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EK‹M
Burjuva gericili¤inin iç dalaflmas› ve
devrimci s›n›f çizgisi...

Rejim krizinde yeni safha
Bir rejim krizi halini alm›fl bulunan

düzen içi çat›flma yeni karfl›l›kl› hamleler
ile sürüyor, rejim bafltan afla¤› yeni bir güç
dengesine oturuncaya kadar da (ki bu da
halihaz›rda kolay görünmüyor) sürecek gibi
görünüyor. Ç›k›fllar beklenmedik biçimler
içinde gündeme geldi¤i ölçüde yaratt›¤› etki
ve heyecan da büyük oluyor, olup bitene
ilgi do¤al olarak art›yor. Her ad›m› izleyen
yeni yeni yorumlar, olup bitene yüklenen
derin anlamlar üstüste y›¤›l›yor. Oysa bu
çat›flma y›llardan beridir var, belli
safhalardan geçerek ilerlemekte, zaman
zaman sertleflmekte, ard›ndan beklenmedik
biçimde yumuflayarak bir süreli¤ine yeni bir
dengeye oturmakta, sonra flu veya bu
vesileyle yeniden k›z›flmakta, bu böylece
sürüp gelmektedir ve birçok belirti daha
uzun bir süre de böyle sürüp gidece¤ini
göstermektedir. Çat›flan taraflar›n güçleri,
olanaklar›, dayanaklar›, bugünün
koflullar›nda düzen içinde ve düzen
hesab›na birbirleri ölçüsünde tuttuklar›
vazgeçilmez yer, çat›flman›n bu s›n›rlar
içinde kolayca ve nispeten k›sa bir zaman
diliminde sona ermesini alabildi¤ine
güçlefltirmektedir. Bu bir rejim krizidir ve
halihaz›rda kendi s›n›rlar› içinde çözümü
kolay gözükmemektedir.

Bu iç çat›flman›n bir sonuca ulaflmas›n›
h›zland›rabilecek ya da yönünü
de¤ifltirebilecek iki önemli d›fl kuvvet var.
Bunlardan ilki emperyalist odaklard›r.
Emperyalist cephe flimdi oldu¤u gibi
duruma, döneme, ihtiyaçlara göre taktik bir

tutum olarak kah birini kah ötekini de¤il de
daha kesin bir stratejik tercih olarak
taraflardan birini etkili bir biçimde
arkalad›¤› bir durumda, bu ötekinin direnme
gücü ve olanaklar›na önemli bir darbe olur
ve çat›flma rejimin yeni bir biçim içinde
yeni bir dengeye ulaflmas› ile zamanla
durulur. Burada kendi içinde alternatifler,
ya “›l›ml› islam cumhuriyeti” ya da faflist
askeri bir darbenin ard›ndan “laik
cumhuriyet” biçimi içinde ulafl›lacak yeni
bir denge durumudur.

Bunlardan hangisinin baflar› flans› elde
edebilece¤i emperyalizmin, özellikle de
Amerikan emperyalizminin bölgesel tercih
ve hesaplar› ile s›k› s›k›ya ba¤lant›l›
olacakt›r. Bu tercih ve hesaplar› ise
Amerikan emperyalizminin kendi iradesini
de aflan bir dizi geliflme ve etken
etkileyecek, ya da dosdo¤ru belirleyecektir.
Halihaz›rda emperyalizm bu türden kesin
bir tercih yapmak ihtiyac› ve zorunlulu¤u
içinde de¤il. Tersine bu çat›flmal› durumun
sürmesinden yana, zira böylece kendisinden
destek almak üzere birbirleriyle yar›flan
taraflara belli politikalar› dikte ettirmek
daha da kolaylaflmaktad›r. Ayr›ca
çat›flman›n her iki taraf› halen emperyalizm
için ayn› ölçüde vazgeçilmezdir. Fakat
uluslararas› ve bölgesel durumda ciddi yeni
geliflmeler ve bunun belirleyece¤i tercihler,
özellikle Amerikan emperyalizmini bir
tercih yapmak zorunlulu¤u ile yüzyüze
b›rakabilir.

Çat›flman›n seyrini ve akibetini
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belirleyebilecek ikinci önemli kuvvet ise,
devrimci bir raya oturacak güçlü bir s›n›f
ve emekçi kitle hareketidir. Bugünün
koflullar›nda gerçekleflmesi kolay
görünmeyen bu türden bir geliflme ise,
burjuva gericili¤inin bugün çat›flan iki
oda¤›n› h›zla ayn› cephede birlefltirecek ve
zaten bu andan itibaren onlar için sorun
rejimin alaca¤› biçim olmaktan ç›k›p ne
pahas›na olursa olsun burjuva düzenin
temellerinin korunmas›na dönüflecektir.
Aralar›ndaki tüm sorunlara, zaman zaman
didiflme boyutlar›na varan gerginliklere
ra¤men Kürt sorununun a¤›rl›¤›n›n kendini
hissettirdi¤i her evrede taraflar›n h›zla ayn›
politika ekseninde kenetlenmeleri,
birbirleriyle cepheden u¤raflmay› geçici
olarak bir yana b›rakabilmeleri, bunun
bugünden özel bir örne¤idir.

Geliflmelerin temelden etkileyebilecek
bu temelden farkl› iki d›fl etkene bir de
büyük bir ekonomik çöküntü ihtimali
eklenebilir. Bu türden bir çöküntü dünya
kapitalizminin merkez üssü ABD’de halen
korku ve endifle ile beklenmektedir ve ilk
sars›nt›lar› aral›kl› olarak kendini
göstermektedir. Böyle bir çöküntünün tüm
a¤›r sonuçlar› her fleyi ile emperyalist
merkezlere ba¤›ml› Türkiye ekonomisine
fazlas›yla yans›r, siyasal krizi a¤›rlaflt›r›r ve
böylece büyük ihtimalle dinci partiyi de
götürür. Fakat bu, taraflar aras›ndaki
çat›flman›n bitmesi de¤il, yeni biçimler
içinde ve yeni güç dengelerine dayal›
olarak sürmesine yolaçar yaln›zca.
Türkiye’nin mevcut dinci burjuva gericili¤i
hükümetteki dinci partiyi aflan bir
ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel
dayana¤a sahiptir ve devrime büyüyecek bir
sosyal-siyasal mücadele d›fl›nda onun
hakk›ndan gelmek düzenin kendi s›n›rlar›
içinde art›k öyle kolay de¤ildir. Kald› ki
düzenin ona her zaman fazlas›yla ihtiyac›
da vard›r, yeter ki belli s›n›rlar› aflmaya,
belli yerleflik dengeleri sarsmaya giriflmesin.

Öte yandan ekonomik çöküntünün
a¤›rl›¤›na ve sonuçlar›na iflçi s›n›f› ve
emekçilerin gösterebilece¤i direncin gücüne
ba¤l› olarak faflist bir askeri darbe de
ihtimallerden biri haline gelir. Bu durumda

burjuva gericili¤i kendi iç çeliflkilerini ordu
zoruyla bast›rma ve dinsel gericili¤in
halihaz›rdaki yükseliflini bu yolla
dizginleme olana¤› bulur. Güncel de¤il ama
daha orta vadede bak›ld›¤›nda, as›l tehdit
ve tehlike dinsel gericilikten çok budur.
Ortado¤u’da ifllerin seyri, yak›n dönem
deneyimleri, hele de güncel Pakistan
deneyimi, emperyalist-siyonist cepheyi radi-
kal islam› azd›rmas› kaç›n›lmaz bir “›l›ml›
islam” maceras› konusunda daha ihtiyatl›
k›lmaktad›r. Bu ise zaman içinde deste¤i
karfl› cepheye kayd›rma ihtimalinin belirgin
biçimde güçlenmesi demektir.

Süreç gitgide h›zlanmaktad›r ve
olaylar›n ak›fl› tabloyu nas›lsa daha da
netlefltirecektir.

Sald›r› inisiyatifi 22 Temmuz’dan beri
dinci partide

Son kapatma davas›n›n yaratt›¤› aldat›c›
görüntünün aksine, sürmekte olan
çat›flman›n aktif taraf› halen dinci partidir
ve bu afla¤› yukar› 22 Temmuz
seçimlerinden beri böyledir. Kendilerini laik
düzenin savunucular› olarak gösterenler
birbirini izleyen ç›k›fllar›n› 22 Temmuz
seçimlerinden önce yapt›lar, fakat seçim
sonuçlar› karfl›s›nda demoralize oldular ve o
zamandan beri gerçekte ya beklemede ya da
savumadad›rlar. Bunun tek istisnas› son
kapatma davas› oldu, ki dinci partinin
birbirini izleyen ve kendisine mevzi üstüne
mevzi kazand›ran giriflimleri karfl›s›nda
bunu da art›k yapmak zorunda idiler. Fakat
ulafl›lan yeni güç dengesinin anlaml› bir
göstergesi olarak, dinci parti buna an›nda
yeni bir “Ergenekon Operasyonu” ile yan›t
vermek yoluna gidebildi ve bunu kapatma
davas›n› bloke etmek üzere anayasay› kendi
ihtiyaçlar›na göre düzenleme haz›rl›¤› ile
birlefltirebildi. Her ne kadar bunlar›n ikisi
de sonuçta bir parça aya¤›na dolansa da.

Son karfl›l›kl› ç›k›fllar hukuksal görüntü
içinde süren sert bir iç siyasal mücadele ile
yüzyüze oldu¤umuzu gösteriyor ve bu
ç›k›fllardaki karfl›l›kl› pervas›zl›k, bu
çat›flman›n giderek daha sert biçimler
alabilece¤inin de göstergesi oluyor.
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Befl y›la yaklaflan ilk hükümet
dönemini düzenin geleneksel efendilerine
ve emperyalizme güven vermek kayg›s›
içinde ve bunun belirledi¤i bir davran›fl
çizgisinde geçiren, bu çerçevede kendi özel
hesaplar›na dayal› afl›r› ç›k›fllardan kaç›nan
AKP, 22 Temmuz seçimlerinin ard›ndan
art›k harekete geçmifl bulunmakt›r.
Ç›k›fllar›n›n ilki cumhurbaflkanl›¤› seçimi
idi ve bu konuda istedi¤i sonuca
beklenenden de rahat bir biçimde ulaflt›.
Böylece 27 Nisan e-muht›ras›na karfl› taraf
için hazm› kolay olmayan bir yan›t vermifl
oldu. Gelgelelim haz›m beklenen de kolay
oldu. Burjuva gericili¤inin laik cephe
kanad›n› oluflturanlar›n umudu ve etkili
gücü konumundaki amerikanc› generaller
bu ad›m› daha ilk haftan›n ard›ndan
kolayca sineye çektiler ve yeni duruma
h›zla uyum sa¤lad›lar. “Say›n
cumhurbaflkan›” direnifli aradan daha
yaln›zca birkaç gün ancak geçmiflti ki
yerini “say›n cumhurbaflkan›m”a b›rakmakta
gecikmedi, haz›m iflte bu denli kolay oldu
ve birkaç günlük direnifl bir komedi olarak
kald›.

Dinci partinin yeni anayasa giriflimleri
bu ç›k›fllar›n ikincisi idi, çeflitli nedenlerle
buna yönelik haz›rl›klar sürümcemede kalsa
da, bu sonuçta gündemlefltirilmifl bir konu
olarak duruyor halen orta yerde ve bu
arada dinsel gericili¤e yeni alanlar açan
küçük çapl› de¤iflikliklerle de yol al›nmaya
çal›fl›l›yor.

Ard›ndan 5 Kas›m Washington
görüflmesinin simgeledi¤i geliflmeler geldi
ve dinci parti bu sayede birçok avantaj› bir
arada elde etti. ‹lkin Amerikan
emperyalizminin ve onun üzerinden
Avrupal› emperyalistlerin zaten sürmekte
olan deste¤ini pekifltirdi. ‹kinci olarak,
Tezkere karar›na anlam kazand›racak
geliflmeyi sa¤layarak, yani emperyalist
efendilerden Güney Kürdistan’a harekat
izni koparmay› baflararak, böylece Kürt
halk›n›n özgürlük mücadelesini bast›rmay›
flu s›ra tüm öteki sorunlar› içinde en
öncelikli sorun olarak gören amerikanc›
generalleri tatmin etti, bu geliflme
üzerinden onlarla iliflkilerini yumuflatt› ve

hatta gelifltirdi. Ard›ndan bunun bir
uzant›s› olarak, ilk hava harekat› ile ayn›
günlere denk gelecek biçimde “Ergenekon
Operasyonu” bombas›n› patlatt›. Bu
gerçekte tam bir sis bombas› idi; zira
operasyon yaln›zca Susurluk süreci içinde
y›pranm›fl ve “ulusalc›” denilen anti-
amerikan kesimlerle flörtleri göze batar
hale gelmifl baz› devlet çetecilerini hedef
ald›¤› halde, olup bitenler kamuoyuna ve
kitlelere flu s›ralar “ergenokon” olarak
kodlanan kontrgerillan›n tasfiyesi olarak
sunulmaya çal›fl›ld›. Böylece, ABD ile Kürt
halk›na karfl› kurulmufl yeni cephenin bu
do¤al yan sonucu, devletin tam merkezinde
duran amerikanc›-natocu karanl›k kirli
örgütlenmeden devletin ar›nd›r›lmas› olarak
yutturulmak istendi. Dinci parti bununla iki
sonucu bir arada elde ediyordu. Hem
gerçek kontrgerillan›n üstünü örtmeyi
baflararak generaller de içinde düzenin tüm
efendilerini memnun ediyordu, hem de
“ulusalc›” söylemle kendisine muhalefet
edenlerden tetikçi baz› ö¤eleri içeri t›karak
güç gösterisi yapm›fl oluyordu.

Yeni y›la giriflle birlikte burjuva
gericili¤inin dinci oda¤› buna yeni bir
hamle eklemeye giriflti. Üstelik laiklik-
irtica didiflmesi içinde son y›llar›n en
hassas sorunlar›ndan biri haline gelerek
kendi dar s›n›rlar›n› çoktan aflm›fl türban
meselesi üzerinden. Bu önemli ç›k›flta
yan›na faflist partiyi de almas› dinci
partinin ilk avantaj›, ordunun suskunlu¤u
ikinci ve bu suskunlu¤un burjuva
gericili¤inin laik kanad›nda yarat›¤› kargafla
ve moral bozuklu¤u, üçüncü avantaj› oldu.
Ard›ndan Güney Kürdistan’a Amerikan izni
ve deste¤i ile yap›lan kara harekat›n›n tam
bir fiyaskoya dönüflmesinin ordu ile
ordunun siyasal sahnedeki uzant›s›
muhalefet partilerini biribirine düflürmesi
geldi. Bu dinci parti için yeni bir çifte
avantaj oldu; zira böylece hem karfl›t
cephe kendi içinden çatlam›flt›, hem de bu
arada utanç verici fiyaskonun siyasal
sorumlulu¤undan kolayca s›yr›lm›flt›.

Fakat öte yandan, anayasal de¤iflikli¤e
ra¤men türbana iliflkin yeni düzenlemenin
hayata geçirilememesi, burjuva gericili¤inin
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laik cephesinin direnme güç ve olanaklar›n›,
ve hem de tersinden, dinci partinin gücünün
hala da belli s›n›rlar› oldu¤unu ortaya
koymufl oluyordu.

Dinci partinin gücü ve pervas›zl›¤›
nereden geliyor?

Dinci partinin 22 Temmuz’dan beri
birbirini izleyen bir dizi hamle yapmas›
onun art›k hükümet olmaktan öteye bir
iktidar gücü olmaya soyundu¤unu, devleti
ad›m ad›m ele geçirmeye, bunun bir parças›
olarak idari, hukuksal ve siyasal yap›y›
kendine uyarlamaya, toplum yaflam›na buna
uygun bir flekil vermeye çal›flt›¤›n›
gösteriyor. Büyük burjuvazinin etkin bir
bölümünün yan›s›ra ordu ile bürokrasinin
önemli bir kesimi ile parlamentodaki ana
muhalefetin hala da laik düzen bekçisi
olarak orta yerde durdu¤u koflullarda dinci
partinin buna cüret edebilmesi, onun
gelinen yerde bu gücü art›k kendisinde
görmesinden geliyor ve bu çok temelsiz bir
inanç da de¤il kuflkusuz.

Halen dinci partiyi güçlü k›lan ve
gitgide de güçlendiren bir dizi etken var.
Bunlar›n bafll›calar›n› flöyle s›ralamak
mümkün:

Herfley bir yana, dinci parti bugün tek
bafl›na hükümet kurabilecek düzeyde güçlü
bir oy deste¤ine ve dolay›s›yla parlamento
ço¤unlu¤una sahip. Demokrasi ad› alt›nda
sürdürülen parlamenter oyunun biçimsel
kurallar› uygulamada kald›¤› sürece, bunun
her fleye ra¤men önemli bir avantaj ve
politik güç ifadesi oldu¤una kuflku yok.
Dahas› biçimsel parlamenter kurallar›n
d›fl›na ç›k›lmad›¤› sürece dinci partiye
burjuva siyaset sahnesinin içinden etkili bir
alternatif ç›karabilmenin olana¤› da halen
yok ve görünür bir gelecek için de olacak
gibi görünmüyor. Parlamenter burjuva
muhalefeti derin bir iflas› yaflamaktad›r ve
kitlelerin genifl kesimleri nezdinde yeniden
itibar kazanabilme flans›ndan yoksundur.

‹kincisi, parlamenter ço¤unluk ve tek
bafl›na hükümet kurabilme olana¤›, dinci
partiyi bir bütün olarak tekelci büyük
burjuvazi için bugün vazgeçilmez k›l›yor.
Zira 5 y›l› aflan icraat› ile bir bütün olarak

büyük burjuvazinin ihtiyaç duydu¤u her
türlü emek düflman› önlemi alabildi¤ini ve
her türden sosyal sald›r›y›
gerçeklefltirebilece¤ini kan›tlam›flt›r, her
yeni icraat› ile kan›tlamaya da devam
etmektedir. Salt bu aç›dan bak›ld›¤›nda
burjuvazinin hiçbir kesimi ondan flikayetçi
de¤ildir, tam tersine azg›n ve kurals›z bir
sömürü ve ya¤ma için bugünün koflullar›nda
dinci parti burjuvazinin tümü için gerçekte
vazgeçilmezdir.

Üçüncüsü ve elbette önem bak›m›ndan
gerçekte birincisi, emperyalizmin halen
sürmekte olan deste¤idir. AKP emperyalist
efendilerin her alandaki istem ve
beklentilerine en iyi biçimde yan›t vermeye
çal›flarak bu deste¤i almakta ve korumaya
çal›flmaktad›r. ‹ç iktidar didiflmesi onu bu
konuda daha titiz davranmaya,
emperyalizmin deste¤ini koruyabilmek için
bir dedi¤ini ikiletmemeye yöneltmektedir.
Dinci parti çok iyi bilmektedir ki,
emperyalizm deste¤ini çekti¤i andan
itibaren düflüflü h›zl› ve kaç›n›lmaz
olacakt›r.

Dördüncüsü, s›rt›n› dayad›¤› özel tekelci
gruplardan al›nan güçtür. AKP bugün bir
bütün olarak iflbirlikçi büyük burjuvazinin
ç›karlar›na hizmet ediyor olsa da, bu onun
bu burjuvazinin bir kesiminin (son 30 y›l
içinde palazlanan ve bugün art›k etkili bir
tekelci sermaye kesimi haline gelen dinci
ya da muhafazakar Anadolu büyük
burjuvazisi) özel ç›karlar›n› da temsil etti¤i
gerçe¤ini de¤ifltirmez. Nitekim siyasal
sahnede laiklik-fleriatç› kutuplaflmas› ad›
alt›nda olup bitenler, gerçekte tekelci büyük
burjuvazinin bu iki ana grubunun sömürü
ve ya¤mada daha etkin bir konum elde
etmek için yürüttükleri bir iç iktidar
mücadelesinin siyasal yans›mas›ndan baflka
bir fley de¤ildir. AKP’nin arkas›nda bugün
özel bir güçlü tekelci sermaye kesimi vard›r
ve tam da bu sayede bu kesim günden
güne daha da güçlenmekte, bu durum baflta
TÜS‹AD olmak üzere geleneksel tekelci
sermaye kesimlerini gitgide daha çok
rahats›z etmektedir. Fakat öteki kesim de
elde etti¤i politik avantajlara dayanarak
iktidarda daha etkin bir konum kazanmak
üzere halen h›rsla yüklenmektedir.



Mart  2008  EK‹M  5

Türkiye’de dinsel gericili¤in feodal, yar›-
feodal ö¤eler ile geleneksel orta burjuva
katmanlara dayal› olarak sistemin ete¤inde
ve büyük burjuvazinin uyumlu bir eklentisi
oldu¤u dönem art›k geride kalm›flt›r. Bu
kesim içinden güçlü tekelci gruplar
ç›karm›flt›r ve bunlar devlete hakim olmak
ve topluma kendi iktidar mevzilerini
güçlendirecek biçimler vermek
çabas›ndad›rlar. AKP bunun tafl›y›c›s›d›r ve
kendine özgü s›n›fsal gücü ayn› zamanda
buradan gelmektedir. Özetle dinsel gericilik
art›k egemen burjuva gericili¤inin kitleleri
denetim alt›nda tutmakta yararland›¤› bir
yan eklentisi de¤il, fakat sistemin etkin ve
asli bir ö¤esidir, giderek de hakim ö¤e
olmak iste¤i ve çabas› içindedir.

Beflincisi, dinci partinin befl y›l› aflk›n
bir süredir tek bafl›na hükümet ediyor
olmas›n›n ve çok daha uzun süreden beridir
baflta büyük kentler olmak üzere
belediyelerin büyük bir bölümünü elinde
tutuyor olmas›n›n ona sa¤lad›¤› muazzam
kadrolaflma olana¤›d›r. Dinci parti devleti
ele geçirmede san›ld›¤›ndan da büyük bir
baflar› sa¤lam›flt›r. Bugün hükümet ve
meclisin ötesinde, cumhurbaflkanl›¤›, polis
teflkilat›, bürokrasinin önemli bir bölümü,
YÖK ve üniversitelerin kayda de¤er bir
bölümü, medyan›n önemli bir bölümü dinci
partinin elinde ve hizmetindedir.

