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“Sosyal devlet”in ve sosyal
bar›ﬂ›n sonu
Komünistler günümüz dünyas› olaylar›na
her zaman oldu¤u gibi kapitalistemperyalist sistemin temel çeliﬂmeleri, bu
çeliﬂmelerin günümüzdeki durumu ve
geliﬂme seyri üzerinden bak›yorlar. Olaylar
karmaﬂas› içinde kaybolmaman›n, olup
biten herﬂeyin sistemin içsel çeliﬂmeleriyle
kopmaz ba¤›n› gözden kaç›rmaman›n
biricik gerçek güvencesidir bu.

belirleyici ekseni haline getirmiﬂ
bulunmaktad›r. Türkiye’den Arjantin’e ve
Brezilya’ya, Yunanistan’dan Güney Kore’ye
ve Hindistan’a, Polonya’dan Malezya’ya ve
Güney Afrika’ya kadar bu böyle. Ve bu
gibi ülkelerde, emperyalizm ile halklar
aras›ndaki çeliﬂme, kendini art›k temeldeki
emek-sermaye çeliﬂmesi üzerinden, onun
belirleyicili¤i alt›nda ve bir yönüyle de
onun kendine özgü bir yans›mas› olarak
Emek-sermaye cephesinde
gösteriyor. Dolay›s›yla emek-sermaye
tarihi önemde geliﬂmeler
çeliﬂmesinin dünya ölçündeki toplam
seyrini bu ülkeleri kapsayacak bir
Emek-sermaye çeliﬂkisi bu çeliﬂmelerden çerçevede izlenmek, de¤erlendirilmek ve
ilki, en önemlisi, fakat ﬂu s›ralar üzerinde
anlamland›r›lmak durumundad›r. Oysa bu,
en az durulan›d›r. Hiç de¤ilse 11 Eylül’den ço¤u durumda ihmal edilebiliyor.
ve özellikle de Ortado¤u’ya emperyalist
Kald› ki bu çeliﬂmenin seyrine yaln›zca
müdahaleden beri dikkatler büyük ölçüde
geliﬂmiﬂ kapitalist ülkeler üzerinden baksak
öteki iki çeliﬂmeye, emperyalizm ile ezilen bile günümüz dünyas›nda bu alanda yine
halklar aras›ndaki çeliﬂme ile
de son derece önemli geliﬂmelerin
emperyalistlerin kendi aralar›ndaki
yaﬂand›¤›n› görmekteyiz. Sosyal çat›ﬂman›n
çeliﬂmelere, bu çerçevede emperyalist
bu cephesinde son 25 senedir, fakat
tehdit, sald›r› ve savaﬂ sorunlar›na kaym›ﬂ
özellikle de son 15 senedir yaﬂananlar,
bulunuyor. Bu do¤al olarak emek-sermaye
sistemin genel durumunu ve gidiﬂat›n›
cephesindeki geliﬂmelere olan ilgiyi geri
do¤ru de¤erlendirebilmek için apayr› bir
plana itiyor ve özellikle emperyalist
anlam ve önem taﬂ›maktad›r. Soruna salt
ülkelerde s›n›f mücadelesinin nispeten
sözkonusu çeliﬂmenin kendini aç›k sosyal
durgun görünümü bunu ayr›ca
mücadeleler biçiminde ortaya koymas›ndan,
kolaylaﬂt›r›yor.
yani burjuvazi ile proletarya aras›ndaki
Bunda kuﬂkusuz emek-sermaye
ç›plak s›n›f mücadeleleri ve dolay›s›yla iﬂçi
çeliﬂmesine salt geliﬂmiﬂ kapitalist ülkeler
s›n›f› hareketinin geliﬂim seyri üzerinden
üzerinden bakmadaki darl›k ve tek yanl›l›k bakanlar, do¤al olarak bu alandaki
da önemli bir rol oynuyor. Oysa günümüz geliﬂmeleri tüm kapsam ve derinli¤iyle
kapitalizmi bu çeliﬂmeyi ba¤›ml› ülkelerin
görmeyi baﬂaramazlar. Zira çeliﬂmenin bu
önemli bir bölümü de içinde olmak üzere
düzeyi, belirli bir geliﬂme aﬂamas›n›, yani
dünyan›n geniﬂ bir kesiminde toplumsal
çeliﬂmenin kendini ç›plak s›n›f mücadelesi
kutuplaﬂman›n ve çat›ﬂman›n temel ve
olarak ortaya koymas›n› anlat›r. Bu ise,
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iﬂçi s›n›f›n›n bu çat›ﬂmada temel bir taraf
olarak kendi gücünü, eylem kapasitesini ve
giderek iradesini göstermesi ölçüsünde
gerçekleﬂir. Oysa olaylar›n bugünkü
aﬂamas›nda sald›r›da ve dolay›s›yla gücünü
sergilemede inisiyatif neredeyse tümüyle
burjuvazinin elindedir; sald›r›lar tek tarafl›
olarak ve oldukça kapsaml› bir biçimde
ondan, burjuvaziden gelmektedir. ‹ﬂçi s›n›f›
ise henüz tümüyle savunmadad›r ve birçok
durumda sald›r›n›n beklenmeyen
ölçülerdeki kapsam ve ﬂiddetinin
ﬂaﬂk›nl›¤›n› yaﬂamaktad›r.
Fakat bu özel ve geçici olgu, hiçbir
biçimde emek-sermaye çeliﬂmesinin
günümüzde giderek ﬂiddetlendi¤i ve tam da
bu sayede, burjuvazi ile proletarya aras›nda
yar›n›n büyük çat›ﬂmalar›n› mayalay›p
haz›rlad›¤› gerçe¤ini de¤iﬂtirmemektedir.
Bizzat burjuvazinin sonu gelmeyen
sald›r›lar›, bu çeliﬂmedeki ﬂiddetlenmenin
hem kayna¤› ve hem de kendine özgü bir
görünümüdür. Kald› ki, ﬂu son zamanlarda
nispeten hafiflemiﬂ görünse de, y›llard›r
özellikle Avrupa’da iﬂçi s›n›f›n›n sald›r›lara
karﬂ› duydu¤u tepkiyi ortaya koyan say›s›z
grev ve kitle hareketi yaﬂanabilmiﬂtir.
Nispeten durgun geçen son bir y›l›n olaylar›
bile bu konuda yeterince anlaml›d›r.
Avusturya gibi sosyal-bar›ﬂ›n özellikle de
sosyal-demokrasi taraf›ndan iyi kuruldu¤u
bir ülkede son elli y›l›n ilk genel grevi daha
geçen y›l gerçekleﬂti ve bu, bu ülkedeki
sosyal hoﬂnutsuzlu¤un vard›¤› ölçülere bir
göstergeydi. Hollanda gibi rahats›z edici
ölçülerde durgun bir toplumda bile geçen
sonbaharda beklenmedik biçimde kendini
ortaya koyan iﬂçi eylemlili¤i, ancak
provokasyon olmas› yüksek ihtimal
dahilinde olan geliﬂmelerle k›r›labildi.
Almanya’da Opel gibi büyük bir iﬂletmede
ve üstelik sendikaya ra¤men gerçekleﬂen
yasad›ﬂ› grev hareketi, Avrupa iﬂçi s›n›f›n›n
içinde bulundu¤u hassasiyeti ve sald›r›lar
karﬂ›s›ndaki eylem potansiyelini sergileyen
kendi türünden bir baﬂka örnek oldu. ‹talya,
Fransa, Yunanistan ve ‹spanya gibi iﬂçi ve
emekçi kitle hareketlerinin hiç eksik
olmad›¤› ülkeleri ise burada yaln›zca
anmakla yetinebiliriz.
Emek-sermaye çeliﬂmesi üzerinde

öncelikle durmam›z›n gerisinde, salt bugünün
konjonktüründe bu alandaki geliﬂmelerin
büyük ölçüde gözden kaçmas› gerçe¤inin
ötesinde, daha da önemli ve temelli bir
neden var. Bir süreden beridir art›k
kapitalist sistemin metropollerinde de iﬂler
iyi gitmemektedir, burada as›l önemli olan
budur. Bizim emek-sermaye cephesindeki
geliﬂmeler üzerinden as›l dikkati çekmek
istedi¤imiz de esas olarak bu temel önemde
olgudur. Ony›llard›r etkili bir ideolojik silah
ve pratik dayanak olarak iﬂ gören “refah
toplumu”nun ve “sosyal devlet”in temelleri
çat›rdamakta, dolay›s›yla bunun olanakl›
k›ld›¤› “sosyal bar›ﬂ” da geride kalmaktad›r.
Ve bu, tam da burjuvazi cephesinde sonu
gelmez bir biçimde gündeme getirilen sosyal
sald›rlar nedeniyle böyle olmaktad›r.
Burjuvazi kendi düzeninin ony›llar› bulan
istikrar›n› adete kendi eliyle y›kmaktad›r.
Elbette bu nedensiz de¤ildir, burjuvazinin
budalal›¤›n›n ürünü hiç de¤ildir. Kapitalist
dünyada iﬂlerin bugünkü seyri, sermayenin
eme¤e karﬂ› bu haçl› seferini adeta bir
zorunluluk olarak dayatmaktad›r. Kapitalist
ekonominin ve rekabetin bugünkü durumu,
emekçilerin sosyal haklar›n› sistem için
(bizzat sistem sözcülerinin ifadesiyle) art›k
bir “ayak ba¤›”, “taﬂ›nmaz yük” haline
getirmiﬂ bulunmaktad›r. Dün sosyalizm
tehditi karﬂ›s›nda “sosyal devlet” ile övünen
emperyalist ülkeler burjuvazisi, bugün art›k
onu kapitalist ekonominin s›rt›ndaki “sosyal
kambur” görmekte; ekonominin geliﬂme
dinamizmini ve rekabet mücadelesini
s›n›rlayan “ayak ba¤›” saymakta; silahlanma,
nüfuz mücadeleleri, devletin tahkimat› ve
tekellere teﬂvik için kulland›¤› devlet
bütçesi için “taﬂ›nmaz yük” kabul
etmektedir. Kapsaml› ve süreklilik kazanm›ﬂ
sald›r›larla sözkonusu “ayak ba¤lar›”
çözülmekte, “taﬂ›nmaz yük”ler burjuva
devletinin s›rt›ndan at›lmaktad›r.
Özetle; dünya çap›nda sermayenin eme¤e
çok yönlü sald›r›s› art›k genel bir nitelik
taﬂ›maktad›r; ba¤›ml› ülkeleleri oldu¤u kadar
emperyalist ülkeleri de kapsamaktad›r.
Sald›r›n›n kapsam› ve dozu farkl›laﬂmakla
birlikte esas› ayn›d›r, ekonomik ve sosyal
yaﬂam›n benzer alanlar›nda benzer sonuçlara
yolaçmaktad›r. Bu sald›r›lar›n ba¤›ml›
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ülkelerdeki kapsam›n›, ﬂiddetini ve
ony›llard›r süregelen a¤›r ve ac›l›
sonuçlar›n› biliyoruz. Fakat art›k belli bir
süreden beridir bizzat en zengin kapitalist
metropollerde de iﬂçi s›n›f›n›n ve
emekçilerin uzun y›llar boyunca tart›ﬂ›lmaz
ve dokunulmaz kabul edilen kazan›mlar› da
ayn› sald›r›n›n hedefi durumundad›r.
‹ﬂsizlik, sa¤l›k ve emeklilik sigortalar›nda
aç›lan büyük gediklerden çal›ﬂma
saatlerinin yeniden uzat›lmas›na yönelik
çabalara, ücretlerin sistemli biçimde ve
sürekli olarak düﬂürülmesinden esneklik ad›
alt›nda iﬂ yaﬂam›n›n alabildi¤ine keyfi
kurallar ba¤lanmas›na kadar bir dizi alanda
kendini göstermektedir bu sald›r›lar.
Sald›r›lardaki kapsam ve pervas›zl›k, bunun
önümüzdeki y›llarda yeni düzeylere
ulaﬂarak sürece¤i konusunda tereddüte yer
b›rakmamaktad›r.
Bugün emperyalist ülke iﬂçi ve
emekçilerinin gitgide daha geniﬂ kesimleri
“gelecek güvensizli¤i” denilen kapitalizm
koﬂullar›na özgü o duygu ve endiﬂenin
pençesindedirler. Kapitalizmin yol arkadaﬂ›
olan iﬂsizli¤in ulaﬂt›¤› boyutlar bile baﬂl›
baﬂ›na bunun kayna¤›na ›ﬂ›k tutmaktad›r.
Zengin Avrupa’n›n en güçlü ülkesi
Almanya’da resmi rakamlara göre iﬂsizlik 5
milyonun üstüne ç›km›ﬂ bulunmaktad›r ve
bu tarihi bir rekor demektir. Birçok veri
gerçek rakam›n bunun iki kat›na yak›n
oldu¤u konusunda kuﬂku b›rakmamaktad›r.
Daha da önemli olan›, bunun kronik bir hal
almas›, y›ldan y›la artmas›d›r. Kapitalist
düzen bizzat kayna¤› oldu¤u bu “sosyal
bela”y› iﬂ sahibi emekçiye karﬂ› ayr›ca bir
silaha çevirmekte, onu ücretleri düﬂürmenin,
sosyal haklar› budaman›n ve çal›ﬂma
koﬂullar›n› a¤›rlaﬂt›rman›n günümüzdeki en
etkili silah› olarak kullanmaktad›r. Tekeller
iﬂçilerin karﬂ›s›na ya koﬂullar›m›z› oldu¤u
gibi kabul ederseniz, ya da iﬂsiz y›¤›nlar›n
aras›na kat›lmak durumunda kal›rs›n›z
dayatmas› ile ç›kmay› son zamanlarda genel
bir davran›ﬂ haline getirmiﬂlerdir ve
halihaz›rda bundan genellikle de sonuç
almaktad›rlar. Bu ise çal›ﬂma ve yaﬂam
koﬂullar›nda sürekli bir kötüleﬂme demektir.
Düne kadar gelir uçurumu, zenginin
daha çok zenginleﬂmesi ve fakirin daha

çok fakirleﬂmesi denilen olgu, daha çok
sistemin ba¤›ml› ülkeler kategorisine özgü
say›l›rd›. Son 20-25 y›ldan beridir, fakat
özellikle de son on y›ldan beridir bu art›k
emperyalist metropollerde de belirgin bir
hal alm›ﬂt›r. Emekçi yaln›zca düne kadar
hep oldu¤u gibi nispi de¤il, art›k mutlak
anlamda da sürekli yoksullaﬂmaktad›r.
Tekellerin katlanan kârlar›na iﬂçilerin
büyüyen yoksullaﬂmas› eﬂlik etmektedir.
19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Marksizm
bayra¤› alt›nda siyaset sahnesine ç›kan
Avrupa sosyal-demokrasisi, 20. yüzy›la
dönüldü¤ünde, iﬂçilerin mücadeleyle elde
edilmiﬂ k›sm› kazan›mlar›na dayanarak
Marks’›n kutuplaﬂma teorisinin art›k
geçerlili¤ini yitirdi¤ini iddia etmiﬂ, böylece
burjuvazinin saf›na kat›larak bildi¤imiz
ﬂekliyle bir tarihi ihanet ak›m›na
dönüﬂmüﬂtü. Ama bugün ayn› Avrupa’da,
mücadele ürünü tarihi kazan›mlar› günden
güne t›rpanlanmaktad›r ve iﬂçinin mutlak
yoksullaﬂmas› ile y›ldan y›la artan sosyal
kutuplaﬂma genel bir hal alm›ﬂ
bulunmaktad›r. Dahas›, bu sonuçlar› yaratan
sermaye sald›r›lar›n›, öteki burjuva
partileriyle nöbetleﬂe olarak, bizzat ayn›
sosyal demokrasi hayata geçirmektedir.
Sald›r›lar›n siyasal cephesi
‹ktisadi ve sosyal cephedeki bu
geliﬂmeleri siyasal cephede yaﬂanan ve
önemi küçümsenmemesi gereken geliﬂmeler
tamamlamaktad›r. Bunlar›n baﬂ›nda
demokratik hak ve özgürlüklerin sistemli
biçimde s›n›rland›r›lmas›, polis rejimi
uygulamalar›n›n kimi zaman aç›k kimi
zaman sinsice fakat ad›m ad›m
yayg›nlaﬂt›r›lmas› gelmektedir. Emperyalist
metropollerde “anti-terör” yasalar›n›n ard›
arkas› kesilmiyor ve bu do¤rultudaki her
yeni yasal düzenleme, temel haklar›n sinsi
biçimde s›n›rlanmas› anlam›na geliyor.
Bu sald›r›lar›n ﬂimdilik (ve özellikle de
11 Eylül’den beri), “teröre karﬂ› mücadele”
ve “toplumun güvenli¤i” demagojisiyle
gerekçelendirilip gerçekleﬂtirilmesi, gerçekte
iktisadi sald›r›lar› organik olarak tamamlayan
niteli¤ini gözlerden gizleyebiliyor. Bu
do¤rultuda peﬂpeﬂe yap›lan yasal
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düzenlemelerin ﬂimdilik daha çok “teröre
karﬂ›” uygulan›yor gözükmesi de izlenen
gerçek amac› gizlemeyi kolaylaﬂt›r›yor.
Oysa tüm bunlar›n yar›n kendini daha etkin
ve zorlay›c› biçimde gösterecek olan sosyal
mücadelelere yasal ve kurumsal ön haz›rl›k
niteli¤i taﬂ›d›¤›na zerre kadar kuﬂku yoktur.
Tarihi boyunca burjuvazi bu türden yasal
ve kurumsal önlemleri hep de öncelikle
böyle uç hedefler üzerinden gündeme
getirmiﬂ, böylece onlara belli bir kolayl›kla
meﬂruiyet sa¤lam›ﬂ, fakat günü geldi¤inde
bunlar›, gerçek hedef olan ilerici-devrimci
toplumsal muhalefete yöneltmiﬂ, s›n›f ve
kitle hareketine karﬂ› etkili silahlar olarak
kullanm›ﬂt›r.
Temel demokratik hak ve özgürlüklere
yönelik olarak baﬂlam›ﬂ bulunan bu sald›r›,
bugüne kadar özellikle Avrupa üzerinden
idealize edilen burjuva demokrasisinin
gitgide daha çok zaafa u¤ramas› anlam›na
geliyor.
Öte yandan bugün emperyalist
metropollerde parlamenter rejim
inand›r›c›l›¤›n›, dolay›s›yla gücünü ve
etkisini gitgide daha çok yitirmektedir.
Burjuva düzenin kendi içinden emekçilere
sunabilece¤i inand›r›c› bir politik alternatif
kalmam›ﬂt›r art›k. Y›llard›r y›¤›nlar›
aldatmaya dönük yalan vaatlerle birbirinden
hükümeti devralan partiler sonuçta ayn›
temel politikalar› izlemekte, böylece
inand›r›c›l›klar›n›, dolay›s›yla kitlelerin
güvenini yitirmektedirler. Oysa burjuvazi
ikinci emperyalist savaﬂ sonras›nda ve
ony›llar boyunca, özellikle de sosyaldemokrasi sayesinde, iﬂleri bu cephede
hayli kolay bir baﬂar›yla götürebiliyordu.
Gelinen yerde art›k eski kolayl›kla
götüremiyor, gitgide daha çok
zorlanaca¤›n›n iﬂaretleri ço¤al›yor. Burjuva
parlamenter sistemde zaafiyet noktalar›
günden güne art›yor. Sisteme ve sistem
partilerine ilgi ve güven sürekli zay›fl›yor.
Bu henüz bir yönetim krizi olarak
nitelenecek boyutlardan çok uzakt›r, fakat
eski yönetim rahatl›¤›n›n kaybedilmekte
oldu¤u da bir gerçektir.
Burjuva partilere duyulan güvensizlik ve
bunun bir uzant›s› olarak seçimlere
kat›l›mda yaﬂanan büyük oransal düﬂüﬂler,

