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Gençlik hareketi ve komünist
gençli¤in görevleri

Geçen say›m›zda yay›nlanan ilk
bölümde gençlik hareketinin sorunlar›n›
genel bir çerçeve içinde ortaya koymufl,
özel olarak komünist gençli¤e de¤il fakat
genel olarak ilerici-devrimci gençlik
hareketine hitabeden bir de¤erlendirme
yapmaya çal›flm›fl, sorunlar› oldu¤u kadar
çözüm önerilerimizi de bu ayn› genel
çerçeve içinde formüle etmifltik. Bu öznel
bir tercih olmaktan çok gençlik hareketinin
bugünkü sorunlar›n›n ve bunun olanakl›
çözümlerinin nesnel niteli¤inin gerektirdi¤i
bir tutumdu. Zira sadece sorunlar de¤il
fakat olanakl› çözümler de, bugünün
gençlik hareketi içinde yer tutan ilerici-
devrimci gençlik güçlerinin tümünü
kesiyor. Bu güçlerin do¤ru devrimci bir
çizgide yak›n bir iflbirli¤i olmaks›z›n, hiç
de¤ilse görünür gelecekte, birçok soruna
gençlik hareketini ilerletecek tatmin edici
çözümler bulmak olanaks›z de¤ilse bile
kolay da de¤ildir.

Fakat bu tutum hiçbir biçimde bugünün
gençlik hareketinin denebilir ki en
öncelikli ve temel ihtiyac› olan do¤ru ve
tutarl› devrimci önderlik ihtiyac›n› ortadan
kald›rmaz. Tam tersine, amaçlanan
çözümler do¤rultusunda mesafe alabilmenin
temel önkoflulu olan do¤ru devrimci çizgi,
ancak böyle bir önderlik misyonu ve
çabas›yla pratikte bir anlam kazanabilir.
Böyle bir çizgiyi ise bugünün gençlik
hareketi içinde halihaz›rda yaln›zca
komünist gençlik temsil etmektedir ve bu
konum onun omuzlar›na gençlik hareketinin

tümünü kesen özel sorumluluklar
yüklemektedir. Komünist gençlik kendi
önderlik konum ve misyonunun gereklerini
ideolojik-politik ve pratik planda en iyi, en
etkin ve sürükleyici tarzda yerine
getiremedi¤i sürece, mevcut sorunlar›n
çözümü ve gençlik hareketinin sa¤l›kl› bir
çizgide ilerletilmesi do¤rultusunda anlaml›
bir geliflmenin yaflanabilece¤ini sanm›yoruz.

Böyle düflündü¤ümüz içindir ki
de¤erlendirmemizin bu ikinci bölümünde
gençlik hareketinin sorunlar›n› daha çok
komünist gençli¤in temel ve dönemsel
görev ve sorumluluklar›yla içiçe ele almak
yoluna gidece¤iz. Esas olarak komünist
gençli¤in izlemesi gereken tutum ve
üstlenmesi gereken görevler üzerinde
duraca¤›z, ama bunu yaparken gerçekte
gençlik hareketinin sorunlar›na iliflkin
görüfllerimizi de ortaya koymay› sürdürmüfl
olaca¤›z. T›pk› ilk bölümde, gençlik
hareketinin sorunlar›n› ortaya koyarken,
gerçekte her ad›mda do¤rudan ya da
dolayl› olarak komünist gençli¤in görev ve
sorumluluklar›n› ortaya koymufl oldu¤umuz
gibi. Nihayet bunu son bölümde, komünist
gençli¤in salt kendi çal›flmas›n›n baz› özel
alanlar›na ve sorunlar›na iliflkin baz› görüfl
ve belirlemelerle birlefltirece¤iz.

Komünist gençli¤in konumu

ve misyonu

Komünist gençli¤in mücadelenin bütün
dönemlerini ve alanlar›n› kesen en
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öncelikli görevi, gençlik içinde proletarya
sosyalizminin/iflçi s›n›f› devrimcili¤inin
bayra¤›n› yükseltmek, ideolojide, politikada,
de¤erler sisteminde ve nihayet belirleyici bir
alan olarak pratik mücadelede bunu
lay›k›yla temsil etmeyi baflarabilmektir. Bu
baflar›lamad›¤› sürece, komünist gençli¤in
gençlik hareketi içindeki özel konum ve
misyonundan söz etmenin herhangi bir
anlam› kalmaz ve bu durumda sözünü
etti¤imiz önderlik misyonu zaten yerine
getirilemez.

Komünist gençlik bu tür bir temsilin
halihaz›rda tüm temel önkoflullar›na sahiptir.
Partimizin konumu ve toplam birikimi ona
bu olana¤› fazlas›yla vermektedir. Fakat
bunu potansiyel bir olanaktan gerçek bir
silaha çevirmek, ancak bunu edinmeye,
sindirmeye ve mücadele içinde ete-kemi¤e
büründürmeye yönelik sistematik bir çabaya
ba¤l›d›r. Partinin yak›n önderli¤i ve
yönlendiricili¤i alt›nda bunu sürekli bir çaba
içinde edinmek komünist gençlik için temel
önemde bir sorumluluktur.

Komünist gençlik bunu lay›k›yla
baflarmak zorundad›r; zira ancak bu taktirde
mücadelenin omuzlar›na yükledi¤i görev ve
sorumluluklara baflar›yla yan›t verebilir;
ancak bu takdirde, mücadelenin içinde ve
kitlelerin gözünde kendisiyle tüm di¤er
burjuva ve küçük-burjuva ak›mlar aras›ndaki
belirgin dünya görüflü, politik çizgi ve
de¤erler sistemi fark›n› ortaya koyabilir. Bu
ikincisi, komünist gençli¤in tüm öteki
burjuva ve küçük-burjuva sol ak›mlar ile
kendi aras›ndaki belirgin farka göstermesi
gereken özen, bugün gençlik içinde önemli
bir sorun alan› olarak durmaktad›r
karfl›m›zda. Birlikte ifl yapma zorunlulu¤u
mücadelenin ve dolay›s›yla politizasyonun
son derece geri koflullar›yla da birleflince,
kitlelerin nispeten ileri kesimlerinin gözünde
bile, sol e¤ilimli gençlik ak›mlar› bir bütün
olarak alg›lanabilmektedir. Tersinden ise,
kendi bafl›na yürüme güç, irade ve
olanaklar›ndan yoksun bulunan, ancak
birbirlerine tutunarak kitlelerin karfl›s›na
ç›kabilen sol gençlik gruplar›, kendi farkl›
konumlar›n›n ifadesi ayr›mlar› ço¤u
durumda bir yana b›rakabilmektedirler. Ve
bu hiç de mücadelenin genel ç›karlar›n›

gözeten olumlu bir birlik kayg›s›ndan de¤il,
fakat ayr›m çizgilerine iliflkin kimlik ve
kavray›fl zaafiyetlerinden kaynaklanan bir
tutumdur. Nitekim biz ço¤u durumda bunun
ölçüsüz bir grupçuluk ve ilkel bir grup
reklamc›l›¤› ile elele gitti¤ini de biliyoruz.
Yani burada, geleneksel küçük-burjuva
ak›mlarda görmeye al›fl›k oldu¤umuz o
ilkesiz liberalizm ile mezhepçi sekterlik
içiçedir.

Demek ki burada sözkonusu olan
gerçekte tümüyle iki farkl› durumdur.
Komünist gençlik, temsil etti¤i farkl› dünya
görüflü ve politik s›n›f kimli¤i ile bunun
ürünü olan politik çizgi ve de¤erler sistemi
sorununu önemsemeli, buradan kaynaklanan
farkl› konum ve kimli¤inin tüm öteki küçük-
burjuva sol ak›mlarla kar›flmas›na/
kar›flt›r›lmas›na karfl› belirgin bir hassasiyet
göstermeli, kendi kimli¤ini tüm öteki
ak›mlardan özenle ayr› tutmal›d›r. Ama tam
da bu kendine özgü konumunun gerektirdi¤i
bir özel sorumlulukla, her türlü
grupçuluktan, küçük hesapç›l›ktan,
mücadelenin ortak ç›karlar›na zarar veren
tutum ve davran›fllardan özenle kaç›nmal›,
tam tersine, birleflik bir devrimci gençlik
hareketi gelifltirmenin önceliklerini ve
ç›karlar›n› her türlü grupçu ve dar görüfllü
hesaplar›n üstünde tutarak, gençlik hareketi
içinde örnek bir tutum sergilemelidir. Bu iki
davran›fl aras›nda da diyalektik bir birlik, bir
konum ve tutum tutarl›l›¤› vard›r.

Biz genel olarak devrimci de¤il, fakat
komünist devrimcileriz. Bizim
devrimcili¤imiz tutarl› bir dünya görüflüne
dayanmakta ve belirgin bir s›n›f niteli¤i
tafl›maktad›r. Partimizi devrimci ve reformist
kanatlar›yla geleneksel solun tüm öteki parti
ve gruplardan ay›ran temel önemde bir
konum ve kimlik fark›d›r bu ve buna zorlu
bir mücadele içinde ulafl›lm›flt›r. Bu fark hiç
de etikete de¤il, fakat tümüyle dünya
görüflüne, politik kavray›fla ve pratik
davran›fla dayal›d›r. Üzerinde titremenin
önemi de buradan gelmektedir. Ayr›m
çizgilerinin aç›k seçik olmas›na özen
göstermek, genel bir devrimci söylem ve
pratik içinde kendine özgü kimli¤imizin
kararmas›na izin vermemek, tam da
komünist gençli¤in gençlik hareketi içinde
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yerine getirmesi gereken özel önderlik
rolüyle s›k› s›k›ya ba¤lant›l›d›r. ‹lkinde ne
denli özenli ve tutarl› davran›l›rsa, mücadele
iliflkilerine ve gereklerine iliflkin bu ikinci
alanda da o denli baflar›l› olunabilir.
Komünist gençlik kendine özgü konumunu,
bunun tüm öteki sol siyasal ak›mlardan
fark›n› anlamaz, sindirmez ve gerekleri
do¤rultusunda üzerine düflenleri yerine
getirmek için yeterli çabay› ortaya
koymazsa e¤er, zaten gençlik hareketi içinde
herhangi bir özel önderlik rolü de
oynayamaz.

Konum ve kimlik fark›, bu çerçevede
önderlik misyonu, komünist gençli¤in önüne
ideolojik ve pratik mücadele cephelerinde
önemli görevler koymaktad›r. Gençlik
alan›nda her türden burjuva gerici ak›ma
karfl› çok yönlü bir mücadele temel önemde
bir ihtiyaçt›r. Devrimci bir gençlik hareketi
gelifltirme sorunu bundan ayr› düflünülemez.
Gençlik içindeki gündelik çaban›n çok temel
ve organik bir boyutudur bu. Bu nedenle
üzerinde çok özel olarak durmay›
gerektirmez. Biz burada bundan çok, sol
hareketin kendi iç bünyesinde burjuva ve
küçük-burjuva sosyalizminin temsilcisi
ak›mlara karfl› mücadele ve elbette öncelikle
ve özellikle ideolojik mücadele üzerinde
durmak istiyoruz. Bu mücadele gerekli ve
zorunludur, zira politik ve örgütsel
cephedeki görevlerin baflar›yla yerine
getirilmesi bu mücadeleyle s›k› s›k›ya
ba¤lant›l›d›r.

Sol saflarda ideolojik mücadele ile k›s›r
grupçu çekiflmeler ço¤u kez birbirine
kar›flt›r›lmakta, bu ikincisinden kaç›nmak
ad›na birincisinin gerekleri bir yana
b›rak›labilmekte, ya da b›rakmay›
gerektirdi¤i san›lmaktad›r. Oysa ilkelere
dayal› sistemli bir ideolojik mücadele,
iliflkileri bozan ve güçleri parçalayan k›s›r
çekiflmelerden tümüyle farkl›d›r ve gerçekte
her zaman, mücadelenin sa¤l›kl› ve baflar›l›
bir biçimde ilerletilmesine hizmet eder. Bu
nedenle bu mücadeleye gerekli önem
verilmeli, temel konulardan gündelik
sorunlara kadar mücadelenin sa¤l›kl› bir
çizgide ilerletilmesini ve baflar›s›n›
ilgilendiren herfley elefltiri, tart›flma ve
mücadele konusu yap›lmal›d›r. Yay›n

organlar›ndan birim ve alanlardaki özel
zeminlere ve araçlara kadar tüm olanaklar
amaca uygun biçimde bu do¤rultuda
kullan›lmal›d›r.

Çok uzun y›llardan beri gençlik hareketi
saflar›nda bu türden bir düflünsel canl›l›k,
tart›flma ve ideolojik mücadele kültürü
olmad›¤› için bu sorun özellikle önemlidir
ve komünist gençlik kendi cephesinden
bunun üzerine gitmeli, bu türden tart›flmalar›
ve düflünsel mücadeleleri zorlamal›d›r. Bu
tart›flmalar ve mücadeleler iflin özünde
toplumun, devrimin ve akmakta olan
mücadelenin temel ve güncel sorunlar›na
iliflkin olaca¤› için, baflar›labildikleri ölçüde
gençlik hareketinin düzeyini yükseltmek gibi
son derece önemli bir amaca hizmet etmifl
olacaklard›r. Soldaki düflünsel ilgisizlik
(temelinde teoriye ilgisizlik var ve sol
siyasal ak›mlar pay›na ideolojik zay›fl›¤›n/
belirsizli¤in bir yans›mas›d›r bu) ve k›s›rl›k,
yaz›k ki oldu¤u gibi gençli¤e yans›makta,
toplumun genç ayd›n potansiyelini temsil
eden, etmesi gereken ö¤renci gençli¤in
bilinçli kesimi say›lan ilerici-devrimci
ö¤renci hareketi bu konuda solun
ortalamas›n› aflan herhangi bir düzey
sergileyememektedir. Bundan dolay›d›r ki
geleneksel sola egemen zaaflar, hatal› tutum
ve al›flkanl›klar, düflünsel yavanl›klar oldu¤u
gibi gençli¤e yans›makta ve gençlik
hareketinin aya¤›na dolanmaktad›r. Bu son
vurgudan da anlafl›laca¤› gibi, düflünsel ilgi,
tart›flma ve mücadeleler tam da devrimci
gençlik hareketinin sa¤l›kl› bir çizgide
ilerletilebilmesi ihtiyac›n›n ayr›lmaz bir
parças›d›r.

Komünist gençlik sol hareketin yak›n
geçmifliyle teorik ve pratik bir
hesaplaflman›n ürünü bir siyasal ak›ma
mensup olma aç›k üstünlü¤üne sahiptir. Bu,
kendini aç›k seçik bir ideolojik-politik çizgi,
tutarl› bir devrimci s›n›f program›, sa¤lam
de¤erler sistemi ve nihayet pratik tutarl›l›k
olarak somutlam›fl, s›n›f hareketiyle birleflme
sürecinde günden güne mesafe alan devrimci
bir partide ete-kemi¤e bürünmüfltür. Tüm bu
üstünlükleri gençlik hareketinin durumuna ve
sorunlar›na iliflkin aç›kl›klara dayal› üstünlük
de birlefltirdi¤imizde, komünist gençli¤in
neden her alanda ve özel olarak da düflünsel
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alanda gençlik hareketi içinde öncü ve
sürükleyici bir rol oynamas› gerekti¤i
kendili¤inden ortaya ç›kar. Komünist gençlik
bu rolü halihaz›rda baflar›yla oynamakta ve
yakalad›¤› geliflme çizgisiyle partiyi gençlik
alan›nda günden güne daha etkin bir güç
haline getirmektedir. Partinin gençli¤e
yönelik tüm çabas› ise bu baflar›y› yeni
düzeylere ç›karmakt›r. Bu çaba parti için
stratejik önemdedir; zira bu ülkenin yak›n
tarihinde çok özel bir yer tutmufl ve büyük
bedeller ödemifl devrimci gençlik hareketinin
son k›rk y›ld›r en temel ihtiyac› gerçek bir
devrimci s›n›f önderli¤i olagelmifltir ve
partinin gençlik çal›flmas›na iliflkin
perspektifi iflte bu ihtiyac› art›k nihayet
somut olarak karfl›layabilmek ve bunu
süreklilefltirmektir. Bu do¤rultudaki her
baflar› gençlik hareketi ile devrimci s›n›f
hareketi aras›nda kurulmufl bir köprü olacak,
böylece s›n›f hareketine gençlik gibi
dinamik bir kesimi yedek bir güç olarak
kazand›r›rken, tersinden de devrimci gençlik
hareketini y›llard›r özlemini duydu¤u sa¤lam
s›n›fsal önderli¤e kavuflturmufl olacakt›r.

Belirtmeye gerek yok ki, bütün bunlar
ayn› zamanda partinin gençlik çal›flmas›n›n
stratejik çerçevesini ve amac›n› da ortaya
koymaktad›r. Komünist gençlik de gençlik
mücadelesi içindeki yerine ve misyonuna bu
stratejik çerçeve ve amaç üzerinden bakmak
durumundad›r.

Gençlik hareketi ve

siyasal ak›mlar

12 Eylül karfl›-devrimi sonras›nda
toplumun genelinde oldu¤u gibi gençlik
cephesinde de epeyce fleyin de¤iflti¤i, genifl
gençlik kitlelerinin eski ilerici
duyar›l›l›klar›ndan önemli ölçüde koptuklar›/
kopar›ld›klar› bir gerçektir. Bu olgunun bir
uzant›s› olarak, bugün her biçimiyle gerici
burjuva ideolojisi ve kültürü gençlik
kitlelerini etkisi alt›nda tutmaktad›r. Bunun
da ötesinde, hemen tüm burjuva gerici
ak›mlar, toplumdaki genel etki ve
a¤›rl›klar›na ba¤l› olarak gençlik kitleleri
üzerinde de siyasal bir etkiye sahiptirler. Bu
etki gerici ak›mlar›n bir k›sm› için somut
bir gençlik çal›flmas›na dayanmasa,

dolay›s›yla dolays›z bir politik-örgütsel iliflki
anlam›na gelmese bile yine de onlar
hesab›na olgusal olarak vard›r. Apolitik ve
ilgisiz görünen genifl gençlik kesimleri
gerçekte, edilgen bir konum ve tutum
üzerinden de olsa önemli ölçüde bu etkinin
nesnesidirler.

Gençlik cephesindeki mücadele, gençlik
kitlelerini siyasal mücadeleye ve giderek
devrime kazanmaya yönelik tüm çaba,
temelde ve esas› yönünden zaten her biçimi
ve görünümüyle bu burjuva gerici ideolojik
ve politik etkiyi k›rmaya yöneldi¤i için,
sorunun bu yan› üzerinde burada özel olarak
durmam›z gerekmiyor. Gençlik hareketinin
sorunlar› çerçevesinde bizim için önemli
olan, öncelikle gençlik hareketi içinde sol,
devrim ya da sosyalizm ad›na politik
çal›flma yürüten ak›mlar›d›r. Bunlar floven
milliyetçili¤i ve ordu yardakç›l›¤›n› bayrak
edinmifl kemalist-milliyetçi gruplardan Kürt
burjuva milliyetçilerine ve her biçimiyle
küçük-burjuva sol ak›mlara kadar genifl bir
yelpaze oluflturmakta, bugünün gençlik
hareketi içinde flu veya bu ölçüde bir yer
tutmaktad›rlar.

Bu genifl gruplar yelpazesini ele al›rken
özellikle dikkat etmemiz gereken temel bir
nokta, grupsal oluflumlar olarak kendi
aralar›nda büyük bir parçal›l›k gösteriyor
olsalar bile, gerçekte onlar› belli ak›mlar
olarak s›n›flamak ve bu esasa iliflkin kimlik
üzerinden ele almak gerekti¤idir. Örne¤in
hangi grupsal/partisel kimlik alt›nda
kendilerini gösterirlerse göstersinler, sol bir
iddia ve aldat›c› bir anti-emperyalist
söylemle gençlik kitleleri karfl›s›na ç›kan ve
gençlik hareketi içinde yer tutmaya çal›flan
kemalist-milliyetçi gruplar temelde ayn› olan
gerici burjuva milliyetçi ak›m›n farkl›
görünümlerinden öte bir fley de¤ildirler.
Emperyalizme karfl› mücadeleyi burjuva
milliyetçili¤i s›n›rlar› içinde ele al›p
alabildi¤ine daraltan ve yozlaflt›ran, mevcut
statüko ve iliflkilerin korunmas›na
indirgeyen, “milli devlet”i sahiplenme ad›na
burjuva s›n›f devletini ve onun belkemi¤i
olarak düzen ordusunu tap›nma ölçüsünde
savunan, bu arada bunu azg›n bir flovenizm
ve Kürt düflmanl›¤› ile de birlefltiren, bu
temel üzerinde geleneksel faflist ak›mla ayn›



Aral›k  2004  EK‹M  5

safa düflebilen ve gelinen yerde bunu bilinçli
bir politika olarak da benimseyen bu ak›m,
bu konumu ve politik tutumuyla art›k
tümüyle karfl›-devrimci niteliktedir ve
gençlik hareketinin önünde afl›lmas› gereken
bir engel olarak durmaktad›r. ‹P, devlet
güdümlü karanl›k Türksolu çevresi ve
kemalist söylemli sosyal-demokrat gençlik
gruplar› bu kapsama girmektedir.

