde onlar›
ilgilendirmemektedir. Sermaye s›n›f›na hizmet
etmek ve kasalar›n› doldurmakt›r as›l
amaçlar›. Milyarlarca maafl ve burjuva yaflam
tarz›yla s›n›f atlayarak s›n›ftan tümüyle
kopan asalak birer bürokratt›r hepsi. ‹hanette
ve uflakl›kta s›n›r tan›mayarak, sendikalar›
babalar›n›n çiftli¤i gibi kullanarak
saltanatlar›n› sürdürmektedirler.

‹flçi s›n›f›n›n devrimci politika ile
yak›nlaflmas›ndan korkan sendika bürokrasisi
düzen politikas›yla kolkola girmektedir.
CHP’nin eski parti meclis üyesi olan
Süleyman Çelebi flimdi D‹SK’in genel
baflkan› olarak patron sendikac›l›¤› yap›yor.
Politikay› düzen partilerinin listesinden
meclise kapa¤› atmakta gören Bayram
Meraller, R›dvan Budaklar s›n›fa ihanete ve
iflbirli¤ine mecliste devam ettiler. ‹MF
programlar› uygulan›rken, özellefltirmeler bir
bir tamamlan›rken, kölelik yasas›, emeklilik
yasas›, kamu reformu yasas› vb. meclisten bir
bir geçerken, grevler yasaklan›rken, bu
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baflar›da, yayg›nl›kta ve süreklilikte bir kitle
çal›flmas› yapt›¤›m›z söylenemez. Bunun
gerisindeki temel neden, alanlar›m›zda
gereken inisyatif, iddia ve yarat›c›l›¤›n ortaya
konulamam›fl olmas›d›r. Geçmifl dönemde tüm
nesnel güçlüklere ve öznel s›n›rl›l›klara
karfl›l›k kitle çal›flmas›nda ortaya
koydu¤umuz düzey ve süreklilik, NATO
karfl›t› çal›flmalar›m›zda yakalanamad›. Bunun
bir sonucu olarak ancak güçlü bir kitle
çal›flmas›n›n ürünü olabilecek yerel esnek
örgütlenmeleri kurmak ve etkin bir flekilde
iflletmek noktas›nda da yeterli baflar›y›
sa¤layamad›k.

Bulundu¤umuz üniversitelerde ayr› ayr›
yaklafl›k 40 kifliyi toplant›lar›m›za
tafl›yabilmifl olmam›za karfl›l›k, gençlik

iflbirlikçi hainlerin ald›klar› tutum s›n›f›n
haf›zas›ndan hiç silinmeyecektir.

Sendika bürokrasisi s›n›f›n devrimci

de¤erlerinden uzakt›r!

‹flçi s›n›f›n›n kaderini belirleyen kölelik
yasas›n›n alt›na imza atarken arkalar›na bile
bakmayan sendika bürokratlar› için önemli
olan iflçi s›n›f›n›n kaderi de¤il, patronlar›n
ç›karlar›d›r. Özellikle D‹SK’in ald›¤› tutum
herfleyi aç›kl›yor. Meclis koltuklar›nda
oturarak kölelik yasas›n›n madde madde
geçmesini seyreden D‹SK bürokratlar›n›n
ihaneti al›nlar›na silinmez bir kara leke
olarak yaz›ld›. S›n›f›n ve mücadelenin
de¤erlerine yabanc›laflan D‹SK’in de özünde
Türk-‹fl’ten bir fark› kalmam›flt›r. S›n›f
uzlaflmac› bir örgüt haline gelen D‹SK de,
“ça¤dafl sendikac›l›k” söylemiyle
sendikal bürokrasinin tepesinde oturmaktad›r.