burjuva parlamenter sistemin kitleler
nezdinde anlam›n› ve inand›r›c›l›¤›n› gitgide
daha çok yitirmekte oldu¤unun en dolays›z
göstergesidir. Bunun kayna¤›nda, tüm
kanatlar›yla burjuva düzen partilerinin
gittikçe daha çok ayn› çizgide, egemen
burjuvazinin temel ihtiyaçlar› ve dönemsel
tercihlerini ifade eden program ve
politikalarda birleﬂmeleri ve böylece
aynileﬂmeleri vard›r. Belirgin bir örne¤ini
y›llard›r (12 Eylül sonras›ndan bugüne 20
y›l› aﬂk›n bir süredir) Türkiye üzerinden
izledi¤imiz bu durum, tüm kanatlar›yla
burjuva düzen partilerinin ayn› gerici emek
düﬂman› programda tekleﬂmeleri, gerçekte
yayg›n bir uluslararas› olgudur.
Avrupa’da bu özellikle belirgindir.
Birçok ülkede burjuva siyasal sahnenin
farkl› kanatlar› art›k “ayn› ﬂeyleri daha iyi
yapmak” iddias›yla birbirlerinden nöbeti
devralmaktad›rlar. ‹ﬂçi ve emekçilerin ç›kar,
istem ve özlemlerine zerre kadar
ald›rmaks›z›n burjuvazinin sald›r›
programlar›n› pervas›zca uygulamak, bu
partilerin tümünün ortak tutum ve
davran›ﬂ›d›r. ‹ngiltere’de Tony Blair
hükümetlerinin Thatcher dönemini
aratmamas›, dahas› dünya politikas›nda
ABD emperyalizminin tüm sald›r› ve savaﬂ
politikalar›n› etkin biçimde paylaﬂmalar›;
Almanya’da sosyal demokrat-yeﬂiller
koalisyonunun sa¤c› hükümetlerin kolay
kolay cesaret edemeyecekleri sosyal sald›r›
programlar›n› uygulamalar›, Almanya’y›
ikinci dünya savaﬂ›ndan beri ilk kez s›cak
bir emperyalist savaﬂa bizzat sokmalar› ve
Alman askeri birliklerinin iﬂgal gücü olarak
dünyan›n birçok bölgesine (30’a yak›n
ülkeye!) göndermeye önayak olmalar›,
sözünü etti¤imiz olgunun yeterince
aç›klay›c› örnekleridir.
Bütün bunlar gitgide iﬂçi ve emekçilerin
daha geniﬂ kesimlerini burjuva siyaset
sahnesi üzerinden alternatifsiz b›rakmakta,
bu ise ya kitle hareketlerine ya da
tersinden apolitizme, siyasete ve siyasal
kurumlara ilgisizli¤e yolaçmaktad›r. Her iki
durumda burjuva parlamenter kurumlara
olan ilgi ve güven zay›flamakta, bu
seçimlere kat›l›m oranlar›ndaki önlenemeyen
düﬂüﬂler üzerinden aç›kça yans›maktad›r.
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Bugün Avrupa’da burjuvazinin kitlelerin
önüne sürebilece¤i hiçbir gelecek umudu
ve projesi kalmam›ﬂt›r. Bizde büyük
umutlara konu edilen AB oluﬂumunu
Avrupal› emekçiler belirgin bir ilgisizlikle
karﬂ›lamaktad›rlar. (Geçen y›l Polonya’da
yap›lan AB referandumu yeterli kat›l›m
sa¤lanabilsin diye al›ﬂ›k olmad›k bir
uygulama ile iki gün sürmüﬂtü. Geçti¤imiz
günlerde ‹spanya’da yap›lan AB Anayasas›
referandumuna kat›l›m %50’nin alt›nda
oldu ve bunun da ancak %60’›n biraz
üzerinde bir kesimi “evet” oyu kulland›!)
Zira onlar AB’nin sosyal haklar›n
budanmas› ve yaﬂam koﬂullar›n›n
kötüleﬂmesi ile ayn› anlama geldi¤ini kendi
öz deneyimlerinden biliyorlar. (Buna
yaln›zca bir örnek: Haftal›k çal›ﬂma
saatlerini düﬂürme mücadelesi ‘70’li ve
‘80’li y›llarda “35 saatlik çal›ﬂma haftas›!”
talebine dayanm›ﬂt› ve bu do¤rultuda ilk
kazan›mlar da ‘90’l› y›llarda elde edilmiﬂti.
Oysa ﬂimdi “AB müktesabat› çerçevesinde”
48 saate kadar yükseltilebilmesinin önü
ilke olarak aç›lm›ﬂ durumda ve çal›ﬂma
süreleri birçok sektörde parça parça
yeniden uzalt›lmaktad›r da. Cumartesi’nin
fiilen tatil günü olmaktan ç›kar›lmas› da
buna dahil. AB’nin Avrupa’ya ne türden
bir çal›ﬂma düzeni getirdi¤i konusunda
fikir edinmek isteyenler, bilinçli iﬂçilerin
“kölelik yasas›” olarak niteledi¤i bizdeki
yeni iﬂ yasas›na bakabilirler.)

günden güne ﬂiddetlenen diﬂe diﬂ ekonomik
ve ticari rekabet; ve nihayet, a¤›r bir mali
faturas› da olabilen siyasal nüfuz
mücadeleleri, bu mücadelelerin k›ﬂk›rtt›¤›
silahlanma yar›ﬂ› ve bunlar› tamamlayan
öteki siyasi-askeri harcamalar, tümü
birarada, eme¤in a¤›r sömürüsünü
gerektirmektedir. Bu ise bir yandan iﬂçi
s›n›f› üzerindeki dolays›z kapitalist
sömürünün (düﬂük ücretler, daha uzun
çal›ﬂma saatleri, keyfi ve kurals›zca çal›ﬂma
koﬂullar› yoluyla) a¤›rlaﬂt›r›lmas›na, öte
yandan ise art›k “yük” kabul edilen bir dizi
sosyal hak ve kazan›m›n “reform” ad›
alt›nda sistemli biçimde kemirilmesine,
k›s›tlanmas›na ya da giderek tümden
gasp›na yolaçmaktad›r.
Öte yandan burjuvazi, bu kapsaml› sald›r›
için uygun tarihi koﬂullar›n oluﬂtu¤una,
geçmiﬂin farkl› koﬂullar›nda iﬂçi s›n›f› ve
emekçiler taraf›ndan kazan›lm›ﬂ hak ve
kazan›mlar› ortadan kald›rmak için bunun
bulunmaz bir tarihi f›rsat oldu¤una da
inanmakta, bu çerçevede sald›r›lar› kolayca
gerçekleﬂtirilebilir olarak görmekte,
pervas›zca gere¤ini yapmaktad›r. Kapsam›
ve ﬂiddeti günden güne artan sald›r›lar›n her
yeni hamlesi ise ona bu konuda
yan›lmad›¤›n› göstermekte, böylece yeni
sald›r›lar için onu daha da
cesaretlendirmektedir. Son onbeﬂ y›l içinde
bu sald›r›lar›n y›ldan y›la artarak ve yeni
yeni alanlar› kapsayarak sürmesi de aç›kça
bunu göstermektedir.
Devrim-reform diyalekti¤inin
Genel planda ele al›nd›¤›nda iﬂçi s›n›f›n›n
tersten kan›tlanmas›
ve emekçilerin kapitalist sistem içindeki
iktisadi, sosyal ve siyasal kazan›mlar›, hiç
Tekelci sermayenin eme¤e bu sald›r›s›
de kolay›ndan burjuvazinin bir ihsan› de¤il,
her yeni günde kapsam ve nitelik olarak
fakat uzun ony›llar› bulan zorlu s›n›f
ﬂiddetlenerek sürecektir. Zira ilkin,
mücadelelerinin ürünü olmuﬂlard›r. Bu
emperyalist burjuvazi buna mecburdur ve
tarihsel gerçek sermayenin bugünkü
ikinci olarak, bugün bu sald›r›lar için, daha sald›r›lar›na iliﬂkin hemen her ilericido¤rusu bunlar› baﬂar›yla gerçekleﬂtirmek
devrimci de¤erlendirmede hakl› olarak dile
için geçmiﬂte kolayca hayal edemeyece¤i
getirilmektedir. Fakat bu çerçevede alt› özel
tarihi olanaklara sahip oldu¤unu
olarak alt› çizilmesi gereken temel önemde
düﬂünmektedir.
bir nokta, gerek bu kazan›mlar›n geçmiﬂte
Mecburdur diyoruz; zira ekonomik
elde edilmesinin ve gerekse de ayn›
bunal›m, bu bunal›m›n emekçilere fatura
kazan›mlar›n bugün yitirilmesinin dünya
edilmesi; yine bunal›m›n gündeme getirdi¤i ölçüsündeki s›n›f mücadelesinin genel
kapitalist ekonominin yeniden
durumuyla kopmaz iliﬂkisidir. Geliﬂmiﬂ
yap›land›r›lmas› ihtiyac›; dünya ölçüsünde
kapitalist ülkeler sözkonusu oldu¤unda

6 EK‹M Sayı: 241
özellikle geçerli olan bu olgu, tam da bu
ülkelerdeki kazan›mlar›n en ölçüsüz
sald›r›lara konu oldu¤u bugün özellikle
gözönünde bulundurulmal›d›r.
Dünya ölçüsünde sosyalizm güçlü ve
prestijli bir ak›m iken, devrimci s›n›f
mücadeleleri dünyan›n dört bir yan›nda
çeﬂitli biçimleriyle sürüyorken, bunun
önemli yans›malar›ndan biri olarak ön
saflar›n› komünistlerin tuttu¤u uluslararas›
devrimci iﬂçi hareketi güçlü ve örgütleyken,
metropol ülkelerin emperyalist burjuvazisi
kendi ülkesindeki iﬂçilerin s›n›rl›
mücadelelerini bile onlar› tatmin edecek ve
yat›ﬂt›racak, böylece sisteme ba¤layacak
tavizlerle karﬂ›lama yoluna gidebilmiﬂ,
gitmek zorunda kalm›ﬂt›. Savaﬂ› izleyen
birkaç ony›l›n kapitalist büyüme dönemi
(ve bu dönemin keynesyen ekonomik
politikalar›) bunu ayr›ca kolaylaﬂt›rm›ﬂ olsa
bile, kurumlaﬂan ve “sosyal devlet” olarak
devrim ve sosyalizme karﬂ› bir savunma
siperi haline getirilen iktisadi ve sosyal
reformlar›n gerisinde, temelde bu, yani
dünya devrim sürecinin dolays›z bas›nc›
vard›. Ba¤›ml› ülkelerde yayg›n biçimde
gericilik, beyaz terör ve faﬂist diktatörlük
rejimleri ile karﬂ›lanan bu bas›nç, metropol
ülkelerde iktisadi-sosyal tavizler/reformlarla
çeliﬂkilerin yumuﬂat›lmas›, böylece
emekçilerin yat›ﬂt›r›lmas› yoluyla
gö¤üslenmiﬂti.
Buradan bak›ld›¤›nda, iﬂçi s›n›f› ve
emekçilerin metropol ülkelerdeki
kazan›mlar›, dar anlamda her bir ülkenin
kendi iﬂçi ve emekçilerinin verdikleri
ulusal mücadelelerin ürünü olmaktan çok,
büyük ölçüde dünya ölçüsündeki devrimci
sürecin yan ürünleriydiler. Buna elbette her
bir ülkenin kendi içindeki s›n›f
mücadeleleri de dahildi, ama tayin edici
çerçeve uluslararas› çapta, yani dünya
ölçüsünde oluﬂmaktayd›. Dolay›s›yla burada
sözkonusu olan, devrim-reform
diyalekti¤inin uluslararas› düzlemdeki
iﬂleyiﬂi ve sonuçlar› idi. Sosyalizme
yönelen toplumlardan ve etkili sosyal ve
siyasal mücadelelere sahne olan ba¤›ml›
ülkelerden gelen bas›nç, geliﬂmiﬂ kapitalist
ülkelerde iﬂçi s›n›f›n›n örgütlü bas›nc› ile
de birleﬂince, sosyal tavizler vermek ve

giderek bunu bir politika (“sosyal devlet”)
olarak da benimsemek, hele de kapitalist
geniﬂleme konjonktürü bunu
kolaylaﬂt›r›yorsa, bat›l› burjuvazi için
tutulabilecek en uygun yol olmuﬂtu.
‘70’li y›llar›n ortas›nda patlak veren ve
hala da aﬂ›lamayan yeni ekonomik
bunal›mla birlikte bu yolun sonuna gelinmiﬂ
oldu. Emperyalist burjuvazinin ‘80’li y›llarla
birlikte baﬂlayan neo-liberal sald›r›s› bunun
ifadesi ve ilan›yd›. Neo-liberal sald›r›n›n
anlam› iﬂçi s›n›f›n›n ve emekçilerin sosyal
kazan›mlar›n›n sistematik biçimde
gaspedilmesinden baﬂka bir ﬂey de¤ildi.
Ayn› y›llar dünyada devrim dalgas›n›
düﬂmesi ve gerçekte ne oldu¤undan
ba¤›ms›z olarak, sosyalizm alternatifini
simgeleyen Sovyet blokunundaki bunal›m›n
a¤›rlaﬂmas›yla karakterize olmaktayd›. ‘80’l›
y›llar›n sonunda Sovyet blokunun
da¤›lmas›na varan tarihi önemdeki bu
geliﬂmeler, gündemdeki neo-liberal sald›r›y›
ayr›ca kolaylaﬂt›r›yordu.‘89 çöküﬂü ile bunu
izleyen uluslararas› gericilik dalgas›
ortam›nda devrim ve sosyalizm ak›m›n›n
tümden güçsüz duruma düﬂmesinden sonra
ise, uluslararas› sermayenin kapsaml›
sald›r›s› karﬂ›s›nda ortada neredeyse hiçbir
engel kalmad›. Ortada bir engel kalmad›¤›
gibi, tam da bu ayn› geliﬂmelerin bir
sonucu olarak kapitalist dünyadaki iç
çeliﬂmelerin önünün aç›lmas› ve bunun bir
parças› olarak iktisadi rekabetin iyice
ﬂiddetlenmesi, beraberinde sosyal sald›r›n›n
da ﬂiddetlendirilmesini getirmiﬂ oldu.
Böylece uluslararas› devrimci dalgan›n
yükseliﬂiyle karakterize olan ortamda
verilen tavizler, bu dalgan›n k›r›ld›¤› tarihi
koﬂullarda bir bir geri al›nmaya baﬂland›.
Zaman›nda devrimci sürecin yan ürünü
reformlar olarak kazan›lanlar, art›k karﬂ›devrimci sürecin ürünü “reform”
politikalar›yla k›s›tlanmakta ya da tümden
gaspedilmekteydi. Bugün hala da bu sürecin
içindeyiz ve sald›r›lar›n günden güne
a¤›rlaﬂarak sürdü¤ünü görüyoruz.
Bugün dünya ölçüsünde sermayenin sonu
gelmeyen, tersine kapsam› ve dozu y›ldan
y›la artan sald›r›s›n›n genel tarihi çerçevesi
budur. Düne kadar kapitalizm kendi
emperyalist metropollerinde yaratt›¤› sözde
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“sosyal” cennetlerle övünebiliyor, bunu
kendi iﬂçi s›n›f›n› baﬂtan ç›karman›n ve
kendine ba¤laman›n bir arac› olarak
kullanabiliyor, dünya ölçüsündeki
çat›ﬂmada devrim ve sosyalizm ak›m›
karﬂ›s›nda bunlara dayanarak tutunmaya
çal›ﬂ›yordu. Bugün buna art›k ne gerek
duyuyor, ne de kapitalist dünyada iﬂlerin
gidiﬂat› (neredeyse 30 y›ld›r aﬂ›lamayan
ekonomik durgunluk ile emperyalist
tekeller, onlar üzerinden emperyalist
ülkeler aras›nda günden güne sertleﬂen
iktisadi rekabet) buna imkan veriyor.
Düne kadar ba¤›ml› ülkelerdeki a¤›r
sömürü ve sefalet koﬂullar›, bat›l› iﬂçinin
kendi durumundan hoﬂnutluk duymas›n›n ve
burjuva düzenle bar›ﬂ›k yaﬂamas›n›n nedeni
idi. Bugün ayn› koﬂullar emperyalist
burjuvazinin onu sosyal haklar›n
s›n›rland›r›lmas›, düﬂük ücretlere ve a¤›r
çal›ﬂma koﬂullar›na raz› etmesinin
dayana¤›d›r. Zira tam da bu koﬂullar
ücretleri düﬂürmenin ve haklar› gaspetmenin
dayana¤› olarak kullan›lmaktad›r. Alman
otomotiv tekelleri, ya koﬂullar›m›za boyun
e¤erseniz ya da fabrikalar›m›z› Polonya’ya
(ya da örne¤in Güney Afrika’ya, Çek
Cumhuriyeti’ne vb.) taﬂ›r›z diyerek, Alman
otomotiv iﬂçisine kapitalizmin ne demek
oldu¤unu bizzat ö¤retiyorlar. AB projesinin
bizdeki AB’ci liberal sol taraf›ndan bile
bile gözden kaç›r›lan temel önemde bir
özelli¤i de iﬂte budur. Birleﬂik Avrupa,
Polonya iﬂçisi Alman iﬂçisi düzeyine
ç›kar›larak de¤il, bunun tam tersi yap›larak,
Alman iﬂçisinin düne kadarki çal›ﬂma ve
yaﬂam koﬂullar› gitgide daha çok Polonya
iﬂçine yaklaﬂt›r›larak kuruluyor. Bu özelli¤i
ile AB bir refah projesi de¤il, fakat sosyal
kazan›mlar› budama projesi olarak iﬂ
görüyor.
Bu ayn› geliﬂmeler, bat›l› iﬂçi s›n›f› ile
dünya iﬂçi s›n›f› ve emekçilerinin geriye
kalan› aras›nda ç›kar ve kader birli¤inin
objektif koﬂullar›n› da yeniden
güçlendiriyor. Art›k ba¤›ml› ülkeler
iﬂçisinin sefaleti emperyalist ülke iﬂçileri
için kolay taviz (ve “sosyal refah”) nedeni
de¤il, tam tersine, haklar›n kolay gasp› ve
yaﬂam koﬂullar›n›n günden güne
a¤›rlaﬂmas› anlam›na geliyor. Almanya ile