Bu ak›m›n öteki gerici burjuva
ak›mlardan ay›ran ve burada gençlik hareketi
ile ba¤lant›l› olarak ele almam›z› gerektiren
özgünlü¤ü, onun gençlik kitlelerinin
karfl›s›na sol, anti-emperyalizm ve hatta ‹P
örne¤inde görüldü¤ü gibi bir ölçüde
sosyalizm ad›na ç›kabilmesidir. Bu özgün
konum bu ak›mlara karfl› mücadeleninin
daha etkili, fakat yine de daha dikkatli
verilmesini gerektirir. Bu mücadele daha
etkili olmak zorundad›r; zira onlar gerici-
burjuva konum ve kimliklerini sol ve anti-
emperyalist temalar arkas›na gizlemekte,
böylece s›radan kitleler karfl›s›nda aldat›c›
bir inand›r›c›l›k kazanmakta, onlar› bu
çerçevede etkileyebilmektedirler. Daha
dikkatli olmak zorundad›r; zira tam da
büründükleri aldat›c› kimlik ve kulland›klar›
demagojik söylem, onlara gerçekte ilerici-
devrimci gençlik hareketinin bir parças›
olarak kazan›lmas› gereken baz› güçler
kazand›rmaktad›r. Dolay›s›yla bu ak›ma karfl›
etkili bir ideolojik-politik mücadeleyi bu
ak›m›n etkisi alt›ndaki gençlik güçlerine
karfl› daha dikkatli, yerine göre daha esnek
bir tutumla birlefltirmek, bunun gerektirdi¤i
özeni göstermek gerekir. Bu son uyar›
somut duruma ve dolay›s›yla mücadelenin
pratik alan›na yöneliktir. Yine de aslolan›n
siyasal konumlar oldu¤unu, bu gruplar›n
gençlik içindeki uzant›lar›na karfl› tutumun
da bu çerçevede olmas› gerekti¤ini
vurgulamak istiyoruz. S›rt›n› orduya ve
devlete dayam›fl olman›n fl›mar›kl›¤› ve
sald›rganl›¤› ile hareket edebilen bu
gruplarla iliflkide provokasyonlara gelmemek,
fakat zaafiyet ifadesi olarak alg›lanabilecek
yumuflak ve ikircikli tutumlardan da uzak
durmak gerekir. Yak›n geçmiflte yaflanan
baz› olaylar (Ankara’da ‹P ve ‹stanbul’da
Türksolu sald›rganl›¤›) komünist gençli¤in
bu konuda genel çizgiler içinde do¤ru

davrand›¤›n› göstermifl bulundu¤u için bu
s›n›rlarda söylemifl bulunduklar›m›z ile
yetinmek istiyoruz burada.

‹deolojik olarak bu ak›mla kesiflen
yanlar› bulunan ve dolay›s›yla onlarla
iliflkide belirgin biçimde zaaf gösteren baz›
reformist sol gruplar d›fl›nda tutulursa,
bugün ilerici-devrimci gençlik gruplar›
aras›nda bu ak›ma karfl› politik tutumda bir
ortakl›¤›n bulunmas› olumlu bir durum ve
imkand›r. Fakat genel politik nitelemedeki
bu ortakl›¤›n, bu ak›mlara karfl› pratikte de
isabetli ortak tutumlar anlam›na gelmedi¤ini
yaflananlardan biliyoruz. Geleneksel küçük-
burjuva ak›mlar birçok konuda oldu¤u gibi
bu konuda da sorunu tek boyutlu ve biçimli
ele almaya fazlas›yla yatk›nd›rlar. Bu ise
yak›n geçmiflte yaflanan baz› örneklerde
oldu¤u gibi gençlik hareketi için bir
zaafiyet alan›na dönüflebilmektedir.
(‹deolojik mücadele ve politik teflhir ve
tecrit yerine, ne pahas›na olursa olsun
fliddet, gerçekte bu ak›mlar›n yaratt›¤›
provokasyonlar›n tuza¤›na düflmek ve bu
arada genifl gençlik kitleleri karfl›s›nda
tart›flmal› duruma düflmek demektir.)

Gelinen yerde özgün bir konuma
yerleflmifl bulunan bir baflka gençlik ak›m›
ise liberal burjuva bir çizgiye kaym›fl
bulunan Kürt milliyetçili¤idir. Kürt hareketi,
ulusal hareket olman›n da getirdi¤i bir
özgünlükle bugün bünyesinde son derece
heterejon e¤ilimler bar›nd›rmakta ve bu,
devrimci e¤ilimlerden Amerikanc›l›¤a kadar
genifl bir iç yelpaze oluflturmaktad›r. Fakat
halen hareketi sürükleyen ve belirleyen,
teslimiyet ve düzenle bütünleflme çizgisine
oturmufl Kongra Gel’dir ve bu parti art›k
liberal çizgide milliyetçi bir burjuva
partisidir. Yani Kürt hareketi bugün art›k
geçmiflteki devrimci kimli¤ini tümden
yitirmifl, liberal milliyetçi çizgide düzen içi
bir burjuva ak›ma dönüflmüfltür. Fakat bu
olgusal gerçek, ilkin bu ak›m›n hakl› ve
meflru bir temele sahip baz› ulusal
istemlerle hareket etti¤i ve bu çerçevede,
tümüyle karfl›-devrimci olan ezen ulusa
mensup liberal ya da kemalist burjuva
ak›mlardan farkl› olarak, liberal nitelikte de
olsa demokratik muhteval› bir hareketi
temsil etti¤i; ve ikinci olarak da, partisel
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düzeyde sözkonusu yeni kimlik oturmufl
bulunmakla birlikte, heterojen bileflimli ve
büyük ölçüde alt s›n›flara dayal› taban
kitlesi için bunun henüz bütünüyle böyle
olmad›¤› gerçe¤ini gözden kaç›rmam›za
yolaçmamal›d›r.

Bu özgün konumun gerektirdi¤i politik
tutuma gelince, yap›lmas› gereken;
emperyalizm ve Türk burjuvazisi ile
uzlaflmaya ve giderek birleflmeye dayal›
egemen çizgiye karfl› etkili bir mücadele
yürütmek, fakat öte yandan hakl› demokratik
istemleriyle gençlik hareketi içinde kendini
gösterdi¤i ölçüde, Kürt gençlik hareketiyle
olanakl› s›n›rlar içinde güç ve eylem
birli¤ine aç›k olmakt›r. Bu güç ve eylem
birli¤i bize hiçbir biçimde Kürt hareketinin
bugün edindi¤i yeni konum ve kimli¤i
unutturmamal›, bunun gerektirdi¤i ideolojik
ve politik mücadele görevlerini
zay›flatmamal›, ve nihayet, alt s›n›flar Kürt
gençli¤ini dolays›z olarak devrim ve
sosyalizm mücadelesine kazanmak asli
görevinden al›koymamal›d›r.

Bunun bir uzant›s› olarak, bugün Kürt
halk›n›n meflru istemlerine karfl› duyarl›l›k
ad› alt›nda teslimiyetçi Kürt hareketinin
kuyru¤undan ayr›lamayan ve birçok durumda
onun politikas›na dolgu malzemesi olan baz›
küçük-burjuva sol gruplar›n bu tutumuna
karfl› da ilkeli bir ideolojik mücadele
verilmelidir. Bu kuyrukçu politika s›k s›k
devrimci gençli¤in güç ve eylem birli¤ini
zaafa u¤ratt›¤› için sözkonusu mücadele
özellikle önemlidir.

Bugünün gençlik hareketi içinde bir
biçimde yer tutan bu iki özel ak›m› bir yana
b›rakarak geleneksel sol siyasal ak›mlara
geçiyoruz. Görünüfle bak›l›rsa bugün gençlik
alan›nda çok say›da sol grup faaliyet
göstermekte, solun parçal› yap›s› oldu¤u gibi
gençlik hareketine de yans›maktad›r. Bu
parçal› yap› bir gerçek olmakla birlikte,
temel ideolojik-politik konumlar ve kimlikler
üzerinden bakt›¤›m›zda, gerçekte solun
genelinde oldu¤u gibi gençlik içinde de
bafll›ca üç ana ak›mla karfl› karfl›ya
oldu¤umuzu görürüz. Bunlar, burjuva
sosyalist ak›m›n temsilcisi olarak reformist
sol gruplar, küçük-burjuva sosyalizminin
temsilcisi olarak devrimci-demokrat gruplar

ve nihayet proletarya sosyalizminin
temsilcisi olarak komünistlerden
oluflmaktad›r. Partimizin bu ak›mlar›n
oluflum süreçleri ve temel özellikleri üzerine
kapsaml› de¤erlendirmeleri bulundu¤u için
burada bunlar› ayr›ca ele almak bir ihtiyaç
de¤ildir (Fakat bu ak›mlar› ideolojik-s›n›fsal
flekilleniflleri, tarihsel evrimleri ve bugün
gelmifl bulunduklar› yer yönünden iyi
tan›mak ve dolay›s›yla pratik iliflkilerde hata
yapmamak için bu ak›malara iliflkin parti
de¤erlendirmelerini döne döne incelemek
komünist gençlik için her zaman bir
ihtiyaçt›r).

Burada bizi ilgilendiren, komünist
gençli¤in say›s›z grup karmaflas› içinde
bo¤ulmay›p bu çok say›da grubun her birini
her zaman mensup bulundu¤u ana ak›m
üzerinde de¤erlendirmeye özen göstermesi,
ideolojik mücadelede oldu¤u gibi pratik
mücadelenin ak›fl› içinde bu gruplara iliflkin
olarak karfl›laflt›¤› sorunlara da bu temel
gerçe¤in ›fl›¤›nda bakmay› baflarabilmesidir.
Buna özen gösterdi¤i ölçüde bu gruplar›n
gerçe¤i konusunda yan›lsamalara düflmekten
büyük ölçüde kurtulacak, pratik mücadelenin
karmafl›k ak›fl› içinde onlarla iliflkilerinde
düflebilece¤i hatalar› en aza indirecektir.
Elbette burada sözkonusu olan genel bir
s›n›flamad›r ve bu, bu s›n›flamalar içine
giren her bir grubu oldu¤u kadar›yla kendi
özgünlü¤ü içinde kavramam›z›, mücadele
sürecinin ak›fl› içinde bunun gerektirdi¤i
özgün tutumlar› göstermemizi gereksiz
k›lmaz; tam tersine, bunu sa¤l›kl› bir genel
çerçeve içinde yapma olana¤› sa¤lar bize.

Reformist sol ak›m sözkonusu oldu¤unda
göz önünde tutulmas› gereken önemli bir
nokta, geleneksel sosyal-reformist hareketin
bugüne uzant›s› olanlar (TKP vb.) d›fl›nda
kalan reformist gruplar›n büyük ölçüde
dünün devrimci ak›mlar›n›n karfl›-devrim
süreçlerinin tasfiyeci bas›nc› alt›nda eski
konum ve kimliklerini yitirmesiyle oluflmufl
olmalar› gerçe¤idir. Bu özgün durum, ortaya
çeliflkili bir olgu ç›karmaktad›r. Dünün
devrimci ak›mlar› olarak bu gruplardan
baz›lar› bugün hala da yer yer belli bir
devrimci söylem kullanabilmekte; oysa
gerçekte, dün devrimci bir konumdan
savunduklar› bir davay› bugün art›k tümüyle
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terketmifl olman›n ikiyüzlülü¤ünü ve
dejenerasyonunu yaflamaktad›rlar. Devrimci
söylemleri kullanmalar› mücadeleye gerçekte
hiçbir fley katmamakta, tam tersine, devrime
samimiyetle yönelen güçlerin bir k›sm› için
aldat›c› bir tuza¤a dönüflmektedir. Bu olgu
gençlik sözkonusu oldu¤unda özellikle
belirgindir ve bu nedenle gençlik hareketini
sorunlar› ele al›n›rken özellikle gözönünde
bulundurulmal›d›r.

Somut olarak bak›ld›¤›nda, bugünün
reformist ak›m› ile devrimci konum
aras›ndaki fark, temelde devrim ile reform
farkl›l›¤›n›n bir ifadesidir. Fakat bu
farkl›l›¤›n gençlik güçleri saflar›nda da bu
kadar kesin bir biçimde yans›d›¤›n›, örne¤in
reformist gençlik gruplar› saflar›ndaki birçok
gencin devrim yerine reforma dayal› bir
mücadele saf› seçti¤ini söylemek o kadar
kolay de¤ildir. Bu ayn› olgunun gençlik d›fl›
kesimler için de bir ölçüde geçerlilik
tafl›d›¤› söylenebilse bile, bunun gençlik
alan›ndaki anlam› yine de tüm öteki
kesimlerden farkl›d›r. Söylemde hala da
devrim ve sosyalizmi savunur görünen
reformist ak›mlara belli gençlik güçlerinin
yöneliflinde bir inanm›fll›k ve samimiyet de
vard›r. Bu yönelifl sonras›nda reformist
ak›mlar bu güçleri büyük ölçüde kendilerine
benzetip onlardaki samimi devrimci ruh ve
heyecan› törpüleseler bile, bu ancak zamanla
olabilmektedir. Bu gerçek gençlik
hareketinin sorunlar› ele al›n›rken gözönünde
bulundurulmal›d›r. Devrimci çizgide bir
kitlesel gençlik hareketi gelifltirmenin
sorunlar› çerçevesinde reformist ak›mlar›n
denetimindeki gençlik güçlerini de içerecek
flekilde bir ilerici-devrimci gençlik
kesiminden sözetmemizin ve bu toplam güce
dayal› bir mücadele ve örgütlenme çizgisi
savunmam›z›n gerisinde, gençlik hareketine
özgü bu durumun da belli bir pay› vard›r.

Fakat bu hiçbir biçimde genel olarak
reformist ak›ma karfl› çok yönlü ideolojik-
politik mücadelede gösterilmesi gereken
aç›k, kesin ve kararl› tutumu
zay›flatmamal›d›r. Tam tersine, bu ak›mlar›n
taban›na karfl› gösterece¤imiz esnekli¤in
kendisi, ancak bizzat bu taban üzerinden
yans›mas› da dahil reformist ideoloji,
politika ve pratiklere karfl› kesin ve kararl›

bir mücadeleyle birlikte bir anlam kazan›r
ve sa¤layabilece¤i esas yarar› da böylece
sa¤lar. Reformizm bugün gençlik hareketi
için ciddi bir sorun kayna¤›d›r. Zira bu
ak›m, gençlik kitlelerinin düflürülmüfl
bulundu¤u geri konum üzerinden politika
yapmakta, bu gerilikten yarar ummakta, bu
ise gerili¤i, apolitizmi ve edilgenli¤i
süreklilefltiren bir rol oynamaktad›r. Bu
nedenle devrimci çizgide kitlesel bir gençlik
hareketi gelifltirebilmenin temel
gereklerinden biri, bu liberal ve kuyrukçu
ak›ma karfl› ilkeli, kararl› ve kesintisiz bir
mücadele yürütmektir.

Yak›n zamana kadar reformist sol
ak›mlar›n gençlik içinde nispi bir etki ve
a¤›rl›¤a sahip olduklar›n› söyleyegeldik.
Gelinen yerde durum art›k böyle de¤ilir.
Son birkaç y›ld›r reformist ak›m gençlik
içinde belirgin biçimde güç kaybetmektedir.
Devrimci hareketin farkl› geliflmelerin etkisi
alt›nda h›zla güç kaybetti¤i bir ortamda, bu
zaafiyet durumu neredeyse kendili¤inden bir
biçimde reformist ak›mlara geçici bir
güçlenme alan› yaratm›flt›. Fakat gençlik
hareketi içinde istikrarl› ve etkin bir
çal›flmadan yoksun olan reformist sol
gruplar›n bu geçici olmaya mahkum durumu
korumalar› için bir neden yoktu. Nitekim
son y›llarda süreklileflmifl bir e¤ilim olarak
sürekli güç kaybetmeleri de bunu
göstermektedir.

Fakat bunun gençlik hareketinin geliflimi
için kendi bafl›na çok rahatlat›c› bir zemin
yaratt›¤› da söylenemez. Zira somutta
reformist gruplar güç kaybetseler de, bir
ideolojik-politik e¤ilim ve sola e¤ilimli
ö¤renci kitlelerine hakim ruh hali olarak
reformizmin gençlik hareketi içindeki
a¤›rl›¤› sürmektedir. Bu, gençlik
hareketindeki genel gerili¤in, sola e¤ilimli
gençlik kitlelerindeki edilgenli¤in,
toplumdaki genel atmosfere de ba¤l› olarak
mücadeleden uzak durman›n yine
kendili¤inden yaratt›¤› bir sonuç ve olgudur.
Üstesinden gelebilmenin en etkili yolu ise,
hareketin pratik geliflimini h›zland›rmaktan,
tüm olanaklar› ve f›rsatlar› bu do¤rultuda
seferber etmekten, edilgenli¤i k›rman›n
yarat›c› yol ve yöntemlerini bulmaktan
geçmektedir.
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‹deolojik ve s›n›fsal flekillenifliyle küçük-
burjuva devrimci demokrat bir çizgide
bulunan ak›ma geçiyoruz. Büyük ölçüde
yak›n geçmiflin ö¤renci hareketi içinde
flekillenen ve yak›n zamana kadar en önemli
kadrosal güçlerini hala buradan devfliren bu
ak›ma mensup gruplar, bugün gençlik
hareketi içinde alabildi¤ine daralm›fl küçük
çevrelerce temsil edilmektedirler ve dahas›
gelinen yerde art›k herhangi bir geliflme
dinamizmine de sahip de¤ildirler. Herfleyden
önce bunun temel önkoflullar›ndan
yoksundurlar. Genel planda dayand›klar›
ideolojik-programatik temel çöküntü
halindedir. Taraftar› olduklar› parti ve
gruplar geçmifl çizgilerini bugün eski
aç›kl›kla savunamamakta, ama y›llar geçip
gitti¤i halde yerine birfley de
koyamamaktad›rlar. Daha çok gündelik
politikayla ve genel geçer bir devrimci
propaganda söylemiyle süreci götürmeye
çal›flan bu gruplar, gençlik içinde bu
kadar›n› bile baflarmakta çoktand›r
zorlanmaktad›rlar. Gençlik hareketi için
dönemsel politika bile üretememekte,
gençlik hareketinin gerçek sorunlar›yla ve
ihtiyaçlar›yla ilgilenmemekte, fakat buna
ra¤men gençlikten çok fley bekler
görünmektedirler.

Aç›k ve net bir dünya görüflünden,
bunun ifadesi bir teorik temel ve
programdan yoksun olan bir ak›m›n bu
haliyle karfl›laflaca¤› kaç›n›lmaz akibet,
kendili¤indencilik ve olaylar›n ard›ndan
günü kurtarma kayg›s›na dayal› bir
sürüklenifltir. Bunu kaba bir grupçuluk ve
ilkesiz bir faydac›l›k tamamlamaktad›r.
Genelde oldu¤u gibi gençlik hareketi içinde
de geleneksel küçük-burjuva ak›mlar›n
durumu tam› tam›na budur. Ak›l almaz
tutars›zl›klar›n, kronikleflmifl hatal›
davran›fllar›n, düflünsel ilgisizli¤in, gençlik
hareketine iliflkin olarak üç gün sonras›na
bakma sorumulu¤u ve yetene¤inden
yoksunlu¤un, “öncü” sekterlikten kuyrukçu
sürüklenifle gidip gelmelerin, her yeni
hareketlenmede yaflanan afl›r› iyimserlikten
geçici duraklamalarda h›zla karamsar bir
ruhhaline ve pratik edilgenli¤e geçiflin,
saymakla bitmez daha bir dolu tutars›zl›¤›n
gerisinde hep bu vard›r. Devrimci bir

program› ve stratejisi olmayan bir ak›m›n,
hele de zor ve sab›rl› bir çal›flma
gerektirdi¤i bir durumda, gençlik hareketine
yönelik elle tutulur bir devrimci politika
gelifltirebilme flans› zaten olmaz, nitekim
halihaz›rda yoktur da.

Geleneksel küçük-burjuva devrimci
demokrat ak›m›n genel planda art›k
kendileri taraf›ndan bile kan›ksanan yap›sal
zaafiyetleri yaz›k ki gençlik hareketi alan›na
daha da kötü bir biçimde yans›makta ve
gençlik hareketine bir ç›k›fl haz›rlama
çabalar›n› iyice zora sokmaktad›r. Zira bu
zorlu çaba herfleyden önce bilinç aç›kl›¤›,
hareketin sorunlar›na ve bunun çözümlerine
iliflkin aç›k bir de¤erlendirme, ve nihayet,
ortaya konulacak çal›flmada ve yürütülecek
mücadelede buna dayal› bir istikrar,
tutarl›l›k ve ›srar gerektirir. Gençlik
güçlerinin ortak bir çizgide birleflmesini
kolaylaflt›racak, dolay›s›yla birleflik ve
örgütlü bir devrimci gençlik hareketininin
geliflimini h›zland›racak olan da budur.
Fakat halihaz›rda olmayan da yaz›k ki
budur. Alabildi¤ine daralm›fl bir zemin
içinde amaçs›zca, en fazla günü kurtarmak
kayg›s›yla dönenip durman›n gerisinde de
bu, yani perspektifsizlik ve politikas›zl›k
var. Bunun olmad›¤› yerde ise, ya olaylar›n
da itmesiyle pratik sa¤duyu zaman zaman
birlikte ifl yapma olana¤›n› kolaylaflt›rmakta,
ya da ço¤u durumda oldu¤u gibi afl›r›
sorumsuzluk ve sürüklenifl bu ak›ma mensup
gruplar›n al›fl›lm›fl davran›fl tablosu haline
gelmektedir.

Geleneksel sol ak›mlara iliflkin bu k›sa
de¤erlendirme ve gözlemler, gençlik
çal›flmas› ve mücadelesi içinde
karfl›laca¤›m›z› sorunlar› ve güçlükleri do¤ru
de¤erlendirebilmek ve herfleye ra¤men
baflar›yla aflabilmek için gözönünde
bulundurulmal›d›r.

Gerekti¤inde kendi bafl›na fakat olanakl›

oldu¤unca en genifl güçlerle...

Bugün partinin gençlik harketinin
durumuna iliflkin bir de¤erlendirmesi ve
buna ba¤l› olarak ortaya konulmufl bir
politikas› var. Komünist gençli¤in güncel
görevi bu politikay› hayata geçirmeye
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kilitlenmek, baflar›s› için azami çaba
sarfetmek, bu baflar›y› güvenceleyebilmek
için her türlü araçtan, olanaktan ve f›rsattan
zaman›nda ve en iyi biçimde
yararlanabilmektir. Hedef birleflik, kitlesel ve
örgütlü bir devrimci gençlik hareketi
yaratmakt›r. Belirlenmifl politika temelde
buna yöneliktir, do¤rulu¤unu oldu¤u kadar
baflar›s›n› da s›nayacak olan budur.