Alt›nc›s›, dinci partinin köklü bir
örgütsel gelenekten gelmesi ve oy
deste¤inin ötesinde güçlü, bilinçli, h›rsl›,
gayretli ve özgüveni giderek artan bir
kadrosal ve kitlesel güce sahip olmas›d›r.
Bu onu belki bir ölçüde MHP hariç tüm
öteki al›fl›lm›fl burjuva parlementer
partilerden ay›ran önemli bir yan› ve
üstünlü¤üdür. Buna hemen tümü de bugün
dinci parti etraf›nda saf tutmufl ve onun
baflar›s›n› kendi baflar›lar› olarak gören her
türden fleriatç› tarikat ve cemaat
örgütlenmesi de dahildir.

Nihayet yedincisi, onun bugün düzenin
en büyük bafla¤r›s›n› oluflturan Kürt sorunu
kapsam›nda sahip oldu¤u özel üstünlüktür.
Dinci parti Kürdistan’›n halen en büyük
partisidir, Kürt burjuvazisinin, toprak
sahiplerinin, afliret reislerinin, tarikat
fleflerinin önemli bir bölümü, Kürt büyük

burjuvazisinin ise hemen tümü bu partiyi
desteklemektedir ve onun saflar›nda
örgütlüdür. Bu bugünün koflullar›nda ve
Kürt sorunu çerçevesinde, dinci partiye
düzen içinde ayr› bir güç ve ayr›cal›k da
sa¤lamaktad›r. Kürt halk›n›n yeminli
düflmanlar› olan generaller bile halen bu
aç›dan dinci partiyi sorunun denetim alt›na
al›n›p bast›r›lmas›nda önemli bir olanak
olarak görmektedirler.

Bütün bu üstünlük, avantaj ve
olanaklar›n bileflkesi olarak ortaya ç›kan
çok önemli s›n›fsal, siyasal ve idari güç
dinci partiyi 22 Temmuz’dan beri daha atak
davranmaya, devleti ele geçirmek, toplumsal
ve kültürel yaflam› kendine göre yeniden
düzenlemek üzere bir dizi hamle yapmaya
yöneltmifltir. Bu çabalar onun al›fl›lm›fl
türden bir hükümet partisi olmaktan öteye
bir iktidar partisi olmaya ve öyle
davranmaya yönelmesi anlam›na
gelmektedir. Rejim krizini yaratan,
a¤›rlaflt›ran ve süreklilefltiren tam da bu
yönelifltir.

Çat›flman›n yeni aflamas›n›n anlam›
ve gözler önüne serdikleri

Bu yöneliflin bir yerde ayn› çapta bir
karfl› giriflime yolaçmas› kaç›n›lmazd› ve
kapatma davas› tam da bunun ifadesi
olmufltur. Bu da kendi yönünden son derece
cüretli bir giriflimdir ve dinci partinin
gösterdi¤i tepkiler bunu ayr›ca
do¤rulamaktad›r.

Kapatma davas›n›n esas› yönünden
siyasal bir giriflim oldu¤una kuflku yok.
Fakat zaten gitgide sertleflen çat›flman›n
taraflar yönünden hukukla yak›ndan uzaktan
bir alakas› da yok. Hukuk k›l›f› burada
meflruiyet kayg›s›ndan öte bir anlam
tafl›mamaktad›r ve çat›flman›n sertli¤i
ölçüsünde bu k›l›f› minareye uydurmak
olana¤› da art›k kalmam›flt›r, her iki taraf
yönünden de. Burjuva gericili¤inin sözde
laik cephesi 22 Temmuz’dan bugüne dinci
partiye siyaseten katlan›yordu, bugün ona
karfl› kapatma davas› da siyaseten aç›lm›fl
bulunmaktad›r.

Tersinden dinci parti de hukuksal de¤il
tümüyle siyasal bir zeminden kendini



savunmaktad›r (ve yandafl› medya bunu
tüm aç›kl›¤› ile de dile getirmektedir).
Kapatma davas›n› bloke etmeye yönelik
anayasa de¤iflikli¤i giriflimleri bunun
ifadesidir (sözde “hukuk”un kaba bir
siyasal müdahale ile zorlanmas›na çarp›c›
bir örnek). Ayn› flekilde son günlerin yeni
“Ergenekon Operasyonu” tümüyle siyasal
bir sald›r›d›r ve dinci partinin
pervas›zl›¤›n› oldu¤u kadar zay›fl›¤›n› da
gözler önüne sermifltir. Bir güç gösterisi
halinde gerçeklefltirilen ve dinci medyada
geleneksel düzen medyas›n› aratmayan
rezillikte bir cad› kazan› halinde kaynat›lan
bu operasyon, birkaç tan›nm›fl floven
“ulusal solcu”yu, ard›ndan ise tümüyle
Perinçekçi partiyi hedef alm›flt›r. Bu AKP
pay›na efle¤ini dö¤emeyenin semerini
dö¤mesinden baflka bir anlama
gelmemektedir iflin asl›nda. Zira Perinçekçi
parti ile Cumhuriyet gazetesi düzen içi
çat›flman›n odak de¤il fakat yaln›zca kenar
güçleridir, çat›flman›n sonucu üzerinde
esasa iliflkin bir etkide bulunma gücünden
ve olana¤›ndan da yoksundurlar. AKP’nin
kendisine cepheden yönelen bir kapatma
davas›na böyle yan güçler üzerinden yan›t
vermesi, bir yan›yla görünürdeki tüm
cüretine ra¤men gerçekte ihtiyatl›
davranmak zorunda oldu¤unun, öte yan›yla
da elde etti¤i tüm güce ra¤men bu gücün
hala da rejimin yerleflmifl dengeleri içinde
bir s›n›r› bulundu¤unun, dolay›s›yla
zay›fl›¤›n›n bir göstegesidir.

Zay›fl›k bundan da ibaret de¤ildir. Bu
operasyonun gerçeklefltirilmesi tarz› ve
özellikle de ona dinci ve AKP yanl›s›
bas›nda efllik eden kampanyan›n niteli¤i,
AKP’nin mayas›ndaki kirli, zorba ve her
türlü ahlaki de¤erden yoksun rezil yönü
gözler önüne sermifltir. Bu çerçevede pek
de hay›rl› bir geliflme olmufltur. AKP,
burjuva gericili¤inin etkili bir oda¤› olarak
kendi düzenini kurmak gayretindedir ve bu
u¤urda her yolu mübah görebilece¤ini
kan›tlam›fl durumdad›r.

Öte yandan çat›flman›n bu son evresi,
güçler dengesindeki belirli kaymalar› da
daha aç›k görülür hale getirmifltir.
Bunlardan ilki TÜS‹AD’›n tutumudur.
TÜS‹AD üzerine büyük gürültüler

kopar›lan ve emperyalist merkezlerde
an›nda tepkiye konu olan kapatma davas›na
biçimsel bir tepki vermekte bile gecikmifltir
ve kuflkusuz bu anlaml› davran›fl› nedensiz
de¤ildir. Öte yandan, halen TÜS‹AD’›n
medya alan›ndaki sözcüsü durumundaki
Ayd›n Do¤an grubu hem son “Ergenekon
Operasyon”una k›smen tutum alarak ve
hem de kapatma davas›n› bloke etmeye
yönelik anayasal düzenlemeleri “hukukla
oynama” sayarak, AKP’ye karfl› bir tutum
ortaya koymufltur.

Bu, icraat›n›n ilk befl y›la yaklaflan
döneminde AKP’nin hizmetinden tepe tepe
yararlanan ve büyük kârlar devfliren büyük
burjuvazinin bu geleneksel kesiminin
gelinen yerde dinci partinin devlete
egemen olma girifliminden art›k rahats›zl›k
duymaya bafllad›¤›n›n bir göstergesidir.
Sömürü ve sald›r› politikalar›n› hayata
geçirmek sözkonusu oldu¤unda AKP onlar
için hala da vazgeçilmezdir ve bugünün
koflullar›nda alternatifi de yoktur, bunu
yineliyoruz. Fakat onlar dinci partinin 22
Temmuz’dan beri sergiledi¤i giriflimlerden
de rahats›zd›rlar ve belli s›n›rlar› aflmamas›
gerekti¤i konusunda hassast›rlar. Bu
s›n›rlar›n afl›lmas›n›n, yarataca¤› öteki
sorunlar›n ötesinde, AKP’yi özel biçimde
arkalayan yeni yetme tekelci gruplara
sömürü ve ya¤mada özel avantajlar
kazand›raca¤›n›n ve kendi durumlar›n› ise
zora sokaca¤›n›n bilincindedirler. Halen de
çat›flan taraflar›n üzerinde durmaya,
taraflar› uzlaflmaya ve gerilimi yat›flt›rmaya
ça¤›rarak üst hakemlik konumun korumaya
çal›flsa da, gerçekte TÜS‹AD giderek bu
çat›flmaya belirli bir a¤›rl›k koymak
e¤ilimindedir. Dinci partinin pervas›zl›¤›
onu buna gitgide daha çok zorlamaktad›r.

Öteki bir geliflme ABD ile iliflkiler
üzerinden yans›yanlard›r. ABD
emperyalizmi halen dinci partiye sahip
ç›k›yor ve son kapatma hamlesi karfl›s›nda
ona aç›k biçimde destek veriyor. Bunun
gerisinde, dinci parti hükümetinin
emperyalist merkezlerin istemlerini
ikiletmemesinin ötesinde, flu dönem ABD
için en öncelikli olan baz› hassas
konularda onunla uyuma önem vermesi
vard›r. fiu s›ra bunlar›n bafl›nda ise

6  EK‹M  Sayı: 251



Afganistan’a asker gönderme sorunu var.
Afganistan’da ifllerin sarpa sarmas› ve ek
asker gönderememe sorununun halen
NATO bünyesinde önemli bir krize
dönüflmesi, konunun ABD için tafl›d›¤›
önemi göstermektedir. Kapatma davas›
sonras›nda ve Dick Cheny ziyareti
öncesinde, Genelkurmay’›n karfl›
aç›klamalar›na ra¤men hükümetin ek asker
gönderilebilece¤ini aç›klamas›, 5 Kas›m
mutabakat›n›n gere¤i oldu¤u kadar iç
çat›flman›n bu yeni hassas evresinde
emperyalist efendinin deste¤ini
güçlendirmeye yönelik bir ç›k›fl da
olmufltur. Nitekim etkili emperyalist bas›n
organlar›nda karfl›l›¤›n› bulmakta da
gecikmemifltir, kapatma davas›na karfl›
“baflyaz›lar” peflpefle yay›nlanm›flt›r. Ordu
flimdilik bunu “devlet politikas›”na
dayanarak savuflturmaya çal›flm›fl olsa da,
sorun halen ortada durmaktad›r. “Devlet
politikas›” Afganistan’a gönderilecek asker
karfl›l›¤›nda ABD’den Güney Kürdistan
konusunda daha aç›k bir taviz
gerektirmekte, fiyaskoya dönüflen
operasyonun da gösterdi¤i gibi ABD ise bu
konuda henüz beklenen düzeyde rahat
davranamamaktad›r. Hükümetin Afganistan
ç›k›fl›n›n zay›f yan› da bu olmufltur, fakat
sonuçta bu sorundan dinci parti kendince
yararlanm›fl, emperyalist merkezlerin
deste¤ini güçlendirmifltir. Ayr›ca kendileri
de ayn› emperyalist merkezlerin
denetiminde olan laik cehpeyi açmaza da
alm›flt›r.

Yeni “Ergenekon Operasyonu”nun salt
AB ve ABD karfl›t› ö¤elere yöneltilmesi
bir öteki açmaza alma takti¤i olarak
gerekli baflar›y› sa¤lam›flt›r. Zira hem
devlette yuvalanm›fl çetelere yönelme
aldat›c› söylemi ile karfl› taraf› zan alt›nda
b›rakm›fl, fakat hem de ifli anti-amerikan
bir çevreyle s›n›rlayarak hareketsiz
kalmas›n› sa¤lam›flt›r. Bu, haliyle
emperyalist merkezleri dinci parti lehine
ayr›ca memnun etmifltir. Olaylar›n seyrinin
de gösterdi¤i gibi son operasyon tümüyle
ABD ve AB karfl›t› çizgideki Perinçekçi
‹P’i vurmufltur ve “k›z›l elma” ittifak›n›n
baz› güçsüz bileflenleri d›fl›nda, iç
dalaflman›n öteki taraf› bunu hiç de sorun

etmemifl, dahas› sad›k amerikanc›lar olarak
bundan örtülü bir memniyet bile
duymufltur.

***
Durum halen budur ve flu son karfl›l›kl›

hamlelerinin akibetine göre çat›flma yeni
biçimler içinde sürecektir. Bugünkü
koflullarda çat›flmay› daha belirgin biçimde
yat›flt›rabilecek en etkili geliflme, dinci
partinin geri çekilmesi ve ilk befl y›ll›k
icraat› s›ras›nda oldu¤u gibi belli s›n›rlar›
aflmamas› olabilir ancak (ki bu ona an›nda
TÜS‹AD’›n tam deste¤ini kazand›racakt›r).
Dinci partinin iflinin bir baflka biçim içinde
zamanla bitirilmesi anlam›na gelecek bu
türden bir geri çekilme ise halen çok
olanakl› görünmemektedir.

‹ç dalaflman›n sosyal mücadeleye etkisi
ve devrimci s›n›f çizgisi

S›n›f ve kitle mücadelesinin zay›f,
devrimci hareketin etkisiz oldu¤u bir
aflamada burjuva gericili¤i içindeki bu
türden bir çat›flman›n sosyal mücadeleye
etkisi haliyle büyük ölçüde negatif
olmaktad›r. Oysa farkl› koflullarda bu
durum rejim bunal›m›n› derinlefltirmenin
önemli bir olana¤› olabilirdi. Halen,
yaflanan çat›flma rejimi, onun baflta
parlamento, yarg› ve ordu olmak üzere
temel kurumlar›n› kendi içinde ne denli
itibardan düflürüp y›prat›rsa y›prats›n,
sonuçta emekçi kitleler aldat›c›
argümanlarla bu çat›flman›n bir biçimde
taraf› haline getirilebilmekte, böylece
sosyal mücadeleye ket vurulabilmektedir.
Son çat›flman›n son y›llar›n en önemli iflçi-
emekçi eylemleri ç›k›fl›n›n üzerine gelmesi
ve onu bir süreli¤ine de olsa h›zla
gündemin d›fl›na itmesi, bunu çok somut
olarak ayr›ca göstermektedir. Ayn› flekilde
son y›llar›n en dirençli, militan, genifl
kat›l›ml› ve içeri¤i yönünden de anlaml›
Newroz ç›k›fl›, bunun rejimi zorlayacak
politik etkisi, önemli ölçüde gericili¤in iç
didiflmesinin gölgesinde kalabilmifl, böylece
yaratabilece¤i politik etkiyi
s›n›rlayabilmifltir.

Yine de s›n›f ve kitle hareketinde son
aylar›n birbirini izleyen olumlu ç›k›fllar,
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özellikle iflçi s›n›f› içinde belirtileri gitgide
artan ve umut vaadeden hareketlenmeler,
rejim içi çat›flman›n emekçilerin bilincinde
yaratt›¤› tozu duman› da¤›tman›n, rejim
zaafiyeti ortam›nda kitle hareketine daha
etkili ç›k›fllar yapt›rabilmenin temel
önemde bir olana¤› olarak duruyor
önümüzde. Çat›flmal› ortam›n k›z›flt›¤› bir
aflamada, hükümetin kitle hareketinin güçlü
ç›k›fl›n› hesaba katmak ve elbette bir gerici
manevra olarak sosyal güvenlik konulu son
sald›r› yasas›n› bir süreli¤ine geri çekmek
zorunda kalmas› da kendi s›n›rlar› içinde
buna bir göstergedir.

Tüm bu olanaklar› devrimci bir
zeminde ve yönde de¤erlendirebilmenin
temel koflulu, düzen içi çat›flman›n tümüyle
üstünde ve karfl›s›nda bir devrimci konum
ve tutum içinde olabilmektir.

fiaflmaz biçimde devrim hedefine dayal›
bir devrimci stratejik çizgiye sahip olman›n
ötesinde, bunun bugün için temel önemde
baz› taktik gerekleri var. Bunlar›n
bafll›calar›n› flöyle s›ralamak mümkün.

‹lkin, çat›flman›n yaratt›¤› toza dumana
ra¤men ve bunun tuza¤›na düflmeksizin
devrimci s›n›f mücadelesinin asli
gündemleri üzerinde yo¤unlaflmak, bunlar›
öne ç›karmak ve böylece emekçilerin
dikkatlerini kendi asli sorunlar› ve ç›karlar›
üzerinde toplamakt›r. Kendi gündemlerinin
gericili¤in iç çat›flmas›n›n gölgesinde
kalmas›n› engelleyebilmek, içinden
geçmekte oldu¤umuz evrede ilerici-
devrimci hareketin en önemli taktik
baflar›s› olacakt›r.

‹kinci olarak, bu çat›flmada taraflardan
birinden birine hiçbir biçimde herhangi bir
olumlu misyon atfetmekten, bunun sonucu
olarak taraflardan birine karfl› flu veya bu
biçimde ya da ölçüde hay›rhah bir zay›fl›k
sergilemekten özenle kaç›nmakt›r.
Önümüzdeki çat›flma iflbirlikçi büyük
burjuvazinin iki kli¤i aras›nda geçmektedir.
Taraflar ayn› ölçüde eme¤e ve özgürlü¤e
düflmand›rlar, ayn› ölçüde emperyalizmin
ve siyonizmin hizmetindedirler, ayn› ölçüde
devrimin ve sosyalizmin yeminli
düflman›d›rlar. Tüm kanatlar›yla burjuva
gericili¤i bu çat›flman›n en sert anlar›nda
bile iflçi s›n›f›na, emekçilere ve Kürt

halk›na yönelik sald›r›lar›n› kesintisiz olarak
sürdürmekte, dahas› iç çat›flman›n tozu
duman›na ra¤men bu konuda aç›ktan ya da
örtülü olarak dayan›flma içinde hareket
etmektedirler. Devrimci tutum bu
çat›flman›n üstünde ve tam karfl›s›nda
olmak, çat›flmadan devrimci amaçlarla
yararlanmak, ama bunu hiçbir biçimde
çat›flan taraflardan birinden birine karfl› en
ufak bir zay›fl›k ya da hay›rhah tutum
sergilemeden yapabilmektir.

Üçüncüsü, çat›flman›n taraflar›n›n
emekçileri yanlar›na çekmek üzere
kulland›klar› sahte argümanlar›n yine
emekçiler içinde etkili bir teflhirini yapmak,
bunu genel devrimci siyasal çal›flman›n
kendili¤inden etkilerine b›rakmaks›z›n özel
bir kayg› ve ifl haline getirebilmektir. Bu
çerçevede, örne¤in özgürlükler alan›n›
gelifltirmek ya da devleti çetelerden
ar›nd›rmak aldatmacas›na karfl› dinci
partinin ya da ça¤dafl ilerici de¤erlerin ve
laikli¤in savunuculu¤u aldatmacas›na karfl›
amerikanc› generallar etraf›nda saf
tutanlar›n maskesini indirmek büyük önem
tafl›maktad›r.

Dördüncüsü, bu çabay› daha etkili
k›labilmek için, bugün burjuva gericili¤inin
çat›flan kliklerinin karfl›l›kl› olarak istismar
etti¤i konularda devrimci program›n kendi
taleplerini öne ç›karmak ve etkili bir
ajitasyonun konusu haline getirmek gerekir.

Örne¤in özgürlükleri geniflletmek ad›
alt›nda dinsel gericili¤e yeni alanlar açmak
için gündeme getirilen gerici giriflimlerin
karfl›s›na, “S›n›rs›z söz, bas›n, örgütlenme,
gösteri ve toplanma özgürlü¤ü!”,
“S›k›yönetim, Ola¤anüstü Hal, Anti-terör,
‹ller ‹daresi vb. tüm faflist yasalar›n iptal
edilsin!”, “Tüm çal›flanlar için grevli ve
toplusözleflmeli sendika hakk›!”, “‹nkar ve
imhaya son! Kürt halk›na özgürlük!”,
istemleriyle ç›k›lmal›d›r. Dinci partinin
devleti çetelerden ar›nd›rmak aldatmacas›n›n
karfl›s›na “Aç›k-gizli tüm faflist-militarist
örgütlenmelerin da¤›t›ls›n!” fliar› ile
ç›k›lmal› ve bu çerçevede devletin tam
kalbinde duran amerikanc›-natocu
kontrgerilla örgütü ile J‹TEM çetesi özel
bir hedef haline getirilmelidir. Ayn› flekilde
kendini ça¤dafl ilerici de¤erlerin temsilci ve
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laikli¤in bekçisi olarak sunan burjuva
gericilik oda¤›n›n karfl›s›na temel
demokratik istemlerin yan›s›ra özellikle
laiklik konusunda gerçek devrimci-
demokratik istemlerle ç›k›labilmelidir.
Gerçek bir “inanç ve vicdan özgürlü¤ü!”
isteminin yan›s›ra, laiklik konusunda flu
temel demokratik istemler ileri
sürülmelidir: “Din ve devlet iflleri tam
olarak ayr›ls›n!”, “Diyanet Teflkilat›
da¤›t›ls›n!”, “Devletin dinsel kurumlara her
türlü yard›m›na son verilsin!”, “Gericilik
yuvas› tarikatlar ve cemaatler da¤›t›ls›n!”,
“Her türden mezhepsel ayr›cal›klara ve
bask›lara son verilsin!” vb.

Beflincisi, tam da burjuva gericili¤inin
iç çat›flmas›n›n alevlendi¤i bir evrede
ilerici-devrimci güç ve eylem birli¤ini her
zamankinden daha çok önemsemek, daha
güçlü tutmakt›r. Bu, bugünkü koflullarda
taktik devrimci görevlerin az-çok baflar›yla
üstesinde gelebilmenin zorunlu
koflullar›ndan biridir. Son geliflmelerin
bas›nc›yla da olsa Kürt hareketinin bir
süredir sergiledi¤i olumlu e¤ilim de bu
çerçevede önemli bir imkand›r.

Öte yandan, burjuva gericili¤inin iç
çat›flmas›ndan da yararlanarak devrimci
alternatifi gerçekten güçlendirebilmek için
bu çat›flman›n taraflar›na bak›flta do¤rudan
ya da dolayl› olarak herhangi bir zaafa
düflmemek özel bir önem tafl›maktad›r.
Yaz›k ki solun baz› kesimleri bu aç›dan
halen belli zaaflar içindedirler. Laikli¤in
savunusu ad›na burjuva gericili¤inin bir
kesimiyle belli-belirsiz flörte e¤ilim
duyanlar oldu¤u gibi, özgürlükleri
savunmak ad›na örne¤in türban sorununda
dinci gericili¤in yede¤ine düflebilenler de
olmaktad›r. Kürt hareketi ise, soruna salt
ulusal sorun üzerinden bakman›n getirdi¤i
bir tek yanl›l›k ve faydac›l›kla, bu aç›dan
daha belirgin bir zaafiyetin temsilcisidir ve
gücü ölçüsünde bunun solun bir kesimi
içinde yay›lmas›n›n kayna¤›d›r da.