Polonya ya da Güney Afrika iliﬂkisi bunu
anlat›yor (ayn› iliﬂki Avrupa ile Uzak Asya,
ya da ABD ile Latin Amerika ve Uzak
Asya olarak kurulabilir). Bat›l› iﬂçiler kendi
ç›karlar› ve kaderleriyle dünyan›n geriye
kalan› aras›ndaki ba¤a ilgisiz kald›klar›
ölçüde, bunun faturas›n› kendi çal›ﬂma ve
yaﬂam koﬂullar›ndaki kötüleﬂme ile ödemeye
devam edeceklerdir. Günümüzün emperyalist
küreselleﬂme politikalar› ayn› zamanda bu
anlama geliyor. Ve ABD’nin Seattle
kentinden baﬂlayarak küreselleﬂme
sald›r›s›na karﬂ› son y›llarda kendini
gösteren kitlesel iﬂçi-emekçi duyarl›l›¤› bu
gerçe¤i farketmeye baﬂlaman›n bir ilk
göstergesi say›labilir.
Sosyal demokrasi ve sendika
bürokrasisi
Sosyalizmin gücü ve dünya devrim
süreci bat›l› burjuvaziyi kendi iﬂçisine taviz
vermeye zorlamakla kalm›yor, bu tavizler
sonuçta çoktand›r burjuvazinin saf›na
kat›lm›ﬂ sosyal-demokrat ak›ma ve
genellikle onun denetimindeki sendika
burokrasisine de güç ve prestij
kazand›r›yordu. Tavizi zorlayan koﬂullar ve
etkenler kendi d›ﬂlar›nda oldu¤u halde,
gerçekte burjuvazinin kamp›nda ve
hizmetinde bulunan sosyal-demokratlar ve
sendika bürokratlar›, kendi ülkelerindeki
iﬂçilere, reformlara dayal› bar›ﬂç›l
çabalar›yla elde edilen kazan›mlar›n
öncüleri olarak görünebiliyorlard›. Bu ise
sosyal-demokrat partiler ile sendika
bürokratlar›n›n iﬂçi s›n›f› üzerindeki etkisini
güçlendiriyor, denetimlerini perçinliyor,
devrim ve sosyalizm düﬂman› konumlar›na
bizzat iﬂçilerin geniﬂ kesimleri üzerinden
destek sa¤l›yordu.
Oysa bugün gördü¤ümüz nedir? Baﬂta
‹ngiltere ve Almanya olmak üzere bir dizi
ülkede iﬂçi s›n›f›na yöneltilen kapsaml›
sald›r›lar› bizzat sosyal-demokrat
hükümetler yürütmekte ve yönetmektedirler.
Geleneksel gerici burjuva partilerinin öyle
kolay kolay cesaret edemeyecekleri bir dizi
sald›r› “reform” ad› alt›nda bizzat sosyaldemokrat partilerin oluﬂturduklar›
hükümetler eliyle hayata geçirilmektedir.
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Tahmin edilece¤i gibi sendika bürokrasisi
de bu konuda onlar›n en yak›n destekçisi
durumundad›r. Onlardan tek fark›, iﬂçiler
nezdindeki inand›r›c›l›¤›n› bir süre daha
koruyabilmek kayg›s›yla her sald›r›n›n ilk
evresinde göstermelik bir tak›m itirazlarda
bulunmaktan ibarettir. Bu türden itirazlar
her defas›nda lafta kalmakta, dahas›,
sald›r›n›n kolayca gerçekleﬂtirmesi için bu
iﬂçi sat›c›lar›n›n iﬂçileri oyalay›p boﬂ
beklentiler içinde dizginlemesini
kolaylaﬂt›rmaktad›r. Dolay›s›yla buradaki
fark misyondan de¤il yaln›zca konum
farkl›l›¤›ndan gelen davran›ﬂ yöntemi
farkl›l›¤›d›r ve sonuçta ayn› ortak misyona
hizmet etmektedir.
Sosyal-demokrat partiler ile sendika
bürokrasisinin bu u¤ursuz rolü gerçekte ve
iﬂin özünde geçmiﬂteki rollerinin bir
uzant›s›d›r. Dün de yap›lanlar uzant›s›
olduklar› burjuvaziye hizmet ve kapitalist
düzeni ayakta tutmak üzere yap›l›yordu,
bugün de. Dün bunu baﬂarabilmenin yolu
iﬂçilerin tavizlerle dizginlenmesi idi,
bugünse onlar›n günden güne a¤›rlaﬂan
çal›ﬂma ve yaﬂam koﬂular›na raz›
edilmesidir. Dün sosyalizmin bas›nc›
alt›nda ve kapitalizmin geniﬂleme
konjonktüründe ilki gerekli ve olanakl› idi.
Bugün bunal›m ve uluslararas› tekeller
aras›ndaki sert rekabet izlenmekte olan
yeni tutumu gerektirmekte ve dünya
ölçüsünde s›n›f mücadelesindeki gerileme
ile bunun her bir ülkedeki yansmas› ise
sözkonusu haince rolün nispeten kolay
oynanmas›n› olanakl› k›lmaktad›r.
Do¤al olarak bu ihanetin sonuçta bir
bedeli olmakta, akan zaman sosyaldemokrat partiler ile sendika bürokrasisi
için y›prat›c› sonuçlar yaratmakta, maskeler
düﬂmekte, gerçek konum ve kimlikler
gitgide daha belirgin biçimde aç›¤a
ç›kmaktad›r. ‹ﬂçilerin giderek daha geniﬂ
kesimler halinde sosyal-demokrat
partilerden yüz çevirmeleri ve sendika
bürokratlar›na olan güvenlerini gitgide daha
çok yitirmeleri, bunun ifadesidir.
Kuﬂkusuz halihaz›rda bu daha çok
siyasete ve sendikalara ilgisizlik olarak
kendini göstermektedir. Bat›da durumu
de¤erlendirebilecek konum ve kapasitede

devrimci partilerin olmamas›, bu noktada
burjuva düzenin oldu¤u kadar sosyaldemokrat partilerin ve sendika
bürokratlar›n›n en büyük avantaj›d›r. Son
y›llarda sendika bürokratlar›n›n inisiyatifini
aﬂarak kendini gösteren çeﬂitli iﬂçi ve kitle
eylemleri örne¤ine rastlansa bile bu henüz
s›n›rl› düzeydedir, istikrarl› ve kal›c›
sonuçlar yaratan bir geliﬂme olmaktan
uzakt›r. Yine de bir e¤ilim olarak varl›¤›
büyük önem taﬂ›maktad›r ve iﬂlerin
gelecekteki seyri konusunda bugünden bir
ön fikir vermektedir.
Daha önce de ifade etti¤imiz gibi sosyaldemokrasi tarih sahnesine Marksizm bayra¤›
alt›nda ç›kt›. Baﬂlang›çta toplumsal devrimi
gerçekleﬂtirmek, yani kapitalizmi y›kmak ve
sosyalizmi gerçekleﬂtirmek hedeflerine sahip
olmak iddias› taﬂ›yordu. Görünüﬂe göre
iﬂçilerin ve emekçilerin gündelik ç›karlar›
ve acil istemleri için yürüttü¤ü kapsaml› ve
sonuç al›c› mücadeleleri bu temel hedefler
içinde ele al›yordu. Tarih böyle olmad›¤›n
gösterdi. Sosyalizm bayra¤› alt›nda
yürütülen gündelik mücedelelerle elde
edilen kazan›mlar giderek sosyal demokrasi
için gerçek varl›k nedenine dönüﬂtü ve
sosyalizm iddias› tümüyle boﬂlukta kald›.
Bunu besleyen öteki tarihi ve toplumsal
koﬂullar burada bizi ilgilendirmiyor. Bizim
burada as›l vurgulamak istedi¤imiz; sonu
reformist yozlaﬂma ve böylece burjuvazinin
saflar›na kat›lma olsa bile, bu ilk ç›k›ﬂ
döneminin (ki buna II. Enternasyonal
dönemi de diyebiliriz), herﬂeye ra¤men
sosyal-demokrasinin kendi tarihinde olumlu
rol oynad›¤› biricik dönem olmas›d›r.
Birinci emperyalist savaﬂ›n patlak
vermesiyle birlikte art›k resmen de
burjuvazinin saf›na kat›lan sosyal-demokrasi
bu tarihten sonra tümüyle karﬂ›-devrimci bir
ak›ma dönüﬂtü ve her safhada burjuvazinin
hizmetinde hareket etti. Buna ra¤men
gücünü ve etkisini koruduysa e¤er, bu
büyük ölçüde Ekim Devrimi’nin yaratt›¤›
korku ve devrimci iﬂçi hareketini temsil
eden komünist partilerin kesintisiz bas›nc›
alt›nda, burjuvaziyi emekçilere tavizler
vermeye ve böylece sosyal devrim
tehlikesini boﬂa ç›karmaya ikna etmesi
sayesinde oldu. Bu çaba iki savaﬂ aras›

Mart 2005 EK‹M 9
dönemde emekçilere k›sa süreli belli
kazan›mlar sa¤lasa bile temelde karﬂ›devrimci nitelikteydi. Sosyal-demokrasi
art›k tümüyle bir düzen ak›m›
durumundayd›.
Sosyal-demokrasi bu rolünü ikinci
emperyalist savaﬂ sonras›nda da ayn›
biçimde oynad›. Hitler faﬂizminin yenilgiye
u¤rat›lmas›ndaki rolü nedeniyle Sovyetler
Birli¤i’nin kazand›¤› büyük prestij, ba¤›ml›
ülkeler dünyas›nda devrim ve ulusal
kurtuluﬂ mücadelelerinin yeni bir ivme
kazanmas›, ve nihayet Avrupa’n›n kendi
bünyesinde güçlü komünist partileri gerçe¤i,
tüm bunlar›n birarada kapitalist dünya
üzerinde oluﬂturdu¤u bas›nç, bir kez daha
sosyal demokrasiye reformcu bir çizgide
burjuvaziye hizmet sunma olana¤› verdi ve
yine tam da bu sayede onun emekçiler
üzerindeki etkisini korumas›n› sa¤lad›.
Ve nihayet günümüzün sosyal
demokrasisi: Art›k Ekim Devrimi’nin
yarat›¤› tarihi korku yok, dünya devrimi
dalgas› yok, devrimci iﬂçi hareketinin
temsilcisi olarak komünizmin bas›nc› yok.
Tüm bu yoklar nedeniyle de sosyal
demokraside art›k emekçiler lehine
reformculuk yok! Bugün o art›k tersinden
bir “reform” sald›r›s›n›n temsilcilerindendir.
‹ﬂçi s›n›f› ve emekçilere devrimci
mücadeleler sayesinde ve dünya
ölçüsündeki sosyal devrim tehditinin
sald›¤› korkular›n bas›nc› alt›nda verilmiﬂ
reform tavizlerinin sistemli bir biçimde
gasp›na dayanan türden bir “reform”
sald›r›s›n›n... Bilindi¤i gibi burjuvazi tüm
bu sald›r›lar› hep de “reformlar” olarak
sunuyor ve bununla da kalmay›p yer yer
içlerinden baz›lar›n› “adeta devrim” olarak
bile niteliyor. Bu sunuﬂ ve niteleme, bir
tür tarihsel ironi anlam›na gelmektedir.
Fakat ayn› ironi, bir bak›ma sosyal
demokrat ihanet ak›m›n›n bugüne kadar
burjuva toplumunda az-çok baﬂar›yla
oynad›¤› özel tarihsel rolün de sonunu
iﬂaretlemektedir.
S›n›f mücadelelerinin son 150 y›l›...
Sermayenin eme¤e sald›r›s›ndan söz
edilirken, genellikle bu sald›r›lar›n 150

y›ll›k kazan›mlara yönelik oldu¤u
vurgulan›r. Bu “150 y›ll›k kazan›mlar”
vurgusu, iﬂçi s›n›f›n›n burjuvaziye karﬂ›
tarihi mücadelesine iﬂaret etti¤i ve eldeki
kazan›mlar›n bu mücadelelerin toplam›n›n
bir ürünü oldu¤unu dile getirdi¤i ölçüde,
kuﬂkusuz genel olarak do¤rudur. Fakat
bunun ötesinde, bu kazan›mlar›n uzun süreli
olarak elde tutuldu¤unu ve gelinen yerde
bunlar›n art›k nihayet sald›r›lara konu
edildi¤ini akla getirdi¤i ölçüde ise yanl›ﬂt›r.
Bu yanl›ﬂ anlamadan kaç›nmak, iﬂçi s›n›f›
ile burjuvazi aras›nda süregelen 150 y›ll›k
mücadelenin gerçek tablosunu gözden
kaç›rmamak bak›m›ndan özel bir önem
taﬂ›maktad›r. Bugün yaﬂanan hiç de
sermayenin eme¤e, onun kazan›mlar›na
yönelik ilk kapsaml› genel sald›r›s› de¤ildir.
‹ﬂçi s›n›f›n› bu kazan›mlar›n› daha önce de
geçici dönemler için yitirmiﬂ ve her
seferinde onlar› yeni mücadelelerle yeniden
kazanmak zorunda kalm›ﬂt›r.
Paris Komünü’nden birinci emperyalist
savaﬂa kadar olan zaman diliminde zorlu ve
sab›rl› mücadelelerle elde edilen
kazan›mlara ilk büyük sald›r›, birinci
emperyalist dünya savaﬂ› olmuﬂtu.
Emperyalist savaﬂ ayn› zamanda iﬂçi
s›n›f›n›n tüm cephelerdeki kazan›mlar›n›n
tüm savaﬂ y›llar› boyunca ask›ya
al›nmas›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildi. Savaﬂ
sonras›n›n zorlu mücadelelere konu
oldu¤unu, iﬂçi s›n›f›n›n kaybetti¤i
kazan›mlar› yeniden elde etmek için tüm
cephelerde mücadeleler yürüttü¤ünü,
burjuvazinin bunlar› parça parça bu
mücadelelerin zorlamas›yla ve Ekim
Devrimi’nin yaratt›¤› devrimci cereyan›n
bas›nc› alt›nda ancak k›smen geri vermek
zorunda kald›¤›n› biliyoruz. Kald› ki bu
kadar› bile genel bir durum de¤ildi. ‹lk
sonuçlar›n› daha ‘20’l› y›llar›n ortas›nda
‹talya’da veren faﬂizm, sermayenin bu
haklar› tümden silip süpürmeye yönelik bir
karﬂ› sald›r›s›yd› ve Almanya’da baﬂar›
sa¤lamas›n›n hemen ertesinde iﬂçi s›n›f› tüm
kazan›mlar›n› bir anda yitirmiﬂti. Öteki baz›
ülkelerde ise bu kazan›mlar ayn› faﬂizm
tehdidinin bas›nc› alt›nda daha yumuﬂak
biçimler içinde geri al›nm›ﬂ ya da
s›n›rlanm›ﬂt›. Büyük çalkant›larla geçen iki

10 EK‹M Sayı: 241
savaﬂ aras› dönemi yeni bir emperyalist
savaﬂ izledi ve 6 y›l boyunca büyük maddi
ve manevi y›k›mlar yaratarak süren savaﬂ,
bir kez daha savaﬂ y›llar› boyunca tüm hak
ve kazan›mlar›n ortadan kald›r›lmas›
anlam›na geliyordu.
Bu, sözü edilen 150 y›l›n 1945 (ikinci
savaﬂ›n bitimi) üzerinden ilk 90 y›l›
demektir. Bunun ilk 40-50 y›l›
kazan›mlar›n (esas olarak da Bat›
Avrupa’da) ad›m ad›m elde edilmesi
dönemi olmuﬂtur. ‹lk emperyalist dünya
savaﬂ›n› izleyen ve ikinci emperyalist
savaﬂ›n bitimiyle noktalanan son 30 y›l› ise
savaﬂ, devrimler, sosyal çalkant›lar, faﬂizm
sald›r›s› ve yeniden savaﬂla geçmiﬂtir.
Geriye son 60 y›l kal›yor. Bunun ilk 510 y›l› “savaﬂ›n yaralar›n›n sar›lmas›”
olmuﬂ ve iﬂçi s›n›f›n›n yine daha çok da
emperyalist metropollerde bir dizi hak ve
olana¤› kullanabilmesi ancak bunun
ard›ndan gelebilmiﬂtir. ‘80’l› y›llardan
baﬂlayarak son 20-25 y›lda ise ayn›
kazan›mlar›n yeniden sald›r›lara konu
edildi¤ini, bir bir geri al›nmaya
baﬂland›¤›n› biliyoruz. Bu durumda
kapitalizmin neredeyse tamamen
emperyalist metropoller üzerinden yaﬂad›¤›
“sosyal refah” döneminin ve dolay›s›yla
iﬂçi s›n›f›n›n bir dizi kazan›mdan bir parça
istikrarl› biçimde yararlanmas›n›n en iyi
durumda ancak 30 y›ll›k bir dönemi
(1950’lilerin ortas›ndan 1980’lerin ortas›na)
kaplad›¤›n› görüyoruz. Kapitalizmin 20.
yüzy›l›n ikinci yar›s›nda çok sözü edilen
ve gürültülü bir ideolojik propagandaya
konu edilen refah ve bar›ﬂ dönemi,
neredeyse tümüyle emperyalist
metropollerle s›n›rl› olmak üzere, iﬂte bu
kadard›r.
Bu k›sa bilanço, kapitalizme son 150
y›ll›k dönemde düzenli olarak s›n›f
mücadelelerinin, bunal›mlar›n, savaﬂlar›n,
devrimlerin, karﬂ›-devrimlerin eﬂlik etti¤ini;
bunun tam da sistemin emperyalist
metropolleri için de böyle oldu¤unu; tüm
bu süreçler boyunca iﬂçi s›n›f›n›n zorlu
mücadeleler içinde kazand›klar›n› ﬂiddetle
karﬂ› sald›r›larla belli aral›klarla
kaybetti¤ini, her seferinde bunlar›
kazanmak için yeniden savaﬂmak zorunda

kald›¤›n› göstermektedir.
Bugün bu kazan›mlar bir kez daha
sermayenin karﬂ› sald›r›s›na konu olmuﬂtur
ve iﬂçi s›n›f› onlar› ancak yeni devrimci
s›n›f mücadelelerine giriﬂerek yeniden elde
edebilir. Özellikle devrimci s›n›f
mücadeleleri diyoruz; zira 150 y›ll›k tarihi
dönemin toplam› üzerinden biliyoruz ki,
burjuvazi devrim tehdidiyle yüzyüze
kalmad›kça, bu haklar› bir parça istikrarl›
bir biçimde vermeye kolay kolay
yanaﬂmam›ﬂt›r, yanaﬂmayacakt›r da.
Dolay›s›yla tüm bu tarihi ders aç›kça
göstermektedir ki, kapitalizm alt›nda
reformlar ancak devrim mücadelelerinin yan
ürünleri olabilirler. S›n›f mücadelesi
kapitalizmin y›k›lmas›na, yani toplumsal
devrime vard›r›lmad›¤› sürece de, bu
kazan›mlar, kendi o s›n›rl› ve güdük
halleriyle hiçbir biçimde istikrarl› ve kal›c›
olamazlar. Bunal›mlara ve güçler
dengesindeki de¤iﬂime ba¤l› olarak
burjuvazi taraf›ndan karﬂ› sald›r›ya konu
edilir ve ço¤u durumda da yeniden
gaspedilirler. Bugün dünya ölçüsünde olup
bitenler ﬂahs›nda aç›kça görmekte
oldu¤umuz gibi.
Ayn› tarih dersinden önümüzde yeni bir
devrimci s›n›f mücadeleleri döneminin
uzanmakta oldu¤u sonucunu ç›karabiliriz.
S›n›f iliﬂkileri ve mücadelelerinin tarihsel
diyalekti¤i buna iﬂaret etmektedir, olaylar›n
mant›¤› bunu haz›rlamaktad›r. Bizzat
sermayenin karﬂ› sald›r›s›yla “sosyal devlet”
geride b›rak›ld›¤›na göre, bunun geçici
olarak sa¤lad›¤› sosyal bar›ﬂ da geride
kalacakt›r. Buna kesin gözüyle bakabiliriz.
Gelece¤in olaylar›n›n hangi h›z ve
kapsamda sökün edece¤ini elbette bugünden
bilmiyoruz, bilemeyiz de. Bugünden
bilebildi¤imiz, bu olaylar› do¤uracak
objektif zeminin günden güne güçlendi¤i,
fakat öte yandan subjektif koﬂullar›n,
özellikle de iﬂçi s›n›f›n›n bilinç, örgütlenme
ve önderlik düzeyinin ise tarihinde
görülmedik ölçüde zay›f oldu¤udur. Objektif
zeminin bu subjektif zay›fl›¤›n aﬂ›lmas›n›
ne ölçüde kolaylaﬂt›raca¤›n› ise bize yine
olaylar›n ak›ﬂ›, dolay›s›yla zaman
gösterecektir.
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Sosyal sald›r›lar›, hak gasplar›n› güçlü
bir mücadeleyle karﬂ›lamak için

Bahar dönemini
kazanal›m!
‹çiçe geçmiﬂ çok yönlü ve
yo¤un siyasal gündemler
Gerek iç gerekse d›ﬂ cephede yo¤un bir
siyasal süreçten geçiyoruz. Emperyalist
kapitalizmin kapsaml› ve çok yönlü sald›r›lar›
tüm dünyada sorunlar› a¤›rlaﬂt›rmakta,
toplumsal çeliﬂkileri derinleﬂtirmekte ve s›n›f
çat›ﬂmalar›n› körüklemektedir. Bu kapsaml›
sald›r›lar›n temel bir yönünü ABD’nin baﬂ›n›
çekti¤i savaﬂ ve sald›rganl›k politikalar›, öteki
bir yönünü ise sömürü ve soygunu
a¤›rlaﬂt›ran iktisadi ve sosyal y›k›m
politikalar› oluﬂturmaktad›r. Bu ikisi bir arada
bugün iﬂçi s›n›f›n›n ve emekçi halklar›n temel
gündemini oluﬂturmaktad›r.
Gerçekte bir bütün oluﬂturan bu ikili
sald›r› cephesinin ortaya ç›kard›¤› sonuçlar da
benzerdir ve birbirini tamamlamaktad›r.
‹ktisadi-sosyal sald›r›lar emekçilerin ve ezilen
halklar›n yaﬂam›nda en az kapitalist savaﬂlar
kadar y›k›c› sonuçlar do¤urmaktad›r. Bugün
artan sefalet koﬂullar› ve sömürü
politikalar›ndan dolay› ölenlerin say›s›,
savaﬂlarda ölenlerden hiç de az de¤ildir. Her
y›l açl›k, hastal›k, iﬂ kazalar› ve do¤al
afetlerde ölenlerin say›s› milyonlar› bulmakta,
bu say› her geçen gün daha da artmaktad›r.
Dünyada iﬂçi s›n›f›n›n ezici bir ço¤unlu¤u
sefalet ücretlerine tabidir. Her y›l milyonlarca
iﬂçi, iﬂsizler ordusuna kat›lmaktad›r. Servetsefalet uçurumu her geçen gün iﬂçi s›n›f› ve
emekçiler aleyhine daha da derinleﬂmektedir.
Özellikle emperyalizme uﬂakça ba¤›ml›
ülkelerde h›zl› ve kapsaml› biçimde
uygulamaya sokulan sosyal sald›r›lar, ard›nda
kapsaml› bir sefalet ve y›k›m tablosu
b›rakmaktad›r.