Hiçbir pratik ad›m ya da önceli¤in önüne
koymaks›z›n, tersine, tam da pratik çal›flma
ve mücadeleye paralel olarak ve onunla
içiçe, dahas› pratik deneyimin yaratt›¤›
aç›kl›klardan da yararlanarak, bu politikay›
gençlik hareketi içinde tart›flt›rmak ve
olgunlaflt›rmak, baflar›n›n önkoflullar›ndan
biridir. Biz gençlik hareketinin durumuna ve
sorunlar›na, bu sorunlara iliflkin çözüm
önerilerine iliflkin olarak ortaya konulmufl
her düflünceye önyarg›s›zca yaklaflmaya, onu
irdelemeye ve tart›flmaya haz›r›z. Fakat ayn›
tutumu ciddiyet ve sorumluluk sahibi, böyle
oldu¤unu düflünen ve savunan tüm öteki
çevrelerden de bekleriz. Bu karfl›l›kl› olarak
yap›lmak zorundad›r, zira gençlik hareketinin
içinde bulundu¤u k›s›r döngüden bir an önce
ç›kmaya fliddetle ihtiyac› vard›r ve bu da
ancak ortaklaflt›r›lm›fl politik müdahalelerle
olabilir. Politik müdahale ise politika,
sorunlara ve çözümlere iliflkin politik aç›kl›k
demektir. O halde herkes konuya iliflkin ne
düflünüyorsa ortaya koymal› ve ortaya
konulanlar› da önyarg›s›zca tart›flmal›, dahas›
bunu, politik müdahaleyi ve çözüm sürecini
asgari s›n›rlarda olsun ortaklaflt›rmak üzere
yapmal›d›r. Bu ise öncelikle bugüne kadar
yap›lagelen grupçu ve mezhepçi
al›flkanl›klar› terketmeyi, bu çerçevede
oluflturulmufl sözde çözüm reçetelerini bir
yana b›rakmay›, sorunlara oldu¤u kadar
çözümlere de gençlik hareketinin tümü ve
genel ihtiyaçlar› üzerinden bakmay›, politik
ve örgütsel çözüm önerilerini de bu
çerçevede ortaya koymay› gerektirir.

Grupçulu¤u kimlik edinmifl ve gerçek
sorunlar yerine dar grupsal ihtiyaçlar› temel
kayg› haline getirmifl geleneksel gençlik
çevrelerinin buna kolay yanaflmayaca¤› kesin
oldu¤una göre onlar› buna zorlamak da ciddi
bir mücadeleyi gerektirir. Bu mücadele
verilmeli ve bu tart›flma her yolla

zorlanmal›, mücadelenin zorlamas›yla ortaya
ç›kan birlikte ifl yapma sürecinin ortam›ndan
oldu¤u kadar deneyimlerinden de bu amaçla
en iyi biçimde yararlan›lmal›d›r.

 Gençlik çevrelerini böyle bir tart›flman›n
ve giderek pratik çözüm sürecinin içine
çekme çabas› gösterilirken komünist
gençli¤in özellikle dikkat etmesi gereken
temel noktalardan biri, parti taraf›ndan
belirlenmifl olsa bile, gençlik hareketinin
sorunlar›na ve olanakl› çözümlerine iliflkin
politikan›n, ortaya konuldu¤u andan itibaren
(onu ortaya koyandan ba¤›ms›z olarak) art›k
devrimci gençlik hareketinin tümüne ait
oldu¤u gerçe¤idir. Öteki çevrelerin bugün
bu politikay› ne ölçüde benimsediklerinden
ba¤›ms›z olarak, nesnel mant›¤› ve niteli¤i
ile bu böyledir. E¤er bu politika gençlik
hareketinin durumunun nesnel bir
de¤erlendirmesinin ürünüyse, ve daha da
önemlisi, flu veya bu partinin öznel
ihtiyaçlar›n› de¤il fakat devrimci gençlik
hareketinin gerçek ihtiyaçlar›n› hareket
noktas› olarak al›yor, buna dayan›yorsa, bu
durumda belirlendi¤i andan itibaren bu
politika art›k devrimci gençlik hareketinin
tümüne ait demekir. Bunu gözönünde
bulundurmak grupçu önyarg›lar› darbelemeyi
ve sorunlar›n daha rahat bir biçimde ele
al›nmas›n› ayr›ca kolaylaflt›racakt›r. Burada
biçime de¤il fakat tümüyle iflin mant›¤› ve
ruhuyla ilgili bir soruna iflaret etti¤imizi
özellikle vurgulamak istiyoruz.

Bir baflka temel önemde noktaya
geçiyoruz. Bu, do¤ru devrimci politikay›
hayata geçirirken kendi gücüne ve ba¤›ms›z
çal›flmas›na dayanmak ve güvenmek ile,
amaca uygun biçimde en genifl güçleri
birlefltirmek ve birlikte çal›flma yürütmek
aras›nda kurulmas› gereken do¤ru iliflki
sorunudur. Gerekti¤inde kendi bafl›na
yürümek güç ve iradesi gösteremeyenler,
baflkalar›n› birlikte yürüyüfle çekmek güç ve
iradesi zaten gösteremezler. Politik yaflam›n
genelinde geçerli olan bu ilke, bugünün
gençlik hareketi gerçekli¤i gözetildi¤inde
özellikle önemli ve geçerlidir. Temel hedef
ile günün gerçekleri aras›nda do¤ru, amaca
uygun düflen bir iliflki ve bütünlük
kurabilmektir burada sözkonusu olan. Do¤ru
bir politikan›n hayata geçirilmesi



mücadelesinde bütünsel hedefi flaflmaz bir
güven ve kararl›kla gözetmek ile, bu
de¤iflmez hedefe günün henüz s›n›rl› ve
k›smi kalabilen olanaklar›ndan hareketle
ulaflmaya çal›flmak iki ayr› fleydir. ‹lkine
ulaflmak tam da ikincisinden hareket etmeyi
gerektirir.

Yeni ö¤renim y›l›n›n baz› ilk
deneyimleri bile, çok say›da grup içinde
yanl›zca birkaç grubun do¤ru bir politik
tutumla hareket edebildikleri ölçüde ortaya
pekala baflar›l› pratikler konulabildi¤ini ve
tam da bu örnek pratik baflar› üzerinden
öteki baz› çevrelerin de ortak çal›flman›n
içine çekilebildi¤ini göstermektedir. Daha
çok ‹stanbul’a özgü bu olumlu deneyimler,
izlememiz gereken yolun ne oldu¤u
konusunda da somut bir fikir
vermektedirler. Bütünsel hedefi her zaman
göz önünde bulunduraca¤›z ve ona
ulaflmaya çal›flaca¤›z; fakat ona ulaflman›n
biricik yolunun, tam da bugün için olanakl›
olandan hareket etmek oldu¤unu da bir an
için bile unutmayaca¤›z. Önemli olan hakl›
bir zeminde durmam›z, gençlik hareketinin
ihtiyac› olan do¤ru ve kucaklay›c› bir
politika izliyor olmam›zd›r. Bu koflula
uymak kayd›yla tek bafl›m›za hareket
etmekten geri durmayaca¤›m›z gibi, baz›
s›n›rl› çevrelerle ifle bafllamaktan da geri
duramay›z. Bu politika çerçevesinde bizimle
ifl yapanlar›n ne kim oldu¤una ve ne de
güçlerinin ne kadar oldu¤una bakaca¤›z.
Zira aslolan do¤ru politikada birleflmektir;
ayr›m ve tercihler de buna göre olmak,
buna göre yap›lmak durumundad›r. Kimler
buna yatk›n ya da haz›rsa birlikte ifl
yapman›n, ad›m atman›n ilk muhataplar› da
do¤al olarak onlar olacakt›r. Bu çizgide
tutarl›l›k ve kararl›l›k gösterilirse zamanla
baflar› kazan›laca¤›ndan, zaman içinde daha
genifl güçlerin birleflik çal›flmaya,
mücadeleye ve giderek ortak kitelesel
örgütlenme çizgisine kazan›laca¤›ndan
kuflku duyulmamal›d›r. Do¤ru politikan›n
gücü bunu zorlayacakt›r ve inan›yoruz ki
olaylar›n ak›fl› bunu kolaylaflt›racakt›r.

Burada bir baflka önemli nokta soluklu
olabilmek, bu zorlu süreci soluklu biçimde
götürebilmektir. Grupçulu¤un ve
mezhepçili¤in bir kültür olarak kök sald›¤›,

birçok çevrenin hareketin genelinde umut
keserek daha çok kendi grupsal kazan›mlar›
üzerinden soruna bakt›¤› bir ortamda ortak
çal›flmaya, mücadeleye ve birleflik
örgütlenmeye dayal› bir devrimci gençlik
hareketi hedefine ulaflmak elbette kolay
de¤ildir, hele de bir ö¤renim y›l›n›n sorunu
hiç de¤ildir. Fakat komünist gençlik gerekli
kararl›l›k, tutarl›l›k ve ›srar› gösterebilirse
e¤er, sorunu bu ö¤renim y›l› içinde
gündemlefltirmeyi ve hiç de¤ilse baz›
çevrelere benimsetmeyi baflarabilir. Bu
durumda baz› birimlerde bu ö¤renim y›l›
içinde ilk örnek ad›mlar at›l›r ve böylece
gelecek ö¤renim y›l› içinde amaca uygun
çözümler için zemin genel planda bir hayli
olgunlaflt›r›lm›fl olur. Koflullar›n uygun
göründü¤ü baz› birimlere bu çerçevede
yüklenmek ve ortaya baz› ilk olumlu
örnekler ç›karabilmek bu nedenle
san›ld›¤›ndan da büyük önem tafl›yor. Zira
bu, sorunun genel planda ve soyut olarak
ortaya konulmas›na son verecek, olumlu
örneklerin genellefltirilmesi üzerinden
soruna ve çözüme yüklenme olana¤›
sa¤layacakt›r.

Komünist gençli¤in bilgisini,
deneyimlerini ve yönlendirici
de¤erlendirmelerini içte partiye ve d›flta
kamuoyuna sürekli biçimde sundu¤u bu
sürece iliflkin olarak söylemek
istediklerimizi flimdilik bunlarla noktalamak
istiyoruz.

Gençlik hareketinin baz›

güncel sorunlar›

Gençlik hareketi içinde bugün öne ç›kan
ya da zaman zaman tart›flma konusu olan
iki soruna iliflkin yaklafl›m›m›z› da burada
bir kez daha k›saca ifade etmek istiyoruz.

Bunlardan ilki son haftalarda yeniden
bafl gösteren faflist sald›r›lard›r. Bu
sald›r›lara ilerici-devrimci gençli¤in an›nda
ve birleflik bir güç olarak yan›t vermesi ve
kararl›l›¤›n› sergilemesi, devrimci gençlik
hareketi pay›na olumlu bir s›nav ve önemli
bir kazan›md›r. Gençlik faflist terör
çetelerinin ortam› terörize etmeye yönelik
bu türden giriflimlerine pabuç
b›rakmayaca¤›n› göstermekle kalmam›fl,
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sald›r›lar›n gerisindeki polis deste¤ine ve
üniversite yönetimlerinin bu sald›r›lardaki
sorumlulu¤una da özel bir biçimde dikkat
çekmek yoluna gitmifltir. Genel çizgileriyle
yerinde olan bu tutum özellikle ‹stanbul’da
(ki halihaz›rda olaylar›n merkezi bu kenttir)
faflist çeteleri teflhir ve tecrit etmifl, bu
arada nispeten daha genifl bir ö¤renci
kesiminde politik bir duyarl›l›¤a da
yolaçm›flt›r.

Faflist terör çeteleri bu ülkede son 40
y›ld›r toplumsal muhalefeti terörize etmek
için, özellikle de gençlik hareketine karfl›
kullan›lageldiler. Bu konuda art›k zengin
bir deneyime sahibiz ve bundan böyle bu
konuda hiçbir biçimde hata yapma lüksüne
sahip de¤iliz. Oysa baz› ilk belirtiler
geçmifl deneyimlerin kolayca gözden
kaç›r›labilece¤inin rahats›z edici iflaretlerini
vermektedir. Bu türden hatal› tutumlar›n
önüne daha en bafltan almak, devrimci
gençlik hareketinin geliflme seyri ve yak›n
gelece¤i bak›m›ndan özel bir önem
tafl›maktad›r. Bu çerçevede, sald›r›lara karfl›
kararl› bir tutum içinde olan ve üstüne
düfleni en etkin biçimde yerine getirmeye
çal›flan komünist gençli¤in, öte yandan
bunu bu sald›r›lar›n gençlik hareketi için
bir tuza¤a dönüflmesi tehlikesine döne döne
dikkat çekmekle birlefltirmesi, bunu yaz›l›
de¤erlendirmeler halinde sürekli parti
bas›n›m›zda ifllemesi son derece yerinde bir
tutumdur ve onun bu konudaki öncü
bilincine dikkate de¤er bir göstergedir.

Sald›r›lar›n özellikle ‹stanbul’daki en
hareketli ö¤renci biriminde gündeme
getirilmesi rastlant› de¤il, fakat devletin
karanl›k odaklar›n›n al›fl›lagelmifl tutumuna
tümüyle uygun bir davran›fl tarz›d›r. Amaç
bir avuç sald›rganla ortam› terörize etmek,
bu yolla ö¤renci hareketinin dikkatini temel
önemdeki sosyal, siyasal ve akademik
sorunlardan ay›rarak salt bu sald›r›lara
kilitlemek, böylece onu içinden ç›k›lmas›
zor bir k›s›r döngüye mahkum etmektir.
Faflist sald›r›lar›n baflar›s› tam da bu
sonucun ne kadar elde edildi¤i ile
ölçülmelidir. E¤er sonuç gerçekten bu
oluyorsa, her seferinde bu çeteler
okullardan kovulup at›lsalar bile, gerçekte
karfl›-devrim odaklar› aç›s›ndan as›l amaca

fazlas›yla ulafl›lm›fl demektir.
Bu sald›r›lar›n arkas›nda hiç de basitçe

MHP de¤il, fakat muhtemelen onun
bilgisini ve denetimini de aflan bir biçimde
dosdo¤ru devletin karanl›k merkezleri
vard›r. Bütün bir yak›n tarihimiz bunun
böyle oldu¤unu art›k en dolays›z olgular ve
belgelerle ortaya koymufl bulunmaktad›r.
Bizde sivil faflist hareket dolays›z olarak
devletin denetimindedir ve hep de devletin
karanl›k odaklar›n›n uygulamaya koyduklar›
planlar›n bir parças› olarak ifl görmüfltür.
Çatl›lar’›n ipi her zaman kontr-gerillan›n
elindeydi ve onun toplumsal muhalefeti
terörize etme ve sindirme planlar›n›n
tetikçileri durumundayd› faflist terör
çeteleri. Bugün bu özellikle böyledir; zira
faflist parti olarak MHP bugün art›k ‘70’li
y›llardaki türden teröre dayal› etkin bir
iktidar aray›fl›na sahip de¤ildir. Onun bu
aç›dan posas› ç›kar›lal› çok oldu ve kendi
bafl›na iktidar olma sevdas› daha Türkefl
hayattayken noktaland›. Elbette bu parti
bugün de faflist-flovenist sald›rgan bir
retori¤in merkezi durumundad›r, politik güç
ve etkisini de önemli ölçüde buradan
devflirmeye çal›flmaktad›r. Fakat bu ideoloji
ve politika ile e¤itip yetifltirdi¤i terör
çeteleri ya mafya çeteleri olarak dolays›z
biçimde sermaye gruplar›na ya da tetikçi
gruplar olarak do¤rudan devletin karanl›k
odaklar›na ba¤l›d›rlar ve bu ba¤lar faflist
partinin kendi denetimini de aflan bir
özelliktedir. MHP bu aç›dan burjuvazinin
ve devletin ihtiyaçlar›na göre
yararlanabildi¤i bir faflist militan/çeteci
gruplar fideli¤idir.

Bu gerçekleri gözönünde bulundurmak,
“faflizme karfl› omuz omuza!” diye
hayk›r›rken hedef olarak as›l nereye
bak›lmas› gerekti¤ini gözden kaç›rmamak
anlam›na gelir. Türkiye faflizminin
kayna¤›n› ve uygulama araçlar›n› görmek
için Türkiye’nin yak›n tarihi ç›plak gözle
görülebilecek gerçekler sunmaktad›r bize.
Bunun için 12 Martlar’a ve 12 Eylüller’e
ve özellikle de onlar›n haz›rlan›fl
süreçlerine bakmak bile kendi bafl›na
yeterlidir. Emperyalizm, iflbirlikçi büyük
sermaye ve onun devleti, bize faflizmin
toplumsal dayana¤›n›, siyasal kayna¤›n› ve
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temel uygulama araçlar›n vermektedir.
Türkefl’in MHP’si her zaman bunun
yaln›zca bir parças›, daha çok da tetikçisi
oldu; faflist ideolojiyi yayg›nlaflt›rmak ve
daha da önemlisi ortam› terörize etmek
do¤rultusunda etkin bir biçimde kullan›ld›
ve bilindi¤i gibi günü geldi¤inde ayn›
güçler taraf›ndan geri plana da itilebildi.

Dolay›s›yla bugün yeniden
yayg›nlaflt›r›lacak gibi görünen sivil faflist
sald›r›lar› ele al›rken, MHP ne yapmak
istiyor diye sormak yerine devletin karanl›k
güç odaklar› geliflme potansiyeli tafl›yan
gençlik hareketine hangi yeni tuzaklar›
haz›rlamak peflinde diye sormak, olup
biteni do¤ru de¤erlendirmek için temel
önemde ilk kofluldur. Ne yapmak istedikleri
sorusuna ise geçmifl deneyimler üzerinden
kolayca yan›t bulabiliriz. ‹lerici-devrimci
gençlik hareketi bugün emperyalist savafltan
AB hayallerine, özellefltirmeden paral›
e¤itime, üniversitelerin flirketlefltirilmesinden
inceltilerek sürdürülmek istenen YÖK
k›skac›na kadar bir dizi temel önemde
toplumsal ve siyasal sorun üzerinden, yani
toplumun öteki emekçi s›n›f ve katmalar›n›
da dolays›z olarak ilgilendiren ve
dolay›s›yla gençlik hareketini onlara
yak›nlaflt›ran gündemler üzerinden güç
kazanmaya ve kitleselleflmeye çal›flmaktad›r.
Oysa bir avuç çetecinin ortam› terörize
eden sald›r›s› bir anda tüm bu gündemleri
geri plana itiyor ve herfley bir süreli¤ine de
olsa bu bir avuç sald›rganla u¤raflmaya
kilitlenebiliyor. ‹flte devletin karanl›k güç
odaklar›n›n uygun yöntemlerle polisten ve
okul idarelerinden de destek alarak
gündeme getirdikleri sald›r›larla amaçlanan
da tam› tam›na budur. Gençlik hareketi
e¤er bu tuza¤a düflmez ve bu oyunu
bozarsa, faflist sald›r›lar› gerçekten
püskürtmüfl ve tuzaklar› bofla ç›kartm›fl
olur. Yok sorunu bir avuç sald›rganla
u¤raflmaya indirgerse, bu durumda tuza¤a
boylu boyunca düflmüfl olur.

Bu sald›r›lar›n bugün devrimci ö¤renci
gruplar›n› çevreleyen en yak›n halkalarda
bir duyarl›l›k yaratm›fl, bu s›n›rlarda saflar›
biraz geniflletmifl ve politizasyonu art›rm›fl
olmas› da yan›lt›c› olmamal›d›r. Buna
bugün için bir olanak olarak bak›labilir,

ama bunun üzerine yap›lacak hesaplar kaba
bir dargörüfllülük ifadesi olmaktan öteye
gidemez. Zira sald›r›larla ortam sistematik
biçimde terörize edildi¤i ölçüde, temel
hedeflerle birlikte bu destek halkalar› da
zamanla kaybedilir. Bu konuda ‘70’li
y›llar›n zengin ve ac›l› deneyimi ortada
hiçbir tart›flma ve tereddüt b›rakmamaktad›r.

Dolay›s›yla yap›lmas› gereken, bu
sald›r›lara karfl› kararl› duruflu bu
sald›r›lar›n kayna¤›na ve amac›na yönelik
kapsaml› bir ayd›nlatma ve ajitasyon
çal›flmas› ile birlefltirmek, genifl ö¤renci
kitlelerine sald›r›lar›n gerçek kayna¤›n›
göstermek, devleti, hükümeti, polisi ve
üniversite yönetimlerini olup bitenden
sorumlu tutmak, demokratik kamuoyunda ve
iflçi-emekçi hareketi içinde bu çerçevede bir
duyarl›l›k oluflturmak ve destek örgütlemek,
bu arada ö¤renci gençli¤in temel
sorunlar›na dayal› gündemlere ne pahas›na
olursa olsun ba¤l› kalmak, buna dayal›
çal›flmalar› ve mücadeleyi hiçbir koflulda
aksatmamakt›r.

Tümüyle farkl› nitelikte olan ikinci
soruna geçiyoruz. Bu gerçekte tümüyle
baflka nedenlerle ortaya ç›kan, ama baz›
çevreler taraf›ndan demagojik bir biçimde
“propaganda-ajitasyon özgürlü¤ü” sorunu
olarak sunulan tart›flma konusudur. Buna
iliflkin tart›flmalar ortak ifl yapma ve
eylemlilik sürecini zaafa u¤ratt›¤›, ya da
birilerine bundan kolayca geri durma ve
baz› reformist çevrelerin kuyru¤una gönlü
rahat bir biçimde tak›lma olana¤› verdi¤i
için, burada konu üzerinde k›saca durmam›z
gerekmektedir.

