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EK‹M
Bahar döneminin

kazanımları
Bu yılın bahar sürecini kapitalizmin

küresel krizinin derinleflti¤i koflullarda
karflıladık. Yerel seçimlerin de aynı dönemle
çakıflması politik atmosferi güçlendirdi. Bu
iki olgu, iflçi sınıfı ve emekçilerin devrimci
siyasal faaliyete daha fazla ilgi
göstermelerini sa¤ladı.

1 Mayıs’ta Taksim alanının
kazanılmasıyla taçlanan bahar dönemini
genel hatlarıyla tamamlamıfl bulunuyoruz.

Fakat bahar döneminin geride kalması,
sınıflar mücadelesinde bir durulma olaca¤ı
anlamına gelmiyor. Tersine, kapitalizmin
küresel krizinin yayılarak devam etti¤i,
yıkıcı sonuçlarının iflçi sınıfı ve emekçilerin
saflarında derinden hissedildi¤i bir süreçte,
sınıf çatıflmaları daha da sertleflecektir.
Sınıf çatıflmalarındaki sertleflme e¤ilimi,
devrimci sınıf çalıflmasının önemini
arttırırken, bu çalıflmanın devrimci sınıf
hareketinin gelifltirilmesine sunaca¤ı
katkının önemini hayati hale getirmektedir.

Dönemi berrak bir bilinç,

tok bir iddia ile karflılamanın önemi

Komünistler döneme berrak bir bilincin
ürünü olan taktik politika ve tok bir
devrimci iddia ile baflladılar. Aylara yayılan
sistemli, yaygın ve etkili bir faaliyet
örgütleyerek iddialarına uygun bir pratik
sergilediler.

Kriz sürecine efllik eden bahar dönemi
ile yerel seçim çalıflmasını, krizin yıkıcı

sonuçlarına karflı mücadeleyi güçlendirecek
tarzda planlayan komünistler, dönem
boyunca, kokuflmufl sermaye düzenini hedef
aldılar. Özellikle seçimler sürecinde liberal-
reformist sol ile onun kuyru¤una takılan ve
devrimci-demokratlıktan liberal-demokratlı¤a
do¤ru yol alan çevrelerin düzen kurumları
hakkında sahte hayaller yaydı¤ı bir
dönemde, komünistlerin sergiledi¤i ilkeli
duruflun apayrı bir önemi olmufltur.

Bu koflullarda devrimci seçim faaliyeti
yürüten komünistler, iflçi sınıfı ile
emekçilere seçimlerden ve düzenin temsili
kurumlarından medet ummanın de¤il, temel
hak ve özgürlükler için devrimci sınıf
mücadelesinin tek çıkıfl yolu oldu¤unu
anlattılar. Sorunların kalıcı çözümünün ve
kazanımların güvence altına alınmasının
kapitalizmin egemenli¤i altında mümkün
olmadı¤ını dile getiren komünistler, gerçek
kurtuluflun bu sömürü ve kölelik düzenini
yıkmaktan geçti¤ini vurguladılar.

Aday pazarlıkları etrafında dönen ilkeden
yoksun reformist platformla oyalanan
çevreler, seçim sürecinde etkili bir siyasal
faaliyet yürütmekten geri dururken, liberal-
reformistlerin çekim alanına kapılmayan az
sayıda akım ise, seçim sürecini atalet içinde
izlediler.

Biri kafa karıflıklı¤ının, di¤eri
reformizme yönelimin ürünü olan bu iki
tutumu benimseyen güçlerin tercihi, bahar
döneminin toplam faaliyetini olumsuz
etkilemifl, bu faaliyetin zayıf geçmesine
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yolaçan önemli etkenlerden biri olmufltur.
Döneme devrim ve sosyalizm bayra¤ını

dalgalandıran taktik-politikalarıyla
hazırlanan komünistler ise, geçmifli aflan bir
yaygınlıkta faaliyet yürüttüler. Tempoyu
düflürmeden dönem boyunca gerçeklefltirilen
yo¤un ve ısrarlı faaliyet, bilinç açıklı¤ı ve
devrimci iddianın ürünüdür.

Farklı araçlarla planlı, tempolu

ve yaygın faaliyet

‹zlenecek devrimci politik hattın netli¤i
kararlılık ve ciddiyetle birleflti¤inde, dönem
faaliyetini planlayıp uygun araçlarla ifle
bafllamanın bir zorlu¤u yoktur. Nitekim
komünistler, yerel seçimlerle bafllayan bahar
dönemini, baflından sonuna kadar planlı,
tempolu ve yaygın bir faaliyete konu
etmekte zorlanmamıfllardır.

Elbette faaliyetin flu veya bu alanında
aksamalar yaflanmıfl, fakat bu, planlanan
faaliyetin genel çerçevede hayata
geçirilmesine engel oluflturmamıfltır.

Legal-illegal, merkezi-yerel araçlarla iflçi
sınıfı ve emekçilere yaygın bir seslenifl, hem
süreli yayınların hem yerel yayınların etkin
da¤ıtımı, çeflitli etkinlikler, toplantılar,
eylemler… Bu zengin araç çeflitlili¤i ile
bahar dönemi çalıflmasını gerçeklefltiren
komünistler, yüzbinlerce iflçiye, emekçiye,
kadına, gence ulaflabilmifl, bunların bir kısmı
ile yüzyüze konuflma, tartıflma olana¤ı
yaratmıfllardır.

Devrimci sınıf çalıflmasını güçlendirecek
tarzda planlanan toplam faaliyetin hayata
geçirilmesi sayesinde partimizin fliarları,
ça¤rıları ve yayınları fabrikalara, sanayi
sitelerine, iflçi servislerine, emekçilerin
yaflam alanlarına, üniversitelere ve yer yer
kent merkezlerine taflınmıfl, dönem boyunca
kendini hissettirmifltir.

Komünist kadro ve militanlar, partinin
bahar dönemi boyunca devam eden tempolu
faaliyetini gö¤üslemifl, parti çeperindeki iflçi
ve emekçilerin bir kısmını da sürece katarak
toplam çalıflmanın alanlarını
geniflletmifllerdir. Faaliyeti yeni alanlara
taflıyan komünistler, nicel güçlerin

sınırlılı¤ına takılmadan, partinin dönemsel
taktik politikasını belli bir bafları ile hayata
geçirmifllerdir.

Aylara yayılan devrimci siyasal
faaliyetimiz, kendini hissettirdi¤i tüm
alanlarda oldukça etkili olmufltur. Bu etkiyi
sol çevrelerin verdi¤i tepkilerden bile
görmek mümkündür. Dikkatleri da¤ıtıcı pek
çok etkene ra¤men iflçi ve emekçilerin
gösterdi¤i ilgi ise, faaliyetimizin yarattı¤ı
etkinin en iyi yansıması olmufltur.

Döneme yayılan etkili faaliyetin

kazanımları

Devrimci
siyasal
faaliyetin üç
temel ayak
üzerinde
örülebildi¤inde
baflarılı
olabilece¤ini
hep vurgularız.
Bunlar;
propaganda ve
ajtasyon,
örgütlenme ve
eylemdir.

‹lki
konusunda,
nicel
gücümüzün de
ötesinde bir
etki
yarattı¤ımız
konusunda bir
tartıflma bulunmuyor. Nitekim, faaliyetin
ardından alınan tepkiler, çalıflmanın
hedeflenen yönde etki yarattı¤ının somut
göstergesi olmufltur.

Verili koflullarda ajitasyon-propaganda,
iflin nispeten kolay yanı kabul ediliyor. Bu
saptama belli bir do¤rulup payı taflımakla
birlikte, bilinçlendirme çalıflmasının,
örgütlenme ve eylem alanındaki baflarılara
da önemli etkisi oldu¤u tartıflmasızdır.
Döneme uygun fliarların, farklı araçlarla ve
emekçilerle yüzyüze gelerek kitlelere

Legal-illegal,
merkezi-yerel araçlarla
iflçi sınıfı ve emekçilere
yaygın bir seslenifl, hem
süreli yayınların hem
yerel yayınların etkin
da¤ıtımı, çeflitli
etkinlikler, toplantılar,
eylemler… Bu zengin
araç çeflitlili¤i ile bahar
dönemi çalıflmasını
gerçeklefltiren
komünistler, yüzbinlerce
iflçiye, emekçiye, kadına,
gence ulaflabilmifl,
bunların bir kısmı ile
yüzyüze konuflma,
tartıflma olana¤ı
yaratmıfllardır.



taflınmasının büyük önemi açıktır.
Sınıf ve kitle hareketinin verili

koflullarının, emekçileri örgütleyip eyleme
geçirme konusunda belli zorluklar yarattı¤ı
biliniyor. Fakat bu nesnel zorluk hiç de
bütünsel bir faaliyet yürütmenin önünde
engel de¤ildir. Bununla birlikte, sınıf
hareketinin verili koflulları, ajitasyon-
propaganda araçlarının kullanımında daha
yaratıcı yöntemler bulmayı gerektiriyor.

Öte yandan,
yarattı¤ımız
politik etkiyi
örgütleyebilmek
için daha yo¤un
daha ısrarlı bir
çaba harcamak
da zorunludur.
Bu koflullarda,
yaratılan politik
etkiyi örgütlü
güce
dönüfltürme
baflarısı, nesnel
zorlukların
farkında olmak,
ancak bu
zorluklara
takılmadan,
iddiayı da
zayıflatamadan
ifle dört elle
sarılmakla
mümkün
olabilir.

Belirtti¤imiz
nesnel

zorluklara ra¤men bahar dönemi
faaliyetimizin önemli kazanımları olmufltur.
Bu kazanımlar, sınıf hareketinin zayıf
olmasına ra¤men, sistemli devrimci siyasal
faaliyetin hem emekçiler üzerinde etkili
olabildi¤ini, hem deneyim biriktirme ve
örgütsel alanda güçlenme olanakları
yarattı¤ını ortaya koyuyor.

‹lkin, kadro ve militanların partinin
dönemsel politikasını kavramak için
harcadı¤ı çabanın olumlu sonuçları
olmufltur. Tempolu bir faaliyet içine giren

tüm partili güçlerin deneyim kazanması,
bir kısmının sıçrama yaflaması, iç
örgütlülü¤ün güçlendirilmesi, çevre-çeper
iliflkilerimizin belli bir düzeyde faaliyete
katılması, sınıfla kurulu ba¤larımızın
yaygınlaflıp güçlenmesi, emekçilerle
kurdu¤umuz iliflkilerin geliflip
derinleflmesi…

Tüm bu alanlarda sa¤lanan geliflme,
tempolu devrimci siyasal faaliyetin
kazanımları arasındadır. 1 Mayıs
alanlarında komünistlerin kortejlerindeki
genç iflçilerin oranı ise, örgütlenme ve
eylem alanındaki baflarının ölçülerinden
biri sayılmalıdır.

Zaaf ve eksikliklerin açı¤a çıkması

onları aflmanın ilk adımıdır!

Toplam faaliyet kuflkusuz ki, daha
yaygın, daha etkili, daha verimli
örülebilirdi. Yani ulaflılan baflarıyı aflmanın
nesnel zemini mevcuttur. Buna karflın bazı
alanlarda görülen da¤ınıklık, bazı
komitelerin kolektif faaliyet örme
konusunda tutuk kalmaları, inisiyatif
yetersizli¤i, kısmi yön kaymaları gibi
eksiklikler kazanımlarımızı sınırlamıfltır.

Faaliyetin oldu¤u yerde hataların,
yetersizliklerin olması kaçınılmazdır.
Önemli olan, aksayan noktaların dönemin
taktik politikasının belli bir bafları ile
hayata geçirilmesini engelleyecek düzeyde
olmamasıdır. Kimi alanlardaki aksamalara
ra¤men, faaliyetin kolektif tarzda, belli bir
bafları ile yürütülebilmesi, istenen düzeyde
olmasa da, dönemin baflarılı bir çalıflma
ile tamamlandı¤ını gösteriyor.

Kimi yerde komitelerin kolektif
faaliyeti örmeleri noktasında zorlanmalarla
yüzyüze kalındı, kimi yerde çalıflmanın
eylem aya¤ı zayıf kalabildi, kimi yerde
yaratılan politik etkiyi örgütleme
noktasında zorlanmalar yaflandı, kimi
yerlerde ise kitle iliflkileri yeterli ölçüde
seferber edilmedi…

Bu zorlanma ya da aksama alanları tek
tek yoldaflların oldu¤u kadar, kolektiflerin/
komitelerin de yetersizli¤ini ortaya

Sınıf ve kitle
hareketinin verili
koflullarının, emekçileri
örgütleyip eyleme
geçirme konusunda
belli zorluklar yarattı¤ı
biliniyor. Fakat bu
nesnel zorluk hiç de
bütünsel bir faaliyet
yürütmenin önünde
engel de¤ildir.
Bununla birlikte, sınıf
hareketinin verili
koflulları, ajitasyon-
propaganda araçlarının
kullanımında daha
yaratıcı yöntemler
bulmayı gerektiriyor.
Öte yandan,
yarattı¤ımız politik
etkiyi örgütleyebilmek
için daha yo¤un daha
ısrarlı bir çaba
harcamak da
zorunludur.
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koymufltur. Dönem faaliyetinin sa¤ladı¤ı bu
açıklık, çalıflmanın ilerleyen sürecinde hangi
yönlerimizi güçlendirmemiz gerekti¤i
konusunda da fikir vermifltir.

Dönemin açı¤a çıkardı¤ı zaafların
aflılması yönünde gösterilecek irade ile hem
kolektifleri hem tek tek yoldaflları
güçlendirmek mümkündür. Bu baflarıldı¤ında,
yaflanan aksaklıklar da kazanıma
dönüfltürülecektir.
Komünistlerin
güçlü yanlarına
yaslanarak
zaaflarını aflma
gelene¤i, bu
konuda izlenmesi
gereken yolu
göstermektedir.

Kazanılan

deneyim,

biriktirilen

olanaklarla ileri!

Küresel krizin
yıkıcı sonuçları,
emperyalist saldırganlık, gerici savaflların
kıflkırtılması ve di¤er olgular kokuflmufl
kapitalist düzenin iflasını döne döne tescil
etmektedir. Hem ülkemizde hem dünyada
yayılan kriz milyonlarca iflçiyi iflsiz
bırakırken, iflçi sınıfının bu yıkıcı saldırıya
karflı direnme kararlılı¤ı da güçleniyor. Bu
tablo, sınıf çatıflmalarının yaygınlaflıp
derinleflme e¤iliminde oldu¤unu gösteriyor.

Kriz içinde debelenen kapitalizmin
zorunlu sonucu olan bu e¤ilim, iflçi sınıfı ile
kapitalistler arasındaki çatıflmanın yayılma
olasılı¤ını güçlendiriyor. ‹flçi sınıfının
emekçi ve yoksul müttefikleri de, flimdiden
bu çatıflmanın tarafı durumundadır. Sınıf
çatıflmalarının sertleflme e¤iliminde oldu¤u
bu süreçte, komünistlerin devrimci bir sınıf
hareketinin gelifltirilmesi ekseninde
sürdürdü¤ü mücadelenin önemi kat kat
artmaktadır.

Sınıf hareketinin ancak devrimci
temelde güçlenebilece¤i bir dönemde,
hareketin önünde önemli engeller de

mevcuttur. Bu engellerin baflında,
sendikaları ele geçiren sermayenin Truva
atları gelmektedir. Hem krizin yıkıcı
sonuçlarına karflı geliflen mevzi direnifllerde,
hem de 1 Mayıs dönemi boyunca sergilenen
tutumlar, bu burjuva gericilik oda¤ının
oynadı¤ı u¤ursuz rolün derinleflme e¤ilimini
ortaya koymufltur.

Sendikal bürokrasi, bazı istisnalar
dıflında, artık
sermayenin
organik bir
parçası haline
gelmifltir.
Sermayenin ve
devletinin, kimi
zaman ise
reformist
akımların
deste¤ini alan bu
gerici kastın, iflçi
sınıfı önüne
ördü¤ü ablukayı
yıkmak, gelinen
yerde özel bir
önem

taflımaktadır.
Devrimci bir sınıf hareketinin geliflmesi

açısından kritik olan bu süreç, halihazırda
sistemli bir devrimci sınıf çalıflması yürüten
tek güç olan partimize büyük sorumluluklar
yüklemektedir. Komünist kadro ve
militanlar baflta olmak üzere tüm partili
güçler, kendi misyonlarına bu bütünlük
içinde bakmalı, parti saflarında bu konuda
da bir bilinç açıklı¤ı sa¤lamalıdırlar.