Geliﬂmelerin de gösterdi¤i gibi sald›r›lar›n
boyutu ve kapsam› her geçen gün daha da
artmaktad›r. Emperyalistler aras›ndaki rekabet
giderek ﬂiddetlenmekte ve çeﬂitli bölgelerde
birbirleriyle bilek güreﬂine girmektedirler.
ABD emperyalizmi Irak’tan sonra ‹ran ve
Suriye’ye sald›rman›n zeminini döﬂemeye
çal›ﬂmaktad›r. Tüm emperyalist-kapitalist
devletler, sömürüyü art›ran, sefaleti
derinleﬂtiren fiili ve yasal sald›r›lar›
uygulamaya sokmak için birbirleriyle
yar›ﬂmaktad›rlar. K›sacas›, iﬂçi s›n›f›na ve
halkalara karﬂ› giderek t›rmanan bir
sald›rganl›k ve savaﬂ döneminden
geçmekteyiz.
Ancak sald›r›n›n hedefindeki iﬂçiler ve
emekçi halklar aç›s›ndan bu iki temel baﬂl›k
alt›ndaki sald›r›lar› güçlü bir mücadeleyle
karﬂ›lama konusunda ad›m ad›m geliﬂtirilen
bir düzeyden bahsetmek henüz mümkün
de¤ildir. Deyim yerindeyse iﬂçi ve emekçiler
bu sald›r›lara karﬂ› koyacak en temel
silahlar›ndan büyük ölçüde hala da yoksun
bulunmaktad›r.
Kuﬂkusuz bu aç›dan durum 10 y›l
öncesine göre önemli ve anlaml› baz›
farkl›l›klar taﬂ›maktad›r. Örne¤in iﬂgal ve
savaﬂlar, neo-liberal sald›r›lar 10-15 y›l
öncesine göre daha geniﬂ kesimler taraf›ndan
eylemli tepkilere konu olmaya devam
etmektedir. Bu aç›dan ikinci emperyalist
paylaﬂ›m savaﬂ›ndan bu yana en kitlesel savaﬂ
ve iﬂgal karﬂ›t› gösterilerin gerçekleﬂmesi son
derece anlaml›d›r. Küreselleﬂme masallar›
etkisini gittikçe yitirmektedir. Emperyalist
haydutlar her geçen gün daha fazla teﬂhir
olmaktad›r. Irak halk›n›n zor koﬂullar alt›nda
sürdürdü¤ü iﬂgale karﬂ› direniﬂi, ABD’nin
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kolay zafer beklentisini boﬂa ç›karm›ﬂ, dünya
halklar›n›n sempatisini kazanm›ﬂ, emperyalist
sald›rganl›¤›n ölçüsüzlü¤ü karﬂ›s›nda halklara
umut ve cesaret vermiﬂtir vb.
Fakat sald›r›lar›n kapsam›, önemi ve
sald›r›larda al›nan mesafe düﬂünüldü¤ünde, bu
olumlu geliﬂmeler yine de oldukça yetersiz
kalmaktad›r. Yetersiz ve etkisiz kalmaktad›r
zira, sald›r›lara karﬂ› geliﬂen muhalefet,
devrimci bir s›n›f mücadelesi ekseninden,
devrimci bir örgütlülükten ve programdan
yoksun oldu¤u için, kendili¤indenlik
s›n›rlar›n› aﬂamamaktad›r. Bu yüzdendir ki
emperyalist iﬂgallere karﬂ› ilk baﬂlarda verilen
anlaml› tepkiler zamanla kesintiye u¤ram›ﬂt›r.
Ve yine bu yüzden geliﬂen direniﬂlere hala da
anlaml› bir enternasyonal destek
verilememektedir. Bu da asl›nda emperyalistkapitalist barbarlar›n niçin bu kadar
pervas›zca hareket edebildiklerini aç›kl›yor.
Sald›r›lara cepheden karﬂ› koyan güçlü bir
devrimci direniﬂ oda¤› inﬂa edilemedi¤i için,
ABD ve uﬂak tak›m›, alçakça tehditlerini
sürdürmekte, birçok ülkeyi birden hedef
tahtas›na oturtabilmektedir. Yine bu yüzdendir
ki, sermaye dünya iﬂçi s›n›f›n›n 100-150
y›ll›k tarihsel kazan›mlar›n› gaspetme yolunda
kararl› ad›mlar atabilmektedir.
‹ﬂçi ve emekçilere karﬂ› çok yönlü ve
kapsaml› bir sald›r› program›

sürüklemektedir. Burjuva cumhuriyetin
kuruluﬂundan bugüne taﬂ›nan Kürt sorunu
hala sert çat›ﬂmalara yol açan bir çeliﬂki
olarak orta yerde durmakta, sermaye iktidar›
liberal düzen içi bir çözüme dahi kolay kolay
yanaﬂmamaktad›r.
Do¤al olarak bunlar Türkiye’de siyasal
gündemlerin çok daha karmaﬂ›k, çok daha
yo¤un ve siyasal süreçlerin sert ve çat›ﬂmal›
olmas›n› beraberinde getirmektedir. Bu, aﬂa¤›
yukar› 40-50 y›ld›r de¤iﬂmeyen bir sosyalsiyasal tablodur ve daha uzun bir süre de
de¤iﬂecek gibi görünmemektedir.
Öte yandan, yo¤un siyasal gündemlere ve
sermayenin kapsaml› sald›r›lar›na ra¤men,
s›n›f ve kitle hareketi son derece a¤›r ve
sanc›l› bir geliﬂim seyri izlemekte, sald›rlar
bir türlü hak etti¤i karﬂ›l›¤› bulamamaktad›r.
Karﬂ›lanamayan her sald›r› dalgas›, önemli
kay›plarla beraber ciddi tahribatlar
yaratmakta, iﬂçi s›n›f› temel mevzilerini bir
bir kaybetmektedir. Dolay›s›yla, s›n›f›n en
temel siyasal gündemini bu yak›c› sorun
oluﬂturmaktad›r. Bu ayn› zamanda partimizin
gündemi ve sorunu demektir.
S›n›fa devrimci müdahale ve önderlik
ihtiyac› ve partinin öncelikli
görevleri

Y›llard›r devrimci bir s›n›f ve kitle
hareketinin geliﬂememesinde kuﬂkusuz say›s›z
Türkiye, birincisi; iﬂbirlikçi sermaye
nesnel ve öznel etken rol oynamaktad›r.
iktidar› eliyle y›llard›r emperyalist
Partimizin her zaman özenle vurgulad›¤› gibi
sald›rganl›¤›n aç›k bir üssüne dönüﬂtürüldü¤ü, devrimci önderlik müdahalesindeki belirgin
emperyalist merkezlerde haz›rlanan iktisadi ve zay›fl›k da bu temel etkenlerden biridir ve
sosyal sald›r› programlar›n› en keskin biçimde s›n›f devrimcileri olarak bizi do¤al olarak
uygulayan devletlerin baﬂ›nda geldi¤i için,
öncelikle sorunun bu yan› ilgilendirmektedir.
ikincisi; emperyalizme ba¤›ml›l›¤›n da
Zira bu bizim kendi asli misyonumuza iliﬂkin
etkisiyle daha da keskinleﬂen s›n›fsal
bir aland›r ve yaz›k ki s›n›f mücadelesinin bu
çeliﬂkileri, birikmiﬂ toplumsal sorunlar›
boyutundaki zay›fl›k son derece belirgin bir
ba¤r›nda taﬂ›mas› nedeniyle, bu çok yönlü
olgudur. Son on-onbeﬂ y›ll›k süreçlere somut
çat›ﬂmalar›n göbe¤inde yer almaktad›r. Bölge olarak bakt›¤›m›zda, geliﬂmeyi defalarca
halklar›na azg›nca sald›r›lar düzenleyen ABD birçok noktada zorlayan kitle hareketinin,
ve ‹srail ile varolan köklü siyasi, ekonomik
devrimci bir önderlikle bulaﬂamaman›n da bir
ve askeri iliﬂkilerini giderek geliﬂtiren
sonucu olarak, ileriye ç›kmak baﬂar›s›
iﬂbirlikçi Türk burjuvazisi, bölge halklar› için gösteremedi¤ini görmekteyiz. Bunu tersinden,
ciddi bir tehdit olmay› sürdürmektedir. Öte
her biçimiyle burjuva gericili¤inin,
yandan, kapsaml› sosyal sald›r› paketiyle,
reformizmin ve özellikle de sendika
ellerindeki son k›r›nt›lar› da al›p milyonlarca bürokrasisinin hareketi geriye çekmek ve
iﬂçi ve emekçiyi her bak›mdan y›k›ma
k›rmak alan›nda gösterdi¤i baﬂar› olarak da
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görebiliriz. Devrimci bir önderli¤in kendi
rolünü oynayamamas› gerçe¤inin öteki
yüzünden baﬂka bir ﬂey de¤ildir bu.
Devrimci iradi müdahale, bu müdahale
gücü ve yetene¤ini istikrarl› bir biçimde
gösteren devrimci bir önderlik, bugün kitle
hareketinin en önemli ihtiyac›d›r. Kuﬂkusuz,
marksist-leninist teorinin öngördü¤ü ve
deneyimlerin de kan›tland›¤› gibi, herhangi
bir devrimci iradi müdahale de¤il,
program›yla, politikas› ve prati¤iyle s›n›f›n
devrimci partisinde somutlanan bir iradi
müdahale gücü ve önderlik kapasitesidir
burada sözkonusu olan. Nesnel çeliﬂkilerin bu
kadar keskin, sald›r›lar›n bu kadar kapsaml›
oldu¤u bir yerde, s›n›f hareketinin anlaml› bir
ç›k›ﬂ yapabilmesi, ancak bu temel ihtiyac›n
karﬂ›lanabilmesine ba¤l›d›r.
Bugün s›n›f hareketi bir kez daha bu
ihtiyac› en yak›c› biçimde hissetti¤i bir
dönemden geçmektedir. Y›llard›r düzenin ve
düzen sendikac›l›¤›n›n cenderesinde sürekli
aldat›lan, sonu gelmeyen ihanetlerle karﬂ›
karﬂ›ya kalan iﬂçi s›n›f›n›n bir parça
toparlanmas›, siyasal gündeme a¤›rl›¤›n›
koymas›, nesnel bir tak›m geliﬂmelerin yan›
s›ra, böyle bir devrimci müdahaleye s›k›
s›k›ya ba¤l›d›r.
S›n›f›n gündeminde çok yönlü iktisadisosyal ve siyasal sald›r›lar var. Do¤al olarak
müdahalenin güncel aya¤›n›, bu sald›r›lara
karﬂ› mücadelenin örülmesi oluﬂturmaktad›r.
Pratikte belirleyici olacak olan da, burada
al›nacak mesafedir.
Tam da bu noktada belirtelim ki, böyle
bir müdahale, s›n›f hareketinin önündeki
temel engellere karﬂ› mücadeleden ve böyle
bir mücadele de, temel siyasal hedef ve
ba¤lam›ndan ayr› olarak ele al›namaz. Bu
noktay› biraz daha açal›m.
S›n›f hareketi bugün çok ciddi engellerle
karﬂ› karﬂ›yad›r. Herﬂeyden önce bu temel
engel, milyonlarca iﬂçi ve emekçiye a¤›r
çal›ﬂma koﬂullar›n› ve sefaleti, çürüme ve
yozlaﬂmay› dayatan, en temel demokratik hak
ve özgürlük istemlerinin karﬂ›s›na bask› ve
yasaklarla ç›kan, sermaye düzeninin ve
iktidar›n›n kendisidir. ‹ﬂçi s›n›f›n› s›rt›ndan
hançerleyen sendika bürokrasisi ayn› ﬂekilde
s›n›f hareketinin önündeki bir di¤er temel
engeldir. Hangi vesileyle ve hangi kapsamda

bir çal›ﬂma yürütülürse yürütülsün, m›zra¤›
sivri ucu, ﬂaﬂmadan bu hedeflere
odaklanmal›d›r
Sermaye düzeninin iﬂçi ve emekçi
y›¤›nlar üzerindeki çok yönlü politik ve
ideolojik denetimi, s›n›f hareketinin öteden
beri en yak›c› sorunlar›n›n baﬂ›nda
gelmektedir. Sermaye iktidar›, çeﬂitli
nedenlerle ve çeﬂitli dönemlerde zay›flayan
s›n›f üzerindeki denetimini, herﬂeye ra¤men
yeniden kurabilmeyi baﬂarmaktad›r. Bu aç›dan
yeni bir durumla karﬂ›laﬂ›yor de¤iliz. Fakat
gelinen yerde çok yönlü sald›r›larla iﬂçi
s›n›f›, adeta toplumsal ve siyasal yaﬂam›n
d›ﬂ›na itilmektedir. E¤er bu çok yönlü
denetim olmasa, sermaye iktidar› bu kadar
kapsaml› sald›r›lar› bu kadar kolay
gerçekleﬂtiremezdi. Ya da tersinden söylersek,
iﬂçi s›n›f› kendisine yönelen bu sald›r›lara bu
ölçüde tepkisiz kalmazd›. Kuﬂkusuz sermaye
bunu yaln›zca bask› ve zor ayg›tlar›yla
baﬂarm›yor, baﬂaramaz da. Söz konusu olan
bin bir yol ve yöntemle kurulan kat› bir
ideolojik, politik ve örgütsel hegemonya ve
denetimdir. Bütün y›pranm›ﬂl›¤›na ra¤men
sa¤›yla soluyla bütün düzen partileri, emekçi
kitleler üzerindeki hat›r› say›l›r etkilerini
kullanarak bu denetimde önemli bir rol
oynamay› sürdürmektedirler. Onca ihanete
ra¤men hain sendika bürokratlar› hak ettikleri
yan›t› almad›klar› gibi hala da ihanetlerine
devam etmektedirler. Güçlü ve istikrarl› bir
s›n›f hareketi geliﬂtirmek demek, bu engelleri
de ad›m ad›m aﬂmak demektir. Bundan
ç›karmam›z gereken sonuç, toplam s›n›f
çal›ﬂmam›z içinde bu denetimi k›rmak, s›n›f
hareketinin önündeki engelleri ad›m ad›m
ortadan kald›rmak için azami bir çaba sarf
etmek gerekti¤idir. Bunu genel ve uzun
vadeli bir hedef olarak b›rakmay›p,
çal›ﬂman›n güncel bir parças› haline
getirmeliyiz.
Soluklu bir mücadeleyi örgütlemek için
her bak›mdan güçlü bir haz›rl›k!
Sosyal sald›r›lara karﬂ› mücadele baﬂl›¤›
alt›nda uzun bir süre daha yo¤unluklu olarak
yürütece¤imiz bir çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂ
bulunuyoruz. Do¤al olarak bu yo¤unluklu
çal›ﬂma, bir kampanya biçiminde planland›.
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Temel bir tak›m hedefler belirlendi, bir dizi
araç kullan›ma sokuldu. ‹lerleyen süreçlerde
yeni propaganda araçlar› devreye sokulacak.
Öncesinden baﬂlanarak bir iç haz›rl›k süreci
yaﬂand›. Kampanya daha uzun bir süre devam
edecek ve do¤al olarak, daha derli toplu bir
de¤erlendirme için henüz zaman var.
Öncelikle haz›rl›klardan baﬂlayal›m.
Kendi deneyimlerimiz de göstermektedir
ki, yo¤unlaﬂm›ﬂ bir çal›ﬂman›n baﬂar›s›,
herﬂeyden önce çal›ﬂmay› sürdürecek olan
güçlerin özel bir haz›rl›k sürecinden
geçmesine, çal›ﬂma konusu olan özel
gündeme hakim olmas›na ba¤l›d›r. Geride
kalan seçim dönmelerinde bu yönde att›¤›m›z
s›n›rl› ad›mlar›n bile fazlas›yla karﬂ›l›¤›n›
ald›k. Ön haz›rl›klar ne kadar güçlü tutulursa,
çal›ﬂmaya kat›lan güçlerimizin yaln›zca moral
ve motivasyonu de¤il, ayn› zamanda toplam
çal›ﬂman›n verimi ve etkisi de o ölçüde
artmaktad›r.
Bu bilinç aç›kl›¤›yla ﬂimdiye kadar
yap›lan belli örgütsel-pratik ve e¤itsel
haz›rl›klar kuﬂkusuz ki anlaml› olmuﬂtur.
Özellikle, sald›r›lar›n tarihsel arka plan›n›,
bütünlü¤ünü görmek, mant›¤›n› kavramak
aç›s›ndan birer e¤itim çal›ﬂmas›na da
dönüﬂtürülen ön haz›rl›k toplant›lar› fazlas›yla
ön aç›c› olmuﬂtur. Fakat seçim ya da daha
dar bir tak›m gündemlerin aksine, sosyal
sald›r›lar gibi oldukça kapsaml› ve çok yönlü
bir gündemli ve görece daha uzun sürecek
bir çal›ﬂma, do¤ald›r ki, hem örgütsel hem de
politik-ideolojik anlamda daha yo¤un ve
tempolu bir haz›rl›k gerektirmektedir.
Kampanyam›z oldukça geniﬂ bir gündem
üzerinden ﬂekilleniyor. Kampanyan›n genel
çerçevesine giremeyecek bir konu bulmak
mümkün de¤il. Öncelikle, politik ve örgütsel
bak›mdan kampanyan›n genel çerçevesi
üzerinde tam bir hakimiyet sa¤lanmal›d›r. Bu
nedenle de baﬂlang›ç ad›mlar› at›lan ön
haz›rl›klar, düzenli bir ﬂekilde ve geliﬂtirici
bir tarzda sürdürülmelidir. Bu yaln›zca
çal›ﬂmay› götürdü¤ümüz iﬂçi ve emekçileri
ayd›nlatmak için de¤il, güçlerimiz için de ve
yaln›zca bu kampanyayla da s›n›rl› olmayan,
temel bir ihtiyaçt›r. Kampanyan›n temel
hedeflerinden birisi de s›n›f›, emekçi y›¤›nlar›
ayd›nlatmak, uyarmak oldu¤una göre,
konunun önemi üzerinde daha fazla durmaya