“Eylemde birlik, propaganda-ajitasyonda
serbestlik” olarak formüle edilen ilke ‘70’li
y›llardan kalan, ama o y›llarda bile yaz›k
ki küçük-burjuva sorumsuzlu¤u ve
tekelcili¤inden dolay› ço¤u durumda
uygulanamayan önemli kazan›mlardan
biridir. Birlikte ifl yapma ve eylem
örgütleme süreci elbette propaganda-
ajitasyonda tam bir özgürlükle birlikte
gitmek durumundad›r. Buna herhangi bir
s›n›rlama getirmek bizim iflimiz de¤ildir,
tersine biz bunun genele iliflkin oldu¤u
kadar bizzat yap›lan ortak ifle ve örgütlenen
eylemlili¤e iliflkin tam bir elefltiri
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özgürlü¤ü ile de birlefltirilmesinden
yanay›z. Böyle düflündü¤ümüz içindir ki,
gençlik hareketine iliflkin
de¤erlendirmemizin ilk bölümünde, yine
bize yak›n geçmiflten (‘60’l› y›llardan)
miras bir ifade olan “birlik-elefltiri-birlik”
formülasyonunu ara bafll›k olarak kullanma
yoluna gitmifltik. Birlikte ifl yapmak böyle
bir elefltiri hakk›n› tam bir özgürlükle
içermek durumundad›r, zira ortak ifl yapma
sürecinin ortaya ç›kard›¤› hatal› tutum ve
zaaflar›n üstüne ancak bu sayede gidilebilir
ve daha ileri bir birlik zemini ancak bu tür
bir elefltirinin düzeltici ve güçlendirici
katk›s›yla yakalanabilir. Önemli olan
elefltirinin dayand›¤› devrimci kayg› ve
yöneldi¤i devrimci amaçt›r; bu alanda
devrimci bir sorumluluk ve ciddiyetle
hareket etmek kayd›yla, devrimci elefltiri
birlik sürecinin biricik gerçek güvencesi
ifllevi görür. Bunun olmad›¤› koflullarda ise
önce ilkesiz uzlaflmalar yaflan›r ve ard›ndan
da çok geçmeden ilkesiz ayr›l›klar
baflgösterir; böylece bütün bir süreç zaafa
u¤rar.

Fakat halihaz›rdaki tart›flman›n özünün
bununla yak›ndan uzaktan bir ilgisi
olmad›¤›n› da önemle vurgulamak istiyoruz.
Ortak hedef ve bu hedefte yo¤unlaflma
kayg›s› tafl›may›p da, küçük burjuva
sorumsuzlu¤unu ve traji-komik bir hal
alm›fl bulunan grup reklam› kayg›s›n›
propaganda-ajitasyon özgürlü¤ü olarak
sunanlar›n, buna yöneltilen elefltirileri ve bu
çerçevede ortak hedefte yo¤unlaflmaya
ça¤r›y› yasakç›l›k saymak yoluna gitmeleri,
basit bir demagojiden öteye bir de¤er
tafl›mamaktad›r. Ama yaz›k ki güya
buradan, bu sorundan kaynaklanan
“anlaflmazl›k”lar 6 Kas›m’da ortak eylem
sürecini yer yer zaafa u¤ratabilmifltir.
Birileri AB’ci teslimiyetçi Kürt hareketinin
kuyru¤una tak›labilmek için bu bahanenin
arkas›na saklanabilmifllerdir.

Komünist gençli¤in bu durumda almas›
gereken tutum, ortak eylemin ç›karlar›
ad›na flu veya bu grubun davran›fllar›na
s›n›rlama getirmek de¤il, tam tersine tam
bir propaganda-ajitasyon ve elefltiri
özgürlü¤ünü savunmak; fakat bunu, ortak ifl
ve eylem yapma sürecine karfl› küçük-

burjuva sorumsuzlu¤unun etkili bir elefltirisi
ve teflhiri ile de birlefltirmek olmal›d›r. Bu
sonuncusu yaz›k ki gere¤ince yap›lm›yor,
oysa sürekli olarak ve bizzat yay›n
organlar›m›z üzerinden yap›lmak
zorundad›r. B›rakal›m küçük-burjuva
sorumsuzlu¤u diledi¤ince boy göstersin,
fakat biz de bu sorumsuzlu¤un anlam›n›,
etkilerini ve sonuçlar›n› ac›mas›zca
elefltiriye ve teflhire tabi tutal›m. Üstelik
olay›n olup bitti¤i dar alanlarda de¤il, fakat
yay›n organlar›m›zda ve dolay›s›yla
kamuoyu önünde. Sözü edilen al›flkanl›¤›n/
hastal›¤›n en iyi, en etkili, en sonuç al›c›
panzehiri budur, bu davran›fl çizgisi olabilir
ancak.

Gençlik çal›flmam›z›n baz›

özel sorunlar›

De¤erlendirmemizi komünist gençli¤in
kendi yönelimlerine ve çal›flmas›na iliflkin
baz› sorunlarla bitirmek istiyoruz. Bu, yeni
fleyler ortaya koymaktan çok, parti
taraf›ndan daha önce zaten ortaya konulmufl
birkaç temel önemde sorunun, bizzat bu
eski de¤erlendirmelerden de yararlanarak
yeniden vurgulanmas› s›n›rlar› içinde olacak
ve bu kadar› gerekli yarar› fazlas›yla
sa¤layacakt›r.

Partinin gençlik çal›flmas› temelde iki
ana amaca yöneliktir. Bunlardan ilki, alt
s›n›flar gençli¤inin kendine özgü toplumsal
bir kesim ve güç olarak s›n›flar
mücadelesinde tuttu¤u önemli yerden
kaynaklanmaktad›r. Bu çerçevede parti
güçlü bir devrimci gençlik hareketinin
geliflimini ve bunun devrimci iflçi
hareketinin yedek bir gücü haline
getirilmesini önemsemekte, gençlik
çal›flmas›nda bunu temel ve belirleyici bir
amaç olarak ele almaktad›r. Bu temel
amac›n dayand›¤› bak›fl aç›s›n› konuya
iliflkin bir parti de¤erlendirmesi flöyle
ortaya koymaktad›r:

“Toplumsal mücadelede alt s›n›flar›n
genç kuflaklar›n›n tuttu¤u çok özel yer,
tafl›d›¤› çok özel önem, marksist-leninistler
için her zaman aç›k bir sorun olagelmifltir.
Tüm devrimlerin ve büyük devrimci
mücadelelerin somut deneyimi, gençli¤in
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devrimci siyasal mücadelede tafl›d›¤› çok
özel önemi en aç›k biçimde göstermifltir.
Türkiye’nin yak›n geçmifli, büyük toplumsal
çalkant›lara sahne olan son 35-40 y›ll›k
dönemi, bu gerçe¤i ayr›ca do¤rulam›flt›r.
Türkiye’nin bu döneminde ilerici-devrimci
siyasal mücadelenin yükünü çok büyük
ölçüde alt s›n›flar›n genç kuflaklar›
üstlenmifllerdir. Yine Kürt ulusal uyan›fl›
bafllang›çta genç ayd›n kuflaklar içerisinde
flekillenmifl, son 13 y›l içerisinde Kürt
ulusal hareketinin yaflad›¤› muazzam
geliflmenin esas yükünü de Kürt gençli¤i
omuzlam›flt›r.

“Komünistler bafl›ndan itibaren gençli¤e
iliflkin bu temel gerçe¤in bilinci içinde
oldular. Devrimlerin ve devrimci siyasal
mücadelelerin alt s›n›flar›n genç kuflaklar›na
iliflkin ortaya koydu¤u gerçe¤i özlü bir
biçimde formüle eden, ‘Gençli¤i kazanmak
gelece¤i kazanmakt›r!’, ‘Gençlik gelecek,
gelecek sosyalizmdir!’ türünden fliarlar
kulland›lar...” (Gençlik Çal›flmam›z›n
Güncel Esaslar›, Ekim, say›: 179, 15 Ekim
‘97, baflyaz›)

‹kinci ana amaç ise, daha özel planda
ö¤renci gençlik çal›flmas› üzerinden
anlam›n› bulmaktad›r. Bu, ö¤renci gençlik
çal›flmas›na iflçi hareketinin devrimci ayd›n
ö¤e ihtiyac› aç›s›ndan da bakmak, böylece
bu çal›flma içinde kazan›lm›fl genç ayd›n
kadrolar› profesyonel devrimciler olarak
s›n›f çal›flmas›na yöneltmektir. Bu,
geleneksel sola egemen olan ve daha çok
ö¤rencilerden kazan›lm›fl kadrolarla
devrimci örgüt infla etmek anlam›na gelen
bildik politikadan tümüyle farkl›d›r ve bu
fark›n nereden geldi¤ini parti yine biraz
önce and›¤›m›z de¤erlendirmesinde ortaya
koymufl ve bunu ö¤renci çal›flmas›na iliflkin
somut görevlere ba¤lam›flt›r:

“Geleneksel ak›mlar, geçmiflte ve bugün,
ö¤renci gençlik içerisinden sa¤lad›klar›
militan kadro güçlerini, genel bir kural
olarak, s›n›f d›fl› kesim ve katmanlara
yöneltme yoluna gitmifllerdir. ‘80 öncesinde
bu yönelim semtlere ve taflraya do¤ruydu.
fiimdilerde ise daha çok semtlere, büyük
kentlerin varofllar›na do¤rudur. Komünistler
ise, küçük-burjuva devrimcili¤ine
yönelttikleri ideolojik elefltirinin ve s›n›f

yönelimi biçimindeki pratik sürecin bir
gere¤i olarak, bu komünist genç ayd›n
potansiyelini fabrikalara ve atölyelere
yöneltme yoluna gitmifllerdir. Bu yeni bir
tutum, yeni bir pratik ve elbetteki yeni bir
gelenektir. Bu, ö¤renci gençli¤in
bünyesindeki marksist ayd›n potansiyeliyle,
ba¤›ms›z bir ideolojik ve örgütsel kimlik
kazanma ihtiyac› içerisinde olan iflçi s›n›f›
hareketi aras›nda kurulmufl sa¤lam bir
köprüdür.

“Bu yeni tutum, pratik ve gelene¤i
burada özellikle hat›rlatmam›z bofluna
de¤ildir. Amac›m›z, gençlik çal›flmam›z›n,
somutta ö¤renci gençlik çal›flmam›z›n, bunu
çok daha bilinçli bir biçimde gözetmesi
gerekti¤ine dikkat çekmektir. Hareketimizin
partileflmesi, s›n›f çal›flmas›n›n marksist
e¤itimli ve donan›ml› profesyonel kadro
ihtiyac›n› çok daha yak›c› bir hale
getirmektedir. Ve biz bu ihtiyac›n bir
k›sm›n› bizzat ö¤renci çal›flmas›ndan
sa¤lamay› sürdürmek durumunday›z. Gerek
bir bütün olarak hareketimiz, gerekse
ö¤renci çal›flmas› içindeki kadrolar›m›z,
bunu hep gözönünde bulundurmal›d›rlar. Bu
pratik ba¤ ve iletiflimin, ö¤renci
çal›flmam›za da sa¤lam bir zemin ve güçlü
bir soluk kazand›raca¤›n› belirtmek ise
gereksizdir.” (Ad› geçen
de¤erlendirmeden...)

Burada bugün de söylenebilecek herfley
yeterli güç ve aç›kl›kta ifade edilmifl, somut
hedeflere ba¤lanm›flt›r. Buna ekleyece¤imiz
ise fludur: Komünist gençlik partinin bu
hedefinin bilincinde olmal›, yar›na dönük
görevlerine bu gözle bakmal›, fakat bu
konuda aceleci tutumlardan da özenle
kaç›nmal›d›r. Deneyimlerimiz, gençlik
çal›flmas›ndan s›n›f çal›flmas›na zamans›z
güç aktarmaya kalkman›n yarardan çok
zarar getirdi¤ini göstermektedir. Buradaki
acelecilik hem gençlik çal›flmas›n› yersiz ve
zamans›z olarak zay›flatan sonuçlar
yaratabilmekte, hem de gençlik çal›flmas› ve
mücadelesi içinde yeterince geliflip
olgunlaflmam›fl, buradan alabileceklerini
gere¤ince alamam›fl genç kadrolar›n s›n›f
çal›flmas› gibi daha zor, karmafl›k ve yorucu
bir alanda baflar›s›z kalabildiklerini, soluklu
davranamad›klar›n› ve güçlüklere
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yenilebildiklerini göstermektedir. Bu
deneyimleri gözetmeli, s›n›f çal›flmas›na
geçmeyi zamans›z bir gençlik hevesi sorunu
olmaktan ç›karmal›, gençlik çal›flmas› ve
mücadelesi içinde çok yönlü olarak
e¤itilmifl ve olgunlaflt›r›lm›fl kadrolar›n parti
ve s›n›f çal›flmas›na aktar›lmas› sorunu
olarak ele almal›y›z. Böylece hem gençlik
çal›flmam›z› hesaps›z güç kayd›rmalar›yla
zay›flatmaktan korumufl ve hem de partiye
ve s›n›f çal›flmam›za gerçekten yararl›
olabilecek genç kadrolar sunmay› baflarm›fl
olaca¤›z.

Bir baflka sorun liseli gençlik
çal›flmas›d›r. Gençlik hareketi ve
çal›flmas›n›n bafll› bafl›na bir alan› olmas›
gereken liseli gençli¤i böylesine bir genel
de¤erlendirme içinde bile ancak k›sa
de¤inmeler s›n›rlar›nda ele almak bafll›
bafl›na bir sorun say›lmal›d›r. Fakat bu
partinin bir ele al›fl kusurundan çok liseli
gençlik hareketinin son y›llarda bir hayli
zay›flam›fl, bu nedenle birçok ak›m›n
neredeyse gündeminden düflmüfl olmas›n›n
ortaya ç›kard›¤› bir sonuçtur. Yine de
partimiz kendi pay›na son zamanlarda bu
zay›fl›¤a yüklenmifl ve gelinen yerde hiç
de¤ilse baz› kentlerde ilk önemli sonuçlara
da ulaflm›fl durumdad›r. Dahas› bu
çal›flmay› giderek daha etkili ve sistematik
bir biçimde ele almak, gelifltirmek, yaymak
kararl›l›¤›ndad›r. Henüz ilk ad›mlar›nda
olan bu çal›flma gelifltikçe parti bizzat bu
çal›flmas›n sorunlar›na iliflkin olarak
de¤erlendirmelere gidecek, kitlesel bir liseli
devrimci gençlik hareketi ve örgütlenmesi
gelifltirmenin sorunlar› üzerinde ayr›ca ve
gere¤ince duracakt›r. (Kald› ki genç
komünistler halihaz›rda bas›n›m›zda bunu
parça parça yapmak yoluna da
gitmektedirler.)

Biz burada flimdilik yaln›zca bu
çal›flman›n hala da belirgin biçimde eksik
kalan, ya da daha aç›k bir ifadeyle özel bir
yönelime konu edilmeyen bir yönüne
de¤inmek istiyoruz. Bu, meslek liseleri
çal›flmas›d›r. Bu soruna geçmiflte de¤iflik
defalar dikkat çektik ve bu buna yönelik
belli pratik-örgütsel giriflimlere de yolaçt›.
Fakat her seferinde, liseli gençlik
çal›flmas›ndaki genel zay›flama ve

gerilemeye de ba¤l› olarak, bu giriflimler
anlaml› sonuçlara varamadan kesildi,
kesintiye u¤rad›. fiimdi liseli gençlik
çal›flmas›na yeni bir yüklenme içindeyiz ve
tam da bu nedele meslek liseleri
çal›flmas›na yeniden özel bir vurgu yapmak
istiyoruz. Ve bu konuda da geçmifl
de¤erlendirmelerimizde söylenenleri burada
bir kez daha yinelemekle yetinmek
istiyoruz:

“Endüstri meslek liseleri, sanayi
birimlerine kalifiye iflçi yetifltiren
kurumlard›r. ‹flsizli¤in çok büyük boyutlara
ulaflt›¤› bir ülkede, bu kalifiye genç iflçi
adaylar›, üstelik büyük sanayi birimlerinde,
nispeten daha kolay ifl bulabilecek
konumdad›rlar. Ö¤renci gençlik çal›flmam›z
bu olguyu çok daha dikkatli bir biçimde
de¤erlendirmek durumundad›r. Meslek
liselerinde bulunan genç yoldafllar›m›z›n
gençlik yay›n›m›za yans›yan
de¤erlendirmeleri, bu konudaki bilinç
aç›kl›¤›n›n göstergeleridir. Bu bilinci örgüt
çap›nda ve gençlik çal›flmam›z›n toplam›nda
genellefltirmeliyiz. Daha da önemlisi, ona
gecikmeksizin pratik bir anlam
kazand›rmal›y›z. Endüstri meslek liseleri
ö¤renci gençlik çal›flmam›z›n en önemli ve
en öncelikli alanlar›d›r, öyle olmak
durumundad›rlar. Gençlik çal›flmam›z
gecikmeksizin kendini buna göre
uyarlamak, meslek liselerini hedef alan çok
daha bilinçli ve planl› bir yönelim içine
girmek zorundad›r. Gençlik yay›n›m›z ise
bu konuda bugüne kadarki nispeten olumlu
çizgisini daha da güçlendirmelidir. Sorunu
döne döne ifllemeli, bu alandaki
deneyimleri döne döne aktarmal›, bu
yönelimi sürekli teflvik etmelidir. Bu alana
özgü propaganda materyalleri, özellikle
broflürler haz›rlanmal›, bilinçli ve yayg›n
bir da¤›t›m›n konusu yap›lmal›d›rlar....”
(Ad› geçen de¤erlendirmeden...)

***
Günümüz gençlik hareketinin durumuna,

sorunlar›na ve bu çerçevede komünist
gençli¤in görev ve sorumluluklar›na iliflkin
de¤erlendirmemizi böylece noktalam›fl
oluyoruz.

EK‹M
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Sendikal örgütlülü¤ün durumu
ve sendikal örgütlenme

faaliyetinin esaslar›
Sendikal örgütlü¤ün y›k›m›nda

bürokrasinin rolü

Türkiye’de sendikal örgütlenme son on
y›lda çok büyük bir kan kayb› yaflad›. ‹flçi
hareketinde 1987-91 yükselifl döneminin
birikimleri, ‘91 y›l›n›n hemen ard›ndan,
özellikle ‘94’te büyük bir h›z kazanan
özellefltirme sald›r›s›yla birlikte birer birer
kaybedildi. Sald›r›n›n bafll›ca hedefi
durumunda olan K‹T’lerdeki her
özellefltirmenin ard›ndan, öncelikle sendikal
örgütlülüklerin da¤›t›lmas› hedefiyle nispeten
ileri iflçiler tensikattan geçirildi. Geride
kalanlar›n bir daha belini do¤rultamamas› için
de yayg›n bir flekilde tafleronlaflt›rmalara
baflvuruldu.

Bu sald›r›n›n zemini daha önce ‘91 Körfez
Krizi bahanesiyle, o dönemin ileri ç›km›fl
öncü iflçi kufla¤›n›n biçilmesiyle döflenmiflti.
Bu kitlesel öncü iflçi k›y›m›n›n
engellenememesi, ‘94’ten itibaren gemi iyice
az›ya alan özellefltirme ve örgütsüzlefltirme
sald›r›s›n›n karfl›s›na dikilebilecek mücadele
dinamiklerini fazlas›yla tahrip etmiflti. O
dönemde mücadeleyi omuzlayabilecek
durumdaki iflçiler de sendika bürokrasisinin
oyalama, yorma, tepkilerin içini boflaltma
manevralar›na eklemlendiler. ‹stisna
say›labilecek (ve hala da mücadelelerini
sürdüren) baz› iflletmeler d›fl›nda, hiçbir yerde
sendika bürokrasisinin inisiyatifini parçalayan,
hiç de¤ilse onu kaba sat›fllardan al›koyan bir
taban inisiyatifi gelifltirilemedi. Her yenilgi
bu iflçi kesimindeki k›r›lmaya yeni k›r›lmalar
ekledi, y›lg›nl›k karakteristik bir hal ald›.

Sendika bürokrasisi ise, gerçek s›n›fsal
konumuna uygun olarak, bu tasfiye süreci
boyunca sermayeye paha biçilmez hizmetler
sundu. Bir çeliflki gibi görünse de, üzerinde

saltanat kurdu¤u sendikal örgütlülü¤ün
eritilmesinde önemli bir rol oynad›. Sendikal
örgütlülü¤ün güçten düflürülmesi ve pratikte
ifllevsizlefltirilmesi burjuvazinin izledi¤i
güncel sald›r› program› çerçevesinde
zorunluydu ve sendikal ihanet çetesi de bu
zorunlulu¤un bilinciyle hareket etti. Bu
yap›lmadan, yani s›n›f›n örgütlülü¤ü ve
dolay›s›yla direnme gücü zay›flat›lmadan,
s›n›f hareketi tekrar tekrar k›r›lmaya
u¤rat›lmadan, neo-liberal iktisadi-sosyal
sald›r›lar› hayata geçirmek kolay de¤ildi.
‘90’l› y›llar için planlanan sert sald›r›
dalgas›n›n baflar›ya ulaflabilmesi için,
öncelikle 12 Eylül’e ra¤men bir parça da olsa
aya¤a kalkabilmifl, bir tak›m siyasal ö¤eler de
içeren s›n›f hareketinin dumura u¤rat›lmas›
gerekiyordu. Örgütlülü¤ün süreklili¤i
durumunda, tabandan geliflen hareketlerin
sendika bürokrasisini aflacak bir mecraya
akmas› gibi bir tehlikeyle karfl›lafl›labilecekti.
Bunun bilincinde olan ihanet flebekesi, bu
nedenle elinden geleni ard›na koymad›, bir
parças› oldu¤u sermaye s›n›f›na hizmette
kusur etmedi.

