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Bütün Ülkelerin 
Proleterleri, Birleşin!

Kızıldere ve 6 Mayıs’ın 50. Yılı anısına…

‘71 Devrimci Çıkışı:
Yeniden devrimcileşmede 

dönüm noktası
Mahir Çayan ve arkadaşlarının 

topluca katledilmesinin, Deniz Gezmiş ve 
arkadaşlarının idam edilmesinin 50. Yılı 
içerisindeyiz. Gelecek yıl (2023) İbrahim 
Kaypakaya’nın işkencede katledilişinin 50. 
Yılını anacağız. Deniz, Mahir ve İbrahim, 
bu üç devrimci lider bir arada, ‘68 devrimci 
gençlik kuşağını ve ‘71 Devrimci Çıkışını 
temsil ediyorlar. Aradan geçen yarım yüzyıla 
rağmen toplumun hafızasında ve ilerici 
kitlelerin kalbinde tüm canlılığı ile halen 
yaşıyorlar. Bu olgu geride bıraktıkları derin 
etkinin zamana dayanıklı gücüne tanıklık 
ediyor. Bu ülkede on yıllardır komünizm, 
devrimcilik, devrimci düşünce ve eylem 
kötüleniyor, anarşizm ve terörizm, bölücülük 
ve yıkıcılık olarak suçlanıyor. ‘71 Devrimci 
Çıkışı’nın temsilcisi durumundaki insanlar 
toplumun hafızasından ve emekçilerin 
kalbinden bütün bu çabalara rağmen 
silinemiyor. Bu, Deniz Gezmiş’in simgelediği 
devrimciler kuşağının, Türkiye’nin yakın 
tarihinde bıraktığı derin izin ve toplumun 
ilerici katmanları üzerinde yarattığı büyük 
etkinin gücüne tanıklık ediyor.

Bu etki daha en başından itibaren 
siyasal ve duygusal yönleri iç içe taşıyordu. 
Siyasal ve duygusal yönlerin bir arada 
etkide bulunduğu ya da biri öne çıkarken 
diğerinin geri plana düştüğü durumlar, 

Türkiye’de siyasal süreçlerin seyri ve 
sınıflar mücadelesinin tablosuyla sıkı sıkıya 
bağlantılı olmuştur. Başlangıçta, 12 Mart’ı 
izleyen devrimci yükseliş yıllarında, bu iki 
boyutlu etki iç içe en güçlü biçimde kendini 
göstermişti. Bugünse siyasal muhteva belirgin 
biçimde geri plana düşerken, duygusal yön 
baskın biçimde ön plana çıkmıştır. Bu şaşırtıcı 
da değildir. Devrimci siyasal mücadelenin 
gücünü büyük ölçüde yitirdiği, sınıf ve kitle 
hareketinin uzun yıllardır aşılamayan bir 
gerilik yaşadığı, ‘70’li yılların devrimci 
hareketini oluşturan başlıca akımların son 
kırk yılda birbirini izleyen tasfiyeci süreçlerin 
ardından devrimden koparak liberalleştiği 
ve artık tamamen düzenin icazet alanına 
yerleştiği bir tarihi dönemde, sonuç başka 
türlü de olamazdı.

 Bütün bunlara bir de sosyalist olmak 
iddiasındaki reformist solun geçmiş devrimci 
mirasın içini boşaltma, onu kurulu düzen 
için kabul edilebilir sınırlara hapsetme 
çabasını ekleyiniz. Bunun ne anlama geldiğini 
anlayabilmek içinse, ‘71 Devrimci Çıkışı’na 
anlamını veren, bu tarihsel kopuşa esas 
muhtevasını kazandıran temel unsurları 
önemle göz önünde bulundurmak gerekir. 
Bugün hala da ‘71 Devrimci Çıkışı’nın 
toplumsal etkisinden samimiyetsizce 
yararlanmaya çalışan reformist sol yapılar, 
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gerçekte Denizler’in o zamanlar reddettiği 
ve terkettiği ne varsa olduğu gibi ona geri 
dönmüş durumdalar.

