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EK‹M
Seçimler, sol hareket ve

devrimci s›n›f çizgisi
Erken seçimler ve geleneksel sol

Gündemde erken genel seçimler var.
Burjuva gericili¤i iç bölünme ve
dalaflman›n rejimin iflleyiflinde yaratt›¤›
kilitlenmeyi seçimlerle aflmaya çal›fl›yor ve
halen bunu baflarabilece¤i çok flüpheli
görünüyor. Bunun baflar›labilmesi, iç
dalaflman›n taraflar›ndan biri durumundaki
dinci partinin parlamentodaki ezici
üstünlü¤ünün sona ermesi ile olanakl›
ancak. 5 y›la yaklaflan hükümet dönemi
boyunca kusursuzca yerine getirdi¤i uflakça
hizmetlerinin bir karfl›l›¤› olarak halen
emperyalist odaklar ve iflbirlikçi büyük
burjuvazi taraf›ndan desteklenen dinci
partinin seçimlerden bugünkü konumuna
yak›n bir baflar›yla ç›kmas› durumunda ise,
rejimin halen yaflamakta oldu¤u krizin yeni
boyutlar kazanarak daha da derinleflmesine
kesin gözüyle bak›labilir. Bunun seçimleri
hemen izleyecek evrede olmas› da
gerekmez. Muhtemelen taraflar, ortak
efendilerinin de müdahaleleriyle bir dönem
karfl›l›kl› olarak birbirlerini idare edecekler,
fakat bir süre sonra, bu geçici evrenin de
biriktirdi¤i gerilimin bas›nc› alt›nda,
karfl›l›kl› olarak harekete geçecekler. Dinci
parti devlet ve kamu yaflam› alanlar›nda
varl›¤›n› ve etkisini güçlendirmeye yönelik
yeni hamleler deneyecek, düzen ve
“laiklik” bekçileri ise onun hakk›ndan
gelmenin öteki yollar›na bakacaklar.

Bu, burjuva s›n›f düzeninin bugünkü
büyük açmaz›d›r. Zira emperyalist odaklar

ve iflbirlikçi büyük burjuvazi pay›na k›sa
dönem için kusursuz hizmet ve siyasal
istikrar gibi görünen muhtemel bir sonuç,
rejimin yerleflik dengelerinde ciddi bir
de¤iflim tehditi anlam›na geldi¤i ölçüde,
gerçekte kurulu düzen pay›na ciddi bir kriz
etkeni de olmaktad›r. 22 Temmuz seçimleri
parlamento içi dengeleri daha makul
s›n›rlara çekerse kriz hafifleyecek, burjuva
düzen pay›na ifllerin parlamenter iflleyifl
örtüsü/görüntüsü alt›nda sürdürülmesi
kolaylaflacakt›r. Aksi durumda, 27 Nisan
muht›ras› ile deklare etmifl bulunduklar›
gibi, düzen bekçileri rejimin yerleflik yap›
ve dengelerinin korunabilmesi için yeni
güdümlü kitle hareketleriyle de beslenecek
bir ortamda farkl› boyutlarda kaba
müdahalelerle devreye girme yolunu
tutacaklard›r. Bu müdahalelerinin hangi
boyutlara varabilece¤i, aç›k bir askeri
darbe halini al›p almayaca¤› konusunda
bugünden kesin bir fley söylemek kolay
de¤ildir. Zira bu, büyük ölçüde içte ve
özellikle de d›flta, bugünün dünyas›nda
olaylar›n seyrinin dü¤üm noktas› haline
gelmifl bulunan Ortado¤u’da meydana
gelecek geliflmelerin, büyük efendi
Amerikan emperylalizminin tutumunu ne
yönde etkileyece¤i, onu Türkiye’nin iç
siyasetinde hangi tercihlere itece¤i ile de
s›k› s›k›ya ba¤lant›l› bir durum.

Bütün bunlar gündemdeki parlamento
seçimlerine düzen pay›na al›fl›k
olmad›¤›m›z türden bir önem kazand›rm›fl
bulunmaktad›r. Zira parlamento içi
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dengelerin yeni tablosu olaylar›n seyrinde
önemli bir rol oynayabilecektir. Dinci parti
emperyalizmin ve iflbirlikçi büyük
burjuvazinin verdi¤i mevcut deste¤in de
sa¤lad›¤› bir güvenle gücünü yenilemek ve
bunu ikinci bir hükümet döneminde
olanakl› oldu¤unca kendi özel amaçlar› için
de¤erlendirmek istemektedir. Ordu eksenli
militarist-flovenist cephe ise düzenin
efendilerinin rejimin iflleyifline kaba bir
askeri müdahaleye bugün için aç›k destek
vermemelerinin yaratt›¤› handikap
nedeniyle daha dolayl› yöntemlerle sonuç
almaya çal›flmakta, bu arada olanakl›
oldu¤unca dinci partinin yaratt›¤› s›k›nt›y›
parlamento içi güç dengelerindeki
de¤iflimle berteraf etmeye çal›flmakta, bu
çerçevede mevcut seçimleri de fazlas›yla
önemsemektedir. Zira parlamenter
zeminden umduklar›n› bulamazlarsa bu
parlemento d›fl› müdahaleleri zaruri hale
getirecek, buna yönelik olarak düzenin iç
ve d›fl efendilerinden gerekli deste¤i
alamad›klar› bir durumda ise ifller iyice
sarpa saracak, çat›flma çok daha karmafl›k
bir hale girecektir.

Bu çat›flman›n taraflar›, anlam›,
s›n›fsal-siyasal içeri¤i üzerinde burada
yeniden durmayaca¤›z. Bu, bugünkü
geliflmelere de ›fl›k tutacak kapsamda
Ekim’de daha önce yap›lm›flt›r (Bkz.,
Sermaye Düzenin Zor Y›l›, Say›: 246,
fiubat 2007). ‹fllerin bir rejim krizine
t›rmand›¤› ve böylece erken genel
seçimlerin gündeme girdi¤i günlerden beri
de öteki parti yay›nlar›m›zda sürekli
biçimde ayr›ca yap›lmaktad›r.

Bizi burada iç dalaflma içinde bir
erken genel seçime sürüklenen düzen
cephesi de¤il, fakat bu seçimler karfl›s›nda
devrimci ve reformist kanatlar›yla sol
hareket, özellikle de, düzen cephesindeki iç
bölünmeden hareketle kendini flaflaal›¤›
ölçüsünde içi bofl bir söylemle “3. Cephe”
ilan eden ilkeden yoksun tasfiyeci ve
kuyrukçu sol gruplar y›¤›n›, onlar›n bir
süredir her yeni seçimde bir öncekini
aratan ideolojik ve pratik periflanl›¤›
ilgilendirmektedir. Seçimler gündeme
girdi¤inden beri sergiledikleri tutum ve

davran›fllar, bu flekilsiz tasfiyeci y›¤›na
karfl› ilkeli bir ideolojik mücadelenin
önemini bir kez daha göstermektedir. Bu
mücadele kesintisiz olarak olarak verilmeli,
kendini “sosyalist hareket” olarak sunmaya
çal›flan, ama seçimler gibi temel önemde
bir siyasal olay karfl›s›nda devrim ve
sosyalizm fliar ve kavramlar›n› laf›z
düzeyinde bile a¤z›na almayan bu tasfiyeci
tortunun iç yüzü tabandaki samimi
devrimciler ve devrime yak›nl›k duyan
kitleler önünde teflhir edilmelidir.

Son y›llarda seçimler solun tablosunu
daha iyi anlayabilmek, kimin gerçekte ne
oldu¤unu ve nerede durdu¤unu daha aç›k
biçimde görebilmek için paha biçilmez
veriler sunmaktad›r. fiu veya bu parti ya
da grubun gerçek konumunun, bilincinin ve
yöneliminin ne oldu¤unu daha aç›k, somut
ve kesin biçimde anlamak istiyorsan›z,
seçimler dönemindeki tutum ve politikas›na
bak›n›z, o parti ya da grubun gerçe¤ini
bütün aç›kl›¤› ile görme olana¤›
bulursunuz.

Bu düflünce ilk bak›flta biraz flafl›rt›c›
görünebilir, seçimler ve burjuva temsili
kurumlara iliflkin tutum ve politikan›n bir
siyasal parti ya da grubun gerçek konum
ve yönelimini anlaman›n temel ölçütü
haline getirilmesi abart›l› bulunabilir. Oysa
bu, devrimcilik ile her türden oportünizmi
ay›rmada gerçekten de temel önemde ve
flaflmaz bir ölçüttür. Bunu anlayabilmek
için, II. Enternasyonal partilerinin ve
onlar›n modern izleyicileri olarak ço¤u
ça¤dafl revizyonist partilerin, tam da,
burjuva legalitesinin esiri olman›n yan›s›ra
burjuva parlamentarizm bata¤›na batt›klar›
için zaman içinde devrim ve sosyalizm
düflüncesi ve prati¤i ile her türlü ba¤lar›n›
yitirdiklerini ak›lda tutmak gerekir. Ve
bunu daha da iyi anlayabilmek için,
Marksizmin burjuva düzen alt›nda
seçimlerin ve burjuva temsili kurumlar›n
ele al›n›fl›na iliflkin temel ilke ve
yaklafl›mlar›na dönüp yeniden ve daha
derinlemesine bakmak gerekir.

Solda tasfiyeci oportünizmin en kaba
ve yontulmam›fl parlamenter hayallerle
kendini bir kez daha ortaya koydu¤u yeni
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bir seçim evresinde, marksist dünya
görüflünün bu temel önemde ilke ve
yaklafl›mlar› ana çizgileriyle özetlemek bu
aç›dan özellikle yararl› ve gereklidir. Bu
bize, art›k iyiden iyiye düzen zeminine
yerleflmifl bulunan 12 Eylül ürünü tasfiyeci
oportünizm ile onun bir dönemdir ard›ndan
sürüklediklerinin durumunu oldu¤u kadar,
bugün herfleye ra¤men devrimcilikte ›srar
eden çevrelerin bu ayn› konulardaki kaba
tutars›zl›klar›n› da görme olana¤›
verecektir.

Yapaca¤›m›z bu özet daha çok,
konunun en can al›c› yönlerini, bizzat
bilimsel devrimci teorinin kurucular›n›n en
özlü pasajlar› üzerinden sunmaktan ibaret
olacakt›r.

Burjuva parlamentosu ve
burjuva düzen alt›nda genel oy

Konuya burjuva parlamentosu ve onun
oluflumunun temel arac› olarak genel oyun
ele al›n›fl›ndan bafll›yoruz.

Burjuva parlamentosu, özellikle
demokratik biçim ya da görüntü içindeki
hallerde, burjuva devlet ve yönetim
ayg›t›n›n temel kurumlar›ndan biri olarak
görünür ve genel oy yoluyla “halk›n
iradesi”nin somutlan›p temsil edildi¤i
kurum olarak sunulur. Görünüfle göre
burjuva düzeninin yasama (ve parlamentoya
dayanan ve güya onun taraf›ndan da
denetlenen hükümet yoluyla da yürütme)
kapsam›ndaki ifller buradan, “halk›n
seçilmifl temsilcileri” eliyle yürütülür.
Burjuva parlamentosu, onun düzenin
iflleyifli içindeki yeri ve ifllevi s›radan
kitlelere böyle sunulur; kitlelerin bilincinde
“millet iradesinin temsili”ne dayal›
parlamenter yan›lsamalar bu yolla
oluflturulur ve zaman içinde köklefltirilir.

Oysa der Lenin, Devlet ve ‹htilal’de,
Marks ve Engels’in devlet ve burjuva
parlamentarizmine iliflkin düflüncelerini
çözümlerken ve bu çözümlemeyi o günün
burjuva dünyas›n›n verileri ve Rusya’daki
devrimin deneyimleriyle de birlefltirirken,
“Amerika’dan ‹sviçre’ye, Fransa’dan
‹ngiltere’ye, Norveç’e vb. dek, herhangi bir

parlamenter ülkeyi düflününüz; as›l ifller
hep devlet daireleri, bakanl›klar, kurmay
kurullar› taraf›ndan yürütülür.
Parlamentolarda, yaln›zca ‚saf halk‘›
aldatma ere¤iyle, gevezelikten baflka bir
fley yap›lmaz.”

Demek ki sadece Türkiye gibi gerçek
bir burjuva demokrasisi uygulamas›n›
hiçbir zaman yaflamam›fl ve bu nedenle de
parlamenter kurumlar›n en güdük, s›n›rl› ve
sakatlanm›fl biçimiyle varoldu¤u ülkelerde
de¤il, fakat bir k›sm› büyük burjuva
devrimlerini yaflam›fl en demokratik
cumhuriyetlerde bile parlamento, genel oyla
ortaya ç›kan “millet iradesi”ne dayal›
olarak devlet ifllerinin yürütüldü¤ü temel
yönetim ayg›t› de¤il, fakat yaln›zca bu
yolla, bu türden bir yan›lsamayla s›radan
kitleleri aldatman›n bir arac›d›r. Devlet
ayg›t›n›n ve yönetim ifllerinin temeli her
yerde militarist kurumlar ve bürokrasidir
ve “devlet iflleri” her yerde, en demokratik
cumhuriyetlerde bile, bu kurumlar
üzerinden yürür, yürütülür.

‹kinci temel konu, parlamenter
oluflumun temel arac› olarak genel oyun
anlam› ve ifllevidir. Burjuva devletinin
bürokratik ve militarist niteli¤inin hiç
de¤ilse o dönemin önde gelen bir k›s›m
ülkesinde henüz ça¤dafl dönemdeki denli
kökleflmedi¤i bir evrede yaflayan Marks ve
Engels, burjuva düzen alt›nda genel oyun
anlam› ve ifllevi konusunda her türden
oportünist yan›lsamay› ilelebet y›kacak
denli aç›k ve kesin konuflmufllard›r. Marks,
Paris Komünü üzerine ünlü
çözümlemesinde, burjuva düzen alt›nda
genel oy hakk›n›n temel ifllevinin, “her üç
ya da alt› y›lda bir, parlamentoda halk›
yönetici s›n›f›n hangi üyesinin ‚temsil
edece¤i‘ni ve ayaklar alt›na alaca¤›n›
kararlaflt›rmak”tan ibaret oldu¤unu söyler
(Fransa’da ‹ç Savafl). Ayn› konuda Engels
ise, devletin kökeni üzerine temel eserinde
flunlar› söyler: “... Öyleyse, genel oy hakk›,
iflçi s›n›f›n›n olgunlu¤unu ölçmeyi sa¤layan
göstergedir. Bugünkü devlet içinde bundan
daha çok hiç bir fley olamaz ve hiç bir
zaman da olmayacakt›r” (Ailenin, Özel
Mülkiyetin ve Devletin Kökeni).
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Burjuva düzen alt›nda genel oy
hakk›na dayal› seçimlere ve burjuva temsili
kurumlara iliflkin bu marksist bilimsel
yaklafl›mlar›n ›fl›¤›nda dönüp 3 Kas›m 2002
seçimlerinden beri reformist solda
yaflananlara bak›n›z. Muhtemel bir seçim
baflar›s› üzerine kurulan hayaller, bu
baflar›ya atfedilen anlamlar üzerine
düflününüz, bu size 12 Eylül’ün bugün
art›k tasfiyeci bir tortuya dönüflmüfl ürünü
olarak reformist soldaki ideolojik çöküflün
ve çürümenin boyutlar›n› verecektir.

3 Kas›m 2002 seçimlerinde “Emek,
Bar›fl ve Demokrasi Bloku”unda birleflen
bu tasfiyeci y›¤›n, burjuva siyasal araneda
oluflmufl bofllu¤un solu “iktidara”
ça¤›rd›¤›n›, en az›ndan ona hükümet orta¤›
olma flans› tan›d›¤›n› söyleyebilmifl,
parlamenter hayallerle herkesten daha fazla
sersemlemifl durumdaki EMEP temsicileri
ifli “iktidara yürüyorüz!” söylemine
vard›rabilmifllerdi. 28 Mart (2004) yerel
seçimlerinde ise, eski bir ‹MF memuru ve
özel savafl suçlusu olan Karayalç›n
liderli¤indeki “Demokratik Güçbirli¤i”nde
biraya gelen ayn› reformist blok, bu kez
‹ngiliz fabianlar›ndan miras “belediye
sosyalizmi” hayalleriyle ortaya ç›km›fl, ifli
afl›r›l›¤a vard›rmay› bir kez daha kimseye
b›rakmayan ayn› EMEP yöneticileri, bu kez
“yerel iktidarlaflma” ve bunu da ilk genel
seçimlerde gündeme gelebilecek bir “genel
iktidarlaflma”ya basamak yapma
söylemlerini kullanabilmifllerdir.

fiimdi ise ayn› parlamentarist tasfiyeci
çizgi, art›k her türlü ilke ve ölçünün bir
yana b›rak›ld›¤›, program ve politikaya
iliflkin tats›z sorunlar›n “saflar› bölece¤i”
kayg›s›yla kategorik olarak tart›flma d›fl›
tutuldu¤u, tüm tart›flman›n adaylar›n nas›l
saptanaca¤› ve kimlerden oluflaca¤›
ekseninde sürdürüldü¤ü, buna iliflkin aç›k
gizli hararetli tart›flma ve pazarl›klar›n
yap›ld›¤› “ba¤›ms›z adaylar bloku”
üzerinden sürdürülmektedir. Bu ilkeden
yoksun flekilsiz yeni “blok”ta tüm kayg›lar
ne edip edip meclise bir grup sokmaya
endekslenmekte, “23 Temmuz sabah› yeni
bir Türkiye’ye uyanmak” üzerine tatl›
hayaller kurulmakta, içlerinden baz›lar› ifli

meclise sokulacak grubun “gölge kabine”
gibi çal›flarak gelece¤in iktidar› için halka
güven vermek olana¤› bulaca¤›n›
söylemeye vard›rabilmektedir.

Seçimler ve parlamentodan devrimci
amaçlarla yararlanmak...

Burjuva düzen alt›nda seçimlerin ve
burjuva temsili kurumlar›n ele al›n›fl›na
iliflkin temel marksist ilke ve yaklafl›mlar›n
ortaya konulmas›na, seçimlerden ve burjuva
parlamentosundan devrimci amaçlarla
yararlanma sorunuyla devam etmek
istiyoruz.