Solun farkl› kesimlerinde kendini farkl›
biçimler içinde gösteren bu türden ilkesiz-
oportünist e¤ilimlere karfl› sistemli bir
mücadele, dönemin devrimci görevlerini
devrimci bir çizgide omuzlayabilmenin ve
burjuva gericili¤inin iç çat›flmas›ndan

devrimci amaçlarla yararlanabilmenin bir
baflka zorunlu kofluludur.

Bütün bunlara, gerçekte temel önemde
teorik-stratejik bir anlam› ve önemi olan,
ama tam da bu nedenle bunu her taktik
evrede de tüm yak›c›l›¤› ile hissetiren son
bir nokta eklenebilir. Halen Türkiye’de
gittikçe a¤›rlaflmakta olan bir rejim krizi
var ve bunun üzerine her an dünyadaki
muhtemel çöküntünün de bir uzant›s›
olarak a¤›r bir ekonomik krizin binmesi
beklenmektedir. Nitekim tam da bu nedenle
devrimci ve reformist kanatlar›yla Türkiye
solunda da flu s›ra kriz üzerine tart›flmalar
öne ç›kmaktad›r. Krize devrimci haz›rl›¤›n
belirleyici önemde bir yan› devrimci pro-
gram ve strateji sorunuysa, öteki bir yan›
devrimci s›n›fsal dayanak sorunudur. Biz
ise iflte sorunun bu ikinci yönüyle ilgiliyiz
flu an. S›n›f› d›fl› ya da küçük-burjuva
gelenekleri genetik denecek ölçüde güçlü
Türkiye solu, rejim krizinin ya da
kapitalist iktisadi krizin karfl›s›na ancak
s›n›fsal bir dayanak ile ç›k›labilece¤ini, bu
olmad›¤› sürece en zor, en bunal›ml›
dönemlerinde bile rejimin k›l›na bile
dokunulamayaca¤›n› art›k anlamak
zorundad›r. Bugünün Türkiye’sinde bu
s›n›fsal dayanak temelde ve esas olarak
iflçi s›n›f›d›r. Emekçilerin tüm öteki
kesimlerini az çok baflar›l› bir biçimde
mücadeleye çekmek, devrimci bir çizgide
yönlendirebilmek için bile bu s›n›fa
dayanmak olmazsa olmaz kofluldur.
Krizlerin gelip çatt›¤› evre bunun için
gerçekte çok geç bir aflama olsa bile
devrim ve krize devrimci bir alternatif
gelifltirme iddias›nda az-çok ciddi her
devrimci ak›m eldeki güç ve imkanlar›n›n
ifade uygunsa onda dokuzuyla mutlaka
s›n›f çal›flmas›na yüklenmek zorundad›r. Bu
yap›lmad›¤› sürece krize devrimci haz›rl›k
üzerine edilen her söz bofl ve maddi
karfl›l›¤› olmayan bir söylemden öteye
gidemeyecektir. Krizleriyle devrevi olarak
tarihsel iflas›n› da ilan eden kapitalist
düzenin ve burjuva s›n›f›n›n karfl›s›nda
de¤il zafer kazanmak bir parça varl›k
gösterebilmek bile ancak bu alandaki
baflar›yla orant›l› olabilecektir.

EK‹M
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TK‹P II. Kongresi kapan›fl konuflmas›...

Devrimci çizgi, devrimci
örgüt, devrimci s›n›f...
(TK‹P II. Kongresi’nin kapan›fl konuflmas›n›n kay›tlar› konuflmay› yapan Cihan yoldafl

taraf›ndan elden geçirilmifl, partiyi ya da örgüt güvenli¤ini ilgilendiren özel bölümlerden
ar›nd›r›lm›fl ve ara bafll›klarla düzenlenmifltir...)

‹ki haftay› aflan yo¤un bir çal›flman›n
sonuna gelmifl bulunuyoruz. Çal›flmam›z›n
toplam› üzerinden toparlay›c› bir konuflma
yapmak iyi olurdu, fakat bunun için hem
yeterli zaman ve hem de benim yeterli
haz›rl›¤›m yok. Bu nedenle zaman›m›z›n
s›n›rlar›n› da gözeterek önemli gördü¤üm baz›
sorunlar üzerinde duraca¤›m, bu arada
muhtemelen baz› fleyleri de yinelemek
zorunda kalaca¤›m.

Parti, parti örgütü ve kongreler

Dün de üzerinde durdu¤um bir noktadan
bafllamak istiyorum. Kongre ya da
konferanslara gere¤inden fazla bir anlam ve
misyon yüklemekten kaç›nmak, bunlar›
herfleyi adeta sihirli bir de¤nek gibi çözebilen
platformlar olarak görmemek gerekir. Parti
kongrelerinin düzeyini ve çözüm gücünü
sözkonusu partinin kendi ola¤an düzeyinden
ve sorunlar› çözme yetene¤inden ayr›
düflünebilmek olana¤› yoktur. E¤er parti
örgütü az çok sa¤lam bir yap›ya oturmuflsa,
e¤er devrimci, canl›, iyi iflleyen bir parti içi
yaflam varsa, tam da bu sayede kongrelere
haz›rl›kl› ve örgütlü tart›flma süreçleri
üzerinden gidilebiliyorsa, bu durumda
kongrelerden, bu haz›rl›k ve tart›flma
süreçlerinin de olgunlaflt›rd›¤› daha ileri ve
çözücü sonuçlarla ç›kmak kuflkusuz
mümkündür. Bu durumda kongreler
kendilerinden beklenini asgari ölçüde
gerçeklefltirebilirler. Fakat e¤er parti yaflam›
zaafiyet içindeyse, sorunlar› her bir aflamada
çözmek ve böylece ilerlemek baflar›s›
gösterilemiyorsa, sorunlar sürekli bir biçimde
biriktirilip erteleniyorsa, bu durumda kongre
ya da konferanslar kendi bafllar›na hiç de tüm

dü¤ümleri çözen, birikmifl sorunlar› halleden
ve partinin önünü pürüzsüzce açan
platformlar olamazlar. Bu tür bir platformalar
parti yaflam› ve iflleyiflinin bir parças› ve
organik bir uzant›s›d›rlar, baflar› ve
verimlilikleri temsil ettikleri örgütün genel
durumundan ayr› düflünülemez, bunu hep
ak›lda tutmak gerekir.

Parti II. Kongre’sinin toplanma tarihinde
bizi aflan nedenlerle yaflanan kaymalar ve
bunun yolaçt›¤› belirsizlikler, kongreye iyi bir
haz›rl›k sürecini belli bak›mlardan zaafa
u¤ratt›, bunun üzerinde gere¤ince duruldu
tart›flmalarda. Konunun bafllang›çta kongre
gündemine iliflkin kapsaml› bir
gerekçelendirme ile ortaya konulmas›, parti
tüzü¤üne de uygun güçlü ve isabetli bir
ad›md›. Bu ad›m daha o ilk aflamada
kongrenin ana gündemlerine iliflkin bir dizi
özel görevlendirme ile de birlefltirilmiflti.
Bütün bunlar ön haz›rl›k sürecinin
yo¤unlaflt›r›lm›fl bir çal›flma olarak
gerçekleflmesini hedefliyordu. Ama toplanma
tarihine iliflkin olarak birbirini izleyen
ertelemeler ve bunun yaratt›¤› belirsizlikler,
arzulanan yo¤unlaflmay› zaman içinde yaz›k
ki zora soktu.

Parti örgütünden gelen ve durumu iyi
bilen delege yoldafllar olarak bunun
nedenlerini, buradaki güçlükleri anlayacak
durumdas›n›z hepiniz, bu nedenle bu konuda
sözü uzatm›yorum. Bundan gelecek için
ç›karaca¤›m›z baz› önemli dersler var, bunlar›
bundan böyle belli bir düzenlilik içinde
gerçekeleflece¤ini umdu¤umuz yeni parti
kongreleri çerçevesinde önemle
de¤erlendirebilmek durumunday›z. II.
Kongre’nin biraz sanc›l› yaflanan (bununla
ertelemeleri ve toplamda önemli bir süreyi
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bulan gecikmeyi kastediyorum) sürecinin bize
çok fley ö¤retti¤ine, epey bir deneyimle
birlikte belli önemli olanaklar ve yetenekler
kazand›rd›¤›na da kuflku yok. Bu geçmifle
dönük kay›plar›m›z›n gelece¤e yönelik en
önemli kazan›m› olmufltur bir bak›ma.

II. Parti Kongresi bir ön birikim
üzerinde yükseliyor

Öte yandan II. Parti Kongresi’ne önemli
bir ön birikimle geldi¤imizi, sorunlar›m›z› da
bu birikim üzerinden tart›flt›¤›m›z›, baz›
fleyleri çok fazla tart›flma ihtiyac›
duymamam›z›n gerisinde de tam da bu
konularda belli bir aç›kl›¤a sahip olmam›z›n
önemli bir pay› oldu¤unu unutmamak gerekir.
Zaman›nda kongre gündemi üzerinden ortaya
konulan bir dizi önemli sorun, kuflkusuz
kongrenin toplanmas› gecikti diye rafa
kald›r›lacak de¤ildi. Tersine, bunlara iliflkin
olarak gecikme süreci içinde önemli baz›
de¤erlendirmeler ve aç›l›mlar yap›ld›, bunlar
partinin siyasal ve örgütsel yaflam›na
uygulanmaya çal›fl›ld›. Devrimci bir partinin
yaflam› canl›, dinamik bir süreçtir, oluflan
sorunlara zaman›nda ve çözücü müdahaleler
gerektirir, bunun için özellikle kongre ya da
konferanslar›n toplanmas›n› beklemek akla
uygun bir davran›fl de¤ildir. Ve kuflkusuz, her
konuda olmasa da bir dizi konuda bu bizde
de böyle yaflanm›flt›r, saptanan sorunlara
çözümler aranm›fl, t›kan›kl›klara
müdahalelerde bulunulmufltur yaflanan
gecikme süreci içinde.

II. Kongremizin çal›flmas› da iflte bu
birikimin üzerine gelmifltir, ondan
beslenmifltir ve onu daha ileri bir düzeyde
tafl›may› hedeflemifltir. Sonucun asgari s›n›rlar
içinde bir baflar›y› ifade etti¤ine kuflku yok.
Çal›flma gündemini oluflturan çeflitli sorunlar
belli s›n›rlar içerisinde irdelenmifltir, bir dizi
konuda önemli belirlemeler yap›lm›fl, yeni
aç›kl›klar sa¤lanm›flt›r. Bunlardan
yararlan›larak sorunlar›m›z›n özü, esas› ve
çözümleri daha aç›k ve kuvvetli bir biçimde
kongre belgelerinde ortaya konulacakt›r. Bu
çerçevede kongremiz ifllevini esas› yönünden
yerine getirmifltir. Yetersizlikleri kongre
sonras› süreçte, bir sonraki kongreye uzanan
dönem içerisinde kuflkusuz giderilecektir.
Sonuçta bizim kesintisiz bir politik-örgütsel
yaflam›m›z var ve sorunlar›m›zla sürekli

u¤raflmam›z bu yaflam›n bir parças›d›r.
Kongremizin saptad›¤› sorunlara iliflkin
kapsaml› tart›flmalar› var, bu tart›flmalarda
ortaya ç›km›fl belli yaklafl›mlar ve sonuçlar
var. Bunlar› partiye tafl›mak, bunlar›n ›fl›¤›nda
politik ve örgütsel sorunlar›m›za planl›
müdahalelerde bulunmak, bu çerçevede partiyi
her alanda güçlendirmek sorumlulu¤u ile
yüzyüzeyiz flimdi. Kuflkusuz bunun gerekleri
yerine getirilecektir. Bu böyleyse e¤er,
kongremizin asgari s›n›rlar içerisinde kendi
ifllevini yerine getirdi¤ini de söyleyebiliriz.

Kongreden yans›yan tart›flma ve çözüm
üretme düzeyi önemlidir. Bunu hiç de
kongremizi onore etmek için söylemiyorum.
Sonuçta ben bafl›ndan itibaren partinin
içindeyim, her aflamadaki düzeyin ve
birikimin dolays›z tan›¤›y›m. K›yaslamak
kuflkusuz gerekli de¤il, zira her dönem kendi
rolünü oynam›flt›r, her üst platform kendi
aç›s›ndan ortaya bir düzey koymufltur. Her
birinin ifllevi ve dolay›s›yla baflar›s› kendine
göredir. Burada önemli olan, II. Parti
Kongresi’nin de kendi rolünü asgari bir
baflar› ile yerine getirdi¤ini aç›kl›kla
saptamakt›r.

I. Parti Kongresi bir kurulufl kongresi idi
ve bu onun esas misyonunu belirlemiflti. Bu
kongrede parti program›, tüzü¤ü, ilkesel
yaklafl›mlar› ve temel politikalar› ortaya
konulmufl, parti ilan edilmifl, böylece dostun
düflman›n gözleri önünde yükseklere bir
bayrak çekilmiflti. Bunlar tarihsel önemde
ad›m ve baflar›lard›r kuflkusuz, ama sözkonusu
olan bir kurulufl kongresi oldu¤u için bu
böyledir. Ama biz bir kurulufl kongresinde
de¤il, onu izleyen daha ola¤an bir
kongredeyiz. II. Kongre’nin gündemi
farkl›d›r, zira onun topland›¤› evrede partinin
sorunu ve ihtiyac› farkl›d›r. Dolay›s›yla
ortaya koyaca¤› performans›n anlam› ve
kapsam› da farkl› olacakt›r. Buna, daha en
bafltan, kongre gündemine iliflkin MK
gerekçelendirmesinde de bütün aç›kl›¤› ile
iflaret edilmifltir. II. Kongre bir program ve
tüzük kongresi idi, oysa II. Kongre partinin
politik ve örgütsel çal›flmas›n›n çeflitli
sorunlar› üzerinde yükselecektir, bu anlamda
o ifade uygunsa bir taktik ve örgüt kongresi
olacakt›r, denilmifltir. Politika ve örgüt
alan›nda ciddi yetersizliklerimizin ve baz›
zaafiyetlerimizin oldu¤una iflaret edilmifl, II.
Parti Kongresi’nin buna yönelik sorunlar



12  EK‹M  Sayı: 251

üzerinde yo¤unlaflacak ve bu konularda
partinin önünü açacak bir kongre olaca¤›na
iflaret edilmifltir. (Bkz. Partimizin II.
Kongre’sinin toplanmas› üzerine..., Ekim,
Say›: 249, Aral›k 2007 -Red.)

Kongremiz bunu esas› yönünden baflarm›fl
bulunmaktad›r. II. Kongre iki haftay› aflan
(ön çal›flmas› ile üç haftay› bulan) yo¤un bir
çal›flma ile bir dizi konuda
de¤erlendirmelerini yapm›fl, her bir konuda
sözünü söylemifltir. Bundan ötesi bundan
sonras›n›n, as›l olarak prati¤in sorunudur.
Demek istiyorum ki bundan böyle sorun,
kongre de¤erlendirmelerini hayata geçirmektir.
Sonucu tayin edecek, kongre çal›flmas›n›n
sonuçlar›n› ete kemi¤e büründürecek olan da
budur.

Kongre sonuçlar› üzerinden partiyi ileriye
tafl›mak sorumlulu¤u hepimizindir

Kongre gündemini gerekçelendiren temel
belgedeki “Taktik kongresi” tan›m› baz›
bak›mlardan yan›lt›c› olabilir. Bunun tabii ki
temelde bir politika boyutu vard›r ve bu
temel önemdedir. ‹lgili metinde de buna
iflaret edilmektedir. Türkiye’nin zor bir
dönemeçten geçmekte oldu¤u, dünyada 11
Eylül ile bafllayan yeni sürecin iflimizi her
bak›mdan daha da zorlaflt›rd›¤›, de¤il Türkiye
gibi ülkeler burjuva demokrasisine dayal›
bat›l› ülkelerde bile polis rejimine geçilmekte
oldu¤u, dünyada yeni bir buhranlar ve
savafllar dönemine girildi¤i vurgulanmakta,
tüm bunlar›n, özellikle de Türkiye’yi kuflatan
kriz bölgesinin Türkiye’nin iç ve d›fl
politikas›na muhtemel etkilerinin önemine
iflaret edilmektedir. Elbette ki bu aç›dan
politik de¤erlendirmeler önemlidir. Olaylar›n
gidiflat›n› do¤ru de¤erlendirebilmek ve yak›n
gelece¤i kestirebilmek, böylece önünü iyi
kötü görebilmek sürece do¤ru haz›rlanabilmek
bak›m›ndan hayati önemdedir ve tüm bunlar
da “taktik” kavram› kapsam›ndad›r.

Ama partinin takti¤i yaln›zca politik
süreçlerin do¤ru anlafl›lmas› ve bu çerçevede
politik tutum ve görevlerin isabetle
saptanmas›na indirgenmemelidir. Program›m›z›
aç›n›z, “Stratejik ve Taktik ‹lkeler” bölümüne
bak›n›z; sendikalara karfl› tutum,
parlamentoya karfl› tutum, devrimci fliddetin
ele al›n›fl›, muhalif siyasal ak›mlara karfl›
tutum, vb., bunlar hep ilkesel ve pratik

yönleriyle takti¤in konusudur. Kongremiz bu
aç›dan çok genifl bir sorunlar demetini ele
alm›flt›r. S›n›f içinde, gençlik içinde, emekçi
kad›nlar çal›flmas›nda izlenecek yol ve
yöntemler, kullan›lacak araçlar, al›nacak
tutumlar vb., vb., üzerine tüm tart›flmalar›m›z
partinin taktik hatt› kapsam›ndad›r. Bu
kapsamda da epeyce konu ele al›p tart›flt›k,
çözümler ve tutumlar saptad›k. Önemli olan,
bunlar› süzülmüfl sonuçlar olarak kuvvetli bir
biçimde sistematize edebilmektir. Nitekim
kongre kararlar›, belki politik
de¤erlendirmeler bölümü hariç, esas›
yönünden bu formda haz›rlanacakt›r.

(...)
Biz bir partiyiz, bir tüzü¤ümüz, görev ve

yetkileri tan›mlanm›fl örgütsel kurumlar›m›z,
buna dayal› bir iflleyiflimiz var. Bu aç›dan
kongrede aç›¤a ç›km›fl iradeyi hayata geçirme
görev ve sorumlulu¤u tabii ki en baflta yeni
seçilmifl bulunan Merkez Komitesi’nindir.
Bunu gözden kaç›rmamak kayd›yla yine de
tüm kongre delegeleri kongre iradesini kongre
sonras›nda uygulamak konusunda Merkez
Komitesi kadar bir sorumlulukla ele almakla
yükümlüdürler. Bu aç›dan kongremizin bu
bileflimini Merkez Komitesinin fiilen
geniflletilmifl biçimi olarak da düflünmekte bir
sak›nca yoktur. Bununla sorumluluk
hepimizindir, demek istiyorum. Partiyi ortak
eme¤imizle, inad›m›zla ve direncimizle
buraya kadar getirdik. fiimdi sorunlar›yla
u¤raflarak daha ileriye götürmek hedefimiz
var ve bunu baflarmak hepimizin ortak
sorumlulu¤udur. Yetkiden, konumdan,
statüden ba¤›ms›z olarak bu böyledir. Bu asla
partinin iflleyiflini ya da kurumlaflmas›n› bofla
ç›karan bir fley de¤ildir, ama iflin özüne
iliflkindir ve kurumsal iflleyiflin sa¤l›kl› ve
baflar›l› seyri de iflin özünde buna ba¤l›d›r.
Partinin hepimizin ortak eme¤inin ürünü
oldu¤u duygu ve bilincini partide
köklefltirmek gereklidir ve bu san›ld›¤›ndan
da önemlidir. Bu, gerçekten devrimci s›n›f›n
partisi haline gelmekte oldu¤umuz anlam›na
gelecektir.  (...)

S›n›fla devrimci birleflme ve mezhepçi
sol gelenek

S›n›f çal›flmam›z›n çok yönlü sorunlar›n›
de¤erlendirirken s›n›fla devrimci birleflmenin
ilkesel ve stratejik önemi üzerinde yeterince
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durduk. Kifli olarak bu sorunu çok
önemsiyorum; bu Marksizmin alfebesidir
fakat yaz›k ki Türkiye solunun özellikle de
devrimci kanad›nda bafl›ndan beri ve hala da
hiçbir biçimde anlafl›lamam›flt›r. Say›s›z
grubun ortak kimli¤ini oluflturan ve hala da
›srarla korunan o halkç› demokratizmin
gerisinde tam da bu var. Sol hareketimiz
halihaz›rda s›n›f d›fl›d›r ve yaflad›¤› tüm
sorunlar›n temelinde ideolojik zaafiyetle
birlikte bu vard›r. Kald› ki bunlar› birbirinden
ay›rman›n olana¤› da yoktur zaten, zira
bunlar ayn› gerçe¤in teorik ve pratik
yönleridir. Halkç› anlay›fl›n pratik sonucu ya
küçük-burjuva katmanlara dayanmakt›r ya da
ifadenin genifl anlam›nda s›n›f d›fl›l›kt›r. Art›k
Türkiye’de dayan›labilecek dinamik bir
küçük-burjuva katman da kalmad›¤› için
bugünkü sonuç basitçe s›n›f d›fl›l›kt›r ve solda
gitgide güçlenen ilkel mezhepçi e¤ilimlerin
temeli de gelinen yerde budur. Devrimci bir
çizgide s›n›f zeminine oturman›n, devrimci
s›n›f› temsil edebilir bir parti haline
gelebilmenin o büyük tarihsel ve siyasal
anlam›na ve önemin de ben bunun için döne
döne iflaret ediyorum. Bu oldu, oldu! Yoksa
siyasal mücadele ad› alt›na yap›lanlar,
mezhepleflmifl küçük gruplar›n sonuçsuz
didinmelerinden ve en iyi durumda devletle
k›s›r kalmaya mahkum didiflmelerinden öteye
geçemeyecektir.