***
Tarihsel TKP Ekim Devrimi’nin ateşi 

içinde ve Komünist Enternasyonal’in bir 
parçası olarak doğdu. Bu devrimci doğum, 
kuruluşunu hemen izleyen aylarda kurucu 
önderliğin yok edilmesiyle daha baştan çok 
ağır bir darbe aldı. Mustafa Suphiler’in 
kaybı henüz örgütsel birliğini somut olarak 
gerçekleştirememiş partiyi, yanı sıra ideolojik 
bir kargaşanın içine de itti. Devrim yapmak 
için yola çıkan parti bu misyonundan hızla 
uzaklaştı. Bu durumdan kurtulması, yeniden 
genel hatlarıyla devrimci bir çizgiye oturması, 
1920’lerin sonunu buldu. Kemalist rejimin 
sonu gelmez saldırıları altında politik ve 
örgütsel planda fazlaca bir varlık gösteremese 
de bu konumunu 1937 başına kadar korudu. 
Bu tarihten itibaren ise, bizzat Komünist 
Enternasyonal’in tümüyle tartışmalı müdahale 
ve yönlendirmesinin bir sonucu olarak, 
devrimci konumunu, bunun da ötesinde bir 
parti olarak varlığını hızla yitirdi.

Bir avuç TKP kadrosunun ağır bedellere 
mal olan 1940’lardaki çabaları elbette saygıya 
değerdir ve tarihsel sol mirasımızın bir 
parçasıdır. Fakat yazık ki demokrasi ve barış 
mücadelesi sınırlarını çok fazla aşamayan 
bu çaba ve fedakarlıklar, Tarihsel TKP’nin 
devrimci temeller üzerinde yeniden inşa 
edilmesine hiçbir biçimde yetmedi. 1951’deki 
ağır darbenin ardından sol tarihimizin Tarihsel 
TKP tarafından temsil edilen bu dönemi fiilen 
sona erdi.

Tarihsel TKP’nin devrimci programını bir 
yana bırakmakla kalmayıp örgütsel varlığına 
da son verdiği 1937 yılından başlayarak 1970 
yılı başına kadar, demek oluyor ki otuz yılı 
aşkın bir tarihsel dönem boyunca, Türkiye’de 
ne devrimci bir parti ya da örgütten, ne 
devrimci bir program ve politik çizgiden, ne 
de doğal olarak devrimi örgütlemeye yönelik 
politik bir irade, yönelim ve eylemden söz 
etmek olanağı vardır. Bu katı tarihsel olgu 
görülmeden ve anlaşılmadan, ’71 Devrimci 
Çıkışı’nın sol hareketimizin tarihindeki 

çok özel yeri de anlaşılamaz ve yerli yerine 
oturtulamaz. ‘71 Devrimci Çıkışı ifadenin 
en tam anlamında Türkiye’de devrimci 
hareketin yeniden doğumudur. Bu açıdan 
sol hareketimizin tarihinde köklü bir dönüm 
noktasını işaretlemektedir.

1990 yılına ait bir değerlendirmede, ‘60’lı 
yılların bütünlüğü içinde buna şu sözlerle 
işaret edilmektedir:

“‘60’lı yıllar Türkiye sol hareketi 
için bir yeniden doğuş dönemidir. Sol 
yeniden doğmuş, tarihinde ilk defa olarak 
kitleselleşmiş ve bir daha çıkmamacasına 
tüm toplumun gündemine girmiştir. Bunu 
olanaklı kılan maddi zemin, şüphe yok ki, 
‘60’lı yılların alt sınıflardan kaynaklanan 
sosyal hareketliliği oldu. Bu hareketlilikten 
beslenerek politik bir dinamizm kazanan 
Türkiye solu, öte yandan, Türkiye’nin ve 
dünyanın o günkü özgün tarihsel ortamında, 
beslendiği tüm ulusal ve evrensel düşünce 
kaynaklarınca daha başından sakatlandı. 
... Sol bu döneminde iktidar ufkundan ve 
devrimci kimlikten yoksundu. Düzene karşı 
mücadelesi düzen kurumlarının çerçevesini 
aşmıyordu. Sosyalizmin Türkiye’nin tarihinde 
ilk kez olarak kitleselleştiği bu dönem, 
sosyalizmin sol tarafından burjuva bir içerik 
ile savunulduğu bir dönem idi aynı zamanda. 
‘60’lı yıllar, Türkiye solunda burjuva 
sosyalizminin egemenlik dönemi oldu.”