Taban› denetim alt›nda tutma kayg›s›yla
s›n›f›n ve mücadelenin de¤erlerine sahip
ç›kan bir söyleme baflvurmalar›, “s›n›f
sendikac›l›¤›”, “hak alma”, “mücadele” gibi
kavramlar› tekrarlamalar›, onlar› ihanet ve
sat›fltan al›koymuyor. S›n›f sendikac›l›¤›n› ve
s›n›f›n ç›karlar›n› savunduklar›n› iddia edenler
patronlar›n en büyük dayana¤› haline

gelmifllerdir. Ele geçirdikleri koltuklar›
patronlar›n ç›kar› için kullanmakta, kapal›
kap›lar ard›nda patronlarla say›s›z ihanete
imza atmakta bir o kadar da ustalaflm›fllard›r.

D‹SK’in mücadeleci kimli¤inin ve
de¤erlerinin arkas›na s›¤›narak kendi
koltuklar› ve sefil ç›karlar› için lüks içinde
yaflamakta, ihanete suç ortakl›¤›
yapmaktad›rlar. Mücadele yerine uzlaflmay›,
iflçilere güven yerine patronun insaf›na
s›¤›nmay›, patronlarla iflbirli¤ini ilke
edinmifllerdir. Örgütlülü¤ü koruma ad›na
esnek üretime imza atarak T‹S’leri ihanet ve
sat›flla bitiriyorlar, sendikal örgütlülükleri
patron iflbirli¤i ile tasfiye ediyorlar, iflten
at›lacaklar›n listesini patronla haz›rlayarak
onlarca iflçiyi iflten att›r›yorlar, her seferinde
direnifllerin önüne barikat oluyorlar.

‹flçi hareketini say›s›z ihanetleriyle
yenilgiye u¤ratan sendika bürokrasisi
sendikalar›n bafl›ndan sökülmedi¤i sürece
sendikalar iflçilerin elinde gerçek birer silah
olarak kullan›lamayacakt›r. Sendikal
bürokrasinin s›n›fa ihanetini engellemenin
yolu sermayenin sald›r›lar›yla birlikte
bürokrasiyi de hedef alan öncü iflçilerin
mücadelesinden geçmektedir. Sendikal ihanete
karfl› mücadeleyi yükseltmeli ve sendikalar›
hak al›c› birer mevzi haline getirmeliyiz.

S. Coflkun

hareketinin zay›flad›¤› bir dönemde anlaml›
say›labilecek ve yo¤un bir eme¤in ürünü olan
bu sonuç, arkas›ndan ayn› ›srar ve çaban›n
devam ettirilememifl olmas› nedeniyle
istenilen sonucu üretemedi.

Bu aç›dan önümüzdeki dönem kitle
çal›flmas› ve örgütlenmesi aç›s›ndan nesnel
güçlükleri ve öznel zaaflar› daha aç›k
tan›mlayaca¤›m›z ve çözücü kanallar bulmaya
çal›flaca¤›m›z bir dönem olacakt›r. Çubu¤un
bükülmesi gereken yön öznel zay›fl›klar›m›z
ve yetersizliklerimizdir. Sorunun
hedeflerimize ulaflabilmemiz aç›s›ndan temel
halkas› buras›d›r. (...)

‹stanbul Gençlik Komitesi Raporu’nun
girifl bölümü/Temmuz ‘04

Gençlik hareketinin durumu...



Partili yoldafllar›n kaleminden...

S›n›f içinde siyasi çal›flma
Geliflmeler partimizin önüne tarihsel ve

güncel planda güç görevler koymaktad›r.
Öncelikle tüm parti örgütleri ve güçleri
partinin yüklendi¤i misyonun bilincinde
olmal›d›r. Bu, içinden geçti¤imiz zor dönemi
kazanman›n temel kofluludur.

Dönemi kazanmak, herfleyden önce
temsilcisi oldu¤umuz s›n›f› kazanmak
demektir. Bu, s›n›f çal›flmas› alan›ndaki
görevlerimizin baflka bir cepheden önemine
iflaret etmektedir.

Partiyi s›n›f içinde

güçlendirelim

Partimiz politik planda iflçi s›n›f› temsil
etmektedir. Ancak bu pratikte s›n›f hareketine
önderlik etme gücü ve kapasitesi ortaya
konuldu¤unda gerçek anlam›n› kazan›r. Aksi
taktirde sizin devrimci bir iddian›z olarak
kal›r.