Bafllang›çta marksist bir hareketin s›n›f
hareketiyle birleflememesinin bir mant›¤›
vard›r kuflkusuz. Sonuçta bu bir tarihi süreç
gerektirir ve bu sürecin ne kadar zaman
alaca¤› içinden geçilmekte olan tarihsel-
toplumsal koflullar taraf›ndan belirlenir. Ülke
olur, 20. yüzy›la girmekte olan Çarl›k
Rusyas› gibi, 8-10 y›l gibi nispeten k›sa
sürebilir bu; ülke olur ‘60’lar sonras› Türkiye
gibi, aradan 40 kusür y›l geçer, bu sorun
hala da çözülmemifl olarak kal›r. Ama
sonuçta bu gerçekleflmedi¤i sürece de s›n›flar
mücadelesinde etkili bir rol oynama flans›
olmaz, olamaz. E¤er marksistseniz bu kesin
olarak böyledir ve sizin için bunun
anlafl›lmas›nda bir güçlük yoktur, zira bu
bilimin (daha somut olarak Marksizmin) ve
tarihin en temel gerçe¤idir.

Lenin’in önemle iflaret etti¤i gibi burada
sorun gerçekte iki yönlüdür; s›n›f
hareketinden kopuk bir sosyalist hareketin
durumu ve akibeti ile sosyalist hareketten

kopuk bir s›n›f hareketinin durumu ve akibeti
ile ilgilidir. Son 40 y›l›n Türkiye’si bize bu
iki yönlü kopuklu¤un sonuçlar›n› tüm aç›kl›¤›
ile sunmaktad›r. Bunun için bir yandan s›n›f
hareketinin durumuna, öte yandan 40 y›ld›r
sosyalizm ve s›n›f hareketi ad›na ortaya
ç›km›fl bulunan geleneksel sol ak›mlar›n
akibetine bakmak yeterlidir. Herfleyin bafl›
soruna iliflkin do¤ru teorik perspektiftir ve
halkç›l›¤›n kör etti¤i gözlerin ony›llard›r iflin
lafz›nda de¤il ama özünde göremedi¤i de
budur. Laf›zdan öteye bir kavray›fl, siyaset
sahnesine ç›k›ld›¤› andan itibaren s›n›f
hareketiyle devrimci birleflmeye yönelik bir
pratik kararl›l›k olarak koyar kendini ortaya.
Oysa geleneksel hareketimizde olmayan da
tam da budur. Bu hareketten devrimci bir
kopma olarak ortaya ç›k›fl›n ürünü olan
TK‹P’yi tüm ötekilerden ay›ran en temel
davran›fl çizgilerinden biri de budur.
Bolflevizm tarihte, sosyalizm ve s›n›f
hareketinin devrimci birli¤i sorununu
baflar›yla çözen ve bunu da baflar›l› bir
devrimle taçland›ran örnek bir harekettir.
Fakat bunun hiç de bir rastlant› olmad›¤›n›
bize, öteki birçok fleyin yan›s›ra, daha en
bafltan partiyi sosyalizm ile s›n›f hareketinin
birli¤i olarak ele alan sa¤lam marksist
perspektif ve buna efllik eden kararl› s›n›f
yönelimi göstermektedir. Iskra’n›n ilk
say›s›n›n baflyaz›s› tam da bu konu eksenine
oturmaktad›r ve Lenin, net sözlerle, partiyi
sosyalizm ve s›n›f hareketinin birli¤i olarak
tan›mlam›fl ve bu birleflmeyi sa¤layamam›fl
bir sosyalist hareket ile s›n›f hareketini
bekleyen akibetlere iflaret etmifltir. Bu
birleflmenin sa¤lanamad›¤› Türkiye’de bunun
sosyalizm ad›na hareket eden ve hala da bir
biçimde yaflamay› baflaran küçük-burjuva
ak›mlara haz›rlad›¤› akibet, bozulma,
ciddiyetini ve inand›r›c›l›¤›n› yitirme ve
dahas› tam bir mezhepleflme olmufltur. Bugün
devrimci ya da reformist geleneksel küçük-
burjuva sol ak›mlar›n en göze batan özelli¤i
budur, bozulmayla iç içe bir mezhepleflmedir.

Mezhepler döneminin sonu için devrimci
s›n›f hareketi!

Bu temel önemde sorun partimizde
sa¤lam biçimde kavranm›flt›r ve onun s›n›fla
devrimci birleflmeye kilitlenmifl kararl›
yöneliminin gerisinde bu kavray›fl vard›r. Bu
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kavray›fl ve yönelim TK‹P’yi mezhepleflmeden
koruyan ve tüm öteki sol ak›mlardan ay›ran
temel önemde bir üstünlüktür. Biz bu
gerçe¤in bilincindeyiz ve bu bilincin
belirledi¤i bir çaba ve davran›fl içerisindeyiz.
Modern burjuva toplumundaki yeri ve bundan
kaynaklanan misyonuyla devrimci olan bir
s›n›f› temsil etmenin sorumlulu¤u ile
davran›yoruz. S›n›f hareketiyle devrimci
birleflmeyi sa¤layamad›¤›m›z sürece hep
eksikli, kusurlu ve sorunlu kalaca¤›m›z, bu
durumda akibetimizin bile bir biçimde
belirsiz olaca¤› bilinciyle hareket ediyoruz.

Sorunu böyle ele alabilme bilinci ve
yetene¤i, bizi Türkiye solunun mezhep
gelene¤inden kesin bir biçimde ay›r›yor. Biz
iflçi s›n›f›n›n o devrimci kimli¤ini temsil
etmek bilinciyle, iradi çabas›yla hareket
ediyoruz. Bu aflamada dengeyi s›n›f
hareketiyle birleflme iradesi ve kararl›l›¤›, bu
kararl›¤a efllik eden pratik çaba ve bu
çaban›n sa¤lad›¤› ilk kazan›mlar ile
kuruyoruz. Yar›n s›n›f hareketiyle asgari bir
birleflme baflar›s› gösterebildi¤imiz andan
itibaren art›k bunu ayn› zamanda maddi-
toplumsal zemin besleyecek, güvenceye
alacak ve böylece iflimiz alabildi¤ine
kolaylaflacakt›r. Bugün büyük ölçüde iradi bir
güçle ve ona efllik eden pratik yönelimle bu
konuda dayanmaya, s›n›f›n o en iyi devrimci
e¤ilimlerine ve özelliklerine uygun bir siyasal
çizgide hareket etmeye, buna uygun bir
politik-örgütsel anlay›flla, buna dayal› siyasal-
moral de¤erlerle, buna uygun bir siyasal
mücadele anlay›fl› ve ahlak› ile hareket
etmeye büyük bir dikkat gösteriyoruz ve bu
aç›dan mümkün mertebe titiz olmaya
çal›fl›yoruz. Bu sayede mezhep de¤il parti
olabiliyoruz. S›n›f partisi ruhu ve bilinciyle
davranabiliyoruz.

TK‹P, kurulu düzene karfl› mücadele eden
her devrimci ak›m› destekler, der örne¤in
program›m›z. Bu hükmün Komünist
Manifesto’dan beri marksist parti program›n›n
de¤iflmez maddesi olmas› kuflkusuz nedensiz
de¤ildir. Bu, iflçi s›n›f›n›n tam da o öncü
s›n›f konumundan gelen kucaklay›c›
devrimcili¤inin bir ifadesi ve yans›mas›d›r.
Proletaryan›n öncü devrimci bir s›n›f olarak
kendi d›fl›ndaki ilerici-devrimci güçleri
toparlamak, birlefltirmek ve seferber etmek
gibi bir sorumlulu¤u vard›r. Bu çerçevede
onlar› kucaklamak, onlara kendi demokrasisi

içinde gere¤ince yer açmak sorumlulu¤u
vard›r. Yay›nlar›m›z›n davran›fl çizgisi de
do¤al olarak bu do¤rultudad›r, kucaklay›c›
yay›n politikam›z›n gerisinde belirgin bir s›n›f
mant›¤› ve tutumu vard›r. Bu bir s›n›f›n
kültürüdür ve böyle olabilmek durumundad›r.
Bu kültüre ayk›r› esasl› davran›fllar
gördü¤ünüz her durumda iflte mezhepler
diyebilmelisiniz.

Küçük-burjuva mezhepler, sosyalizmin
tarihinde iflçi s›n›f›yla sosyalizmin henüz
birleflmedi¤i dönemlerin ürünüdürler. Marks
ve Engels’in I. Enternasyonal’in tarihi üzerine
de¤erlendirmelerini okuyunuz; burada
sosyalizm ad›na ortaya ç›kan küçük-burjuva
mezhepler ile s›n›f hareketinin geliflmemiflli¤i
(dolay›s›yla devrimci sosyalist hareketle
birleflememiflli¤i) aras›nda kopmaz bir ba¤
kurulur. Bu geliflmemifllik sürdü¤ü sürece
sosyalizm iddial› sol mezheplere genifl bir
yaflam alan› aç›l›r. Geliflmemifllik s›n›f
hareketi ile devrimci sosyalizmin
buluflamamas›n›n öteki yüzünden baflka bir
fley de¤ildir. Ne zamanki bu birleflme
sa¤lan›r, iflte o zaman mezhepler döneminin
de ölüm çan› çalar.

Küçük-burjuva mezhepler dönemi tarihsel
olarak sosyalist e¤ilimlerin henüz s›n›f d›fl›
kald›¤› bir evreyi iflaretler. Sosyalizmle s›n›f
hareketinin tarihi devrimci birleflmesinin
henüz gerçekleflmedi¤i bir dönemin
ürünüdürler bu türden oluflumlar. Kuflkusuz
bu birleflmenin baflar›lamad›¤› bir durum
kendi bafl›na bir partiyi mezhep yapmaz, ama
bu yönelimin gereklerini unutursa, sonuçta
kaç›n›lmaz olarak bir mezhep haline gelir ve
yozlafl›r. Biz iflte, s›n›fla birleflme tarihi
sürecine, devrimci s›n›f yönelimi sorununa
esasl› bir biçimde yüklenme meselesine de
mutlak bir biçimde buradan bakabilmeliyiz.
Bunun bir s›n›fsal kimlik, bir s›n›fsal kültür
meselesi oldu¤unu unutmamal›y›z, partimizin
farkl›l›¤›n› buradan da görebilmeliyiz.
Sosyalist devrim stratejisi ya da flu veya bu
baflka siyasal de¤erlendirmeden de¤il, iflte
tam da teorik ve ilkesel temellere dayal› bu
s›n›fsal kimlik sorunundan giderek
anlayabilmeli ve yerli yerine oturtabilmeliyiz.

Mezhep de¤il s›n›f›n devrimci partisi!

Hareketimizin 20. Y›l›nday›z ve ard›ndan
partimizin 10. Y›l› gelecek. Bu iki anlaml›
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vesileyi, özellikle de partinin 10. Y›l’›n›,
TK‹P’nin Türkiye sol hareketi içindeki çok
özel yerini parti militanlar›na ve sempatizan
çeperine derinlikli bir biçimde
kavratabilmenin bir önemli olana¤› olarak
de¤erlendirebilmeliyiz. Biz tümüyle baflka bir
yerde durmaktay›z, zira biz gelenekselleflmifl
olandan devrimci bir kopufl hareketiyiz.
Büyük bir yenilginin, Türkiye’nin ‘60’l› ve
‘70’li y›llar›na damgas›n› vuran küçük-
burjuva siyasal hareketin kolay yenilgisinin
dersleri üzerinde flekillenen, onunla
hesaplaflman›n ürünü olan bir hareketiz.
Fark›m›z buradan gelmektedir, s›rr›m›z
buradad›r, bugün buraya ulaflmam›z›n anlam›
ve aç›klamas› da buradad›r. Herkes elindekini
tüketirken, biz e¤er elde olmayan› var
edebilmifl, bir siyasal-örgütsel varl›k
kazanabilmiflsek, hayli güçten düflmüfl
durumdaki devrimci hareket içinde belirgin
bir yere oturabilmiflsek, bunu tam da bu
köklü ideolojik-politik hesaplaflmaya
borçluyuz. Ve bu öyle bir hesaplaflma
olmufltur ki, sonuçta bizi bugün bir mezhep
gibi de¤il de devrimci bir s›n›f partisi gibi
davranabilme bilincine ve kültürüne de
ulaflt›rabilmifltir. Bu en büyük kazan›md›r. fiu
veya bu konudaki görüfllerden, devrim
stratejisine iliflkin, demokrasi ya da
ba¤›ms›zl›k sorununa iliflkin flu veya bu
de¤erlendirmeden tümüyle ayr› olarak,
devrimci s›n›f sorumlulu¤u, o sorumlulu¤a, o
kültüre, o anlay›fla, o bak›fla dayal› bir parti
olmaya çal›flmak, bu yönelimdeki kararl›l›ktan
flaflmamak bizim en büyük kazan›m›m›z
olmufltur.

Ümit yoldafl›n bizdeki ilk yaz›s› “Parti
mi, sekt mi?” bafll›¤› tafl›maktad›r. Bafll›k bile
kendisini yeterince anlat›yor, hiç de içeri¤ini
sormak gerekmiyor. ‹çeri¤i zay›ft›r, eksiktir,
bu önemli de¤il! Zira sorunun özü daha
bafll›kta özetlenmifl, vurucu biçimde ortaya
konulmufltur. Parti mi, sekt mi? Yani parti
olarak geliflip serpilmek mi, yoksa geleneksel
ak›mlarda yaflanageldi¤i gibi yeni bir mezhep
olarak k›s›rlafl›p yozlaflmak m›? Sorunun özü,
esas› ve dolay›s›yla tayin edici yan› budur.
Parti mi olunacakt›r, yoksa yeni bir mezhep
olarak m› kal›nacakt›r? Genç bir yoldafl erken
bir tarihte sorunun kritik bir noktas›na, ifade
uygunsa bam telini anlaml› bir biçimde iflaret
etmektedir ve bu gerçekten harika bir fleydir.

Devrimci s›n›f partisi olarak geliflmek,

s›n›f bak›flaç›s› ve o s›n›f eksenine oturma
gayretinden ayr› asla gerçekleflemez. Marksist
ve dolay›s›yla materyalist iseniz, bunun baflka
bir yolu yoktur. Mezhepçilik en belirgin
özelli¤i ile s›n›f d›fl›l›kt›r, mezhepçi kimli¤i
üreten ve gelifltiren maddi gerçeklik tam da
budur. Partileflmek s›n›f›n devrimci dünya
görüflüyle, ideolojisiyle donanmak ve pratikte
s›n›fla devrimci birleflmeyi hedefleyen bir
siyasal çal›flman›n içinde olmak demektir. Bu
hiçbir biçimde sizi genel siyasal yaflamdan
koparmaz, ona bir s›n›fsal konum ve güç
üzerinden kat›lma irade ve yöneliminizi
gösterir yaln›zca. Bizi zaman›nda, daha o ilk
kopufl aflamas›nda, iflçicilikle suçlayanlara
verdi¤imiz yan›t hat›rlardad›r. Onlara
demagojik de¤ilse e¤er cahilce bir tart›flma
yapmakta olduklar›n› hat›rlatm›fl ve flunlar›
söylemifltik: Biz iflçi s›n›f›na, iflçi s›n›f›n›n
ufkunu kendisiyle ve kendi dar s›n›f ç›karlar›
ile s›n›rlamak için gitmiyoruz; tam tersine,
biz iflçi s›n›f›na bu s›n›f›n ufkunu genel
toplumsal-siyasal sorunlara çekebilmek için,
iflçi s›n›f›n› genel toplumsal çat›flmada etkin
bir taraf, giderek devrimci öncü bir taraf
haline getirebilmek, böylece devrimci siyasal
mücadeleyi s›n›flar düzlemine çekmek için
gidiyoruz. Siyasal mücadele s›n›flar düzlemi
üzerinden ele al›nmad›¤› ve bunun gereklerine
uygun bir yönelim içinde olunmad›¤› sürece,
siyasal mücadele ad› alt›nda ancak “öncü
savafl” verilebilinir. Kelimenin genel politik
anlam›nda söylüyorum, hiç da dar anlamda
askeri bir savafl› kasdetmiyorum bununla.
Nitekim sol mezheplerin devletle o
kronikleflmifl k›s›r at›flmas› bunun ifadesidir
ve yaz›k ki gelinen yerde devletin buna art›k
öyle fazlaca ald›rd›¤› da yoktur.

Temel ilkeler ve stratejik çizgi günlük
çabay› belirlemelidir

 Genel do¤rular›, ama gündelik gidiflat›n
genel rotas›n› oluflturan genel do¤rular›
vurgulamay› çok önemsiyorum, parti olarak
da bunu sürdürmek durumunaday›z. Zira
bugünün Türkiye’sinde bu bak›flaç›s›n›
yakalam›fl tek partiyiz. Böyle bir bak›flaç›s›na
sahip hiçbir parti, hiçbir örgüt yok bugünün
Türkiye’sinde. Biz en bafl›ndan itibaren
samimi bir inanç ve kararl› bir yönelim
olarak bu yolda yürümeye çal›fl›yoruz, hala
da o yolda yürüyoruz. Bunu temsil eden tek
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partiyiz. Bu nedenle bu üstünlü¤ümüzü
titizlikle korumal›y›z, bu omuzlar›m›zda
anlam› ve önemi bizi aflan bir sorumluluk
olarak durmaktad›r. Kadrolar›m›z›n bunu daha
derinlemesine bir biçimde bilince ç›karmas›
gerekiyor, oysa halihaz›rda bu hiç de istenen
düzeyde de¤ildir.

Partinin mevcut durumuna, önündeki acil
ve çözüm bekleyen sorunlara bakarken bile
bunu temel stratejik hedefleri ve öncelikleri
üzerinden yapabilmeliyiz (7. Y›l
de¤erlendirmesi yak›n dönemden buna olumlu
bir örnektir). Partinin ifade uygunsa stratejik
yol haritas›n› hep göz önünde tutmal› ve
geliflme sürecimizin tüm sorunlar›na buradan
bakmal›, ideolojik cephede, s›n›f cephesinde
ve ihtilalci örgüt cephesinde durum nedir
diye sorarken yan›tlar› bu genel yol haritas›
›fl›¤›nda ela almal› ve irdelemeliyiz. ‹flte
gelece¤i gözeterek, onu bir an bile gözden
kaç›rmayarak, güne yüklenmek dedi¤imiz fley
budur. Güne yüklenerek gelece¤e haz›rlanmak
diyoruz buna ve burada vurgu gelecek
üzeridedir, güne yüklenmek tam da gelece¤e
baflar›l› bir haz›rl›k içindir.

Bolflevizmin deneyimlerinin en ö¤retici
yanlar›ndan birisi de budur. Yani nihai hedefi
hiçbir biçimde, bir an olsun gözden
kaç›rmadan, tam tersine öteki herfleyi buna
tabi k›larak güne etkin bir biçimde
yüklenmek, güncel olanaklardan ve
f›rsatlar›ndan en iyi bir biçimde yararlanmak,
güncel görevlerin çözümüne en büyük bir
irade gücüyle yüklenebilmektir, bu deneyimin
özü. Bizim yapmaya çal›flt›¤›m›z da budur.
Biz genel do¤rular›m›z› hiç de günlük
sorunlar›m›z› örtmek ya da hafifsemek için
yineliyor de¤iliz. Partimizin halihaz›rda böyle
bir zaaf› yoktur. Bu aç›dan kendimizi,
partimizi elbette sürekli denetleyelim, günün
görevlerini önemsizlefltirebilen e¤ilimlerle
mücade edelim. Fakat bunu yaparken, partinin
sorunu bütünsel bir bak›flaç›s›yla, yani gelecek
ve gün, temel stratejik do¤rultu ve bu
çerçevede günün acil görevleri bak›flaç›s›yla
ele almak titizli¤ini de sürdürelim. Aslolan
budur, bu do¤ru devrimci bütünselliktir.

Bu asl›nda devrimci teoride strateji-taktik
bütünlü¤ü denilen temel ilkesel sorunun ta
kendisidir. Strateji bir do¤rultu ortaya koyar,
bir yol haritas› verir, bir gelecek ufku sunar.
Ama sizin buna hizmet eden takti¤iniz yoksa,
sonuçta o bofl bir laf olarak kal›r. Belirsiz bir

gelece¤in ard›nda soyut hedefler olarak
kalmaktan öteye gidemez. Saptad›¤›n›z
devrimci stratejiye baflar›l› devrimci taktiklerle
ulaflabilirsiniz ancak. Ama devrimci stratejiye
tabî olan, ona hizmet eden taktiklerle, yoksa
saptanm›fl devrimci stratejiden kopuk
taktiklerle de¤il. Türkiye sol hareketinin en
temel zaaflar›ndan biri de iflte budur. Ama
oportünizm de tam› tam›na budur. ‹lkesel
çerçeveyi, stratejik amac› kaybederek güç
kazanmak ad› alt›nda güne yüklenmektir, ne
pahas›na olursa olsun güç edinmek peflinde
koflmakt›r. Ama parlamentarizm, ama “ortak
aday”, ama her türden türden iç bulanad›r›c›
ilkesizlik ve f›rsatç›l›k vb... Oysa e¤er
gündelik politika ve takti¤iniz stratejik
hedefleriniz ›fl›¤›nda belirlenmiyor ve ona
hizmet etmiyorsa, takti¤iniz dört dörtlük bir
oportünizm örne¤idir.

Devrimci taktik, devrimci stratejiye
hizmet eden, onun ›fl›¤›nda belirlenmifl,
onunla ba¤› kurularak, onun gerekleri bir
nebze olsun unutulmayarak kurulmufl taktik
demektir. Bu aç›dan politikada
yetersizliklerimiz, pratik çal›flmada
kusurlar›m›z kuflkusuz tart›fl›labilir. Ama güne
temel perspektifler, takti¤e stratejinin ›fl›¤›nda
bakmad›¤›m›z hiçbir biçimde söylenemez. Bu
da partimizin temel önemde bir baflka
üstünlü¤üdür. Biz bu bak›fl›, bu bilinci 10.
Y›l› vesile ederek parti içerisinde
yerlefltirmeyi baflarabilirsek, böylece partinin
ideolojik kimli¤ini kadrolar flahs›nda daha
sa¤lam bir temele kavuflturmufl oluruz. Parti
kadrolar›m›z›n bilinci ve kavray›fl› iflte o
zaman partimizin en büyük kazan›m› ve
gelece¤e sa¤lamca yürüyebilmesinin güvencesi
haline gelir.