gerek yok.
Öte taraftan tüm ileri güçlerimiz, yaln›zca
kampanyan›n genel çerçevesi üzerinde de¤il,
genel çerçeve içine giren her bir baﬂl›k, her
bir konu ve bunlar›n di¤er temel gündemlerle
çok yönlü ba¤lant›lar› konusunda da bir kafa
aç›kl›¤›na sahip olmal›d›r. Zira, sosyal
sald›r›lar-sosyal haklar›n gasp› dedi¤imiz ﬂey,
haz›rl›klar› y›llar alan fakat gözümüzün
önünde pratik olarak gerçekleﬂtirilen onlarca
baﬂl›k alt›ndaki sald›r›lardan oluﬂan bir
bütündür. Fakat biz, bir masa baﬂ›
çal›ﬂmas›ndan, kitabi bir haz›rl›ktan
bahsetmiyoruz. Kampanyan›n siyasal, örgütsel
ve pratik ihtiyaçlard›r sözünü etti¤imiz.
Dolay›s›yla siyasal gündemi, her biri parça
parça gerçekleﬂen sosyal sald›r›lar› dikkatli
bir ﬂekilde izlemek, izlemekle kalmay›p bunu
canl› ve etkili bir çal›ﬂmaya, eylemlere konu
etmek kampanyan›n baﬂar›s› için zorunludur.
Bunlar yap›lmaks›z›n kampanyan›n
gereklerinin yerine getirildi¤inden
bahsedilemez.
Haz›rl›k konusunda, sald›r›lar›n arka
plan›n› bir tak›m kaynaklardan izlemek
elbette oldukça iﬂe yaramaktad›r. Mümkün
oldu¤unca bu yönlü çabalar sürdürülmelidir.
Fakat biz belli hedeflere ba¤lanm›ﬂ, eylemli
ve politik bir çal›ﬂma yürütüyoruz. As›l
referans›m›z temel marksist-leninist klasikler,
temel dayana¤›m›z da kendi program›m›z
olmak zorundad›r. Bu gözle parti
program›m›z daha dikkatli bir ﬂekilde
incelenecek olunursa görülecektir ki, gerek
emperyalist kapitalizmin sosyal sald›r›lar›n›n
temel esaslar›, siyasal s›n›f mant›¤›, gerekse
taktik planda buna karﬂ› mücadelenin genel
çerçevesi fazlas›yla ön aç›c› bir ﬂekilde
iﬂlenmiﬂtir. Genel teorik çerçeve için, I.
Bölüm alt›nda ele al›nan “I-Kapitalizm”, “IIToplumsal devrim, sosyalizm ve komünizm”
ile “III-Emperyalizm ve dünya devrimi”
bölümleri; taktik planda ise II. Bölüm alt›nda
ele al›nan “V-Türkiye devrimi”, “VI-Acil
demokratik ve sosyal istemler” ve “VIIEme¤in korunmas›” bölümleri bu gözle bir
kez daha okunup tart›ﬂ›lmal›d›r.
Özellikle son iki bölüm, kampanyan›n
temel taleplerinin güncel formülasyonunu
içermesi ve dolay›s›yla propaganda
çal›ﬂmas›nda özel bir tarzda kullan›lmas›
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ihtiyac› bak›m›ndan ayr›ca
de¤erlendirilmelidir. Böyle bir kampanya
boyunca parti program›n› kitle toplant›lar›nda
bir referans olarak kullanmak hem oldukça
anlaml›, hem de fazlas›yla iﬂlevli olacakt›r.
Kampanya-bahar dönemi iliﬂkisi ve s›n›f
temelinde ayr›ﬂman›n, ileri ç›kan
güçlerle birlikte hareket
etmenin önemi
Kuﬂkusuz, kampanya bizim için bir
döneme toplam bir haz›rl›k anlam›na
gelmektedir. Dolay›s›yla kampanyay›
planlamak, ayn› zamanda önümüzdeki dönemi
planlamakt›r. Önümüzde yo¤un bir siyasal
gündem ve hareketli bir dönem var. (8 Mart,
21 Mart, 1 May›s, 15-16 Haziran’a kadar
uzanan rutin gündemler ile özelleﬂtirmelere,
sosyal hak gasplar›na karﬂ› geliﬂen eylem ve
direniﬂler, gençli¤in gündemi vb.) Bölgedeki
ve dünyadaki gündemlerin, s›cak geliﬂmelerin
kampanyam›z› kesen yanlar› var. Bu nedenle,
bahar döneminde her bir gündeme iliﬂkin
yaklaﬂ›m›m›z, her birini kendi içinde ele
almak, kendi içinde planlamak biçiminde
olamaz. Bu fazlas›yla da¤›t›c› olacak, bizi
verimsiz k›lacakt›r. Bunun yerine, bir dönem
plan› çerçevesinde temel gündemlere dönük
bir haz›rl›kla, gündemleri önden karﬂ›lamay›
hedefliyoruz.
Bu her ﬂeyden önce kampanya ve
kampanyaya konu edilen sosyal sald›r›lar ile
di¤er gündemler, art› kamu, gençlik gibi alan
çal›ﬂmalar› aras›nda politik bir bütünlük
sa¤lamak, taktik bir hat örmek görevi
demektir.
Sosyal sald›r›lar›n hedefinde iﬂçisi, kamu
emekçisi, yoksul köylüsü ve genciyle bu
toplumun ezici bir nüfusu var. Sosyal
sald›r›lar dolays›z biçimde bu kesimlerin
tamam›n› ilgilendirmektedir, fakat
sald›r›lar›n›n as›l hedefi iﬂçi s›n›f› ve kamu
emekçileridir.
Sosyal sald›r›lara karﬂ› yürüttü¤ümüz
kampanya ile bahar dönemi gündemlerinin
içeri¤i aras›nda da do¤all›¤›nda büyük ölçüde
bir örtüﬂme var. 21 Mart gündemi vesilesiyle
bir parça ayr›ks› gibi duran Kürt halk›n›n
özgürlü¤ü sorunu bile, sermayenin
uluslararas› sosyal-siyasal sald›r›lar›yla ortak

bir siyasal kan ba¤›na sahip. Bizim aç›m›zdan
sorun, bu kan ba¤›ndan hareketle Kürt
emekçi kitlelerine, özgürlü¤ün ancak emekçi
halklar›n ortak mücadelesiyle
kazan›labilece¤ini, hiçbir etnik, ulusal, dinsel
ayr›m gözetmeksizin tüm iﬂçi ve emekçilere
sald›ran, onlar›n sosyal haklar›n› ellerinden
almaya soyunan emperyalist-kapitalist
sömürücülerin, halklara ve emekçi y›¤›nlara
özgürlük de¤il s›n›fsal, ulusal, cinsel, kültürel
vb. çok yönlü bir y›k›m getirdi¤ini etkili bir
propagandayla, çarp›c› ﬂiarlarla anlatabilmek;
Kürt halk›n›n özgürlük sorunuyla Kürt
emekçilerinin kurtuluﬂ mücadelesi aras›nda
silikleﬂtirilmeye çal›ﬂan s›n›fsal ba¤› öne
ç›karmak; onlar› tüm sald›r›lara karﬂ› ortak
mücadele bayra¤› alt›nda birleﬂmeye
ça¤›rmak; ve nihayet tasfiyeci Kürt
liberallerinin dayanaks›z hayallerle
sermayenin kuyru¤una takmaya çal›ﬂt›¤› Kürt
emekçilerine bu vesileyle etkili bir biçimde
seslenmeyi baﬂarabilmektir.
8 Mart ve 1 May›s gündemleri ile
kampanyan›n içeri¤i aras›nda somut ba¤lar
zaten mevcut. Kuﬂkusuz bununla
yetinmeyece¤iz. Öncelikle, yaln›zca 8 Mart’la
ayn› döneme denk düﬂtü¤ü için de¤il, sosyal
sald›r›lar›n öncelikli hedeflerinin baﬂ›nda
geldi¤i için de kampanya boyunca emekçi
kad›n çal›ﬂmas›na özel bir a¤›rl›k verece¤iz.
Gerçekten de egemen s›n›flar›n tüm
sald›r›lar›, öncelikle kad›n ve çocuklar›
vurmaktad›r. Zira, kad›nlar ve çocuklar,
toplumun en savunmas›z kesimlerini
oluﬂturmaktad›r. Fakat kölelik yasalar› ve
sosyal hak gasplar›-sosyal sald›r›lar, iﬂçi
kad›nlar› daha özel bir biçimde hedeflemekte
ve etkilemektedir. Esnekleﬂtirilen çal›ﬂma
koﬂullar› iﬂçi kad›nlar› üretimden
uzaklaﬂt›rmakta; performansa dayal› ücret
sistemi, iﬂçi kad›nlar›n ücretlerinde daha
gözle görünür bir düﬂmeye ve haks›z rekabete
yol açmaktad›r. Geniﬂ çapl› tensikatlarda en
önce ve en çok iﬂçi kad›nlar iﬂten
at›lmaktad›r. Son birkaç y›lda yüzbinin
üzerinde kad›n›n üretimden çekilmesi, tam bu
sosyal sald›r›lar›n bir sonucudur. Bu ayn› ﬂey
sosyal hak gasplar› için de geçerlidir.
Yükseltilemeye çal›ﬂ›lan emeklilik yaﬂ›, sa¤l›k
ve sigorta hakk›n›n özelleﬂtirilmesi ve tüm
sosyal haklar›n daralt›l›p budanmas›, erkeklere
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oranla kad›nlar üzerinde daha fazla tahribata
ve kay›plara yola açmaktad›r. Dolay›s›yla,
“sosyal sald›r›lar önce emekçi kad›nlar›
vurur” gerçe¤inden hareketle, iﬂçi-emekçi
kad›nlar›n niçin bu mücadelenin en ön
saflar›nda yer almas› gerekti¤i özel bir
vurguyla iﬂleyece¤iz. Do¤al olarak bundan,
kampanyam›z boyunca emekçi kad›nlara özel
bir a¤›rl›k verme görevi ç›kar›lmal›d›r.
Gelinen yerde, çal›ﬂmada oldu¤u gibi,
alanlardaki 8 Mart eylem ve etkinliklerinde
de yaklaﬂ›m›m›z› net ve tok biçimde ortaya
koymak, temel bir ihtiyaç haline geldi. Geçen
y›l›n 8 Mart kutlamalar›nda küçük-burjuva,
liberal, feminist kad›n gruplar›yla, onlar›n
kuyru¤una tak›lan bir dizi sol çevrenin 8
Mart’›n s›n›fsal içeri¤ini silikleﬂtirilmede
ortaklaﬂt›¤›na tan›k olduk. Biz bu gerici
dayatmalar› kabul etmeyece¤imiz gibi, böyle
bir platformda bulunamayaca¤›z› asl›nda daha
geçen y›l›n anmalar› s›ras›nda ve sonras›nda
önemle vurgulam›ﬂt›k. Bu çerçevede bu y›l, 8
Mart’› s›n›fsal içeri¤ine yaraﬂ›r biçimde
kutlamaya haz›r olan güçlerle gerekirse ayr›
bir etkinlik örgütlemeye yönelecektik ve
halihaz›rdaki durumda bunun böyle olaca¤›n›
göstermektedir. Liberal ve gerici
yaklaﬂ›mlar›n etkilerine karﬂ› mücadele elbette
yaln›zca gerekti¤inde alanlar›, etkinlikleri
ayr›ﬂt›rmakla s›n›rland›r›lamaz. Toplumsal
yaﬂam›n her alan›nda, s›n›f ayr›mlar›n›
belirsizleﬂtiren, devrimci de¤erleri dejenere
eden her anlay›ﬂla mücadele özenle
gözetilmesi gereken bir görevdir ve 8
Mart’taki zorunlu ayr›ﬂma bunun yaln›zca
özel bir alan›d›r.
Politik ayr›ﬂman›n bir di¤er somut
gündemini 1 May›s oluﬂturmaktad›r. Geçen
y›lki ayr›ﬂma, bütün zaaflar›na ve
s›n›rl›l›klar›na ra¤men, son derece anlaml›
olmuﬂtur. Fakat, yapt›¤›m›z 1 May›s
de¤erlendirmelerinde de ifade etti¤imiz gibi,
as›l hedef iﬂçi s›n›f›n› bir bütün olarak
sendika bürokratlar›n›n gerici denetiminden
kurtarmak, s›n›f› gerici temellerde bölmeyeparçalamaya çal›ﬂanlar›n heveslerini
kursaklar›nda b›rakmakt›r. Yine geçen y›l›n
deneyimlerinden hareketle, sol söylemi
kullanan bir tak›m sendika bürokratlar›n›n
salt alana dair bir ayr›ﬂman›n arkas›na
saklan›p gerçekte s›n›f iﬂbirli¤i çizgisinin

belirledi¤i icraatlar›n› sürdürmelerine karﬂ› bu
y›l önden haz›rl›kl› olmak ayr› bir önem
taﬂ›maktad›r. Her türden ayak oyunlar›n› boﬂa
ç›karman›n yolu ise, dar görüﬂlü ve sözde
keskin fakat gerçekte sorumsuz bir tak›m
anlay›ﬂlara prim vermeden, ba¤›ms›z ve etkili
bir s›n›f çal›ﬂmas›yla s›n›f›n devrimci 1
May›slar’›n› kazanmakt›r. Kampanyam›z, bu
y›lki 1 May›s haz›rl›klar›nda böyle bir araç
ve imkan olarak en etkili biçimde
de¤erlendirilmelidir.
Kampanyan›n kapsam›
ve s›n›rlar›
Dönem ard› ard›na sosyal sald›r›
paketlerinin aç›ld›¤› bir dönemdir.
Yürürlü¤e konulan sosyal sald›r›lar
oldukça kapsaml›d›r. Sald›r›lar zamana
yay›larak devam edecektir. ‹ﬂçi s›n›f› ve
emekçilerin ezici bir ço¤unlu¤u hala da
sald›rlar konusunda aç›k bir fikre sahip
de¤ildir. Ve sendika bürokrasisinin bu
sald›r›lara karﬂ› mücadele etmek gibi en
küçük bir niyeti ve hedefi yoktur.
Bu tespitlerden hareketle kampanyam›za
iliﬂkin ﬂu temel sonuçlar› ve görevleri
ç›karmal›y›z.
Birincisi; bu dönem boyunca kampanyay›
sald›r›lara karﬂ› eylemli bir tarzda
örgütlemeliyiz. Daha önceki kampanya
dönemlerinde bunun anlam› ve önemi
yeterince vurguland›¤› için üzerinde fazla
durmayaca¤›z.
‹kincisi; sald›r›lar›n kapsaml› olmas›,
nüfusun ezici bir ço¤unlu¤unu ilgilendirmesi
ve emekçi y›¤›nlar›n sald›r›lar›n bilincinde
olmamas›, yayg›n ve etkili bir çal›ﬂmay›
yak›c› bir ihtiyaç haline getirmektedir.
Kuﬂkusuz bugünkü güç ve imkanlar›m›z
ölçüsünde, bunu tam anlam›yla baﬂaramay›z.
Fakat, bu 3-4 ayl›k zamandan da
yararlanarak, s›n›rlar›m›z› ve imkanlar›m›z›
zorlamal› ve yeni bir düzeyi
yakalayabilmeliyiz.
Öte taraftan, bu kadar yak›c› ve kapsaml›
bir sald›r› karﬂ›s›nda, elbette mümkün olan en
geniﬂ güçlerle birlikte hareket etmek gerekir.
Baﬂ›ndan itibaren bu bak›ﬂ ve yaklaﬂ›mla
hareket etmemize ra¤men, yak›n geçmiﬂte
baﬂka örnekler üzerinden de yaﬂand›¤› gibi,
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öneri ve giriﬂimlerimiz, s›n›rl› bir çevrenin
d›ﬂ›nda, ne yaz›k ki henüz karﬂ›l›k bulmad›.
Böyle bir durumda bize düﬂen görev s›n›f›n
duyarl› ve ileri kesimlerini harekete
geçirmeye yo¤unlaﬂmakt›r.
Üçüncüsü; sald›r›lar›n zamana yay›larak
devam edecek olmas›, daha uzun soluklu bir
mücadeleyi gerektirmektedir. Bu da yaln›zca
kampanya süresiyle s›n›rlamaks›z›n bu
çal›ﬂman›n devam ettirilmesi, bu temel
gündemin etkili bir siyasal çal›ﬂmaya konu
edilmesi demektir.
Dördüncüsü; sendika bürokrasisine karﬂ›
mücadelenin genel önemidir ki buna yukarda
de¤indik. Kampanya boyunca s›n›f iﬂbirlikçisi
bu ç›kar çetesini etkili bir teﬂhirin konusu
yapmal›, yan› s›ra tabandan yükselen tepkileri
birleﬂtirmeye ve örgütlemeye özel bir önem
vermeliyiz.