Bu üçüncü temel noktan›n kendine
özgü önemi, devrimle her türlü ba¤›n›
çoktan kesmifl bulunan reformist solun
gelinen yerde burjuva parlamentarizmine
nas›l adapte oldu¤unu tüm aç›kl›¤› ile
ortaya koymas› kadar, hala da
devrimcilikte ›srar eden baz› küçük-burjuva
devrimci-demokrat ak›mlar flahs›nda
tersinden kendini gösteren, belki daha
masum fakat ayn› ölçüde tutars›z ve
devrim davas› için zararl› tutumuna da ›fl›k
tutmas›d›r. Bir baflka ifadeyle, sözkonusu
olan seçimlere ve genel olarak burjuva
temsili kurumlara yaklafl›m olunca, ortadaki
sorun, geleneksel solun reformist
kesimleriyle ve son y›llarda onlar›n
kuyru¤undan ayr›lmamay› bir kimlik ve
çizgi haline getirmifl (böylece
devrimcilikleri de giderek tart›flmal› hale
gelmifl) bulunan baz› küçük-burjuva
devrimci-demokrat kesimlerle s›n›rl›
kalmamaktad›r. Geleneksel solun bugün
hala devrimcilikte ›srar eden kesimlerinde
yaflanan, kendini düne kadar boykotçuluk
olarak gösteren ve art›k müzmin bir
boykotçulukla da mazur gösterilemeyen,
iflin asl›nda seçimler gibi önemli bir
siyasal evreyi elleri bö¤ründe geçirmekten
baflka pratik bir anlam› ve sonucu da
olmayan politikas›zl›k ve edilgenlik de,
sorunun öteki yüzünü oluflturmaktad›r.

 Konuya iliflkin en özlü düflünce,
Lenin taraf›ndan, Marksizmin temel
önemde taktik ilkeleri ve Rusya’daki
devrimin deneyimleri üzerinden “sol”
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komünistlerle tart›flma içinde, flu flekilde
dile getirilmifltir: “Burjuva parlamentosunu
ve bütün öteki gerici kurumlar› da¤›tmaya
gücümüz yetmedi¤i sürece, bu kurumlarda
çal›flmak zorundas›n›z, özellikle hala papaz
tak›m›n›n aldatt›¤› ve k›r koflullar›n›n
aptallaflt›rd›¤› iflçiler mevcut oldu¤u için,
bu kurumlarda çal›flmal›s›n›z. Bunu
yapmazsan›z gevezeden baflka bir fley
de¤ilsiniz.” (“Sol” Komünizm...)

Bu ortaya koyufl, her türlü kaçama¤›
ortadan kald›racak aç›kl›kta, yal›nl›kta ve
kesinliktedir. Lenin buna ra¤men hiçbir
aç›k kap› b›rakmamak için, Rusya örne¤ini
verir, Rusya’ya iliflkin devrimci deneyime
önemle dikkat çeker. Bolfleviklerin en a¤›r
gericillik koflullar›nda bile seçimlerden ve
Çarl›k Dumas› kürsüsünden devrimci
amaçlar için, y›¤›nlar›n devrimci bilincini
ve örgütlenmesini devrimci iktidar hedefi
do¤rultusunda gelifltirmek için nas›l
yararlanmay› baflard›klar›n› örnekleyerek
vurgular. O Çarl›k dumas› ki, en kaba ve
ak›l almaz biçimde k›s›tlanm›fl ve
s›n›rlanm›fl bir güdümlü burjuva
parlamentosu örne¤i idi. Öylesine ki, Duma
seçimleri tek dereceli genel ve eflit oya
bile dayanm›yordu; bir büyük toprak
a¤as›n›n oyu 3 flehir burjuvas›n›n, 15
köylünün ve 45 iflçinin oyuna eflitti.

Bütün bunlar yeterince aç›kt›r ve
kuflkusuz herkesçe de iyi kötü
bilinmektedir. Fakat buna ra¤men bugünün
devrimci gruplar› büyük bir bölümüyle, her
seçim döneminde oldu¤u gibi bugün seçim
döneminde de elleri bö¤ründe olaylar›
izlemek yolunu tutuyorlar. Düne kadar
bunun gerekçesi boykot takti¤i idi ve bu
sözde taktik 12 Eylül öncesinin yeni
döneme sorgulanmam›fl olarak aktar›lan bir
kötü miras›yd›. Fakat bugün sürmekte olan
apolitizm art›k boykot ad›na bile
savunulam›yor, siyasal yaflam›n
yo¤unlaflt›¤›, kitlelerin siyasal parti ve
güçlerin temel sorunlara iliflkin görüfl ve
politikalar›na ilgisinin ola¤an dönemlere
göre nispeten artt›¤› bir dönemi kelimenin
en tam anlam›yla bir politik edilgenlik
içinde geçirmektedirler. Devrimi,
devrimcili¤i temsil ettiklerini iddia ettikleri

halde bu önemli evrede meydan› devrime
en büyük zarar› veren reformist-tasfiyeci
sola b›rakmaktad›rlar.

Lenin, birçok yerde ve tüm Rusya
devrim deneyiminin genellefltirilmifl
sonuçlar›n› da içeren yukar›da and›¤›m›z
eserinde, boykotun ancak genifl emekçi
y›¤›nlar›n devrimci at›l›m› ile, bu at›l›m›n
bir devrime do¤ru t›rmand›¤› bir geliflme
durumu ile birlikte bir anlam› olabilece¤ini
aç›kl›kla vurgulam›flt›r. 1905‘te büyük bir
f›rt›na halinde yükselmekte olan devrim
dalgas›n›n önünü kesmek için Çarl›k
taraf›ndan gündeme getirilen Buligin
Dumas›’n› boykot sorununu ortaya
koyarken, “Aktif boykot... aç›k, kesin ve
dolays›z bir slogan olmadan düflünülemez.
Bu slogan silahl› ayaklanma slogan›
olabilir” demifltir. Bu sözler, boykot
takti¤i ile yükselen devrim ve y›¤›nlar›n
iktidar› ele geçirmeye yönelik devrimci
at›l›m› aras›ndaki kopmaz ba¤› ortaya
koymaktad›r ve boykot üzerine her türden
keskinli¤i ölçüsünde içi bofl “sol”
gevezeli¤e kap›y› kapatmaktad›r.

Lenin, ayn› konuyuya ilgili olarak,
daha sonraki y›llarda ayn› tarihi evre
üzerinden tasfiyecilerle tart›fl›rken de
flunlar› söylemektedir: “Boykot sorununun
gerçek tarihsel özü fluydu: ‚Devrimci
dalgan›n yükselmesine yard›m edilmeli ve
bu dalga çarl›¤› devirmeye mi
yöneltilmeliydi, yoksa çarl›¤›n, dan›flma
dumas› oyunuyla, y›¤›nlar›n dikkatini baflka
yöne çevirmesine izin mi verilmeliydi?”
1905‘teki bu deneyimi “Sol” Komünizm’de
yeniden irdeleyen Lenin, bu boykot
karar›n›n “y›¤›n grevlerinin siyasi greve ve
sonra da devrimci greve ve en sonunda da
çarl›¤a karfl› ayaklanmaya do¤ru h›zla
dönüfltü¤ü objektif durumun do¤ru olarak
hesap edilmifl olmas›ndan ötürü
verildi”¤inin alt›n› çizmektedir.

Bu konu üzerinde önemle duruyoruz,
zira baz› devrimci çevrelerin ideolojik ve
pratik olarak art›k iler tutar yan› kalmam›fl
bu sözde takti¤i gelinen yerde yüksek sesle
de¤ilse bile fiili bir tutum olarak
sürdürmelerinin kendilerinden öteye
sonuçlar› olmaktad›r. Örne¤in devrimci
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ak›mlar›n 8 Mart’ta ve 1 May›s’ta birleflik
bir devrimci inisiyatifle ortaya ç›kmay›
baflarmalar›, reformist çevreleri geri plana
iterek ortaya anlaml› bir devrimci
müdahale koyma olana¤› sa¤l›yorken, bu
ayn› fley geçmifl seçim dönemlerinde
oldu¤u gibi bugün de yap›lamamakta,
böylece meydan büyük ölçüde reformistlere
kalmaktad›r. Böyle bir boflluk ortam›nda
reformistler sözde “sosyalist hareket” ad›na
ortaya ç›kmakta, devrimci ak›mlar›n bir
kesimini de kendi içine ya da yörüngesine
alabilen büyük bir tasfiyeci bas›nç
oluflturmakta ve bu yolla kitlelerin devrime
yak›nl›k duyan kesimlerini kar›fl›kl›¤a
itmekte, bilincini buland›rmaktad›rlar. Bu
ayn› yanl›fl saplant›, seçimler gibi politik
ilginin ola¤an dönemlere göre katbe kat
artt›¤› bir özel evrede kitlelerin karfl›s›na
birleflik bir devrimci güç olarak ç›kmay›,
ortak devrimci adaylarla etkin bir devrimci
siyasal kampanya örgütlemeyi, böylece
seçim dönemlerinden devrimci amaçlarla en
iyi biçimde yararlanmay› da zora
sokmakta, bu ifl neredeyse yaln›zca
komünistlerin s›rt›na kalmaktad›r.

Sözümona devrimci taktik ad›na
sürdürülen bu tümüyle anlams›z, yaras›z ve
ifllevsiz apolitik tutumu aç›k yürekli bir
özelefltirel de¤erlendirme ile terketmenin
zaman› çoktan gelmifltir ve geçmektedir.
Bugünün Türkiye’sinde bu politikas›zl›k
durumunu savunman›n art›k hiçbir olana¤›,
zerre kadar inand›r›c› bir gerekçesi
kalmam›flt›r. Burjuva legalitesinden
yararlanmay› zaaf ölçüsüne vard›ran, daha
da aç›k yüreklilikle söylersek legalizme
boylu boyunca gömülen bu ayn›
kesimlerin, s›ra seçimlerden ve burjuva
temsili kurumlardan devrimci amaçlarla
yararlanmaya geldi¤inde rejimin “faflist”
niteli¤ini ileri sürmelerini ciddiye alman›n,
tutarl› ve inand›r›c› bulman›n art›k hiçbir
olana¤› kalmam›flt›r. Önemle ve aç›kl›kla
yineliyoruz; bunda ne ciddiyet, ne tutarl›l›k
ve ne de inand›r›c›l›k vard›r. Bunun
gerisinde olsa olsa güçsüzlük duygusundan
ve durumundan gelen bir politik edilgenlik
ve iddias›zl›k vard›r. Meydan› anlafl›lmas›
güç bir sorumsuzlukla tasfiyeci reformist

ak›mlara b›rakmak, bu yolla burjuva s›n›f
düzeninin 12 Eylül ürünü “›l›ml› solu’
güçlendirme politikas› için iflleri
kolaylaflt›rmak vard›r.

Devrimci Marksizm ve liberal
oportünizm

aras›ndaki uçurum

Nihayet en can al›c› noktaya, devrimci
Marksizm ile burjuva parlamenter
hayallerle sersemlemifl her türden tasfiyeci
oportünizm aras›nda tam bir uçurum demek
olan temel ayr›m noktas›na geliyoruz.
Seçimlerden ve parlamentodan devrimci
amaçlarla yararlanmak ne anlama gelir?
Bunun somut anlam› ve içeri¤i nedir,
olmazsa olmaz gerekleri nelerdir?

Önce bir kez daha Lenin’e
baflvuruyoruz:

„ (...) Sosyal-Demokratlar için
seçimler, özel bir siyasal ifllem de¤ildir,
bin bir türlü vaatte bulunarak sandalye
kazanmaya çal›flmak de¤ildir, ama s›n›f
bilinci olan proletaryan›n siyasal dünya
görüflünün ilkelerini ve temel isteklerini
savunmak için özel bir f›rsatt›r.“
(Reformcular›n ve Devrimci Sosyal-
Demokratlar›n Seçim Bildirgeleri, Kas›m
1912)

“ (...) ‚Seçim için‘ bildirge de¤il, ama
devrimci sosyal-demokrat bildirgeyi
uygulamak için seçimler! - ‹flçi s›n›f›n›n
partisi konuya böyle bak›yor. Seçimlerden
bu amaçla esasen yararland›k, sonuna
kadar da yararlanaca¤›z. Rus Sosyal-
demokrat ‹flçi Partisinin devrimci
bildirgesini, taktiklerini ve program›n›
savunmak için en gerici çarl›k Dumas›n›
bile kullanaca¤›z. Gerçekten de¤erli olan
bildirgeler, (...), hareketin tüm sorunlar›na
tam yan›t veren, uzun sürmüfl devrimci
uyand›rma çal›flmalar›n› tamamlayan
bildirgelerdir....” (Dördüncü Duma
Seçimleri Arifesinde, Temmuz 1912)

Demek ki devrimci bir s›n›f partisi
için seçimler, amac› kitlelerin devrimci
bilincini ve eylemini devrim hedefi
do¤rultusunda gelifltirmek olan ola¤an
devrimci çal›flman›n, bu özel politizasyon
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döneminden de en etkin bir biçimde
yararlanarak sürdürülmesi için bir özel
f›rsattan öte bir fley de¤ildir. (TK‹P bu
devrimci marksist yaklafl›m› her seçim
döneminde özellikle öne ç›karmakta, alt›n›
çizmekte ve tasfiyeci opürtünizmin
ideolojik teflhiri eflli¤inde kararl›l›kla
savunmakta ve son derece s›n›rl›
olanaklar›n› en etkin bir biçimde
kullanarak pratikte uygulamaktad›r). Her
seçim döneminde tüm tart›flmay› ve
pazarl›klar› parlamentoya nas›l ve kaç kifli
sokar›z eksenine kilitleyen tasfiyeci
oportünizmin görmezlikten geldi¤i, onlar›n
kuyru¤unda politika yapmay› çizgi haline
getiren ve giderek onlara daha çok
benzeyen sözde devrimcilerin anlamad›¤›
ya da anlamazl›ktan geldi¤i de budur. Bu
devrimci amaç bir an ve bir nebze olsun
hiçbir koltuk kayg›s›na feda edilmez,
edilemez. Ancak bu devrimci çizgide ve
amaç do¤rultusunda sürdürülen çal›flma
sonuçta kitlelerin oy deste¤i ile ortaya
‚koltuk‘ imkan› ç›kar›rsa, bundan, yani
parlamento kürsüsünden de yine tümüyle
ayn› devrimci amaçlar do¤rultusunda, yani
“proletaryan›n siyasal dünya görüflünün
ilkelerini ve temel isteklerini savunmak
için”, yararlanma yoluna gidilir. Bunun
ötesindeki her türlü düflünce, kayg›, hesap
ve pratik, en kaba ve iflah olmaz bir
oportünizmin bir ifadesidir ve burjuva
parlamantoculu¤unun flu veya bu biçiminin
bir yans›mas›ndan baflka bir fley de¤ildir.

Fakat dönüp 3 Kas›m 2002 seçimleri
ve bugünkü seçimler üzerinden sol
alternatif ad› alt›nda toplaflan tasfiyeci
gruplar y›¤›n›na bak›n›z, bu devrimci
amac›n zerresini göremezsiniz. Onlarda tüm
hesap ve kayg›lar koltuk hesab›na, ne edip
edip parlamentoya girmeye dayal›d›r.
Pazarl›klar buna göre yap›l›r, ittifaklar
buna göre kurulur ya da son anda bu
nedenle bozulur.

Pazarl›klar›n› buna göre yapanlar, bu
kayg› ve hesab› seçim politikas›n›n
eksenine oturtanlar, do¤al olarak,
“proletaryan›n siyasal dünya görüflünün
ilkelerini ve temel isteklerini savunmak”,
seçimleri vesile ederek devrimci program›n

temel esaslar›n› ve stratejik amaçlar›n›
içeren bir platform ortaya koymak
türünden, koltuk hesab›na dayal› birlik için
yaln›zca s›k›nt› konusu olacak sorunlar› bir
yana b›rak›rlar. Böyleleri için “IMF ve
patronlara karfl› emekçinin yan›nda yer
almaya” maddesiyle bafllay›p “Çevresel
y›k›ma karfl› durmaya” maddesiyle biten
bulan›k, mu¤lak, hiçbir aç›k devrimci
tan›m ve anlam içermeyen, s›radan bir
sosyal-demokrat›n alt›na rahatl›kla imzas›n›
atabilece¤i 9-10 maddelik bir sosyal-
demokrat “platform” koyup isteyenin
istedi¤i gibi yorumlas›na b›rakmak
fazlas›yla yeterlidir. Böyleleri için önemli
olan, seçimlerde koltuk elde etmeyi
kolaylaflt›racak tarzda en çok say›da parti,
grup, çevre ve kifliyi uzlaflt›rabilmektir. Bu
ise, olanakl›ysa ortaya hiçbir platform
koymamay›, ama e¤er bu kadar› çok
biçimsiz kaç›yor ve ortaya konulan sözde
“sol alternatifi” gülünç duruma
düflürüyorsa, bu durumda temel sorunlar›,
örne¤in devleti, devrimi, iktidar›, kapitalist
mülkiyeti, her biçimiyle emperyalist
egemenli¤i, hele hele de sosyalizmi, bir
yana b›rakarak, daha tali baz› siyasal-
sosyal sorunlar üzerinden ve her isteyenin
istedi¤i yere çekebilece¤i mu¤lakl›kta bir
“birlefltirici” platformla yetinmeyi
gerektirir. Nitekim halihaz›rda yap›lmakta
olana da budur. (Ba¤›ms›z adaylar
blokunun ak›l hocalar› ve hararetli
savunucular›, ki bunlardan bir k›sm› Soros
vak›flar›yla da ba¤lant›l› s›radan burjuva
liberallerinden öte bir fley de¤ildir, tüm
aç›kl›¤› ile platforma iliflkin sorunlara fazla
tak›lmamak gerekti¤ini, zira bunun
ayr›l›ktan baflka bir sonuç yaratmayaca¤›n›
söylemektedirler.)