Örgütlenme anlay›fl›nda ve örgütlülük

bilincinde yarat›lan tahribat

Sendikal örgütlülük eridikçe ve böylece
taban›n direnci k›r›ld›kça, sendika bürokratlar›
ihanet ve sat›fllarda daha da pervas›zlaflt›lar.
Örgütlenme ve örgütlülük bilincini
köreltmekte önemli baflar›lar kazand›lar. Öyle
ki, uzun dönemdir yeni sendikalaflan
iflyerlerinde bizzat sendikal örgütlenmeyi
sa¤layan öncü iflçilerin sistematik k›y›m›,
“örgütlenmenin bedeli” mant›¤›yla adetten
say›l›r hale geldi. Sendika a¤alar›, k›llar›n›
k›p›rdatmad›klar› halde iflçilerin kendili¤inden
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çabalar›yla yarat›lan örgütlülüklerin k›sa
sürelerde tasfiye edilmesini ise, sendikalar›n
güçsüzlü¤ü, dönemin zorluklar›, s›n›f›n
bilinçsizli¤i gibi argümanlar›n ard›na s›¤›nma
ars›zl›¤›yla karfl›l›yorlar.

Sendikalar›n en temel görevlerinden biri
olan sendikal e¤itim de rafa kald›r›lm›fl
durumda. Baz› sendikalar›n çeflitli
iflyerlerinden seçtikleri temsilcileri dönemsel
olarak e¤itim kamplar›na götürmeleri ise,
yaln›zca sendikalar›n o anki yönetimlerinin
kendi koltuklar›n› sa¤lama alma amac›na
hizmet ediyor. Böyle bir e¤itim iflçi
temsilcilerinin sendika bürokratlar›na
ba¤lanmalar›n› amaçl›yor ve bunu sa¤l›yor.

Art›k bir iflyerinin sendikal› olmas›ndan,
önlerine sürülen temsilcileri ve delegeleri
onaylamak d›fl›nda iflçilerin kendileriyle ilgili
hiçbir sorunda taraf olamad›¤›, asgari
sendikal bilinç düzeyinden bile yoksun
kald›¤› bir iflyeri anlafl›l›yor. Böyle oldu¤u
içindir ki, bir kez seçildikten ya da tepeden
atand›ktan sonra temsilciler y›llarca
de¤iflmiyor. Kimse o iflçinin temsilcilik
kriterlerini tafl›y›p tafl›mad›¤›yla, temsilcili¤in
hakk›n› verip veremedi¤iyle ilgilenmiyor.
Yeter ki temsilciler flube yönetimlerinin
icazeti d›fl›nda bir ad›m dahi atm›yor
olsunlar. Onlar için iflyerinin örgütlü olmas›
demek, yetkiyi elde tutacak say›da iflçinin
sendika üyesi olmas› demektir. Hak arama,
mücadele, hesap sorma bilinci geliflmifl, iflyeri
içinde bunun dayanaklar›n› yaratm›fl bir
sendikal örgütlenme onlar için ihtiyaç olmak
bir yana tehlike kayna¤›d›r. ‹flin ibret verici
bir yan› da, sol, hatta devrimcilik ad›na
konuflanlar›n da, y›llard›r baz› sendikal
mevzileri ellerinde tuttuklar› halde, iflyeri
örgütlülü¤ünü art›k yetkiyi elde tutacak
say›da iflçinin sendikaya üye olmas› olarak
görmeleridir.

Örgütlülükteki da¤›lman›n faturas›

2000 y›l›na gelinmeden tablo afla¤› yukar›
bu hale gelmiflti. Sermaye iktidar›, sendikal
ihanet flebekesinin iflçi s›n›f› üzerindeki
denetiminden ald›¤› güçle, bir yandan s›n›f›n
sendikal örgütlülü¤ünü eritip, öncülük rolünü
oynayabilecek iflçi kuflaklar›n› k›y›mdan
geçirerek s›n›f kitlelerini güçsüz ve çaresiz

bir duruma düflürürken, öte yandan da
ekonomik ve sosyal sald›r›lar›n› peyderpey
hayata geçirmifl oldu. Bu tablodan güç alan
hükümetler sald›r›n›n dozunu iyice kaç›rd›lar.
Nihayet burjuvazi, son seçimlerden ç›kan
meclis aritmeti¤i sayesinde (ve gene sendika
bürokrasisinin eflsiz hizmeti ile) kölelik
yasas›n› onaylat›p iflçi s›n›f›n›n tarihsel
kazan›mlar›n› bir ç›rp›da gaspetti¤inde bile,
s›n›f cephesinden ciddiye al›nabilir bir tepki
geliflmedi.

Sendikal örgütlenmedeki afl›r› zay›flaman›n
faturas›n› tek bafl›na sendikal› iflletmelerdeki
iflçiler ya da hedef tahtas›nda olan kamu
iflletmelerindeki örgütlü iflçiler de¤il, onlarla
birlikte tüm iflçi s›n›f› ve emekçiler
ödüyorlar. Hatta faturan›n en a¤›r bölümünü
daha çok örgütsüz iflçi kesimi ödemek
durumunda kal›yor. ‹flçi s›n›f› ve emekçi
kitlelerin a¤›r faturalar ödemesi, ‹MF
politikalar›n›n kat› bir flekilde uyguland›¤›
son y›llarda art›k süreklilik kazanm›fl
durumda.

Y›k›m politikalar›n›n etkisi, özellikle son
5 y›ld›r iflçi s›n›f› ve emekçiler taraf›ndan
derinden hissedilmektedir. Fakat s›n›f ve
emekçi kitleler bu süre zarf›nda düzeni
zorlayacak bir alternatif aray›fla
yönelemediler. Kuflkusuz bunun nedeni, ilkin
y›llard›r kitlelerin mücadele dinamiklerinde,
örgütlerinde, bilincinde yarat›lan çok boyutlu
k›r›lma ve dejenerasyon; ikinci olarak da
düzenin siyaset alan›ndaki baflar›l›
manevralar›d›r. ‹flbirlikçi büyük burjuvazi
hem sistematik bask› ve terörle sürekli
y›ld›rd›¤› iflçi-emekçi kitleleri “AB’ye üyelik,
demokratikleflme” hayallerine ba¤layabildi,
hem de ‹MF-TÜS‹AD politikalar›n› tavizsiz
uygulayabilen yeni hükümetler ç›karabildi.

‹flçi ve emekçiler y›llar›n ürünü olan tepki
birikimini, düzenin bafll›ca partilerini sand›¤a
gömerek gösterdiler. Fakat bu ortaya daha da
kötü bir parlamento bileflimi ç›kard›. Eskilerin
yerini çok daha sinsi ve sald›rgan bir yenisi
alm›fl oldu. S›n›f ve emekçi kitlelerin ezici
bölümü, düzenden bir beklentileri kalmad›¤›
halde, örgütsüzlü¤ün, bilinç ve kültür
bozulmas›n›n, yoksullu¤un, krizle terbiye
edilmifl olman›n ve özellikle devrimci
önderlikten uzakl›¤›n yaratt›¤› çaresizlikle,
sermaye iktidar›n›n ifle kofltu¤u her sahte
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alternatife geçici de olsa bir beklentiyle
yaklaflabildiler.

Yeniden güçlenen sendikal örgütlenme

e¤ilimi ve müdahaleler

Düzenin siyasal sahnedeki oyunlarda
asgari bir baflar› sergiledi¤i, yan›s›ra s›n›f›n
sendikal örgütlülü¤ünün görülmedik derecede
kan kaybetti¤i tüm bu süreçte, çal›flma
koflullar›n›n a¤›rl›¤›ndan, ücret ve hak
kay›plar›ndan bunalan örgütsüz kesimlerde
sendikal örgütlenme çabalar› hiç eksik
olmad›. Sendikalar›n halihaz›rdaki tablosuna,
iflçilerin kendili¤inden çabas›yla
gerçeklefltirdi¤i sendikal örgütlenmelerin
sendikal bürokrasinin dolays›z katk›s›yla s›kça
tasfiye edilmesine, üstüne bir de tensikatlar
yaflanmas›na ra¤men, iflçilerin iflyeri
sorunlar›ndan kaynakl› tepkilerinin geliflti¤i
her durumda baflvurduklar› ilk adres yine
sendikalar oldu. Çal›flma koflullar›n›n iyice
a¤›rlaflt›r›ld›¤›, ücret zamlar›n›n iyice
güdüklefltirildi¤i son iki y›lda, sendikal
örgütlenme e¤ilimi çok daha yayg›n ve güçlü
hale geldi.

S›n›f ve emekçi kitlelerdeki tepki birikimi,
düzenin y›k›m politikalar›n› derinlefltirmekten
baflka bir çaresinin olmamas›, sendika
bürokrasisinin sermayenin ihtiyaçlar›na yan›t
verirken kendi kuyusunu da kazmas›, böylece
sendikal mevzileri ihanet flebekesinden
temizleme olanaklar›n›n nesnel olarak artmas›
ve daha bir dizi olgu... Bütün bunlar,
iflçilerin sendikal örgütlenme e¤ilimine ve bu
yönlü çabalara bilinçli ifadeler kazand›rmaya,
bu dinami¤i do¤ru bir flekilde
de¤erlendirmeye hayati bir önem
kazand›rm›flt›r. Nitekim Partimiz bunun
bilinciyle hareket etmektedir; s›n›f
çal›flmas›nda bunun gereklerine uygun bir
konumlanma ve pratik içindedir.

Sendikal alanda sol ak›mlar›n

prati¤i

Kimi sol ak›mlar›n bu yönlü çabalar›na
tan›k olsak da, bunlar, s›n›fa sistemli ve
hedefli bir yönelimin/müdahalenin ifadesi
de¤ildir. Burada yaln›zca liberal-reformist
ak›m için bir kay›t düflülebilir. Fakat o da

dahil s›n›f içinde çal›flma yürüten küçük-
burjuva ak›mlar, bir tak›m sendikal
mevzilerde yaflam alan› bulabilmelerine ve
toplam›nda daha fazla olana¤a sahip
olmalar›na ra¤men, sendikal bürokrasiyi
zorlayacak, onun karfl›s›na dikilecek bir
örgütlenme prati¤inden yoksundurlar. Zira
sendikal örgütlenme çizgileri, bürokratlar›n
örgütlülük anlay›fl›yla büyük oranda
örtüflmektedir. Bu anlay›fl, yukar›da da
belirtildi¤i gibi, iflçilerin sendikal ve siyasal
e¤itimi/bilinçlendirilmesine dayal› bir
örgütlenmeyi de¤il, yetkiyi elde tutabilecek
say›da iflçinin üyelik konusunda ikna
edilmesini esas al›r. Say›s›z deneyimin de
gösterdi¤i gibi, bu tür bir sendikalaflma, ya
iflçi k›y›m› baflta olmak üzere ilk sald›r›lar
karfl›s›nda kolay çözülmelerle sonuçlan›yor,
ya da e¤er baflar›ya ulaflm›flsa sendikal
bürokrasinin denetim alan›n› ve konumunu
güçlendiriyor. Küçük-burjuva ak›mlar
tesadüfen iflin bir parças› iseler, baflar›dan
paylar›na düflen, sendikal bürokrasi zemininde
ilkesiz flörtler oluyor.

Komünistlerin sendikal örgütlenme
faaliyeti, s›n›f›n ve sendikalar›n verili
tablosunun yan›s›ra, bütün bu olgular› da
dikkate alacakt›r. Kuflkusuz bu faaliyet,
taban›n örgütlü gücünü yarat›p sendikalar›
ihanet flebekesinden temizlemek üzerine
oturmal›d›r. Edilgen bir konumda da olsalar
bu flebekeye eklemlenmifl sol yaftal› ara
kademe sendika bürokratlar› da bu
hesaplaflman›n hedefidirler. Bu bilinçle
hareket edilmedi¤i, ilerici yanlar tafl›yorlar
diye bürokratik mekanizmada yer tutan baz›
sendikac›lara yönelik iyimser beklentiler
içinde olundu¤u durumda, emeklerin bofla
gitmesi kaç›n›lmaz olmaktad›r.

Sözkonusu sendikac›lara en do¤ru
yaklafl›m, ba¤›ms›z ve s›n›f taban›na dayal›
bir devrimci sendikal ve siyasal faaliyet
üzerinden bas›nç yaratmak, böylece onlar›
s›n›f mücadelesi yönünde bir tak›m ifller
yapmak zorunda b›rakmakt›r. Siyasal s›n›f
çal›flmam›z›n hissedilir bir geliflme düzeyi
yakalad›¤› alanlarda, aç›ktan ihanet edenler
d›fl›nda kalan sendikac›lar bizi dikkate almak
zorunda kalmaktad›rlar. Komünistlere karfl›
birçok alanda gericilik yapanlar bile, bir
parça istikrarl› ve hedefli bir s›n›f
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çal›flmam›z›n oldu¤u yerlerde aç›ktan gericilik
yapamaz duruma gelmektedirler.

Sendikal örgütlenme faaliyetinin

temel noktalar›

Sendikal faaliyette tümüyle kendi
gücümüze, kendi örgütlenme politikalar›m›za
güvenmek durumunday›z. Burada elbette
örgütlenmeyi kendi inisiyatifimizle bafllatma
olana¤› olan iflyerlerinden söz ediyoruz. Bu
tür iflyerlerinde, tabanda az çok kararl› ve
sa¤lam bir örgütlenme yaratmadan, mevcut
sendikal yönetimleri ifle bulaflt›rmamal›y›z.
Öylesine ki, sendikac›lar›n karfl›s›na ancak
patronlar›n faaliyetten haberdar olmas›nda bir
çekincemizin kalmayaca¤› aflamada
ç›k›lmal›y›z.

Elbette bu düzeyi ancak yo¤un bir emek
ve ›srarl› bir çabayla yaratabiliriz. Bunun
kal›c› bir kazan›mla sonuçlanmas› biraz da
faaliyete konu edilen iflyerinin durumuna
ba¤l›d›r. Bugün içerden çal›flma imkan›m›z›n
oldu¤u, kap›s›na kolay kolay kilit
vurulamayacak iflletmelerde, nesnel olarak
sendikal örgütlenme faaliyeti bafllatma
imkan›m›z az ya da çok vard›r. Süreci daha
h›zl› hale getirse de illa tepkilerin d›fla
vurdu¤u dönemleri (iflyerindeki çeflitli
uygulama ve dayatmalardan, ücret
zamlar›ndan vb. kaynakl›) beklemek
gerekmiyor.

Olumlu ve olumsuz deneyimlerden yola
ç›karak genel hatlar›yla bir sendikal
örgütlenme faaliyetinin çerçevesini flöyle
kurabiliriz:

‹çerde çal›fl›yorsak, yaslanabilece¤imiz
güvenilir ilk iliflkiler üzerinden bir iflyeri
komitesi oluflturmaya çal›flmal›y›z. Fabrikan›n
ve iflçilerin dikkatlice izlenmesi, imkanlar
konusunda belli bir fikir oluflturacakt›r.
Örne¤in çal›flma sistemi nas›l kurulmufl, tek
tek bölüm ve bantlar›n yap›s›, her bölüm ya
da bantta çal›flan iflçilerin say›s› ve mümkün
oldu¤u kadar ayr›nt›l› özellikleri, iflçi
kümeleflmeleri, bölümlerde, bantlarda ve
gruplarda öne ç›kan iflçiler, bunlardan iflçiler
içerisinde itibar› ve güvenilirlikleri tart›flmas›z
olanlar, sendikal çal›flman›n sorumlulu¤unu
omuzlayabilecekler vb.’nin belirlenmesi
gerekir.

Komitenin mümkünse her bölümden iflçiyi
içermesi önemlidir, daha ifllevli hale gelmesi
ayn› zamanda buna ba¤l›d›r. Bu iflçileri
dikkatli bir araflt›rma ve gözlemle saptay›p,
tan›flm›yor olsak bile mutlaka ba¤ kurarak
çal›flmaya dahil edebilmeliyiz. Onlar› ikna
edip bir ekip haline getirir getirmez, her
bölümün kendi içinde, güven kriterini de
hesaba katarak, küçük iflçi gruplar›yla
toplant›lara geçebiliriz. Bu toplant›lar yaln›zca
sendikaya üyelik için ikna amaçl› de¤il, temel
sorunlarda e¤itim içerikli de olmal›d›r. Bu
çal›flmada belli bir mesafe ald›ktan sonra,
farkl› bölümlerden iflçilerin kat›laca¤› daha
kitlesel toplant›lar yapabiliriz. Bu toplant›lar,
iflçiler aras›nda güvenin güçlendirildi¤i,
birli¤in pekifltirildi¤i, olas› sorunlar karfl›s›nda
ortak hareket etmenin güvenceye al›nd›¤›,
iflçilerin ezici ço¤unlu¤unun sendikaya
haz›rland›¤› bir aflaman›n ifadesi olacakt›r.

Örgütlenme sürecindeki

e¤itimin önemi

Çal›flman›n aç›k hale gelmesinin sak›ncal›
olmaktan ç›kt›¤› aflamaya, iflçilerin ana
gövdesinin patronlar ve sömürü düzeni
konusunda oldu¤u kadar, sendika bürokrasi,
sendikalar›n durumu vb. konularda da
yeterince bilinçlendirilmesi üzerine oturan bir
iç örgütlülü¤ün yarat›lmas›yla ulafl›labilir. ‹ç
örgütlenme ancak iflçilerin daha ilk
süreçlerden itibaren kolay k›r›lamayacak
direnifllere haz›rlanmas›yla güçlendirilebilir.
‹flçilerde, hem temelde yaslanacaklar› gücün
kendi özgüçleri oldu¤u, hem de örgütlenmeyi
baflarman›n ve hak kazanman›n yolunun
üretimi durdurabilecek bir kararl›l›kla hareket
etmekten geçti¤i bilinci, çal›flman›n bafl›ndan
itibaren ad›m ad›m gelifltirilmelidir.

Yaln›zca bu kadar› bile, sendikal çal›flmada
iflçilere yönelik çok yönlü e¤itimin ihmal
edilmeyecek bir temel görev oldu¤unu
anlatmaktad›r. Deneyimlerin de gösterdi¤i gibi,
bunun ihmal edildi¤i yerlerde, içerde ne kadar
güçlü görünürsek görünelim, gerek patronun
sald›r›lar›, gerekse sendika bürokrasisi
karfl›s›nda yeterince haz›rl›kl› de¤iliz demektir.
‹flçilere güven veren bir çal›flma kapasitesi
sergilemeye bafllar bafllamaz, iflçilerdeki
ö¤renme iste¤i genel bir hal almaktad›r.

Aral›k  2004  EK‹M  19



Zaman›nda ve yerinde de¤erlendirmedi¤imiz
bir durumda, bu iste¤i süreklilefltirme ve
yayma f›rsat›n› da büyük oranda kaç›rm›fl
oluruz. Gerçek bir taban örgütlenmesine
dayanmadan sendikalafl›lan, dolay›s›yla
inisiyatifin kolay›ndan bürokratlara geçti¤i
yerlerde, iflçilerdeki ilginin h›zla zay›flad›¤›n›
ya da bizzat sendikac›lar taraf›ndan bilinçli bir
flekilde k›r›ld›¤›n› say›s›z deneyimden
biliyoruz. Demek oluyor ki, verili koflullarda
örgütlenme süreci, iflçilerin sendikal ve siyasal
müdahalemize yan›t verecekleri en elveriflli
dönemdir. Bunu zaman›nda ve gere¤ince
de¤erlendirmek, müdahalenin karfl›l›k
bulmas›n› sa¤layacak, belli bir istikrara ve
güvenceye kavuflturacakt›r.

Yine örgütlenme süreci iflçileri devrimci
ajitasyon-propaganda ve örgütlenmeye de aç›k
hale getirmektedir. Genel kitle aç›s›ndan
s›n›rlar› olsa bile, faaliyetin öznesi haline
gelenler/getirilebilenler aç›s›ndan durum
böyledir. Daha iflin bafl›nda dikkatleri ileri
ç›kan böylesi iflçilere odaklamak, onlar› daha
ileri düzeyde kazanmaya çal›flmak, giderek

örgütlü bir parti birimi yaratmak,
çal›flmam›z›n en önemli kazan›m› ve en
sa¤lam güvencesi olacakt›r. Bir sendikal
çal›flmay› etkili bir devrimci siyasal
çal›flmayla içiçe örmek ne denli hayatiyse, bu
ayn› çal›flma içerisinde ad›m ad›m parti
örgütünün çekirdeklerini oluflturmak da o
denli önemlidir. Bu, Partimiz için temel
önemde bir stratejik sorundur. Neticede
sendikal çal›flman›n önemine çubuk
bükülmesinin gerisinde de, temelde, sendikal
örgütlenme faaliyetinin s›n›f hareketini
gelifltirip devrimcilefltirme ve öncü kesimini
partiye kazanma stratejik hedefi aç›s›ndan
önemli imkanlar bar›nd›rmas› yatmaktad›r.

Bir kez daha vurgulayal›m ki, bir
fabrikan›n ya da iflyerinin siyasal s›n›f
çal›flmam›zda bir mevzi haline getirilmesi,
böylesi mevzilerden al›nan politik ve örgütsel
güçle sendikalar›n ihanet çetelerinden
temizlenip s›n›f savafl›m›n›n etkili silahlar›na
dönüfltürülmesi, partinin stratejik hedeflerine
s›k› s›k›ya ba¤l›, çok yönlü, sistematik ve
istikrarl› bir çaban›n ürünü olabilir ancak.
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ölçüsünde olanakl› olabilir ancak. Bu
baflar›labildi¤i ölçüde ise parti art›k s›n›flar
mücadelesi sahnesinde, yani toplum
düzeyinde gerçek bir güç ve taraf haline
gelir. Ba¤›ms›z s›n›f politikas› ve prati¤i de
esasta s›n›f zemininde bir konumlanma ve
buna ba¤l› olarak toplum çap›nda sözünü
güçlü biçimde söyleyebilme ölçüsünde gerçek
anlam›na kavuflur.