“Solda devrimcileşme ‘70’lerin başına 
denk gelir ve tüm ‘70’li yıllara ve solun 
büyük bir kesimine damgasını vurur. 
Politik mücadelede düzen aşılmış, başlıca 
kurumlarıyla devlet karşıya alınmıştır. …” 
(Ekim, Sayı: 37, Ekim 1990)

1960’lara girişle başlayan yeni dönem 
partimizin temel metinlerinde döne döne alınıp 
irdelenmiş, temel önemde değerlendirmelere 
konu edilmiştir. Buna yönelik son bir girişim 
Teslim Demir yoldaşın anısına yapılan 
değerlendirme olmuştur.

Bu değerlendirmenin ‘71 Devrimci 
kopuşunu hazırlayan süreçleri ve bu kopuşun 
tarihsel anlamını ele alan bölümünü, 
Kızıldere’nin ve 6 Mayıs’ın 50. Yılı anısına 
burada yeniden sunuyoruz.
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‘60’lı yıllarda sol dalga
 ve devrimci önderlik boşluğu

Sol hareketimizin Cumhuriyeti de önceleyen 
bir tarihi var. ‘60’lı yıllara kadar neredeyse 
sadece TKP’de temsil edilen bir tarihtir bu. 
TKP tüm tarihi boyunca sınırlı sayıda aydın 
ve işçiden oluşan, kitle tabanından yoksun, 
alabildiğine dar bir kadro partisi olarak kaldı. 
1951 Tevkifatı’nın ardından ise tümüyle tasfiye 
oldu. ‘60’lı yıllarla başlayan yeni döneme 
az sayıda kadro ve tartışmalı bir düşünsel-
politik miras bıraktı. Geriye kalan ve onun 
gerçek temsilcisi sayılan kadrolar bu yeni 
dönemde TKP’nin yeniden inşasını gündeme 
getirmediler. Böylece tarihsel TKP tarihe 
karışmış oldu. ‘70’li yıllarda Leipzig eksenli 
olarak aynı isimle sahneye çıkan partiyse 
tümüyle farklı bir oluşumdur.

 ‘60’lı yıllar modern Türkiye’nin tarihinde 
sol ve sosyal mücadele açısından tümüyle yeni 
bir dönem oldu. Hızlanan kapitalist gelişmenin 
ürünü modern sınıflaşma, sosyal, siyasal ve 
kültürel sonuçlarını ülke düzeyinde göstermeye 
başladı. Başta işçi sınıfı olmak üzere emekçi 
katmanların istemleri, bunun ürünü mücadeleler 
ve bu mücadelelerden güç alarak serpilen bir 
sol hareket gerçeği vardı artık Türkiye’de. 

Bu yeni dönemde birbirini izleyerek ortaya 
çıkan birden fazla sol akım görüyoruz. Doğan 
Avcıoğlu’nun yönettiği Yön Dergisi’nde temsil 
edilen ve kendini Kemalizm’in yeni koşullara 
uyarlanmış temsilcisi sayan darbeci bir burjuva 
solu, zamanlama olarak bunlardan ilk ortaya 
çıkanıydı. Farklı eğilimlerden karışık kafalı 
sendikacıların kurduğu, altından kalkamadıkları 
için de çok geçmeden yönetimini ilerici 
aydınlara devrettikleri TİP ise sosyalist solu 
temsil etmek iddiasındaydı. Çok geçmeden 
TİP bünyesinde yaşanan bölünmeyle birlikte, 
tarihsel TKP kökeninden gelen ve geleneği 
temsil eden Mihri Belli ve Hikmet Kıvılcımlı 
gibi şahsiyetlerin önderlik ettiği eğilimler, esas 
olarak da Mihri Belli önderliğindeki MDD 
Hareketi, dönemin bir öteki önemli sol akımı 
oldu. 1970 başına, yani ‘71 Devrimci Çıkışı’nın 
hemen öncesine kadar, solun tablosu kabaca 