Peki bütün bunlar ne için? Elbette
parlamentoya bir sol grup sokabilmeyi
güvenceye alabilmek için! ‹yi ama marksist
ilkelere ve devrim davas›na ba¤l› her
gerçek devrimcinin an›nda parlamenter
avanakl›k olarak teflhis edip mahkum
edece¤i görüfl, tutum ve kayg› bundan
baflka nedir ki? Bunu EMEP pay›na, ÖDP
pay›na, SDP pay›na, siyasal yaflamda bir
s›f›r olan baz› ne oldu¤u belirsiz flekilsiz
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çevreler pay›na, yani 12 Eylül’ün geride
b›rakt›¤› tasfiyeci liberal tortu pay›na
anlamak mümkün. Peki kendilerine hala da
devrimci diyenler, herfleye ra¤men flimdilik
hala böyle de görülebilenler pay›na ne
demeli? Seçimler ve burjuva temsili
kurumlar karfl›s›ndaki konum ve tutumun
kimin gerçekte ne oldu¤unun flaflmaz bir
ölçütü oldu¤unu daha bafltan önemle
vurgulam›fl bulunuyoruz ve flimdilik bunu
burada bir kez daha yinelemekle
yetiniyoruz.

Solda parlamentarizmin öteki yüzü:
‹flah olmaz kuyrukçuluk

Bütün bunlarda kuflkusuz bir yenilik
yok. 3 Kas›m 2002 seçimlerinden, yani
soldaki tasfiyeci y›k›m ve sürüklenmenin
bir k›s›m devrimci çevreyi de içine alarak
parlamentarizme evrildi¤i andan itibaren
durum bütünüyle budur ve dahas›, her yeni
seçim bir öncekinden daha geri bir noktaya
sürüklenmek anlam›na gelmektedir.

Fakat burada özellikle eklenmesi
gereken bir baflka temel önemde nokta var.
Bu üç dönemin tüm bu tasfiyeci sol
gruplar y›¤›n› pay›na ortak keseni, düzen
içi bir çizgiye kayd›¤›n› yüreklilikle ortaya
koyan ve düzenle bar›fl›p bütünleflmeyi
temel kayg› haline getirmifl bulunan Kürt
hareketinin kuyru¤unda sürüklenmektir.
Hat›rlanaca¤› gibi, 3 Kas›m 2003
seçimlerindeki “Emek, Bar›fl ve Demokrasi
Bloku”, gerçekte tümüyle Kürt hareketi
ekseninde ve DEHAP çat›s› alt›nda bir
araya gelmekti. 28 Mart’ta “yerel
iktidarlaflma” hedefiyle Karayalç›n
liderli¤inde kurulan “Demokratik
Güçbirli¤i”, yine tümüyle liberal Kürt
hareketinin bir politik tercihi idi ve solun
kuyrukçu kesimi bu tercihe el mahkum
boyun e¤miflti. fiimdi “3. Cephe” diye
sunulan “ba¤›ms›z adaylar bloku” da Kürt
hareketinin önüne örülen utanç verici
seçim barajlar›n› aflmak üzere zorunlu
olarak gündeme getirdi¤i ba¤›ms›z adaylar
politikas›na bir uyum çabas›ndan baflka bir
fley de¤ildir. Ve çok geçmeden hep birlikte
görece¤imiz gibi, Kürt hareketinin kendi

bafl›na hareket etmesi durumunda bu “3.
Cephe” tümüyle bofllukta kal›p çökecek,
daha seçimler bitmeden de unutulup
gidecektir.

Dolay›s›yla olup bitenler, büyük bir
bölümüyle 12 Eylül yenilgisi ile bafllayan
sürecin tasfiyeci liberal bir ürünü olan
bugünkü reformist sol grup ve çevreler
y›¤›n›n›n ba¤›ms›z varl›k iddialar›n›
tümüyle yitirdiklerini göstermektedir. Onlar
çoktand›r burjuva politikas›n›n yaratt›¤›
boflluklarda kendilerine yeni yaflam alanlar›
aramakta ve bunu da parlamenter yaflama
kat›labilmekte görmektedirler. Düzen
solunun sol söylemle biçimsel ba¤›n›
kesebilecek denli gericileflmesi, onlar› bu
konuda ayr›ca cesaretlendirip
heveslendirmektedir. Fakat bunu bile kendi
ba¤›ms›z konumlar›yla yapabilecek bir güç
ve iradeden tümüyle yoksun olduklar›n›
y›llar›n olaylar› göstermektedir. Kürt
hareketi neyi tercih ediyorsa onun ard›ndan
sürüklenmek tam da bundan dolay›d›r. Ne
de olsa “iyi bir planla” meclise “50‘den
fazla” sol parlamenter sokmak heves ve
hayalleri de gerçekte tümüyle Kürt halk›n›n
oylar› üzerinden yap›lan hesaplara
dayal›d›r.

TK‹P: Ba¤›ms›z devrimci
s›n›f çizgisi!..

Son iki seçimde oldu¤u gibi
gündemdeki yeni seçimlerde de solda üç
ana tutum var. Bunlardan ilki liberal solun
parlamentarist hesaplara ve hayallere dayal›
ilkesiz ve flekilsiz “ba¤›ms›z adaylar
bloku”dur. ‹kincisi geleneksel devrimci-
demokrat gruplar›n pasif boykotçu
tutumudur. Üçüncüsü ise TK‹P’de temsil
edilen, marksist ilkelere ve devrimci
amaçlara dayal› ba¤›ms›z devrimci s›n›f
tutumudur. Geleneksel devrimci-demokrat
gruplar›n tutumu politikas›zl›k ve politik
edilgenlikten öte bir anlam tafl›mad›¤› için
gerçekte ortada yaln›zca iki ana çizgi,
biribirinden uçurumla ayr›lan iki temel
tutum vard›r. Kürt hareketinin
kuyru¤undaki her türden tasfiyeci liberal
sol grubta ifadesinu bulan reformist-
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parlamentarist çizgi ve TK‹P’de temsil
edilen ba¤›ms›z devrimci s›n›f çizgisi. Bu,
bugün oldu¤u gibi 3 Kas›m 2002 genel
seçimleri ile 28 Mart 2004 yerel
seçimlerinde de böyleydi

Partimiz her konuda oldu¤u gibi
seçimlere ve burjuva temsili kurumlara
yaklafl›m konusunda da daha en bafltan, ilk
ç›k›fl›ndan itibaren geçmiflin yanl›fl ve
çarp›k küçük-burjuva anlay›fllar›yla
hesaplaflan bir geliflme çizgisinin ürünü ve
temsilcidir (Konu komünist hareketin
1987‘deki ç›k›fl belgelerinde bütün aç›kl›¤›
ile yer almaktad›r). Bu konuda aç›k ve
berrak bir çizgisi ve bu çizginin bir dizi
seçimde hayata geçirilmesinin sa¤lad›¤›
önemli bir pratik deneyimi vard›r.
Gündemdeki seçimlere de bu çizgi
temelinde ve bu deneyimlerin ›fl›¤›nda
kat›lmaktad›r. Seçimleri iflçilerin ve
emekçilerin devrimci bilincini gelifltirmenin,
devrimci görüfl, amaç ve fliarlar› kitleler
içinde yayman›n özel bir f›rsat› olarak
kullanmada flimdi her zamankinden daha
güçlü ve daha iddial›d›r.

Burada devrimci Marksizme dayan›larak
yeniden özetlenen ilke ve yaklafl›mlar,
partimiz için sindirilmifl bir bak›fl›n ve
oturmufl bir kimli¤in ifadesidirler ve geçmifl
seçim dönemlerinde de ayn› aç›kl›kla
formüle edilmifllerdir. Bu nedenle onlar›n
özlü bir yeniden sunumu için bu geçmifl
de¤erlendirmelerden baz› pasajlar› buraya
al›yoruz. Bu, partimiz pay›na gündemdeki
seçimlerde izlenecek çizginin genel
esaslar›n›n toplu bir yeniden sunuluflu
olarak da ele al›nmal›d›r:

“Komünistler seçimlere, y›¤›nlardan oy
deste¤i talep etmek için de¤il, fakat
düzenin ve onun sözde temsili kurumlar›n›n
bu vesileyle etkili bir teflhirini yapmak,
y›¤›nlar aras›nda temel ve taktik devrimci
fliarlar›n› yaymak, seçim ortam›n›
mücadelenin, devrimin ve sosyalizmin etkili
bir propagandas› için kullanmak üzere
kat›l›yorlar. Bunun toplum genelinde ne
kadar güçlü ve etkili yap›labildi¤i,
yap›labilece¤i de¤ildir sorun. Sorun,
bugünkü güç ve olanaklar› sonuna kadar
kullanarak bu tür bir faaliyeti

yürütebilmektir. Bu faaliyet içinde
ba¤›ms›z kimli¤ini ve etkinli¤ini
gelifltirebilmektir. Bu ilkesel tutuma özen
gösterilerek yürütülecek bir faaliyetten
güçlenerek ç›kabilmek ve bu güçle yar›n›n
yeni görevlerine daha etkili
sar›labilmektir.”

“Bu çal›flmay› yürütürken, devrimci
mücadele platformunda duran, reformist
hayalleri de¤il devrimci fliarlar› yayan,
düzene ve devlete cepheden vuran her kifli,
ak›m ve örgütle fiili bir dayan›flma içinde
olaca¤›z. (...) Düzen partilerini ve sahte sol
alternatifleri teflhir ederken, devrimin ve
sosyalizmin platformuna dayal› bir çal›flma
yürüten ba¤›ms›z devrimci adaylar›
destekleyece¤iz. (Ekim, Say›:134, 1 Aral›k
’95)

“Komünistler seçimlere kat›lmay› ve
burjuva parlamentosundan devrimci amaçlar
için yararlanmay› ilke olarak reddetmezler.
Fakat bunu yaparken, bizzat bu çaba içinde
parlamentarizmi en etkin biçimde teflhir
ederler ve bu konuda kitlelerde en ufak bir
yan›lsamaya mahal vermemeye özel bir
dikkat gösterirler. Seçimler süreci ve
olanakl› oldu¤u ölçüde parlamento kürsüsü,
onlar için, temel yap›s› ve kurumlar›yla
burjuva düzeni, bu arada bizzat burjuva
parlamentosunun içyüzünü ve temel ifllevini
teflhir etmenin; devrimci ilke ve amaçlar›
propaganda etmenin, kitlelere gerçek
kurtulufl yolunu göstermenin bir arac›ndan
ve f›rsat›ndan baflka bir fley de¤ildir.

“Seçimler dönemi burjuva düzen
partileri için, hoflnutsuzlu¤u büyümüfl ve
sorunlar›na çözüm aray›fllar› peflindeki
kitleleri sahte vaatler ve çözümlerle
aldatman›n, onlar› kendi ba¤›ms›z
güçleriyle siyasi yaflama kat›lmaktan
al›koyman›n, parlamento d›fl› s›n›f
mücadelesinin önünü kesmenin bir
olana¤›d›r. Tersinden devrimci s›n›f partisi
içinse, parlamenter hayalleri darbeleyerek
devrimci s›n›f bilincini ve mücadelesini
gelifltirmenin temel önemde bir f›rsat›d›r.
Bu çerçevede komünistler için seçim
çal›flmalar› tümüyle devrimci s›n›f
mücadelesine iliflkin genel hedef ve
görevlere tabidir; onlar seçim



atmosferinden, kitleleri devrimci hedeflere
kazanman›n, onlar›n birli¤ini,
örgütlenmesini ve mücadelesini bu
do¤rultuda gelifltirmenin bir olana¤› olarak
yararlanmaya bakarlar. Bu çerçevede onlar
kitlelerin karfl›s›na düzenin yasall›k
cenderesine ve seçimlere uyarlanm›fl güdük
seçim platformlar› ve bildirgeleriyle de¤il,
kendi ba¤›ms›z devrimci s›n›f
programlar›yla, bunun döneme uyarlanm›fl
ve güncel devrimci görevlere ba¤lanm›fl
popüler aç›klamalar›yla ç›karlar.

“Bu genel çerçeve, partimizin
gündemdeki seçimlerde izleyece¤i somut
çizgiye de aç›kl›k kazand›rmaktad›r.
Partimiz seçimlere kendi ba¤›ms›z devrimci
s›n›f platformuyla kat›lacakt›r. Seçim
atmosferinden devrimci ilke ve amaçlar›n›
yaymak, kitleleri parlamenter yan›lsamalara
karfl› uyar›p devrimci s›n›f mücadelesi
çizgisine çekmek için en iyi biçimde
yararlanmaya bakacakt›r.

“Mevcut koflullarda, ba¤›ms›z devrimci
s›n›f adaylar›yla iflçilerin ve emekçi
kitlelerin karfl›s›na ç›kmak, bunu ba¤›ms›z
devrimci s›n›f tutumunu vurgulaman›n ve
etkin bir seçim kampanyas› yürütmenin bir
olana¤› olarak kullanmak, partinin
seçimlerde izleyece¤i davran›fl çizgisinin
somutlanm›fl biçimidir. Bu kampanyan›n
amac› hiç de oy toplamak de¤il, fakat
devrimci propaganda ve ajitasyonu normal
dönemlerle k›yaslanamaz ölçüde
güçlendirmek, kitleleri devrimci aç›dan
ayd›nlatmak, parti program›n› tan›tmak,
onun döneme uyarlanm›fl stratejik ve taktik
istem ve fliarlar›n› kitleler içinde
yaymakt›r. Seçim çal›flmas›nda baflar›n›n
ölçüsü de bu olacakt›r.

“Devrimci propaganda ve ajitasyonu
normal dönemlerle k›yaslanamaz ölçüde
güçlendirmek demek, normal dönemlerle
k›yaslanamaz bir çal›flma seferberli¤i içine
girmek, buna uygun bir planlama ve
organizasyonu gerçeklefltirmek demektir.
Burjuva düzen partilerinin siyasette rant
kap›lar›n› aralamak için, reformist sol
partilerin burjuva siyasal sahnede
kendilerine yer açmak için harcad›klar›
enerjiyi, devrimci s›n›f partisi militanlar›

iflçi s›n›f›n›n ba¤›ms›z hareketini
gelifltirmek ve devrim davas›n› büyütmek
için harcayacaklard›r. Bu ise onlarla k›yas
kabul etmez bir flevk, enerji ve yo¤unlukla
çal›flmay› gerektirir. (...)

“Seçim dönemi parti örgütleri ve
militanlar›n›n bunun gerektirdi¤i bir bilinç,
enerji ve inisiyatifle hareket etmelerini
gerektirmektedir. Siyasal yaflam›n
yo¤unlaflt›¤› ve iflçiler ile emekçilerin
siyasal ilgisinin normal dönemlere göre
belirgin biçimde artt›¤› seçim atmosferi,
parti örgütleri ve militanlar› için gerçek bir
devrimci seferberlik dönemi olabilmelidir.
(Ekim, Say›: 229, Eylül 2002, Baflyaz›)

“Komünistler seçimlere kat›lmay› ve
burjuva parlamentosundan oldu¤u gibi yerel
yönetimlerden de devrimci amaçlar için
yararlanmay› ilke olarak reddetmezler.
Fakat bunu yaparken, yerel yönetimlerin
gücü, ifllevi ve sorunlara çözüm olanaklar›
konusunda herhangi bir yan›lsama
yaratmamaya özel bir dikkat gösterirler.
Dahas› bu konudaki burjuva ve reformist
aldatmacalar›n içyüzünü kitleler önünde
teflhir etmeyi temel önemde bir görev
sayarlar.

 (...)
“Partimiz kendi ba¤›ms›z faaliyetini

esas almak ve bugünden bunun
örgütlenmesine giriflmekle birlikte, olanakl›
olan her durumda, öteki devrimci güçlerle
iflbirli¤i için de çaba harcayacak, bu
konuda sorumluluklar›na uygun
davranacakt›r. Her renkten burjuva ve
küçük-burjuva reformist parti, grup ve
çevrelerin emekçilerin karfl›s›na “sol
alternatif” iddias›yla ç›kt›¤› bir seçim
döneminde, bu yönlü bir çaba özellikle bir
ihtiyaçt›r. Reformist aldatmaca karfl›s›nda
devrim ve sosyalizm alternatifini öne
ç›karan, kitlelere inanç ve kararl›l›kla
devrimci çözüm ve mücadele yolunu
gösteren, bunu devrimci s›n›f
mücadelesinin gelifltirilmesi somut hedefine
ba¤layan bir çabaya omuz vermek tüm
gerçek devrimcilerin görevidir.” (Ekim,
Say›: 233, Ocak 2004, Baflyaz›)
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Küresel hapishaneye dönüflen bir
dünyada örgütsel güvenlik

Dünya giderek bir hapishaneye
dönüflüyor. Teknolojinin en son ürünleri,
güvenlik, savunma, “teröre karfl› savafl”
propagandas› eflli¤inde, tam anlam›yla terör
ayg›tlar›na dönüflmüfl bulunan burjuva
devletlerin tahkimat› için kullan›l›yor.
Teknolojinin gözetleme, dinleme, takip,
denetleme alanlar›ndaki uygulamalar› insan
akl›n›n s›n›rlar›n› zorluyor. Art›k “bilimkurgu
filmlerinden ç›km›fl gibi”nin gibisi fazla.
Gündelik hayatta s›kça kulland›¤›m›z üzere,
bilimkurgu filmleri gerçek oluyor. Bugün
art›k ne “1984” o kadar flafl›rt›c›, ne de
“Truman Show” o kadar ilginç...

Faflizme giydirilen “terörle
mücadele” k›l›f›

Egemenlerin iktidar ve zor ayg›tlar›n›n
yeryüzünü hapislefltirme u¤rafllar›, yaln›zca
teknolojik araçlar› bu yönde kullanmaktan
ibaret de¤il. ‹flin di¤er cephesinde hukuki
siyasal zemindeki düzenlemeler ve
uygulamalar var. Demokratik hak ve
özgürlükler, bugün dünya çap›nda yayg›nl›k
ve h›z kazanm›fl bir sald›r› ve gasp hareketi
ile yüz yüze. Elbette bu alandaki sald›r›lar
öteden beri süregeliyordu, fakat 11 Eylül
olay›, bu sald›r› ve gasp hareketine
kamç›lanm›flças›na bir ivme kazand›rd›.