Bugün parti kadrolar›m›zda bu bilincin
yeterli düzeyde oldu¤unu söylemek çok zor, zira
insanlar›m›z›n birço¤u ciddi, sistemli ve
derinlemesine bir e¤itimden halen yoksundur.
Bu partiye güvenmekte, ona içtenlikle inanmakta
ve güvenle ba¤lanmaktad›rlar. Bu partinin do¤ru
bir çizgide durdu¤unu bilmekte, sa¤lam bir
konumda bulundu¤unu bir çok belirtiden
hareketle görmekte, en az›ndan
hissetmektedirler. Ama onun ideolojik mant›¤›n›
yeterli bir aç›kl›k ve derinlikte henüz
kavramamaktad›rlar. Bu çerçevede sistemli ve
sürekli bir ideolojik e¤itim meselesini mutlak
biçimde önemsemeli, bunu partide planl›
yürütülen bir ifl haline getirmeliyiz.



Mart  2008  EK‹M  17

Devrimci örgüt yaflamsald›r!

Devrimci örgüt, düzenin icazet s›n›rlar›
d›fl›nda, illegal temellere dayal› ihtilalci bir
s›n›f örgütü sorunu üzerinde de k›saca durmak
istiyorum. Bu bir bak›ma bu kongrenin en
önemli ve öncelikli gündemi idi. Nitekim en
genifl zaman›, iki tam günü bu konuya ay›rd›k.
Bununla da kalmay›p öteki gündemleri ele
al›rken de döne döne örgüt sorunuyla
ba¤lant›lar› üzerinde durduk. Bu kuflkusuz
bofluna de¤il. ‹htilalci temellere dayal›
devrimci örgüt sorunu bugünün Türkiye’sinin
en önemli devrimci ihtiyac›d›r ve partimizin de
halen en öncelikli sorun alan›d›r.

Gerek 1990’lar›n ortas›ndan son 10-12
y›l›, gerekse iki kongre aras› dönemi
de¤erlendirirken yapt›¤›m›z en önemli
saptama, devrimci hareketin toplam›nda
devrimci örgüt sorununda belirgin bir
zaafiyetin do¤du¤u idi. Son ony›ll›k dönemin
toplam›nda devlet çeflitli biçimler içinde bu
sorunun üzerine gitti. ‹lk y›llar› kapsayan
yo¤un örgüt operasyonlar› ile ard›ndan onlar›
tamamlayan hücre sald›r›s› bunun ifadesiydi.
Amaç yeralt›na dayal› devrimci örgütsel
yap›lar›n, giderek buna dayal› ruh ve
geleneklerin tasfiyesi idi. Bunda önemli bir
baflar› elde edildi¤ini yüreklilikle kabul
etmeliyiz. Bu yüreklilik gösterilmeden sorunun
üzerine ciddiyetle gidilemez, öncelikle bunun
alt›n› çizmek gerekir. Oysa geleneksel küçük-
burjuva ak›mlar halen bu netameli gerçe¤e
pek dokunmaks›z›n iflleri götürmeye
çal›fl›yorlar, bu alanda do¤mufl bulunan
belirgin zaafiyet aç›kça tan›mlanmadan ve özel
bir iradi çabayla üstüne gidilmeden
devrimcilik ad›na hiçbir yere gidilemeyece¤ini
de bilmezlikten gelerek. Bu nesnel bir sonuç
olarak do¤mufl bulunan tasfiye durumunun
giderek bilinçlerde ve ruhhalinde de kendini
üretmesinden, fiili tasfiye durumuna
teslimiyetten, giderek bunun kendini
tasfiyecilik olarak göstermesinden baflka bir
fley de¤ildir.

Parti olarak kesin ve etkin bir tutumla
bunun karfl›s›na dikilmeliyiz ve bunu da
öncelikle kendi prati¤imiz üzerinden
göstermeliyiz. ‹llegal örgütümüzü
güçlendirmeli, pekifltirmeli, özellikle
profesyonellefltirmeli ve elbette amaca ve
ihtiyaca uygun biçimde yaymal›y›z. Buna
iliflkin hemen tüm sorunlar kongrede

tart›fl›lm›fl bulunuyor, flimdi sorun kongrenin
sözünü, kongrenin bu konuda ortaya koydu¤u
iradeyi prati¤e tafl›makt›r ve bunun hakk›n›
vermek tüm partinin, evet tüm alanlar› ve
kesimleriyle bütün bir partinin görevidir.
Kongre sonras›nda bu sorun üzerinde sistemli
bir biçimde durulmal›, tüm parti buna iliflkin
sorunlarla ilgilenmeli, parti bas›n› bu konuya
iliflkin sorunlar›n çeflitli yönleri ve boyutlar›
üzerinde aral›ks›z olarak durmal›d›r. Bu arada
partinin ihtilalci bir yeralt› örgütü sorununa
iliflkin bugüne kadarki birikimi ve deneyimi
üzerinde durulmal›, buna iliflkin bafll›ca
metinler de yeniden incelenebilmelidir.

‹llegal temellere dayal› sa¤lam bir
örgütsel yap›lanma ve çal›flma, legalitenin
etkin ve amaca uygun bir kullan›m›ndan ayr›
düflünülemez. Bu ikisi birbirine kopmaz bir
biçimde ba¤l›d›r, her biri ötekinin varl›k
nedeni, güvencesi, olmazsa olmaz kofluludur.
Fakat konuya iliflkin temel metinlerimizde
üzerinde önemle duruldu¤u gibi, bu bize bu
iliflkide illegalitenin temel ve stratejik, oysa
legalitenin istismar›n›n tabi ve taktik bir
sorun oldu¤unu da hiçbir biçimde
unutturmamal›d›r. ‹lkesel ve ideolojik aç›dan
sorunun en can al›c› noktas› burada gizlidir.
Bu, devrimci örgüt sorununda tasfiyecilik ile
devrimcili¤i ay›ran temel önemde bir ayr›m
noktas›d›r. Bunun üzerinde geçmifl
belgelerimizde yeterince durulmufltur, bu
nedenle burada buna yaln›zca at›fta bulunmak
yeterlidir. (Bu konuda öncelikle,  EK‹M 1.
Genel Konferans›’n›n Parti: Proletaryan›n
Devrimci Öncüsü bafll›kl› temel metni, EK‹M
3. Genel Konferans›’n›n konuya iliflkin ‹llegal
Örgüt Legal Çal›flma bafll›kl› metni ve
elbetteki Parti Kurulufl Kongresi’nin konuya
iliflkin de¤erlendirmeleri an›labilir...).

Konunun bir baflka yönü örgüt sorununun
s›n›fsal boyutudur. Devrimci örgütü proleter
s›n›f zeminine oturtmak, bu zeminde
gelifltirmek ve güçlendirmek, proleter kitle
ba¤lar› ile çevrelemek ve elbette tüm bunlar›n
bir parças› olarak partinin kadro bileflimini
proleterlefltirmektir. Bu kadar›n› hat›rlatmak
yeterlidir. Zira gerisi hem kongrede ayr›nt›l›
olarak tart›fl›lm›flt›r, hem de devrimci s›n›f
ekseni üzerinden parti mi mezhep mi üzerine
söylenen herfley sonuçta bu alandaki sorunlara
ve görevlere ç›kmaktad›r. 7. Y›l
De¤erlendirmesi, tüm büyük kentlerde ve
partinin tüm temel çal›flma alanlar›nda s›n›f
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çal›flmas›na kilitlenmek sorunu üzerinde
durmufl ve ard›ndan bunu örgüt sorununa
ba¤lam›flt›r. Kongre buna iliflkin
de¤erlendirmeleri ve uyar›lar› onaylam›fl
durumdad›r. Bir kez daha sorun art›k bir
uygulama ve elbetteki uygulamaya dair
sorunlar› parti bas›n›nda sistemli bir biçimde
irdeleme, tart›flma, elefltirme, gelifltirme,
deneyimleri özetleme vb. sorunudur.

Devrimci kimlik, devrimci militan
kadrolar...

Teori, program ve taktik anlam›nda
devrimci ideolojik çizgi, devrimci örgüt ve
nihayet devrimci s›n›f ekseni, bu üçünün
organik birli¤i ve bütünlü¤ü, bize ad›na
gerçekten yarafl›r devrimci bir s›n›f partisini
tüm temel boyutlar›yla verir. Bunlar bafl›ndan
itibaren parti sorununa yaklafl›m›m›z›n da
temel unsurlar› olarak ortaya konulmufllard›r.
Her biriyle ba¤lant›l› daha alt ö¤eler de
vard›r kuflkusuz, ama belirleyici olan bu
temel esaslard›r ve tüm ötekiler bunlar›n
do¤al uzant›lar›d›r. Bunlar varsa partinin
devrimci kimli¤i güvence alt›ndad›r.
Bunlardan birinden biri zay›fsa ya da
aks›yorsa, partinin devrimci s›n›fsal
kimli¤inde ya yetersizlik ya da daha da
kötüsü zaaf var demektir.

Bu genel vurgular› yine de sözü bu
dönem için daha özel olan bir noktaya
ba¤lamak için yap›yorum. Bu, devrimci kimlik
sorunudur ve daha özel anlamda kadrolar›
ilgilendirmektedir. Çok yönlü devrimci
kadrolar›n yetifltirilmesi, partimizin özellikle
bu dönem çubuk bükmesi gereken temel
önemde bir sorun ve ihtiyaçt›r. Partinin
çizgisi, örgütü, de¤erleri ve s›n›fla devrimci
temellerde birleflmeye dayal› çal›flma prati¤i,
devrimci kadronun içinde geliflip serpilece¤i
genel zemindir. Ama bu bunun kendili¤inden
olaca¤›, bunlar›n sa¤lam ve çok yönlü ihtilalci
kadrolar›n yetiflmesi için gerekli tüm koflullar›
kendili¤inden sa¤lad›¤› anlam›na gelmez. Evet,
bunlar temel, olmazsa olmaz koflullard›r. Fakat
bu zemin üzerinde çok yönlü ihtilalci kimli¤e
sahip örgüt kadrolar› yetifltirmek yine de özel
bir ifltir ve parti bunun üzerinde daha bir
titizlikle durmal›d›r. Bugünün tarihi ortam›nda
ve günümüz Türkiye’sinde bu özellikle önemli
bir konudur. Kadrosal durumumuza daha
yak›ndan bak›ld›¤›nda, bu alandaki çok ciddi

sorunlar› görmemek gerçe¤e gözlerini kapamak
demektir. Ne iyi ki kongremiz bu konuda da
gerekli yüreklili¤i göstermifl, bu alanda
sorunlar›m›z› çok yönlü olarak saptam›flt›r.

Partide ihtilalci kimli¤i tüm kadro ve
militanlar flahs›nda gelifltirip güçlendirmek
meselesine flu dönem çok özel bir biçimde
vurgu yap›lmal›d›r. S›n›f mücadelesinin geri
düzeyi, bu geri düzeye uygun politik ve
örgütsel tarz, bilinçlerde de¤ilse bile gerçek
kimliklerde ve elbette pratiklerde bu yan›n
zay›flamas› sonucunu kendili¤inden yarat›yor,
bunu unutmamal›y›z. Somut deneyimlerimizin
de gösterdi¤i gibi baz› insanlar ideolojik
platformunuzu ve genel yöneliminizi
içtenlikle onayl›yorlar ve belli bir heyecanla
saflar›n›za kat›l›yorlar. Belli görevler üstlenip
zamanla bir yerlere de geliyorlar. Ama bir
bak›yorsunuz, içlerinden baz›lar› adeta çürük
bir elman›n daldan düflmesi misali
mücadelenin d›fl›na ya da gerisine düflüyorlar.
Yaflanan örneklere daha yak›ndan ve somut
olarak bakarsan›z, bunda flafl›rt›c› bir yan
olmad›¤›n› görürsünüz. Zira bu insanlar
devrimci prati¤in ve ihtilalci örgüt yaflam›n›n
çok yönlü ve zorlu s›navlar›ndan geçip bunun
içinde yo¤rulmufl olmuyorlar. Dönem bu
türden bir çok yönlü e¤itim ve yo¤rulma için
yaz›k ki yeterince zengin ve yo¤un imkanlar
sunmuyor. Böyle olsa, kadrolar böyle bir
prati¤in içinde kendilerini bulurlar, serpilip
geliflirler, güçlenip çelikleflirler, ya da bunu
baflaramad›klar› ölçüde ayn› zor koflullar
taraf›ndan h›zla elenirler. Ama halen bu
aç›dan genel koflullar yeterince elveriflli de¤il
ve parti kadro politikas›nda bu gerçe¤i
hesaba katmal›, bunun gerektirdi¤i bir dikkat
ve titizlik içinde olmal›d›r. Gerçek manada
ihtilalci, kendini tümüyle davaya adayan,
dövüflmesini ve direnmesini bilen kadro
sorununu çok daha fazla önemsemelidir.

Devrimci misyon bilinci

Son bir noktay› ekleyerek bitirmek
istiyorum. 20. Y›l› ve ard›ndan 10. Y›l› ayn›
zamanda geçmifl kuflaklara karfl› politik ve
manevi borcumuzun bilince ç›kar›ld›¤›, bu
aç›dan parti misyonunun daha derinden
kavrand›¤› bir vesile olarak da ele alal›m. Bu
ülkede devrim ve sosyalizm davas› u¤runa
gerçekten çok büyük emekler verildi, çok a¤›r
bedeller ödendi. Özellikle de son 40 y›ldan
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beri ve halen. ‹flte son büyük zindan direniflini
tart›flt›k, 120’yi aflk›n devrimciyi yitirdik bu
mücadelede, say›s›z insan sakat kald›. Çok
say›da samimi ve heyecanl› genç insan herfleyi
bir yana b›rakarak devrimci siyasal yaflama
kat›l›yor. Bu devrim için, sosyalizm davas›
için yap›l›yor. Birbirini izleyen kuflaklar›
bulan bu kadar büyük bir fedakarl›¤›n karfl›l›¤›
devrim ad›na mücadelenin süreklileflmesi ve
ilerletilmesi olmal›d›r.

Geleneksel sol hareketin tablosu ve
gidiflat› ortadad›r, perspektifleri, çizgileri,
kültürleri, de¤erleri ortadad›r. Gelinen yerde
de¤il geçmifl ve gelecek kuflaklar için, kendi
adlar›na ve kendi s›n›rlar› içinde bile
yapabilecekleri çok az fley vard›r. Bunlar
art›k kendi içinde amaçlaflm›fl, bu aç›dan
devrim amac›ndan sapm›fl hareketlerdir de.
Ne yap›p edip kendini kendi dar dünyas›
içinde yaflatmak kayg›s› giderek bunlar›n
siyasal yaflam›n› belirler hale geliyor. O
coflkulu devrim yapma iradesi çoktan
k›r›lm›flt›r. Devrimin teorik, stratejik ve taktik
sorunlar›n› coflkuyla ve tutkuyla ele almak
dönemi geride kalm›flt›r. Eski programlar ya
da devrim anlay›fllar› çöktü¤ü halde ve sürüp
giden tüm belirsizli¤e ra¤men devrim teorisi
ve stratejisi üzerine difle dokunur herhangi bir
inceleme ya da tart›flmaya rastlanmamaktad›r
art›k. Taktik ya da politika ad› alt›nda,
gündelik görevlere temel ilkeler ›fl›¤›nda
yaklaflmak hassasiyeti çoktan bir yana
b›rak›lm›flt›r. ‹htilalci örgüt iradesi zaafa
u¤rat›lm›flt›r. Bunlar› da kongre gündeminde
tart›flt›k, bu aç›dan sol hareket büyük bir
k›r›lma yaflam›flt›r. Bu konuda çok gerçekçi
olmak ve partimizin omuzlar›ndaki
sorumlulu¤a buradan da bakmak gerekir.

Herfleye ra¤men belli gruplar bir biçimde
direnmekte, ayakta kalmaya çal›flmaktad›rlar.
Ama bunlar›n say›s› alabildi¤ine azalm›flt›r,
bunlar›n iradesi önemli ölçüde zaafa
u¤ram›flt›r. Giderek bu zaafiyet baflka
bünyelere, baflka çevrelere de sirayet
etmektedir. Gönül ister ki Türkiye’deki
sosyal-siyasal ortam› devrimci do¤rultuda
de¤ifltiren geliflmeler olabilsin, bu bu
hareketlere yeni bir moral güç kazand›rs›n,
ayakta kalmalar›n› ve yeniden
toparlanmalar›n› kolaylaflt›rs›n. Fakat durum
halen iç aç›c› de¤ildir, ne yaz›k ki.

Bugünkü tablo büyük ölçüde budur.

Sorumluluklar›m›z› bu bilinçle kavramak
durumunday›z. Partimize özel misyonlar
yak›flt›rma heveslisi de¤ilim, ama Türkiye sol
hareketinin 40 y›ll›k süreçlerini ve bugünkü
gerçe¤ini az çok bilen bir devrimci olarak, bu
iflin partimizin omuzlar›na bir biçimde
kald›¤›n› aç›kl›kla görebiliyorum, bu düflünceyi
içtenlikle tafl›yorum. E¤er bunun bilincine
var›r, bunun gerektirdi¤i iradeyi gösterir,
yolunu yürür, önünü açarsa, bu gerçekten
geçmifl kuflaklar›n o maddi ve manevi
fedakarl›¤›n›n güvenceye al›nmas› olacakt›r.
Bunu böyle görüyor, buna böyle inan›yorum.

Parti olarak sorumluluklar›m›za buradan
bakal›m. fiu anki güçsüzlü¤ümüz cesaret
k›r›c› olmamal›d›r. Önemli olan bayra¤›
yükseklerde tutabilmektir. Bayrak yükseklerde
tutulursa, e¤er bu toplumun derinliklerinde de
çözümsüz sorunlar›n, uzlaflmaz çeliflkilerin
yaratt›¤› kökleri derinlerde bir sosyal gerilim
varsa, bu temelde kendini dayatan bir
devrimci toplumsal de¤iflim ihtiyac› varsa,
bugünkü gericilik atmosferi gün gelecek
geride kalacakt›r. Yeter ki biz bu arada
solu¤umuzu tutabilelim ve onu uzun dönemli
olarak kullanmas›n› bilebilelim, devrim
mücadelesini bir maratoncunun dayanakl›l›¤›
ile sürdürebilelim.

Biz devrimci bir partiyiz. Bir ciddiyetimiz
ve samimiyetimiz var. Ciddiyetimizi ve
samimiyetimizi kordu¤umuz sürece, marksist
bak›flaç›m›z› koruyup yöntemimize ba¤l›
kald›¤›m›z sürece, teorik cephede, siyasal
cephede, ihtilalci kimlik cephesinde, s›n›f
cephesinde, örgüt cephesinde sa¤lam
durdu¤umuz sürece ayakta kal›r›z ve gün
gelir rolümüzü oynar, devrimci
misyonumuzun hakk›n› veririz.

Sorunu buradan kavrarsak, gündelik bir
sürü ufak tefek fley anlam›n› yitirir; gündelik
güçlükler, gündelik sorunlar ve yetersizlikler
abart›l› anlam›n› yitirir. Bu tür sorunlar bizim
için y›ld›r›c›, umut ve cesaret k›r›c› fleyler
olmaktan ç›kar, pekala çözülüp geride
b›rak›lacak s›radan sorunlar olarak bir baflka
anlam kazan›rlar. Sonuçta bir bak›flaç›s›
sorunundan sözediyorum, sorunlar› do¤ru bir
bak›flaç›s›yla kavrayabilmekten sözediyorum.

Hepimize büyük sorumluluklar düflüyor...
Ben süreçten güçlü ç›kaca¤›m›za ve gelece¤i
baflar›yla kucaklayaca¤›m›za büyük bir
içtenlikle inan›yorum...



Devrimci inisiyatif
ve yarat›c›l›k üzerine

Tarih boyunca ezen s›n›flarla ezilen
s›n›flar aras›ndaki mücadele hep eflitsizler
aras› mücadele olarak süregeldi. Emekçilerin
mücadelesi büyük s›k›nt›lar ve zorluklar
içinde geliflti. En küçük bir devrimci
mevzinin diflle t›rnakla kazan›ld›¤› ülkelerde
mücadele araçlar› kitlelerin ola¤anüstü
özverileri, s›n›rs›z enerji ve çabalar›yla
yarat›ld›. Emperyalizmin ekonomik gücüyle,
silahlar›-ordular›yla, teknolojisi ve kukla
rejimleriyle halklar› abluka alt›na ald›¤› bir
dünyada, emekçi kitlelerin özverili ve yarat›c›
çabalar›na dayanmadan zaferler elde etmek
mümkün de¤ildir. Güçsüz bir halk›n güçlü bir
düflmana karfl› mücadelede s›n›rs›z yarat›c›l›¤›
ve fedakarl›¤›, devrimcilerin en temel silah›
olmufltur.

Çarl›k rejiminin zor koflullar›nda
örgütlenen Lenin’in Bolflevik Partisi, çok
say›da yay›nlar›, teknik araçlar› ve
kadrolar›yla ülkeye a¤ gibi yay›lm›flt›. Ve bu
partiyi ayakta tutma noktas›nda yoksulluktan
k›r›lan iflçilerin birkaç kapiklik parti aidatlar›
son derece önemliydi. Tarih kitaplar›, ABD
askeri teknolojisinin yüzlerce kez yok etme
gücüne ra¤men, Vietnam halk› önünde diz
çöktü¤ünden pek söz etmez. Oysa Vietnam
zaferi, diflini t›rna¤›na takarak savaflan,
bombalardan korunmak için bütün bir flehri
yeralt›na tafl›yan fedakârl›klar›n, y›llarca sarf
edilen ve ak›llara durgunluk veren çabalar›n,
yarat›c›l›klar›n sonucu kazan›lm›flt›r.

Fazla uza¤a gitmek de gerekmiyor. Bu
ülkedeki komünistler, bugünkü partili düzeyi,
son derece k›s›r bir tarihsel dönemde,
olanaks›zl›klar içinde ve s›n›rl› say›da insanla
adeta yoktan var ettiler. Bu elbette kolay
elde edilmedi. Büyük çabalar ve emeklerle
kazan›labildi. Zira Marx, Engels ve Lenin’in
yolundan yürüyen komünistler, yap›lamayanlar
için “nesnel” nedenleri s›ralayan ya da bin
bir çeflit mazeret üreterek ifl yapmaktan

kaç›nan, görevlerinin üstünden atlayan
insanlar de¤il, tam tersine her tür zorluk ve
engeli aflmaya çal›flan, nesnelli¤e teslim
olmadan olmaz› olur yapan, sab›rl›-inatç› ve
nihayet yarat›c› bir çaba sergileyerek, partili
düzeye ulaflmay› baflarabilmifllerdir. fiimdi bu
düzeyi daha ileriye tafl›ma görev ve
sorumlulu¤u ile yüzyüzeyiz.