Kuruluflundan bu yana s›n›f çal›flmas› her
dönem partimizin temel önceli¤idir. Çünkü
bizler için sorun tek bafl›na iddia ve
niyetlerimizi ortaya koymak de¤il, fakat
bunlara ulaflmak için pratik çal›flmay›
yo¤unlaflt›rmak olmufltur. Ne var ki s›n›f
çal›flmas› alan›nda katedilen mesafelere
ra¤men hala istenilen düzeyi yakalayabilmifl
de¤iliz. S›n›f›n öncü kufla¤› ile devrimci bir
temelde birleflmenin ve güçlü bir s›n›f
hareketi yaratman›n bizim d›fl›m›zda nesnel
bir tak›m zorluklar› elbette bulunmaktad›r.
Ancak bugün s›n›f› kazanmak plan›nda
yaflad›¤›m›z zorlanma tek bafl›na bunlarla
aç›klanamaz.

S›n›f çal›flmas›ndaki sorunlar›m›z›n baflar›l›
bir önderlik, isabetli hedef ve taktikler, tarz,
inisiyatif, örgütçü kadrolara sahip olma gibi
bir dizi alan› bulunmaktad›r. Bu sorunlar›n
çözümünün hiçbir zaman haz›r bir reçetesi
olmam›flt›r, olmaz da. Fakat çözümün temel
halkas› herfleye ra¤men bu alanda yaflanan
deneyimlerden ö¤renmeye ve dersler
ç›karmaya ba¤l›d›r.

Fabrika çal›flmas›

S›n›f çal›flmas›nda öncelikli hedefimiz,
temel ve stratejik yerlerde konumlanmak ve
çal›flmay› buralar üzerinden örmektir. Bunun
gerekçeleri hepimiz için aç›k ve nettir. Ancak
ço¤u durumda buralara girmek için ›srar ve
iradi bir yo¤unlaflma gösterilmedi¤i yerde,
teknik bir tak›m zorluklar› da gerekçe
yaparak, dönüp tali önemdeki birimlere
yönelmekteyiz. Küçük ve orta ölçekli
iflletmelerde konumland›¤›m›zda ise,
do¤all›¤›nda faaliyetimizin ilgi alan› somutta
konumland›¤›m›z yerler olmaktad›r.
Dolay›s›yla bu, temel hedeflere kilitlenme
görevini zay›flatan bir etki yapmaktad›r.

Fabrika çal›flmas›nda ilk hedef, s›n›f›n ileri
kesimiyle bütünleflmedir. Ço¤u durumda
iflçilerle iliflki kurmakta zorlan›yor ya da
kurdu¤umuz iliflkileri dönüfltüremiyoruz.
Yaflad›¤›m›z deneyimlerden bu sorunun
çözümünün iki yolu oldu¤unu görmekteyiz.

Bunlardan biri, kendini devrimci
kimli¤inden yal›t›p s›radan bir iflçi düzeyine
inerek, o temel üzerinde s›n›fla birleflme
yoluna gitmektir. Bu iflin kolay yan› gibi
gözüken, gerçekte ise ifli zora sokan yan›d›r.
Çünkü öncelikle kendinizi devrimci
kimli¤inizden soyutlaman›z gerekmektedir. Bu
da düzenin bir parças› görünmek demektir.
Böyle birinin ise düzene dönük elefltirileri
baflkalar› için bir de¤er tafl›maz.

‹kinci yol ise, iflçileri kendi düzeyine
çekmek, böylece s›n›fla devrimci birleflme
çizgisine uygun davranmakt›r. Elbette bunda
önemli olan, düzenin etkisi ve s›n›rlar›
içerisindeki bir iflçi ile s›n›f›n devrimci
partisinin neferi olan bir iflçi aras›ndaki
fark›n bir ç›rp›da kapanamayaca¤›n› gözeten
bir iliflki tarz›n› tutturabilmektir.