Özellikle ilk dönemlerinde devlet terörü
uygulamalar›n›n a¤›rlaflt›r›lmas›, ABD’den
bafllay›p Avrupa ülkelerine ve tüm dünyaya
yay›lan bir tart›flma halini ald›, ard›ndan da
prati¤e döküldü. “Terörle mücadele” k›l›f›
alt›nda gizlenmifl faflist bask› ve terör
yasalar›, yeni döneme ve koflullara
uyarlanmak ad›na daha da a¤›rlaflt›r›ld›.
Avrupa’da patlayan her bomba, fiili
uygulamalar› histerik bir sald›rganl›k
boyutuna tafl›d›. Bir yerde yabanc›lara
sald›r›lar artt›, bir di¤erinde intihar eylemcisi

olma flüphesiyle insan katletmek yasal hale
getirildi. ‹ntihar bombac›s› fobisi öyle bir hal
ald› ki, sokaklarda öldürülmesi gerekli ve
yasal “flüpheli flah›s” tarifleri bile yap›ld›.
‹ngiltere’de bir Brezilya kökenli bir
emekçinin insanlar›n gözleri önünde
katledilmesi, bunun haf›zalardan asla
silinmeyecek bir uygulan›fl› olarak kay›tlara
da geçti.

Terör devletinin tahkimat›

Faflist devletin tahkimat›, Türkiye’nin
egemenleri için de hep öncelikli bir konu
oldu. Orduya, kolluk güçlerine, bunlar›n
kullanabilece¤i teknolojiye her zaman büyük
bütçeler ayr›ld›. Burjuva yasalar ise zaten
Cumhuriyetin ilk y›llar›ndan beri iflkencenin,
devlet terörünün rahatça uygulanabilmesine
olanak verecek flekilde haz›rlanm›flt›. 12 Eylül
darbesi ile de kopkoyu bir faflist zihniyetin
tüm burjuva hukukuna egemen olmas›
sa¤lanm›flt›. Hâlihaz›rda Türk devletinin tüm
yasalar›nda, hatta AB’ye uyum, reform diye
yap›lan de¤iflikliklerde bile bu zihniyetin
hükmü sürüyor. Bu kadar› yetmiyor olacak ki
iflkencecili¤i ile ünlü Türk polisi-kollu¤u
taraf›ndan istenen düzenlemelerin yer ald›¤›
yeni bir TMY tasar›s› meclise sunuldu.

Bu tasar›n›n yeniden gündeme al›nmas›n›n
bahanesi yap›lan olaylar›n yafland›¤› günlerde
Türk polisinin nas›l bir Türkiye istedi¤i, en
yetkili a¤›zlar› taraf›ndan bir kez daha
yinelenmiflti. Buna göre polis, yarg›s›z
infazdan diledi¤ince iflkence yapabilmesine,
izinsiz aramadan keyfince izleme-dinleme-
takip yapmas›na kadar her tür devlet terörüne
hukuki dayanak sunan yasalarla yönetilen bir
ülke istiyordu.

Anlafl›laca¤› üzere, zaten tepeden t›rna¤a
polisiye olan bir devletin daha fazla polis
devleti olmas›n›n talep edildi¤i bir
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dönemdeyiz. Herkesin parmak izi, görüntü ve
DNA kay›tlar›n›n tutuldu¤u, flehirleraras›
seyahatlerde s›k› bir kontrolün oldu¤u,
ikametgâhlar›n s›k› bir flekilde denetime
al›nd›¤› aç›k bir hapishane isteniyor.

Devletin herkesi fiflleme hayali gerçek oldu:
Promis’ten MERN‹S’e

Yasal düzenlemeler bir yana, teknolojik
ad›mlar üzerinden bakt›¤›m›zda asl›nda bir
yönüyle böyle bir hapishanede yaflad›¤›m›z›
rahatl›kla söyleyebiliriz. Bu ad›mlardan en
önemlisi MERN‹S projesi idi ve bu bugün
art›k ifller durumda. MERkezi Nüfus ‹daresi
Sistemi demek olan MERN‹S, aç›l›m›ndan da
anlafl›laca¤› üzere, tüm nüfus kay›tlar›n›n
merkezi bir sisteme ba¤l› idare edilmesi
demek. Yani herkesin bilgileri sanal ortamda
dosyalan›yor ve istendi¤inde bunlara kolayca
ulafl›l›yor.

Bu projenin ABD taraf›ndan y›llar önce
gelifltirilen bir arfliv program› olan
Promis’den (Türkçe’de ‚söz vermek‘teki
“söz” anlam›na geliyor) esinlenme oldu¤unu
söylemek pek de isabetsiz olmaz. Bu
program, insanlarla ilgili her fleyin kay›t
alt›na al›narak arflivlenmesi, gerekti¤i
durumlarda da kimin nerelerden al›flverifl
yapt›¤›, neler tüketti¤i, hangi kitaplar›,
gazeteleri okudu¤u, hangi kafelerde oturdu¤u,
kimlerle iletiflim halinde oldu¤unun “bir
tuflla” ortaya ç›kar›lmas› amac›na dayan›yor.
Her fleyin sanal, dijital, elektronik ortamda
ize dönüfltü¤ü, kütüphanelerde bile elektronik
kartlar›n kullan›ld›¤› bir ülkede bunlar› kay›t
alt›na almak, kolay gibi görünse de bir
dönem öncesine kadar o kadar da kolay bir
ifl de¤ildi. Her fleyden önce bu kay›tlar›n
tutulmas› için çok fazla yere ihtiyaç var.
‹kincisi de sonradan dönüp incelemek
istendi¤inde rahat eriflmeyi sa¤layacak bir
arfliv haline getirilmesine... ‹flte ABD
kongresinde Türkiye’ye verilip verilmemesi
tart›fl›lm›fl olan Promis, çok büyük miktardaki
bilgi y›¤›nlar›n›n, djital ortamda az yer
kaplayacak flekilde ve belli bir arfliv
sistemati¤iyle saklanmas›n› sa¤l›yordu.

Bilgisayar dünyas›ndaki bafldöndürücü
h›zdaki geliflme, flimdi 10 y›l önceki Promis’i
fersah fersah geride b›rakan programlar›n ve

o zamanki disk boyutlar›n› binlerle çarpan
kay›t-saklama ortamlar›n›n üretilmesine yol
açt›. Türkiye de bundan nasibini ald›. O
kadar çok bilginin nerede saklanaca¤› ve
nas›l arflivlenece¤i kesinlikle bir sorun
olmaktan ç›kt›. fiimdi MERN‹S, sigorta,
vergi, banka, adliye, ‹stanbul’da muhtarl›k
kay›tlar›n›n da entegre edildi¤i bir sistem ve
asl›nda e-devlet’in belkemi¤i olarak
büyümeyi sürdürüyor. Bugün art›k isteyen
herkes internete ba¤lan›p bir numara (kimlik
no, sigorta sicil no, vergi no...) girerek
kimlik bilgilerine, sigorta ya da vergi kayd›na
bakabiliyor. Kolluk güçleri, muhtarlar, nüfus
idareleri, bankalar, patronlar ise daha
fazlas›na eriflebiliyor. Örne¤in ‹stanbul’da
gerekli eriflim iznine sahip olanlar, internet
a¤› üzerinden hakk›n›zda hiç de
az›msanmayacak bilgiye zahmetsizce
ulaflabiliyor.

Bu sistemin flimdilik yaln›zca bir omurga
oldu¤u düflünülmeli. Elektronik kartlar›n,
chiplerin, telefonlar›n, kameralar›n
yaflam›m›zdaki a¤›rl›¤› artt›kça polis için
izlemek, denetlemek, gözetlemek, takip etmek
daha kolay olacak. fiu an var olan
eksiklerinin, aç›klar›n›n giderilmesi için
sürekli yeni ad›mlar at›l›yor. Örne¤in
önümüzdeki bir iki y›lda pasaport ve
kimlikler yenilenece¤i söyleniyor. Yenileri,
sahteleri kolay kolay yap›lamayacak biçimde,
chipler, manyetik fleritlere yer verilerek
tasarlan›yor. Üstelik kimlik, pasaport vb.nin
foto¤rafl› birebir örne¤i sanal ortamda yer
alacak. ‹zni olan devlet görevlisi o ünlü
tabirle “tek tufl”a basarak, kimli¤in sahte olup
olmad›¤›n› kontrol edebilecek.

Bunlardan yola ç›karak, MERN‹S ve ona
paralel projelerin, tüm insanlar›n fifllenmesi
oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu tür bir fifllemenin
insanlar›n alg›s›ndaki fifllemeden fark›,
yaln›zca parmakizi, foto¤raf ve gözalt›
bilgilerinin de¤il, nerelerde bulundu¤undan
neleri yiyip içti¤ine, kiflisel zevklerinden
okudu¤u kitap ve gazeteye, banka
ifllemlerinden bir flekilde iletiflim kurdu¤u
insanlara kadar her fleyin kay›t alt›na
al›nmas›d›r. Bu kay›tlar gerekti¤i zaman,
gerekti¤i yerde kifliye karfl› bask› ve flantaj
arac›, hukuki delil vb. olarak
kullan›labilecektir.
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Görüntü ve ses izleme

Bu kadar› iflin fiflleme boyutu. Bir de
günübirlik izleme, gözetleme, dinleme boyutu
bulunuyor. ‹stanbul’daki MOBil Elektronik
Sistem Entegrasyonu (MOBESE’nin, sitemi
tasarlayanlar›n isimlerinin bafl harflerinden
türetme oldu¤u da iddia ediliyor ve bu
asl›nda hiç de yabana at›l›r bir iddia de¤il),
“24 saat gözetleme”yi toplumsal bir gündem
olarak daha fazla tart›flt›rm›flt›. Burada
konumuz 24 saat gözetlenmenin insan ya da
topluluk-toplum psikolojisine etkileri, yaratt›¤›
tahribatlar, panoptik etki vb. de¤il. Fakat
oluflan psikolojinin, moral dünyada yarat›lan
tahribat›n devrimci mücadele aç›s›ndan fazlas›
ile önemli oldu¤unu, hiç de¤ilse fabrika
çal›flmalar› s›ras›nda karfl›laflt›¤›m›z
durumlardan biliyoruz. Tepesindeki
kameralarla izlendi¤ini düflünen iflçiler,
birbirleriyle diyalog kurmak bir yana, bir
yerden sonra bafllar›n› iflten kald›rmaktan bile
korkar hale geliyorlar. Nitekim flu anki
çap›yla MOBESE’nin ‹stanbul çap›nda
amaçlad›¤› da her fleyden önce böyle bir
psikolojik atmosfer yaratmakt›r.

Elbette MOBESE’den önce de kameral›
izlemeler vard›. ‹stanbul’un Bak›rköy, GOP,
Taksim gibi belirli yerlerinin yan› s›ra,
Anadolu’daki baz› il ve ilçeler de pilot
uygulama alan› olarak kameralar›n gözetimi
alt›ndayd›. Yeni sistem gözetlemeyi sabit, tek
yönden izleme olmaktan ç›kar›p daha ifllevli
ve aktif hale getirdi. fiimdilik bu sistem
sayesinde 360 derece hareket kabiliyeti olan
kameralar›n görüfl alan›ndaki hareketlenmeler,
olaylar an›nda fark edilebiliyor. Gene bas›na
yans›tt›klar› kadar›yla görüntüsü tespit edilen
flüphelinin takibi amaçlan›yor. Tespit edilmifl
birinin o an tüm kameralar odaklanarak
izlenmesi bu takibin bir yan›. Di¤er yan› ise
aranan birinin eldeki görüntülerinin, geçmifl
görüntüler içinde efllefltirilmesiyle tespit
edilmesidir.

Bir de bafl›ndan beri döne döne dile
getirilen, fakat anlafl›ld›¤› kadar›yla flimdilik
ellerinde olmayan x-›fl›nl› taray›c› kameralarla
aranan kiflilerin yakalanmas› hedefleniyor.
Bafllarda MOBESE’nin böyle kameralardan
kuruldu¤u söylenmiflti. fiüphesiz böyle bir

sistemi aç köpek ifltah›yla istiyorlard›r. Fakat
flimdilik bu kameralar›n olmad›¤›, flu s›ralar
TÜB‹TAK’›n da katk›s›yla gelifltirilmeye
çal›fl›ld›¤› söylendi. Bu kadar› bile
MOBESE’nin psikolojik boyuttaki amac›n›
gözler önüne seriyor.

MOBESE de t›pk› MERN‹S gibi sürekli
büyümeye, geliflmeye aç›k bir projedir.
Örne¤in daha bafltan isteyen herkesin, evini,
arac›n› kamera ya da vericilerle donatarak bu
sisteme ba¤layabilece¤i söylenmiflti. Son bir
y›lda ‹stanbul’da kamera takan iflyeri ve ev
say›s›nda f›rlama yaflanm›fl, GPRS’li (Küresel
yer belirleme sistemi) araçlar›n say›s› büyük
bir art›fl göstermifltir. Bugün en küçük
flirketler bile isterlerse do¤rudan polisin de
yararlanabilece¤i kameralarla donat›lm›flt›r.
Okullardaki, fabrikalardaki kamera sistemleri
sayesinde idareciler, patronlar, aileler internet
arac›l›¤› ile canl› yay›n alabilmektedirler.
Özellikle otomobil-kamyon vb. araçlar›n
yayg›n kullan›ld›¤› ifller yapan flirketler, bu
araçlar›n› GPRS’le izliyorlar. Keza TV’lere
aksettirilen birçok olay›n görüntüsünün, iflyeri
kameralar›ndan al›nd›¤› söyleniyor.

MOBESE’ye büyük mali kaynak ve
çal›flan ayr›lmas›, üzerinde bu kadar çok
durulmas› bofluna de¤il. Polis ya da tüm
kolluk gücü, ülkeyi bir hapishane, kendisini
gardiyan, iflçi ve emekçileri de denetim
alt›nda tutulmas›, 24 saat izlenmesi gereken
mahkumlar olarak gördü¤ü için -ki herhangi
bir burjuva devlette bundan iyisi olmaz-
görsel ve iflitsel araçlar›n kullan›m›na büyük
bir önem verir. Dünya çap›nda kolluk
görevini üstlenen ABD ve birkaç haydut
orta¤›, tüm haberleflmenin, ses ve görüntü
frekanslar›n›n izlendi¤i bir sistem olan
ECHELON’u onlarca y›ld›r kullan›yorlar.
Bununla ilgili bilgiler epeyce ortal›¤a
saç›lm›flt›r, ancak tam kapsam›
bilinmemektedir. Teorik olarak flu an her
türlü veri ak›fl›n›, iletiflimi kontrol etmek
mümkündür. Bu ister kablolar, ister uydular-
istasyonlar arac›l›¤› ile yap›ls›n... Ony›llar
önce teknolojik aç›dan bunun ne kadar›n›n
yap›labildi¤i tart›flmal›d›r. Fakat flimdi
uydular üzerinden yap›lan sesli veya
görüntülü iletiflimin kolayl›kla izlendi¤i
biliniyor.
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Uydulardan takip edebilmenin bilimkurgu
olmaktan ç›kmas› yeni de¤il. Alg›y›
kolaylaflt›rmak için internetten Google Earth
örne¤ine baflvurabiliriz. fiu an isteyen herkes
internet üzerinden dünyan›n istedi¤i bir
noktas›n› belli bir ölçekte büyüterek
izleyebiliyor. Bu kadar› toplumun kullan›m›na
sunulmufl bir olana¤›n, katbekat fazlas›n›n
devletler taraf›ndan kullan›ld›¤›ndan flüphe
edilebilir mi? Edenlere Türk devletinin
geçti¤imiz haftalarda kamuoyuna duyurdu¤u,
en az 60 santimlik cisimlerin hareketini
uzaydan izleme olana¤› sa¤layan Göktürk
uydusu projesini okumalar›n› öneriyoruz.

O yüzden Echelon’un ulusal boyutta bir
minyatürünün her burjuva devletin hizmetinde
oldu¤unu söylemek, yaln›zca basit bir gerçe¤i
dile getirmek olur. Her devlet, kendi
egemenlik sahas›ndaki tüm haberleflmeyi,
iflitsel, görsel komünikasyonu denetim alt›nda
tutmak ister. Bir zamanlar bunun için telefon
dinleme uzmanlar› yetifltirilirdi, flimdi ise bu
ifli bilgisayarlara yapt›r›yorlar. Bugün
kesinlikle kullan›ld›¤› bilinen yöntemler ile
teorik olarak mümkün, ancak pratik olarak
kullan›l›p kullan›lmad›¤›n› bilmedi¤imiz bir
y›¤›n araç, yol ve yönteme sahip sermaye
devleti.

Devletin sad›k hizmetkâr›: Telefon

Y›llard›r tüm telefon haberleflmesinin,
toplumda bir güvenilirlik derecelendirmesi
yap›larak denetlendi¤i söylenmektedir. Buna
göre tüm telefon görüflmeleri (konuflmalar
de¤il), belirli süreler (örne¤in 6 ay, 1 y›l)
saklanmak üzere kayda al›n›yor. Toplumda
potansiyel tehlike olarak görülen kesimlerin
(mücadeleye meyilli Kürtler, geçmiflten beri
solcu olan aileler, belli yörelerden olanlar
vb.) telefon konuflmalar› bilgisayarlar
taraf›ndan kaydediliyor. Yak›n tehlike olarak
görülen kimselerin, örne¤in aktif mücadele
etti¤i bilinen, aranan devrimcilerin,
muhaliflerin ve yak›n çevrelerinin
konuflmalar› ise bizzat o an ifle yarar
hesab›yla dinleniyor. Geriye dönük
dökümlerin bulunabilmesi, bu bilgiyi kesine
yak›n bir oranda do¤rulamaktad›r.