Partimiz gündelik çal›flmas›nda ve
elbetteki her yo¤unlaflm›fl kampanyas›
boyunca bu gerçeklerin bilinciyle hareket
etmek, pratik yönelimi ve tercihlerinde bunu
esas almak zorundad›r. Bu aç›dan partimizin
en büyük üstünlü¤ü, k›sa vadeli beklentilere
dayal› kendili¤inden bir sürükleniflten özenle
uzak durarak, stratejik ilke ve önceliklerinin
gereklerine kat› bir ba¤l›l›k içerisinde
olmas›d›r. Tüm sorun, parti örgütlerinin her
düzeyde ve tüm alanlarda gündelik olarak da
bunun gereklerini titizlikle gözetmesidir.

Dolay›s›yla, bugün yap›lmas› gereken, bu

davran›fl tarz›n› tüm parti örgütüne hakim
hale getirebilmektir. Yaflanan zay›fl›klar›n
temelinde kadrolaflma ve kavray›fla dayal›
sorunlar olmakla birlikte, bu sorunlar›n
çözümü, mevcut güç ve imkanlar›m›z›n uzun
vadeli bir planlamayla s›n›f çal›flmas›
do¤rultusunda seferber edebilmek ölçüsünde
mümkündür. Bu yönde yap›lm›fl ilk merkezi
müdahalelerden itibaren bunun alt› özellikle
çizilmifl, güç ve imkanlar›m›z s›n›f hareketine
yönelik belirlenmifl hedeflere do¤rultusunda
bir yüklenme yapabilecek biçimde
konumland›r›lmas›, sonuç al›c› bir hareket
plan›na ba¤lanmas›n›n önemine iflaret
edilmifltir.

Son olarak bir kez daha hat›rlatal›m ki,
bunu baflarmak zorunday›z. Çünkü, zaaf ve
yetersizliklerimizle bafla ç›kabilmek
bak›m›ndan oldu¤u kadar, devrimci s›n›f
mücadelesinde gerçek bir ilerlemeyi
gerçeklefltirmek bak›m›ndan da bu alanda
al›ncak mesafe hayati bir önem tafl›maktad›r.

(Bafltaraf› s.22'de)
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S›n›f çal›flmas›
ve politik mücadele

D. Y›lmaz
“Bugün partiye güçlendirmek, öncelikle

onun s›n›fla devrimci temellere dayal› tarihi
birleflmesinde güncel mesafeler almak
demektir. Partiyi, çal›flma ve mücadele
ekseni, kitle taban›, örgütsel zemin, kadro
bileflimi vb. aç›lardan s›n›fa dayal› bir
siyasal güç haline getirmek demektir. Gerçek
bir devrimci proleter s›n›f partisi haline
gelmenin ancak bununla olanakl›
olabilece¤ini bir an için bile unutmamak
durumunday›z.” (Partiyi Her Alanda ve Her
Aç›dan Güçlendirmek ‹çin!, Ekim, say›:231)

Partimiz uzun bir dönemdir etkili bir
s›n›f çal›flmas› yürütebilme kararl›l›¤›ndad›r
ve bu do¤rultuda önemli ad›mlar atm›fl
bulunmaktad›r. Bu ad›mlara ba¤l› olarak s›n›f
içerisinde önemli güç ve mevziler kazanma
imkanlar›na sahiptir. Ancak s›n›f çal›flmas›
alan› yer yer hala da yeterince hedefli bir
yüklenmeye konu edilebilmifl de¤ildir.
Özellikle kampanya dönemlerinde görüldü¤ü
üzere, sürmekte olan kampanyay› s›n›f
çal›flmas› ekseninde yo¤unlaflt›rman›n belli
zorluklar› nedeniyle, pratikte ilgi önemli
ölçüde baflka alanlara yönelebilmektedir.

Parti önderli¤inin s›n›f çal›flmas›nda
yo¤unlaflman›n ilkesel ve stratejik önemini
özellikle vurgulmas›na ve kampanyalara
iliflkin temel de¤erlendirmelerde, kampanya
çal›flmalar›nda temel hedef alan›n›n s›n›f
hareketi oldu¤unun döne döne belirtilmesine
ra¤men, bu alandaki zay›fl›k belli ölçülerde
sürmektedir. Elbette bu durum, s›n›f
çal›flmas›nda bir gerilemeden çok, hedeflenen
türden bir yo¤unlaflma ve yüklenmenin
gere¤ince baflar›lamam›fl oldu¤unu
anlatmaktad›r. Birbirini izleyen kampanya
süreçleri, bu sorunun üzerinde durmay›
özellikle gerektirmektedir.

Kampanya dönemleri, toplum ölçüsünde
politika yapma imkanlar›n›n artt›¤› özel
yüklenme dönemleriyse e¤er, bu dönemlerde

stratejik önceli¤imiz olan s›n›f dönük hedefli
çal›flmada ortaya ç›kan zay›fl›klar›n üzerinde
önemle durmam›z gerekmektedir. Güçlü bir
politik atmosferin olufltu¤u böylesi
dönemlerde s›n›f ve üretim alanlar› d›fl›nda
örgütlenmifl bir çal›flma, genel planda geçici
etkiler yaratsa bile kal›c› kazan›mlar
sa¤layamayacakt›r. Kald› ki toplumun en
dinamik gücü olarak iflçi s›n›f› üzerinde
yo¤unlaflt›r›lm›fl bir siyasal çal›flma, bizzat
yürütülen kampanyan›n siyasal hedefleri
bak›m›ndan da amaca en uygun bir tercih
olacakt›r.

Bu gerçek partimizin kendi stratejik
önemdeki ihtiyaçlar›yla da örtüflmektedir.
Partimiz politik mücadelede ancak kendi s›n›f
dayanaklar›yla bulufltu¤u ve birleflti¤i ölçüde
güç ve etkinlik kazanabilir. Bu böyleyse e¤er,
bundan, siyasal çal›flmada çok özel
yo¤unlaflma demek olan kampanyalar
döneminde s›n›f çal›flmas›na özellikle
yüklenmemiz gerekti¤i sonucu kendili¤inden
ç›kar. Kampanya dönemlerinde güç ve
imkanlar belli bir plan dahilinde s›n›f
alan›nda yo¤unlaflt›r›ld›¤› durumda ola¤an
dönemlerin ötesinde sonuçlar almak
mümkünken, tersinden bunu baflaramamam›z
ise önemli imkanlar›n yitirilmesi anlam›na
gelmektedir.

Bu zay›fl›klara karfl› etkili önlemler
almak, bugün gerek partinin yeni bir s›çrama
yapabilmesi, gerekse genel s›n›f
mücadelesinin ihtiyaçlar› bak›m›ndan özel bir
önem tafl›maktad›r. Giriflte aktard›¤›m›z
merkezi de¤erlendirme, konumuzla ba¤lant›l›
temel önemde bir baflka gerçe¤i de flöyle
ifade etmektedir:

“Parti iflçi s›n›f› hareketiyle belli bir
düzeyde devrimci bir birleflmeyi baflard›¤›, bu
tarihsel de¤erdeki baflar›ya ulaflt›¤› andan
itibarendir ki, sosyalist sol ve devrimcilik
ad›na Türkiye’de yeni bir dönem gerçek
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anlamda bafllam›fl olacakt›r. ‹flçi s›n›f›
devrimcili¤inin sosyalist sol ve devrimcilik
ad›na Türkiye’nin yeni dönemine egemenli¤i
de ancak bu noktadan sonra kesinlik
kazanabilecektir.”

Siyasal geliflmelerin “Türkiye’nin yeni
dönemi”ni temel hatlar›yla belirginlefltirdi¤i
bir dönemde, iflçi s›n›f› devrimcilerinin hala
da s›n›f hareketiyle belli düzeyde bir
devrimci birleflmeyi sa¤layamam›fl olmas›,
yaflanan zay›fl›klara ayr› bir önem
kazand›rmaktad›r. Böyle bir tabloda do¤al
olarak, sosyalist sol ve devrimcilik ad›na
küçük-burjuva çevreler zaafl› görüfl ve
pratiklerine karfl›n siyaset alan›nda
varolabilmekte, varl›klar›yla s›n›f hareketi ile
sosyalist hareket aras›nda yeni engeller
oluflturmaktad›rlar. Parti ile s›n›f hareketi
aras›ndaki devrimci birleflme ihtiyac›na
buradan da bakmak durumunday›z.

Halkç› ak›mlar›n, politik çal›flma ve
örgütlenme plan›nda kendili¤indencili¤i
biliniyor. Toplum çap›nda politika yapmada
içerisine düfltükleri iddias›zl›kla birlikte bu
yap›sal zay›fl›k onlar›, reformizmle
aralar›ndaki ilkesel-politik ayr›mlar› giderek
gözard› etmeye yöneltmekte, bu ise
reformizm taraf›ndan yedeklenmelerini
kolaylaflt›rmaktad›r. Seçimler döneminde bu
böyle yaflanm›flt›. 1 May›s ve özellikle NATO
kampanyas› döneminde bunun çok daha ince
biçimlerde yafland›¤›n› gördük. Öyle ki, bu
ak›mlardan baz›lar›, politik süreçlerde
kolayl›kla ve belli bir uyumla bir arada
olabildikleri reformist ak›mlar ile sendikal
bürokrasiye karfl› elefltirilerini art›k salt bir
tak›m teknik ve pratik sorunlara indirger hale
gelmifllerdir. Reformizme bu yak›nlaflma ve
birlikte ifl yapmada bu rahats›z edici uyum,
do¤al olarak reformizmi güçlendirmekte ve
bu ak›mlar›n devrimci duyarl›l›klar›n› iyiden
iyiye erozyona u¤ratmaktad›r. Devrimci
düflünce ve de¤erlerden hepten koptuklar›
halde reformist ak›mlar›n son y›llarda
küstahl›¤a varan bir rahatl›k içinde hareket
etmelerinde, baz› devrimci gruplar›n onlara
bu ölçüsüz yedeklenmesinin de kuflkusuz
önemli bir pay› vard›r.

Sendika bürokrasisi ise politik mücadele
düzleminde bir tak›m ileri söylem ve
ç›k›fllarla (D‹SK’in son 1 May›s manevras›

bunun bir örne¤idir), özellikle ileri ve öncü
iflçi ve emekçilerin sendikal cephede birikmifl
tepkilerini yumuflatmaya çal›fl›yor. Yak›n
dönemde yaflanan bir dizi örnek, sendikal
bürokrasinin böyle dönemlerden soluk alarak
ç›kt›¤›n› gösteriyor.

Sendika bürokrasisinin bu tutumunu son 1
May›s’›n yan›s›ra NATO karfl›t› kampanya
flahs›nda da somutlayabiliriz. NATO’nun
emperyalist ç›karlar› güvencelemede etkili bir
ayg›t› oldu¤u, emperyalistlerin dünya çap›nda
iflçi ve emekçileri kölelefltirmek ve ya¤may›
sorunsuz sürdürebilmek için kulland›¤›, ‹MF
taraf›ndan dayat›lan genel ekonomik ve sosyal
y›k›m sald›r›lar›n›n önünün NATO türü
politik-askeri oluflumlarla aç›ld›¤› bilinir.
Sorun birçok siyasal ve sendikal çevre
taraf›ndan bu biçimde de konulur. Ancak
pratik tutuma gelindi¤inde, örne¤in D‹SK
kölelik yasalar›n›n alt›na imza atar, iflyerleri
ölçe¤inde esnek çal›flman›n orta¤› olur,
sefalet ücretlerine kriz bahanesiyle onay verir.
KESK emperyalizmin bir dayatmas› olan
“Kamu yönetimi reformu”na karfl› pratikte
neredeyse tümüyle hareketsiz kal›r. Fakat her
iki konfederasyon ifl genel NATO karfl›tl›¤›na
gelince ateflli ç›k›fllar yapmak yoluna gider ve
böylece, kendi somut sorumluluk alanlar›nda
suça varan olumsuz icraatlar›n› örtüp
unutturmaya çal›fl›rlar.

Bu siyasal ve sendikal tablo, reformizme
ve halkç› ak›mlara karfl› ideolojik-politik
mücadelenin kesintisiz sürdürülmesi kadar,
sendikal bürokrasinin çizgi ve prati¤iyle
hesaplaflma zorunlulu¤unu ortaya
koymaktad›r. Elbette bu mücadelenin
sonuçlar›na ulaflabilmesi s›n›f çal›flmas›nda
ciddi bir mesafe almak ölçüsünde olanakl›d›r.
Parti, siyaset alan›nda ideolojik-siyasal
gücüne dayanarak devrimci s›n›f›n temsilcisi
olarak tuttu¤u yeri, ancak böylelikle
sa¤lamlaflt›racak ve toplum çap›nda gerçek bir
maddi güç haline gelebilecektir.

Partimizin s›n›f temsiliyeti iddias›, sadece
ideolojik-programatik konum üzerinden de¤il,
fakat bizzat s›n›f kitleleri içinde kazand›¤›
politik ve örgütsel varl›k üzerinden de
yans›yabilmek durumundad›r. Bu ise parti
çizgisini s›n›f içinde ete-kemi¤e büründürmek,
s›n›f eksenli bir çal›flma ve mücadele
çizgisini baflar›yla hayata geçirebilmek

(Devam› s.20'de)
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Esenyurt-K›raç...

Yerel seçimler sonras› döneme
dair gözlemler

Bir iflçi havzas› olan bölgemizde yerel
seçimler sonras› döneme geçmeden önce
seçim sonuçlar›na iliflkin tabloya k›saca
de¤inmekte fayda var. Seçimlerde
Büyükçekmece ve Gürp›nar’›n ANAP’l›
belediye baflkanlar› koltuklar›n› korurken,
Avc›lar’›n DSP’li belediye baflkan› bu sefer
CHP’den aday olarak seçildi. Bunun d›fl›nda
Esenyurt, K›raç, Yakuplu, ve Tepecik
belediyelerinin koltuklar›na AKP’li yeni
baflkanlar oturdu.

Yerel seçimlere kat›l›m oran› ise geçen
y›llara göre bölge toplam›nda önemli bir
düflüfl gösterdi. Esenyurt bu düflüflten pek
etkilenmese de, di¤er belde belediyelerinde
seçime kat›l›m oldukça düfltü. Esenyurt’ta
kat›l›m oran› geçmifl seçimlerdeki yüzde
80’lik düzeyini korurken, K›raç’ta ‘94 y›l›nda
yüzde 91 olan kat›l›m oran› ‘99’da yüzde
79’a, son seçimlerde ise yüzde 72’ye
gerilemifltir. K›raç, seçimlerde birçok düzen
partisinin (bu arada reformist Blok’un da) en
fazla yüklendi¤i bir yer olmas›na ra¤men bu,
düflük kat›l›m sonucunu de¤ifltirmemifltir.
Yine Haramidere, Bak›r ve Pirinççiler,
Mermerciler ve Birlik sanayi siteleri ile çok
say›da fabrikan›n yan› s›ra, ambarl› liman› ve
Aygaz dolum tesislerini de içinde bar›nd›ran
Yakuplu beldesinde ‘94’de yüzde 83 olan
seçime kat›l›m oran›, ‘99’da yüzde 54’e, son
seçimlerde ise yüzde 53’e geriledi. Ayn›
gerileme, ‘94’de yüzde 86, ‘99’da yüzde 78
olan kat›l›m oran›n›n son seçimlerde yüzde
66’ya düflmesiyle Avc›lar’da da yafland›.
Büyükçekmece, Gürp›nar ve Tepecik için de
benzer bir durum söz konusu.
Büyükçekmece’de seçime kat›l›m oran› ‘94’de
yüzde 77, ‘99’da yüzde 65, son seçimlerde
ise yüzde 58 olmufltur. Gürp›nar’da ‘94’de
yüzde 85, ‘99’da yüzde 68 olan kat›l›m oran›
bu seçimde yüzde 56’ya düfltü. Tepecik’de de

‘94’de yüzde 91, ‘99’da yüzde 83 olan
kat›l›m oran› 2004 yerel seçimlerinde yüzde
71’de kald›.

Özetle; son üç seçimin sonuçlar› göz
önüne al›nd›¤›nda, Esenyurt’ta de¤iflmeyen ve
nispeten yüksek kalan seçime kat›l›m oran›
K›raç, Avc›lar, Büyükçekmece ve Tepecik’te
yüzde 20, Yakuplu’da ise yüzde 30 oran›nda
düflmüfltür.

 Düzen partilerinin yo¤un ilgisi ve

emekçilerin artan ilgisizli¤i

 Büyük k›sm› henüz imara yeni yeni
aç›ld›¤› içindir ki, bölge yerel seçimlerde
düzen partilerinin yo¤un ilgisine konu oldu.
Belediye baflkanl›¤› adayl›¤› için düzen
partilerine baflvuranlar›n say›s› bu nedenle
ülke ortalamas›n›n üzerindedir. Adayl›k için
yap›lan baflvurularda ise bölgedeki fabrika
patronlar› bafl› çekti. ‹mar rant›n›n kokusu
düzen partilerinin ve adaylar›n›n k›yas›ya bir
rekabete giriflmesine yolaçt›. Kaz gelecek
yerden tavuk esirgenmez misali, kömür, tak›m
elbise, para, alt›n, erzak da¤›t›m›ndan lüks
lokantalarda yemekli toplant›lara kadar bir
dizi rüflvet da¤›tarak kesenin a¤z›n› iyice
açt›lar. Ancak tüm bunlar iflçi ve emekçilerin
seçimlere kat›l›m oran›n›n düflmesine engel
olamad›.

Son üç seçimin kat›l›m oranlar›na
bak›ld›¤›nda, bölgede yerel seçimlere
emekçilerin ilgisinin giderek zay›flad›¤› çok
aç›k bir flekilde görülüyor. Bunun nedenleri
ise emekçilerin yaflamlar›n›n her geçen gün
daha fazla y›k›ma u¤rat›lmas›nda, içine
itildikleri, iflsizlik, açl›k ve sefalet gerçe¤inde
yat›yor.

Büyükçekmece ve Avc›lar’›n merkezi
d›flta tutuldu¤unda, bölgenin geriye kalan›
yo¤un olarak iflçi ve emekçilerin yaflad›¤›
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yerlerdir. Buralar ayn› zamanda yüzlerce
fabrikan›n yer ald›¤› ve onbinlerce iflçinin
çal›flt›¤› önemli bir sanayi bölgesidir. Bu
sanayi havzas› büyük oranda son 10-15 y›l
içerisinde oluflmufltur. ‹stanbul merkezinin
d›fl›nda kald›¤›ndan merkezdeki kimi
imkanlardan da yoksundur. Bölgede yol ve
kanalizasyon baflta olmak üzere temel altyap›
hizmetleri son derece yetersizdir. Fabrika
at›klar›n›n boflalt›ld›¤› mikrop saçan dereler
evlerin kap›s›n›n önünden ak›yor. K›fl›n
sokaklar çamur deryas›ndan geçilmiyor.

Bir sanayi havzas› olmas›na ra¤men
iflsizlik oran› yüksektir. ‹rili ufakl› yüzlerce
fabrika bulunsa da sendikal› olan fabrika
say›s› parmakla say›lacak kadar azd›r. Birçok
fabrikada ücretler, genelde asgari ücret
düzeyindedir. Sigortas›z, kay›t d›fl› çal›flt›rma
son derece yayg›n bir uygulamad›r. Sosyal
haklar›n ise ço¤u yerde sözü bile edilmiyor.
Çal›flma saatleri 14 saate kadar ç›kabildi¤i
gibi bir de zorunlu fazla mesailer dayat›l›yor.
Yine kölelik yasas›n›n maddeleri birçok
iflyerinde hayata geçirilmifl durumda.

Y›llard›r her seçim döneminde verilen
vaatlere ra¤men de¤iflmeyen bu tablo,
seçimlere kat›l›m oran›ndaki sürekli düflüflü
de aç›klamaktad›r. Ancak bu politik bir
yönlendiricili¤in ya da bilinçli, örgütlü bir
tutumun ürünü de¤il, fakat tümüyle
kendili¤inden bir tutumdur. ‹flçi ve emekçileri
sand›¤a gitmeyerek bu tutumu almaya iten
temel etken yaflad›klar› ac› deneyimlerdir.
Sermaye düzeninde seçimlerin bir aldatmaca
oldu¤unu hissetmeleri ve düzen partilerinin
gerçek yüzünü görmeleri ço¤u yerde bu
deneyimlerin ürünüdür. Kuflkusuz bu
durumda olanlar henüz iflçi ve emekçilerin
s›n›rl› bir kesimini oluflturuyor. Geriye kalan
ço¤unluk ise ister ehveni-fler ikilemiyle olsun,
ister, da¤›t›lan rüflvetler üzerinden olsun,
isterse feodal iliflkiler, hemflericilik vb
üzerinden olsun, sonuçta seçim oyunun bir
parças› olmakta, sand›¤a giderek düzen
partilerinden herhangi birine oyunu
atmaktad›r. Dolay›s›yla bölgenin iflçi ve
emekçileri büyük oranda sermaye düzeninin
denetimi alt›ndad›r.

Biz burada bunun nedenlerinden ziyade
seçim sonras› bölgedeki duruma de¤inmek
istiyoruz.

Seçim çözüm olmad›;

yaralar kanamaya devam ediyor

Düzen partileri aras›ndaki bir seçimin
anlams›zl›¤›, yaflananlar üzerinden bir kez
daha ortaya ç›kt›. Yerel seçimlerde dile
getirilen vaatlere ra¤men iflçi emekçilerin
yaflam›nda herhangi olumlu bir düzelmeden
söz etmek mümkün de¤il. Bölge
emekçilerinin çal›flma ve yaflam koflullar›na
iliflkin yukar›da k›saca sundu¤umuz tablo
oldu¤u yerde duruyor. Bir milyonun üzerinde
olan bölge nüfusunun büyük bir bölümü
yaflam›n› bu koflullar alt›nda sürdürmeye
çal›fl›yor. Kapitalist y›k›m karfl›s›nda örgütlü
bir flekilde devrimci s›n›f mücadelesi yolu
tutulmad›¤› sürece de derin bir çaresizlik hali
egemen oluyor.