örgütleme sorunu, toplam çal›ﬂma içinde bizi
en çok zorlayan sorunlar›n baﬂ›nda geliyor.
Zorlanmam›z do¤ald›r; zira hala da sorun,
zorlay›c› halkas›ndan tutulup çözüme yoluna
sokulmuﬂ de¤il. Bu konuda söylenebilecek
yeni bir ﬂey, önerilebilecek bir sihirli formül
de yok. Bir kez daha kendi
özdeneyimlerimize bakmal› ve zaaf
alanlar›m›za yüklenmeliyiz.
Bu vesileye yaln›zca iki noktan›n alt›n›
çizmekle yetinece¤iz.
Birincisi, kurulan iliﬂkileri örgütlemek,
çal›ﬂman›n ürünlerini toplamak, herﬂeyden
önce toplam faaliyetin kendisini sa¤lam bir
ﬂekilde örgütlemekten ve böylece çal›ﬂman›n
etkisini güçlendirmekten, verimini art›rmaktan
geçmektedir. ‹nsanlar› örgütlemekte ve
seferber etmekte zorlanma, esas olarak toplam
faaliyeti örgütlemekte ve ad›m ad›m
geliﬂtirmekte yaﬂanan zorlanman›n bir
Kampanya çal›ﬂmas›nda baz›
sonucudur.
öncelikli hedefler
‹kincisi, etkili ve sistemli bir genel
propagandaya paralel olarak çal›ﬂmay› hedef
Bahar döneminde kampanyada somutlaﬂan fabrikalarda-birimlerde yo¤unlaﬂt›rmak ve
yo¤unlaﬂt›r›lm›ﬂ çok yönlü bir s›n›f
buna ba¤l› daha özel müdahalelerde
çal›ﬂmas›yla amac›m›z, iﬂçi ve emekçileri ard› bulunmak, çözümün önemli bir halkas›d›r. Bu
ard›na aç›lan sosyal sald›r› paketlerine karﬂ›
aç›dan fabrika ve iﬂyeri toplant›lar›n›
mücadeleye haz›rlamakt›r. Propaganda yoluyla örgütlemenin, fabrikalara dönük özel
s›n›f› ayd›nlatma ve uyarma, devrimci öncü
gündemli müdahalelerin taﬂ›d›¤› öneme bir
müdahalenin/çal›ﬂman›n yaln›zca bir yan›d›r.
kez daha iﬂaret edelim.
‹ﬂin bu yan›n› güçlü tutmak temel
Kampanyam›z›n bir baﬂka öncelikli hedefi
hedeflerimizden biri olmal›d›r. As›l
de, bu süre boyunca s›n›f›n dinamik
hedefimiz, tepkileri örgütlemek, s›n›f›
kesimlerine yönelmek, meydana gelen
örgütlemek ve ad›m ad›m mücadeleye
direniﬂlere güçlü bir destek örgütlemektir.
kazanmakt›r. Bu nedenle, propaganda
S›n›f hareketi ne kadar gerilemiﬂ olursa
çal›ﬂmas› ne kadar etkili ve yayg›n
olsun, bu dinamikler ortaya ç›kmaktad›r.
yap›labilirse, as›l müdahalenin zemini de o
Halihaz›rda özelleﬂtirme sald›r›s›na karﬂ›
ölçüde döﬂenmiﬂ olacakt›r.
eylemli bir tepki geliﬂtiren belli iﬂletmeler/
Fakat bunun kendili¤inden de
fabrikalar bu dinamik kesimlerin baﬂ›nda
gerçekleﬂmedi¤ini biliyoruz. S›n›f hareketinin gelmektedir.
durgunlu¤u koﬂullar›nda, genel propaganda,
Kamu emekçileri içerisinde sa¤l›k ve
göstermesi gereken etkiyi göstermiyor. Buna
belediye çal›ﬂanlar›, öncelikle çal›ﬂmay›
paralel olarak ve örgütleme hedefiyle daha
yo¤unlaﬂt›raca¤›m›z bir di¤er kesimi
özel bir yo¤unlaﬂma, ›srarl› bir yöneliﬂ, etkili oluﬂturmaktad›r.
ve sistemli müdahaleler olmaks›z›n bugünkü
‹leri s›n›f güçleriyle kuraca¤›m›z ba¤lar›n,
koﬂullarda gösteremez de. Kampanya boyunca direniﬂlere eylemli deste¤in ve belli eylemlere
gözetmemiz gereken öncelikli meselelerden
konu olacak di¤er gündemlere güçlü biçimde
biri de budur.
kat›lman›n yan› s›ra, kampanyan›n çeﬂitli
Geçmiﬂ kampanyalar›n ve s›n›f çal›ﬂmas›
aﬂamalar›nda daha ba¤›ms›z bir tak›m eylem
deneyimlerimizin de gösterdi¤i üzere,
ve etkinlikler düzenlemeyi (geniﬂ iﬂçi
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di¤er yüzünde böyle bir müdahaleye
toplant›lar›ndan seminer ve panellere, bas›n
aç›klamalar›ndan fabrika önlerinde ve merkezi ihtiyac›m›z var.
yerlerde yürütülecek canl› propagandaya
S›n›f›n devrimci hareketi
kadar) ﬂimdiden planlamal›y›z.
çözücü halkad›r!
Partiyi her bak›mdan güçlendirerek
Yürürlükteki kapsaml› sosyal sald›r›lar,
s›n›f› kazanaca¤›z!
bir ﬂekilde gözlerden saklanmaya çal›ﬂ›lan
S›n›f›n devrimci partisi olarak, sald›r›lara kapitalizmin gerçek yüzünü aç›¤a ç›karm›ﬂt›r.
Kriz içinde debelenen kapitalizmin onulmaz
karﬂ› görev ve sorumluluklar›m›z› yerine
yaralar›na ilaç olsun diye yürürlü¤e sokulan
getirirken, bu sorumlulukla yürüttü¤ümüz
liberal sald›r›lar, sistemin ony›llard›r yüzüne
çal›ﬂma süresince örgütsel bir tak›m
takt›¤› “sosyal devlet”, “refah “toplumu”,
önceliklere a¤›rl›k verme ihtiyac›
“sosyal adalet”, “eﬂitlikçi toplum” vb.
içerisindeyiz. Her kampanya döneminde, her
türünden ﬂallar› çekip indirmiﬂtir. Kapitalizm
kapsaml› seferberlik sürecinde bu örgütsel
bu yeni sald›r›larla en önemli ideolojik
önceliklere yönelik vurgunun artmas› boﬂuna
aldatma silahlar›ndan birini yitirmiﬂtir.
de¤il. Zira en baﬂta da ifade etti¤imiz gibi,
ﬁimdi bir avuç asalak ile yüzmilyonlarca
sald›r›lar›n yo¤unlaﬂt›¤› bir aﬂamada iﬂçi
iﬂçi ve emekçi daha aç›k biçimde ve daha
s›n›f› en temel silah› olan bir örgütlükten
sert bir tarzda karﬂ› karﬂ›yad›r. Sald›r›lar s›n›f
yoksundur ve bu ihtiyac› ancak s›n›f›n
çeliﬂkilerini daha da keskinleﬂtirmektedir.
devrimci partisi karﬂ›layabilir. Dolay›s›yla
Kapitalizmin sonu gelmeyen sosyal sald›r›lar›,
partinin örgütsel olarak güçlenme ihtiyac›n›,
sosyal patlamalar›n nesnel zeminini her geçen
s›n›f›n ihtiyac›ndan ayr› olarak ele alamay›z.
Çeﬂitli baﬂl›klarda ayr›ca ele al›nmas› gereken gün daha da olgunlaﬂt›rmaktad›r. Bugün için
iﬂçi ve emekçilerin henüz tam olarak bu
bu farkl› örgütsel ihtiyaç ve öncelikleri
sald›r›lar›n fark›nda olmamas›, sald›r›lara
burada ﬂimdilik kabaca her alanda ve her
karﬂ› henüz güçlü bir s›n›f tutumu alamamas›,
bak›mdan örgütsel niteli¤in geliﬂtirilmesi ile
çözülmesi gereken en önemli bir sorundur.
s›n›rl›yoruz.
Bu sorun çözülebildi¤i ölçüde, iﬂçi s›n›f›n›n
Nerden bakarsak bakal›m karﬂ›m›za bir
yaln›zca sald›r›lar› püskürtmek için de¤il,
ﬂekilde nitelik sorunu ç›kmaktad›r. Her
sald›r›lar› yöneltenlerin iktidar›n› baﬂlar›na
olana¤›, her çal›ﬂmay› örgütsel bir güce
y›kmak için de tüm gücünü ortaya
dönüﬂtürmeyi baﬂarmaya ihtiyac›m›z var.
koyaca¤›ndan kuﬂku duyulmamal›d›r.
Çevre-çeper iliﬂkilerini geliﬂtirmeye
S›n›f›n devrimci partisi, bu bilinç
ihtiyac›m›z var. Etkili bir kitle çal›ﬂmas›na
aç›kl›¤›yla, bu tarihsel hesaplaﬂma için güncel
ihtiyac›m›z var. S›n›f içinde güç ve mevzi
ve yak›c› görevlerini yerine getirmeye
kazanmaya ihtiyac›m›z var. Bir dizi iﬂi
aksatmaks›z›n bir arada yürütmeyi baﬂarmaya kararl›d›r.
ihtiyac›m›z var. Tüm bunlar› baﬂarmak için
de organlarda, yerellerde-birimlerde kadrosal
niteli¤in geliﬂtirilmesine ihtiyac›m›z var.
Sonuçta, etkili bir siyasal faaliyet örgütleme
kapasitesine ulaﬂmak için, örgütsel olarak
daha da güçlenmeye, daha çok say›da daha
nitelikli kadrolara ihtiyac›m›z var.
Evet, örgüt-örgütsel nitelik sorunu, bizi
do¤rudan nitelikli kadro sorununu tart›ﬂmaya
götürmektedir. Bu nitelik, ancak iradi bir
yüklenmeyle, daha özel müdahalelerle ortaya
ç›kar›labilir. Toplam çal›ﬂmay› ad›m ad›m
geliﬂtirmenin ve s›n›fa müdahale ihtiyac›n›n
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S›n›f çal›ﬂmam›z›n birikimleri
ve güncel sorunlar› üzerine
yürüyüﬂümüzde önümüzde duran görev ve
sorumluluklar› yüklenmeyi baﬂaracak bir
örgütlü irade oluﬂturmak ve her bak›mdan
Siyasal yaﬂam, coﬂku verici sars›c›
ileri bir at›l›m› baﬂarmaya kilitlenmek için
süreçlerden çok, bitmek bilmeyen kar›nca
k›sa ve orta vadeli hedefler belirlemektedir.
misali zorlu bir çal›ﬂmadan oluﬂur. Emek,
Yani stratejik hedeflere s›k› s›k›ya ba¤lanm›ﬂ
sab›r ve soluk isteyen böyle bir çal›ﬂma
gündelik siyasal çal›ﬂman›n ürünü birikim ve
yürütülmeden coﬂku verici süreçlere
kazan›mlar›m›z› yine stratejik hedeflerimiz
haz›rlanmak mümkün de¤ildir. Komünist
do¤rultusunda daha güçlü at›l›mlar›n dayana¤›
partisi ve kadrolar›, güçlü bir ideolojik kimlik haline getirebilmeyi baﬂarabilmektir.
ve tarihsel perspektifle gündelik mücadelenin
‹ç ve d›ﬂ siyasal geliﬂmelerin karmaﬂ›k
bo¤ucu ve karmaﬂ›k tablosu içerisinde yol
bir görünüm kazand›¤›, s›n›f ve kitle hareketi
al›yor ve sars›c› süreçlere haz›rlan›yorlar. Bu cephesinden uzun zamand›r aﬂ›lamayan bir
üstünlükten yoksun olan ve genellikle
gerili¤in hüküm sürdü¤ü bir evrede nesnel
dayanaks›z bir hayal dünyas› ile hareket eden zorluklar›n belirleyici etkisinin bilincindeyiz.
küçük-burjuva devrimcisi ise her yeni gün
Ama yukar›da da belirtti¤imiz gibi, biz,
soluksuzlu¤unun kurban› oluyor. Acil ve
geçici ve irademizi aﬂan bu nesnellik
yak›c› siyasal görevlerin yo¤unlaﬂt›¤›, s›n›f ve tablosuna tarihsel bir perspektifle
kitle hareketinin henüz aﬂ›lamayan bir k›s›r
bakabiliyoruz. Buradan hareketle devrimci
döngü ve durgunluk içerisinden geçti¤i bir
misyonumuzun gere¤i bir konumlanma
dönemde, hem zaten son derece s›¤ ve çarp›k içerisindeyiz ve görev ve sorumluluklar›m›z›
olan ideolojik ve tarihsel perspektifini
bu temelde tan›ml›yoruz. Yani temel stratejik
yitiriyor, hem de siyasal ve moral bak›mdan
hedeflerimiz do¤rultusunda sab›rl› ve soluklu,
eziliyor. Sonuçta ideolojik-teorik belirleme ve ama güncel siyasal görevleri de etkin biçimde
tespitler ka¤›t üzerinde kal›rken, küçükomuzlama iradesiyle hareket ediyoruz.
burjuva devrimcisi dar kafa yap›s›n›n ürünü
düﬂünsel gettosunun esiri haline geliyor.
Kadrosal dönüﬂüm sorunlar› ve
Özünü yitirmiﬂ söz, amaçtan kopmuﬂ eylem
ileri kadrolar›n artan sorumlulu¤u
günü birlik prati¤i olurken, ruhsal bezginlik
ve siyasal körlük bunlar› tamaml›yor.
Komünist çal›ﬂman›n temel önceliklerine
S›n›f devrimcili¤i ile küçük-burjuva
her vesileyle döne döne iﬂaret ediyoruz.
devrimcili¤i üzerine bu söylediklerimiz,
Örgütün ana omurgas›n›n s›n›f eksenli bir
mevcut sol hareket tablosunu da kabaca
çal›ﬂma içerisinde konumland›r›lmas› ve s›n›f
özetlemektedir. Ancak amac›m›z burada genel hareketi içerisinde seçilmiﬂ alanlarda
bir sol hareket de¤erlendirmesi yapmak de¤il, yo¤unlaﬂm›ﬂ sistematik ve sonuç al›c› bir
komünistlerin siyasal yaﬂam taraf›ndan
faaliyet... S›n›f hareketinin geliﬂiminin
do¤rulanan ideolojik-programatik çizgisinin
önündeki engellerle mücadele içerisinde
gücüne ve bu çizginin tüm zorluklara ra¤men s›n›fla sosyalizmin örgütlü organik birli¤ine
gündelik siyasal yaﬂamda ve örgütlenme
ulaﬂmak... Partiyi s›n›f zeminine oturtmak ve
plan›nda kazand›¤› birikimlerin önemine ve
s›n›f›n siyasal temsiliyetine uygun politikanlam›na dikkat çekmektir. Bununla
örgütsel bir konum sa¤lamak ve buna
amac›m›z, gelece¤i kazanmaya dönük kararl›
dayanarak politik yaﬂamda etkin ve
Stratejik hedeflere ba¤l› kar›nca misali
gündelik bir çal›ﬂma prati¤i
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devindirici bir rol oynamak...
Bugün siyasal çal›ﬂmam›z bir tak›m
zorlanmalar yaﬂamakla birlikte örgütümüz ana
gövdesiyle s›n›f çal›ﬂmas› alan›nda
konumlanmay› baﬂarm›ﬂ bulunmaktad›r.
Beraberinde s›n›fa yönelik ekonomik-sosyal
sorunlardan temel siyasal sorunlar alan›na
uzanan kapsamda gündemler zengin ve
sürekli bir dizi araçla iﬂlenmekte, sistematik
ve yo¤un bir ajitasyon ve propaganda
faaliyeti yürütülmektedir.
A¤›rl›kl› olarak bilinçli ideolojik
tercihlerin ürünü olan, ama bizzat siyasal
çal›ﬂmam›z›n gücüne de ba¤l› olarak
kazand›¤›m›z bir kadrosal birikime dayanarak
yürütüyoruz bu çal›ﬂmay›. Bu, bir yan›yla bir
üstünlük ve avantaj olurken, öteki bir yan›yla
da bu kadrolar›n proleter s›n›f çal›ﬂmas›
içinde dönüﬂtürülmesi ihtiyac› anlam›na
geliyor. Ve bize, s›n›f çal›ﬂmas›nda yol alma
sorununun kadrolaﬂman›n sorunlar›yla içiçe
geçti¤ini gösteriyor. Bundan dolay› parti
yay›nlar›m›zda s›n›f çal›ﬂmas›n›n sorunlar›n›n
yan› s›ra kadrolaﬂman›n sorunlar› da a¤›rl›kla
iﬂleniyor ve ikisi aras›ndaki kopmaz organik
iliﬂki üzerinde duruluyor.
Ö¤renci gençlikten kazan›lm›ﬂ yar›-ayd›n
unsurlar›n yan›s›ra marjinal sektörlerde
çal›ﬂan genç iﬂçiler ve emekçiler, mevcut
kadrosal birikimi a¤›rl›¤›n› oluﬂturmaktad›r.
(S›n›f çal›ﬂmas› içinde kazan›lm›ﬂ iﬂçi kökenli
kadrolar›n oran› giderek artmakla birlikte bu
henüz mevcut bileﬂimin az›nl›¤›n›
oluﬂturmaktad›r). Bu kadrosal bileﬂim,
kadrosal dönüﬂüm sorununun çözümünün
esasta iki alana yap›lacak müdahalelere ba¤l›
oldu¤unu göstermektedir. Bunlardan birincisi,
marksist-leninist dünya görüﬂü ve parti çizgisi
temelinde yürütülecek sistematik bir
ideolojik-politik e¤itimidir. ‹kincisi ise, esas›
yönünden s›n›f zemininde yürütülecek siyasal
çal›ﬂma temelinde politik-pratik e¤itimdir.
Belirtmeye dahi gerek yok ki, bu ikili
(devrimci örgüt yaﬂam›n› da ayr› bir baﬂl›k
olarak al›rsak üçlü) e¤itim süreci birbirine
s›k› s›k›ya ba¤l›d›r. Her biri di¤erinde
al›nacak mesafeyi belirleyecek, bütünsel bir
geliﬂim sürecinde karﬂ›l›kl› rol oynayarak
komünist kadronun geliﬂimini sa¤layacakt›r.
Yine de bu kadar› sorunumuzu çözmek için
yeterli de¤ildir. Bu temel sorunlar›n çözümü,

kadrosal dönüﬂüm ve s›n›f çal›ﬂmas›nda ileri
ad›mlar atabilmek, ileri kadrolar›n gösterece¤i
inisiyatif ve önderlik iradesine ba¤l›d›r.
Çeﬂitli vesilelerle belirtildi¤i üzere, ileri
kadro birikimimiz geliﬂmekle birlikte, henüz
bu zorlu görevleri rahatl›kla omuzlayabilecek
düzeyde de¤ildir. Bu sorunu çözebilmek için,
mevcut ileri kadro birikiminin bu süreci
omuzlayacak bir ola¤anüstü çaba ve
yo¤unlaﬂma içerisine girmesi kaç›n›lmazd›r.
Bu, zaman zaman politik çal›ﬂman›n a¤›r ve
yo¤un sorumluluklar› ile nitelik aç›s›ndan
zay›f kadrosal birikim aras›nda yaﬂanan
gerilimin bu alanda da yaﬂanaca¤› anlam›na
gelir. Ancak, bir bütün olarak tarihimiz,
böyle bir azim, irade ve cüretin ortaya
konabildi¤ine defalarca tan›kl›k etmiﬂtir.
Bunun için, bir kez daha, yön çizilip
kullan›lacak araç ve yöntemlerin genel
çerçevesi ortaya konulduktan sonra, bunun
baﬂar›lmas›n›n önünde önemli bir engel
kalmam›ﬂ demektir.
S›n›f çal›ﬂmas›nda yeni düzeyin
gündemimize soktu¤u baz› sorunlar
Siyasal çal›ﬂmam›z›n politik-örgütsel
düzeyine iliﬂkin bu genel belirlemelerden
sonra bugün s›n›f çal›ﬂmam›z›n en önemli
baz› sorunlar› üzerinde durmak istiyoruz.
Önden belirtmeliyiz ki, bu sorunlar s›n›f
çal›ﬂmam›z›n bugün ald›¤› yeni düzeyin
ortaya ç›kartt›¤›, gündemimize soktu¤u
sorunlard›r. Yani s›n›f çal›ﬂmas›nda sa¤lanan
ilerlemenin do¤al ürünleridir.
Yak›n zamana kadar bizim için sorun
daha çok semt ve gençlik çal›ﬂmas›n›n ortaya
ç›kard›¤› güçlerin s›n›f çal›ﬂmas› temelinde
konumland›r›lmas› sorunuydu. Bugün bu
sorunun tümüyle ortadan kalkt›¤›n›
söyleyemeyiz, ama sorun, güçlerimizin s›n›f
çal›ﬂmas› zemininde konumland›r›lmas› ve
örgütsel bir iﬂleyiﬂe ba¤lanmas› plan›nda art›k
bir sorun olmaktan ç›km›ﬂ, bu alanda yaﬂanan
sorunlar›m›z›n muhtevas› bugün büyük ölçüde
de¤iﬂmiﬂtir. Bugün art›k sorun; s›n›f
çal›ﬂmas›nda konumland›r›lm›ﬂ güçlerimizin
her bak›mdan e¤itimi, gündelik s›n›f
çal›ﬂmas›n› yürütecek politik inisiyatif ve
donan›ma sahip hale getirilmeleri, yan› s›ra
seçilmiﬂ hedeflere yönelik özgün politika ve
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araçlar›n etkili ve yarat›c› biçimde
kullan›labilmesidir. S›n›f hareketinin verili
gerili¤i bu bak›mdan iﬂimizi epeyce
güçleﬂtirse de, sorunun nas›l çözülece¤ine
iliﬂkin net bir perspektife sahibiz ve bu
yönde ciddi bir ›srar ve çaba ortaya
koyuyoruz. Bu alandaki sorunlar›n çözümü ﬂu
aﬂamada art›k bir zaman sorunudur. Bunu
rahatl›kla söyleyebiliriz.
Di¤er taraftan, s›n›f çal›ﬂmam›z›n
geliﬂimi, s›n›f hareketinin parçal› durumuna
da ba¤l› olarak, eﬂitsiz bir geliﬂim süreci
olarak yaﬂanmaktad›r. Baz› alanlarda hala
konumlanmaya iliﬂkin sorunlar yaﬂan›rken,
di¤er baz› alanlarda (daha köklü bir faaliyete
sahip olmam›zdan da dolay›) art›k bir tak›m
mevziler tutar hale gelmekteyiz. Sendikal
planda yaﬂanan a¤›r sorunlara ra¤men elde
edilen bu mevziler, teorik-programatik
çizgimize s›k› s›k›ya ba¤l› sendikal
politikalar›m›z›n kararl›l›kla uygulanmas›n›n
sonucu olarak elde edilmiﬂtir. Art›k s›n›f
çal›ﬂmam›z›n sorunlar›n› bu ileri örneklerden
hareketle tart›ﬂmak, böylece hem daha geri
düzeydeki çal›ﬂmalar›m›z›n geliﬂimi yönünde
derslerinin ç›kar›lmas›, hem bu ileri düzeyin
s›n›f çal›ﬂmam›z›n geliﬂiminde bir kald›raç
olarak kullan›lmas› için net politik-örgütsel
perspektifleri belirlemek gerekmektedir.