Dönemin komünistler yükledi¤i bu zorlu
görevin üstesinden gelmek, partimizin
maddi toplumsal zeminiyle, yani iflçi
sınıfının öncü kufla¤ıyla devrimci organik
birleflme hedefine do¤ru önemli adımlar
atmasının yolunu da açacaktır.

Komünistler, yo¤un bahar dönemi
faaliyetiyle pekifltirdikleri birikim, deneyim,
güç ve olanaklarını seferber ederek sürece
hazırlanmalı, devrimci bir sınıf hareketinin
gelifltirilmesi mücadelesine dört elle
sarılmalıdırlar.
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Seçim sürecinin pekifltirdi¤i tablo…

‹ddialar ile siyasal pratik
arasındaki uçurum!

Kurulu düzene karflı mücadele etme
iddiası taflıyan her siyasal akım iflçi sınıfına,
emekçilere ve toplumun tüm ezilen
kesimlerine kapitalizme alternatif  bir
“gelecek toplum düzeni”ni hedef olarak
gösterir. Tek alternatifinin sosyalizm
oldu¤unu savunur, sömürüden, kölelikten,
baskıdan, zulümden arınmıfl bir dünyanın
ancak sosyalizmde mümkün olabilece¤ini
propaganda eder, bu u¤urda mücadele
yürütür.

Bu iddialarında ciddi olan örgüt ya da
partiler, kapitalizmi yıkıp sosyalizmi kurmayı
temel alan devrimci bir programa sahip
olmak, devrimci bir mücadele çizgisi izlemek
ve devrimci bir örgütü infla etmekle
yükümlüdürler. ‹nfla sürecinin baflarısı aynı
zamanda kapitalizmin tek tutarlı devrimci
sınıfı olan proletaryanın giderek bu sürecin
öznesi olmasına ba¤lıdır. ‹flçi ve emekçilerin
karflısına bu iddiayla çıktıkları halde
güçlerini, olanaklarını ve  yeteneklerini bu
u¤urda seferber etmeyen akımların
ciddiyetinden söz etmek mümkün olamayaca¤ı
gibi, samimiyetleri de tartıflmalıdır.

Hem uluslararası komünist hareketin
deneyimleri hem Türkiye devrimci hareketinin
geliflim süreci, devrimci ilkesel tutumun terk
edildi¤i koflullarda, düzen karflısında tutarlı
bir durufl sergilemenin mümkün olmadı¤ını
defalarca kanıtlamıfltır. Baflka bir ifadeyle,
düzen karflısında devrimci ilkesel tutumda
ısrar etme iradesinden yoksun anlayıflların,
kapitalizmi cepheden hedef alan devrimci bir
siyasal güç haline gelmeleri mümkün de¤ildir.

Devrimci ilkelerden yoksun

birlikteliklerde yer alma rahatlı¤ı

Ömrünü doldurmufl devrimcilik anlayıflını
aflma iradesi gösteremeyen geleneksel akımlar

bugün pek çok sorunla yüzyüzedirler. Gelinen
aflamada bu sorunlar, di¤er zaafların yanısıra,
iddiada gerileme, iradede kırılma, devrimci
ilkelerin terk edilmesi gibi vahim sonuçlara
yol açmaktadır. Bu rahatsız edici tablo,
komünistlerin pek çok vesileyle hatırlattıkları,
“geçmifli aflamayanlar, o geçmiflin gerisine
düflerler” saptamasını bir kez daha
do¤rulamaktadır.

Geride bıraktı¤ımız yerel seçimler
sürecinden yansıyanlar, parlamentarizm
bataklı¤ında yüzen reformistler bir yana,
halen devrim ve sosyalizm iddiası taflıyanların
“düzen karflısında devrimci durufl, devrimci
ilke ve amaçlarda ısrar” konusunda nasıl
büyük bir zaafiyet içinde olduklarını ortaya
koymufltur. Bu tablo tümüyle yeni olmamakla
birlikte, reformizm kuyrukçulu¤u ilk defa bu
kadar yaygın bir hal almıfl, tümüyle düzen içi
olan bu platformun kuyru¤una takılanlar
ilk defa bu kadar “rahat” davranabilmifllerdir.

“Yıllarca her türlü inandırıcılı¤ını
yitirmifl solcu söylemlerle fakat gerçekte
apolitizmin bir sonucu olarak seçimlerden
uzak duranlar, bu alana ayak atar atmaz
Türkiye’nin en kaflarlanmıfl reformistleri ile
aynı safa düflmüfllerdir.” (Ekim, sayı: 256,
Ocak 2009)

Bir uçtan di¤erine bu kadar kolay
savrulanlar, bu geri duruflun altında ezilmek
bir yana, bunu politik bir meziyet saymakta
sakınca görmemektedirler. Seçimler ertesinde
yaptıkları de¤erlendirmeler, bu geri konuma
hızla uyum sa¤ladıklarını göstermektedir.

‹lkeler konusundaki hassasiyetin
yitirilmesi, kimi “yerel kazanımlar “adına
düzen içi reformist bir platformda rahatlıkla
yer almayı beraberinde getirmektedir. Böylesi
bir platformda buluflmanın zeminini de “yerel
kazanımlar” etrafında dönen pazarlıklar
oluflturmakta, “ulaflılabilecek kazanç” u¤runa
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devrimci ilkelerden vazgeçilmektedir. Bu
tercih, burjuva siyaset arenasına ait olan
aldatma, ayak oyunları, tehdit, flantaj vb. gibi,
yozlaflma belirtileri içeren davranıfllara da
alan açmaktadır.

Tasfiyecili¤i daha da derinlefltiren bu
yönelim, e¤ik bir düzlemde devrimcilikten
demokratlı¤a yol almanın kaçınılmaz
sonucudur. Varılan nokta, devrimcilik iddiası
ile pratik tutum arasında, aflılması güç bir
uçurumun olufltu¤unu göstermektedir.

Faydacılı¤ın daralttı¤ı ufuk

Seçime endeksli birlikteliklerin harcı
düzen içi anlayıfllar tarafından karılmıfltır. Bu
çizginin temsilcilerinin, özel mülkiyet
düzenini, ücretli köleli¤i, kısacası kapitalizmi
hedef almak bir sorunları olmamıfltır. Üretim
ve mülkiyet iliflkileri bir yana bırakılarak
bölüflümden daha iyi pay verilece¤i vaad
edilmifltir. Her fley birkaç ilçe, belde ya da
muhtarlı¤ın kazanılmasına endekslenmifltir.

Tüm bunlar reformistler açısından
anlaflılırdır. Vahim olan, hala da devrim ve
sosyalizm iddiası taflıyanların düfltükleri
durumdur.

“Devrimcilik, devrimci ilke ve amaçlar,
seçimlerden devrimci amaçlarla, devrimci
sınıf mücadelesini gelifltirmek ve bu arada
burjuva parlamenter kurum ve
mekanizmaların gerçek içyüzünü sergilemek
üzere yararlanmak, tüm bunlar bir anda
anlamını yitirmifl, ne edip edip ‘birlikte’
birkaç ilçe, belde ya da muhtarlık seçimini
kazanmayı ‘baflarmak’ esas kaygı ve amaç
haline gelmifltir.” (agy)

“Yerel kazanımlar”a endekslenen bir
anlayıfl ufuk daralmasını koflulluyor. Bu ise
parçayı bütünün önüne koymayı, dahası parça
adına bütünden vazgeçmeyi çizgi haline
getirmek anlamına geliyor. Seçim sonuçlarıyla
ilgili de¤erlendirmelerde bazı muhtarlıkların
kazanılmasının “bafları” olarak sunulması,
ufuk daralmasının vardı¤ı boyut hakkında bir
fikir veriyor.

Ciddiyeti ve samimiyeti tartıflmalı

hale getiren “yeni rota”

Komünistler, geleneksel solun ciddiyet ve

samimiyet bunalımına erken bir tarihte iflaret
ettiler. Temmuz 2003 yılında yapılan bir
de¤erlendirmede bu sorun flöyle ifade
ediliyor:

“Fakat yazık ki bugünün Türkiye sol
hareketindeki asıl sorun güç kaybetmek,
dönemsel olarak zayıflamak de¤il, fakat uzun
yılları bulan tasfiyeci süreçlerin ardından
artık ciddiyetini ve samimiyetini de yitirmifl
olmaktır. Zayıflaması da bundan ayrı
de¤ildir, bunun kaçınılmaz bir uzantısı olarak
yaflanmaktadır.

Ciddiyet ve samimiyet, devrimci olmak
iddiasındaki bir siyasal akımın olmazsa olmaz
temel niteliklerindendir; davasında, çizgisinde,
mücadelesinde ve çalıflmasında ciddiyet,
davasına ve u¤runa mücadele etti¤ini iddia
etti¤i sınıfa ve emekçilere karflı samimiyet.
Devrimci olmak iddiasındaki bir akımın
birçok fleyi eksik, zayıf ya da yetersiz
olabilir, ama ciddiyeti ve samimiyeti yoksa ya
da artık yitirilmiflse, o akım gerçekte bitmifl,
kendini tüketmifl demektir.” (H. Fırat, Dünya
Türkiye ve Sol Hareket, Eksen Yayıncılık)

Seçimlerden yansıyan tablo, yıllar önce
saptanan sorunların bazı sol akımlarda ciddi
tahribatlara yol açtı¤ını gözler önüne
sermifltir. Halen devrim ve sosyalizmden söz
edenlerin rahatlıkla düzen içi bir platforma
yedeklenmeleri, gerçekte dümeni “yeni bir
rota”ya do¤ru kırdıklarına dair güçlü iflaretler
vermektedir. E¤er ciddi bir sorgulama
yaflayamazlarsa, böylelerinin solu¤u düzenin
icazet alanında almaları önünde bir engel
kalmayacaktır.

Giderek belirgin hale gelen bu “yeni
rota”, devrimci iddiada ciddi bir gedi¤in
açılmasının dolaysız sonucudur. Ve iddiada
bir kez gedik açıldı mı, bunu kapatmak kolay
olmamakta, dahası, koflulların da zorlamasıyla
açılan gedi¤in bütün bünyeyi çürütme riski
yüksek olmaktadır.

‹flçiler ve emekçiler için alternatif ancak

devrimci sınıf mücadelesiyle yaratılabilir!

Düzen içi platformlara kapa¤ı atanlar, bu
adımı, düzen partileri karflısında emekçiler
adına alternatif oluflturmanın “tek çıkar yolu”
olarak sunuyorlar. Bu çarpık anlayıfl, hem
emekçiler adına alternatif oluflturmayı
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seçimlere endekslemekte (nitekim reformist
blok 29 Mart akflamı ömrünü doldurmufltur)
hem de alternatif oluflturmayı sınıflar
mücadelesinden ba¤ımsız bir “proje” gibi
sunmaktadır.

Reformist blo¤un Kürt illeri dıflında
yafladı¤ı seçim hezimeti, alternatiflerin
pazarlıklara endeksli projelerle
oluflturulamayaca¤ını bir kez daha
kanıtlamıfltır. Buna karflın seçim sonuçları
de¤erlendirmeleri, bu projelerden medet
umanların kolay iflah olmayacaklarını
göstermektedir.

Oysa sınıf savaflımları tarihinin ö¤retti¤i
derslerden biri, düzen karflısında
oluflturulabilen tüm alternatiflerin, sınıf
çatıflmalarının ürünü olarak ortaya çıktı¤ı ve
mücadele içinde sınanıp güçlendi¤idir. Ancak
bunun ardından düzenin temsili kurumlarında
da belli mevziler kazanabilmek mümkün

olabilmifltir.
Latin Amerika’da solun seçimlerdeki

baflarısı bu tarihsel gerçe¤in güncel boyutunu
olufltururken, Türkiye’de reformist blo¤un
baflarısızlı¤ı da, aynı tarihsel gerçe¤in bir
di¤er güncel boyutudur.

Seçimlerde sergilenen tutum, devrim ve
sosyalizm söyleminden vazgeçmedikleri halde
reformist blo¤un yede¤ine düflenlerin,
iddiaları ile siyasal pratikleri arasındaki
uçurumu bir kat daha derinlefltirmifltir.

Devrim ve sosyalizm davasına
samimiyetle ba¤lı olanların, iflçi sınıfına,
emekçilere ve toplumun ezilen kesimlerine
baskı ve sömürüden arınmıfl sosyalist bir
dünya vaadedenlerin, buna uygun bir siyasal
pratik sergilemeleri zorunludur. Böyle bir
prati¤i sergileyemeyenlerin akibetini görmek
için Türkiye devrimci hareketinin yakın
tarihine bakmak yeterlidir.

Hatice yoldafl, Ölüm Orucu direnifline geçiflte yapılan band takma töreninde yaptı¤ı
konuflmada ise, “Bugün direniflin kızıl bayra¤ı bizlerin ellerinde! Bu onura layık olmak,
bayra¤ı hep yükseklerde dalgalandırarak, gerekti¤inde onun rengini kanımızla daha da
kızıllafltırmak boynumuzun borcu. Bizi teslim alabilece¤ini sananlar ne büyük bir yanılgı
içerisinde olduklarını göreceklerdir. Devrim davasının yenilmezli¤i görkemli direniflimizle bir
kez daha gösterilecektir sınıf düflmanına” derken, devrimci iradenin yenilmezli¤inin altını bir
kez daha çiziyordu. Bu iradeyle, direniflinin 182. gününde sınıf düflmanına karflı bedeniyle
yürüttü¤ü bu savaflı da kazandı!

“Onurlu bir davanın taflıyıcıları olmak her fleyden daha baskın, açlıktan da, ölümden de”
diyen yoldafl yine bir mektubunda bizlere, “Her zamankinden daha sıkı sarılalım
görevlerimize, çünkü yarın bizimdir yoldafllar!” diye seslenerek, mücadele bayra¤ını emanet
ediyordu.

Ödenen hiçbir bir bedel bofla gitmiyor, harcanan her emek karflılı¤ını buluyor. Kurucu
üyesi oldu¤u partimiz bugün o ve onun gibi yoldaflların ödedikleri bedeller ve harcadıkları
emeklerle 10. yılını geride bırakarak yoluna devam ediyor.  Devrim davası büyüyor,
güçleniyor, yılgınları geride bırakarak, engelleri ve zorlukları aflarak... Hatice yoldafl tıpkı
di¤er flehit yoldafllarımız gibi bugün de davamızı güçlü kılmaya devam ediyor. Bizlere umut
oluyor, güç aflılıyor. Biliyoruz ki, Hatice yoldafl flahsında flehit yoldafllarımızdan ö¤renerek
“milyonlarca iflçi ve emekçinin haklı davası” u¤runa verdi¤imiz mücadeleyi ileriye
taflıyaca¤ız.

Her zamankinden daha sıkı görevlerimize sarılmak, her zamankinden daha çok kendimizi
adamak, kendimizi gelifltirmek, yenilenmek ve e¤itmek, her zamankinden daha fazla cüret
etmek ve baflarmak, tereddütsüz ve güvenle kendimizi partiye bırakmak… Hatice yoldaflı
anmak, anlamak ve yaflatmak bu demektir.
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Bahar dönemi, sınıf hareketi ve
partili düzeyin baflarısı

Bahar dönemi 1 Mayıs’la birlikte geride
kaldı. Bu yılın bahar dönemi, krizle girilen
yeni dönemin flartları ve ihtiyaçlarına ba¤lı
olarak flekillendi. Krizin faturasının kapitalistler
tarafından iflçi ve emekçilere kesildi¤i bir
dönemde faturayı ödememek için sınıfın
direniflinin örgütlenmesi temel gündemdi.
Bahar döneminin tarihsel mücadele günleri de
bu gündemle iliflkilendi. ‹flçi sınıfı ve
emekçilerin krizin faturasına karflı mücadelesi
tarihsel mücadele günlerinin sınıfsal özüne
uygun olarak karflılanmasına, tarihsel mücadele
günleri de krizin faturasına karflı mücadelenin
devrimci bir do¤rultuda geliflimine hizmet etti.
Krizin büyüttü¤ü gerilimler, sınıfların
mevzilenmesini belirginleflirken siyasal
temsilcilerinin de öne çıkmasını koflulladı. Bu
dönem içerisinde gerçekleflen yerel seçimler
buna ek imkanlar sa¤ladı.