Yaflanan çaresizlik ve umutsuzluk,
yozlaflman›n, ahlaki ve kültürel çürümenin de
zeminini döflüyor. Emniyetin verilerine göre
bölge ‹stanbul’da adli suç oran›n›n en yüksek
oldu¤u yerdir. Uyuflturucu kullan›m›, h›rs›zl›k,
gasp, fuhufl giderek yayg›nlaflmaktad›r.
‹flsizlik, kölece çal›flma koflullar›, sefalet
içinde bir yaflam, özellikle de gençleri bu
yollara iten nedenlerin bafl›nda geliyor. Yol
kenarlar›nda giderek daha fazla kad›n
bedenini sat›fla ç›kar›yor. Gençlerin,
çocuklar›n zamanlar›n› harcad›klar› ‹nternet
kafeler, genelde 8 ile 20 yafl aras› gençlerle
dolup tafl›yor. Buralar bilgi kaynaklar›na
ulafl›m›n, e¤itici faaliyetlerin arac›
olabilecekken fliddet içerikli oyunlar›n
oynad›¤›, porno sitelerinin ziyaret edildi¤i
batakl›klar haline dönüflmüfl durumda.
Birahane ve gazinolar sokak aralar›na kadar
yay›l›yor. Kahveler iflsizlerle dolu ve bir
ço¤u da kumarhaneden farks›z.

Elbette tüm bunlar ne belediye
yönetimlerinin, ne kolluk kuvvetlerinin, ne de
devletin ilgili flu veya bu kurumunun
umursad›¤› sorunlar. Onlar bunlara çözüm
olmak bir yana bizzat çeflitli kolayl›klar
sa¤layarak, ya da en iyi ihtimalle görmezden
gelerek önünü aç›p desteklemektedirler.
Örne¤in Esenyurt belediyesinin müzik, kültür-
sanat ve meslek edinme alanlar›nda 20’ye
yak›n dalda verdi¤i ve 1300 ö¤rencinin
kat›ld›¤› kurslardan birço¤u seçim sonras›nda
ya kapat›ld› ya da ifllevsiz hale getirildi.
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Bugün sadece 33 ö¤renci bu kurslara
kat›l›yor. Eski belediye baflkan› Gürbüz
Çapan yönetimi, bir tak›m kültürel etkinlikleri
ve kurslar› sol bir imaj yaratma ve böylece
halk› belediye yönetiminin etki ve denetimde
tutman›n bir arac› olarak kullan›yor; bu arada
bunlarla yolsuzluklar›, kirli ç›kar iliflkilerini
perdelemeye çal›fl›yordu. Fakat sorunun bir
yan› böyle olsa da, öte yandan bu türden
etkinlikler halk›n kültürel gelifliminin de
önünü açma, yaflanan dejenerasyonun
etkilerinden bir parça olsun uzaklaflt›rma gibi
bir ifllevi de az çok yerine getiriyordu.

Belli aral›klarda bas›na yans›d›¤› gibi
bölge, konteyn›r dolusu silah›n, yada fabrika
ve depolarda yakalanan tonlarca
uyuflturucunun üretim ve sevk›yat merkezi
durumunda. Bu düzeyde bir kaçakç›l›¤›n yerel
ve merkezi devlet yönetimlerinden ba¤›ms›z
oldu¤u düflünülemez bile. Emekçi
semtlerindeki çeteleflmeleri, uyuflturucu
kullan›m›n› ve bunlara ba¤l› ifllenen suçlar›
besleyen de bu organizasyonlard›r. Bunu
yönetenler ya da göz yumanlar iflçi ve
emekçilerin, özellikle de gençlerin içine
itildi¤i bata¤›n as›l sorumlusudur. Dolay›s›yla
onlardan çözüm ummak bofl bir beklentiden
baflka bir fley de¤ildir.

 Seçim aldatmacas› yerini

“hizmet” aldatmacas›na b›rakt›

 Yerel seçimlerim üzerinden yaklafl›k 6
ay geçti. Ve bu alt› ay boyunca bölge
emekçilerinin yaflad›¤› sorunlar›n çözümü
noktas›nda bir arpa boyu yol al›nm›fl de¤il.
Seçim döneminde sokak sokak, kap› kap›
dolaflan belediye baflkanlar› ile meclis üyeleri,
flimdi s›rra kadem basm›fl durumdalar. Sadece
seçilip koltuklar›na kurulanlar de¤il, “koltuk
için de¤il hizmet için aday›m”, “seçilmesem
bile sizlerin yan›nda olaca¤›m” diyenler için
de ayn› durum söz konusu.

Buna ra¤men belediyelerin bütünüyle bofl
durdu¤unu söylemekte do¤ru olmaz. Hemen
hepsi toplu sünnet yar›fl›na giriflerek “büyük
hizmetlere” imza at›yorlar. Bir iki türkücü ve
popçu “sanatç›” ça¤›r›p havai fiflekli konser
ve gösterilerle bolca reklamlar›n› yap›p,
halk›n gözünü boyamaya çal›fl›yorlar. En
fazlas›ndan yapt›klar› kimi yerlerde 3-5 km

yolu asfaltlay›p, iki üç çöp bidonu koymaktan
öteye gitmiyor. ‹hale vurgunlar› için bu
kadar›n› da yapmak zorundalar.

Peki bölgedeki iflçi ve emekçiler bu
duruma nas›l bak›yorlar? Her fleyden önce
ifade etti¤imiz gerçeklerin bilincinde olanlar›n
son derece s›n›rl› oldu¤unu ve bu s›n›rl›
kesimin de tepki göstermek noktas›nda büyük
oranda pasif kald›¤›n› söylemeliyiz. Bununla
birlikte bugüne kadar soka¤›nda bir kar›fl
asfalt görmemifl bir emekçi için yollar›n
asfaltlanmas›, ya da soka¤›na bir çöp bidonun
konulmas›, onda “belediye iyi çal›fl›yor”
düflüncesini uyand›rabiliyor. Çocu¤unu nas›l
sünnet ettirece¤ini kara kara düflünenler için
bedavaya yap›lan toplu sünnetler yine
belediyenin iyi çal›flt›¤›na bir gösterge
say›labiliyor. Ayn› durum bugüne kadar
kültürel-sanatsal bir etkinli¤e kat›lma imkan›
olmam›fl gençlerin birkaç saatlik aç›k hava
konserine ücretsiz kat›labilmifl olmalar›nda da
kendini gösteriyor.

Bilinç düzeylerinin geri olmas› nedeniyle
emekçiler, çamursuz bir yolda yürümek ya da
çöpünü yola de¤il de çöp bidonuna atmak
gibi son derece do¤al ihtiyaçlar›n›n y›llar
sonra eksik ve güdük de olsa karfl›lanm›fl
olmas›na büyük önem atfedebiliyorlar. Neden
gece gündüz çal›flt›¤›m halde çocu¤umu
sünnet ettirmek imkan›ndan yoksunum? Ya
da, niçin ayda bir de olsa kültürel-sanatsal
bir etkinli¤e kat›lam›yorum türünden sorular
ço¤u yerde sorulmuyor. Ço¤u emekçi için
yaflanan bu tabloyu kan›ksama hali söz
konusu. Dolay›s›yla sömürücü ve soyguncu
tak›m› için a¤z›na bir parça bal çalarak iflçi
ve emekçileri aldatmalar›, sömürüp soymalar›
pek de zor olmuyor.

Bofl vaatlerle seçimlere kat›lan

reformistlerin emekçiler üzerinde

yaratt›¤› k›r›lma!

Özellikle Esenyurt ve K›raç’ta büyük bir
iddia ile seçimlere kat›lan reformist partiler
(Blok) , emekçilerin bilinçlerini buland›ran,
bofl vaatlere dayal› bir çal›flma yürüttüler.
Emekçilerin y›llard›r en do¤al hizmet
beklentilerinin yerine getirilmemifl olmas›n›
“dürüst, halktan yana-halkç›” bir
belediyecili¤in olmamas›na ba¤lad›lar.
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Seçilirlerse kendileri bu hizmeti yerine
getirmeyi vaat ediyorlard›. Söz konusu
vaatler; iflsizli¤in giderilmesinden konut ve
altyap› sorunlar›n›n çözümüne, yoksullu¤un
ve yolsuzlu¤un kökünün kaz›nmas›ndan
sa¤l›k, e¤itim ve hatta çal›flma yaflam›n›n
sorunlar›n›n çözümüne kadar genifl bir
yelpazeye yay›l›yordu. Bu alanlarda yaflanan
her türlü sorunu belediyelerin kötü
yönetimine ba¤lad›lar. Dolay›s›yla
kendilerinin seçilmesi halinde “halktan yana
bir belediyecilik” anlay›fl›yla bunlar›n›
çözeceklerini vaat ettiler.

Ancak düzen partilerini dahi geride
b›rakan bu “yapaca¤›z/çözece¤iz” tarz›ndaki
vaatlerin tutars›zl›¤›n› ve dayanaktan
yoksunlu¤unu takt›klar› “sol” maske bile
gizlemeye yetmedi. Örne¤in Esenyurt’un
kurucu baflkan› olan ve üç dönemdir belediye
baflkanl›¤› koltu¤unda oturan Gürbüz Çapan
son seçimlerde Blok’un aday› idi. Ve söz
konusu sorunlar› y›llard›r niçin çözmedi¤i
sorusu orta yerde durmaktayd›. E¤er iflçi ve
emekçilerin sorunlar›n›n çözüm yolu belediye
baflkanl›¤› koltu¤undan geçiyorsa bunun için
aday olarak sundu¤unuz Çapan niçin y›llard›r
bunu yapmam›flt›r? Bu ola¤an sorunun kendisi
bile vaatlerinin bofllu¤unu ve tutars›zl›klar›n›
göstermeye yetmektedir.

Di¤er yandan seçimler kimileri için
ikiyüzlülüklerini bir kez daha sergilemelerinin
de bir vesilesi oldu. Bunun en çarp›c› örne¤i
EMEP’tir. EMEP’liler emekçilerin “nas›l olur
da Çapan gibi kirli birini desteklersiniz?”
yönlü hakl› tepki ve sorular›n› birçok yerde
“biz onu desteklemiyoruz” cevab›yla
karfl›lamak zorunda kald›lar. Peki bu durumda
siz Blok içerisinde oldu¤unuza ve Çapan da
Esenyurt’ta Blok’un aday› oldu¤una göre
nas›l oluyor da desteklememifl oluyorsunuz?
Bu yönde resmi bir aç›klama yapmad›¤›n›za
ve ayr› bir aday da ç›karmad›¤›n›za göre bu
nas›l oluyor? Bu sorular do¤al olarak ak›llara
geliyor. Ancak söz konusu olan ilkesizli¤i ile
an›lan EMEP olunca cevab› da aç›k. Bu
basbaya¤› ilkesiz bir ikiyüzlülük ve köylü
kurnazl›¤› oluyor. Sadece bu kadar da de¤il.
K›raç’ta belediye meclis üyeli¤i üzerinden
EMEP’e aç›lan kontenjan Esenyurt’ta
Çapan’›n hazmedilmesini sa¤lamak için
fazlas›yla yeterli olmufltur.

EMEP gelen tepkileri “biz Çapan’›
desteklemiyoruz” türünden sözlerle
savuflturmayla u¤raflt›. Tüm güçlerini K›raç’ta
yo¤unlaflt›rmalar›n› da buna örnek gösterdi.
Gerçekte ise Çapan’›n icraatlar›ndan ötürü
Esenyurt’ta onun aday oldu¤u bir seçim
çal›flmas› yürütecek yüzleri yoktu. Örne¤in
seçim döneminde Evrensel, Esenyurt
Tabela’da yap›lan bir seçim toplant›s›n› haber
yap›yor. Haberde gençler sorunlar›n› s›ralay›p
Çapan yönetimini suçluyorlar. Peki bu
durumda Çapan tekrar çözüm olarak
sunulabilir mi? Kuflkusuz EMEP için bunun
bir karfl›l›¤› olsayd› yapmaktan geri durmazd›.
Ancak Çapan, y›llar› bulan kirli karanl›k
icraatlar›yla bu zemini bütünüyle ortadan
kald›rm›flt›r.

Blok birleflenleri Esenyurt ve özellikle
de K›raç’ta seçimi kazanmaya kesin gözüyle
bak›yorlard›. Bu bak›fl, Blok’la birlikte
hareket eden emekçilere de afl›lanm›flt›. Her
ne kadar seçimleri kaybetmifl olsa da Blok
seçim süresince küçümsenmeyecek bir etki
yaratt›. Birçok kitle etkinli¤i düzenlendi.
Semt gençli¤i ve iflçi gençlik seçimler
boyunca Blok’un pratik çal›flmalar›n›n
tafl›y›c›s› yap›ld›. En yak›n rakibi olan
AKP’nin üstelik de bakanlar›n›n kat›l›m›yla
düzenledi¤i etkinliklere 100-150 kifli ancak
kat›l›rken, Blok 1000-1500 kiflinin kat›ld›¤›
etkinlikler düzenleyebildi. Tüm bunlar seçimi
kazanaca¤›z yan›lsamas›n›n daha da
güçlenmesini sa¤lad›.

Ancak her fley 29 Mart’ta b›çak gibi
kesildi. Emekçilerin yaflad›¤› tüm sorunlar›n
çözümünü belediye yönetimlerine ve
dolay›s›yla seçimlere ba¤layan Blok
birleflenleri, seçimi kaybetmelerinin hemen
ard›ndan inzivaya çekildiler. Geride Blok’a ve
onun seçimi kazan›p sorunlar›n› çözme
hayaline umut ba¤lam›fl emekçilerin yaflad›¤›
büyük bir k›r›lma ve demoralizasyon kald›.
Bugün bu k›r›lma halen devam etmektedir.
Seçim döneminde bofl vaatler yerine
emekçilerin hakl› talepleri öne ç›kar›lm›fl
olsayd› ve bunlar›n kazan›m› seçime de¤il de
sermaye düzenine karfl› difle difl bir
mücadeleye ba¤lanma yoluna gidilseydi, nispi
de olsa yaflanan politizasyon bugün böylesi
bir k›r›lmaya dönüflmezdi. Ancak reformizm
bu bak›fltan yoksundur. Do¤as› gere¤i politik
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ufku ve eylemi kurulu düzenin s›n›rlar›n›
aflamamaktad›r. Devrimci s›n›f mücadelesi
karfl›s›ndaki bu konumuyla yaln›zca afl›lmas›
gereken bir engeldir.

Çözüm devrimci s›n›f mücadelesidir

 Tek çözüm devrimci s›n›f mücadelesini
yükseltmektir. ‹flçi ve emekçiler için bu
ivedilikle yerine getirilmesi gereken pratik bir
görevdir. Çünkü kapitalist y›k›m ve
beraberinde yaratt›¤› çürüme bunu dayat›yor.
Çünkü sorunlar›m›z›n çözümü ve gerçek
kurtuluflumuz mücadele yolunu tutmaktan
geçiyor. Baflka bir tercihimiz, baflka bir
ç›k›fl›m›z yok. Ya sorumluluklar›m›za uygun
davranaca¤›z, ya da kapitalist sömürü alt›nda
iflsizlik, açl›k ve yoksullu¤a mahkum
yaflamaya katlanaca¤›z. Ahlaki-kültürel
çürümenin ailelerimizi parçalay›p da¤›tmas›na,
gelece¤imizi karartmas›na göz yumaca¤›z.

Seçimlerin çözüm olmad›¤›n›, burjuva
partilerin bizleri oyalay›p aldatmas›n›n arac›

oldu¤unu görmek için yeni örneklere art›k
gerek yoktur. Yaflad›¤›m›z deneyimler bu
gerçekli¤i görmek için fazlas›yla yeterlidir.

Biz s›n›f devrimcilerini ise bölgede daha
a¤›r görev ve sorumluluklar beklemektedir.
Kapitalist sömürü ve y›k›m›n yo¤unlaflmas›,
çürüme ve kokuflman›n yayg›nlaflmas›,
toplumsal-siyasal planda geriye düflüfllere
zemin olabilece¤i gibi devrimci ç›k›fllara
ebelik de edebilir. Tarih bunun örneklerini
göstermifltir. Biz her yolla bu sonucu
yaratmaya kilitlenmeli, yar›n beklenmedik
biçimde karfl›m›za ç›kacak bu türden
geliflmelere her günü en iyi biçimde
de¤erlendirerek bugünden haz›rlanmal›y›z.
Kitlelerin bilinç ve örgütlülük düzeyini
gelifltirmek için, her imkan› ve f›rsat›
kullanarak kitleleri mücadeleye ve eyleme
çekmek için, onlar› bu eylemler içinde
e¤itmek ve daha büyük mücadelelere
haz›rlamak için üzerimize düflenleri en iyi
biçimde yerine getirmek durumunday›z.

Esenyurt-K›raç’tan komünistler

sonras›nda konufltu¤umuz
gençlere bir afifl verip, tekrar
görüflmek üzere irtibat
sa¤lay›p ayr›ld›k.

Bir baflka çal›flmada
amblemimizin yer ald›¤›
“TK‹P 7. mücadele y›l›nda!”
afiflimizi yap›flt›r›p tam
ayr›l›rken arkam›zdan yafll›
bir amca seslenip yan›m›za
geldi. “Keflke daha yukar›
yap›flt›rsayd›n›z, ben komünist
partisini çok seviyorum, ve
görüflmek istiyorum” diyerek
ricada bulundu. K›sa
sohbetimiz s›ras›nda göçmen
oldu¤unu, babas› ile
kendisinin ülkesinde komünist
partisinin üyesi oldu¤unu
anlat›p komünist partisinin
verdi¤i eski kimli¤ini
gösteren yafll› yoldafl›m›zdan
tekrar görüflmek dile¤iyle

ayr›ld›k.
Yine bir sanayi sitesinin

içerisinde bir trafoyu
afifllerimizle donatt›¤›m›z bir
esnada köpeklerin havlamas›
sonucu yan›m›za sanayinin
bekçisi yaklaflt›. Önce h›rs›z
oldu¤umuz sanan, devrimci
oldu¤umuzu söyleyince bizi
anlay›flla karfl›lan dostumuz,
“ben karfl› de¤ilim yap›n,
ama bir dahakine bana haber
verirseniz iyi olur” dedi.
Kendisine kolay gelsin deyip,
ne olur ne olmaz
düflüncesiyle dikkatli bir
flekilde bölgeden ayr›ld›k.
Ancak gözlemimiz bekçi
dostumuzun bizi ihbar
etmedi¤i yönünde oldu.

Çal›flma esnas›nda kimi
durumlarda emekçilerle
karfl›lafl›p onlarla diyaloga

girmek kaç›n›lmaz olmaktad›r.
Burada afl›r› bir kapal›l›k
gösterdi¤iniz taktirde devrimci
çal›flman›n meflrulu¤una gölge
düflürebilirsiniz. Di¤er yandan
böyle durumlarda afl›r› rahat
davranmak da güvenlik
aç›s›ndan ciddi tehlikelere yol
açabilir. Bu dengeyi
gözetmek, emekçilerle
diyaloga girildi¤i durumlarda
dikkatli olmak ve her
olas›l›¤› göz önünde tutmak
gerekir.

7. y›lda her yönüyle parti
çal›flmas› güçlendirmek,
umudu ve kavgay› büyütmek
görevi, davam›za, partimize,
flehitlerimize olan
ba¤l›l›¤›m›z›n bir gere¤idir.
Bu görev bizleri
beklemektedir.

Esenyurt’tan komünistler

Bayra¤›m›z dalgalan›yor!
(Bafltaraf› s.31'de)
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Partili iflçilerin deneyimlerinden...

Deneyimlerimizden ö¤renerek
kazanaca¤›z!

Daha önceki çal›flt›¤›m iflyerleri üzerinden
biliyorum. ‹flçiler ilk önce ustalar ve idarenin
elemanlar› ile karfl› karfl›ya geliyorlar.
Genellikle iflçilerin içinde patronun eli olarak
ifl yapan bu kesim, kendilerine verilen bir
tak›m ayr›cal›klar ve yetki sayesinde iflçilerin
s›rt›na binmeyi kendilerince bir marifet
zannediyorlar. Hayatta hiçbir fley olamam›fl,
bir kimlik edinememifl, kendi s›n›f kültürüne
ve de¤erlerine yabanc› bu kesimler, iflçileri
“yönetme”ye, bask› alt›na almaya özel bir
e¤ilim göstererek, bunun üzerinden bir “statü”
ve “konum” edinerek s›n›f›n hakl› tepkilerinin
hedefi haline geliyorlar. “Altta kalan›n can›
ç›ks›n,”, “düflene bir tekme de sen vur”,
“babana bile güvenme”, “her koyun kendi
baca¤›ndan as›l›r” vb. sözlerde ifadesini bulan
gerici, bireyci kültür öncelikle her biri birer
“bekçi murtaza” k›l›¤›nda olan bu kesim
üzerinden s›n›fa tafl›n›yor ve
yayg›nlaflt›r›l›yor.

Gece vardiyas›nday›z. Daha önce de
birkaç kez bekçiler taraf›ndan idarecilere
flikayet edilmifltik. Bizim vardiya ile di¤er
vardiyan›n sorumlular› aras›nda sürekli bir
rekabet vard›. ‹flçilerle hofl geçinmek,
belirlenen miktarda üretim yaparak patronun
gözüne girmek biçiminde aç›¤a ç›kan
rekabete bir tepki olarak di¤erlerinin aksine
paydos hakk›m›z› sonuna kadar kullan›yor,
yalakal›¤a prim vermiyorduk. Bekçilerin
bizim bu tutumumuzu patrona flikayet etmesi
yetmezmifl gibi bu yalaka tak›m› bir gün
vardiya sorumlusu arkadafla sald›rmaya kalkt›.
“Patronun köpe¤i, yalaka, sen bizim
ekme¤imizle nas›l oynars›n?” sözleri eflli¤inde
bekçiyi ortaya ald›k. Araya girenler
engellemeseydi, bizden temiz bir dayak
yiyecekti.