sorunun muhataplar› karﬂ›s›na ç›karm›ﬂt›r.
S›n›f hareketinin ve sendikalar›n mevcut
durumu bunu ayr›ca kolaylaﬂt›rm›ﬂt›r. Zira
bugün sendikal bürokrasi ve iﬂbirlikçi
sendikal çizginin karﬂ›s›nda örgütlü devrimci
duruﬂu kararl›l›kla temsil edecek herhangi bir
odaklaﬂma mevcut de¤ildir. S›n›f›n ileri-öncü
denilebilecek kesimleri bir da¤›n›kl›k ve
güvensizlik içerisindedir. Bundan dolay›
komünistlerin s›n›f hareketi içerisinde
sendikal alanda yürüttükleri çal›ﬂma, gerek
hedefleri ve gerekse de iddia ve kararl›l›¤›yla
tektir. Dahas› henüz s›n›f hareketinin ileriöncü denilebilecek unsurlar› harekete geçmek
ve inisiyatif almakta geri durduklar› yerde,
devrimci s›n›f çal›ﬂmas›n›n güçleri
bulunduklar› alanda yaln›z kalma pahas›na,
ama bu unsurlar›n inisiyatif ve özgüvenini
yükseltmeyi gözden kaç›rmayan bir öncü
duruﬂ sergilemiﬂlerdir.
Sözkonusu somut deneyimler üzerinden
de aç›kça görülece¤i üzere, s›n›f hareketinde
sendikal alan ile politik alan aras›nda ayr›m
çizgileri belirsiz durumdad›r. Bu, s›n›f
hareketinin potansiyel politik dinamizmi ve
ihtiyaçlar› ile mevcut parçal›l›¤› ve
örgütsüzlü¤ü aras›ndaki gerilimden
kaynaklanmaktad›r. Bundan dolay› sendikal
olandan politik olana geçiﬂ örgütsel planda
de¤ilse de, talepler ve mücadelenin hedefleri
Kazan›mlar sa¤layan prati¤in
bak›m›ndan aﬂamal› olmaktan ziyade s›çramal›
baz› dersleri
sonuçlar yaratacak bir dinamizme sahiptir.
Devrimci bir s›n›f hareketi geliﬂtirmek
Son dönemde deneyimleri k›smen
için, sendikal alandaki da¤›n›kl›k ve atalet
kamuoyuna da yans›yan iki ileri örne¤e bu
tablosuna son vermek gerekir. Bu ise mevcut
kapsamda yaklaﬂmak gerekir. Elbette bunlar
durumda devrimci öncü taraf›ndan ortaya
henüz s›n›rl› ilk deneyimler say›lmal›d›r. Bu
konulacak ileri bir politik irade ve inisiyatifle
alanda henüz yolun baﬂ›nda oldu¤umuzu, elde gerçekleﬂtirilebilir. ‹ﬂçi hareketinin bugün
edilen bu baﬂar›lar›n da bugüne kadarki
yaﬂad›¤› kilitlenmeyi k›racak olan da budur.
sab›rl› çal›ﬂmalar›m›z›n as›l meyvesinin
En az›ndan yolu açmak bak›m›ndan.
yanl›zca ilk iﬂaretleri oldu¤unu unutamay›z.
Di¤er nedenler bir yana, sendikal alanda
Fakat tam da bu nedenle bu deneyimler yine s›n›f hareketinin önündeki tüm güç ve
de ayr› bir önem taﬂ›maktad›rlar ve dersleri
engellerin esasta ideolojik-siyasal bir
üzerinde önemle durmay›
temelinin olmas›, bu güç ve engellere karﬂ›
gerektirmektedirler.
verilecek mücadelenin de dar iﬂyeri ölçe¤inin
Bu deneyimlerde belirleyici ortak nokta,
d›ﬂ›na ç›k›larak verilmesini gerektirmektedir.
sorunlar›n kendi dar s›n›rlar› içerisinde de¤il, Ancak bu alanda verilecek bir mücadele ile
fakat s›n›f hareketinin genel durumu ve
hedeflerimize ulaﬂmam›z mümkün olacakt›r.
ihtiyaçlar› temelinde ele al›nm›ﬂ, buna uygun Son örnekler üzerinden de bu aç›kça
bir karﬂ› duruﬂ ve hareket çizgisi izlenmiﬂ
görülmüﬂtür.
olmas›d›r. Bu tutum do¤al olarak partimizi
Deneyimlerimizin vurgulu bir biçimde
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ortaya koydu¤u temel önemde gerçeklerden
biri, s›n›f›n siyasal temsiliyetine uygun bir
politik duruﬂ ve ilkelere dayal› inisiyatifli bir
çal›ﬂma ve mücadele ise; bir di¤eri de,
politikan›n bizzat s›n›f içerisinde
konumlanm›ﬂ güçlere dayal› olarak yap›l›yor
olmas›d›r. Bu ikincisi olmaks›z›n, çal›ﬂman›n
ve çal›ﬂmayla elde edilecek sonuçlar›n etkili
olmas› ve maddi bir a¤›rl›k düzeyine
ulaﬂmas› olanakl› de¤ildir. Fabrikalar
temelinde mevzilenmek ve kök salmak, s›n›f
hareketi içerisinde politik bir odak haline
gelmek için zorunludur.
Politika prati¤in önünü aç›p güçlerini
yarat›rken, güçler de politikan›n etkinli¤ini ve
sonuca ulaﬂabilirlili¤ini artt›rmaktad›r. Demek
ki bulundu¤umuz her alanda s›n›f›n siyasal
temsiliyetine uygun bir taraf haline gelecek
giriﬂkenlik ve tokluk içerisinde olmal›y›z.
Birçok örnekte görüldü¤ü üzere, politika
yap›larak güç olunacak, her yeni güç
politikay› zenginleﬂtirecek ve etkinli¤ini
yükseltecektir.

sendikal yap› karﬂ›s›nda ileri-öncü unsurlar›n
kazan›lmas›n› kolaylaﬂt›racak somut örnekler
yarat›lm›ﬂ olacakt›r. Bir di¤eri ise, aç›kl›k
ilkesi temelinde, özellikle sermaye karﬂ›s›nda
örgütlenecek mücadelenin ve sendikalarla
kurulacak iliﬂkilerin tam bilgisinin iﬂçilere
sunulmas›, iﬂçilerin söz ve karar hakk›n›n
hiçbir s›n›r olmaks›n›z tan›nmas›d›r.
Öte yandan, bugün sermaye sald›r›lar›n›
tek bir merkezden yöneltmekte, bir mevzide
k›smi haklar u¤runa verilen mücadele
karﬂ›s›nda dahi örgütlü olarak hareket
etmektedir. Yani sermayenin örgütlü
güçleriyle karﬂ›laﬂmam›z kaç›n›lmaz olacakt›r.
Böyle bir durumda, yenilgiye u¤ramak
kaç›n›lamaz olsa bile, “direnerek yenilmek”
yolu esas al›nacakt›r. Zira bizim iﬂimiz ne
olursa olsun mevzimizin korunmas› de¤il,
s›n›f hareketinin örgütlü mücadele
mevzilerinin korunmas›d›r. Direnilerek
kaybedilmiﬂ mevzi mücadelelerin, s›n›f
hareketinde mücadele güç ve kapasitesinin
geliﬂimine etkisi yak›n dönem
deneyimlerimizle de sabittir.
Yeni düzey ve yeni hedefler
Kazand›¤›m›z mevzileri koruyup
güçlendirmemiz, onu s›n›f hareketinin
Di¤er taraftan sendikal alanda mevziler
geneline ne denli maledebilece¤imize ve
tutar hale geldi¤imizde, bu mevzileri nas›l
s›n›fa yönelik daha genel bir müdahalenin
de¤erlendirece¤imiz sorunu da kritik bir önem dayana¤› olarak ne denli etkili bir biçimde
kazanacakt›r, ki bizim için art›k güncel bir
de¤erlendirebilece¤imize yak›ndan ba¤l›d›r.
sorundur. Zira birincisi, kazand›¤›m›z
Devrimci-demokrat ak›mlar›n sendikal prati¤i
mevziler ileri-öncü s›n›f güçleri taraf›ndan ve bu noktada olumsuz bir örnektir. S›n›fa
çok daha dikkatli biçimde karﬂ›tlar›m›z
yönelik sistematik ve tutarl› bir politik çizgi
taraf›ndan da izlenmektedir. Dolay›s›yla bu
ve prati¤e sahip olmayan devrimcimevziler ortaya konulan iddialar›n s›nanaca¤› demokratlar genellikle tuttuklar› mevzileri
bir alan olacakt›r. E¤er hakk›yla
tekkelere dönüﬂtürmekte, böylece pratikte
de¤erlendirilebilirse, gözleri üzerimizde olan
etkisiz kalmakta ve politik planda
ileri-öncü s›n›f güçlerini toparlayacak bir
uzlaﬂmac›l›¤a sürüklenmektedirler.
merkez haline gelmemiz kolaylaﬂacakt›r. Aksi Komünistler ise s›n›f hareketi içerisinde elde
durumda ise has›mlar›m›z taraf›ndan politik
ettikleri her mevziyi s›n›f hareketinin
etkimizi zay›flatacak bir koz olarak
devrimcileﬂmesi hedefi do¤rultusunda
kullan›lmaya çal›ﬂ›lacakt›r.
de¤erlendirecekler ve s›n›f›n genel
Bu sorunun üstesinden gelebilmenin ilk
ihtiyaçlar›n› esas alacaklard›r. Hedefimiz s›n›f
koﬂulu, bulundu¤umuz mevzide iç
hareketi içerisinde komünist faaliyetin
örgütlenmeyi güçlendirmek, taban inisiyatifleri denetiminde kendinden menkul adac›klar
temelinde gerçek bir iç demokrasiyi
yaratmak de¤il, sermaye ve sendikalara hakim
geliﬂtirmektir. Bu yap›ld›¤› ölçüde, hem
burjuva sendikal çizgi karﬂ›s›nda s›n›f›n
mevzi plan›nda sermaye karﬂ›t› mücadelenin
mücadele cephesini kurmakt›r. Dolay›s›yla,
baﬂar›s› güvenceye al›nm›ﬂ, hem de her türlü kazan›lm›ﬂ her mevzi bu cephenin
sald›r›ya karﬂ› mevzi korunakl› hale getirilmiﬂ oluﬂturulmas› ve güçlendirilmesi için
olacakt›r. Yan›s›ra, bürokratik çürümüﬂ
de¤erlendirilmek durumundad›r.
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Elbette kazan›lm›ﬂ mevzilerin s›n›f
hareketinin mücadele cephesinin oluﬂturulmas›
yönünde de¤erlendirilmesi basitçe, komünist
çal›ﬂman›n gücüyle kazan›lm›ﬂ mevzilerin
ço¤alt›lmas›n› anlam›na gelmez. Devrimci
s›n›f politikas›n›n ürünü her mevzi, belli bir
sendikal aray›ﬂ içerisinde bulunan çeﬂitli ileriöncü unsurlar› çevresinde toplamak
durumundad›r. Kazan›lm›ﬂ her mevzi devrimci
s›n›f politikas›n›n güç ve etkinli¤ini artt›rarak
ona geniﬂ bir uygulama alan› açmal›d›r. Bu,
kazan›lm›ﬂ mevzilerle sendikal alanda örgütlü
bir politik odak olarak ç›kmak anlam›na
gelmektedir. Bunun bugünkü politik karﬂ›l›¤›
sendikal alanda devrimci s›n›f sendikac›l›¤›
bayra¤›n› yükseltmektir. Tutulan mevzilere
sa¤lamca aya¤›m›z› basmak, devrimci s›n›f
sendikac›l›¤›n›n tutarl› örneklerini vermek ve
net bir mücadele program›nda somutlaﬂm›ﬂ
devrimci s›n›f sendikac›l›¤› bayra¤› alt›nda
ileri-öncü s›n›f güçlerini toplamakt›r.
Bugünkü güç ve olanaklar›m›z ne olursa
olsun, bu politikay› pratikleﬂtirecek asgari
koﬂullara sahip durumday›z. Zaten mesele,
politikan›n belirlendi¤i anda maddi güçlerine
ulaﬂ›p ulaﬂamad›¤› de¤il, fakat pratik
yüklenme ile birlikte belli bir plan
do¤rultusunda net hedeflere ba¤lanmas›d›r.

Bugün kazand›¤›m›z ilk mevzilerle birlikte,
sendikal alanda devrimci s›n›f sendikac›l›¤›na
maddi bir a¤›rl›k kazand›racak ve sendikal
alanda devrimci s›n›f çizgisini taraf olarak
ç›karacak yolu açm›ﬂ bulunuyoruz. Bundan
sonras›, kar›nca misali yürütülen fabrika
temelli soluklu bir çal›ﬂman›n yan›s›ra
devrimci s›n›f sendikac›l›¤›n›n güç ve etkinlik
alan›n› geniﬂletmek olmal›d›r.
S›n›f çal›ﬂmas›nda yeni bir
at›l›m için ileri!
S›n›f çal›ﬂmas›nda ulaﬂt›¤›m›z yeni düzey
ve bu düzeye iliﬂkin sorunlar, yeni bir
politik-örgütsel at›l›m› baﬂaracak koﬂullar›n
giderek olgunlaﬂmas› anlam›na gelmektedir.
Hedefimiz böyle bir at›l›m› gerçekleﬂtirecek
kollektif iradeyi oluﬂturmak ve s›n›f
çal›ﬂmas›na her zamankinden daha güçlü bir
biçimde yüklenmeyi baﬂarabilmektir. Tüm
parti birimlerimiz ve çal›ﬂma alanlar›m›z bu
bilinçle yerel çal›ﬂmalar›n› gözden geçirmeli
ve ileri bir at›l›m› baﬂaracak bir örgütlü
iradeyi ortaya koyabilmelidir. Bunu
baﬂard›¤›m›zda, gelecek iﬂçi s›n›f›n›n ve onun
devrimci önderli¤i misyonunu taﬂ›yan
komünistlerin olacakt›r.

Umudu büyütmeye...
(Baﬂtaraf› s.27’de)
süre sonra o dönemde ÖDP’nin düzenledi¤i
bir konserin afiﬂleriyle kapat›ld›!
* Cevizliba¤’daki bir trafoya yapt›¤›m›z
afiﬂler, trafonun bir bölümü boﬂ olmas›na
ra¤men Dr. Hikmet K›v›lc›ml›’y› anmak ad›na
“Devrimci Mücadele” afiﬂleriyle kapat›ld›.
* Sefaköy-Halkal› fabrikalar yolu
üzerindeki trafolara yap›ﬂt›rd›¤›m›z afiﬂlerin
yerinde ertesi gün TKP’nin afiﬂleri
duruyordu. TKP Sultanbeyli’de de gene ayn›
parti afiﬂlerimizi kendi afiﬂleriyle kapatt›!
* Sefaköy-Ç›narl› yolu üzerinde
partimizin y›ldönümü ve emperyalist savaﬂ
gündemli ﬂiarlar›n oldu¤u afiﬂlerimizin
baz›lar›n› (boﬂ yer olmas›na ra¤men) EMEP
“savaﬂ” gündemli kendi afiﬂleriyle kapatt›!
Öncelikle ﬂunu söylemek gerekir ki, sol
harekette kan›ksanm›ﬂ bir hale gelse de, bu
tutum asla kabul edilemez ve affedilemez.

Zira buna “al›ﬂm›ﬂ olanlar”, eme¤in önemini
kavramak ﬂöyle dursun, emek kavram›n›n
kendisine yabanc›laﬂm›ﬂlard›r. Faﬂist sermaye
düzeninin hüküm sürdü¤ü, sansürün ve
bask›lar›n bir an bile eksik olmad›¤› bu
ülkede muhalif olman›n bile ne kadar a¤›r
bedeller gerektirdi¤i orta yerde dururken ve
komünistlerin bu pratikleri can› pahas›na
gerçekleﬂtirmelerine ra¤men, bu kaba
sayg›s›zl›klar yap›labilmektedir.
Dinci, faﬂist, sa¤ vb. gerici düzen
partileri ve çevrelerinin komünist ve devrimci
afiﬂleri kapatmalar› ya da y›rtmalar› anlaﬂ›l›r.
Çünkü konumlar› gere¤i temelde devrimci
faaliyete düﬂmand›rlar. Peki ya devrimden,
sosyalizmden ve komünizmden dem
vurabilenler!!!
‹stanbul Rumeli Yakas›’ndan
komünistler
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‹deolojik donan›m ve
pratik çal›ﬂma
S›n›fs›z-sömürüsüz bir
dünya kurma mücadelesinin
amac›na yürüyebilmesinin
temel önkoﬂullar›ndan biri,
proletaryan›n “kendili¤inden”
s›n›f olmaktan kurtulup
“kendisi için” s›n›f düzeyine
ç›kabilmesidir. Zira insan›n
insan taraf›ndan sömürüsüne
dayanan kapitalist düzeni
y›kma tarihsel misyonunu,
ancak üretimde temel rol
oynayan, ama üretim ve
geçim araçlar›ndan yoksun
olan iﬂçi s›n›f›, onun bilinçli
ve örgütlü gücü yerine
getirebilir. Komünizmin ve
iﬂçi hareketinin 150 y›ll›k
tarihsel birikimlerinden
süzülen parti program›m›z›n
teorik s›n›f özü, bu
nesnel bilimsel gerçekli¤e
dayan›r.
Bu temel önemdeki teorik
bilinç aç›kl›¤›na dayal› olarak
mücadele sahnesine ç›kan
s›n›f devrimcileri, s›n›f
hareketinin verili durumuna
tak›l›p kalmadan, ›srarla s›n›f
eksenli bir faaliyet
yürütmüﬂlerdir. S›n›f ve kitle
hareketinin tüm zay›fl›¤›na
ra¤men gösterilen bu kararl›
ve soluklu çaba gelinen
yerde ilk sonuçlar›n› ortaya
ç›karm›ﬂ, iﬂçi s›n›f›n›n
nispeten ileri güçlerinde belli
bir yank› bulmuﬂtur. Partinin
somut verilere dayal› temel
de¤erlendirmelerinde ifade
edildi¤i üzere, art›k
önümüzdeki temel

hedeflerden biri, bu alanda
yarat›lan birikimin de
katk›s›yla, s›n›f çal›ﬂmas›nda
s›çrama yapmakt›r. Parti ile
s›n›f hareketinin çak›ﬂan acil
ihtiyaçlar›na denk düﬂtü¤ü de
göz önüne al›nd›¤›nda, bu
s›çramay› baﬂarabilmenin
önemi daha iyi anlaﬂ›l›r.
S›n›f eksenli çal›ﬂma,
partinin temel faaliyet
alan›d›r. S›n›f çal›ﬂmas›,
dönemsel parti politikalar›n›n
hayata geçirilmesi yönüyle
ele al›nd›¤›nda bütünsel bir
nitelik taﬂ›r, yak›n ve s›k› bir
merkezi önderlik alt›nda
yürütülür. Fakat bu durum,
parti organ ve birimlerinin,
kadro ve militanlar›n›n
kullanabilece¤i geniﬂ bir
inisiyatif alan› oldu¤u
gerçe¤ini ortadan kald›rmaz.
Tersine, bu inisiyatif alan› ve
bunun etkin biçimde
kullan›lmas› gere¤i, parti
çal›ﬂmas›n›n baﬂar›s› kadar
parti örgütlerinin ve
militanlar›n›n inisiyatifli bir
çal›ﬂman›n/mücadelenin ateﬂi
içinde geliﬂip güçlenmesi
bak›m›ndan vazgeçilmez bir
önem taﬂ›r.
Bu ayn› zamanda, kadro ve
militanlar›n yetersiz
geliﬂimiyle ba¤lant›l› bir
tak›m sorunlar›n karﬂ›m›za
ç›kt›¤›, bizi u¤raﬂt›rd›¤›
aland›r da. Parti faaliyetinin
s›n›f içinde katedece¤i
mesafenin h›z›, kapsam› ve
düzeyi, kuﬂkusuz s›n›f ve kitle