Kollektif örgütlü çal›flma,
yarat›c›l›k ve inisiyatif

Devrimci faaliyette sonuç al›nabilmesi,
öncelikle birbiriyle yak›ndan iliflkili iki
konuya ba¤l›d›r. Birincisi, tüm bireysel
çal›flmalar› ortak hedefe yönelten kolektif
örgütlü çal›flmad›r. ‹kincisi ise, kolektif
örgütlü çal›flmay› tamamlayan, onu durgun,
mekanik ve tekdüze bir çal›flma olmaktan
kurtararak, her somut duruma göre
zenginlefltiren, gelifltiren ve yeni aç›l›mlara
kavuflturan yarat›c›l›¤a ve devrimci inisiyatife
dayal› çal›flmad›r. Bu uyumlu bileflim
olmadan yürütülecek bir devrimci çal›flmadan
istenen verim ve sonucun al›nmas› çok zor
olacakt›r.

Kolektif örgütlü çal›flman›n gerektirdi¤i
disiplin ile devrimci yarat›c› inisiyatif karfl›
karfl›ya konulamaz. Bir komünist, tafl›d›¤›
sorumluluk ve devrime olan inanc›yla her
somut durumda do¤ruyu arayan, belli
kal›plarla kendini s›n›rlamayan insand›r.
Önemli olan, sonucu nas›l olursa olsun bize
söyleneni yapmak de¤il, mücadeleye katk›da
bulunacak, bizi ileriye tafl›yacak bir faaliyeti
örgütleyebilmektir.

Bugünkü yetersizli¤imizin bir nedeni
kolektif örgütlü çal›flmay› sürdürmede
gösterdi¤imiz zay›fl›k ise, di¤er önemli neden
de yarat›c› ve inisiyatifli çal›flma konusundaki
zay›fl›kt›r. Dolay›s›yla devrimci çal›flman›n bu
yönüne giderek daha fazla önem verilmesi
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gerekiyor.
Dünyada say›s›z devrim iflçilerin,

emekçilerin ve devrimci militanlar›n inanç,
azim, kararl›l›k ve yarat›c›l›klar›yla
gerçekleflti. ‹ster zaferle sonuçlanm›fl olsun
ister yenilgiyle, her devrimci eylem yeni
dersler ve deneyimler b›rakt› geriye. Hepsinin
ortak amac› yeni bir dünya yaratmakt›. Bütün
bu mücadelelerin içinden say›s›z proleter
kahramanlar ve örnek devrimci militanlar
ç›kt›. Hangi devrimi, hangi devrimci eylemi
incelersek inceleyelim, hepsinde ilk
görece¤imiz fley, her birinin çok say›da
devrimci militan›n ve emekçi kitlelerin
emekleriyle gerçekleflti¤i olacakt›r.

Bunun yan›s›ra her büyük devrimde ya da
devrimci eylemde ad›n› anmadan
geçemedi¤imiz önemli devrimci kifliler de
vard›r. Devrim ya da devrimci eylem
kitlelerin eseri olmufltur. Ama onun,
neredeyse bütün yeni ve olumlu özelliklerini
kendi eylemine yans›tan, bu yönüyle öne
ç›kan örnek devrimciler ve önderler, belirgin
bir flekilde önümüzde dururlar.

Buradan ç›karmam›z gereken iki önemli
sonuç var. Bunlardan birincisi, örnek
devrimci militanlar›n ve önemli devrimci
derslerin, daima devrimci mücadeleler
taraf›ndan yarat›ld›¤›d›r. Di¤eri ise, devrimci
kadrolar›n, kendi görevlerini yerine
getirebilmeleri ve sa¤l›kl› bir komünist
geliflime sahip olabilmeleri için, hem
devrimci deneyi ve derslerden ustaca
yararlanabilmeleri, hem de örnek devrimci ve
önderlerin karakteristik özelliklerini örnek
alarak kendilerini gelifltirmeleri gerekti¤idir.

Örne¤in, devrimci kadrolar›n tafl›mas›
gereken temel özellikler üzerine yaz›lan
say›s›z makale ve yaz›larda, bütün zamanlar›n
en büyük devrimcisi olan Lenin örnek
gösterilmifltir. Elbette, devrimci militanlar›n
e¤itimi ve geliflimi söz konusu oldu¤unda, en
geliflmifl örneklerin ele al›nmas› do¤ald›r.
Çünkü, bu en geliflmifl örneklerde, ço¤u kez
imkans›z say›lan fleylerin baflar›labilirli¤i,
de¤iflmez say›lan fleylerin de¤ifltirilebilirli¤i
görülür.

Yaln›zca kendisine söylenenleri yapmaya
çal›flan insanlarla bir yere var›lamayaca¤›

aç›kt›r. Belli kal›plarla düflünen ve ifl yapan,
devrimci mücadelede ciddi at›l›mlar
yapmaktan ürken tereddütlü bireylerin
sak›ngan, tekdüze ve mekanik çal›flmalar›
mücadelenin ilerlemesinin önündeki en büyük
engellerden birisidir. Böylesi insanlarla ancak
var olanlar tekrarlan›r. Günler, aylar ve
giderek y›llar “bir fleyler yap›yoruz”,
“gelifliyoruz” avunmalar›yla geçer. Bu
inisiyatifsiz insanlar›n ayak sürümeleri sürekli
tempo kayb›na neden olur. Oysa ciddi bir
devrimci hareketin h›zla ilerlemesi, tempoyu
yükseltmesi gerekir. Bunun için ise, inisiyatif
sahibi ve yarat›c› kadro ve militanlara sahip
olmak flartt›r.

Yaln›zca söylenenlerle ifl yapmaya
al›flm›fl, kendisine söylenmeyen fleyleri
yapmaktan kaç›nan bir komünistin yol
açaca¤› zararlar saymakla bitmez. Güç ve
olanaklar›n bofla harcanmas›, zaman kayb›,
uygun f›rsatlar›n kaç›r›lmas›, moral
bozuklu¤u, ifllerin aksamas›, iliflkilerin
mekanikleflmesi ve verimsizleflmesi,
bürokratik e¤ilimin güçlenmesi vb...

Marksizme göre, “gerçek her zaman
somuttur.” Hiçbir yönerge ya da hiçbir bilgi-
deney, gerçe¤i tam olarak kucaklayamaz, ona
ancak flu ya da bu ölçüde yaklaflabilir.
Günlük pratik çal›flmalar›m›zda somut gerçe¤i
sürekli irdelemeliyiz. Geçmiflin deney ve
tecrübelerini göz önünde tutarak, bize
söylenenlerin kendi somutlu¤u içinde hayat
kazand›r›labildi¤i ölçüde de¤er tafl›d›¤›n›,
belli koflullarda söylenenleri  prati¤in canl›
ayr›nt›lar›yla yo¤urmadan mekanikçe
uygulaman›n hiç de istenen sonuçlara
ulaflmayaca¤›n›, hatta tam tersi sonuçlara bile
yol açabilece¤ini ak›lda tutmal›y›z.

Söylenenlerin ço¤u durumda bize
yönümüzü bildiren genellemeler oldu¤unu,
onlar›n yaflama uygulamak için bize
önerilenlerin geneldeki gerçekliklerle
s›n›rland›¤›n›, dolay›s›yla kendi
gerçekli¤imizde onlar› yeni biçimlerle
zenginlefltirmemizin gerekebilece¤ini
unutmamal›y›z. Bize söylenenleri hayata
geçirirken, onlar› gelifltirerek
zenginlefltirmenin bizim görevimiz oldu¤unu
bilmeliyiz. Zira, kendilerini söylenenleri
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yapmakla s›n›rlayanlar, memur ruhlu
insanlard›r.

Bir komünist, bir ifli sadece kendine
gösterildi¤i gibi yapan kifli midir? Partinin
kendisine verdi¤i görevi eksiksiz olarak
yerine getirmifl bile olsa, onu kendisine
söylendi¤i flekilde yapan bir militan, iyi bir
militan m›d›r? Basmakal›p bir düflünce
yap›s›na sahip olan, önüne hesapta olmayan
engel ya da sorunlar ç›kt›¤›nda tökezleyip
kalan bir devrimci, öncü olabilir mi? E¤er
yarat›c›l›k komünist militan›n en önemli
özelliklerindense, bunun geliflimi nelere
ba¤l›d›r? Bütün bu sorular›n yan›tlar› kendi
içinde vard›r ve sorunun ne oldu¤una iflaret
etmektedir.

Marksist teori ve yöntem en
önemli silah›m›z!

‹nsanl›k tarihinin en geliflkin düflünce
sistemi Marksizmdir. Marksist teorinin amac›
ise, devrimci prati¤in sorunlar›na do¤ru
yan›tlar üretmektir. Eski dünyan›n
al›flkanl›klar›, iliflki, kültür ve düflünce
sistemiyle dört bir yandan kuflat›lm›fl bulunan
bir insan› de¤ifltirmek, insanl›¤›n gelifliminin
önünde büyük ve güçlü bir engel olan bir
sistemi y›kmak ve yeni bir dünya yaratmak,
devrimci prati¤in amac›d›r. ‹flte Marksizm,
böylesine derinlemesine bir eylemin
k›lavuzudur. Bu nedenle marksist teori ile
donanmak, kendisiyle birlikte dünyay›
de¤ifltirme eylemine yönelen bir komünist
militan aç›s›ndan zorunludur.

Elbette Marksizm ile donanmak, marksist
klasiklerin okunup incelenmesine
indirgenemez. Zira Marksizmin ö¤renilmesinin
esas alan› devrimci pratiktir. Hem geçmiflin
devrimci pratik deneyimleri, hem de bugünkü
devrimci politik çal›flman›n ve devrimci
yaflam›n kendisidir. Marksizm’le donanmak,
amaca ulaflabilmek için, hem eldeki bütün
olanaklardan en yarat›c› tarzda yararlanmak,
hem de yeni olanaklar yaratmak aç›s›ndan da
zorunludur. Marksizm bize kitlelerin devrimci
enerjisinin, devrimci yarat›c› zekâs›n›n ve
devrimci at›lganl›¤›n›n nas›l harekete
geçirilece¤ini gösterir. Bu bak›mdan,

Marksizmi büyük bir merakla ve heyecanla
ö¤renme iste¤ini asla yitirmemek, komünist
militan›n devrimci yarat›c› eyleminin ve
gelifliminin vazgeçilmez kofluludur. Devrimci
yaflam›n› ve prati¤ini kabaca tekrarlayarak
yürümeye çal›flan devrimciler, gerçekte
Marksizmin devrimci özünü kavrayamam›fl,
Marksizmi büyük bir merakla ö¤renme ve
yarat›c› bir tarzda prati¤inde somutlama istek
ve azmini yitirmifl kimselerdir.

Marksist teorinin devrimci pratik içinde
somutlanabilece¤i, geçmifl devrim
deneyimlerinin her somut duruma yan›t
veremeyece¤i, bütün ayr›nt›lar› dolduran
önermelerde bulunamayaca¤›n›n bilincinde
olarak, her somut görevde gerçe¤i aramal›y›z.
‹nsan bilgisinin pratikten ç›kt›¤›n› ve yine
ona dönerek do¤rulanmas› gerekti¤ini ak›ldan
ç›karmamal›y›z.

Komünist militanlar›n sadece kendisine
söylenenleri yapmakla s›n›rl› kald›klar›n›
düflünelim. E¤er böyle olsayd›, devrim asla
baflar›ya ulaflamazd›. Bu bak›mdan, komünist
militan için aslolan, sadece fiziki gücüyle
de¤il, yarat›c› düflüncesiyle de mücadele
edebilmeyi baflarabilmektir. Ona bu yetene¤i
kazand›rabilecek olan ise Marksizmin teorisi
ve yöntemidir. Bu olmaks›z›n, komünist
militan›n hareket alan› daima dar kalacak,
eldeki güç ve olanaklar›n çok küçük bir
k›sm› harekete geçirilebilecektir.

Parti yaflant›s›,
devrimci pratik ve Marksizm

Her fleyden önce, bir ifli yapmaya karar
vermek büyük bir önem tafl›maktad›r. Elbette
gerçeklefltirilebilecek kararlar vermek gerekir.
Ama bir fleye karara verirken, onun
gerçekleflebilir gerçekleflemez oluflunun
ölçüleri nelerdir? Bu noktada mevcut
imkânlar ile al›nan karar aras›ndaki iliflkiyi
do¤ru kurmak büyük bir öneme sahiptir.
Elbette ki bir imkâna bakan gözün ona nas›l
bakt›¤› da son derece önemlidir. ‹lk bak›flta
soyut gibi görünen bir imkân, ancak biz ona
kullan›labilir, harekete geçirilebilir gözüyle
bakt›¤›m›zda ve onun üzerinde ifl yapmaya
bafllad›¤›m›zda somut bir olanak haline
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gelebilir. Yarat›c›l›k kendisini burada da
belirleyici bir flekilde ortaya koyar.

Partinin politik faaliyeti, onun bütün
örgütlerinin ve militanlar›n›n faaliyetlerinin
toplam›d›r. Öyle ki, devrimci militan›n
gündelik devrimci faaliyet içerisinde
ö¤rendi¤i her yeni fley, edindi¤i her yeni
deneyim ve yaratt›¤› her yeni imkân partiye
mal olur. Öyleyse, komünist militan›n
karfl›lafl›p da üstesinden gelemedi¤i ve
böylece kesintiye u¤ratt›¤› çal›flma, çözümsüz
kalan her sorun, partinin politik faaliyetinin
de aksamas›na yol açacakt›r. Parti faaliyeti,
böylesine birbirine ba¤l› ve birbirini etkileyen
bir faaliyettir. Bir komünist partinin militan›
olmak demek, hiçbir kiflisel ç›kar
gözetmeksizin, kiflisel bir tatmin duygusuyla
hareket etmeksizin, yap›lan her iflin devrim
ve sosyalizm için yap›ld›¤›n› bilmek
demektir. Böylesine bir adanm›fll›k, öne ç›kan
sorunlar› aflmak için de yeterli bir zemin
demektir.

Kuflkusuz ki devrimci politik faaliyet,
hiçbir zaman planlad›¤›m›z flekilde engelsiz
yürümeyecektir. Hiç beklenmedik bir anda,
hiç hesaba katmad›¤›m›z sorunlar ya da
engeller ç›kabilir karfl›m›za. Ama komünist
militan, bunlar›n rastlant›sal olarak m› ortaya
ç›kt›¤›n›, yoksa zorunlu iliflkilerin bir sonucu
mu oldu¤unu bilebilir. Bunu bilerek yeni
duruma göre yeni tutumlar gelifltirebilir, “her
belirli anda, bütün zinciri tutmak için
kavranmas› gereken halkay› bütün gücüyle
kavrayabilir ve ikinci halkaya geçifli sa¤lamca
haz›rlayabilir.” (Lenin) Yoksa, komünist
militan›n tutumu; yeni, hesapta olmayan bir
sorun ve engelle karfl›lafl›nca afallay›p
kalmak, koflullardan yak›narak gerisin geriye
dönmek de¤ildir. Yarat›c›l›k burada da
kendisini aç›kça hissettirir.

Parti yaflant›s›, devrimci pratik ve
Marksizm, bize olanca yarat›c›l›¤›m›zla ileri
at›lman›n olanaklar›n› sunar. Bir parti iflini,
sadece kendilerine söylendi¤i gibi yapmay›
mütevazi bir erdem olarak gören devrimciler
vard›r. Böyleleri, genellikle, kendilerine
söylenen iflin, yönetici ya da önder yoldafllar
taraf›ndan zaten en yarat›c› tarzda planlanm›fl
oldu¤unu düflünürler. Elbette ki, partinin

belirledi¤i rotay› flaflmaz bir flekilde takip,
parti ilke ve kurallar›na ba¤l› kalmak,
komünistlerin en büyük erdemlerinden
birisidir. Ama, ele al›nan parti ifli yap›l›rken,
onun olabildi¤ince iyi bir flekilde
yap›labilmesi için, eldeki olanaklar›n nas›l en
iyi flekilde kullan›labilece¤ini, o iflin
bafl›ndaki militan›n yarat›c› düflüncesi ve
prati¤i belirler. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda,
yukar›da bahsedilen anlay›fl asla bir erdem
say›lamaz.

Özcesi, devrimci prati¤in temel baflar›
koflullar›ndan birisi olan devrimci inisiyatif
ve devrimci yarat›c›l›k, her düzeyde ve her ifl
aç›s›ndan geçerlidir. Mücadele, mücadelenin
pratik yarar› için bireysel inisiyatif
kullanmaktan korkmayan, yarat›c›
davranabilen yeni insanlar›n omuzlar›nda
yükselecektir. Hedefimiz yaln›zca bize
söylenenleri en iyi yerine getiren insanlar
olmak de¤ildir. Esas hedefimiz, bize
söylenenlerin ötesine geçebilmek, somutlu¤u
kavrayan bir çal›flmay› örgütleyebilmek,
yarat›c› bir tarzda sorunlara devrimci
çözümler bularak mücadeleye katk›da
bulunmak olmal›d›r. Komünist militan,
sorumluluk yüklenme cesaretinin artmas›yla
geliflecektir. Komünist militan, hiç hata
yapmayan de¤il, hatalar›n› yinelemeyen ve
vahim hatalar yapmayan insand›r. Devrimci
çal›flman›n yarar› için, iyi niyetle yap›lan ama
sonuçta hata olarak gündeme gelen yanl›fl
inisiyatif uygulamalar› cesaretimizi
k›rmamal›d›r. Hatalar›m›z› ancak yeni
inisiyatif örnekleri ile aflabilece¤imizi
unutmamal›y›z.
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Devrimci kiflili¤i proleter s›n›f
zemininde infla etmek!..

Kapitalizm, çok yönlü kuflatma alt›na
ald›¤› ça¤dafl insan›, di¤er sorunlar›n yan›s›ra
pekçok kiflilik problemiyle de bo¤uflmak
zorunda b›rakmaktad›r. ‹nsan›n insan
taraf›ndan sömürüldü¤ü, az›nl›¤›n ço¤unluk
üzerinde egemenlik kurdu¤u, yönetme
biçiminin önemli ölçüde ç›plak zora
dayand›¤› kapitalizmde, uzlaflmaz s›n›f
çeliflkilerinin kayna¤› olan üretim iliflkileri
emekçilerin günlük yaflam›n› da pekçok
yönden etkilemektedir. Bu etkilerin emekçi
bireyin yaflam›na yans›mas› karmafl›k oldu¤u
kadar zay›flat›c›/bozucu/yozlaflt›r›c›, baflka bir
ifadeyle kiflili¤i parçalay›c› olabilmektedir.

Kapitalizm, ücretli köleli¤e dayal› s›n›f
iliflkilerini sürdürmek için uygulad›¤›
ekonomik ve siyasi zorun yan›s›ra, düzenin
resmi veya gayr› resmi kurumlar›n›n paralel
yürüttü¤ü “fikri zor”a da baflvurur. ‹nsan›n
hem bilinç hem duygu dünyas›n› hedef alan
bu hoyrat ve kesintisiz sald›r›larla belirgin
olan bir sosyal ortamda yetiflen kuflaklar, hak
arama bilinci ve iradesinde zay›fl›k, iç
tutarl›l›ktan yoksunluk, bireyci dar kafal›l›k,
pasiflik, elefltiriye tahammülsüzlük vb.
sorunlarla malul olabilmektedir. Bu ve benzer
eksiklikleri kiflili¤inde bar›nd›ran kuflaklar›n
bask›y›/zorbal›¤›, sömürüyü/eflitsizli¤i,
baflkald›rmamay›/edilgenli¤i „ola¤an“ sayan
egemen s›n›f ahlak›n›n etkisine girmeleri
kaç›n›lmaz olmaktad›r.

Emperyalist-kapitalist sistemin yayg›n
iletiflim a¤›n› da kullanarak yürüttü¤ü ve
zorun bir biçiminden baflka bir fley olmayan
emekçileri düflünsel planda teslim alma
sald›r›s›, militarist ayg›tlar›n pervas›z
sald›r›lar›yla tamamlanmaktad›r. Elbette
düzenin bu çok yönlü bo¤ucu kuflatmas› etkili
olmaktad›r. Ancak emekçiler, hiçbir zaman
burjuvazinin görmeye heves etti¤i „fizyolojik
canl›lar“ y›¤›n› olmam›flt›r. Zira üretti¤i art›-
de¤ere asalak kapitalistler taraf›ndan el
konulan, yani zenginlik ürettikçe yoksullaflan

iflçi s›n›f›n›n kapitalist sistemle çeliflkileri
uzlaflmazd›r. Bu ise egemen s›n›f
ideolojisinin, kültürünün, ahlak›n›n, baflka bir
ifadeyle burjuvazinin hayat› yorumlay›fl ve
sunufl biçiminin sorgulanmas›n› sa¤lamakla
kalmaz, alternatif bilincin geliflimini de
kaç›n›lmaz k›lar.

Hiçbir güç, s›n›f çat›flmalar›n›n düzledi¤i
bu zeminde yeni devrimci kuflaklar›n
yetiflmesini engelleyemez. Bu zemin ayn›
zamanda egemen/resmi ahlak ve dünya
görüflünün antitezi olan iflçi s›n›f›n›n dünya
görüflü ve ahlak›n›n da yeflerdi¤i aland›r.
Belirtmek gerekir ki, maddenin hareket
halindeki biçimlerinden biri olan insan
bilincinin bu nesnel temele dayal› dinamizmi,
onu gericili¤in en yo¤un oldu¤u dönemlerde
bile teslim al›namaz k›lmaktad›r.

!
Çeliflki ve çat›flma alan›

olarak kiflilik

Bilinçli bir tercihle devrimci mücadelede
yeri alan kifli, bilinç ve duygu dünyas›ndaki
çeliflkileri çözmeye ad›m atm›flt›r. Bu
çeliflkiyi, geçmiflle gelecek, düzenle devrim,
kapitalizmle sosyalizm aras›ndaki z›tl›¤›n
bireydeki yans›mas› olarak tan›mlamak
mümkündür. Kendini devrim/sosyalizm
mücadelesine adayan, gerekti¤inde –ki bu
Türkiye gibi bir ülkede kaç›n›lmazd›r- bu
u¤urda bedeller ödemeyi göze alan kifli,
çeliflkiyi geçmifle karfl› gelecek, düzene karfl›
devrim, kapitalizme karfl› sosyalizm lehine
çözmeye e¤ilimli ya da bu konuda kararl›d›r.
De¤ifltirmek için de¤iflmeyi, dönüfltürmek için
dönüflmeyi zorunlu k›lan bu tercih, genelde
karmafl›k bir sürecin bafllang›c›na da tekabül
eder.