2009 yılının ilk aylarını iflçi sınıfı ve
emekçiler sermayenin kapsamlı bir saldırı
dalgasıyla karflıladı. Hemen her fabrikada
kapitalistler ile iflçiler karflı karflıya geldiler.
‹flten atmalar, ücret gaspları, sosyal hakların
tırpanlanması gibi uygulamalar istisnasız her
fabrikada gündeme geldi. Mücadele
bilincinden uzak ve örgütsüz iflçi sınıfının bu
saldırılara gö¤üs germesi çok mümkün
de¤ildi. Öyle de oldu.

Örgütlü ve öncü bölüklerinin kararlı bir
tutum alması ve sermayeye karflı direnifli
omuzlaması halinde bu da¤ınıklı¤a son
verilebilirdi belki. Ama özellikle metal
iflçileri kendilerine ba¤lanan umutları bofla
çıkardılar. ‹cazetçi-uzlaflmacı anlayıfla sahip
sendika yöneticileri, böyle bir sorumlulu¤un
altına girmeyince, ortaya çıkmıfl bulunan
olanaklar kaybedildi.

Di¤er taraftan bu dönemde sendika
konfederasyonlarının baflını çekti¤i merkezi
mitingler yapıldı. Fakat bu mitingler de
sınıfın militan mücadelesinin üzerinde
yükselmedi¤i ve bu mücadeleye hizmet
etmedi¤i için, bir kez daha hava boflaltma
eylemleri olarak kaldılar. Bu arada iflçilerin

kapitalistlere karflı fabrika ölçe¤inde
sürdürdükleri mevzi direnifller yayıldı. Ancak
bu direnifller kendi sınırlarında ne kadar
önemli olurlarsa olsunlar, sınıf hareketi için
birleflme ve mücadele merkezleri haline
gelemediler. Bulundukları havzalarda
bafllangıçta yarattıkları etkileri de zaman
içinde kaybettiler. Havzalardaki kaynama ve
hareketlilik siyasal alana taflınamadı. Böyle
oldu¤u ölçüde mevzi direnifllerin etkisi de
sönük kaldı. Kısmi bazı baflarılar bile
kendinden menkul sonuçlar yaratmanın
ötesine geçemedi.

Fakat özellikle 1 Mayıs’ın bir irade
çatıflmasına dönüflmesi ve sonuçta Taksim’e
çıkılması, bu sorunların aflılması için önemli
imkânlar yarattı. En azından ileri ve öncü
unsurları üzerinde yaflanan özgüven
sorununun aflılmasına önemli katkılar sundu.
En önemlisi de devrimci mücadele ve
örgütlenmeye karflı olan mesafeli duruflun
giderilmesi için yarattı¤ı imkânlardır. Düzenin
Taksim’deki “makul” dayatmasının gerisinde
de bu mesafenin kapatılmasına engel olma
çabası vardır. Fakat Taksim’e çıkması polis
terörüyle engellenen kitlenin önemli bir
bölümünü genç iflçiler oluflturmaktadır. Bu
iflçilerin bir bölümü de TK‹P saflarında
mücadele etmektedirler. Taksim çıkıflı da bu
gücün siyasal mücadelenin merkezine
ilerleyifli için bir bafllangıç noktasıdır, bir
simgedir.

‹flçi sınıfının devrimci partisi açısından bu
dönem, sınıf mücadelesinin ihtiyaçlarına yanıt
verebilmek için çok yönlü bir politik-pratik
yo¤unlaflma dönemi oldu. Kapitalizmin
krizine karflı sosyalizmin bayra¤ını yükselten
komünistler, aynı zamanda iflçi sınıfının
saflarının toparlanması için çabalarını
yo¤unlafltırdılar. Fabrikalarda, atölyelerde,
sanayi havzalarında krizin faturasına karflı
iflçi sınıfının mücadelesini örgütlemek ve
yönetmek üzere hareket ettiler. Bu süreç
içerisinde sınıf cephesinden örülen mevzi
direnifllerin birço¤unda taraf olarak
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çıkabildiler. Maddi iliflkilerinin yoklu¤u
durumunda bile komünistler bu direniflleri
etkilemek ve deneyimlerini sınıfa taflımak
do¤rultusunda belli bir çabanın sahibi oldular.
Bu dönem içerisinde devam eden metal
T‹S’lerini sınıfın toparlanması ve genel bir
direniflin örgütlenmesi yönünde bir imkan
olarak de¤erlendirmeye çalıfltılar. Metal
T‹S’leri boyunca sınıfın partisi olma
misyonuna uygun bir politik etkinlik içinde
oldular. Ama harekete yön verebilmek için
gerekli maddi güçlere sahip olamamak bu
müdahalenin sınırlarını belirledi. Ancak
sonuçta bu süreç, partinin do¤ru yolda
oldu¤unu gösterdi ve yı¤ına¤ı nereye yapması
gerekti¤i konusunda önemli açıklıklar sa¤ladı.

Bahar dönemi fiubat ayından itibaren
seçim gündeminin etkisi altına girdi. Düzen
cephesinden seçim oyunu iflçi ve emekçileri
gerçek sorunlarından uzaklafltırmanın bir
imkanı olarak de¤erlendirilirken, reformizm
de kendi cephesinden bu oyunun parçası
oldu. ‹flçi ve emekçilerin ileri ve örgütlü
kesimleri edilginlefltirildi. Seçim sürecinin
bafllamasından önce krizin faturasına karflı
ileri güçler payına ortaya konulan mücadele
ve örgütlenme çabası kesintiye u¤ratıldı,
açıkça baltalandı.

Bu koflullarda komünistler bir yandan
düzenin seçim oyununu bozmak hedefiyle
hareket ettiler. Di¤er yandan ise reformizmin
yerel seçimler üzerinden yaydı¤ı liberal
hayallere karflı mücadele ettiler. Bununla
birlikte iflçi sınıfı ve emekçileri örgütlü bir
mücadele yoluna sokabilmek için seçim
sürecinin olanaklarından en iyi biçimde
yararlanmaya çalıfltılar. Kapitalizme karflı
sosyalizm bayra¤ını yükselterek, kapitalizmin
krizine karflı iflçi ve emekçilere çıkıfl yolunu
gösterdiler. Yaygın, tok ve yo¤un bir çalıflma
süreci olarak örgütlenen seçim dönemi asgari
bir baflarıyla sonuçlanmıfl oldu. Böylelikle
aylar boyunca kesintisiz devam eden siyasal
sınıf çalıflması ivme kazanarak devam etti.

Seçim sürecinin yüksek tempolu çalıflma
düzeyi, ardından 1 Mayıs ön hazırlık sürecine
taflındı. “Krizin faturasını ödememek için 1
Mayıs’ta alanlara” fliarının öne çıkarıldı¤ı
hazırlık sürecinde oldukça yaygın bir
ajitasyon ve propaganda çalıflması yürütüldü.
Bu çalıflma yaygın oldu¤u kadar yo¤un da bir
çalıflma oldu. Çeflitlilik bakımından oldukça

zengin merkezi-yerel, legal ve illegal
araçların kullanıldı¤ı güçlü bir seslenme
faaliyeti yürütüldü.

Hem çeflitlilik ve hem de illegal araçların
kullanılma yo¤unlu¤u bakımından bu düzeyde
bir çalıflmanın efli yoktur. Bununla birlikte
belirtmek gerekir ki bu araçların yanı sıra,
seminerlerden panellere, sempozyumlardan
sokak eylemlerine, fabrika direnifllerinden
flenliklere kadar bir dizi eylem ve etkinli¤in
örgütleyicisi olunmufltur. Ortaya konulan bu
düzey, komünistlerle karflılafltırılamayacak
denli büyük olanakları olan reformistleri dahi
geride bırakmıfltır.

‹flçi sınıfının siyasal temsiliyetine uygun
olarak dönem boyunca ortaya konulan
ba¤ımsız ve net devrimci politikalar, tarihsel
mücadele gelene¤ine sahip çıkmak konusunda
net ve tavizsiz tutum, iflçi sınıfı ve
emekçileri kazanmak do¤rultusunda sergilenen
çok yönlü,yaygın, sistematik ve sürekli bir
kitle çalıflması, bu dönem gerçekleflmifl hemen
hemen tüm iflçi direnifllerinde örgütleyen ya
da en azından taraf olan siyasal sınıf
çalıflması, Taksim’i kazanılmasında hem
politikada ve hem de militanlıkta baflı dik bir
durufl... ‹flte bahar dönemi boyunca
komünistlerin politik-pratik çalıflma ve
mücadelelerinin genel tablosu böyledir.

Bu tablo yüz a¤artıcıdır. Fakat bu henüz
iflçi sınıfı hareketine yön verecek bir önderlik
düzeyi de¤ildir. Bu düzeye ulaflmak için
do¤ru yolda yüründü¤ü açıktır. Politik-pratik
ve örgütsel bakımdan elde edilen nitelik
ortadadır. Örgütsel gövde iflçi sınıfı zemini
üzerindedir. Mevcut birikimlerin niceli¤inin
toplamını aflacak ölçüde bir politik-pratik
çalıflma düzeyi sergilenmektedir. Bu da
örgütsel niteli¤in geliflkinli¤ini göstermektedir.

‹htiyaç, sınıfın önderlik ihtiyacına yanıt
verecek düzeye ulaflmak, bunun için sıçramalı
bir geliflmenin koflullarını oluflturabilmektir.
‹htiyaç, sınıfın önderli¤ini kazanarak ülkenin
siyasal gelece¤ini belirleyebilmektir. Artık
sınama bu alandadır. Bunun için kritik halka
örgütsel niteli¤i yükseltmektir. Bununla
birlikte iflçi sınıfının ileri ve öncülerini,
özelde ise genç unsurlarını kazanabilmektir.
Eldeki güç ve imkânları da iflçi sınıfına yön
verecek bir biçimde örgütleyebilmektir.

Bu görevlerin altından kalktı¤ımız ölçüde
gelecek bizimdir, bundan kuflku duymuyoruz.
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Kadrolaflmada kolektif iflleyifl
ve devrimci inisiyatif sorunu

Parti olarak az sayıda güçle yo¤un ve
kesintisiz bir siyasal çalıflma örgütlüyoruz.
Bazı alanlarda dönem dönem bir takım
kaymalar yaflanabilmesine ra¤men, bu
çalıflma, temelde sanayi kentlerinde ve özelde
de üretimin yo¤unlafltı¤ı sanayi havzalarında
yo¤unlaflıp hayat buluyor. ‹flçi hareketinin
çeflitli mevzileri içinde bizimle
karflılafltırılamayacak olanaklara sahip kimi
sol örgütlenmelerin (özellikle de reformist
partilerin) dahi solu¤unun yetmedi¤i bir
çalıflma zemininde ısrar gösteriyoruz. Sınıf
meselesini, dolayısıyla modern toplumdaki
sınıf mücadelesinin gerçek özünü, bu
çerçevede Marksizm’in proleter sınıf özünü
ve devrimci yöntemini kavramamıfl sayısız sol
ve devrimci gruba, bunun basit bir “iflçici”
takıntı olarak göründü¤ünü belirtmeye gerek
yok herhalde. Fakat Partimiz için en baflından
itibaren apaçık bir varlık yokluk sorunu
olarak ele alınan bir ısrar bu. Her dönem
farklılaflsa da güçler planında hala da
aflamadı¤ımız bir sınırlılı¤a ra¤men,
kararlılık ve inatla koruyoruz, büyütüyoruz bu
ısrarı.

Elbette ki sınırlılık, içinde yaflanılan
dönemin ihtiyaçları tarafından
tanımlanabiliyor. Diyelim ki 10 yıl önce biz
güçlerimizin sınırlılı¤ı derken bir fleyi, bugün
sınırlılık dedi¤imizde baflka bir fleyi kastetmifl
oluyoruz. Son 10 yılın tasfiyeci dalgası sınıf
ve kitle mücadelesinde, özelde de devrimci
ve sol harekette çok fleyi alıp götürdü. Bu
tablo derinlefltikçe stratejik yönelimleri, temel
ilkeleri ve devrimci çizgisi konusunda
övündü¤ümüz bir direnç gösteren partimizin
misyonunu ve görevlerini gerçeklefltirmesi,
proleter sosyalizm kanalını sınıf güçlerine ve
sınıf içindeki mevzilere yaslanarak en güçlü
flekilde doldurması, sürekli biçimde daha
yakıcı bir ihtiyaç haline geldi. Bugün güç
planında durumumuzu tanımlarken, bu
gerçekten kopamayız. ‹flin do¤rusu bu ihtiyaç

çerçevesinde döne döne üzerinde durmamız,
çözüm yolları gelifltirmemiz ve kesin bir
tarzda aflmamız gereken sınırlılıklarla
yüzyüzeyiz. Yoksa ileriye do¤ru geliflimimiz
yalnızca saflarımızdaki ortak hissiyatımız,
ortak bir kanımız de¤il, dıflımızdaki bir dizi
çevrenin ya da insanın da kabul etti¤i, yer
yer dıfla vurmak durumunda kaldı¤ı artık
tartıflmasız bir açık olgudur.

Partili niteli¤in zorunlulukları

Farklı dönemler açısından farklı anlamlar
kazansa da sınırlı güçlerle zorlu bir zeminde
yo¤un bir siyasal pratik, Partili yıllar
boyunca örgütsel ve politik süreçlerimize
rengini veren karakteristiklerin baflında
geliyor. Aslında bu konuda fazla bir söze de
gerek yok. Halihazırda saflarımızda bulunan
ya da bir flekilde yolu geçmifl her insan
bunun somut karflılı¤ını, olumlu ya da
olumsuz etkilerini benli¤inde hissediyordur.

Az güçle çok ifl yo¤unlu¤u yer yer
tartıflmalara konu olsa da Parti iddiası, ço¤u
durumda baflka türlü bir tercihe yer
bırakmıyor. Bugün yo¤un bir faaliyet
temposunun bir de buradan do¤an bir
zorunluluk oldu¤unu gözardı edemeyiz.
Neticede bir sınıf adına gündemlere müdahale
etmeye çalıflan, o sınıfın tavrını ortaya koyan,
en kötü koflulda dahi hiç de¤ilse ileri
kesimler içinde o sınıfın devrimci bilincini
temsil eden bir nitelik iddiasıdır, Parti olmak.

Bu niteli¤in yegane maddi anlam
kazandı¤ı zeminin, yani iflçi sınıfımızın
durumu, halihazırda bu iddiayı
kolaylafltırmaktan uzaktır. Türkiye iflçi sınıfı
bugün yı¤ınsal halde sermayenin gerici
ideolojilerinin etkisindedir. Do¤al öncü
diyebilece¤imiz kesimleri dahi geri bilincin
zincirine vurulmufl, oldu¤u kadarıyla ileri
kesimleri ise neredeyse yegane örgütlülükler
durumundaki sendikal mevzilerde sendika
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bürokrasisinin bir parçası olarak koltuk sahibi
olan liberal-reformist anlayıfllar tarafından
büyük oranda kötürümlefltirilmifl durumdadır.
Üstelik bu, son bir iki yılı saymazsak
neredeyse 15 yıldır ilerlemeyen, tersine
kötüye giden bir tablodur. ‹flçi sınıfımızın
halihazırdaki durumu üzerinden Partili niteli¤i
üretmek, berrak bir bilinç kadar, elbette
bunsuz düflünülemeyecek büyük bir irade,
yo¤un ve ısrarlı bir çaba gerektiriyor.