Telefon dinlemelerin de teknolojik

geliflmelerden nasibini ald›¤›na kuflku
duyulmamal›d›r. Bilinen klasik yöntem,
belirlenmifl telefonlar›n dinlenerek, telefondan
telefona s›çranmas›d›r. Gene bilinen di¤er bir
yöntemse, kelimelerden oluflan bir filtre
yaparak, yasak ve tehlikeli kelimelerin
kullan›ld›¤› konuflmalar›n dinleme a¤›na
tak›lmas›n› sa¤lamakt›r. Burada filtrede
tehlikeli kelimeler kullan›labilece¤i gibi, flifre
olarak düflünülebilecek kelimeler ve flah›s
isimleri de kullan›labilir. 11 Eylül sonras›nda
Avrupa ve Amerika’da “Usema Bin Ladin”li
flakalardan ötürü a¤a tak›lan binlerce flakac›
oldu¤u yaz›ld› gazetelerde. Fakat insanlar›n
idrak etmekte zorland›¤› dinleme yöntemi, ses
frekans›n›n çözümlenerek sesin kendisinin bir
filtre haline getirilmesidir. Örne¤in ses kayd›
olan bir kifli, hangi telefonla konuflursa
konuflsun, kimi ararsa aras›n an›nda filtreye
tak›l›p dinlemeye al›nabilir ki bu, teknik
olarak y›llardan beri imkân dâhilinde bir
fleydir.

Ses takibi yaln›zca telefon dinlemekten
ibaret de¤ildir. ‚Böcek‘ diye adland›r›lan ve
mutlaka dinlenmek istenen yere konmas›
gereken al›c›larla yap›lan dinlemeleri
filmlerde çok izledik. Bugün her bir telefon,
özellikle cep telefonu tam konumu da ele
veren birer ‚böcek‘ durumundad›r. Devlet
bunlar sayesinde zahmete girmeden kolayca
dinleme ve takip yapabilmektedir. Kolluk
kuvvetlerinin bunlardan ne kadar
yararland›¤›n› merak eden ve telefon kullanan
her mimli devrimci, bu merak›n› kolayca
giderebilece¤inden flüphe duymas›n.

Pek az bilinen ses takibi ise sonar
mant›¤› ile gelifltirilen ayg›tlar ve hassas
mikrofonlarla yap›lmaktad›r. Buradaki ayg›tlar
insan havsalas›n› zorlayacak düzeye
ulaflm›flt›r. Örne¤in eski Milliyet genel yay›n
yönetmeni M. Y. Y›lmaz, 25 Nisan 2004‘te,
25 metre çap›nda bir alandaki f›s›lt›lar› bile
alan, dahas› belirli bir sese odaklanabilen
telefon büyüklü¤ünde bir aleti karaborsadan
al›p test etti¤ini, bunun kiflisel özgürlüklere
yönelik nas›l büyük bir tehdit oldu¤unu
anlatmak amac› ile yazm›flt›. Yine orduda,
kilometrelerce ötedeki bir koordinata
odaklanarak oradaki konuflmalar› alabilen
ayg›tlar gözlenmifltir.

14  EK‹M  Sayı: 247



Tabii günümüzde yayg›n iletiflim arac›
olarak bir de internet var. ‹zlenmesi,
denetlenmesi telefondan farks›z de¤il. Ayn›
telefon gibi, belirli bir adresi t›klat›ld›¤›nda
an›nda a¤a tak›l›nd›¤›ndan, yerin tespit
edildi¤inden kuflku duyulmas›n. Hatta izlemek
isteyenler için bugün yayg›nlaflan webcamlar,
keza monitörlerin düflük çözünürlükte al›c›lar
haline getirilmesi vb. sayesinde görüntüye de
ulaflma kanall›d›r internet. Fakat di¤er bir
yandan da her fleyini sanal ortamda yürüten
zor ayg›tlar›n›n zay›f karn›d›r.

Bu tahkimat kime karfl›?

Burada bir nokta koyup sormak
gerekiyor: Madem bugün tepesinde ABD’nin
durdu¤u emperyalist-kapitalizm kadiri
mutlaksa, bu kadar tahkimat niye, kime karfl›
yap›l›yor? Herhalde baflka ülkelere sald›r›n›n
iyi bir bahanesi olan, gerçek oldu¤u kadar,
s›n›f mücadelelerini de sapt›ran dinci terör
odaklar›na karfl› de¤il. O, bizzat
emperyalizmin çocu¤udur ve diyelim ki
komünizm gibi her zaman nefesini
enselerinde hissettikleri bir tehlike olmasa idi
çoktan tehdit olmaktan ç›karacaklar› bir
sapmad›r. Geriye yaln›zca proleter ve emekçi
kitlelerin geliflecek hareketi, onlar›n devrimci
mücadelesi kal›yor. Bu bak›mdan
emperyalizmin dünya çap›ndaki tahkimat›n›n,
terör devleti uygulamalar›n›n yaklaflan sert
s›n›f mücadelelerine haz›rl›k oldu¤undan
flüphe edilebilir mi?

Yine burada özellikle de flu aralar
kendilerini her fleyin bafl› ve sonu sayan
tasfiyeci legalizm bayraktarlar›na,
reformistlere, illegal mücadeleyi ilkesel olarak
gören bizim gibileri küçümseyenlere sormak
laz›m: Madem devrimci örgütler düzen için
ciddi bir tehdit olmaktan ç›km›fllar, bu kadar
önlem kime karfl› ve niye? Herhalde düzenin
tatl› sular›nda düzeni sadece düzeltmeye
çal›flanlara karfl› de¤il TMY’nin
a¤›rlaflt›r›lmas›, F-tipi zindanlar, askeri,
harcamalar, devletin tahkimat› vs.

Reform-devrim diyalekti¤i bir yana,
yaln›zca burada yüzeysel olarak ele ald›¤›m›z
olgular bile, düzen içinde kalarak düzende en
ufak bir iyilefltirme yapman›n pratik

imkans›zl›¤›n› anlat›yor. Üstelik bizim
sorunumuz bu düzeni temellerinden y›kmak!
‹llegal-ihtilalci örgütsel konumlan›fl›n neden
ilkesel bir sorun olarak görüldü¤ünü buradan
bile anlayabiliriz. Partimizin bu temel
ilkesinin bir unsuru olarak örgütsel
güvenli¤in neden gelecek aç›s›ndan hayati bir
önem tafl›d›¤› da yukar›daki olgular›n ›fl›¤›nda
bir kez daha yeterli aç›kl›¤a kavuflmuyor mu?

Her zaman yaflamsal ilke ve kurallar!

Belki örgütsel güvenlikle ilgili güncel bir
yaz›da karfl›devrimin yol, yöntem ve
araçlar›na karfl› önlemler aranabilir. Ama
hay›r, biz zaten deflifre olmufl önlemler
d›fl›nda hiçbirfleyi yay›nlayamay›z,
yay›nlamamal›y›z. Hem zaten karfl›m›zdaki
gücün yöntemlerini, araçlar›n› irdelemek,
onlara karfl› önlem gelifltirmenin ad›mlar›n›
atmak de¤il midir? Bizim takti¤imiz, onun
yöntemlerini bofla ç›karma yollar›n› ilan
ederek polisin kendini gelifltirmesini teflvik
etmek olamaz. Bunun yerine “Örgütsel
Güvenlik Sorunlar›” kitab› ve baz›
kaynaklardan yola ç›karak, bir kez daha baz›
kural ve ilkeleri hat›rlatmak yararl› olacakt›r:

Devrim davas›n› ve Partisini ciddiye alan,
önemseyen her yoldafl bilir ki, s›n›f ve
emekçi kitlelerle henüz et ve t›rnak gibi
kaynaflamad›¤›m›z koflullarda politik faaliyeti
süreklilefltirmenin, üretimini güvenceye
alman›n yegane yolu illegal-ihtilalci örgütsel
varoluflun gereklerine uygun sa¤lam bir
örgütsel yap›lanma, do¤ru bir çal›flma tarz›,
devrimci bir iç yaflam, iç illegalite ve gizlilik
kurallar›na sadakat, devrimci disiplin, partiye
karfl› aleniyet, denetim ve demokratik
merkeziyetçili¤e dayal›, devrimci ilke ve
kurallara ba¤l› bir örgütsel iflleyifl üzerinden
sa¤lanabilen örgütsel güvenliktir. Zira
“demokratikleflme” yalan› eflli¤inde terör
devletinin durmaks›z›n tahkim edildi¤i,
teknolojinin tüm olanaklar› kullan›larak
polisiye yap›lanman›n görülmemifl derecede
güçlendirildi¤i günümüz koflullar›nda örgütsel
süreklilik, deyim yerindeyse örgütsel
güvenlikle efl anlaml› hale gelmifltir.

Önümüzde uzanan dönem için pay›m›za
düflen misyonu hakk›yla omuzlamak
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istiyorsak, dahas› bu iflçi s›n›f› devrimcileri
olarak kaç›n›lmaz bir yükümlülü¤ümüzse;
sadece düflmandan gelebilecek fiziki
sald›r›lara karfl› tetikte olmakla
yetinemeyece¤imiz aç›kt›r. Sald›r›lara karfl›
dayan›kl› olman›n da temel bir önkoflulu
olarak, illegal-ihtilalci bir mücadele örgütü
olman›n normlar›nda en ufak bir esnemeye,
zorlu s›navlar ve hat›r› say›l›r deneyimler
içinden süzerek yaratt›¤›m›z de¤erlerimizin
herhangi bir flekilde afl›nd›r›lmas›na,
Partimizin birikiminin her ne suretle olursa
olsun tahribat›na yol açacak davran›fllara,
Partimizi geliflme çizgisinden al›koyacak her
türlü gevflemeye karfl› da, atefl alt›ndaki bir
savafl ayg›t› gibi sürekli savafl›m vermek
zorunday›z.

Örgütsel güvenlik her fleyden önce ilke ve
kurallara ba¤l› bir örgütsel iflleyifl ve devrimci
yaflam sorunudur. Gerek örgütsel iflleyifl,
gerek devrimci iç yaflam alan›nda olas›
zay›fl›k ve yetersizlikleri h›zla geride
b›rakmak, dönemi bu alanlarda bir silkiniflin,
yenilenmenin, güçlenmenin olana¤›na
dönüfltürmek tüm organ, birim ve
yoldafllar›m›z› ba¤layan ertelenemez bir görev
ve sorumluluktur.

Faaliyetin her düzeyi birimleflmeye
gidilerek yürütülmeli, siyasal faaliyette
yo¤unlaflmak ayn› zamanda en üstten en
çepere do¤ru sürekli örgütlenmenin, örgütü
sa¤lamlaflt›rman›n arac›na dönüfltürülmelidir.

Örgütsel denetim alan›ndaki boflluklar›n
giderilmesinden devrimci disiplindeki
zay›fl›klar›n ortadan kald›r›lmas›na, verimli,
ifllevsel, düzenli organ toplant›lar›ndan
faaliyetin en küçük ayr›nt›s›na kadar palanl›,
sistemli, hedefli yürütülmesine, günlük
yaflam›n ve zaman›n verimli kullan›lmas›ndan
sorumluluk ve görevlerin zaman›nda ve
olabildi¤ince eksiksiz yerine getirilmesine...
her aç›dan parti yaflam›na kolektif iflleyifl
egemen k›l›nmal›d›r.

Örgüt güvenli¤i genellikle san›ld›¤› gibi
yaln›zca yer alt› örgütlenmesinin sorunu
de¤ildir. Sa¤lam bir güvenlik tüm parti
örgütlerinin, hatta çeper-çevre a¤›n›n
katk›s›yla, kolektif eme¤i ve hassasiyetiyle,
illegal-ihtilalci örgütlenme esaslar›na uygun
bir yap›lanma ve iflleyiflle sa¤lanabilir. Di¤er

türlü bir yanda hareket imkan ve s›n›rlar›
dar, günümüz koflullar›nda kitle içinde
eriyemeyen, kendini gelifltirip büyütemeyen,
etkili bir faaliyet yürütemeyen, dolay›s›yla
gerçek anlamda sa¤l›kl› bir güvenli¤i olmayan
bir illegal yap›lanma, di¤er yanda düflman
denetimine olabildi¤ince aç›k, dolay›s›yla
hiçbir flekilde güvencede olmayan bir legal
yap›lanma gerçe¤i ile yüz yüze kal›n›r.

Bu kadar›ndan da anlafl›labilece¤i gibi
legal çal›flma, ya da legal alan, devletin
denetimine olabildi¤ince aç›k bir alan
de¤ildir. Bu alanda polis denetimini tümüyle
olmasa bile büyük oranda k›racak bir örgütsel
yap›lanma, çal›flma tarz› ve iflleyifl, asl›nda
dosdo¤ru partinin illegal örgütlenmesinin
güvenli¤ini sa¤lamlaflt›rmak ve tersinden
legaliteyi etkin bir tarzda istismar etmeyi
güvenceye almak demektir.

Dolay›s›yla devletin denetimini
s›n›rlayacak, polisin elini kolunu ba¤layacak,
enerjisini heba edecek, olanaklar›n› bofla
ç›karacak, odaklanmas›n› engelleyecek bir
çal›flma tarz› oluflturmak, taktikler gelifltirmek
yaln›zca yeralt› örgütlerimizin de¤il, tüm
parti birimlerinin, kadro ve militanlar›n›n
görevidir.

‹llegalite ve güvenlik konusunda her
yoldafl›n kendini sürekli donat›p
yetkinlefltirmesi, dünya ve Türkiye devrimci
hareketinin deneyimlerinden, Partimizin bu
alandaki birikiminden sürekli olarak
yararlanmas› ve yaflam›n her alan›nda örgüt
politikam›zla tutarl› bir pratik sergilemesi
ihmale gelmez bir yükümlülüktür. Keza
örgütsel güvenlik ve gizlilik kurallar›n›n
ancak siyasal yaflam›n canl› prati¤i içinden
süzülüp gelifltirilebilece¤i, Parti güvenli¤inin
tüm yoldafllar›n katk› ve çabas›n› gerektirdi¤i,
her partilinin en ola¤anüstü koflullara
haz›rl›kl› olmas›n›n hayati bir önemi oldu¤u
bir an bile ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r.

Her alanda oldu¤u gibi örgütsel güvenlik
ve illegalite kurallar›nda da ideolojik-politik
çizgimizle tutarl› bir davran›fl çizgisini
örgütsel yaflam›n her alan›nda egemen k›lmak,
yaln›zca Partiye ve davaya ba¤l›l›¤›n iyi bir
göstergesi olmakla kalmayacak, örgütsel
birikimlerimizi gelifltirip büyütmenin de
önemli bir ad›m› olacakt›r...
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Devrimci miras yaflatmak,
daha ileriye taflımakla mümkündür!

‘71 Devrimci Hareketi’nin simge isimleri
Mahir Çayan, Deniz Gezmifl, ‹brahim
Kaypakkaya ve yoldaflları her yıl ölüm
yıldönümlerinde anılmakta, devrimci kadro
tipinin seçkin örnekleri olarak, devrimci
harekete kattıkları olumlu de¤erlere vurgu
yapılmaktadır. Ancak Türkiye devrim
mücadelesinin yüzakı olan bu devrimcileri
ananlar, dahası onların devretti¤i mirası
yaflattı¤ını öne sürenler arasında ciddi farklar
bulunmaktadır. Öte yandan, özellikle idam
edilerek katledilen Deniz Gezmifl ve
yoldaflları, reformistinden devlet solcusuna,
gericisinden ırkçı-floven zihniyetin bazı
temsilcilerine kadar bir takım soysuzlar
tarafından istismar konusu da edilmektedir.

Türkiye’deki devrimci örgüt ve partiler
uzun yıllar ‘71 Devrimci Hareketi’nin flu
veya bu akımının mirasçısı oldu¤unu
savunmufltur. Halen de bu çizgide ısrar eden,
yaklaflık 40 yıl önce bu genç devrimciler
tarafından ortaya konulan düflünsel düzeyin
ötesine geçemeyen akımlar vardır. Henüz
yirmili yafllardaki devrimcilerin ortaya
koydu¤u ideolojik-politik tahlillere takılıp
kalanların, ‘71 devrimci hareketinin mirasını
yaflattıklarını sanmaları kolay anlaflılır bir
durum de¤ildir. Böyleleri, genç devrimcilerin
40 yıl önce ortaya koydu¤u düflünsel ürünlere
sıkı sıkıya sarılarak, teorik üretim için çaba
harcama “yükü”nden de kurtulmufl oluyorlar.

Reformizmden devrimci kopufl,
seçkin devrimci kiflilik…

Komünistler, ‘71 Devrimci Hareketi’ni
Türkiye’nin reformist gelene¤inden devrimci
bir kopufl olarak de¤erlendirmifllerdir. Bu
kopufla asıl anlamını veren, küçük devrimci
grupların kent veya kırda silahlı eylemler
yapması de¤ildir elbette. Kopuflun asıl
anlamı, bu akımların ideolojik-politik bilinç
planında gerçeklefltirdi¤i sıçramadır. Bilinç

planındaki sıçrama, bu akımların devlet
konusunda, fliddete dayalı devrim konusunda,
kapitalizmin temel noktalardan reddi
konusunda radikal, devrimci bir ideolojik-
politik tutum gelifltirebilmesinin yolunu
açmıfltır ki, kopufla asıl anlamını veren de
budur.

‘60’lı yıllar sosyal uyanıflın yaygınlafltı¤ı,
toplumsal muhalefetin hızla geliflip kabardı¤ı
bir dönemdir. ‹flçi sınıfı, kentin ve kırın
emekçileri, Türkiye tarihinde ilk defa bu
dönemde, bu kadar kitlesel bir flekilde eylem
alanlarında, grevlerde, direnifllerde, toprak
iflgallerinde sözünü söylemeye, sola,
sosyalizme yakınlaflmaya bafllamıfltır.

Mücadele alanlarında iflçi sınıfı ve
emekçiler oldu¤u halde, dönemin sosyalist
olma iddiasında olan akımların çizgileri,
büyük ölçüde orta sınıf aydınları tarafından
belirlenmifltir. T‹P, YÖN, MDD, dönemin öne
çıkan sol akımlarıdır. Ancak bu akımların
hiçbiri, devrimci iktidar perspektifi bir yana,
düzeni cepheden karflıya alabilecek bir çizgiyi
temsil edebilecek durumda de¤ildi. ‘71
devrimci hareketi, döneme egemen olan
reformist cendereyi kırmıfl, bu devrimci kopufl
sayesinde radikal devrimci akımlar
oluflturabilmifltir. Burjuva sosyalizmi olarak
tanımladı¤ımız T‹P, YÖN, MDD ise,
1974’ten sonra devrimci akımların
güçlenmesiyle esas olarak dönemini
kapatmıfltır.