Fabrika çal›flmas› içerisinde, iflçileri
fabrika sorunlar› veya genel sorunlar
üzerinden e¤itmeyi, harekete geçirmeyi ve
daha ileri düzeyden kazanmay› amaçlar›z. Bu
büyük oranda bire bir iliflkiyi gerektirir.
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Böyle bir iliflkiyi kurmak ve gelifltirmek için
karfl›l›kl› asgari bir güven flartt›r.

Karfl›m›zdakine güvenmek için onu
tan›mal› ve onun güveni kazanmak için de,
her fleyden önce düflüncelerimizi ve
kimli¤imizi aç›k bir flekilde ortaya
koymal›y›z. Düflüncelerimizi üstü kapal› bir
flekilde, kar›fl›k imalar yolu ile ifade
etti¤imizde, yay›nlar›m›z› tereddüt ve
çekingenlikle verdi¤imizde, karfl›m›zdaki de
do¤all›¤›nda bize güvensizlik duyar ve
meflrulu¤umuzu sorgular. ‹flçilerin bilinç
düzeyleri geri olabilir, bir tak›m gerici
e¤ilimler tafl›yabilirler. Zaten
karfl›laflt›klar›m›z büyük oranda böyledirler.
Bizim amac›m›z onlar› dönüfltürmekse e¤er,
bu geri yanlar›yla çat›flma içerisinde olaca¤›z.
Bunu da ancak kendi kimli¤imizi aç›ktan
ortaya koyarak yapabiliriz. Bu, insanlar›n bize
önyarg›yla bakmas›na, farkl› görmesine,
elefltirmesine yol açabilir, ama sürecin
do¤all›¤›nda yarataca¤› tart›flma ortam›
baflar›yla kullan›ld›¤›nda, çok geçmeden bizim
için güçlü bir silaha dönüflür.

Baflar›l› bir s›n›f çal›flmas›n›n en etkili
yolu muhataplar›m›zla yüzyüze gelmek,
onlardaki çeliflkilere ve aray›fla somut
varl›¤›m›zla bir yan›t olabilmektir. Güvenlik
sorunu çerçevesinde elbette titiz davranaca¤›z.
Ancak bunun politik çal›flmam›z› pasif ve
etkisiz k›lmas›na izin vermeyece¤iz.

Araçlar›n kullan›m›

Birçok de¤erlendirmemizde s›n›f
çal›flmam›z ajitasyon-propaganda araçlar›
üzerinden genel planda bir seslenmenin
ötesine pek geçemiyor tespit yap›l›yor. Bu,
durumun çeflitli boyutlar›yla tespitinden öte,
bir sonuç olarak karfl›n›za ç›k›yor. Peki bizi
bu sonuca götüren nedenler neler?

Öncelikle ajitasyon-propaganda araçlar›n›n
ifllevi konusunda pratik bir kavray›fla tam
anlam›yla sahip olmad›¤›m›z söylenebilir.
Bununla birlikte bu araçlar› do¤ru bir tarzda
kullanam›yoruz. Ajitasyon-propaganda araçlar›
bir tak›m fleyleri teflhir etti¤imiz, hangi konu
hakk›nda ne düflündü¤ümüz, yaflanan sorunlar
karfl›s›nda çözümler sundu¤umuz vb. bir
içeri¤e sahip, büyük oranda da yaz›l›
metaryallerdir. Ancak bunun yan›nda baflta
içe dönük olarak kolektiflerin ve çal›flman›n

örgütleyicisi, sonra d›fla dönük olarak kitleleri
örgütlemenin araçlar›d›r. Burada ajitasyon-
propaganda araçlar›n›n kitlelere dönük
kullan›m› üzerinde duraca¤›z.