Partili dönemin en önemli
tartıflmalarından biri olan, II. Parti
Kongresi’nin de üzerinde büyük bir
hassasiyetle durdu¤u temel bir sorun olarak
örgütsel geliflme ve kadrolaflma sorunlarımız,
bir yanıyla bu zorunlulu¤un yan ürünleri
olarak da okunabilir. Örgütsel geliflme-
güçlenme ve kadrolaflma sorunlarımızın temel
boyutu çalıflma tarzı üzerinden tanımlanmıfltır
ve bir dönemden beridir gerekli müdahalelere
konu oluyor, ediliyor.

Nesnel süreçlerin genç

kuflaklara etkileri

Burada kadrolaflma sorunlarımızın daha
genel planda dönemin nesnelli¤inden kök alan
etkenlerini anmadan geçmek do¤ru olmaz. Bu
çerçevede genel toplumsal-siyasal süreçlerin
devrimci kuflakların yetiflmesindeki rolüne ve
bu açıdan mevcut duruma bakmakta fayda
var. Bilindi¤i üzere halihazırda devrimci
örgütlerimizin ve ço¤u sol çevrenin önderlik
kadrolarının geçmifli ‘70’li yılların kitlesel
mücadele dönemine uzanıyor. ‘80’li yıllarda
ifller oldu¤u kadarıyla bu dönemin kadroları
tarafından omuzlandı. ‘87-‘91 yükselifli yeni
güçlerin ortaya çıkmasını sa¤lasa da örgütlere
rengini veren bir ‘80’li yıllar kufla¤ı
yetiflmedi. Gerek Türkiye’de iflçi hareketinin
kırılması, gerek uluslararası ölçekte yaflanan
çöküfller ‘90’lı ilk yıllardan itibaren bafl
gösteren bir tasfiyeci cereyana yol açsa da,
yükselifl döneminden itibaren mücadeleye
atılan kuflaklar, ‘70’lerin örgütsel mirasını ve
deneyimini devralabilece¤i bir devrimciler
kufla¤ının yakın müdahalesi altında flekillendi.
Kırılmaya ra¤men iflçi hareketi eksenli ‘89
yükseliflinin ve paralel olarak büyüyen
devrimci mücadelenin etkileri, genç
kuflakların devrimci mücadeleye katılmasını

sa¤layabiliyordu. ‘96 1 Mayıs’ına kadar
yaflanan süreçte, özellikle varofllar ve gençlik
hareketi önemli bir militan kadro kayna¤ı
haline geldi. Bu açıdan ‘90’lı yılların ilk
yarısı, Partimiz de dahil olmak üzere tüm
devrimci örgütlere azımsanmayacak sayıda
kadro sa¤layan bir dönem oldu. ‘96 Ölüm
Oruçları, son büyük Ölüm Orucu Direnifli ve
F tipi saldırısı, bu dönem boyunca büyük bir
a¤ırlı¤a dönüflen liberal tasfiyeci cereyan,
fiziki olarak, ‘90’lı yıllarda yetiflmifl bu kuflak
tarafından gö¤üslendi. Hala da örgütlerin
belirleyici omurgasını bu kuflak
oluflturmaktadır.

F tipi saldırısından itibaren bafllayan
tasfiyecilik dönemi ise, özünde 12 Eylül’le
bafllayan gericilik döneminin bir devamı olsa
da, kendi içinde özgünlükleri olan bir
dönemdir. Devrimci ilke ve de¤erler son 30
yılda bu boyutta bir erozyon yaflamıfl
de¤ildir. 2000’li yılların en karakteristik
özelli¤i bu erozyondur. Genç devrimcilerin
kimliklerinin oluflumundan politika ve örgüt
anlayıflına kadar bu aflınmanın izleri hüküm
sürmektedir. Temel klasikler baflta olmak
üzere marksist ideolojik kaynakların ısrarlı
bir incelemesi neredeyse lüks halini almıfltır.
Devrimci kimli¤in, savaflçı-militan prati¤in,
örgütsel bakıflın ve tecrübenin oluflumunda
yadsınamaz önemi olan romanların yerini
dönemin medya gücüyle fliflirilmifl, aynı
oranda da pespaye popüler yazarların
edebiyatı almıfl bulunuyor. Özellikle
üniversite gençli¤i bu açıdan ibret verici bir
durumdadır.

Keza genç kuflaklar çoktan beridir
ideallerin de¤il, paranın-meslek garantisinin
belirledi¤i tercihler yapıyorlar. Örne¤in
ö¤retmenlik geçmiflte bir ideal içerdi¤i için
tercih edilirken, özellikle 2000’li yıllarda ifl
garantisi olarak tercih edildi¤i için puan
sıralamasında geçmiflle kıyaslanamayacak
düzeye çıkmıfltır. Burjuvazinin bafları
hanesinde parlayan bu nesnelli¤in dönemin
gençli¤ine etkileri fazlasıyla iç karartıcıdır.
Özellikle devrimci mücadeleyle, devrimci
örgütle kurulan ba¤, madalyonun di¤er
yüzünde sırıtan garip keskinliklerle alay
edercesine gevflektir. (Son yılların yükselifl
grafi¤i içindeki iflçi-emekçi hareketlili¤i,
özellikle 1 Mayıs süreçleri ve kriz
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koflullarında verilen tepkiler bu tablonun
kırılmasına, daha sa¤lam genç kuflakların
yetiflmesine büyük katkı sunabilme
potansiyelleri bakımından da fazlasıyla
önemlidir.)

Bu dönemin kimlik özellikleri, az güçle
yo¤un bir faaliyet zorunlulu¤uyla birleflince,
kadrosal geliflme haddinden fazla sancılı ve
yavafl bir halde yaflanmaktadır. Kendili¤inden
hareket ya da genel toplumsal mücadele
süreçleri insanların geliflimine fazla bir katkı
sunamayınca, iradi tercihler kendi baflına
belirleyici bir önem kazanıyor. Oysa bu
açıdan da bir nesnel zorunlulu¤un
dayatmasıyla, Parti düzeyine yaraflır bir
politik faaliyet kapasitesi üretmek, üstelik
bunu hep de sınırlı güçlerle gerçeklefltirme
zorunlulu¤uyla karflı karflıyayız.

Partimiz daha iflin baflında siyasal bir
sınıf mücadelesinden, bunun sıcak prati¤inden
kopuk bir kadrolaflma ve örgütsel geliflme
olamayaca¤ı gerçe¤inden hareket etti. Tersi
arayıflları örgütsel ve politik olarak da
ideolojik mantı¤ı üzerinden mahkum etti. Bu
ilkeye ba¤lı anlaflılmak kaydıyla, öte yandan
kadrolaflmayı ve örgütsel geliflmeyi bilinçli
yönelimlere dönüfltüren esaslara ba¤ladı. O
yüzdendir ki, parti infla döneminin örgüt
konferanslarının en hayati gündemlerinden
birini bu esaslar oluflturmaktadır.

‹flte sınırlı güçlerle yo¤un bir faaliyet
temposu, yer yer bu esasların güçlü bir
tarzda gözetilememesi sonucunu
do¤urabilmektedir. Bu durumda siyasal
faaliyet dahi, kitlelerin örgütlenmesine dayalı
sürekli, hedefli ve sistematik bir kitle
çalıflmasından çok, dar pratik olarak
adlandırılabilecek bir koflturmaca, üstelik tüm
enerjimizi emen bir yo¤un koflturmaca olarak
algılanabiliyor.

Dönemin devrimci kuflaklara

yansımaları

Nesnel ve öznel tüm bu etkenlerin
bileflkesi böylesi koflulların bu dönemin
devrimcisine yansımaları çeflit çeflittir.

Yukarıda da de¤inildi¤i gibi en baflta
gelen sorunlardan biri donanımsızlıktır. Bu
yöndeki kolektif çabaların dahi pek fazla
karflılık bulmadı¤ı örneklere rastlamamak

nerdeyse imkansızdır. Yıllarca Partili
mücadele içinde yer alıp hiç de¤ilse en temel
meselelerde bir birikim ve donanım yaratmayı
önemsemeyen azımsanmayacak sayıda
yoldaflımız vardır. Öte yandan sorun her
durumda ve çeflitli düzeylerde sürekli bir
ihtiyaç olarak vurgulanmadan da
geçilememektedir.

Bu sorunun önemini anlamak için kitle
çalıflması prati¤imize, bu alandaki bafları
düzeyimize bakmak yeterlidir. ‹ster iflçi ve
emekçi, ister bir kadın, ister okullu bir genç
olsun, çevremizdeki insanları zorlanmadan
fikirlerimize kazanabiliyor, onları
etkileyebiliyor, ikna edebiliyor muyuz?
Çalıfltı¤ımız fabrikada, okulumuzda ya da bir
emekçinin evinde programımızın
propagandasını yapabiliyor muyuz? Soru,
programı isimlendirip ajitasyon yürütmenin
ötesinde bir yanıta ihtiyaç duyuyor.

Donanımın zayıf oldu¤u yerde sı¤ bakıfl,
yüzeysel düflünüfl de kaçınılmazdır. Bu
yaklaflımın-bakıflın arka planında donatılıp
zora koflulmayan dima¤ların zorunlu
tembelli¤i yatar. Ezberlerle konuflmak,
kalıplarla hayatı tartıflmak, dogmaları hayata
dayatmak, biçimlere fazla takılmak, hem
yüzeysel düflünüflün ürünü, hem de beyni
iyice tembellefltirmenin etkenleri olarak
karflımıza çıkarlar.

Dönemsel koflulların yansımalarından biri
olarak iflaret edilmeyi hak eden sorunlardan
biri de donanımsızlıktan, dolayısıyla yüzeysel
düflünme kolaycılı¤ından ayrı
düflünülemeyecek olan mekanik yaklaflımdır.
Burada hayat karmaflıklı¤ı ve gerçekli¤i
içinde çözümlenip algılanaca¤ına, kaba
ayrımlar, ak ya da kara ikilemi ya da örne¤in
örgütsel süreçlerde biçimsel iflleyifl belirleyici
olur. Oysa fiubat Devrimi döneminde ortaya
çıkan ikili iktidar sorununu ifllerken, gerçek
yaflamda ifllerin “son derece orijinal,
alıflılmamıfl ve önceden düflünülmemifl bir
biçimde” gerçekleflti¤ini anlamayanlara
Lenin’in hatırlattı¤ı üzere, “Teori gridir,
dostlarım, yeflil ise yaflamın canlı prati¤inin
rengidir…”

Mekanik yaklaflım, yaflamı canlı prati¤i ve
akıflı, hareketi ve geliflimi, çeflitlili¤i ve
çeliflkileri içinde kavrayamamaya yolaçar.
Burada örne¤in kesin bir suretle bir iflçiyi,

12  EK‹M  Sayı: 258



ö¤renciyi vb.’ni diyelim ki önce dostlu¤a,
sonra platform vb. bir zemine, sonra siyasal
yapılanma içinde daha açık bir konuma, çok
çok sonra partiye kazanmak dıflında bir yol
yoktur. Bu yaklaflım açısından ya A
derne¤inin üyesisinizdir, ya da siyasal bir
platformun…

‹deolojik-politik donanım yetersizli¤inin,
yüzeysel düflünüflün, mekanik yaklaflımın
oldu¤u yerde, bürokratik anlayıflların ortaya
çıkması ise neredeyse kaçınılmaz hale gelir.
Çeflitli flekillerde karflımıza çıkabilen
bürokratik algılayıfl kendi baflına dönemsel
koflulların bir yansıması olarak
tanımlanamayabilir. Zira “sorumlu” nitelemesi
ardında fleflik kültürünün oldukça geliflkin
hale getirildi¤i küçük-burjuva devrimci
örgütler bollu¤unun yaflanmıfl oldu¤u bir
ülkedeyiz. Fakat incelmifl çeflitleriyle bu
döneme özgü yanlar da taflımaktadır. Bu kimi
zaman örgütsel iflleyifli emir komuta zinciri
gibi görmek olarak karflımıza çıkar, kimi
zaman düflünen önderler-savaflan militanlar
ayrımı olarak, kimi zaman iflbölümü ve
uzmanlaflmanın çarpık ele alınıflı olarak...

Dönemsel koflulların yansımalarından biri
de inisiyatif sorununda kendini gösteriyor.
Normalde, bir baflka deyiflle kolektif çıkarlar
temelinde inisiyatif, devrimci geliflmenin
hayati bir gere¤i, mutlak bir ö¤esidir. Bu
yüzden partimiz saflarında bazen ihtiyaçla
tam örtüflmese bile inisiyatifli olmak
özendirilen bir özelliktir. Hatta bunun karflıtı
olarak anlaflılabilecek memur zihniyeti
karflısında üstün tutulması gereken bir
gerekliliktir. Fakat kolektif iflleyifle ve
çıkarlara ba¤lanmamıfl, kiflisel hırsa dayalı
inisiyatif, bir de kolektif iflleyiflin ve
kurumsallaflmanın zayıf kaldı¤ı zeminlerde,
her fleyden çok bozucu ve da¤ıtıcı bir etkene
dönüflür.

Kadrolaflma sorunlarına müdahalenin

güncelde kavranacak halkası

Bu durumda nicel açıdan sınırlı güçlerle
oldukça yo¤un faaliyet yürütme zorunlulu¤u,
bir de nitelik açısından bir nesnel sınırlılık
engeliyle a¤ırlaflmaktadır. Ancak yukarıdaki
koflullarla birlikte anlaflılabilecek sözkonusu
zorunlulu¤un, çalıflma tarzı genel bafllı¤ı

altında da de¤erlendirilebilecek, fakat tercihen
ayrıca ele alınıp irdelenmesi gereken yan
ürünleri arasında özellikle kolektif iflleyifl ve
inisiyatifle ilgili olanlar, halihazırda zincirin
kavranması gereken halkalarını oluflturuyorlar.
Zira nesnellikle ilgili ne söylersek
söyleyelim, örgütsel geliflme ve kadrolaflma
planında mesafe katetmemizi sa¤layacak iradi
tercihler ancak bu alanlar üzerinden pratik bir
uygulama alanı bulabilir.

Yineliyoruz; komünist bir partide
inisiyatif asla kiflisel bir sorun olarak ele
alınamaz. Bazen olumsuz içerikli kiflisel
hırslar, bireysel inisiyatif olarak
görünebiliyor. Fakat bu tümüyle küçük-
burjuvaca bir inisiyatiftir. Burada kolektif
çıkarlara ba¤lı olmak kaydıyla kiflilerin hırslı
ve azimli olmalarının bir ihtiyaç oldu¤unu
belirtmeye gerek bile yoktur. Öte yandan
gerek yerel örgütler planında gerek bireyler
bazında inisiyatifin ne derece hayati bir rolü
oldu¤u, Bolflevizm deneyimiyle tarihe
yazılmıfltır. Bu deneyimle karflılafltırıldı¤ında
ülkemiz devrimci hareketi içinde dikkate
de¤er bazı örnekler vermek mümkünse de,
genel planda bir inisiyatifsizlik sorunu
oldu¤unu söylemek abartı olmayacaktır.
Leninist örgütün bazı ilkelerinin küçük-
burjuva çarpık yorumunun yarattı¤ı bir
sorundur bu. Buna karflıt olarak EK‹M’in
ortaya çıkıfl parolaları arasında “Düflünen ve
savaflan kadrolar”, “Ekim bir kürsüdür”,
“Nerede bir Ekimci varsa EK‹M oradadır”
gibi inisiyatifli olma ça¤rıları hala tüm
güncelli¤ini koruyan benzersiz bir yere
sahiptirler. O yüzden peflinen yerel örgütler
ve bireyler açısından mümkün en ileri
inisiyatife ihtiyacımız oldu¤unu ifade
etmekten bir an bile vazgeçecek de¤iliz.

Bu konudaki sorun kolektif bir iflleyiflin,
kurumsal yapılanmanın zayıf ya da yetersiz
oldu¤u alanlarda boy gösteriyor. Komitelerin,
hücrelerin, organların, birimlerin, çalıflma ve
e¤itim gruplarının oldu¤u bir örgütlenmeye
ra¤men, organlar de¤il de ikili iliflkiler, amir
memur ba¤ları, bazı kadroların aktif ve
sürükleyici, di¤erlerinin edilgen ve tabi
oldu¤u koflullarda bireysel kalan yararlı
inisiyatifler bile son tahlilde kadrolaflma ve
örgütsel geliflmenin engeline dönüflebiliyor.
Çünkü edilgenli¤i, memur zihniyetini vb.’ni
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Bahar dönemi faaliyetlerinden...