böyleydi.
TİP’in ve MDD Hareketi’nin lider 

kadroları, tarihsel TKP’den arta kalanlardan 
oluşuyordu. Mihri Belli ve Dr. Hikmet 
Kıvılcımlı için bu dolaysız olarak böyleydi. 
Mehmet Ali Aybar ve Behice Boran ise 1940 
sonrasının TKP sempatizanı sol aydınlarına 
mensuptular. Bu ikinciler, ‘60’lı yıllarda ve 
daha somut olarak da TİP yönetimi dönemiyle 
birlikte, tümüyle reformist-parlamentarist bir 
çizginin temsilcileri oldular. Mücadeleyi ileriye 
götürmek değil fakat dizginlemek ve düzenin 
icazet sınırları içinde tutmaktı esas rolleri. Ama 
tarihsel TKP’den gelen, dahası onun direnişçi 
kanadını oluşturan Mihri Belli ve Dr. Hikmet 
Kıvılcımlı gibi liderlerin de, dönemin sosyal 
uyanışına ve bunun beslediği sol dalgaya 
önderlik edebilecek bir devrimci program, çizgi 
ve örgüt ortaya koyamadıklarını, tam tersine 
hareketi başka biçimlerde sakatladıklarını, 
böylece sonraki parçalanmalara da 
kolaylaştırıcı bir zemin hazırladıklarını 
biliyoruz.

‘60’lı yıllar, düzen sınırlarını aşamayan bir 
burjuva sosyalizmi dönemi oldu. İzlenen çizgi 
kadar, bunun gerçekleşmesi için temel alınan 
ya da umut bağlanan araçlar yönünden de bu 
böyleydi. Ya parlamentarizme bel bağlanıyordu, 
ki Aybar-Boran liderliğindeki TİP şahsında 
olan buydu. Ya da sözümona sol bir askeri 
darbeden hiç değilse o konjonktürde yarar 
umuluyordu, Mihri Belli ve Hikmet Kıvılcımlı 
şahsında olansa buydu. Bu ikincilerin ilk 
gruptan önemli bir farkı, demokratik devrim 
düşüncesinin farklı versiyonları üzerinden 
ortaya kendilerince devrim stratejileri 
koymalarıdır. Ama bu hiç de devrime yönelen 
bir politik çizginin temsilcileri oldukları 
anlamına gelmiyordu. Hiç değilse o evrede 
öncelikli beklentileri, sözde sol Kemalist bir 
askeri darbenin “kapitalist olmayan yol”dan 
yolu açmasıydı. Bu konum ve tutum, düzenin 
icazet sınırlarını esas alan pasifist TİP 
yönetiminden farklı olarak, MDD Hareketi’nin 
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dönem içinde ve daha çok da gençlik hareketi 
üzerinden izlediği militan mücadele çizgisini 
gölgeliyordu.

Oysa bu aynı yıllar, 1960’lı yılların ikinci 
yarısı, solun gelişip serpilmekte olduğu 
dinamik bir özel evreydi. Sosyal uyanışın 
tazeliği ile, işçi sınıfı hareketinin diriliği ile, 
genel olarak solun toplum içerisinde umut 
vadeden bir güç olarak öne çıkması ile ayırt 
edilen, tümüyle yeni bir dönemdi sözkonusu 
olan. Bu, başta işçi sınıfı olmak üzere alt 
sınıflar yönünden sosyal uyanış ve mücadelenin 
gelişip serpildiği, sol açısındansa tarihinde 
ilk kez olarak kitleselleşmenin ve toplumun 
gündemine girmenin başarılabildiği bir tarihi 
evredir. Ama yazık ki bu gelişmeye devrimci 
açıdan yanıt verebilen herhangi bir parti, örgüt 
ya da önderlik ortaya çıkamadı bu yıllar içinde. 
Geçmişten kalan ve sürekliliği temsil edenler, 
Mihri Belliler ve Hikmet Kıvılcımlılar, hiç 
değilse o günkü çizgileri üzerinden burjuva 
sosyalizmini aşamayan bir perspektifin 
içinde kaldılar. Çevrelerinde yüzlerce genç 
militan varken, bunların tümü de devrime ve 
sosyalizme gönül vermişken, bunlarla bir parti 
kurmak yoluna bile gitmemeleri bu açıdan 
yeterince açıklayıcıdır. Oysa devrimci partinin 
inşası gerçek bir devrim mücadelesinin ilk ve 
olmazsa olmaz koşuludur. Ama biz o yıllarda 
bunu açık bir hedef olarak tanımlayan ve somut 
bir süreç olarak yönelen herhangi bir girişim 
göremiyoruz. Mihri Belli ve arkadaşları, 
tarihsel TKP’nin temsilcileri olmak iddialarını 
koruyorlar, ama 1951 tutuklamalarıyla tümden 
yıkıma uğramış bulunan bu partinin yeniden 
inşası için kıllarını kıpırdatmıyorlardı.