Reformizmden devrimci kopuflun
sa¤lanmasına önderlik eden kadroların,
Mahirler, Denizler, Kaypakkayalar ve onların
yoldafllarının devrimci kifliliklerinde
içsellefltirdikleri üstün nitelikler de, Türkiye
devrimci hareketine ‘71’den miras kalan
önemli kazanımlardır. Her yönüyle düzeni
cepheden karflıya alan devrimci bir durufl,
düzenin cellâtları karflısında hiçbir koflulda
e¤ilmeme, tereddütsüz bir flekilde davaya
adanma, devrimci dayanıflma ve siper
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yoldafllı¤ı konusunda pürüzsüz bir içtenlik,
devrimci örgüt ve prati¤e oldu¤u kadar
teoriye, düflünsel geliflim ve üretime önem
veren bir devrimci kadro…

‘71 devrimci akımlarının ideolojik-politik
çizgilerini, pratik eylem tarzlarını burada
tartıflmak gerekmiyor. Zira bu alanda düflülen
yanlıfllar veya acemilikler, devrimci harekete
miras bırakılan seçkin devrimci kadro
örne¤inin de¤erini hiçbir koflulda eksiltmez.
Önemli olan reformizmden gerçekleflen
devrimci kopuflun bu erken döneminde bile
bu üstünlüklerin devrimci kifliliklere
içerilebilmifl olmasıdır. Örnek alınması,
yaflatılması, yeniden ve daha ileriden
yaratılması gereken yön de budur.

‘71’den miras kalan devrimci
de¤erlerin tüketilmesi…

Devrimci mirası ve de¤erleri yaflatmanın
yolu, günün koflullarına göre yeniden
üretmekten geçer. Ancak bu kadarı yeterli
de¤il. Bundan da önemli olanı, bu mirasın
yetiflen devrimci kadroların bilicinde
içselleflmesini sa¤lamak ve devrimci kiflili¤e
içerilmifl de¤erler bütününe dahil
edebilmektir. Ancak o zaman bu devrimci
mirasın, devrimci kadronun düflünce ve
eylemine yol gösterici olması sa¤lanabilir.

Bunu baflarmak sanıldı¤ı kadar kolay
de¤ildir. Zira bu niyetleri aflan bir sorundur;
örgüt veya partilerin ideolojik-politik
çizgileri, ilkesel tutumları, devrimci örgüt
anlayıflları ile yakından ilgilidir. Geleneksel
devrimci-demokrat akımlar, ‘71 devrimci
akımlarının ortaya koydu¤u ideolojik-
programatik düzeyin ilerisine çıkmadıkları
ölçüde, geçmifle sımsıkı sarılıyorlar. Bu ise
düflünsel alanda bir kısırlık, kendini
yenileyememe ve kapitalist toplumun tek
tutarlı devrimci sınıfı olan proletaryanın
tarihsel devrimci rolünü gerçek içeri¤iyle
kavrayamama noktasında takılıp kalmalarına
yolaçıyor. Böylece, devrimci de¤erlerin daha
ileriden üretilmesi bir yana, var olan mirasın
gerisine düflme, dahası o de¤erleri tüketme
noktasına varılabiliyor.

Sınıf ve kitle hareketinin zayıflı¤ı
koflullarında yetiflen kadro tipinin sorunlu
yapısı, semt kökenli bu kadroların devletin

sistemli yozlafltırma saldırısına maruz
kalmaları ise soruna bambaflka bir boyut
katıyor. Sorunlu haline ra¤men bu “kadro”
tipinin, üstelik devrimci bir kimlik
gelifltirmeden bünyeye alınması nedeniyle,
‘71’in devrimci kadro kiflili¤inin niteliklerine
fazlasıyla uzak, devrimci mirası ancak söylem
düzeyinde savunabilen bir anlayıfl hakim hale
gelebiliyor. Öyle ki, bu kifliliklerin prati¤i,
kimi zaman devrimcilerin emekçiler
nezdindeki itibarlarının sarsılmasına yol
açabilecek derecede sorunlu olabiliyor.

Bazı ara akım kadroları üzerinden
yansıyan sorunlu kifliliklerde, devrimci
de¤erlerin önemli ölçüde yitimine tanık
olmaktayız. Devrimci samimiyetini büyük
oranda tüketmifl olan bu kesim dar grupçu,
fazlasıyla faydacı, ortamına göre kibirli ve
saldırgan olabilmektedir. Bunlar, uzun
zamandır reformistlerle aynı kulvarda
bulunmanın da etkisiyle, burjuva siyaset
tarzının olmazsa olmazları olan hile, ayak
oyunları, iç hesaplar, perde arkası kulisler vb.
“haslet”leri, pekçok yerde politik çizgilerine
dahil etmekte bir sakıncı
görmeyebilmektedirler.
Dejenerasyonun böylesi uç noktalara
varmasını, devrimci de¤erlere sırt çevirip
reformistlerle kucaklaflmanın sonuçlarından
biri saymak mümkündür.

 ‘71 Devrimci Hareketi’ni de¤il fakat
Denizler’i öne çıkaran, onları “ikon”lafltırıp
siyasi rant aracı olarak kullanmak isteyen
ırkçı-floven zihniyetin temsilcileri de var. Bu
gerici çevrelerin ayırdedici özelli¤i, Kürt
halkına düflmanlık ve devletin militarist
güçlerine payandalık etmektir. Oysa Deniz
Gezmifl’in idam sehpası önünde haykırdı¤ı
“Yaflasın Marksizm-Leninizm! Yaflasın Türk
ve Kürt halklarının kardeflli¤i!” fliarı bile,
bunların Denizler’le karflıt dünyalara ait
olduklarını kanıtlamaya yeter. ‹dam
sehpasında ölüm yi¤itlikle gö¤üslenirken
haykırılmıfl bu fliarlar, devrim ile düzen
arasında aflılmaz bir uçurum olarak
durmaktadır.

Türkiye’nin sosyal reformist partileri de,
‘71 Devrimci Hareketi’nin önderlerini öne
çıkartma tutumunu, onların miras bıraktı¤ı
de¤erlerin arkasında durma iddiasını halen
terk etmifl de¤iller. Komünist yazında pek
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çok kere dile getirildi¤i gibi bunlar, burjuva
karflı-devriminin zoru karflısında sinmifl,
ihtilalci çizgiden yüzgeri etmifl, devrimci
örgüt anlayıflını ve prati¤ini terk etmifl,
devrimci miras ve de¤erleri düzen
bekçilerinin ayakları altına sererek
burjuvazinin icazetine sı¤ınmıfllardır. Düzen
bataklı¤ına boylu boyunca uzanan bu
“tövbekar”lar, artık sermayenin
parlamentosuna kapa¤ı atma hayalleriyle
avunuyorlar. ‹fli soysuzlu¤a vardıran bazıları
ise, “Deniz Gezmifller’in yolu bugün
parlamentoya çıkmıfltır” diyebiliyorlar.

Oysa ‘71 devrimcileri, Deniz Gezmifller,
Mahir Çayanlar, ‹brahim Kaypakkayalar,
T‹P’in parlamenter çizgisini reddederek
devrimi seçmifllerdi. Onlar kurtuluflun
reformlarda de¤il, devrimde oldu¤unu fark
etmifl, gerçeklefltirdikleri sıçrama ile devrimci
akımların kurucuları olmufllardır. Baflka bir
ifadeyle, ‘71’in devrimci akımlarını devrimci
yapan, reformist partilerin bugün içinde
bulundukları düzen içi zemini mahkum ederek
aflabilmifl olmalarıdır.

Gelece¤i kucaklamak için
geçmifli aflmak!

Devrimci mirasın de¤erler planında
erozyona u¤raması bir rastlantı olmadı¤ı gibi,
niyetlerle de açıklanamaz. Sorunun esası,
uzun süredir devam eden tasfiyecili¤in
yarattı¤ı bozulmanın yanı sıra, devrimci
mirası aflındıran örgüt/partilerin programatik,
ideolojik-politik çizgilerinden kaynaklanıyor.
Bu alanda yaflanan tıkanma ve belirsizliklere
ra¤men, geleneksel çizgileriyle devrimci
tarzda hesaplaflma cesareti gösteremeyenler,
kendilerini devrimci de¤erleri ö¤üten bir çark
ifllevi görmekten alıkoyamadılar. Sorunun bu
boyuta varması, geleneksel solun içine
düfltü¤ü “ciddiyet ve samimiyet bunalımı” ile
yakından ba¤lantılıdır. Devrimci kadronun
kiflili¤inde boy veren sorunlar, bütünün
parçadaki yansımasıdır aynı zamanda.

Belirtmek gerekir ki, komünistlerin de
güçlerini kadrolafltırmada, kadrolarını
yetkinlefltirmede karflılafltı¤ı sorunlar,
zorlandı¤ı alanlar vardır. Ancak burada
tartıfltı¤ımız sorunun mahiyeti, komünistlerin

zorlanma alanlarının çok ötesindedir.
Devrimci mirasın aflınmasında pek çok

faktörün rolünden söz etmek mümkündür.
Fakat buna ra¤men sorunun özü, geçmifli
anlamak ve devrimci tarzda aflmakla ilgilidir.
Bunun anlamı ise, geçmiflin devrimcili¤inden
daha ileri bir devrimcilik düzeyine, küçük-
burjuva devrimcili¤inden iflçi sınıfı
devrimcili¤ine eriflebilmektir. Komünistler,
devrim ve sosyalizm davasına samimiyetle
ba¤lı olan devrimcilere, bu temel önemdeki
hatırlatmayı sık sık yaptılar. Ancak
halihazırda bunu baflarabilen tek akım
partimiz TK‹P’dir. Bu durum, devrimci mirası
gelifltirip yeniden üretme noktasında da
komünistlere, komünist kadro ve militanlara
önemli sorumluluklar yüklemektedir.

 Burjuvazinin her cepheden yöneltti¤i
azgın saldırılara karflı durmanın özel bir
önem taflıdı¤ı verili koflullarda, ‘71 mirasının
devrimci özüne uygun tarzda ve daha ileriden
yaflatılmasının önemi yeterince açıktır.
Komünistlerin devrim ve sosyalizm davasına
samimiyetle ba¤lı olan kesimlere yönletti¤i,
“geçmifli devrimci tarzda aflma” ça¤rısı da
güncelli¤ini korumaktadır.

Sermaye devletinin illegal devrimci
çalıflmayı baltalamak için azgınca saldırdı¤ı,
sol akımların ise önemli ölçüde illegal
devrimci siyasal faaliyet yürütme refleksini
yitirdi¤i flu dönmede, Denizlerin 25’inci ölüm
yıldönümü, bu durumu sorgulamanın vesilesi
yapılabilmelidir. En azından devrim ve
sosyalizm davasına samimiyetle ba¤lı olanlar
bu özgüven ve cesareti göstermelidir. Zira
devrimci faaliyeti düzenin dayatmasıyla belli
alanlara hapsedenlerin, bugünü kurtarıp
kurtarmayacakları belli de¤il ama gelece¤i
kaybetme olasılıkları fazlasıyla yüksektir.

Marksist bir partinin temeli olan devrimci
teori, devrimci örgüt, devrimci sınıf
diyalektik bütünlü¤ünü bünyesinde
toplayabilen TK‹P, bu net çizgiye ve tok
iddiaya yaslanarak devrimci mirasın ve
de¤erlerin savunulmasının, daha ileriden
yaflatılmasının güvencesidir. Bu noktada
öncülük misyonunu hakkıyla yerine
getirdi¤inde, devrim ve sosyalizm davasına
samimiyetle ba¤lı olan di¤er devrimcilerin de
önünü açacaktır.
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Pratik-politik faaliyetlerden....

Devrimin özgür ça¤r›s› kesintisiz bir
flekilde sürüyor...

‹llegal materyallere dayal› ajitasyon-
propaganda faaliyetimiz, geçti¤imiz aylar
boyunca kesintisiz bir flekilde devam etti.
Bostanc› köprüsü ile Kad›köy aras› E-5
hatt›n›, Dudullu-‹MES-Kay›flda¤›-Bostanc›
güzergah›n›, Sultanbeyli-Sar›gazi hatt›n›,
Alemda¤-Dudullu-Ümraniye-Altunizade
ba¤lant›s›n› sa¤layan Alemda¤ Caddesini,
Altunizade-Kad›köy aras›n›, OSB-‹MES
çevresini, Sar›gazi, Kay›flda¤›, ‹çerenköy,
Esenflehir, Baflaran, Veysel Karani, 1 May›s
gibi mahalle ve semtleri sürekli biçimde afifl
ve yaz›lar›m›zla donatt›k. Pratik çal›flmada
geçti¤imiz sene „Parti ve devrim haftas›“
dönemine kadar, genel fliarlar›m›z›n yer ald›¤›
afifller ve yaz›lamalara yer verdik. O süreçte
öne ç›kan s›cak gündemlerle ilgili olarak da
“Katil ‹srail Filistin’den Defol!”, “Ortado¤u
Emperyalizme ve Siyonizme Mezar Olacak!”
fliarlar›n›n yer ald›¤› afifl çal›flmas› yapt›k.

Ekim Devrimi ve Parti y›ldönümünde ise
“Ekim Devrimi 89, TK‹P 8. Y›l›nda! Yeni
Ekimler ›çin Parti Saflar›na!”, “Devrimin ve
Sosyalizmin Partisi TK‹P 8. Y›l›nda!” fliarl›
iki çeflit afifl kulland›k. Sonras› dönemde yine
yo¤un bir flekilde olmasa da “‹flçi S›n›f›
Savaflacak Sosyalizm Kazanacak!”, “Tek Yol
Devrim Kurtulufl Sosyalizm!”, “Sosyalizm
Kazanacak!” fliarlar›n›n yer ald›¤› afifllerimizi
yapmay› sürdürdük.

2007 bahar dönemi çal›flmam›z 8 Mart’a
yönelik “Yaflas›n 8 Mart! Kad›nlar›n
Kurtuluflu Sosyalizmde!” fliar›n›n yer ald›¤›
afiflle bafllad›. Ayn› günlerde “fiovenizme ve
Faflizme Karfl› ‹flçilerin Birli¤i Halklar›n
Kardeflli¤i!”, “Biji Newroz! Kürt Halk›na
Özgürlük!” fliarlar›n› öne ç›karan afifllerimizle
Newroz’u selamlad›k.

Nihayet Taksim ça¤r›s›nda ortak bir
kararl›l›¤›n sa¤land›¤› 1 May›s öncesi
dönemde en yayg›n bir haz›rl›k faaliyeti
yürüttük. S›n›f ve kitle çal›flmas›nda

hedeflerimizin gerisinde kalan bir süreç
yaflasak da, pratik çal›flmadaki güçlü
performans› bu sene de sergiledik. Sürekli
faaliyet yürüttü¤ümüz güzergah ve
mahallelerdeki onlarca noktay›,
“Emperyalizme, fiovenizme ve Faflizme Karfl›
1 May›s’a!”, “Yaflas›n 1 May›s! Yaflas›n
Proletarya Enternasyonalizmi!” ça¤r›lar›n›n
yer ald›¤› iki çeflit afiflle birlikte, “Kahrolsun
Emperyalizm! Direnen Halklar Kazanacak!”,
“Çözüm Devrimde Kurtulufl Sosyalizmde!”,
“Özgürlük, Devrim, Sosyalizm!”, “Yaflas›n 1
May›s! Biji 1 Gulan! Yaflas›n Halklar›n
Kardeflli¤i!” fliarlar›n›n yer ald›¤› daha küçük
ebattaki afifllerimizle süsledik.

Normalde kulland›¤›m›z teknik,
afifllerimizin görselli¤i ve ana güzergahlarda
yayg›nca kullanmam›z, çal›flmam›z› her zaman
etkili k›l›yor. Bu y›l yasal olarak bile bu tür
çal›flmalar›n s›n›rl› yap›lmas›, devletin,
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merkezi hatlarda yap›lan ve kolayca
sökülebilen yasal afiflleri h›zla ortadan
kald›rmas›, her yerde kaz›ma giriflimlerine
hedef olsa da bizim afifllerimizin kolay
sökülemiyor oluflu, bu y›lki çal›flmam›z›n çok
daha fazla göze çarpar hale gelmesine neden
oldu. Yine bu y›lki 1 May›s çal›flmas›n›
Baflaran, V.Karani, Sar›gazi,1 May›s
mahallelerinde kulland›¤›m›z Parti bildirisi ve
güncel sorunlar› dile getiren fliarlar›n da yer
ald›¤› kufllamalar ile çeflitlendirdik.

K›sacas› 2007 1 May›s’› öncesinde de
tüm sald›r›lara ra¤men partimizin do¤rudan
yükseltti¤i 1 May›s ça¤r›lar› ve yasad›fl›
devrimci propagandas›, iflçi ve emekçi
kitlelerle yayg›n bir flekilde bulufltu.

1 May›s’›n ard›ndan pratik çal›flmam›z, 6
May›s vesilesiyle ç›kar›lan Denizler afifliyle
devam etti. Ana hatlarda yapt›¤›m›z afifller
görselli¤iyle dikkat çekmeyi sürdürüyor.

Önümüzde egemenlerin iç dalaflmalar› ve

mevzi kapma sürtüflmelerinin büyüttü¤ü
siyasal krizden ç›k›fl reçetesi olarak gündeme
gelen erken genel seçim dönemi uzan›yor.
Taraflar›n birbirlerine üstünlük sa¤lamak
amac›yla politize etti¤i ortam›, parlamenter
hayallere ve düzeni tahkim çabalar›na
devrimci bir temelde vurmak, kitleleri devrim
ve sosyalizm mücadelesi etraf›nda örgütlemek
hedefiyle de¤erlendirmek sorumlulu¤uyla
karfl› karfl›yay›z. Yasad›fl› devrimci prati¤i,
Partimizin taktik politikas›na uygun bir
çerçevede bu dönemde de yo¤unlaflt›rarak
sürdürece¤iz. Birçok devrimci çevrenin bu tür
bir çal›flmay› neredeyse unutmas›n› ise,
dünyada ve Türkiye’de her y›l daha da
sertleflen siyasal süreçler karfl›s›nda devrim
iddialar›ndaki zay›flamadan ayr›
de¤erlendirmiyoruz.