Bu aflamada düzene karfl› mücadele,
kiflinin, düzenin kendi içindeki yans›malar›na
karfl› mücadeleyle iç içe geliflir. Bu ayn› anda
çifte bas›nç alt›nda olmay› da içerir. Bir
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yanda geçmifli temsil eden ailenin, sosyal
çevrenin bask›s›, düzenin zorbal›¤›, bilinçteki
gerilikler, öte yanda ise bask› ve zulme
dayal› düzeni y›kma, sömürü ve kölelikten
ar›nm›fl bir dünya kurma iste¤i ve özlemi…

Devrim/sosyalizm mücadelesini tercih eden
her insan bu çat›flmay› flu veya bu düzeyde
yaflar. Bu kaç›n›lmaz oldu¤u kadar gereklidir
de. Zira geliflme, ancak çeliflkinin ileri yönde
çözümünün -çeliflkilerin çözümü genelde
çat›flmal› süreçlerle mümkündür- bir sonucu
olarak ortaya ç›kar.

Kiflinin bireysel geliflimi ve s›n›fsal kökeni
elbette bu çat›flma sürecinde de etkili olur.
Sosyalizm, maddi toplumsal gücünü ancak
proletaryada, proletarya ise, dünya görünüflü/
felsefesini ancak sosyalizmde bulabildi¤i için,
bir iflçinin çat›flma süreci, genelde farkl›
toplumsal katmanlara mensup kiflilere göre
daha az sanc›l›d›r. Di¤erleri s›n›fsal intihar
gerçeklefltirmek zorunda iken, proleterin böyle
bir sorunu yoktur.

!
Bilinci yetkinlefltirmek ve devrimci

kiflili¤i pekifltirmek!

S›n›f hareketiyle kitle hareketinin zay›f,
devrimci/komünist parti ve örgütlerin
güçlerinin s›n›rl› oldu¤u bir geçici tarihi
dönemdeyiz. Bu iklim, düzenden/geçmiflten
kopuflu zorlaflt›rmakta, kimi zaman kiflilerin iç
çat›flmalar›n›n gere¤inden fazla uzamas›na yol
açmaktad›r. Çat›flma sürecinin dramatik
kavflaklar›nda s›çramay› baflaramayanlar, yaz›k
ki, ço¤u zaman gerileme sürecinin
bafllamas›na engel olam›yorlar. Bu tür
k›r›lmalar› önlemek ço¤u zaman mümkün
olmasa da, her ciddi devrimci örgüt pay›na
düfleni saptamal›, pay› varsa -ki genellikle
vard›r- bunun zeminini ortadan kald›rmaya
çal›flmal›d›r.

Benzer süreçlerden geçen kiflilerin bir
k›sm› devrimci militan/kadro düzeyine
ulaflabilirken, di¤er bir k›sm›n›n k›r›lmalar
yaflamas›, kiminin düzene savrulup kiminin
daha s›n›rl› sorumluluklarla yetinmesi,
s›çrama anlar›nda öznenin belirgin rolüne
iflaret eder. Nesnel etkenlerle dolays›z ba¤
içinde olsa da, çat›flma esas olarak öznenin
içindedir, içseldir. O halde bu çat›flmada
düzeni, yani kiflinin içinde bar›nan geçmifle
ait olan› alt etme mücadelesinde öznenin

iradi çabas›n›n apayr› bir önemi vard›r.
Bilinci yetkinlefltirmeden, kiflilikteki

parçal› duruma son vermek, baflka bir
ifadeyle çat›flmay› devrim lehine
sonuçland›rmak mümkün de¤ildir.
(Unutmamak gerekir ki, çeliflkilerden ar›nm›fl
süreç yoktur. Dolay›s›yla buradaki “çözüm”
kritik bir efli¤in afl›lmas›n› anlat›r, sonraki
çeliflkilerin mahiyeti ise de¤iflmifltir). Bu
durumda parçal› kiflilikten devrimci/bütünsel
kiflili¤e s›çramak, elbette hem kolektif
iradenin yönlendiricili¤ini hem öznenin
(devrimcinin) disiplinli/planl› çabas›n› zorunlu
k›lar.

Örgütlü mücadeleye bafllama süreci,
genellikle devrimci kiflili¤in geliflme/
yetkinleflme sürecini de içerir. Zira düzen
içinde flekillenen bir kiflili¤in ideolojik
kavray›fl›, sosyal e¤ilimleri, yaflam tarz›,
çeflitli al›flkanl›klar› vb. konusunda köklü
bir dönüflüme ihtiyaç duymas›
kaç›n›lmazd›r.

Bir devrimci için bu dönüflüm, örgütlü
siyasal mücadeleden ba¤›ms›z düflünülemez
elbet. Yani bilinci yetkinlefltirmek de,
devrimci kiflili¤i pekifltirmek de ancak örgütlü
devrimci mücadeleye kat›l›mla kazan›labilecek
niteliklerdir. Burada sözünü etti¤imiz genel
anlamda devrimci mücadele de¤il, proleter
s›n›f zemininde yürütülen devrimcilik, s›n›f
devrimcili¤idir. Çünkü parçal› bir kiflili¤in
devrimci demokrat bir ak›mda devrimcilik
yapmas›n›n önünde bir engel yoktur. Zira
küçük-burjuvazi toplumsal konumu gere¤i ara
tabaka oldu¤u için zaten parçal›d›r. Bir çeflit
sosyal flizofreniye denk düflen parçal›l›k
durumuna bu ara katman›n siyasi
temsilcilerinde de s›k rastlar›z. !!

!
Devrimci örgütün kiflilikte,

devrimci kiflili¤in örgütte somutlanmas›

Devrimcilik öncesi yaflamdan kiflilikte
kalan izler politik faaliyette karfl›m›za
ç›kabilece¤i gibi, devrimci iç yaflamda, mekân
paylafl›m›nda, yoldafllarla, çevre-çeper
güçleriyle ya da iflçilerle kurdu¤umuz sosyal
iletiflimde de kendini gösterebilir. Bir partili,
geçmifle ait bir yönünü fark etti¤inde ya da
bu konuda devrimci elefltiri ald›¤›nda,
muhakkak ki halen içinde bar›nan düzenin bu
kal›nt›s›yla hesaplaflmal›d›r. Zira geçmiflin
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geri izleri nüksetti¤inde devrimci bir
hesaplaflmaya konu edilmezlerse, ayak ba¤›na
dönüflmeleri olas›l›¤› ortadan kald›r›lamaz.

Buraya kadar söylediklerimizden de
anlafl›ld›¤› üzere, düzenin içinde flekillenen
bir kiflili¤in partili devrimci kiflili¤e eriflmesi
-hele de bugünkü flartlarda- çok kolay de¤il.
Bu süreç her zaman düz bir hat izlemeyebilir
de. Ancak içtenlikle devrim ve sosyalizm
mücadelesine kendini adayan her devrimcinin
bu potansiyeli tafl›d›¤›n› da söylemek gerekir.
Bu potansiyelin aç›¤a ç›kmas›nda, kolektif
önderli¤in, yani partinin do¤ru yönlendirmesi
ve bu temel üzerinde özne olarak kiflinin
gösterece¤i istikrarl› çaban›n düzeyi
belirleyici önemdedir. Bu süreç devrimci
örgütsel konumlan›fl, s›n›f merkezli siyasal
faaliyet, proletaryan›n dünya görüflü olarak
Marksizmin kavranmas›n›n toplam›n› da
kapsar. Baflka bir ifadeyle bu süreç, kiflinin,
partinin belirledi¤i devrimci kadro düzeyine
ulaflmas›n›n da ifadesidir.

Kadrolaflma, partinin temel metinlerinde
üzerinde önemle durulan sorunlar›n bafl›nda
gelir. Parti II. Kongresi’nin de öncelikli
gündemlerinden biri kadrolaflma sorunu

olmufltur ve konu üzerine genifl tart›flmalar
yap›lm›flt›r. Zira parti program›na göre
saptanm›fl politikalar› hayata geçirmek, ancak
marksist dünya görüflünü asgari düzeyde
kavram›fl ve bu temel üzerinde parti çizgisini
özümsemifl devrimci kadrolar taraf›ndan
baflar›labilir. Bu ise, kolektif önderli¤in
devrimci kiflilikte/kadroda yans›mas›d›r.
Devrimci kadronun parti çizgisini hayata
geçirmesi ise, devrimci kiflili¤in/kadronun
kolektif önderlikte/partide yans›mas›d›r ayn›
zamanda.

Kolektif öderlik/devrimci kiflilik, di¤er bir
ifadeyle parti/devrimci kadro organik
bütünlü¤ünün proleter s›n›f zemininde boy
vermesi… Bu temelde parti-s›n›f-devrimci
kadro diyalektik bütünlü¤ünün sa¤lanmas›,
düzenden kopup gelen devrimcilerin kiflilik
dönüflümü/kadrolaflmas› için de uygun
zemindir. Elbette dönüflme kayg›s› tafl›yan
1devrimcilerin bu organik bütünün parças›
olmak u¤runa bilinçli/iradi çaba harcamas›
kofluluyla. Aksi halde en yetkin
mekanizman›n bile, dönüflme iste¤i ve çabas›
olmayan bir kiflili¤e yapabilece¤i fazla bir
katk› olmayacakt›r.

Kolektif raporlar›n yan› s›ra, bireysel
raporlar›n yaz›lmas›n› da bir tarz haline
getirebilmeliyiz. Her bir yoldafl›m›z düflünce
ve önerilerini bu yolla partiye sunmas›n›n
hakk› oldu¤u kadar görevi de oldu¤u
noktas›nda aç›k bir bilince sahip
olabilmelidir. Organlar›m›z her bir üyesine
rapor bilinci kazand›rmakla yükümlüdür.

Tüzü¤ümüz yukarda and›¤›m›z birçok
konuyu da do¤rudan kesen ba¤lay›c› kurallar›
vermifltir. Tüzü¤ümüz çerçevesinde bir
örgütsel yaflam›n kurulmas› organlar›m›z›n
yetkinleflme süreçlerinde tayin edici bir
öneme sahip oldu¤u kadar, oluflabilecek her
türlü keyfiyetin, liberalli¤in ve disiplinsizli¤in
önüne geçebilmek bak›m›ndan da son derece
önemli bir role sahiptir. Bu yüzden, özellikle
de örgütsel sorunlar üzerine
gerçeklefltirece¤imiz e¤itim çal›flmalar›nda
tüzü¤ümüzü rehber edinebilmeliyiz. Parti
içerisinde tüzüklü bir yaflam› hâkim

k›labilmek ayn› zamanda yoldafllar›m›z›n
dönüflüm sürecini daha sa¤l›kl› bir temelde
yaflamalar›na hizmet edecektir.

Tüm organ ve birimlerimizdeki
çal›flmalar›m›z› bu ölçütler çerçevesinde
yeniden bir de¤erlendirmeye tabi tutarak
eksikliklerimize ve aksayan yanlar›m›za
müdahale etmek, hedefledi¤imiz partili
düzeye ulaflmak noktas›nda bizlere önemli bir
avantaj sunacakt›r. Parti politikalar›n›
yerellerde özgüllefltirebilmek, yayg›n kitle
iliflkilerini örgütleyebilmek ve s›n›f
çal›flmas›nda kal›c› mevziler kazanabilmek,
kendini bu temellerde örgütleyebilmifl
organlar›n baflarabilece¤i bir sonuç olacakt›r.

 Gerçeklefltirmifl oldu¤umuz 2.
Kongre’den ald›¤›m›z güçle, tüm partili
militanlar›n önünde duran görev, güne
yüklenerek gelece¤in kazanmakt›r. ‹flçi s›n›f›
ve ezilen haklara karfl› bu tarihi görev
komünistlerin önünde duruyor.

‹kinci Kongre’nin ›fl›¤›nda...
(Bafltaraf› s.30'da)
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‹kinci Kongre’nin ›fl›¤›nda güne
yüklenelim, gelece¤i kazanal›m!
“Partiyi kazand›k, partiyle devrimi

kazanaca¤›z!” fliar› komünistlerin önünde her
zamankinden daha yak›c› bir flekilde duruyor.
2. Kongre’sini gerçeklefltirmifl olan partimizin
partili militanlar›n›n önüne koydu¤u en yak›n
hedef, s›n›f kitlelerinin devrim hedefine
kazan›lmas›d›r. Yani bizler için art›k dur
durak bilmeden, yorulup usanmadan devrimin
örgütlenmesinden öteye daha acil bir görev
yoktur.

Bu yüzden bu fliar, her partilinin
yüklendi¤i muazzam sorumluluklar›n fark›na
var›p, bu misyon bilinciyle kendi prati¤ine
dönüp bakmaya, bu temelde sorgulamaya dair
bir ça¤r›d›r ayn› zamanda. Partinin bu
ça¤r›s›na yan›t verebilmek, kendi prati¤imizle
partili kimlik ve düzey aras›ndaki aç›y›
kapatma noktas›nda sürekli iradi bir
müdahalenin sergilenmesi olacakt›r.

Devrim hedefimizden bizleri al›koyacak
ya da h›z›m›z› kesecek zaaf ve
eksikliklerimize dönük her bir müdahalemiz
ayn› zamanda partimizle daha ileriden
bütünleflmemizi, davam›za daha s›k› sar›larak
sahip ç›kmam›z› sa¤layacakt›r. Yani
d›fl›m›zdaki düflman›n yenilmesi bir yan›yla
da içimizdeki düflmana karfl› gösterece¤imiz
mücadele kararl›l›¤›na ba¤l› olacakt›r. Bu
mücadelenin kendisi de örgütlenme
mücadelesinden baflka bir fley de¤ildir zaten.

Tüm partililerin kendi pratikleri üzerinden
gösterecekleri bu iradi müdahaleyi
kuvvetlendirecek, güvence alt›na alacak
olansa, yine partinin kolektif denetimi,
gözetimi ve iflleyiflidir. Yani yoldafllar›m›z›n
dönüflüm sürecini en sa¤l›kl› temelde
yaflayabilmelerinin yolu, partinin kolektif
denetim ve yönlendiricili¤inin dolays›z
araçlar› olan birim ve organlarda görev
almalar›ndan geçer. Bu koflullar
sa¤lan›lmad›¤› koflullarda her bireysel çaba
eksik ve yetersiz kalmaya mahkûm olacakt›r.

S›n›f kitlelerini devrim hedefine kazanma
perspektifiyle parti politikalar›n›n çal›flma
alanlar›m›zda baflar›yla hayata geçirilmesi,
s›n›f çal›flmas›nda kal›c› mevziler yarat›lmas›
bak›m›nda da bu durum son derece önemlidir.
Zira y›llard›r devrimci siyasal faaliyetimizi
s›n›f kitleleri içerisinde büyük bir sebatla ve
de ›srarla yürütmekteyiz. Bu çabalar›m›z›n ve
›srar›m›z›n karfl›l›¤› olarak da bugün emekçi
kitlelerle daha yayg›n ba¤lara sahibiz. Ancak
hala da bu iliflkileri gelifltirip dönüfltürmede,
tan›ml› hale getirmede, k›sacas› örgütlenme
aya¤›nda aksayan yanlar›m›z oldu¤u bir
gerçektir. Öyle ki, kimi yerlerde birçok kitle
iliflkisine sahip olmam›za ra¤men
birimlerimizin alt›n› bu iliflkilerle öremiyor,
bu iliflkilerimizi çevremizde flekilsiz, tan›ms›z
bir halde b›rakabiliyoruz.

Bu türden örneklerde her fleyden önce
siyasal faaliyetimizin örgütlülük düzeyi
sorgulanabilmelidir. Yani bir flekilde sürüp
giden siyasal faaliyetimiz gerçekte partinin
örgütsel ve siyasal normlar›yla ne derece
uyuflmaktad›r? Çok basit bir örneklemeden
yola ç›karak söyleyecek olursak; nas›l ki bir
devrimci kendi yaflam›n› örgütlemeyi
baflarm›yorsa kitleleri örgütlemeyi de
baflaramayaca¤›na göre, etraf›m›zdaki
iliflkilerimizi tan›ml› hale getirebilmenin,
onlar› örgütleyebilmenin yolu da her fleyden
önce siyasal çal›flmam›z›n partili düzeyin
gerektirdi¤i normlara göre
örgütlenebilmesinden geçer. S›n›f kitlelerini
program›m›z temelinde harekete geçirilmesi
ya da mevcut hareketliliklere parti politikalar›
çerçevesinde en etkili bir biçimde müdahale
edilmesinden söz etti¤imiz bir yerde, bunun
önemi yeterince aç›kt›r.

Siyasal faaliyetimizin parti normlar›na
göre örgütlenmesi, partimizin ideolojik-
programatik çizgisinin özümsenip
içsellefltirilmesi ve tüzü¤ümüz çerçevesinde
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bir iflleyiflin örgütsel iç yaflant›m›za hâkim
k›l›nmas›yla baflarabilinir. Birikimlerinden ve
yeterlilik düzeylerinden ba¤›ms›z olarak
partinin çal›flma alanlar›na dönük tan›mlam›fl
oldu¤u birimler ve organlar›m›z bu çabam›z›n
somutlanaca¤› maddi zemini sunacakt›r
bizlere. Yani partinin kolektif eme¤ine ve
kolektif denetimine ba¤l› mekanizmalar›n
iflletilip daha ifllevsel hale getirilmesiyle
siyasal faaliyetimizi partili düzeye
ç›kartabilmenin imkânlar›na kavuflabiliriz.

 Organ ve birimlerimizin kendilerini bu
do¤rultuda yetkinlefltirebilmelerinin, s›n›f›
örgütleme faaliyetlerinde ayn› zamanda
kendilerini de partili düzeyin normlar›na göre
örgütleyebilmelerinin koflullar›ndan baz›lar›
flunlar›d›r:

* Amac›na uygun ve periyodik bir flekilde
organ toplant›lar›n›n yap›lmas›,

* Organ üyelerinin çok yönlü geliflimini
sa¤layacak olan ideolojik-teorik, pratik ve
örgütsel e¤itimin karfl›lanmas›,

* Rapor mekanizmas›n›n iflletilmesi,
* Tüzü¤ümüz çerçevesinde örgütsel bir

yaflam›n kurulmas›.
Siyasal faaliyetimizin kolektif bir emekle

sürdürülmesinin araçlar› partinin tan›mlam›fl
oldu¤u organlarsa, bu araçlar›n misyonuna ne
ölçüde hizmet ettiklerinin en temel
göstergelerinden biri de yap›lan organ
toplant›lar›d›r. Zira toplant›lar, organ
üyelerinin çal›flman›n de¤erlendirilmesine ve
denetimine aktif bir flekilde kat›ld›klar›, ayn›
zamanda da kendi çal›flmalar›n› organ›
flahs›nda partiye sunduklar› platformlard›r. Bu
aç›dan organ toplant›lar›na karfl› gösterilecek
hassasiyet ayn› zamanda organ üyelerinin
parti faaliyetinin örgütlemesi noktas›nda
duyduklar› hassasiyetin de bir göstergesi
olacakt›r. Çal›flman›n kendili¤indenci bir
tarzda yürümesinin önüne geçilmesi, her
bireysel çaban›n parti politikalar›
do¤rultusunda kolektif bir yönlendirme ve
denetimi alt›nda ortaklaflt›r›lmas› bak›m›ndan
da toplant›lar›n hayati önemi vard›r. Buradan
organ toplant›lar›n›n düzenli bir biçimde
sürdürülmesinin önemi kendili¤inden anlafl›l›r.

Fakat tek bafl›na periyodik toplant›lar›n
yap›lmas› yani salt organ üyelerinin belli
tarihlerde bir araya gelmeleri üzerine
kurgulanm›fl “toplant›lar”la da organlar›m›z›n

partili düzeye ulaflamayacaklar›n› bilmeleri
gerekir. Zira toplant›lar›n periyodik yap›lmas›
kadar nas›l yap›ld›¤›n›n da belirleyici bir
önemi vard›r. Tüm kolektiflerimizin
gözetmesi gereken temel kayg›lardan biri de,
toplant›lar›n amaca en uygun ve ifllevsel bir
tarzda gerçeklefltirilmesi olmal›d›r.
Toplant›lar›n verimli geçmesini sa¤layacak
mekânlar›n ayarlanmas›ndan her üyenin
toplant›ya aktif kat›l›m›n sa¤lamaya kadar, bir
dizi husus üzerine düflünüp, planlamalar
yapabilmeliyiz.

Toplant›lar›, her organ üyesinin politik
birikimini art›racak bir tarzda
gerçeklefltirebildi¤imiz oranda verimli bir
tarzda iflletebilmifl oluruz. Bu çerçevede
siyasal süreçleri, güncel geliflmelerin
somutlu¤u ›fl›¤›nda tart›flarak ve önümüze
koydu¤u görevlere dikkat çekerek her
toplant›n›n temel gündem maddelerinden
birisi olarak iflleyebilmeliyiz. Politik
donan›m›n› sürekli yükseltme kayg›s›yla
hareket etmeyen bir partili militan›n, partili
düzeyle aras›ndaki mesafeyi kapatmas› bir
yana, s›n›f kitleleri içerisinde “s›n›f
devrimcisi” kimli¤iyle yüklenece¤i misyonun
da hakk›n› veremeyece¤i bir gerçektir.

Öte yandan, her bir partilinin içinden
geçilen süreci daha iyi kavrayabilmesi bu
sayede mümkün olacakt›r. S›n›f hareketin
nispeten sanc›l› ve zay›f geçti¤i “zor
dönemlerde” bulundu¤u an› kavrayamayan
kimi militanlar›n çok yönlü görevler alt›nda
ezildiklerini, yer yer atalete düfltüklerini,
misyon bilincinde zay›flama yaflayabildiklerini
biliyoruz.

Bu bak›mdan her organ, üyelerinin politik
donan›m› art›rabilmek do¤rultusunda kolektif
bir sorumlulu¤a sahiptir. Bu sorumlulu¤un
somutland›¤› alanlardan biri de organ
toplant›lar› olacakt›r.