Mihri Belli’nin o dönem için sorumluluğu 
özellikle ağırdır. Zira dönemin gençlik 
hareketini sürükleyen çok sayıda devrimci 
genci ve aydını kendi çizgisine kazanmış 
lider kişilik konumuyla, bu asıl olarak onun 
dönemi ve dolayısıyla da göreviydi. (Hikmet 
Kıvılcımlı’nın öne çıkışı dönemin sonuna 
doğrudur). O yıllarda Mahir Çayanlar, Deniz 
Gezmişler ve İbrahim Kaypakkayalar şahsında 
simgelenen devrimci gençlik büyük bir 
bölümüyle Mihri Belli önderliğindeki MDD 
Hareketi saflarındadır. Genç devrimcilerin ezici 
bölümü “Mihrici”dir. Bu büyük ve nitelikli 

bir kadro potansiyelidir, dolayısıyla devrimci 
bir partileşme süreci için bulunmaz bir imkân 
ve kaynaktır. Oysa Mihri Belli’nin devrimci 
bir parti girişiminden, çok geçmeden boşa 
çıkan oportünist hesap ve kaygılarla uzak 
durduğunu biliyoruz. Dönemin sonuna (1970 
yılı ortalarına) doğru nihayet buna yönelmiş 
görünmesiyse, ciddi bir adımdan çok, MDD 
Hareketi bünyesindeki büyük kanamayı 
durdurmaya yönelik göstermelik, yüzeysel ve 
sonuçsuz bir manevradır.

Aynı ‘60’lı yıllar, dünyada devrim 
dalgasının sürmekte olduğu bir tarihsel evreyi 
işaretlemektedir. Sovyetler Birliği’ndeki 
bürokratik bozulma ve ideolojik yozlaşmaya, 
bununla bağlantılı olarak dünya komünist 
hareketindeki bölünmelere ve sorunlara 
rağmen, dünya ölçüsünde yaygın sosyal 
hareketlilikler ve devrimci mücadeleler var. 
Devrim dalgasının dünya ölçüsünde yükseldiği 
bir dönemdir sözkonusu olan. Dünya 
ölçüsündeki bu sürece de tanıklık eden genç 
devrimciler marksist klasikleri inceledikçe ve 
devrimler tarihi konusunda bilgi edindikçe, 
doğal olarak güven veren bir devrimci 
önderlik bekliyorlardı. Buna yanıt veren 
liderler, partiler, örgütsel yönelimler yoksa, 
sonuçta bu kaçınılmaz biçimde yeni arayışlar 
yaratırdı. Nitekim ‘60’lı yılların sonuna doğru 
Türkiye’de yaşanan da bu oldu. 

Sonradan 1971 Devrimci Çıkışı’nın 
öncülüğünü yapan tüm kadrolar, 1967-70 
döneminde Mihri Belli liderliğindeki MDD 
Hareketi bünyesinde yer alıyorlardı. Ama 
öte yandan bu aynı genç kadrolar devletin, 
dolayısıyla o günlerde “zinde güçler” cilasıyla 
oportünist ham hayallere dayanak yapılan ordu 
ve bürokrasinin ne anlama geldiğini, devrimin 
kurulu düzen ile onu devleti karşısında nasıl 
davranması gerektiğini hararetle inceledikleri 
klasik marksist eserlerden biliyorlardı. Yanı 
sıra Rusya, Çin ve Küba gibi başarılı devrim 
örneklerini inceliyor, bunların tuttuğu yoldan, 
izlediği gelişme çizgisinden etkileniyorlardı. 
Bu süreç çok geçmeden genç devrimcilerin 
devlet darbeciliği peşinde koşanlardan 
kopmasıyla sonuçlandı.