Etkin ve yaygın bir pratik-politik faaliyet
Düzenin bir seçim oyunu daha geride

kaldı. Bir kez daha iflçi ve emekçi kitleler
kandırlarak sahte vaatlerle düzene ba¤lanmak
istendi. Bu oyunu bozmak, iflçi ve emekçilere
gerçek kurtulufl yolunu göstermek amacıyla
komünistler olarak yaptı¤ımız devrimci
müdahale Esenyurt’ta da kendisini gösterdi,
devrimin ve sosyalizmin bayra¤ı bir kez daha
bizlerin ellerinde yükseldi.

Devrimci teflhir ve ajitasyon çalıflmamızı
yükseltti¤imiz bu dönemde çeflitli araçlarla
devrimci seçim çalıflması yürütüldü. Bölgede
hissedilir düzeyde yürütülen afifl ve yazılama
çalıflmaları ile birlikte yaygın bir flekilde da¤ıtılan bildirilerimizle iflçi ve emekçilere
seslendik. Ayrıca seçimlerin kardefl Kürt halkının özgürlük ve kurtulufl mücadelesinin simgesi

olan Newroz’a denk gelmesini de vesile ederek, halkların
kardeflli¤inin ve kurtuluflunun ancak sosyalizmde mümkün
olabilece¤ini öne çıkardık.

‹lk olarak, partimizin “‹flçi sınıfının devrimci programı
altında birleflelim!” bafllı¤ıyla yayınladı¤ı bildiriyi yaygın bir
flekilde da¤ıttık. Saadetdere ve Namıkkemal mahalleleri,
Tokat Mahallesi, Yeflilkent, ‹ncirtepe, Fatih, Talatpafla
Esenyurt-Köyiçi ve Örnek mahalleleri, Kıraç-Kuruçeflme ve
Yenimahalle’ye bildirimizi ulafltırdık.

Bir taraftan bildirimizi da¤ıtırken, di¤er taraftan da
“Seçim aldatmacasına hayır! Çözüm devrimde, kurtulufl
sosyalizmde! / TK‹P” ve “Biji Newroz! Özgürlük, eflitlik,
gönüllü birlik! / TK‹P” fliarlı büyük boy afifllerimizi dönem
boyunca kullandık. Afifllerimizi, E-5 Haramidere sanayi
sitesinden Beylikdüzü’ne, TÜYAP köprülü kavfla¤ından
Hadımköy

yoluna, Kıraç-Kuruçeflme ve Yeni mahalleleri,
Örnek Mahallesi, Esenyurt-Köyiçi, Balıkyolu,
Yeflilkent ve Tokat mahalleleri ile Do¤an
Araslı Caddesi’ndeki ana güzergâhlarda yaptık.

Hemen ardından, “Yaflasın devrim ve
sosyalizm!”, “Düzen partilerine oy verme,
hesap sor!”, “Tek yol devrim, kurtulufl
sosyalizm!”, “Seçim oyunu de¤il, devrimci
sınıf mücadelesi!” fliarlarıyla seçim gündemli
yazılamalarımız dıflında, Newroz gündemli
”Biji Newroz!”,  “Newroz isyandır!”, “Yaflasın
halkların kardeflli¤i!” fliarlı yazılamaları ana
güzergâhlardaki çeflitli noktalara yaptık.
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Seçimlerin ardından Deniz Gezmifl, Mahir Çayan ve
‹brahim Kaypakkaya’nın ölüm yıldönümlerini anan,
devrimci miraslarını sahiplenen orak çekiçli “Kavgamızda
yaflıyorlar!” fliarlı afiflimizi devreye soktuk. Beylikdüzü
ana güzergahı, TÜYAP köprülü kavfla¤ı, Hadımköy yolu,
Kıraç-Kuruçeflme ve Merkez ile ‹ncirtepe mahallelerine
afiflimizi yaptık.

Bu süreçte 220 büyük boy afifl, 20’yi aflkın noktaya
yazılama ve 4500 adet parti bildirisini da¤ıttık. Birçok
yerde soru soran, ilgiyle izleyen, bizim kim oldu¤umuzu
anlamaya çalıflan iflçi ve emekçilerle karflılafltık. Afifl
asarken bir emekçinin, “Bu TK‹P kimdir, her yerde
görüyoruz” diye sorması, faaliyetimizin bölgede fazlasıyla
hissedildi¤ini anlatıyordu.

Seçimlerde iflçi ve emekçilere devrimin ve sosyalizmin
ça¤rısını yapan tek güç biz olduk. Sol çevrelerin hemen
hepsinin
liberal-
reformist

blo¤un pefline takıldı¤ı, hiçbir çevrenin
sosyalizm-devrim adına propaganda
yapmadı¤ı bir dönemde faaliyetimiz ayrı bir
anlam ve önem taflıyordu.

Faaliyetimize ara vermeden, 1 Mayıs
materyallerinden önce elimize ulaflan Mart-
Mayıs ayı devrim flehitlerine dair afiflimizin
bir kısmını devreye soktuk. Deniz Gezmifl,
Mahir Çayan ve ‹brahim Kaypakkaya’nın
resimlerinin yeraldı¤ı “Kavgamızda
yaflıyorlar!” fliarlı afifllerimiz bir bayrak gibi
dalgalanıyordu.

1 Mayıs’a dair iki çeflit afiflimizin gelifliyle, Mayıs
ayı flehitleri afifliyle birlikte üç afifli birlikte yaygın bir
flekilde yaptık.

Partimizin 1 Mayıs’a dair yayınlamıfl oldu¤u bildiriyi
emekçi semtlerinde da¤ıtırken, “Yaflasın 1 Mayıs!”, “1
Mayıs’ta Taksim’e!” yazılamalarını da yaptık. 1 Mayıs’a
dair son faaliyetimiz ise, merkezi güzergahlara
yaptı¤ımız kufllamalar ile yazılamalar oldu. “1 Mayıs’ta
Taksim’e! /TK‹P” fliarlı ve orak çekiçli olarak
hazırlamıfl oldu¤umuz flablonla merkezi güzergahları
kızıla boyadık.

Bu süreçte (seçim gündemli 4500, 1 Mayıs gündemli
3500) 8 bin bildiri, (Newroz ve seçim gündemli 220, 1
Mayıs ve Mart-Mayıs flehitleri gündemli 325) 545 afifl,
(seçim ve Newroz gündemli 20, 1 Mayıs gündemli 30)
50 noktaya yazılama,  (1 Mayıs gündemli) 3000 kufl ve
flablonla Taksim ça¤rısını 60 noktaya yazmıfl olduk.

Esenyurt’tan Komünistler
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Devrimci baharı kazanmak için etkin bir faaliyet!
Partimizin illegal pratik faaliyeti Mart ayı boyunca da kesintisiz bir flekilde sürdü.

Devrimci olmak iddiasını taflıyanların önemli bir bölümünün de yerel seçimler üzerinden
reformist politikalara yedeklendi¤i bir
dönemde, komünistler olarak, iflçi ve emekçi
kitlelere gerçek çözümün devrimden ve
sosyalizmden geçti¤ini propaganda ettik.

Yıllardır oldu¤u gibi bu yılki seçim
dönemi boyunca da siyasal faaliyetini illegal
temelde ve parti adına do¤rudan seslenen
araçlarla sürdüren tek parti TK‹P oldu.
Seçimlere dönük gerek merkezi bildirimizle,
gerek illegal afifllerimizle, gerekse de
yazılama faaliyetlerimizle bölgemizdeki iflçi
ve emekçilere ulafltık.

‹llegal bildirilerimiz ‹kitelli Köyiçi ve
Atatürk mahallelerinde, Sefaköy ‹nönü ve
Sö¤ütlüçeflme mahallelerinde, Yeni Bosna
Zafer Mahallesi’nde ve So¤anlı’da da¤ıtıldı. “Düzenin seçim aldatmacasına hayır! Çözüm

devrimde, kurtulufl sosyalizmde!” fliarlı afifllerimizi ise iflçi
ve emekçilerin çalıfltı¤ı sanayi bölgelerinde ve emekçi
semtlerinde yaygın bir flekilde kullandık.  fiahintepe,
Bayramtepe, Altınflehir, ‹kitelli Organize Sanayi Sitesi,
‹kitelli Köyiçi ve Atatürk mahalleri, Halkalı Merkez ve
fabrikalar yolu, Sö¤ütlüçeflme ve Kanarya mahalleleri,
‹nönü Mahallesi, Çınar yolu, Papaz Köprüsü, Güneflli
fabrikalar bölgesi, Yeni Bosna fabrikalar bölgesi, Zafer
Mahallesi ve So¤anlı afifl çalıflmamıza konu olan yerler
oldu. Ayrıca Zafer Mahallesi’nde çeflitli yerlere “Düzenin
seçim oyununu bozalım!” fliarlı ve TK‹P imzalı yazılamalar
yapıldı. E-5 üzerinde Bahçelievler mevkinde “Tek seçim
devrim ve sosyalizm!” fliarlı TK‹P imzalı yazılama
gerçeklefltirildi.

Seçim çalıflmasının yanı sıra 12 Mart Gazi katliamı ile
16 Mart
Halepçe ve

Beyazıt katliamlarının yıldönümleri üzerinden
çeflitli yazılamalar gerçeklefltirdik. Yeni Bosan
Zafer Mahallesi’nde “Gazi’nin katili sermaye
devleti!”, “Gazi’nin hesabını emekçiler
soracak!”, “Gazi’nin faili kontrgerilla devleti!”,
“Gazi’nin hesabı sorulacak!”, “16 Mart
katliamlarının hesabı sorulacak!”, “Halepçe
katliamının hesabı sorulacak!” yazılamaları ve
TK‹P imzalamaları yaygınca yapıldı.

Aynı süreçte Hüseyin Temiz yoldaflı
yitirmemiz üzerine Yeni Bosna Cemevi civarına,
Dereyolu üzerine ve Sefaköy ‹nönü
Mahallesi’ne “Hüseyin yoldafl ölümsüzdür!”,
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“Devrim flehitleri ölümsüzdür!”,
“Devrimciler ölmez, devrim davası
yenilmez!”  sloganları yazılarak TK‹P
imzalamaları atıldı.

21 Mart Newrozu’nun yaklaflması
üzerine afifllerimizle Newroz’u
selamladık. “Biji Newroz! Özgürlük,
eflitlik, gönüllü birlik!” fliarının yer
aldı¤ı ve görselli¤iyle de dikkat çeken
Newroz afifllerimiz, özellikle Kürt
gençlerin ilgisini çekti. Pratik
faaliyetimiz sırasında kimileri Newroz’un
nerede kutlanılaca¤ını iliflkin sohbet
ederken, birço¤u da “çavne bafl” diyerek
bizleri selamladı. Bu yılki Newroz’a

iliflkin hiçbir siyasi parti gözle görülür bir pratik faaliyet yürütmedi. Newroz afifllerimizi
taflıdı¤ımız yerler, fiahintepe, Bayramtepe, Altınflehir, ‹kitelli Organize Sanayi, Köyiçi ve
Atatürk mahalleri, Sefaköy ‹nönü Mahallesi,
Sö¤ütlüçeflme ve Kanarya mahalleleri, Yeni
Bosna Zafer Mahallesi ve So¤anlı bölgeleri
oldu.

Pratik faaliyetimiz Nisan ayı boyunca devrim
flehitleri ve 1 Mayıs gündemi üzerinden devam
etti.

Nisan baflında Mahir Çayan, ‹brahim
Kaypakkaya ve Deniz Gezmifl’i anmak için
yaygınca afifl yaptık. “Kavgamızda yaflıyorlar!”
fliarının yer aldı¤ı büyük boy afifllerimiz
görselli¤iyle göz doldurdu.

1 Mayıs faaliyeti çerçevesinde ise “Krizin
faturasını ödetmek için 1 Mayıs’a!” ve “Yaflasın
1 Mayıs! Birlik, dayanıflma, mücadele!” fliarlı afifllerimizi yaygınca kullandık. Afifllerimizi;

Sefaköy ‹nönü Mahallesi, Çınar yolu, Papaz Köprüsü,
Halkalı Fabrikalar yolu, Halkalı Merkez Mahallesi,
Sö¤ütlü Çeflme Mahallesi, Sefaköy Beflyol Mahallesi,
‹kitelli Organize Sanayi, ‹kitelli Atatürk Mahallesi ve
Köyiçi, fiahintepe Mahallesi, Altınflehir, Güneflli fabrikalar
bölgesi, Mahmut Bey yolu, Yeni Bosna Zafer Mahallesi
ve fabrikalar yolu, So¤anlı Mahallesi, fiirinevler ve E-5
güzergahında çeflitli noktalarda kullandık.

1 Mayıs faaliyetimiz bildiri da¤ıtımıyla devam etti.
Sefaköy ‹nönü Mahallesi, ‹kitelli Atatürk Mahallesi, Yeni
Bosna Zafer Mahallesi ve So¤anlı bildiri faaliyetimize
konu edilen semtler oldular.  Birçok noktaya, “1 Mayıs’ta
Taksim’e!”, “Yaflasın 1 Mayıs!”, “Engeller aflılacak,
Taksim kazanılacak!” yazılamaları ve TK‹P imzalamaları
gerçeklefltirdik.

Ayıca Nisan ayında Ölüm Orucunda yitirdi¤imiz
Hatice Yürekli yoldaflı anmak için Zafer Mahallesi’nde
“Hatice yoldafl ölümsüzdür!” yazılamaları gerçeklefltirdik.

Küçükçekmece’den Komünistler
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Devrim ve parti bayra¤ı yükselmeye devam ediyor!
29 Mart yerel seçimlerinde düzen güçlerinin tüm temsilcileri, krizle birlikte var olan

di¤er sorunları çözecekleri konusunda binbir vaadle kitleleri aldatmaya çalıfltılar. Reformist
solun yerel seçimler üzerinden bir kez daha düzenin de¤irmenine su taflıyan, burjuva temsili
kurumları iflçi ve emekçilere çözüm platformu olarak gösterme çabaları ise, bu cephe
tarafından oluflturulan “birlikte baflarabiliriz” oluflumu üzerinden yansıdı. Bugün için hala
devrimci bir konumda olan bir dizi siyasal akımın bu platform içerisinde kolayından yer
alabilmeleri de, gerçek kimlik ve durufllarını açı¤a çıkarmıfl oldu.

Komünistler olarak bu sürece net bir
bakıfl ve tutumla girdik. Seçimlerden
devrimci amaç ve ilkeler çerçevesinde
yararlanmaya çalıfltık. Düzenin seçim
oyununa karflı düzen partilerini teflhir ve
burjuva temsili kurumları mahkum eden,
çözümün devrim ve sosyalimde oldu¤unu
fliarlafltırarak iflçi ve emekçileri mücadeleye
ça¤ıran sınıfın ba¤ımsız sosyalist adaylarını
desteklemeye ça¤ırdık.

Ümraniye bölgesinden komünistler
olarak, sözkonusu gündemleri
de¤erlendirerek sınıf ve genel kitle
çalıflmasını çok yönlü örmeye devam ettik.
Sınıf ve kitle çalıflmasında elde etti¤imiz
olanakları kullanarak yaptı¤ımız

çalıflmaların yanısıra, parti materyallerimizle çalıflmalarımızı daha da güçlendirdik. Kriz,
seçim ve Newroz üzerinden çıkartılan “Krizin faturası kapitalistlere!”, “Kapitalizm kriz, açlık
ve iflsizlik demektir! Çözüm devrimde, kurtulufl sosyalizmde!”, “Herkese ifl, tüm çalıflanlara
ifl güvencesi!”, “Sınıfa karflı sınıf, düzene karflı devrim, kapitalizme karflı sosyalizm!”,
“Seçim aldatmacasına son! Çözüm devrimde kurtulufl sosyalizmde!” ve “Biji Newroz!
Özgürlük, eflitlik, gönüllü birlik!” fliarlı 300’ü aflkın
afiflimizle Sarıgazi, Sultanbeyli ve Ümraniye’nin
emekçi mahallerini, E-5 gibi merkezi hatlarla birlikte
sanayi havzaları ve servis güzergâhlarını donattık.