Yaflas›n devrim ve sosyalizm!
Yaflas›n Partimiz TK‹P!

Ümraniye’den komünistler

‹llegal faaliyette ›srar,
devrimde ›srard›r!

2007 1 May›s’›n› Taksim’de kutlama kararl›l›¤›, bu
y›l›n 1 May›s faaliyetine ayr› bir önem kazand›r›yordu.

Komünistler olarak zaten parti kurulufl y›ldönümünden
beri yo¤un, yayg›n ve kesintisiz bir faaliyet dönemine
girmifltik. Devrim ve sosyalizm propagandas› içeren genel
afifllerin yan› s›ra, Ekim Devvrimi ve Partimizin kurulufl
y›ldönümü, emperyalist sald›rganl›k ve savafl, 8 Mart
dünya emekçi kad›nlar› günü, 21 Mart Newroz, birlik,
mücadele ve dayan›flma günü 1 May›s, üç yi¤it
devrimcinin idam y›ldönümü 6 May›s gündemleriyle ilgili
fliarlar içeren, farkl› çeflitte, yüzlerce afifli yayg›n bir
flekilde kulland›k. 6 ay› aflk›n bir süreyi kapsayan bu
dönemde, pek çok kere sald›r›ya u¤ramas›na ra¤men,
afifllerimiz E-5 dahil belli güzergâh ve emekçi
semtlerinden eksik olmad›.

Bu 1 May›s’ta iflçi ve emekçilerin, ilerici-devrimci güçlerin Taksim kararl›l›¤› ve ›srar›n›,
illegal cepheden güçlü ve tok bir çal›flmayla pekifltirmek ve güven vermek gerekiyordu.

Legal çal›flman›n bir iki istisna d›fl›nda tek ve kan›ksanm›fl tarz haline geldi¤i bu
dönemde, yayg›n illegal çal›flma daha anlaml› ve etkili hale geliyor. Bu durum komünistlerin
sorumluluk ve yükünü daha da artt›r›yor. Komünistler olarak bu bilinçle hareket ederek her
zamankinden daha yayg›n, daha güçlü bir faaliyet ördük. Kimi zaman polisin, kimi zaman
jandarman›n sald›r› giriflimlerine ra¤men faaliyetimizi ›srarla sürdürdük.

Bu dönemde Gebze Pimafl’tan Bostanc› köprüsüne kadar E-5 güzergâh›, Pendik Kurtköy
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Sanayi, Sülüntepe, Aydos, Kartal Sanayi, Esentepe,
Maltepe-Gülsuyu, Gebze Mudurnutepe, Ulafltepe, Emek
Mahallerinde yayg›n afifllemeler yapt›k, partinin
fliarlar›yla iflçi ve emekçilere seslendik.

E-5 güzergâh›nda afifllerimiz defalarca kaz›nd›¤›
halde tekrar tekrar yaparak yan›t verdik. Belediyenin
yasal 1 May›s afifllerini an›nda kaz›mas›ndan dolay›, E-
5 güzergâh›nda 1 May›s’la ilgili en çok görünen, parti
afifllerimiz oldu.

Yine 1 May›s’ta iflçi ve emekçileri alanlara ça¤›ran
parti bildirisi ve kufllar›m›z› yayg›n flekilde kulland›k.
Bildiri ve kufllar›m›z› emekçilerin geçifl güzergâhlar›na,
baz› iflçi servis kalk›fl noktalar›na, iflçi ve emekçilerin
yaflad›¤› belli semtlere da¤›tt›k. Da¤›t›m s›ras›nda, bir
istisna d›fl›nda olumlu tepkilerle karfl›laflt›k. Da¤›t›mlar
esnas›nda birçok emekçiyi 1 May›s’ta Taksim alan›na
ça¤›rd›k.

2007 1 May›s süreci her aç›dan kazan›mla
geçmifltir. Yayg›n ve güçlü illegal çal›flma ile bir kez
daha emekçilere gidilecek yolu, alt›nda birleflilip savafl›lacak bayra¤› göstermifl olduk. Son
olarak sermaye devletinin dara¤açlar› önünde Türk ve Kürt halklar›n›n kardeflli¤ini ve
devrimi savunan ’71 devrimci hareketinin yi¤it önderlerini, Deniz, Yusuf, Hüseyin’in
resminin alt›nda “Devrimciler ölmez, devrim davas› yenilmez!” fliar› bulunan afifllerimizi
yaparak and›k, ’71 devrimci gelene¤ini selamlad›k.

‹flçi ve emekçiler TK‹P saflar›na!
Yaflas›n Türkiye Komünist ‹flçi Partisi!

Anadolu yakas›ndan komünistler

Partimizin gür sesini iflçi ve
emekçilere ulaflt›rd›k

1 May›s vesilesiyle
bölgemizde s›n›f ve kitle
çal›flmas›nda hedefledi¤imiz
düzeye ulaflmak üzere yo¤un bir
çaba içerisine girdik. Bu çaban›n
bir aya¤›n› da iflçi ve emekçilere
do¤rudan partimiz ad›na
seslenen pratik faaliyet
oluflturdu. 1 May›s’la yo¤unlaflan
politik faaliyete paralel olarak

pratik faaliyetimizin temposunu da artt›rd›k.
Bölgemizde kitlelere illegal araçlarla seslenmek bizim için ayr› bir önem tafl›yor. Çünkü

örgütsüzlü¤ün fazlas›yla hakim oldu¤u bir bölgede devrimci güçlerin illegal pratik
çal›flmas›na hiç rastlan›lmamas›, çal›flmam›z›n etkisini daha fazla hissettiriyor.

1 May›s pratik çal›flmam›zda, materyallerimizi faaliyet yürüttü¤ümüz alanlara ve
sektörlere, iflçi-emekçi mahallelerine ulaflt›rd›k. ‹flçileri ve emekçileri mücadeleye çekmek için
partimizin ça¤r›lar›n›, devrimci düflüncelerini onlara ulaflt›rd›k. Afifl çal›flmam›z görselli¤i ve
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yayg›nl›¤› bak›m›ndan dostun ve düflman›n önünde bayrak
gibi durdu. Zaten uzun dönemden beri çeflitli gündemler
üzerinden afifl çal›flmalar›m›z belli bir sistematikle
yap›l›yordu. Öyle ki, yenilerini yaparken önceki
afifllerimizin üzerlerini kapamak zorunda bile kald›¤›m›z
oldu.

1 May›s prati¤imizi “Emperyalizme, fiovenizme ve
Faflizme Karfl› 1 May›s’a!”, “Yaflas›n 1 May›s! Yaflas›n
Proletarya Enternasyonalizmi!”, “Biji yek gulan, yaflas›n
halklar›n kardeflli¤i!” fliarlar›n›n yer ald›¤› TK‹P imzal›
üç çeflit afiflle bafllatt›k. Faaliyetimizi her zaman oldu¤u
gibi iflçi ve emekçilerin çal›flt›¤› fabrika sanayi
bölgelerini, yaflad›klar› semtleri ve kulland›klar›
güzergâhlar› gözeterek gerçeklefltirdik. Esenyurt’un Örnek,
Talatpafla, Bal›kyolu, Mehter-çeflme, Tabela, Fatih
mahallelerine, Avc›lar’›n Yeflilkent ve Parseller
mahallesine, Ambarl› kavfla¤›na, Bak›rc›lar ve Mermerciler sanayi sitesine, Yakuplu ve
Haramidere’ye, K›raç-Had›mköy yoluna ve K›raç’›n merkezi yerlerine afifllerimizi yayg›n
flekilde yapt›k. Ayr›ca Beylikdüzü-Avc›lar aras› E-5 güzergâh›na da afifllerimizi ast›k.

Afifllerimizi bitirir bitirmez TK‹P imzal› bildiri da¤›t›m›na bafllad›k. Bildirilerimizi
afiflleme yapt›¤›m›z iflçi-emekçi mahallelerine ulaflt›rd›k. Baz› atölyelere ve kahvelerde verdik.
Da¤›t›m s›ras›nda gençler ilgiyle ald›lar. Hatta verin biraz›n› da biz da¤›tal›m diyenler oldu.
Ayr›ca birebir verdi¤imiz kiflilerle k›sa sohbetler yaparak 1 May›s’a davet ettik. Olumsuz bir
tutumla karfl›laflmad›k.

Bildirin hemen ard›ndan ayn› mahallelerde ve sanayi bölgelerinde kufllar› da etkin bir
flekilde kulland›k. Esenyurt ve Avc›lar meydan›n› kufllad›k.

1 May›s’›n hemen ard›ndan 6 May›s Denizler’in ölüm y›ldönümünü konu alan afifllerimizi
yapt›k. Devrim ve anti-emperyalist mücadele tarihimizde bir sembol olan Denizler’in afiflinde
üç yi¤it devrimcinin foto¤raf›yla, “Devrimciler ölmez devrim davas› yenilmez!” fliar›
kullan›ld›.

Planl› ve hedefli bir çal›flmayla partimizin gür sesini, dinmeyen solu¤unu bir kez daha
iflçi ve emekçi kitlelere ulaflt›rd›k. Bunu s›n›f› ve emekçileri partimizin saflar›na kazanma
çabas›yla birlefltirdi¤imizde kazanan devrim ve sosyalizm mücadelesi olacakt›r.

Büyükçekmece’den komünistler

Sosyalizm umudunu
emekçilere tafl›yoruz!

Partimizin çeflitli gündemler ve siyasal geliflmeler
üzerinden iflçi ve emekçilere dönük sürdürdü¤ü ajitasyon-
propaganda faaliyeti kendisini günden güne daha fazla
hissettirmektedir. Bizler de uzun süredir kesintisiz bir flekilde
yürüttü¤ümüz pratik faaliyetimizle, devrimci fliarlar›m›z› ve
politikalar›m›z› bölgedeki emekçilere ulaflt›rmaya devam
ediyoruz. ‹çinden geçilen sürecin, devrimci hareketin
kitlelerden yal›t›larak çok yönlü bir tasfiyeyle karfl› karfl›ya
b›rak›lmas› yönünde ilerledi¤i düflünüldü¤ünde, bu yönlü
çabam›z›n ve ›srar›m›z›n önemi daha iyi anlafl›lacakt›r. Zira
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tersinden kitlelerden yal›t›lmamak ya da daha
genifl kitlelerle buluflabilme kayg›s› ad›na
devrimci siyasal faaliyetin giderek daha fazla
düzen s›n›rlar›na hapsoldu¤u görülmektedir.

Bu durumun devrimci hareket aç›s›ndan
ortaya ç›karaca¤› sonucun tasfiyecilikten baflka
bir fley olmayaca¤› kesindir. Oysaki devrimci
politik faaliyet, meflrulu¤unu düzenin hukuksal
s›n›rlar› içerisinde var etmedi¤i gibi, kitlelere
yol göstermesi ve sorunlar›na çözüm
olabilmesi bak›m›ndan da onlara bu s›n›rlar›
aflmay› hedef gösterir. Bu yüzden de, sermaye
devletinin devrimci harekete karfl› uygulad›¤›
çok yönlü kuflatmay› yarabilmek, devrimci
ideallere ba¤l› kalabilmek için illegal-ihtilalci
mücadele anlay›fl› ve de¤erlerini her
zamankinden daha fazla sahiplenip korumak
gerekmektedir.

Elbette bu bak›fla sahip olmak, her fleyden
önce sa¤lam bir ideolojik-politik kimli¤e, bu
kimli¤in dolays›z somut bir göstergesi olarak devrimci bir programa sahip olmay› gerektirir.
Ve tabii ki bunlar›n ›fl›¤›nda buna uygun düflen bir prati¤e...

Komünistler olarak bu zorlu s›navdan bir kez daha baflar›yla ç›kaca¤›m›z konusunda, dost
ve düflman önünde sergiledi¤imiz prati¤imizle tam bir inanca sahibiz. Ajitasyon-teflhir
faaliyetimizin önemli araçlar›ndan biri olan afifllerimizle gerek güncel geliflmeler, gerekse de
genel siyasal günler üzerinden emekçi kitlelere sistemli bir flekilde seslenmekteyiz. Bu
noktada sergiledi¤imiz prati¤imizle birçok yasal çal›flman›n sergiledi¤i kapasiteye yaklaflan bir
düzeyi tutturdu¤umuzu söylemek abart› olmayacakt›r. Öyle ki partimiz, sistematik bir flekilde
pratik faaliyetimize konu olan kimi bölgelerde emekçiler taraf›ndan aflinalafl›rken, düflman›n
da hakl› bir “ilgi”sinin konusu durumuna gelmifltir.

Bu çerçevede pratik faaliyetimizin k›sa bir dökümünü vermek istiyoruz.
2006‘n›n yaz aylar›nda siyonist ‹srail’in Lübnan’› hedef alan barbarca sald›r›lar›na karfl›,

Ortado¤u halklar›yla dayan›flmay› konu alan “Ortado¤u Emperyalizme ve Siyonizme Mezar
Olacak” ve “Katil ‹srail Filistin’den Defol” fliarlar›n›n yer ald›¤› afifllerimizi yayg›n bir
flekilde kulland›k. Bir yandan ‹kitelli, Güneflli, Y. Bosna, Sefaköy gibi sanayi bölgelerine
faaliyetimizi tafl›yarak iflçilere do¤rudan çal›flt›klar› üretim alanlar›ndan seslenirken, öte
yandan ‹nönü Mahallesi, Zafer Mahallesi, Atatürk Mahallesi, fiahintepesi gibi emekçi
semtlere ulaflarak, oturduklar› semtler üzerinden de seslenerek, emekçileri dört bir yandan
kuflatm›fl olduk.

Afifllerimizi emekçilerin yo¤un olarak kulland›¤› E-5 güzergâh›n›n birçok noktas›nda
kulland›k. Yine bu bölgelerde “Emperyalizm yenilecek, direnen halklar kazanacak!”, “Yaflas›n
iflçilerin birli¤i, halklar›n kardeflli¤i!”, “Kahrolsun ABD, ‹srail, TC ittifak›!”,“Kurtulufl
devrimde, çözüm sosyalizmde!” içerikli yaz›lamalar gerçeklefltirdik.

Büyük Ekim Devrimi’nin ve partimiz TK‹P’nin kurulufl y›ldönümü vesilesiyle, “Ekim
Devrimi 89, TK‹P 8. Y›l›nda! Yeni Ekimler ‹çin Parti Saflar›na!”, “Devrimin ve Sosyalizmin
Partisi TK‹P 8. Y›l›nda” fliarlar›n› içeren ve görselli¤iyle de dikkat çeken afifllerimizi yine
ayn› bölgelere tafl›d›k.

Mart ay›n›n gelmesiyle birlikte 8 Mart’a dönük “Yaflas›n 8 Mart, Kad›n›n Kurtuluflu
Sosyalizm’de” fliar›n› içeren afifllerimizle emekçi kad›nlar› mücadele saflar›na ça¤›r›rken,
hemen ard›ndan Newroz Bayram›’na dönük olarak da toplumda yükseltilen flovenizme karfl›
“fiovenizme ve Faflizme Karfl› ‹flçilerin Birli¤i, Halklar›n Kardeflli¤i”, “Yaflas›n Newroz, Kürt
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Halk›na Özgürlük” fliarlar›n› içeren afifllerimizi oldukça
yayg›n bir flekilde yapt›k. Sermaye devletinin
toplumdaki flovenist histeriyi t›rmand›rd›¤› böyle bir
dönemde merkezi yerlere de yapt›¤›m›z afifllere karfl›
nas›l bir has›ms›zl›k yaflad›klar›, prati¤imizin hemen
ard›ndan afifllerimizi sökmeye çabalamalar›ndan da
anlafl›l›yordu.

Nihayet Nisan ay›n›n gelmesiyle birlikte 1 May›s’a
dönük pratik faaliyetimizi daha yo¤un bir flekilde
gerçeklefltirdik. “Emperyalizme, fiovenizme, Faflizme
Karfl› 1 May›s’a!”, “Yaflas›n 1 May›s, Yaflas›n
Proletarya Enternasyonalizmi!”, “Biji 1 Gulan! Yaflas›n
1 May›s!” içerikli afifllerimizin yan› s›ra “Ya Barbarl›k
Ya Sosyalizm!”, “Tek Yol Devrim, Kurtulufl
Sosyalizm!”, “‹flçi S›n›f› Savaflacak, Sosyalizm
Kazanacak!”, “Y›k›ma, Sömürüye, Köleli¤e Boyun
E¤me!”, “Çözüm Devrimde, Kurtulufl Sosyalizm’de!”,
“Özgürlük, Devrim, Sosyalizm!”, “Sosyalizm

Kazanacak” fliarlar›n› içeren toplam on ayr› afiflimizle emekçilere seslendik. Afifllerimizin
görselli¤iyle dikkat çekmesinin yan›s›ra, kimilerinde büyükçe Orak-Çekiç simgesini
yans›tmas›yla komünizmin güçlü bir propagandas›n› yapmas›, dostlar›m›z› sevindirirken,
düflmanlar›m›z›n da öfkesine konu oldu.

Sermaye devletinin özellikle bu y›lki 1 May›s çal›flmalar›na karfl› tam bir tahammülsüzlük
içerisinde olup, yasal afifllere bile müdahalede bulundu¤u bir dönemde illegal cepheden on
ayr› çeflitte afiflle emekçilere seslenmemizin önemli oldu¤unu düflünüyoruz. Öyle ki, E-5
güzergâh›nda afifllerimizin sökülmesine, sökülemeyenlerin boyan›p kapat›lmas›na karfl›n bizler
tekrar tekrar afifllerimizi yaparak, devrimci fliarlar›m›z›n kitlelerle buluflmas›n›
engelleyemeyeceklerini göstermifl olduk.