hareketinin geliﬂimiyle
yak›ndan ba¤lant›l›d›r. Ancak
s›n›f içinde parti faaliyeti
yürüten kadro ve militanlar›n
oynayaca¤› rolün de burada
özel bir önemi vard›r. Parti
politikas›n› farkl› araç ve
yöntemlerle s›n›fa taﬂ›yacak,
s›n›fla yaﬂam›n canl›l›¤› içinde
kucaklaﬂacak olanlar, esas
olarak s›n›f içinde parti
faaliyeti yürüten güçlerdir.
Onlar›n ortaya koyacaklar›
etkin inisiyatif ve baﬂar›l›
performans, sonuç al›nmas›nda
özel bir öneme sahiptir.
Marksist dünya görüﬂü ile
parti program› ve çizgisine
dayal› güçlü bir ideolojikpolitik donan›m›n önemi de
kendini bu çerçevede
göstermektedir. ‹deolojik
donan›m eksikli¤i veya parti
çizgisini kavramada yetersiz
olan kadro ve militanlar,
niyetten tümüyle ba¤›ms›z
olarak, faaliyetin ihtiyaçlar›na
denk düﬂmeyen tutum veya
davran›ﬂlar içine
girebilmektedirler. Bu ise
faaliyetin etkisini daraltan,
verimini düﬂüren sonuçlar
do¤urmaktad›r. Bunda,
olaylar› hayat›n gerçekli¤i
içinde diyalektik yöntemle
irdeleme noktas›nda yaﬂanan
s›k›nt›lar›n da önemli bir
pay› vard›r.
Bu alandaki yetersizlikler,
bazen yoldaﬂlar aras›nda
ç›kan kimi sorunlar›n çözümü
noktas›nda da kendini ortaya
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koyabilmektedir. Sorunlar›n
çözümünün parti faaliyetini
güçlendirecek tarzda olmas›
gerekti¤i gözden
kaç›r›ld›¤›nda, sorunlar
kiﬂiselleﬂmekte, giderek
önyarg›lar geliﬂebilmektedir.
Bu ise, yoldaﬂlar aras›nda
kolayl›kla çözülmesi gereken
sorunlar›n bazen kolektif
faaliyeti zaafa u¤ratacak bir
boyut kazanmas›na neden
olabilmektedir. Bu
saflar›m›zda yayg›n olmasa
da zaman zaman
rastlanabilen bir durumdur,
bu nedenle üzerinde
durulmay›
gerektirmektedir.
‹deolojik donan›m
eksikli¤inden kaynakl›
sorunlar, kimi zaman
sendikac›larla girilen
diyaloglar esnas›nda da
ortaya ç›kabilmektedir. Alt
kademe sendikac›lar›n ço¤u,
bir tart›ﬂma esnas›nda
s›k›ﬂt›¤›nda konuyu
sapt›rmakta ustad›r. ‹deolojik
olarak donan›ml› ve parti
politikalar›na hakim olmak,
bu tür giriﬂimleri boﬂa
düﬂürmek aç›s›ndan da
önemlidir. Özellikle bu
kesimlerle diyalog içinde
olan kadro ve militanlar›n bu
noktaya dikkat etmesi
gerekir. S›n›f devrimcilerinin
iﬂçi s›n›f› davas›nda aktif bir
taraf oldu¤u ve her
platformda buna uygun bir
davran›ﬂ çizgisi izlemesi
gerekti¤i ak›ldan
ç›kar›lmamal›d›r.
Olaylar›n diyalektik
yöntemle kavranmas›nda
yaﬂanan s›k›nt›n›n yaratt›¤›
bir di¤er sorun ise
sempatizanlar, kitle iliﬂkileri,
iﬂyeri temsilcileri ve

sendikac›lar›n nesnel bir
de¤erlendirmeye tabi
tutulamamas› ﬂeklinde
karﬂ›m›za ç›kabilmektedir.
Bütünsel de¤il parçal› bak›ﬂ
aç›s›yla yap›lan
de¤erlendirmeler, kimi zaman
kiﬂilere hak etmedikler
meziyetler yüklenmesine yol
açarken, bazen de samimi
kiﬂilere gereken önemin
verilmesi önünde bir engele
dönüﬂüyor. Bu yarg›lara çok
h›zl› bir ﬂekilde ulaﬂ›labildi¤i
gibi, kimi zaman da çok
h›zl› bir ﬂekilde, tam tersi
yarg›larla yer
de¤iﬂtirebiliyor.
Herkesten sunabilece¤i
katk›n›n azamisini almaya
çal›ﬂt›¤›m›z bir dönemde, tek
boyutlu de¤erlendirmeler
üzerine oturttu¤umuz yarg›lar
ço¤u zaman bu amaca
ulaﬂmam›za engel olacakt›r.
Bu ise, parti faaliyetine
yap›labilecek katk›lar›n
yeterli ölçüde
de¤erlendirilmesinin önündeki
engellerden biridir. Oysa bize
gerekli olan kiﬂileri nesnel
ve bütünsel bir bak›ﬂ aç›s›yla
de¤erlendirmek ve buna göre
hesap yapmakt›r. Bunu
baﬂarabildi¤imizde, kiﬂiler
hakk›nda h›zl› yarg›lar
oluﬂturup, beklentimize
karﬂ›l›k vermeyenlere karﬂ›
önyarg›lar geliﬂtirme hatas›na
düﬂmekten büyük ölçüde
kurtulabilece¤iz.
Elbette bu alanlarda
ustalaﬂmak pratik deneyim
sorundur ayn› zamanda.
Fakat bunun, ideolojik/felsefi
e¤itim ve parti çizgisi
kavranmas› temeli üzerine
oturmas› gerekti¤i hçbir
zaman unutulmamal›d›r.
Dolay›s›yla pratik iﬂlerin

yo¤unlu¤u ve heyecan› parti
kadro ve militanlar›n› bu
çabadan al›koymamal›d›r.
Kampanyalar›n yo¤unlaﬂt›¤›
dönemlerde, zaman›n büyük
bir bölümünün pratik
faaliyetlere ayr›ld›¤› bir
gerçektir. Fakat s›n›f
devrimcileri için pratik
faaliyetin e¤itimin bir yönünü
oluﬂturdu¤u, bunun ideolojik,
teorik ve felsefi bir e¤itimle
bütünleﬂmesi gerekti¤i,
yay›nlar›m›zda da alt› döne
döne çizilen temel önemde
bir noktad›r.
Bu bütünsel donan›m,
partili kadro ve militanlar›n,
parti çizgisini her alanda
temsil edip hayata
geçirmesine olanak
sa¤layacakt›r. Dolay›s›yla,
bu donan›ma ulaﬂman›n
partinin tüm kadro ve
militanlar› için önemi ve
gereklili¤i tart›ﬂmas›zd›r.
Fakat yine de, s›n›f
içindeki parti çal›ﬂmas›nda
s›çrama yapma hedefini
önümüze koydu¤umuz bu
dönemde, tüm partili
güçlerin çubu¤u bu yöne
bükmeleri vazgeçilmez bir
ihtiyaçt›r.
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Pratik faaliyetlerden...

Umudu büyütmeye devam
ediyoruz...
Tüm y›l boyunca afiﬂ ve
yaz›lar›m›zla donatt›¤›m›z
‹stanbul’un duvar ve
tabelalar›, emekçi semtleri ve
sanayi bölgeleri, 2005 y›l›n›
da afiﬂ, kuﬂ ve
yaz›lamalar›m›zla karﬂ›lad›.
26 Eylül Ulucanlar katliam›,
partimizin kuruluﬂ y›ldönümü,
19 Aral›k katliam›, AB
süreci, Irak’ta ve Filistin’de
yaﬂanan katliamlar ve
ekonomik sosyal sald›r›lara
iliﬂkin geniﬂ ve yayg›n bir
propaganda çal›ﬂmas›
yürüttük. Önümüze
koydu¤umuz hedefleri büyük
oranda hayata geçirdik.
Y›llar›n deneyim ve
birikimine yaslanarak
yürütece¤imiz bu çal›ﬂmay›
sadece y›l›n bir günü ve
y›ldönümleri üzerinden
kuramazd›k. Bu, bizim
platformumuza ve bak›ﬂ
aç›m›za ters düﬂen bir tutum
olurdu. Umudu ve direnci
daha da büyütmek, kendi
dünyalar›na, “hücrelerine”
hapsolanlar› sarsmak
perspektifiyle yüklendik.
Say›s›z noktaya yapt›¤›m›z
yaz›lamalar›m›z›n yan› s›ra
yüzlerce ifade edilebilecek 8
çeﬂit afiﬂ ve kendi yerel
imkanlar›m›zla haz›rlad›¤›m›z
binlerce kuﬂu bu süreçte
tükettik.
Daha önce bir k›sm›n›
yans›tt›¤›m›z geniﬂ
propaganda çal›ﬂmalar›m›za
26 Eylül Ulucanlar
katliam›n›n y›ldönümü

sürecinde start verdik. ‹lk
olarak yaz›lamalar›m›zla
duvarlar› k›z›la boyad›k.
“Ulucanlar katliam›n›n
hesab›n› soraca¤›z!”, “Yaﬂas›n
Ulucanlar direniﬂimiz!”,
“Devrimci irade teslim
al›namaz!”, “Habip-Ümit
yoldaﬂlar yaﬂ›yor, parti
savaﬂ›yor!” vb. ﬂiarlar›m›z›
‹kitelli, Sefaköy, ‹nönü,
Halkal›-fabrikalar yolu ve
hergün onbinlerce insan›n
geçti¤i Çobançeﬂme mevkii
ile Topkap› E-5 güzergah›na
yazd›k. “Ulucanlar katliam›n›
unutmad›k! Ulucanlar
savaﬂç›lar› ölümsüzdür!” ﬂiarl›
afiﬂimizi ise Yenibosna’dan
Bo¤az köprüsüne kadar
uzunun E-5 güzergah›, Do¤u
Sanayi ile Güneﬂli-fabrikalar
çevresinde yayg›n olarak
yapt›k. ‹llegal alanda
yürütülen tek çal›ﬂma olmas›
aç›s›ndan da ayr› bir önem
taﬂ›yordu çal›ﬂmam›z.
Çal›ﬂmam›z›n ikinci k›sm›
umudumuz, gücümüzün temel
kayna¤› partimizin
y›ldönümüyle ilgili “TK‹P 7.
mücadele y›l›nda!”, “Yeni
Ekimler için TK‹P saflar›na!”,
“Ekim Devrimi yolumuzu
ayd›nlat›yor!” ﬂiarl›
afiﬂlerimizdi. Marmara Sanayi
Sitesi ve ‹kitelli ile Edip
‹plik ve ‹çdaﬂ’›n güzergahlar›,
Halkal›-fabrikalar yolu ile
Halkal›-ATV güzergah›,
Sefaköy-‹nönü mahalleleri,
Do¤u Sanayi ile Güneﬂlifabrikalar bölgesi, Topkap›

Matbaac›lar Sitesi ve sanayi
bölgesi ile Yenibosna’dan
Bo¤az köprüsüne kadar
uzanan E-5 güzergah›n› bu
afiﬂlerimizle süsledik.
Y›ldönümü afiﬂlerimizle eﬂ
zamanl› olarak peﬂpeﬂe 4
çeﬂit afiﬂ kulland›k. Bush
çetesinin seçimleri
kazanmas›n›n ard›ndan Irak’ta
gerçekleﬂtirdi¤i katliamlara,
‹srail siyonizminin Filistin’de
gerçekleﬂtirdi¤i katliamlar ve
sosyal y›k›m sald›r›lar›na
dikkat çekerek ve direniﬂi
önplana ç›kartarak
faaliyetimizi örgütledik.
Afiﬂlerimiz ﬂu ﬂiarlar›
taﬂ›yordu: “Emperyalizm
yenilecek, savaﬂan halklar
kazanacak!”, “Tek yol
devrim, kurtuluﬂ sosyalizm!”,
“Sömürüye boyun e¤me,
kald›r baﬂ›n› yukar›! Ses ol,
›ﬂ›k ol, yumruk ol!”,
“Y›k›ma, sömürüye, köleli¤e
boyun e¤me!”
Çal›ﬂmam›z›n son aya¤›
Türk burjuvazisinin 17
Aral›k’ta ald›¤› “ucu aç›k
müzakere tarihi” üzerinden
estirdi¤i içi boﬂ AB hayaller
ile 19 Aral›k katliam›n›n
y›ldönümüne dairdi. “19
Aral›k katliam›n›n hesab›n›
soraca¤›z!”, “Devrimci irade
teslim al›namaz!”, “Devrimci
tutsaklar onurumuzdur!” ,
“Devrimciler ölmez devrim
davas› yenilmez!”, “Bedel
ödedik bedel ödetece¤iz!”,
“Devrim ﬂehitleri (19 Aral›k
ﬂehitleri) ölümsüzdür!”
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ﬂiarlar›m›z› Okmeydan›,
Hal›c›o¤lu, ‹ncirli ve
Bahçelievler’in E-5’e bakan
duvarlar›na yazd›k. Hürriyet
binas›n›n yak›n›nda bulunan
E-5’e bakan bir duvara büyük
harflerle yazd›¤›m›z
“Devrimciler ölmez, devrim
davas› yenilmez!” ﬂiar›m›z,
ayn› zamanda katliam›
alk›ﬂlay›p destekleyen bu
uﬂak ruhlu sat›l›k kalemlere
de bir ﬂamar niteli¤i
taﬂ›yordu! “Yaﬂas›n ba¤›ms›z
sosyalist Türkiye!” ﬂiar›m›z›
da emekçi semtlerinde birkaç
noktaya yazd›k.
19 Aral›k’la ilgili
çal›ﬂmam›z›n ikinci aya¤›n›
kuﬂlama oluﬂturuyordu. Kendi
yerel imkanlar›m›zla
haz›rlad›¤›m›z 4 çeﬂit kuﬂu,
Marmara Sanayi Sitesi ve
‹kitelli, Yenibosna, Do¤u
Sanayi çevresi ve iﬂçilerin
yo¤un olarak kulland›¤›
güzergah ve duraklar›n yan›
s›ra, hergün yüzbinlerce
insan›n gelip geçti¤i Kuleli,
Yenibosna-Metro ve
ﬁirinevler otobüs duraklar›na
yapt›k.
De¤iﬂik gündemler
üzerinden kesintisiz
yürüttü¤ümüz bu çal›ﬂmam›z
bölgede apayr› bir hava
estirdi. Bu çal›ﬂma esnas›nda
“Kolay gelsin!”, “Siz hangi
partisiniz?”, “Allah devletin
belas›n› versin!” vb. sözlerle,
dost gülümsemelerle
karﬂ›laﬂmam›z›n yan› s›ra,
düzenin bekçi köpekleriyle de
karﬂ› karﬂ›ya geldik, fakat
çal›ﬂmam›z› baﬂar›yla
tamamlad›k.
Böylece 2004’ü son
aylar›nda u¤urlarken 2005’i
de mütevaz› bir merhabayla
karﬂ›lad›k. Fakat ayn›
zamanda 2005’e girerken
Güney Asyal› kardeﬂlerimizin

ac›s›yla yand› yüreklerimiz,
bu ac›yla daha da bilendi
s›n›f kinimiz ve bilincimiz.
‹nsana ve do¤aya hayat veren
suyun, 19 Aral›k ve
Ulucanlar’da bedenlerimizi
k›rbaçlarken, Asya’da
yüzbinlerce kardeﬂimizi kendi
diyar›na çekmesi! Bu bir
bak›ma kapitalist-emperyalist
dünyaya karﬂ› art›k
tahammülü kalmayan do¤an›n
bir isyan›yd›. Bu isyan›
büyütmek için 2005’te
çal›ﬂmalar›m›z› daha ileri bir
düzeyde örgütleme
sorumlulu¤unu taﬂ›yoruz ve
hakk›n› verece¤iz.

sayg›da da gösterebilmelidir.
Son kaç y›ld›r illegal
devrimci faaliyetin dibe
vurdu¤u, devrimci hareketin
kendini yasal faaliyete daha
da yak›nlaﬂt›rd›¤› bir
dönemde komünistler ›srarla
ve inatla illegal faaliyetleriyle
‹stanbul’u boydan boya
donat›yorlar. Bu durum
Kartal/Pendik’ten ÜmraniyeSultanbeyli’ye, Topkap›‹kitelli’den Esenyurt-K›raç’a
kadar ‹stanbul’un her
bölgesinde, her güzergah›nda,
her semtinde ve sanayi
bölgeleri-havzalar›nda gözle
görülür ve hissedilir
durumdad›r. Denilebilir ki,
Reformizmin devrimci
Türkiye devrimci hareketinin
emek düﬂmanl›¤›
son 10-15 y›ll›k tarihinde
illegal alanda bu kadar
Emek kavram›n›n
kesintisiz, yayg›n, çeﬂitli ve
devrimciler için anlam›,
düzeyli bir pratik faaliyet
önemi ve tuttu¤u yer hiç
görülmemiﬂtir. Bu düzey
ﬂüphesiz tart›ﬂmas›zd›r. Zira
partimiz ﬂahs›nda devrim
insan› insan yapan en yüce
davas› ad›na önemli bir
de¤erdir emek. Toplumlar
kazan›md›r.
tarihi de, üretim iliﬂkilerine
Dostun ve düﬂman›n gözü
ba¤l› olarak eme¤in
önünde gerçekleﬂen bu
sömürüsünün farkl› biçimler
faaliyetimiz devrim dostlar›n›
almas› ve bu sömürüye karﬂ› sevindirip pratik faaliyet
da eme¤in özgürlük
yapmaya zorlarken, düﬂman›
mücadelesinin verilmesi
da kudurtuyor. Bu durum
üzerine kuruludur.
kendini afiﬂleri küçük bir
“Komünist”, “devrimci”,
parça kalana kadar kaz›yarak,
“ilerici” olmak iddias›ndaki
yaz›lar› karalayarak, geceleri
herkesin bundan dolay› eme¤e nöbet tutarak ve arkam›zdan
sayg› duymas› do¤al bir
kurﬂun s›karak kendini
tutumdur.
gösteriyor. Ama yaz›k ki
Ancak iddialar›n gerçekli¤i faaliyetimiz sadece düﬂman›n
sözle de¤il, pratikle
sald›r›lar›na u¤ram›yor. Ayn›
do¤rulan›r. Yani eme¤in
zamanda “ “komünist”,
özgürleﬂme sürecine “önderlik “devrimci” ve “emek” yaftal›
etti¤inizi”, “katk›da
sahte dostlar›n da “ﬂiddetine”
bulundu¤unuzu”, “yard›m
maruz kal›yor. Buna iliﬂkin
etti¤inizi” iddia etti¤inizde,
son birkaç ay üzerinden
bunu prati¤inizle de
birkaç örnek:
bütünleﬂtirmelisiniz. Bu
* Bo¤az köprüsüne yak›n
kendisini ayn› zamanda, sizin olan bir trafoya 20’ye yak›n
kendi d›ﬂ›n›zdaki eme¤e karﬂ› afiﬂ yapm›ﬂt›k. Görselli¤iyle
gösterdi¤iniz de¤er ve
de dikkat çeken bu afiﬂler bir
(Devam› s.23'de)
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Toplumsal hayat›n tüm
alanlar›nda kad›n-erkek eﬂitli¤i!
“Kad›n›n kurtuluﬂu: Toplumsal yaﬂam›n tüm alanlar›nda kad›n-erkek
eﬂitli¤inin sa¤lanmas› için kararl› ve sistematik bir mücadele yürütülür. Eski
toplumdan miras fiili eﬂitsizliklerin giderilmesi için her alanda kad›n lehine
ayr›mc›l›k gözetilir.
“Anal›k toplumsal bir iﬂlevdir, kad›n›n bundan do¤an tüm haklar› tan›n›r.
Eski düzende kad›n› köleleﬂtiren çocuk bak›m› ve ev iﬂleri toplumsal
kurumlaﬂmalar yoluyla çözülür.
“TK‹P, kad›n›n tarihsel ezilmiﬂli¤inin yaratt›¤› fiili eﬂitsizliklerin tüm izleriyle
silinmesinin yeni toplumun inﬂas› ve yeni insan›n biçimlenmesi eﬂli¤inde uzun bir
tarihi döneme yay›laca¤›n›n bilincindedir. Bu bilinçle, kad›n› köleleﬂtiren ve
aﬂa¤›layan ideoloji ve geleneklere karﬂ› sistematik bir mücadele yürütür.”
(TK‹P Program›’ndan...)

Kad›n olmadan
devrim olmaz,
devrim olmadan
kad›n
kurtulmaz!