Seçim gündemli “‹flçi sınıfının devrimci programı
etrafında birleflelim!” bafllıklı merkezi parti
bildirilerimizi Sarıgazi, Sultanbeyli ve Ümraniye’nin
emekçi mahallelerinde da¤ıttık. 2500 adet bildiri
kullandık.

1 Mayıs’ı önceleyen süreçte ise yo¤un ve tempolu
bir çalıflma yürüterek iflçi ve emekçileri 1 Mayıs
alanlarına ça¤ırdık. “Yaflasın 1 Mayıs! Birlik,
dayanıflma, mücadele!”, “Krizin faturasını ödetmek için
1 Mayıs’a!” afiflleriyle birlikte Mahir Çayan, Deniz
Gezmifl ve ‹brahim Kaypakkaya’nın resimlerin
bulundu¤u  “Kavgamızda yaflıyorlar!” fliarının yer
aldı¤ı afifllerimizi kullanarak yaygın bir pratik faaliyet
yürüttük.

Afifllerimizi Yeni Çamlıca, Esenflehir, Sarıgazi,
Emek, Kazım Karabekir, 1 Mayıs, Baflaran, Teferruj,
Veysel Karani, Çiftlik, Dudulu, Birlik gibi emekçi
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mahalleri ve E-5, Alemda¤ Caddesi, ‹MES,
Organize Sanayi, Bostancı Yolu, Nato Yolu,
Tavukçu Yolu, Baraj Yolu gibi merkezi
güzergahlarda kullandık. Yine emekçi
mahallerinde 2 bin adet “TK‹P mücadeleye
ça¤ırıyor” bafllıklı bildirilerimizin da¤ıtımını
gerçeklefltirdik.

Ümraniye’den Komünistler

Seçim aldatmacasına
karflı yaflasın devrim ve
sosyalizm!

Bir dizi aracı kullandı¤ımız devrimci seçim çalıflmasını güçlü bir temelde yürütmeye
çalıfltık. Partimizin ismiyle iflçi sınıfına ve emekçilere seslenerek, devrim ve sosyalizm
bayra¤ını bir seçim döneminde daha dalgalandırdık.

Seçim çalıflmalarımız kapsamında “Düzenin seçim aldatmacasına hayır! Çözüm devrimde
kurtulufl sosyalizmde/TK‹P” fliarlı büyük boy
afifllerimizin yanında genel fliarlarımızın yer
aldı¤ı küçük boy afifllerimizi bölgemizin
geneline taflımaya çalıfltık. Bostancı Köprüsü-
Kartal Köprüsü arası E-5 hattı, Gülsuyu
Mahallesi, Kartal Karlıktepe Mahallesi,
Kurfalı Mahallesi, Aydos, fiahintepe,
Sülüntepe mahalleleri, Kurtköy Sanayi’ye
afifllerimizi taflıdık.

Parti bildirilerimizi ise Gülsuyu, Aydos,
fiahintepe, Sülüntepe, Karlıktepe, Kurfalı
mahallelerinde yaflayan iflçi ve emekçilere
ulafltırarak, devrim ve sosyalizm ça¤rısını
yükselttik.

Çalıflmalarımıza Newroz afifllerimiz ile
devam ettik. Kürt halkına inkar ve imhanın dayatılmasına, özgürlük ve eflitlik mücadelesinin
bo¤ulmaya çalıflılmasına karflı demirci
Kawa’nın isyan ruhunun daha fazla
sahiplenilmesi gereken bu dönemde,
partimizin ismiyle Newroz’u selamladık. “Bıji
Newroz! Özgürlük, eflitlik, gönüllü birlik/
TK‹P” fliarlı afifllerimizi Kartal Karlıktepe-
Kartal Köprüsü- Kurfalı Mahallesi’ne,
fiahintepe, Aydos, Sülüntepe Mahalleleri ile
Gebze’de Ulafltepe, Mudurnutepe ve Emek
mahallelerine taflıdık.

Seçim faaliyetinin ardından Kızıldere
katliamında flehit düflen Mahirler’i,
dara¤açlarında sosyalizm fliarını haykıran
Denizler’i ve ser verip sır vermeden
ölümsüzleflen ‹brahim’i andık.
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 “Kavgamızda yaflıyorlar!/TK‹P” fliarlı
afifllerimizi E-5 hattına, Karlıktepe, Erzincan
Mahallesi, Kurfalı  Mahallesine yaygın bir
flekilde yaptık.

1 Mayıs sürecini ise kapitalizmin a¤ır
krizi eflli¤inde karflıladık.  “Yaflasın 1 Mayıs!
Birlik, dayanıflma, mücadele!/TK‹P” ve Krizin
faturasını ödetmek için 1 Mayıs’a!/TK‹P”
fliarlı afifllerimizi bölgemizde yaygın bir
flekilde yaptık. Karayolları-Pendik Köprüsü
arası E-5 hattı, Karlıktepe, Erzincan, Kurfalı,
Gülsuyu, Topselvi, Aydos, fiahintepe,
Sülüntepe, Ramazano¤lu Mahalleleri,
Gebze’de Ulafltepe, Mudurnutepe, Güzeltepe,
Emek mahalleleri ve Kurtköy sanayi içine
afifllerimizi taflıdık.

Bildirilerimizi ise Gülsuyu, Karlıktepe,
Aydos, Sülüntepe, fiahintepe, Kurfalı, Çınardere mahalleleri ile Gebze’de Ulafltepe,
Mudurnutepe, Emek mahallerinde da¤ıttık.

“Yaflasın 1 Mayıs/TK‹P”, “1 Mayıs’ta Taksim’e/TK‹P”, “Sosyalizm kazanacak/TK‹P fliarlı
yazılamalarımızı Kurtköy sanayi içine, Ramazano¤lu, Sülüntepe ve Aydos mahallelerinde
birçok noktaya gerçeklefltirdik. Kufllarımızı ise Kurfalı, Çınardere, Aydos, Sülüntepe
mahallelerinde kullandık.

Faaliyetimiz sermaye devleti tarafından tahammülsüzlükle karflılandı. Birçok noktada
afifllerimiz kazınmaya çalıflıldı. Kimi afifllerimiz sökülemedi¤i için boyandı.

Anadolu Yakası’ndan Komünistler

Dikkat çeken bir illegal faaliyet!
‹htilalci bir partinin siyasal faaliyetinin en önemli ayaklarından biri kendi adına kitlelere

seslendi¤i pratik çalıflmadır. ‹zmir’de kısa sayılmayacak bir dönemdir sürdü¤ümüz, gelinen
yerde belli bir sitematik ve süreklilik taflıyan parti materyallerine dayalı propaganda
çalıflmasını seçim dönemi boyunca da yürüttük. Faaliyetimiz, di¤er dönemlerde oldu¤u gibi,
‹zmir’deki tek illegal propaganda çalıflması olma özelli¤ini de korudu.

Komünist militanlar seçim dönemi boyunca oldukça genifl bir alanda partinin adı ile
kitlelere seslendi¤i afifl ve bildirileri kullandılar. 12 semt, iki sanayi bölgesi ve birçok ana

güzergahta afiflleme çalıflması yapıldı. Bazı
emekçi semtlerinde parti imzalı seçim
bildirisi kullanıldı.

Önceki dönemlere nazaran bu seferki
materyal kullanımının kitlelerin ve ildeki
ilerici güçlerin daha çok dikkatini çekti¤ini
söyleyebiliriz. Böyle bir ilginin gerisinde,
‹zmir’de yıllardır hiçbir örgütün böyle bir
faaliyet yürütmemesi ve bizlerin yürüttü¤ü
faaliyetin sürekli ve sistematik olması var.
Devletin kolluk güçlerinin faaliyetimize olan
yo¤un “ilgisini” ise, kendilerine temel bir ifl
edindikleri afifl sökme faaliyetinden
gözlemledik.

‹zmir’den Komünistler
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Devrimci inisiyatif ve
yaratıcılık üzerine

Ekonomik krizin derinleflmesiyle birlikte
burjuvazi ortaya çıkan faturayı iflçi ve
emekçilere ödetmek için saldırıları
hızlandırmıfl durumda. Artan iflssizlik, düflük
ücretler ve ücretsiz izinler cenderesinde
sıkıflmıfl bulunan iflçi sınıfı ise ilk tepkilerini
vermeye bafllamıfl bulunuyor. Orta ölçekli
fabrikalarda bafllayan direnifller, iflçi sınıfının
on yılı aflkın bir süredir içinde bulundu¤u
durgunluk tablosunu giderek parçalayaca¤ının
ilk iflaretleri olarak görülebilir.

Sınıf hareketinin tüm a¤ır ve sancılı
süreçlerine ra¤men, kuruluflundan bu yana
sınıfa gitmede ısrar eden partimizin bu yeni
dönemde gerçek önderlik misyonunu
gösterebilmesi büyük önem taflımaktadır. Bu
elbette bugün yaflanmakta olan hareketlili¤e
ne ölçüde etkide bulunabildi¤ine, buradan
ortaya çıkan olanakları ne ölçüde
de¤erlendirebildi¤ine ba¤lı olacaktır. Bu ise
bizi kadrolar sorunu ile yüzyüze
getirmektedir. Kadroların yeni dönemin
ihtiyaçlarına uygun bir dönüflümü ve yeni
koflullara uygun bir çalıflma tarzı burada
temel önemde iki sorundur. Yüzünü daha
genifl ölçekte kitlelere dönmüfl, daha
inisiyatifli ve yaratıcı bir tarz dönemin temel
ihtiyacıdır. Bu çerçevede bazı yönleri ile
inisiyatif ve yaratıcılık sorunu üzerinde
durmak gerekmektedir.

 Kriz döneminin bafllangıcında partimiz
süreci tahlil etmifl, gerekli politik-taktik hattı
ortaya koymufltur. Genel yönelimlerin yaratıcı
bir tarzda yerellerde hayat bulmasının önemi
üzerinde durmufltur.

 Yaratıcılık sorunu komünist hareketin
dünden bugüne döne döne tartıfltı¤ı bir
konudur. Çalıflmamızda kullanılan araç ve
yöntemlerin belli kalıplardan kurtarılarak
çeflitlendirilmesi hep üzerinde durulan bir
sorun olmufltur. Ve nihayet partili dönemde
bu açıdan önemli geliflmeler kaydedilmifltir.
Ama gene de bugün baktı¤ımızda, gerek
yerel örgütlenmelerin gerekse tek tek

kadroların bu açıdan yeterince geliflkin
olmadıklarına dair yakınmalarına
azımsanmayacak oranda rastlamak
mümkündür. Çalıflmalar de¤erlendirilirken,
“yeterince yaratıcı de¤iliz”, “araçlar hep
aynı”, “meseleleri çok çarpıcı ortaya
koyamıyoruz” gibi tespitler yapılabilmektedir.

Elbette, toplam çalıflmamız incelendi¤inde,
özellikle araç ve yöntemlerin
çeflitlendirilmesi, propagandanın daha çarpıcı
bir biçimde yapılması noktasında çok fley
söylenebilir. Ama esas sorunumuz bu
de¤ildir. Daha do¤ru bir ifade ile, bu soruna
da çözüm üretebilecek baflka bir alana
yo¤unlaflmamız gerekmektedir. Bu çerçevede,
bugüne kadar parti basınımızda de¤iflik
vesilelerle iflaret edilmifl bazı hususlara tekrar
dikkat çekmek yararlı olacaktır.

 Öncelikle flunu ifade etmek gerekir;
yaratıcılık sorunu kendi baflına daha “yeni
araçlar” ve “çarpıcı söylemler” meselesine
sıkıfltırılamaz. Örgütler ve tek tek kadrolar
kendi gerçek verimlerini buradan yola çıkarak
de¤erlendiremezler. Devrimci yaratıcılık esas
olarak kitlelerin en uygun araç ve
yöntemlerle mücadeleye çekilmesi ve bu
do¤rultuda sosyal, siyasal ve ekonomik her
türlü geliflmeden baflarıyla yararlanılmasıdır.
Bizde sık ifade edilen biçimi ile sorun,
“genel de¤erlendirme ve tespitlerimizin
yerellerde özgüllefltirilmesi” sorunudur.
“Somutluk”, “çarpıcılık”, “çeflitlilik”,
“yenilik” vb. ancak bu çaba içinde
tanımlanabilir ve anlam kazanabilir.
Yaratıcılık sorununu bu çerçevede ele almak
ve sorun alanlarını buradan aflmak gerekir.

Burada iflaret edilebilecek bafllıca sorun
alanları flunlardır:

Birincisi; genel politik de¤erlendirme ve
tespitlerimizin derinlemesine kavranması ve
sindirilmesi sorunudur. Neredeyse bütün
konferans ve kongrelerimizin, özellikle
kurulufl kongresinin üzerinde döne döne
durdu¤u bu sorunda hala da katedilmesi

Temmuz  2009  EK‹M 21



22  EK‹M  Sayı: 258

gereken bir mesafe sözkonusudur. Temel
de¤erlendirmelerimizden kendi kuvvetine
uygun bir biçimde yararlanılamamakta,
“güçlü-baflarılı” bulunan yazılar pratik-
örgütsel amaçlara ve ihtiyaçlara yönelik
olarak yeterince incelenip, irdelenip
sindirilememektedir. Bu sorun geçmifl
dönemlere göre belli ölçüde geride bırakılmıfl
olsa da hala sürmektedir. Konumuzla
ba¤lantısı içerisinde söylenebilecek olan
fludur. Yeterince güçlü kavranamayanın
yaratıcı bir çalıflmaya konu edilmesi zaten
beklenemez. Kavranamayan de¤erlendirmeler
süregiden çalıflmada bir de¤iflikli¤e yol
açmaz. Çalıflmanın yeniden
de¤erlendirilmesine vesile olamaz. Yeni
imkanların de¤erlendirilmesinde organı veya
kifliyi silahlandıramaz.

Geçmiflten bu yana üzerinde durulan bu
sorunun, yerel güçlerin teorik-politik kavrayıfl
düzeyi ile bir ba¤lantısı vardır kuflkusuz.
Fakat esas sorun hala da tarz sorudur. Bu
de¤erlendirmelere nasıl yaklaflıldı¤ı, nasıl
irdelendi¤i sorunudur. Bu de¤erlendirme ne
söylemektedir? Buradan ne tür görevler çıkar?
Bu görevler ıflı¤ında çalıflma alanımızda
yapabileceklerimiz nelerdir? Bunları yaparken
genel tablodaki hangi imkanlara
yaslanılacaktır? Bu ve benzeri sorular her
yerel alan ve kadro tarafından daha güçlü
sorulabilmeli ve yanıtları aranabilmelidir.

‹kincisi, çalıflma yürütülen alanın iyi
tanınmasıdır. ‹ktisadi, sosyal ve siyasal
geliflmeler kendi içinde bir bütünlük arz etse de,
bunların alanlara yansıması farklılıklar ve
özgünlükler taflır. Fabrikasını, iflyerini, okulunu,
semtini bir bilim adamı titizli¤i ile incelemeyen,
buraları kendine özgü özellikleriyle yeterince
tanımayan bir yerel örgüt, genel geliflmeleri
baflarıyla kavrasa bile, alanına yönelik özgün
müdahalede zorlanma yaflar. Oysa, özellikle
sınıf hareketinin geri ve parçalı bir seyir
izledi¤i bugünkü gibi süreçlerde, yaratıcılı¤ın
kendisini gösterece¤i ve sonuç alaca¤ı esas alan
burasıdır.

Üçüncüsü, pozitif bakmayı bilen bir tarz
ancak yaratıcı olabilir. Meselelere sürekli
zayıflık ve zaaflar üzerinden yaklaflan, mevcut
güç ve imkanları küçümseyen bir tarzın
yaratıcı bir çalıflma yürütmesi mümkün
de¤ildir. Böyle bir yaklaflım için zaten mevcut

koflullarda yapılabilecekler sınırlıdır. Oysa
yaratıcılı¤ın en önemli koflulu, ne denli zayıf
ve yetersiz olursa olsun, mevcut güç ve
imkanların sınırlarını zorlayan bir bakıflla
hareket etmeyi bilmektir. Karamsarlık, güç ve
olanakları küçümseme, yaratıcılı¤ın en önemli
düflmanıdır.