Sanayi bölgelerine ve emekçi semtlerine ise afifllerimizin yan› s›ra bildiri ve kufllar›m›zla
müdahale ederek 1 May›s’› emekçilerin
gündemine sokmaya çal›flt›k. Kuflkusuz,
afifllerimiz, bildirilerimiz ve kufllar›m›zla pratik
faaliyete konu olan araçlar›m›z, ajitasyon-
propaganda faaliyetimizin sadece bir k›sm›n›
oluflturmaktad›r. Ancak genifl emekçi kitlelere
ulaflabilmenin önemli araçlar› olmalar› bak›m›ndan
ve de partimizin kitlelere do¤rudan
seslenebilmesinin araçlar› olmalar› bak›m›ndan bu
tür araçlar çal›flmam›zda önemli bir yer
tutmaktad›r. Nitekim bu y›lki 1 May›s
çerçevesinde devrimci ve ilerici güçlerin geçmifl
y›llara oranlara at›l kalm›fl olmas›, ya da sermaye
devleti taraf›ndan bu çal›flmalara daha fazla
müdahale edilmifl olmas› bu noktadaki
düflüncelerimizin hakl›l›¤›n› bir kez daha
göstermifltir.

fiimdi önümüzde kesintisiz bir flekilde
sürdürdü¤ümüz bu faaliyeti daha ileri bir düzeye
ç›kartma görevi durmaktad›r. Yaklaflan seçim
süreci buna iyi bir vesile olacakt›r.

Küçükçekmece’den komünistler
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illegal devrimci bir parti için yaflamsal
de¤erde kurallar olduklar›n› da bütün aç›kl›¤›
ile görmekteyiz. ‹ç illegalitenin gereklerine
tam riayet, örgütsel bilgilerin bir s›r olarak
korunmas› ve kimsenin gere¤inden fazla
bilgiye sahip olmamas›, örgüt birim ve
organlar›n örgütsel gizlilik yönünden
birbirinden tamam›yla yal›t›lmas›,
randevularda titizlik, konumlan›lan mekanlar›n
titiz kullan›m› ve düflmandan özenle
gizlenmesi, takip al›nabilecek yerlerin
kullan›lmamas›na özen, en zor koflullarda bile
özdisiplinin korunmas›, nefsine hakim olmak,
esnek ve liberal davran›fllara karfl›
tahammülsüzlük (yoldaflça elefltiri zemininde
sert bir mücadele) vb... Belki daha da
önemlisi, tüm bu kurallar› yayg›n ve etkin bir
kitle çal›flmas› içinde uygulan›yor olmas›d›r.
Örgütsel kurallarda titizlik, kitle çal›flmas›nda
etkinlik ve yayg›nl›kla birleflti¤inde, gerçekten
de sa¤lam ve sars›zlmaz bir illegalite
do¤maktad›r. Çünkü böylece kurallar sa¤lam
bir uygulama zeminine kavuflmufltur. ‹llegal
kadro, kitle denizi içinde kaybolmufltur.
‹llegal örgüt için kitleler hem yaflam alan› ve
hem de düflmandan korunma z›rh›d›r.

Sözünü etti¤imiz kitap (ki yaflanm›fl
olaylara dayal› bir romand›r, sözkonusu olan)
okundu¤unda, kurallar›n hiç de bofluna ve
keyfiyete göre oluflmad›¤›, yaflamda mutlaka
karfl›l›klar›n›n oldu¤u görülecektir. En basit
örne¤iyle, baflkas›n›n bahçesinden k›z›lc›k vb.
meyvalar yemek yasakt›r. Bunu ihlal etmek
bir parti suçudur. Normalde bu çok basit ve
gereksiz gibi görünüyor. Ama gerçekte
anlafl›l›r nedenlere dayan›yor. Çünkü, daha
önce iki partili izinsiz meyva kopar›p
yedikleri için köylüler taraf›ndan ihbar edilip
yakalanm›fllard›r. Ve bu kadar basit bir
olaydan ötürü iki paritilinin yakalanmas›,
parti faaliyetinin süreklili¤i ve gücü aç›s›ndan
son derece önemli bir kay›pt›r. Bu, parti
faaliyeti aç›s›ndan tümüyle gereksiz, lüks bir
kay›pt›r.

Parti, gönüllü devrimcilerin birli¤idir ayn›
zamanda. Bunun için partili tüm devrimciler
partinin yaflam›n› düzenleyen tüm kurallara
uymak zorundad›rlar. Portekizli devrimcilerde
en küçük bir kural ihlalinin karfl›l›¤› örgüt
müdahalesidir. Çelikten bir disipline sahip

olmalar›ndan dolay›d›r ki, parti en zor
koflullarda dahi ayakta kalmay› baflarm›flt›r.
Bugünün imkan ve koflullar›yla
k›yasland›¤›nda çok daha zor koflullarda,
inad›na ve güçlü bir inançla yürüyen faaliyet
örgütlüyorlar. Günlerinin ço¤u yar› aç yar›
tok geçiyor. Buna ra¤men muazzam bir
enerjiyle çal›fl›yorlar. Fedakarl›k ve tam bir
adanma duygusu, devrime inanç ve ba¤l›l›k,
onlar›n en zor koflullar›n dahi üstesinden
gelmelerini sa¤l›yor.

Parti, parti ruhu, parti kimli¤i, parti
bilinci! Onlar› o kadar güçlü k›lan partili
sorumluluk bilinci! Partiye karfl› sorumluluk
s›n›fa karfl› sorumlulukla birlefliyor. S›n›f›n
kurtuluflu için mücadele etmek bir
sorumlulukla adanmay› gerektiriyor. Burada
bireysel kayg›lara, bencilce düflüncelere yer
olmayaca¤›, olmamas› gerekti¤i ise çok
aç›kt›r. Herfley proletarya davas›n›n
ç›karlar›na ba¤l› olmak durumundad›r.

Partili günlerini yaflayan hareketimizin
militanlar› da kendi siyasal-örgütsel
yaflamlar›na partili düzeyin gerekleri
üzerinden dönüp bakabilmelidirler. Kuflkusuz,
partili yaflam sihirli bir durum de¤il, fakat
sonsuz bir feda ruhunun, bilinçli devrimci bir
yaflam tarz›n›n, etkin bir çal›flma temposunun,
proleteryan›n devrimci kütlürü, ahlak›,
de¤erlerinin vb. karfl›l›k bulmas›d›r.

Partili kimlik, infla örgütlü sürecinde çok
kolay boyveren kimi al›flkanl›k ve zaaflar›n
bir tahammülsüzlükle karfl›lanaca¤›n›
gösteriyor. Bu bak›mdan partili militanlar›n
gerçek bir iktidar savafl›m› içinde olduklar›n›
ve buna göre davranmalar› gerekti¤ini
kavramalar› gerekiyor. Bundan böyle aksama
noktalar›na, zaaflara, ilkesiz ve kurals›z
davran›fllara, liberalizm ve laçkal›¤a,
flekilsizlik ve kendili¤inden süreklenifle kesin
bir tahammülsüzlükle yaklafl›lacakt›r. Partinin
geldi¤i düzey itibariyle tüm sorun ve zaaf
alanlar›na müdahale kaç›n›lmaz olacakt›r.
Proleter disiplin, kültür ve ahlaka dayal› bir
örgütsel yaflam›n devrimci atmosferine
tutunmak her yoldafl›n sorumlulu¤u olacakt›r.
Hareketin yükünü bugüne kadar omuzlam›fl
olan yoldafllar kendilerini yenileyebildikleri
ve partili kimli¤i içsellefltirebildikleri sürece,
yeni ve deneyimsiz yoldafllar› tam da bu

(Bafltaraf› s.28'de)
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kimli¤in gereklerine uygun bir biçimde e¤itip
kazanabileceklerdir. Bu bak›mdan yeni
geliflme sürecini yaflayan genç ve deneyimsiz
yoldafllara hem örnek olmal›, hem de
zaman›nda müdahalelerle onlar› hatalara
düflmekten korumal›y›z.

S›n›f kitleleri içerisinde faaliyet yürüten,
onun eylemini örgütlemeye çal›flan partinin,
böyle bir faaliyet yürütebilecek bir
kurumsallaflmay› sa¤lamas› ve oturtmas›, her
türlü parti d›fl› çizgi, davran›fl ve al›flkanl›¤›n
ortadan kalkmas›n› kolaylaflt›racakt›r.
Al›flkanl›klar kendi gücünü dar örgütsel
faaliyet içerisinde ortaya koyabiliyordu.
Bugün siyasal s›n›f çal›flmas›n›n ihtiyaçlar›na

uygun bir örgütsel konumlan›fl ve iflleyifl
vard›r. Bu nedenle bu tür zaaflar›n yaflam
alan›n› ortadan kald›rma sürecindeyiz. Parti
güçlerini s›n›ftan devflirebildi¤i, parti
güçlerinin a¤›rl›¤›n›n s›n›f içinden ç›kan
kadrolardan olufltu¤u, s›n›f›n devrimci kültürü
ve davran›fl›n›n parti içinde genelleflti¤i
koflullarda, ara s›n›flara özgü e¤ilim ve
davran›fllar da etkisiz kalacakt›r.

Partili sorumluluk bilinci s›n›fa karfl›
sorumluluk bilinciyle birleflti¤i koflullarda
gerçek mahiyetini kazanacakt›r.

Art›k parti  kazan›lm›fl bir mevzidir. Bu
mevziyi güçlendirmek ve gelece¤i kazanmak
için ileri!..

“O anda zincirlerimi k›rd›¤›m› düflünüyordum”
Merhaba yoldafllar. Ben ilk defa afifl çal›flmas›na ç›kt›m. Her fley çok güzeldi,

hayat›m›n en güzel geçen saatleri oldu.
‹lk defa afifle ç›kaca¤›m›z bölgeye gitti¤imde ayaklar›m yerden kesiliyordu. Çok

mutluydum, daha önce hiç yapmad›¤›m fleyler yapacakt›m. Asl›nda o anki duygular›m›
kelimelerle ifade etmekte zorlan›yorum. Arkadafllar biraz beklememi söylediler ama ben
yerimde duram›yordum. Bekledi¤im o an geldi ve partinin afifllerini görünce çok flafl›rd›m
ve heyecan›m bir kat artt›. Yoldafl gözcülük yapaca¤›m›z› söyledi ve yapmaya bafllad›k.
Çal›flma çok güzel geçti ve baflar›yla bitirdik. Ben hala rüya görüyormufl gibi
hissediyordum kendimi. Çünkü böyle bir fley yapaca¤›ma inanam›yordum.

Daha önce böyle fleylere kat›lmak istedi¤imi söyledim ama müsait olmad›¤› için
olmam›flt›. Evle ifl aras›nda s›k›fl›p kalm›flt›m. Kendimi d›flta gibi hissediyordum. Ama o
günden sonra her fley de¤iflmeye bafllad›. Umar›m hep böyle devam eder. Çünkü bu tür
fleyler benim için onur ve gurur duyulacak fleyler.

‹kinci gün ifl ç›k›fl› yine afifl yapaca¤›m›z bölgeye gittim. Yoldafllarla görüfltük ve bu
sefer iki ekip ç›kaca¤›m›z söylendi. Ben daha çok heyecanlanmaya bafllad›m. Çünkü bu
sefer daha çok sorumluluk al›yordum. Hiç tereddüt etmedim ve bafllad›k. Ben yine gözcü
oldum. Tabii ufak hatalar›m oldu ama her fleye ra¤men çok güzel geçti ve bitirdik.

O anda yoldafl bana “heyecan nedir?” dedi. Ben o anda heyecan›m› kelimelerle
anlatamayaca¤›m› söyledim. O bana heyecan›n “endifle ve sevincin bir araya gelmesidir”
dedi. O an hiçbir fley söyleyemedim. Çünkü ayr›lmam gerekiyordu. Ama flunu söylemek
istiyordum, o yoldafla da söylemek isterdim. Hiç mi hiç endifle duymad›m, hiç
korkmad›m. Çünkü o anda onur duyulacak fleyler yap›yordum. Zincirlerimi k›rd›¤›m›
düflünüyordum.

1 May›s gündemde oldu¤u için afifller onunla ilgiliydi. Umar›m bu tür gurur
duyulacak çal›flmalar devam eder. Benim için iyi bir bafllang›ç oldu. Devam›n›n gelmesini
istiyorum. Çok mutluyum, bana bu mutlulu¤u yaflatanlara çok teflekkürler. Partiye
inanc›mla herkese selamlar.

Büyükçekmece’den komünist bir iflçi

(TK‹P Kurulufl Kongresi çal›flmalar› s›ras›nda kaleme al›nan bu yaz›, ilk olarak
Ekim’in A¤ustos 1998 tarihli 197.  say›s›nda F. Sertaç imzas› ile yay›nland›...)



Partili olma bilinci
Hatice Yürekli

Dün proleter sosyalist bir hareket, bir
komünist partisi infla örgütüydük. Bugün
partiyiz. ‹nfla örgütü ile parti iki farkl› düzey,
iki farkl› kimliktir. Bu farkl›l›k bütün bir
siyasal yaflam›m›za yans›mak,
etkinliklerimizde kendini göstermek
durumundad›r. Parti, kendi s›n›rlar› içinde bir
siyasal faaliyet yürütmeye çal›flan bir örgüt
de¤il, s›n›f kitlelerine devrimci politika
tafl›yan, s›n›f›n ba¤›ms›z politik hareketini
örgütleyen ve eylemini sermaye düzenini ve
iktidar›n› y›kmaya yönelten öncü bir
müfrezedir. Biz s›n›f devrimcileri
misyonumuza ve sorumlulu¤umuza bu
çerçevede bakmak durumunday›z. Örgütsel içi
yaflam›m›z› ve örgütsel iflleyiflimizi
düzenlerken, buna iliflkin sorumluluklar›m›z›
saptarken, hareket noktam›z partili yaflam
tarz› ve etkinli¤idir.

En tam ve eksiksiz bir örgütsel yaflam ve
iflleyifl! Bu elbette tüm gerçek komünistlerin
arzusudur. Ama bu göreceli bir tan›md›r. Bu
nedenle de döneme göre de¤iflir. Ve her
zaman ulafl›lan düzeyin daha ideali aran›r.
Daha ideal olan bir düzeye ulaflabilmek ise
parti faaliyetini yüretecek olan kadrolar›n
ideolojik-siyasal donan›m›n›n sürekli
sa¤lanmas›n› gerektirir. Parti iç yaflam›n›n
devrimci temelde düzenlenmesi ve parti
disiplininin oturtulabilmesi için donan›m
kadar önemli bir baflka temel husus ise
militan s›n›f faaliyeti üzerinden s›n›f›
örgütlemeye çal›flmakt›r. Gerçek bir parti
disiplini oturtmak ise ancak proleter s›n›f
zemininde kök tutmakla mümkündür. Bu bize
Bolflevizm deneyiminden miras en önemli
derslerden biridir.

Bugün s›n›f içerisinde henüz köklü bir
örgütsel yap›ya sahip olmamakla birlikte,
›srarl› bir biçimde siyasal s›n›f faaliyeti
örgütlemeye çal›fl›yoruz. Bu yönelimin kendisi
bile çal›flmalar› belli düzeyde disipline
ediyor. ‹fl yapmak disipline olman›n bir arac›
olmakla birlikte, yine de eksik kal›yor. Evet,
siyasal s›n›f çal›flmas›n› ›srarl› biçimde

yürütmek, fakat mutlaka s›n›f zeminine
oturmak! Hedef bu olmal›d›r. Yetersizliklerin
zeminini bu ortadan kald›racakt›r.

Parti faaliyetinin s›n›f› örgütleme eksenine
oturmufl olmas›, bu faaliyetin kurumlaflma
ihtiyac›n› da gösterir. Bunun bir baflka önemli
yönü ise örgüt çal›flmas›n›n düzenlenmesi, iç
yaflam›n devrimin ve devrimci çal›flman›n
ihtiyaçlar›na göre flekillendirilmesidir. Parti
organik iliflkiler içindeki bir örgütler
toplanm›n› anlat›r. Siyasal s›n›f çal›flmas›
üzerinden sa¤lam bir oturmufllu¤a ulaflmak ise
parti organlar›n›n pratik çal›flmada bir çok
aç›dan yetkinleflmesini getirecektir.

‹flçi s›n›f›n›n mücadelesine önderlik
edebilmek sa¤lam bir parti örgütü ve
disiplinli bir parti faaliyeti ile olanakl›d›r.
Bunun için örgütsel yaflam› ve iflleyifli
düzenleyen ve amaca uygun olmas›n›
sa¤layan bir pratik ilke ve kurallar
bütünlü¤üne ihtiyaç var. Kuflkusuz bunlar
teknik, idari ve bu nedenle de salt biçimsel
fleyler olamaz. Partinin yaflam›yla do¤rudan
ba¤lant›l›, yaflam›n canl› sorunlar› karfl›s›nda
ifllevsel, ve nihayet, gerçek bir kavray›fl
temeli üzerinde uygulanan pratik ilke ve
kurallar bütünlü¤üdür burada sözkonusu olan.

Devrimci s›n›f partilerinin bütün bir
deneyimi bize bunu göstermektedir. Örne¤in,
bu aç›dan Portekiz Komünist Partisi’nin
Salazar diktatörlü¤ü dönemindeki örgütlenme
çal›flmalar› deneyimlerine bakt›¤›m›zda (Yar›n
Bizimdir Yoldafllar - Manuel Tiago), devrimci
bir partinin iflleyiflindeki disiplinin, ilke ve
kurallar›n birer söz kal›b› olmad›¤›n›, tam
tersine, bütün kurallar›n yaflamda karfl›l›¤›n›
buldu¤unu, tam da bu nedenle faaliyette bir
sa¤laml›k ve süreklilik oldu¤unu görüyoruz.
Bu kurallar›n uygulanmas› sayasesinde, polis
operasyonlar›yla karfl› karfl›ya kald›klar›
koflullarda bile, örgüt faaliyeti kesintisiz
devam edebiliyor. PKP’nin özen gösterdi¤i bu
kurallar nelerdir diye sorulabilir.
S›raland›klar›nda belki çok basit gibi
görünecek. Ama siyasal yaflama bakt›¤›m›zda,
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