 Bu olaydan sonra, o zamana kadar
fabrikaya hakim olan sinik hava da¤›ld›,
iflçiler aras›nda bir tart›flma ve kaynaflma

bafllad›. Patrona ve yalakalar›na koflulsuz itaat
etme al›flkanl›¤› ve tutumu bir parça da olsa
sars›lm›fl, ortak hareket etme bilinci ve
coflkusu yavafl yavafl uyanmaya bafllam›flt›.
Baz› iflçi arkadafllar belki de ilk kez, bir
dayatmaya ve hakarete karfl› harekete
geçiyordu. Birbirleri aras›nda küçük sorunlar,
sürtüflmeler yaflayan baz› iflçiler, bu bireysel
ve geri tutumlar›n› b›rak›p yan yana
geliyorlard› art›k. Neye u¤rad›¤›n› flafl›ran
bekçi ve yalaka tak›m› ise, bir daha bizim
bölüme u¤ramaz, tek bir laf edemez hale
gelmiflti. Baz› ustalar bu tutumumuzu
sahiplendiler ve iflçilerin ço¤u da bizi
desteklediler.

 Normalde küçük bir kavga bile
tazminats›z iflten at›lma gerekçesidir. Üstelik
bu kavga, bizim yapt›¤›m›z türden patrona ve
patronun dayatmalar›na karfl› bir içerik de
tafl›yorsa, asla görmezden gelinemez ve
affedilmezdi. Zira, en s›radan bir kavgaya
bile sömürüye dayal› ifl disiplinini oturtmak
aç›s›ndan büyük bir önem verir kan emiciler.
Buna ra¤men ilk etapta hiçbir sald›r›yla
karfl›laflmad›k. ‹lk raundu biz kazanm›flt›k ve
yaklaflan ücret zamm›na iliflkin bir fleyler
yapman›n zemininin oluflmas›n›n ilk tafllar›n›
döflemeye bafllam›flt›k. Böyle düflünüyorduk...

 Birkaç hafta sonra buna hizmet edecek
baflka bir geliflme daha yafland›. Gece
vardiyas› yemekleri gündüz
vardiyas›ndakilerden arta kalanlar oldu¤u için
hem bayatl›yor hem de yetmiyordu.
Yemeklerden flikayetçi olan iflçilerin say›s›
her geçen gün art›yordu. Bunun üzerine bir
gün idareye gidip flikayetlerimizi ve
taleplerimizi bildirme karar› ald›k. Bir grup
arkadaflla bu görüflmeyi gerçeklefltirdik. ‹dare,
flikayetlerimizi ve isteklerimizi imzal› bir
dilekçeyle kendilerine bildirmemizi istedi.
Dilekçeyi yaz›p imzalad›k. Çok geçmeden
isteklerimizi karfl›lad›lar. Basit gibi görünen
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bu olay bile önemliydi. Önemliydi zira,
hiçbir yerde ve hiçbir zaman iflçilerin bilinç,
eylem ve örgütlülü¤ü bir anda ve en üst
düzeyde ortaya ç›kmaz; hep ad›m ad›m
geliflir-gelifltirilir. Daha da önemlisi biz,
boflvermifllik duygusu, bir fley ç›kmaz-bu
iflçilerle bir fley yap›lmaz geri anlay›fl›n›n ne
kadar bofl oldu¤unu bu iki eylemle yavafl
yavafl göstermeye bafllam›flt›k. Yerinde,
zaman›nda ve do¤ru müdahaleyle bir fleyler
kazanabilece¤imizi göstermifltik.

 Bu son deneyim bir baflka gerçe¤i daha
aç›¤a ç›kartt›. Gece yeme¤inden tüm iflçiler
flikayetçi idiler. ‹dareye ç›kma önerimiz
tamam› olmasa da bunlar›n ço¤unlu¤u
taraf›ndan olumlu karfl›land›. Buna ra¤men
idareye giderken say›m›z azald›. Müdürün
odas›na girdi¤imiz de ise say›n›n epey
düfltü¤ünü gördük. Dilekçeye imza atanlar›n
say›s› ise daha da azd›. Bir tek bizim
bölümdekiler fire vermedi. Bunda, sorunun
öncelikle burada tart›fl›l›p bir tak›m önerilere
konu edilmesinin etkisi aç›k biçimde
görülüyordu. Karar ortak al›nm›fl, di¤er
iflçilere iletilmifl ve fire verilmeden arkas›nda
durulmufltu. Biz böyle bir rahats›zl›¤› ve
iste¤i homurdanman›n, yak›nman›n ötesinde
bir müdahaleye konu etmesek, belki
homurtular, rahats›zl›klar yine devam ederdi
ama eyleme geçmeye yetmezdi. Rahats›z
olmak, tepki duymak baflka fley, istemek ve
harekete geçmek baflka bir fleydi. Çok laf
eden, çok yak›nan baz› bölümlerden hiç imza
almam›fl olmam›z, homurdanmayla, bir fleyler
yapman›n/mücadele etmenin iki farkl› fley
oldu¤unun aç›k bir göstergesiydi. Biz
yaln›zca bu fark›n ne anlama geldi¤ini
herkesin görebilece¤i flekilde somutlam›fl
olduk. Hoflnutsuzluk, hareket geçmek için bir
f›rsat yarat›r; onu kullan›p hareket geçmek
ise ço¤unlukla ve genellikle öncü bir
inisiyatif gerektirir. Sorunu ve çözümü ortaya
koyup, yürünecek yolu göstermek; bu yolda
öne geçmek; sürükleyici ileri iflçileri, s›n›f›n
do¤al öncülerini bu süreç içinde e¤itmek,
s›n›f›n ortak hareket etme yetene¤ini
kazand›rma çabas›yla birleflti¤inde, sorunu
çözecek güçlerin yarat›lmas›n› sa¤lar.

 Süreç, sorunlar ortaya ç›kt›kça onu
çözcek dinamiklerin aç›¤a ç›kmas› ve
flekillenmesini de beraberinde getirerek

ilerliyordu. fiimdi, iç birli¤imizi ve
insiyatifimizi di¤er bölümlere de kazand›rmak
gibi bir görev vard› önümüzde. Zam
döneminde taleplerimizi belirleyip patronla
görüflmeye oturmak, ard›ndan da sendikal
örgütlenme sürecini bafllatmak fleklinde bir
hedefimiz vard›. Do¤all›¤›nda ve k›smen
kendili¤inden geliflen bir süreci yönlendirmeyi
hedefliyorduk.

Devam etmeden bir noktay› belirtmek
isterim… Sendikalar›n içinde bulunduklar›
durumu gözönüne alarak temkinli yaklafl›p
önce fabrika içerisinde taban örgütlülü¤ünü
sa¤lama alma istemimizin bir maliyeti
olmufltur. Mücadalenin hakk›n› verecek bir
sendikayla ve sendikal bir çal›flmayla ifle
bafllasayd›k iflin rengi de¤iflirdi diye
düflünüyorum.

 Böylece, iflçilerle d›flarda da görüflme
yollar›n› arad›k. Her hafta bir arkadafl›n
oturdu¤u semte, kahveye gittik; gerçi
gündemli bir gidifl olmuyordu henüz, ama
yine de kaynaflmay› art›r›yordu. Dar kat›l›ml›
bir piknik yapt›k. Herfleye ra¤men bu yönlü
çabam›z s›n›rl› kal›yordu. Bu süre içinde
çal›flman›n içinde yer tutacak iki arkadafl›n ifli
b›rakmas›, d›flarda sürdürdü¤ümüz görüflmeleri
bir süre yavafllatt›. Di¤er bölümlerle
iliflkilerimizi gelifltirmekte yetersiz kal›yorduk.

Tam burada bir zaafa de¤inmek
istiyorum. Fabrika geneline seslenecek bir
araçla bu zaman ve enerji kay›plar›n›n önüne
bir ölçüde geçilebilirdi. Süreci h›zland›racak
bir iradi müdahale bu cepheden de
yap›labilirdi, fakat yapamad›k. Bu bendeki
zay›fl›¤›n bir sonucudur. Genelde s›n›f
çal›flma araçlar›n› kullanmak, onu yaz›nsal
olarak da desteklemek gibi bir zay›fl›¤›n
yans›mas›d›r. Buna paralel bir müdahaleye
ra¤men birebir iliflkilerin peflinden koflmak
elbette yine de gerekir. Mücadeleyi haz›rlay›p
meydana ç›karan de¤il de, oluflmas›n›
bekleyip ortam›n uygunlu¤u üzerinden
müdahale eden bir tarz ve k›smen de acele
etmeyeyim kayg›s›… S›n›f devrimcili¤i, bu ve
benzeri anlay›fllardan kaynaklanan ayak
ba¤lar›n› temizleyerek istenilen hedeflere
ulaflabilir ancak.

 Bu süre içinde maafllar sürekli
geciktiriliyordu. Daha önceki
deneyimlerimizin verdi¤i güvenle, ortak bir
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tutum gelifltirme karar› ald›k. Topluca
müdürün yan›na gidecek ve bu gecikmeye
son vermelerini isteyecektik. Fakat bizden
önce onlar davrand› ve geciken maafl
ödemelerinin en k›sa zamanda yapacaklar›n›
duyurdular. Burada beklemeye geçtik. Ve
maafllar söz verilen tarihte verilmedi. Hiçbir
aç›klama yap›lmad›. Bunun üzerine topluca
mesailere kalmama karar› ald›k. ‹lk tepkimiz
bu olacakt›. Bunu idareye bildirdik. Buna
ra¤men idare tam üç kez mesai ka¤›tlar›n›
dolaflt›rarak, kalmam›z yönünde bask›
yap›yordu. Her defas›nda iflten at›lma tehditi
savruldu ve ilk anlardaki ortakl›k saatler
ilerledikçe afl›nmaya bafllad›, fire veriyorduk.
Zira iflten at›lma iflçiler üzerinde etkili bir
tehdit olmufltu. Buna ra¤men mesai ka¤›tlar›n›
imzalamayan önemli bir iflçi ço¤unlu¤u vard›.

 Dördüncü kez ka¤›tlar dolaflt›r›lmaya
baflland›¤›nda, bu kez iflten atma tehditine
patron ve köpeklerinin fiziki bask› ve
tehditleri de efllik ediyordu. O zamana kadar
iflçiler makine bafl›nda öbek öbek toplan›p
konufluyor, üretimi önemsemiyorlard›. Patron
ve fedailer bunun üzerine iflçilerin üzerine
yürüdüler, fiziki sald›r›lara yeltendiler. ‹flçiler
buna kendili¤inden savunma s›n›rlar› içinde
karfl›l›k verdiler ilk etapta. Bu ilk flaflk›nl›k
böyle atlat›ld›. Fakat ard›ndan, patronun tatl›
dille savurdu¤u tehditler, nasihatler vb. bu
sald›r›lardan daha etkili oldu. Patron, kimseyi
zorla çal›flt›rmad›klar›n›, maafllar›n bir
k›sm›n›n›n hemen bir k›sm›n›n daha sonra
ödenece¤ini, mesailere kalmayanlar›n
ç›k›fllar›n› imzalamalar› gerekti¤ini söyleyerek
çekildi. Mesai ka¤›tlar›na at›lan imzalar
artarken, daha önce al›nan ortak karar›n
arkas›nda durulmad›. ‹mza atmamakta direnen
birkaç iflçinin ç›k›fllar› o gün verildi.

 Att›¤›m›z son ad›m yanl›fl de¤ildi; fakat
bir sald›r›yla karfl›laflaca¤›m›z› öngörmemifl,
buna uygun bir haz›rl›k içine girmemifltik.
Yenilmemize yol açan da bu oldu. Henüz ilk
tafllar›n› ördü¤ümüz örgütlülü¤ümüz yetersiz
kald›. Mesaiye kalmama karar›m›z›n daha
henüz bir ortakl›k varken baz› iflçiler
taraf›ndan sabote edildi¤inden bile haberdar
de¤ildik. Ald›¤›m›z net karar›n ne olursa
olsun arkas›nda durmam›z gerekti¤ini
yeterince anlatamad›k, onlar›n insiyatifine
b›rakt›k. Yalan ve yanl›fl bilgiler yayan

patronun bu giriflimini an›nda bofla
düflüremedik (iflçilerin yar›s› imzalad› yalan›
vb.). Sald›r›n›n fiziki bir boyut ald›¤› anda
gösterilen olumlu ve anlaml› tepkinin
ard›ndan, durumu yumuflatmaya çal›flan
patronun karfl›s›na ayn› netlikle ç›kamad›k.
Yalanlar›n› ve bu çirkin sald›r›s›n› sözlü
olarak ve cepheden orada mahkum etmek,
kesinlikle onlara geri att›racakt›. Fakat
aram›zda bunu düflünenler olmas›na, tek tük
karfl›l›k verme çabalar›na ra¤men bunu aç›k,
net ve etkili biçimde yapacak bir
mekanizmadan yoksun oldu¤umuz için
gerçeklefltiremedi. Bu da bize en kötüsünden
bir temsilcili¤in ne kadar önemli oldu¤unu
gösterdi. O anda, bu görevi yerine getirmek
üzere belirlenmifl kararl› bir insan›n
oynayaca¤› rol, herfleyi tersine çevirebilirdi.

 Herfley ra¤men orada birkaç iflçinin,
kendilerini ezmeye çal›flan patronlar›n
dayatmalar›n› kabul etmeyip bu sald›r›y›
gö¤üsleme tutumunun iflçiler üzerinde olumlu
bir etkisi olmufltur. Fakat yetersiz kalm›flt›r.

‹flçi s›n›f› er yada geç kendi özgücü ve
özdeneyimleri üzerinden kendisini e¤iterek,
daha kapsaml› sald›r›lara haz›rlanarak, her
ad›mda iç birli¤ini ve örgütlülü¤ünü
pekifltirerek ve bedel isteyen kavgaya daha
ilerden at›larak bu sömürü düzenine son
verecek bir s›n›f haline gelecektir. S›n›f
devrimcileri, bu kavgan›n gerektirdi¤i
birikimi, deneyimi ve fedakarl›¤› kazanarak,
önderlik bofllu¤una son verdiklerinde, çanlar
sömürücü asalaklar ve onlar›n düzeni için
çalmaya bafllayacakt›r.

D. Güven/‹stanbul
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Pratik faaliyetlerden...

Bayra¤›m›z dalgalan›yor!
Partimiz 6. mücadele y›l›n›

de¤iflik gündemleri içeren
yayg›n bir propaganda-
ajitasyon çal›flmas›yla geride
b›rakt›. Bunu girilen 7.
mücadele y›l›nda parti
saflar›nda örgütlenme ça¤r›s›
yapan yayg›n ve güçlü bir
çal›flma ile birlefltirdi. De¤iflik
araçlarla ve kesintisiz bir
flekilde sürdürülen bu
çal›flmalar partimizin ulaflt›¤›
düzeyin bir göstergesi.
Komünistler 7. y›lda parti
bayra¤›n› dost ve düflman›n
gözleri önünde daha da
yükseklere çekmenin hakl›
gururunu tafl›yorlar.

Hakl› gururunu tafl›yorlar;
çünkü geleneksel küçük-
burjuva, devrimci-demokrat
hareketlerin illegal çal›flmadan
büyük oranda yüz çevirip
legal s›n›rlar içine
hapsoldu¤u, halihaz›rda illegal
çal›flmay› sürdürenlerin ise,
bunu s›n›f ve emekçi
kitlelerin sorun ve taleplerini
iflleyip onlara seslenmeye
dönük olmaktan ziyade,
y›ldönümleri gibi büyük
oranda kendi özel gün ve
gündemleriyle s›n›rlad›¤› bir
gerçeklik ile yüzyüzeyiz.
Komünistler ise, illegal
çal›flman›n zorluklar›na, kendi
güç ve imkanlar›n›n
s›n›rlar›na ra¤men ulusal ve
uluslararas› planda s›n›f ve
emekçi hareketinin ve direnen
halklar›n temel talep ve
fliarlar›n› kesintisiz bir flekilde
iflleyerek devrimci harekete

egemen zay›fl›¤›n d›fl›nda
kalmay› baflarabilmifltir.

Geçen y›llar çal›flma gücü,

kapasitesi ve deneyimimizi

büyütüyor

Geçti¤imiz birkaç ayl›k
dönemde bölgemizde 9 ayr›
çeflit yüzlerce afifl, birçok
noktaya yap›lan duvar
yaz›lamalar› ve binlerce
kufllamayla ortaya
koydu¤umuz çal›flma, 7.
mücadele y›l›na giren
partimize yak›fl›r bir düzeyin
ifadesi oldu. Kuflkusuz bizim
için önemli olan bunun s›n›f
ve kitle çal›flmas› alan›nda da
sa¤lanabilmesidir. Pratik
çal›flman›n istikrarl› bir
flekilde yay›l›p güçlenmesi ve
her koflulda güvence alt›na
al›nabilmesi, ancak s›n›f ve
emekçi kitleler içerisinde güç
olmaya ba¤l›d›r. Zira
propaganda-ajitasyon
çal›flmas› kendi bafl›na bir
amaç de¤il kitle çal›flmas›n›n
bir arac›d›r.

Bölgemizdeki sanayi
siteleri, fabrikalar›n yo¤un
oldu¤u bölgeler, dolmufl,
servis ve otobüs güzergahlar›,
merkezi noktalar› “Sömürüye
boyun e¤me, kald›r bafl›n›
yukar›! Ses ol, ›fl›k ol,
yumruk ol!”, “Kürt halk›na
özgürlük! Eflitlik, özgürlük,
gönüllü birlik!”, “Ulucanlar
katliam›n› unutmad›k! Devrim
savaflç›lar› ölümsüzdür!”,
“Y›k›ma, sömürüye, köleli¤e

boyun e¤me!”, “Emperyalizm
yenilecek! Savaflan halklar
kazanacak!”, “Tek yol
devrim! Kurtulufl sosyalizm!”,
“TK‹P 7. mücadele y›l›nda!”,
“Ekim Devrimi yolumuzu
ayd›nlat›yor!”, “Yeni Ekimler
için TK‹P saflar›na!” fliarl›
afifllerden yüzlercesi ile
donatt›k. Bununla birlikte
“Ekim devrimi 87., yeni
Ekimler’in partisi 7.
y›l›nda!”, “‹flçiler partiye,
devrime, sosyalizme!”,
“Partinin k›z›l bayra¤› alt›nda
birleflelim, savaflal›m!”
fliarlar›n› içeren kufllamalar
ile, de¤iflik noktalara “TK‹P
7. y›l›nda!”, “7. y›l›nda TK‹P
saflar›na!”, “‹flçiler partiye,
sosyalizme!”, “Kahrolsun
ücretli kölelik düzeni!”, “7.
y›l›nda partiye, sosyalizme!”,
“Yaflas›n devrim ve
sosyalizm!” yaz›lamalar›n› ve
birçok noktaya da parti
imzas› ile amblemini yapt›k.

Çal›flma s›ras›nda

emekçilerle kurulan s›cak

diyaloglar umudumuza umut

kat›yor

Pratik çal›flma esnas›nda
emekçiler ile yüzyüze
geldi¤imiz anlar da oldu.
Büyük k›sm› fabrika iflçisi
olan bir semtte “Tek yol
devrim! Kurtulufl sosyalizm!”
fliarl› afifli yap›flt›rd›¤›m›z›
gören iki genç “evet tek yol
devrim” diyerek bizleri
selamlad›lar. Çal›flma
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(...)
Sözcükleri,
          hatta
             en önemlilerini bile
                       kullan›r›z al›flkanl›kla.
Onlar da
        eskiyip giderler
                     giyecekler gibi,
Fakat ben
         en yücesini sözcüklerin,
PART‹
      sözcü¤ünü
             yeniden yükseltmek istiyorum.
(...)
Parti!
    Milyonlarca sesin
                 oluflturdu¤u
                         bir kas›rgad›r bu.
Yerle bir eder
             düflman tabyalar›n›
                               bu kas›rga.
Top gürültüsü
             kulak zar›n›
                        nas›l y›rtarsa.
Vay haline
         yaln›z kalan›n.
                     Her zorba
                            efendisidir art›k.
‹ki ç›plak da
           olsa olsa
                 bir hamama yarafl›r.
Ama
    güçlerimizi
              partide
                    birlefltirdik mi
Titrer düflman
          keser sesini
                    ve z›nk diye
                         oldu¤u yerde kal›r.
Parti,
     milyonlarca parmakl›
                         bir eldir.
Korkunç bir
            yumruk olur
                       s›k›ld› m›.
Birey!
      Ne saçma fley!

Yaln›z adam
            ne kadar hünerli olursa olsun
yirmiflbefl otuz santimlik
                    bir kütü¤ü bile
                         yerinden oynatamaz.
befl katl› bir ev
               flurda dursun.
Parti,
    milyonlarca
            omuz demektir,
                      birbirine
                           s›k›ca kenetlenmifl.
Dayanarak
       ve güç vererek birbirimize
                   geliriz üstesinden
                       en olmayacak fleylerin.
Parti
     belkemi¤idir iflçi s›n›f›n›n.
Parti
     davam›z›n ölümsüzlü¤ü demektir.
Partidir
        bana
            ihanet etmeyecek olan tek fley.
Beynimiz
         gücümüz
                 flan›m›z
                       Parti budur iflte.
Parti ve Lenin
              ikiz kardefltir.
Acaba hangisine
               daha çok de¤er verir
                                  tarih ana?
Biz Lenin diyorsak
                 Parti demektir bu,
Parti diyorsak
             bu, Lenin demektir
                               ayn› zamanda.
(...)

(Lenin Destan›'ndan...)

Ekim devrimi 87.
Yeni Ekimler’in partisi

7. y›l›nda!

Vladimir Mayakovski
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