 Dördüncüsü, risk almaktan uzak bir
tarzın yaratıcı bir inisiyatif gelifltirebilmesi
mümkün de¤ildir. Çalıflmaya daha militan bir
tutum hakim kılındı¤ında, bunun daha yaratıcı
bir yaklaflımın önünü açaca¤ı görülecektir.

Beflinci olarak flu söylenebilinir; ısrarlı
olmayan bir tarz yaratıcı olamaz. Israr etme
kuvvetine sahip olamayan, kısa vadeli
sonuçlar üzerinden de¤erlendirme yapan bir
alan, mevcut flartlarda kullandı¤ı araç ve
yöntemlerin etkisini de gere¤ince
de¤erlendiremez. Böyle bir durumda
yaratıcılık adına hep yeni fleylerin peflinde
koflulur. “Sihirli araçlar”, “etkili söylemler”
aranır. Bunlar kendi içinde bir sınırlılık
taflıdı¤ı için de, bir yerden sonra atalete
düflmek kaçınılmaz olur.

 Altıncı olarak ise kitlelere güven
sayılabilir. Denilebilir ki, her devrimci iflçi
sınıfı ve emekçilere inanır, onların de¤iflim
gücünü bilir. Bu böyle olmakla birlikte,
bazen pratikte kitlelerin, fabrikamızdaki iflçi,
mahallemizdeki emekçi, okulumuzdaki ö¤renci
oldu¤u unutulur. Genel olarak kitlelerin
de¤iflebilece¤ine olan inacımız çevremizdeki
“kitleler”in de¤iflece¤ine olan inancımızla
paralel gitmez.

Son olarak flu eklenebilinir. Tüm bu
hususları gözeten bir faaliyet ancak,
diyalektik materyalizmi kavramıfl, iflçi
sınıfının tarihsel misyonuna sarsılmaz bir
güven duyan, partinin ideolojik-politik
çizgisini içselefltirmifl kadrolardan tarafından
bafları ile yerine getirilebilinir.

Bugün tek tek kadrolarımıza baktı¤ımızda,
yukarıdaki hususlarla ba¤lantılı olarak bir dizi
eksikli¤e iflaret edebiliriz. Ama toplama
baktı¤ımızda görece¤imiz, bu noktalarda
katedilen muazzam yol olacaktır. Yine de,
yaratıcılık sorunu üzerinde kendimizde ve
alanımızda bir sorun görüyorsak, meseleyi
kendi içinde de¤il burada iflaret etmeye
çalıfltı¤ımız çerçevede tartıflmak gerçekten
çözücü olabilecektir.



Devrimci inisiyatif
sorunu

Devrimci çalıflma ve mücadele içindeki
kadroların bilinçli, kararlı, disiplinli ve
inisiyatifli olması, devrimci bir parti için
temel önemde bir ihtiyaçtır. Öte yandan,
partinin ideolojik çizgisini kavramıfl, politik
bakıflıyla bütünleflmifl, partili yaflamı ve
devrimci kimli¤i özümsemifl inisiyatifli ve
yaratıcı kadroların yetiflmesi zaman alan zorlu
bir süreçtir.

Bu sorunların ve çözümlerinin birbiriyle
ba¤lantılı yanları bulunmaktadır. Ancak
örgütsel yaflamımızda de¤iflik düzeylerde
kendisini gösteren devrimci inisiyatif sorunu
de¤iflik vesilelerle saflarımızda öne
çıkmaktadır. ‹nisiyatif sorunu tek baflına
bireylerin yetenekleriyle ya da
yetersizlikleriyle ilgili bir sorun de¤ildir,
çözümünü de burada bulmayacaktır.

Devrimci inisiyatif akıp giden süreçlere
tek baflına kendi içinde müdahalelerde
bulunmak de¤ildir. Devrimci inisiyatif
belirlenmifl politik hedeflere ulaflmada hem
yerel önderliklerin, hem de kadroların
gösterece¤i beceri, kararlılık ve ısrarın
kendisidir. Meydana gelebilecek her türden
bofllu¤un çalıflmanın hedefleri do¤rultusunda
doldurulmasıdır. Eksikliklere anında
müdahaledir. Çalıflmayı güçlendirecek araç,
yol ve yöntemlerin baflarıyla alana
uygulanmasıdır vb.

Hem çalıflma alanlarının, hem de
kadroların iflin bu temel yanını kavraması
önemlidir. Çünkü bu kavranamadı¤ı
koflullarda faaliyet içinde inisiyatif göstermek,
inisiyatifli kadroların yetiflmesini sa¤lamak
olanaklı olmayacaktır. Bu konuda hem yerel
önderliklere hem de kadrolara görevler
düflmektedir.

Herfleyden önce, siyasal geliflmeler
ıflı¤ında dönemin ihtiyacına denk düflecek
devrimci ilkelere dayalı politik hedefler
belirlemek, sınıf ve kitle hareketinin durumu,
dinamikleri ve geliflme seyriyle ba¤lantısı

içinde bunu somutlamak, merkezi önderli¤in
görevidir.

Yerel önderlikler ise merkezi politikaları
bulundukları alanlara baflarıyla uygulamakla,
buna uygun yol, yöntem ve araçları
tanımlamakla, hayata geçirmekle yükümlüdür.
Bu olgu Parti politikalarının tüm çalıflma
alanlarında ve tüm güçler açısından anlaflılır
olmasını, belirlenmifl hedeflerin açık ve net
olarak tanımlanmasını, çalıflmanın yönünün
iyi çizilmesini gerektirmektedir.

Parti’nin dönemsel politikaları, hedefleri
ve yönelimleri hem tüm çalıflma alanlarına
hem de kadro ve militanlara iyi
kavratılmalıdır.

Bu gerçek aynı zamanda çalıflmayı
yürütecek kadro ve militanların Parti’nin
politik çizgisiyle, ideolojik birikimiyle
donatılması için yo¤un bir çaba harcanmasını,
yani tüm güçlerimizin ideolojik-politik
e¤itimini zorunlu kılmaktadır. Kadro ve
sempatizanların e¤itimini sistematik bir
çabaya konu etmek, flu ya da bu „yo¤un“
sürecin bu çabayı zayıflatmasına izin
vermemek, hem ideolojik, hem politik, hem
de pratik e¤itimi birarada baflarıyla hayata
geçirmek, Parti’nin, onun her düzeydeki
örgütlerinin flaflmaz bir görevidir.

Devrimci çalıflmayı Parti’nin dönemsel
politikalarını ve hedeflerini kavramıfl kadro
ve militanlar hayata geçirece¤i için, Parti’nin
politik hedeflerinin algılanması ve bilince
çıkarılması bakımından çalıflmanın flu ya da
bu düzeyde bir parçası olacak tüm güçleri
kapsayan güçlü bir tartıflma ve e¤itim
sürecini hayata geçirmek, yerel önderliklerin
görevidir. Parti’nin dönemsel
de¤erlendirmelerini kavramıfl, politikalarını ve
hedeflerini anlamıfl kadro ve militanlara bu
politikaları hayata geçirmeleri için yol,
yöntem ve araçlar tanımlamak, hedeflere
ulaflmak için nasıl bir politik pratik hat
izleyece¤ini anlatmak, bunu hem politik hem
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de pratik olarak ö¤retmek de, aynı flekilde
yerel önderliklerin görevidir. Yerel düzeydeki
her yönetici organ tüm bunları enine boyuna
tartıflmak, çalıflmayı iyi yönlendirmek,
güçlerini iyi konumlandırmak zorundadır.
Ancak böylesi bir müdahale kadroların
inisiyatifini gelifltirecek, organlarımız ve
yoldafllarımız neyi niçin yaptı¤ını bilecek,
nasıl yapması gerekti¤ini anlayacaktır.

Neyi niçin yaptı¤ını tam olarak
kavrayamamıfl kadrolar, belirlenmifl hedeflere
ulaflmak do¤rultusunda kararlılık, çaba,
inisiyatif ve ısrar gösteremez. Çalıflmanın
aksayan yanlarına, eksikliklerine amaca uygun
kapsamlı bir müdahale gerçeklefltiremez.
Böylesi bir yetenek gelifltiremez. Sadece
eksik gördü¤ü parçaya müdahale etmeye
çalıflır. Bu da parçalı ve da¤ınık bir
müdahale tarzının geliflmesine yol açar.
Nedenler de¤il sonuç tartıflıldı¤ı için de
saflarımızda „güçlerimiz yeterince inisiyatifli
davranamıyor“ türünden söylenmelere neden
olur.

Politik çalıflma ideolojik arka planıyla,
güncel siyasal geliflmelerle, politik
hedefleriyle, pratik yönelimiyle bir bütündür.
Bu bütünlü¤ü çalıflma içindeki tüm organ ve
kadrolara kavratmak, sonuç alıcı ve
inisiyatifli bir çalıflma tarzının yaratılmasının
ön koflullarından birisidir.

Bu anlamda politik-pratik çalıflmamızın
sorunlarının derinlemesine irdelenmesi

önemlidir. Mesela son dönemde Parti’nin kriz
olgusu üzerinden ortaya koydu¤u
de¤erlendirmeler, politik hedefler çalıflma
alanlarında yeterince tartıflılmıfl, alanın güç ve
imkanlarıyla birlikte de¤erlendirilmifl ve tüm
güçlere kavratılmıfl mıdır? Bunun için özel
bir çaba harcanmıfl mıdır? Krize karflı
komünistlere düflen görevler, bunun yerel
seçimlerle, bahar gündemleriyle, 1 Mayıs’la,
mevzi direnifllerle vb. Ile ba¤lantısı her
alanın kendi özgünlü¤ü içerisinde
de¤erlendirilmifl, araç, yol ve yöntemleri
belirlenmifl, çalıflma içerisindeki tüm güçlerle
bir e¤itim sürecine çevrilmifl midir? Buna
uygun mekanizmalar yaratılmıfl mıdır? Tüm
bu sorulara verilecek yanıtlar aynı zamanda
planlı, disiplinli, kararlı, sonuca ulaflmak için
her türlü çabayı gösteren, devrimci inisiyatifi
geliflkin kadrolar yetifltirmek için yapılması
gerekenlere de iflaret etmektedir.

Kuflkusuz kadro ve kadro adaylarına da
bu konuda düflen görev ve sorumluluklar
bulunmaktadır. Partinin ideolojik-politik
çizgisini kavramak için azami bir çaba
göstermek, devrimci kimlik ve partili yaflam
konusunda üzerine düflen görevleri yerine
getirmek, dönemin ihtiyaçları do¤rultusunda
partinin politikalarını bulundu¤u her alana
baflarıyla uygulamaya çalıflmak, bunun için
kararlı, yaratıcı ve müdahaleci olmak, her
gerçek parti kadrosunun görev ve
sorumlulu¤udur.

aflması gerekenler kadar, bu tabloyu
de¤ifltirmesi gerekenler de kolektif geliflmeyi
sa¤lamayan bir bireysel inisiyatifin vakarıyla
durumu ola¤an sayabiliyorlar. O yüzden her
düzeyde kolektif iflleyifl, di¤er bir deyiflle
gerçek anlamda organ ya da birim
iradelerine dayalı kurumsal iflleyifl mutlak
bir suretle öncelik taflımaktadır. Organ
iradelerinin flekillenmesini ve
gerçekleflmesini bofla düflüren her pratik
yaklaflım, özellikle de kitlelerin devrimci
eyleminin düzeltici inisiyatifinin yoklu¤u
koflullarında, yalnızca yerinde saymaya,

tıkanmaya, da¤ınıklı¤a, çevrecili¤e, küçük-
burjuva özelliklerin yaflayıp gitmesine
yolaçar.

E¤er kadrolaflmada daha hızlı bir geliflme
yaflamak istiyorsak, komünist bir partiye
yaraflır en ileri kolektivizmi en ileri
inisiyatifler üzerinden gerçeklefltirmeye
çalıflmalıyız. Zira hem sınırlı güçlerle sonuç
alıcı yo¤un faaliyet yürütmenin, hem de
bunun olası olumsuz etkilerini en aza
indirmenin, en ileri örgütlülü¤ü en geliflkin
inisiyatiflerle gerçeklefltirmek dıflında bir
olana¤ı yoktur.
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Kadrolaflmada kolektif iflleyifl
ve devrimci inisiyatif...

(Bafltaraf› s.13'de)



Politik yayın organının etkin ve
ifllevine uygun kullanımı

Politik yayın organımız uzun yıllardır
düzenli olarak çıkıyor. Sermaye devletinin
toplatma, kapatma, da¤ıtımını engelleme,
gözaltı terörü vb. sistematik baskı ve
yıldırma çabalarına ra¤men tutturulan bu
düzey, bu yayın organına verilen öneme ve
bu önem do¤rultusunda gösterilen yo¤un
çabaya dayanıyor.

Bizim için PYO salt iflçi ve emekçilere
seslendi¤imiz bir imkan de¤ildir. Sosyalist
propagandamızın, kitle ajitasyonumuzun ve
örgütlenme çalıflmamızın temel bir aracıdır.
Bolfleviklerden günümüze iflçi sınıfına
öncülük iddiası ile hareket eden komünist
partilerinin prati¤ine baktı¤ımızda, yayın
organlarını, iflçi ve emekçileri kendi partisi
etrafında birlefltirebilmenin, bilinçlerini
ilerletebilmenin ve burjuva devlete karflı
savaflıma yöneltmenin en temel araçlarından
biri olarak ele aldıkları görülebilir.

Politik yayın organımız sınıf mücadelesi
ve partimiz açısından önemi tartıflılmaz olsa
da, kendi prati¤imize daha yakından
bakıldı¤ında, yeterince misyonuna uygun bir
tarzda kullanılamadı¤ı görülecektir. Bu
durumun nedenleri tartıflıldı¤ında, karflılaflılan
zorluklar ve nesnel koflullar öne çıksa da, bu
nedenlere boyun e¤erek bir yere
varılamayaca¤ı da tüm yoldafllarımız
tarafından bilinmektedir.

PYO’ya dair bir tartıflma yapıldı¤ı zaman,
görselli¤inden sayfa sayısına, haberlerin
günceli¤inden yazıların düzeyine, da¤ıtım
a¤ının geniflletilmesinden okurların
sahiplenmesine kadar birçok bafllık üzerinden
konuflmak mümkündür ve bu gereklidir.
Bütün bu bafllıklar hem birbiri ile hem de
toplam politik çalıflmamızın gücü ve
muhtevası ile ba¤lantılıdır. O yüzden, bu
bafllıkların salt birine çubuk bükerek mevcut
sorunların çözümünde yol açıcı bir yaklaflım
gelifltirebilmek mümkün de¤ildir.

Yukarıda sayılan bafllıkları ayrı ayrı
tartıflmak gerekse de, burada bu sorunlar

arasında temel önemde olana iflaret
edilecektir. Bu sorun, PYO’yu gündelik
çalıflma içerisinde gerçek yerine oturtmada
baflarısız kalınmasıdır. Bundan kaynaklı
olarak gazeteyi kitlelere ulafltırma ifli yer yer
salt “gazete da¤ıtımı” görevine
indirgenebilmektedir. Bu da, yukarıda bir kez
daha ifade edilen yaklaflımlarımızın gözden
kaçırılması anlamına gelmektedir. Örne¤in bu
yüzdendir ki, seçimler, 1 Mayıs veya iflçi
kurultayları gibi süreçlerde “ifl yo¤unlu¤u” ve
“kullanılması gereken di¤er araçlar” gibi
gerekçelerle, yayın organının kullanılması
ikinci sıraya konulabilmekte veya onun
kitlelere ulafltırılmasına “yetifltirilmesi gerekli
bir ifl” olarak bakılabilmektedir. Böyle bir
durumda, gazetenin temel bir propaganda-
ajitasyon ve örgütlenme aracı olarak
oynaması gereken rolünü yeterince oynadı¤ını
söylemek mümkün de¤ildir. Oysa gazete
rolünü en iyi böyle dönemlerde oynar. Genifl
ölçekte yüzyüze gelinen ama mevcut
yo¤unluk içinde yeterince zaman ayrılamayan
kitlelere görüfl ve yaklaflımlarımızı doygunca
sunar. Tabii ki sorun “yo¤un dönemler”
sorunu de¤ildir. Ama “yo¤un dönemler”de sık
sık karflımıza çıkan bu pratik “ola¤an
dönemlere” de ıflık tutmaktadır.