S›n›f hareketinde yaflanan geliflmeler;
sermayenin haz›rlad›¤› sald›r›lar›n iflçi ve
emekçilere etkileri, buna karfl› nas›l bir
mücadele hatt›n›n örülebilece¤i, birleflik
mücadelenin olanaklar› ve sorunlar›, ülke
genelinde ve bölgemizde s›n›f hareketi
cephesinden yaflanan geliflmeler, iflçilerin
mücadele düzeyi, sendikalar›n durumu, s›n›f
çal›flmas›nda partimizin dönemsel taktikleri,
bu noktada eksikliklerimiz ve
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yetersizliklerimize kadar birçok alt bafll›k her
toplant›da tart›fl›labilmelidir. Elbette bu
tart›flmalar› ayn› zamanda bölgedeki s›n›f
çal›flmam›zla ba¤›nt›l› bir flekilde ele alarak
önümüze pratik görev ve sorumluluklar
ç›kartarak yapabilmeliyiz.

S›n›f devrimcileri olarak çal›flma
yürüttü¤ümüz bölgedeki ve birimlerdeki
iflçilere, e¤ilimlerinden siyasal geliflmelere
iliflkin bak›fllar›na, fabrikas›ndaki sorunlar›na
yaklafl›mlar›ndan s›n›fsal kimliklerine,
hayattan beklentilerinden kad›n-erkek
iliflkilerine kadar örgütçü gözüyle
bakt›¤›m›zda birçok konuda tart›flabilece¤imiz
zengin bir alan›n oldu¤unu görebiliriz.
Emekçilerin günlük yaflamdaki sohbetlerinin
yine bu gözle ele al›nd›¤›nda yay›nlar›m›za
anlaml› bir konu malzemesi sundu¤unu
düflünürsek, toplant›lar›m›z› zenginlefltirecek
bu tart›flmalar›n ayn› zamanda yay›nlar›m›za
dönük katk›lar›m›z› planlamam›zda da bizlere
önemli bir kolayl›k sa¤layaca¤›n› görebiliriz.
Böyle bir çaban›n sistematiklefltirilmesi
yoldafllar›m›z›n ajitatör yan›n›n da
kuvvetlenmesine önemli bir katk› sunacakt›r.

Organ toplant›lar›n›n temel gündem
bafll›klar›ndan bir di¤eri de toplam bölge
çal›flmas›n›n de¤erlendirilmesi ve al›nan
kararlar›n kolektif denetimi olabilmelidir. Her
organ üyesi sadece kendi çal›flt›¤› alan ve
birim üzerinden de¤il, yerald›¤› organ
çal›flmas›n›n tümünden sorumlu oldu¤u
bilinciyle hareket edebilmelidir. Organ
üyelerinin bu bilinç ve misyonla hareket
etmelerini sa¤lamaksa yine organ›n kolektif
sorumlulu¤u alt›ndad›r. Tüm organ üyeleri
çal›flman›n de¤erlendirilmesinden
planlanmas›na, her türlü karar alma sürecinde
aktif bir flekilde yeral›p tart›flmalara
kat›labilmelidirler. Genelde bu alanda
zay›fl›k, çal›flmalar›n planlanmas› ve karar
alma sürecinde organ üyelerin bir k›sm›n›n
edilgenleflmesi ve kendisini sadece al›nacak
karar›n uygulay›c›s› olarak görmesi fleklinde
yaflan›yor. Organ üyeleri aras›ndaki deneyim,
ideolojik-politik birikim vb. yöndeki
eflitsizliklerin de yolaçt›¤› bu gibi durumlara
organ›n kolektif bir müdahalesiyle engel
olunabilir. Bu çerçevede özel tarzda kimi
görevlendirmeler de tercih edilebilir. Ama
esas olarak sorunun çözücü halkas› her bir

yoldafla bilinç plan›nda “düflünen ve savaflan
militanlar” anlay›fl›n›n kavrat›lmas› olacakt›r.

Organ›n alaca¤› kararlar› baflar›yla hayata
geçirebilmesi için tüm üyelerin tart›flmalardan
süzülmüfl aç›k ve net bir fikre sahip olmas›
gerekir. Bu noktadaki eksiklikler kararlar›n
bofla düflürülmesine de yol açabilir. Kararlar›n
kolektif bir tarzda al›nmas› gibi denetlenmesi
de kolektifçe yap›lmal›d›r. Al›nan kararlar›n
kolektifçe denetlenmedi¤i ve sürekli bofla
düflürüldü¤ü bir yerde ciddiyetin kalmayaca¤›
gibi ortaya konulan iddialar› içten içe
kemirmeye bafllayan bir “oportünizm” de boy
vermeye bafllar.

Kolektif tart›flmalardan sonra her organ
üyesi, bu kararlar› çal›flma alan›nda hayat
geçirmesi noktas›nda genifl bir inisiyatife
sahiptir. Yap›lan tart›flmalar›n ve al›nan
kararlar›n do¤rulu¤u ve yanl›fll›¤› organ
üyelerinin bu çabas›yla ortaya ç›kacakken,
sonucun de¤erlendirmesi ise yine kolektifçe
yap›lmal›d›r. Çal›flmalar›nda bu tarz›
oturtabilen organlar, parti politikalar›n›
yerlerde özgüllefltirilmesi noktas›nda da
önemli bir avantaja sahip olacaklard›r.

Örgütsel güvenlik konusu da
toplant›lar›m›z›n temel gündemlerinden birisi
olabilmelidir. Konu, ayr›ca bir e¤itim
çal›flmas›n›n konusu olarak ele al›nmas›n›n
yan› s›ra, güncel geliflmelerin aç›¤a ç›kard›¤›
her somutlukta döne döne yeniden
ifllenmelidir. Düzenin polis devleti
uygulamalar› çerçevesinde att›¤› ad›mlar,
siyasi polisin izledi¤i yöntemler ve yeni
taktikleri, kurall› ve ilkeli yaflam›n
gereklerinden kitleler içinde gizlenmenin
yöntemlerine kadar birçok noktada
yoldafllar›m›z› deneyimli ve donan›ml› hale
getirmek tüm organlar›m›z›n sorumlulu¤u
alt›nda olacakt›r. Konunun önemi
yoldafllar›m›za kavrat›ld›ktan sonra bu konuda
tam bir riayet beklenerek, hiçbir liberalli¤e
ve esnemeye tahammül gösterilmemeli, buna
prim verecek tutumlar an›nda elefltiri konusu
edilmelidir.

Toplant›lar›, organ üyelerinin e¤itim
süreçlerinin de birer vesilesi haline
getirebilmeliyiz. Nas›l ki s›n›f devrimcileri,
s›n›f kitlelerine ö¤retme çabas› içerisinde ayn›
zamanda onlardan ö¤renmesini de
bileceklerse, her partili de bu diyalektik
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bak›flla e¤itim sorununu kendisi için her
zaman tamamlanmam›fl sonsuz bir süreç
olarak ele almal›d›r. E¤itim çal›flmas› dört
bafll›k üzerinden yürütülmelidir; teorik,
politik, pratik ve örgütsel e¤itim.

Teorik e¤itim, u¤runa savaflt›¤›m›z dünya
görüflünün özümsenip kavran›lmas› için
marksist-leninist klasikler üzerinden
sürdürülecek bir çal›flma olacakt›r.
Komünistlerin mücadelesinin bilinç ve
gönüllülük temelinde yükseldi¤ini ileri
sürüyorsak e¤er, mücadelenin her an›nda
davaya sahip ç›kabilmenin yolu, her türlü
zorlu¤un üstesinden gelebilmenin koflulu,
inan›p savundu¤umuz dünya görüflünün
içsellefltirilmesinden geçer. Elbette, marksist-
leninist klasiklerin yan› s›ra ve onu
bütünleyecek bir tarzda parti program›m›z
temelinde bir e¤itim çal›flmas› da yürütülmek
durumundad›r. S›n›f kitlelerini devrim
hedefine program›m›z temelinde kazanaca¤›z.
Bu aç›dan da, tüm çal›flmam›z›n yönünü
tayin edecek, adeta bir pusula ifllevi görecek
olan program›m›z üzerinden bir e¤itim
çal›flmas› tüm parti militanlar› için esas
olacakt›r.

Politik e¤itim, partimizin politik çizgisi
ve takti¤i üzerinden; günlük çal›flmam›z›n
hangi politik eksen üzerine kurulaca¤› veya
partimizin döneme ya da bir soruna iliflkin
taktik hatt› üzerinden bir e¤itimdir. Örne¤in
bugün flovenizmin s›n›f kitleleri içerisinde
etkilerine karfl› “iflçilerin birli¤i haklar›n
kardeflli¤i” ekseninde bir mücadelenin öne
ç›kar›lmas›, s›n›f çal›flmas›nda sendikal
mücadele konusundaki partimizin dönemsel
takti¤inin irdelenip tart›fl›lmas› bu kapsamda
ele al›nabilir. Bu ayn› zamanda partimizin
farkl› alanlardaki organ ve kolektiflerin
çal›flmalar›n› bütünlüklü tarzda yürütmelerini
sa¤layacakt›r.

Pratik e¤itim, devrimci bir s›n›f hareketi
hedefiyle sürdürdü¤ümüz kitle çal›flmas›nda
militan, savaflç› bir prati¤in gerekleri, rolü ve
yöntemleri üzerinden ifllenecek bir e¤itim
olacakt›r. Partimizin ihtilalci kimli¤iyle
bütünleflecek bir militanl›¤›n ancak böyle bir
pratik faaliyet içerisinde flekillenece¤inin
bilince ç›kar›lmas› ve günlük faaliyette bunun
somut yans›malar› üzerinden çok yönlü bir
e¤itim çal›flmas› olarak sürdürebilinmelidir.

Örgütsel e¤itim, örgüt içi yaflam
kapsam›na giren demokrasi, disiplin, haklar
ve sorumluluklar, elefltiri-özelefltiri, yoldafll›k
iliflkileri, partiye karfl› aç›kl›k, organ
çal›flmas› vb. konular üzerinden süren bir
e¤itim olacakt›r. Organlar›m›zda devrimci bir
örgütsel atmosferin hâkim k›l›nmas›n›n
yollar›ndan biri de bu gündemlerin sistematik
bir flekilde ifllenmesidir. Farkl› alanlarda
karfl›laflt›¤›m›z birçok sorunda baflvuraca¤›m›z
çözüm yöntemleri, devrimci bir örgütte
sorunlara hangi temellerde yaklafl›lmas›
gerekti¤i vb. konularda tüm yoldafllar›m›z
e¤itim sürecinden geçirilmelidir. Bu e¤itim
ancak organlar yoluyla kolektif bir tarzda
sürdürüldü¤ünde ifllevsel olabilir. Bu bafll›klar
üzerinden sürdürece¤imiz e¤itim çal›flmalar›,
baflta MYO olmak üzere partimizin
yay›nlar›na düzenli katk› sunulmas›
çerçevesinde de organlarda görevlendirmelere
konu edilebilmelidir.

Raporlar›n düzenli bir flekilde
haz›rlanmas› salt biçimsel bir görevin yerine
getirilmesi de¤il, devrimci bir örgütün adeta
can damarlar›n›n ifllemesidir. Rapor
mekanizmas›n bofla düflürülmesi veya
aksat›lmas›, partinin önderlik misyonunu
gerekti¤i gibi yerine getirememesine yol
açaca¤›ndan, organlar bu görevi, ayn›
zamanda partiye ve devrime karfl› duyduklar›
sorumluluklar çerçevesinde ele
alabilmelidirler. Nas›l ki parti ve devrim
davas› için fabrikalarda çal›flmay› bir görev
olarak görüyorsak, pratik faaliyete bu misyon
bilinciyle ç›k›yorsak, günlük yaflam›m›z›n her
an›n› parti ve devrim davas›na ad›yorsak,
rapor mekanizmas›n›n iflletilmesine de ayn›
hassasiyetle yaklaflarak, ciddiyetle ele
alabilmeliyiz.

Raporlar›n haz›rlanmas› ayn› zamanda her
organ›n kendi çal›flmas›na dönük çok yönlü
bir de¤erlendirme ve sorgulama sürecidir. Bu
yüzden de sadece üst organa bilgi sunmak
olarak alg›lanamaz. Çal›flman›n kolektif bir
tarzda de¤erlendirilmesi, raporlar›n da
kolektif bir tarzda haz›rlanmas›na hizmet
etmelidir. Organda bu noktada çeflitli görev
da¤›l›mlar› yap›labilir. Ancak her yoldafl› bu
noktada teflvik ederek raporlar›n kolektif bir
iradeyle haz›rlanmas›n› sa¤lamak temel
öncelik olabilmelidir.

(Devam› s.26'da)



istemlerine ve ç›karlar›na denk düflmüyor olsun. ‹flgününden vergi sorununa, asgari ücretten
paras›z e¤itim ve sa¤l›¤a kadar bu böyle. Ayn› flekilde, d›fl borçlar›n iptalinden temel
demokratik hak ve özgürlüklerin kazan›lmas› istemine kadar bu böyle.

Bu istemler devrim hedefine ba¤lanan bir devrimci s›n›f bak›flaç›s›yla formüle edilmifllerdir.
‹lgili bölümlerin giriflinde de belirtildi¤i gibi, bu istemler u¤runa mücadele, parti için; “proleter
ve emekçi y›¤›nlar› etkilemeye, kendi özdeneyimleri temelinde e¤iterek devrim mücadelesine
kazanmaya” hizmet eder. Bu istemlerin elde edilmesi mücadelesinde katedilecek her mesafe,
iflçi s›n›f› ve emekçileri fiziki ve moral yozlaflmadan korumakla kalmayacak, gerçek kurtulufl
u¤runa verilen mücadelede onlara savaflma gücü ve yetene¤i de kazand›racakt›r.

Bütün bu aç›lardan, partimizin program›, yaln›zca genel bir toplumsal devrim program›
olarak kalmamakta, mücadelenin taktik aflamalar›na da baflar›yla yan›t veren dinamik ve
devrimci bir s›n›f mücadelesi bak›flaç›s› da sunmaktad›r.

Her toplumda a¤›r kriz dönemleri, partilerin ve programlar›n denenip s›nanmas›na da en
uygun vesilelerdir. Partimiz kriz döneminde iflçi s›n›f›n›n ve emekçilerin karfl›s›na güçlü bir
biçimde ç›kmak ve kitlelerin ve olaylar›n s›namas›ndan baflar›yla geçmek istiyorsa, tam da bu
dönemde program›n› en etkin bir silah haline getirmeyi ve pratikte gere¤ince kullanmay›
baflarmak zorundad›r.

Bu ayn› dönem, kriz karfl›s›ndaki tüm sahte burjuva ya da tutars›z küçük-burjuva
programlarla, bunlara dayal› sözde “ulusal” ya da “devrimci” çözümler ya da alternatiflerle
hesaplaflma dönemidir de. Bu hesaplaflma da, yine parti program›na etkin bir silah olarak
dayanabilme ölçüsünde baflar›l› olacakt›r.

(Düzen Krizi ve Devrimci S›n›f Alternatif, Parti,
 Ekim, Say›: 221, Mart 2001, Baflyaz›)

Parti De¤erlendirmeleri-1, Eksen Yay›nc›l›k, s. 244-247

2008 y›l› bahar çal›flmalar›m›za 8 Mart dünya emekçi kad›nlar günü ile bafllad›k. ‹flçi ve
emekçi kad›nlar›n tüm emekçi kitlelere mücadele ça¤r›s› olan 8 Mart’›n k›z›ll›¤›n› emekçi
semtlerine ve fabrikalar havzas›na tafl›d›k. Emekçi kad›n›n kurtuluflunun sosyalizmde
oldu¤unu içeren onlarca afiflimizle emekçi semtlerini ve fabrikalar havzas›n› donatt›k. Emekçi
kad›nlar›n ve tüm emekçilerin kurtuluflunun sosyalizmde oldu¤unu içeren afifllerimiz, hem
yap›lma yöntemi hem de bugün içeri¤inden boflaltmak isteyenlere karfl› fazlas›yla önemlidir.
Hele ki burjuvazinin sald›r›lar›n›n s›n›r tan›mad›¤›, kolluk güçlerinin silahlar›n› biledi¤i,
s›n›flar aras›ndaki çeliflkilerin artt›¤› ve sorunun dinle, ›rkç›l›kla, feminizmle, vb. ile
perdelenmeye çal›fl›ld›¤› bir ortamda...

Ard›ndan Kürt halk›n›n özgürlük taleplerini en gür flekilde hayk›rd›¤› Newroz çal›flmas›
ile devam ettik. Kürt ve Türk emekçilerinin oturdu¤u semtler baflta olmak üzere fabrikalar
çevresi ve servis güzergahlar›nda onlarca afiflimizi kulland›k. Kürt halk›na yönelen azg›n
sald›r›ya da bir cevap niteli¤i tafl›yan fliarlar›m›z dostun düflman›n gözleri önünde.

Kad›köy’den Ümraniye ve Sultanbeyli’ye kadar genifl bir hatta yapt›¤›m›z afifller her
zamanki gibi görsel olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Artan merkezi ve iflyeri kameralar›
nedeniyle çal›flmalar›m›zda daha özenli davranmaya dikkat ediyoruz. Ciddi anlamda
yo¤unlaflt›rd›klar› kameralar›n çal›flmalar›m›z› belli yerlerde geriletti¤i bir gerçek. Ancak her
sokak bafl›na ayr› bir güvenlik oluflturamayacaklar› da baflka bir gerçek.

Yaklaflan 1 May›s’ta da iflçi s›n›f› ve tüm emekçilere seslanmeye, onlar› iflçi s›n›f›n›n
partisine, devrime, sosyalizme ça¤›rmaya, sokaklar› k›z›llaflt›rmaya devam edece¤iz.

Anadolu Yakas› Komitesi

Devrimci bahar çal›flmam›z!
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‹flçi s›n›f›n›n sorunu, kapitalist ekonomiye ve
dolay›s›yla burjuva s›n›f düzeninin sorunlar›na kendi
içinde, yani kapitalist düzenin kendi taban› üzerinde çözüm
bulmak de¤ildir, olamaz. Onun sorunu, devrimci s›n›f
mücadelesini gelifltirerek, bu ekonomiyi karakterize eden
üretim iliflkilerini, bu iliflkilere dayanan s›n›f egemenli¤i
sistemini aflmakt›r. Dolay›s›yla, devrimci s›n›f mücadelesini
gelifltirmek ve devrimci s›n›f mevzilerini ço¤altmak
yoluyla, bunu baflaracak koflullara zaman içerisinde
ulaflmakt›r. ‹flçi s›n›f›, düzenin krizleri ve dolay›s›yla
mevcut kriz karfl›s›nda, ileri sürece¤i temel ve taktik
istemlere de bu bak›flaç›s›yla yaklafl›r. Özetle bu, devrime
dayal› devrimci s›n›f bak›flaç›s› çizgisidir.

Bütün bu aç›lardan partimizin program› iflçi s›n›f›n›n
elinde gerçek bir silaht›r. Teorik, stratejik ve taktik
bölümlerden oluflan bu bütünsel program, genel planda
oldu¤u gibi bugünkü kriz karfl›s›nda da iflçi s›n›f›na
devrimci bir bak›flaç›s› ve davran›fl çizgisi sunmaktad›r.

Program›m›z›n teorik bölümü, bugünün dünyas›nda ve
onun bir parças› olarak bugünün Türkiye’sinde egemen bulunan temel iliflkilerin ve bu
iliflkilerin kaç›n›lmaz ürünü olan iktisadi, sosyal ve siyasal sorunlar›n aç›k ve net bir
kavran›fl›n› sunmaktad›r. Bugünün Türkiye’sinde emekçiler krizlerden, emperyalist köleli¤in
bu krizlerin y›k›c› etkilerini a¤›rlaflt›ran sonuçlar›ndan, iflsizlik ve yoksulluktan, derinleflen
gelir uçurumundan, çok yönlü çürüme ve kokuflmadan ac› çekmekte, tüm bunlara karfl› öfke
ve hoflnutsuzluk duymaktad›r. Ve program›m›z›n teorik bölümü, tüm bu sorunlar›n
emperyalist dünya sistemi ve kapitalist düzen ile organik ve öze iliflkin ba¤›n› bütünsel bir
aç›kl›k içerisinde sunmaktad›r.

Program›m›z›n stratejik siyasal bölümü “Türkiye Devrimi” bafll›¤› tafl›maktad›r ve Türkiye
kapitalizminin siyasal, iktisadi, sosyal ve kültürel cephede hangi temel alternatif çözümlerle,
hangi ilke ve esaslara ba¤l› olarak afl›laca¤›n› ortaya koymaktad›r. Program›m›z›n bu bölümü,
bugünkü düzenin iflçi s›n›f›na ve emekçilere yaflatt›¤› derin sosyal ve siyasal ac›lar›n, ancak
onun dayand›¤› s›n›f egemenli¤i sistemine ve onun gerisindeki emperyalist köleli¤e köklü bir
müdahaleyle afl›labilece¤ini saptamaktad›r.

Fakat program›m›z sorunlar›n kayna¤›n› ve temel çözümünü vermekle de
yetinmemektedir. Saptanan temel devrimci hedefe bir anda ulafl›lamayaca¤›n›n aç›k bilinciyle,
devrimci teorik ve stratejik konumunu ve bak›flaç›s›n›, bu temel hedefe zaman içerisinde
ulaflmay› kolaylaflt›racak ve olanakl› k›lacak devrimci bir taktik hatla da birlefltirmektedir.
Program›m›z›n “Acil Demokratik ve Sosyal ‹stemler” ile “Eme¤in Korunmas›”na ayr›lm›fl
bölümleri de iflte bu ifllevi görmektedir, bu amaca yöneliktir.

Krizin bugünkü y›k›c› etkileri ve sermayenin onu izleyen sald›r›lar› karfl›s›nda, teorik ve
stratejik bölümleriyle organik bir bütünlük içerisinde kavranmak kayd›yla, program›m›z›n bu
taktik bölümleri iflçi s›n›f›n›n ve emekçilerin elinde gerçek birer silaht›r. Bu bölümler,
partimizin flu günlerde yükseltti¤i “Krizin faturas› kapitalistlere!” fliar›n›n somutlanm›fl bir
çerçevesini de vermektedir. Burada tek bir istem gösterilemez ki, krizin y›k›c› etkileri ve
‹MF’nin yeni sald›r› program› karfl›s›nda, iflçi s›n›f›n›n ve emekçilerin bugünkü can al›c›

Proletaryan›n devrimci program›
tek ç›k›fl yoludur!

(Devam› s.31'de)