Bir dönem elimizde bu aç›dan
kulland›¤›m›z tek arac›n MYO oldu¤u ve
bunun amaca uygun bir tarzda kullan›m›n›n
ciddi bir etki yaratt›¤› biliniyor. fiimdi
geçmiflle k›yasland›¤›nda yerel ve merkezi
planda bir dizi zengin araca sahibiz. Fakat bu
araçlar›n ifllevli kullan›lamamas›, çal›flmay›
güçlendirmek bir yana giderek bir yüke
dönüflüp onu zay›flatma risk tafl›r. Biz her
zaman ajitasyon-propaganda araçlar›n› etkin
bir flekilde kullanm›yor, daha çok da¤›t›yoruz.
Bu da¤›t›mlar siyasal etkimizi güçlendirebilir.
Ancak bu etkiyi somut planda örgütlemek
onlar›n› da¤›tmaktan öteye kullanabilmekle
mümkündür. En basitinden, biz bir dizi
materyali da¤›t›rken sokakta, fabrikada,
serviste kitlelerle do¤rudan karfl› karfl›ya
geliyoruz. Bunun düzenli ve hedefli yap›lmas›
bir tak›m sonuçlar da yaratacakt›r.

Peki pratikte buna uygun davranarak
ekti¤imiz toplayabiliyor muyuz?
Da¤›t›mlar›m›z› seçilmifl hedefler üzerinde
yo¤unlaflt›r›p sistemli bir hale getiriyor
muyuz? Da¤›tt›¤›m›z araçlar›n içeri¤inde bu
hedeflerin özgün sorun ve gündemlerine yer
veriyor muyuz? Da¤›t›mlar›m›z› sözlü bir
ajitasyonla birlefltirebiliyor muyuz? 3-5 sefer
bildiri da¤›tt›¤›m›z bir fabrika ya da semte
ard›ndan gazete sat›fl› ile gidiyor muyuz?
Yürüttü¤ümüz faaliyeti sürekli bu yönüyle
sorgulamak durumunday›z.

Unutmayal›m; ajitasyon-propaganda
materyalleri politikalar›m›z›n ifade edildi¤i
araçlard›r. Ancak gerçek etki ve güçlerini
bizlerin onlar› baflar›l› bir flekilde kullanmas›
üzerinden kazan›rlar.

Bir dizi deneyim ve gözleme sahip
olmam›za, yap›lmas› gerekenler bizler için
asgari düzeyde aç›k olmas›na ra¤men, hala
s›n›f çal›flmas›n›n birçok alan›nda
zorlan›yoruz. Bunun nedenlerini döne döne
irdelemeliyiz. Oturmufl bir tarz› aflamamak,
bu konuda gerekli inisiyatif ve yarat›c›l›¤›
gösterememek, zorlanmam›zda muhakkak ki
önemli bir rol oynuyordur. Önümüzdeki
dönemde bu zaaflar›m›za yüklenmeli, çubu¤u
bir dönem buraya bükmeliyiz.

E.Tamer
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Proletaryan›n büyük savaflç›s› ve
ö¤retmeni Friedrich Engels’i sayg›yla

an›yoruz!..

 “... Engels’ten önce de, birçok kimse, proletaryan›n ac›lar›n› yazm›fl
ve ona yard›m›n gerekli oldu¤unu belirtmifltir. Proletaryan›n sadece ac›
çeken bir s›n›f olmad›¤›n›; asl›nda proletaryay› dayan›lmaz bir biçimde
ileri iten ve nihai kurtuluflu için savaflmaya zorlayan fleyin içinde
bulundu¤u utanç verici ekonomik durum oldu¤unu söyleyen ilk kifli
Engels’tir. Ve savaflan proletarya kendine yard›m edecektir. ‹flçi s›n›f›n›n
politik hareketi, kaç›n›lmaz olarak, iflçileri tek kurtulufllar›n›n
sosyalizmde oldu¤unu kavramaya götürecektir. Öte yandan sosyalizm
ancak, iflçi s›n›f›n›n siyasal mücadelesinin amac› oldu¤u zaman, bir güç
olacakt›r.” (Lenin)

(28 Kas›m 1820-5 A¤ustos 1895)
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