Kitleleri aydınlatma, bilinçlendirme, belli
bir tutum altında birlefltirerek örgütleme
noktasında yafladı¤ımız zorlanmalar biliniyor.
Bu zorlanmaların aflılmasında haftalık bir
yayın çok önemli bir silahtır. Gere¤ince
kullanıldı¤ında, süregiden süreçler ve
gündelik olaylar üzerinden kitleleri
politiklefltirmenin en temel imkanlarından
biridir. Gazete güncel geliflmeleri, bu
geliflmelerin yaflandı¤ı süreçleri temel sınıf
iliflkileri ve genel siyasal gerçeklerle ba¤ı
içinde ortaya koyar. Bugünkü sınırlılıklarda
ulaflabildiklerimizi kendi politik tutumumuza
kazanmanın bu en önemli aracı, yarın bu
flartlar de¤iflti¤inde milyonların mücadelesinin
kılavuzu haline gelecektir. Ancak bugünden
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buna uygun bir tarzı yaratamadı¤ımız
koflullarda, yarın önemli zorlanmalar
yaflayaca¤ımız açık olmalıdır.

“Ulafltı¤ımız kitleleri ve iliflkilerimizi
politiklefltirmede zorlanıyoruz” diye bafllayan
tespitler yapan her yoldafl, “acaba gazeteyi bu
zorlanmayı aflmada yeterince güçlü kullanıyor
muyuz” diye de düflünebilmelidir.
Gazetemizin içeri¤i ve bu ihtiyacı karflılama
noktasındaki eksiklikleri elbette tartıflılabilir
(ki gere¤ince incelendi¤inde, aslında bu
açıdan oldukça ifllevsel bir yayına sahip
oldu¤umuz görülecektir). Ama bu
eksikliklerin daha do¤ru tespit edilmesini ve
ortadan kaldırılmasını sa¤layacak en temel
faktör, gazetenin gündelik faaliyet içinde
etkin ve amaca uygun kullanımıdır.

Politik yayın organı yalnızca kitleleri
taraflafltırmanın, politiklefltirmenin bir aracı
de¤ildir. Di¤er misyonları bir yana, bununla
ba¤lantılı olarak, o aynı zamanda parti
faaliyeti açısından da önemli bir rol oynar.
Yönelim belirler, araç tanımlar, görev koyar.
Militanı donatır ve e¤itir. Bu açıdan daha
belirgin eksikliklerden sözedilebilirse de,
gazetenin bu rolünü oynayabilmesi de ancak
onun gündelik çalıflma içinde do¤ru
kullanılabilmesi ile mümkündür.

Gazeteyi okumadan satıflına çıkabilen, bu
hafta hangi iliflkiyle hangi yazıyı tartıflmak
daha verimli olacak diye tartıflmayan, içindeki
temel de¤erlendirmelere “kendi alanımda
bunu nasıl özgüllefltirebilirim” diye

bakamayan, iliflkileriyle güncel geliflmelere ve
süreçlere iliflkin yürüttü¤ü her tartıflmayı
“gazetede konu ile ilgili flu yazı da var” diye
ba¤lamayan, gazetenin elinden
düflürülmeyecek bir silah oldu¤unu unutan her
yoldafl, kendini yeniden gözden geçirmelidir.
Gazetemiz politik çalıflmada oynaması
gereken rolü oynayabilmeli, sadece ne kadar
kifliye ulafltırdı¤ımız de¤il nasıl ulafltırdı¤ımız
da döne döne irdelenmelidir.

Gazete iflçi sınıfını ideolojik ve siyasal
olarak aydınlatmanın ve ortak çizgi etrafında
örgütlemenin olmazsa olmaz bir aracıdır. Tüm
teknolojik ilerlemelere/kitle iletiflim
araçlarındaki geliflmelere ra¤men gazete bu
rolünü oynamayı sürdürecektir.

Bolfleviklerin deneyimlerini fazlasıyla
önemseyen biz komünistler, sözkonusu olan
gazete oldu¤unda, bir kez daha onların
prati¤ine bakmalı ve dersler çıkarmalıyız.
Örne¤in bolflevik gazete Pravda illegal bir
partinin legal olanakları nasıl
kullanabildi¤inin en somut ve canlı örne¤i
olurken, bolflevik partinin iflçiler arasında
yeniden yeniden güç kazanması, mücadelenin
örgütlemesi ve partinin kitlelere önderlik
edebilmesinde de temel bir araç olmufltur.
Bolfleviklere o yıllarda Pravdacılar denmesi
bofluna de¤ildir. Ekim Devrimi’ni yapacak
olan iflçi sınıfı aynı zamanda Pravda
tarafından yetifltirilmifl, kavgaya hazırlanmıfl
ve çeliklefltirilmifltir.

N. Akay

aflılmasını kolaylafltırır, motivasyonu güçlü
kılar. Bu aynı zamanda kararların kolektif
denetimini de sa¤layaca¤ı için aksamalara ve
sorunlara zamanında müdahale yapılabilir.
Tersi durumda, güçler yapılan planlamalara
edilgen bir biçimde katılmıfl olur, verilenle
yetinir, aksama ya da sorun anlarında
inisiyatif gelifltiremez. Yapılacak çok ifl
varken, ifller ortada kalır vb.

Krizin artan yıkıcı etkileriyle ba¤lantılı
olarak bizleri hareketli ve yo¤un süreçler
bekliyor. Bu süreçlere devrimci çalıflmamızı
güçlendirecek flekilde müdahale etmek için

her açıdan hazırlıklı olmalıyız. Sınıf
çalıflmamızda derinleflmek, kalıcı mevziler
tutmak, güçlerin daha ileriden kazanılması,
yeni iliflkilere ulaflmak vb. açılardan geride
bıraktı¤ımız dönemin deneyimlerinden
sonuçlar çıkarmalıyız. Planlı ve disiplinli
iflleyen bir çalıflma birimine sahip olmak,
e¤itim çalıflmalarını süreklilefltirebilmek vb.
çabasında yo¤unlaflmalı, bu çerçevede
karflımıza çıkan sorunlara zamanında
müdahale etmeliyiz. Bu bakıflla önümüzdeki
sürece yüklenerek parti çalıflmamızı her
açıdan güçlendirmeliyiz.

26  EK‹M  Sayı: 258

(Bafltaraf› s.27'de)

Planlı, hedefli bir faaliyetle...



Yo¤un süreçlerden güçlenerek çıkalım!

Planlı, hedefli bir faaliyetle sınıf
çalıflmasında derinleflelim!

Seçimler, bahar süreci gibi, çalıflma
alanlarımızda ola¤an sınırları aflan bir faaliyet
dönemini geride bıraktık. Bu dönemlerde
daha yo¤un bir flekilde iflçi ve emekçi
kitlelere gidiyor, yaygın bir ajitasyon-
propaganda çalıflması yürütüyoruz. Etkin ve
yaygın propaganda çalıflması yürütmek gerekli
ve önemli olmakla birlikte, esas olarak
gözetilmesi gereken, hedef alanlarda
derinleflmek ve mevzi kazanmaktır.

Ancak böylesi yo¤un süreçlerde kimi
zaman bu gözardı edilebiliyor. Ya da kimi
aksaklıklar “yo¤unluk” üzerinden
açıklanabiliyor. Bu “yo¤unluk” gerekçesi,
bazen bizden kaynaklı hata ve zaafların
görülmesine de engel olabiliyor.  Oysa, bu
süreçlerin “yo¤un” hale gelmesinin bizden
kaynaklı nedenleri de bulunmaktadır. Bu
çerçevede, iyi bir planlamaya sahip
olamamak, birimlere dayalı bir çalıflma
yürütememek, iç e¤itimin gözardı edilmesi
vb. etkenlerden bahsedilebilir.

Konuyla ilgili somut örnekler verilebilir.
Kitle çalıflmamızda kullanaca¤ımız

ajitasyon ve propaganda araçları seçilmifl
hedef bölge ve hedef kitleyi örgütleme ve
harekete geçirme amacıyla kurgulanmalıdır.
Bu amaca uygun araç, yol ve yöntemler
birbirini tamamlar flekilde planlanmalıdır.

Kimi zaman planlama sorunundan dolayı
kitle çalıflmasında kullanılan araçların
bütünselli¤i yeterince kurulamıyor. Araçları
kendi içinde ele almanın getirdi¤i darlıkla
ajitasyon ve propaganda araçlarının ifllevsel
kullanmanın önüne geçilebiliyor, bu açıdan
bir tek yanlılık oluflabiliyor. Bu hem
çalıflmanın genel bir propaganda düzeyinde
kalma riskini do¤urmakta, hem de materyal
da¤ıtımına sıkıflan bir “yo¤unluk”
oluflturmaktadır. Bu durum, kullanılan
araçların sıradanlaflması, çalıflmanın

rutinleflmesi, dinamizmini kaybetmesi,
çalıflmada tıkanıklık yaflanmasına yol
açabilmektedir.

Bu nedenle, çalıflma planlanırken her
aracın nasıl bir ifllevi yerine getirece¤i
üzerinde önemle durulmalıdır. Böyle bir
planlanma ile çalıflmanın ihtiyacına göre
araçlar tanımlanmıfl olacak, böylelikle hem
araca ifllevinden çok amaç yüklenilmemifl
olacak, hem de çalıflmada yaflanan tek
yanlılı¤ın önüne geçilecektir. Araçların somut
ihtiyaca uygun, bütünlüklü ve yaratıcı bir
flekilde kullanılması, hedef kitleye ulaflmada
ve örgütlemede belirleyici olmaktadır.

Planlama ile ilgili eklenecek bir di¤er
nokta fludur: Çalıflma, çevremizdeki tüm
güçleri içine alacak flekilde planlanmalıdır.
Çevremizdeki güçlerin ya da iliflkilerin
durumuna uygun çalıflma kolektifleri /
birimleri oluflturma hedefi gözetilmelidir. Bu
çalıflma kolektifleri/birimlerinin ifllevsel
kullanımı çalıflmaya katılan bileflenlerin
geliflimini sa¤layaca¤ı gibi, birimlere dayalı
çalıflmanın yaygınlaflması sınıf çalıflmamızda
derinleflmenin önünü açacak, bizi kalıcı
mevzilere ulafltıracaktır.

Önemli bir di¤er sorun ise, bu yo¤un
dönemlerde e¤itimin gözardı edilmesidir.
Çalıflmayı yürütecek güçlerin e¤itiminin eksik
kalması do¤al olarak çalıflmanın önünü
tıkayan bir soruna dönüflmektedir. Planlı ve
inisiyatifli bir çalıflma, ancak bunu yürüten
güçlerin e¤itimiyle birlikte mümkündür.
Çalıflmanın planlamasıyla e¤itim
çalıflmalarının bir bütün halinde kurgulanması,
güçlerin geliflimi açısından oldukça önemlidir.
E¤itim çalıflmaları kolektif düflünme ve
tartıflma sayesinde güçlerin kavrayıflını
gelifltirece¤i için inisiyatifi de gelifltirir.
Yaratıcı çözümlerin ortaya çıkmasını, bir
takım alıflkanlıkların ve rutin çalıflmanın
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Hatice Yürekli: Örnek bir kadın
devrimci, onurlu bir devrimci yaflam

D. Rosarin
Dünya devrim tarihinde oldu¤u gibi

yafladı¤ımız co¤rafyada da nice kadın
devrimci insanlı¤ın kurtuluflu davası için
mücadele vermifl, büyük bedeller ödemifltir.
Özellikle kadın cinsinin ezilmiflli¤inin a¤ır bir
biçimde yaflandı¤ı bizim gibi ülkelerde kadın
devrimcilerin örnek yaflamından ö¤renmek
önemlidir.

Partimizin kurucu üyesi Hatice Yürekli
yoldaflın yaflamı da örnek alınması gereken
onurlu bir yaflam olarak tüm ö¤reticili¤iyle
önümüzde durmaktadır. Düzenin kölelefltirici
tüm zincirlerini koparıp kendini devrim
davasına adamıfl bir kadın devrimci olarak
Hatice yoldaflın yaflamından, kadın-erkek tüm
devrimcilerin ö¤renece¤i çok fley
bulunmaktadır.

Hatice yoldafl, F tipi saldırısına karflı
bafllayan Ölüm Orucu direniflinin 182.
gününde, 22 Nisan 2001’de devrimci
yaflamını noktalarken, parti tarihimiz
açısından önemli bir yere yerleflmifltir. Bu
ülkenin devrimci mücadele tarihinde zindanlar
her zaman için ayrı bir yerde olmufl, büyük
direnifllerin mekânı haline gelmifltir. Böylesi
destansı bir direniflte ölümsüzleflen Hatice
yoldafla, zindan direniflçili¤inin gereklerini
yerine getirirken, siyasi poliste tereddütsüz
direnirken, mahkemelerde siyasi savunma
yaparken yolunu gösteren ise, “esasta
komünist ideallere olan ba¤lılı¤ı, iflçi
sınıfının tarihsel devrimci rolüne ve onun
gerçek öncüsü olan komünist partisine güveni
ve inancı” olmufltur.

Arkasında devrimci mücadelenin tüm
sınanma süreçlerinden baflarıyla geçmifl örnek
bir yaflam bırakan Hatice yoldaflın
bilincindeki bu açıklık ve berraklık, ondaki
irade ve gücün kayna¤ıdır kuflkusuz. Bu irade
ve güç sınıf düflmanıyla her karflılaflmasında
ona bir zafer kazandırmıfltır. “Bu bir irade
savaflıydı ve onların yenilmekten baflka

alternatifleri yoktu”  diyen Hatice yoldafl,
iflkencecileri ininde yendi¤i deneyimlerinden
birini flöyle anlatmaktadır:

“Orada bulundu¤um süre zarfında
üstünlük hep bendeydi. ‹flkenceyi belli bir
yerde durdurmalarında benim baflından
itibaren takındı¤ım kararlı tutumun belirleyici
bir rolü oldu. En ufak bir taviz göremeyen
düflman, çaresizlikle seansını bitirmek
zorunda kaldı.”

Bir baflka deneyiminde ise, “Onlar bu
kokuflmufl düzenin birer zavallı bekçi
köpekleriydiler. Ben ise onların karflısında bir
iflçi sınıfı devrimcisi, bir komünist olmanın
onurunu taflıyan bir sıra neferiydim.
Tutuklanıp cezaevine gönderilirken,
bulundu¤um saflara ve taflıdı¤ım onura layık
olmayı baflarmanın mutlulu¤unu yaflıyordum.
Zindan benim için yeni bir mücadele alanı
olacaktı, bunu düflünüyor, kendimi buna
hazırlıyordum.” diyordu.

O, “insanın insan tarafından
sömürülmesine, üreterek yaflayan ezici
ço¤unlu¤un yaflamının bir avuç asalak burjuva
tarafından yıkıma u¤ratılmasına, sistemin
çürümüfllü¤ünün toplumu bir çöküfle
götürmesine karflı oldu¤u ve barbarlık içinde
çöküflün bir devrimle son bulması ve insanlı¤ın
eflit ve özgür bir toplumsal sistemde yaflaması
gerekti¤ine” inandı¤ı için devrimciydi.

Bundan dolayıdır ki, düzenin hücre
saldırısına karflı bafllatılan Ölüm Orucu
direniflinde tereddütsüz gönüllü oldu. Çünkü
bu saldırının ne anlama geldi¤ini biliyor ve
Ulucanlar Davasındaki savunmasında düzenin
temsilcilerinin yüzüne haykırıyordu:

“Bizler de hiçbir koflulda hücrelere
girmeyi kabul etmeyece¤imizi, bunun devrimci
siyasal kimli¤imize dönük kapsamlı bir teslim
alma projesi oldu¤unu söylüyor, ölmeyi tercih
ederek, diri diri o tabutluklara
girmeyece¤imizi ilan etmifl bulunuyoruz.”

(Devam› s.7'de)
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