Dönemin devrimci gençliği devrim 
istiyordu. Ama izlenen çizginin, savunulan 
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görüşlerin, girilen yolların hiç de buraya 
götürmediğini de görüyordu. TİP’in varı 
yoğu parlamentarizmdi. Mehmet Ali Aybar, 
Behice Boran, Sadun Aren gibileri bütün 
umutlarını kurulu düzenin anayasasına ve 
parlamentosuna bağlamışlardı. Dönemin 
egemenlerine güven vermek ve böylece 
onların şerrinden korunmak için, söylemlerini 
ve eylemlerini anti-komünizme vardırdıkları 
bile oluyordu. Bunların karşısında ise büyük 
itibarı olan ve bununla da başlangıçta genç 
devrimcilere güven ve umut veren Mihri Belli 
gibi tarihi kişilikler vardı. Oysa bunlar da, 
hiç değilse o konjonktürde, çıkış için bir ordu 
darbesinden medet umuyorlardı. Bu umut 
kırıcı tablo, teorik birikim ve pratik mücadele 
deneyimi bakımından henüz çok yeni ve 
dolayısıyla yetersiz bu genç devrimcileri çıkış 
yolunu bizzat bulmaya yöneltti. Devrimci bir 
önderlikten yoksun kalanlar, büyük bir cüret 
ve cesaretle bunu bizzat inşa etmeye giriştiler. 
Başka bir alternatifleri yoktu ve bu, dönemin 
yeni devrimci kuşağının büyük şansızlığı idi.

Devrimci önderlik boşluğuna 
karşı çıkış arayışları

(...) Uzun yıllar boyunca kitle desteğinden 
yoksun kalan sol, 1960’lardan itibaren nihayet 
toplumsal düzeyde bir güç olarak ortaya çıktı. 
‘60’lardaki sosyal uyanışın beslediği kitle 
hareketi bunun bir ilk kaynağıydı. ‘74’de patlak 
veren yeni devrimci dalga bunun daha ileri 
düzeyde yeni bir örneği oldu. Ama yazık ki 
sol hareket bu dönemlere her seferinde bir ön 
hazırlıktan yoksun olarak girdi. Ne devrimci 
bir düşünsel birikim, ne devrimci bir program, 
ne iyi kötü hazırlığını önden yapmış devrimci 
bir parti vardı. Yani bu dalgayı karşılayacak, 
omuzlayacak herhangi bir ön politik-örgütsel 
birikim, dolayısıyla hazırlık yoktu. Olduğu 
kadarıyla da sorunluydu, yararlı olmaktan çok 
sorun kaynağı idi. 

Bu, kabaran dalganın esası yönünden 
kendiliğinden dinamiklerle ilerlemesi, bunun 
sonucu olarak da bir yerde bir yerlere çarpıp 
kaçınılmaz biçimde kırılması demekti. ‘60’ların 
ikinci yarısını kaplayan dalgada da bu böyle 
oldu. Düzen cephesi, egemen bir sınıf olarak 

burjuvazi, her düzeyde ve her bakımdan 
örgütlüydü. Arkasında da tüm imkanları ve 
muazzam deney birikimiyle emperyalizm 
vardı. Daha ‘60’lı ilk yıllardan itibaren 
Amerikalı uzmanlar Türkiye’deki sosyal 
uyanışı görüyor, Türkiye’yi yönetenlere sürekli 
akıl veriyor, yol yordam gösteriyorlardı. Bu 
dalganın önünü nasıl alabilecekleri üzerine 
politikalar ve planlar sunuyorlardı. Nitekim 
örgütlü bir güç olarak dinsel gericiliğin önü 
böyle açıldı. Komünizmle Mücadele Dernekleri 
böyle yaratıldı. Faşist paramiliter güçler 
Alparslan Türkeş eliyle böyle örgütlendi. 
Yani bir tarafta bilinçli ve alabildiğine 
örgütlü bir sınıf, bu sınıfın arkasında ise 
muazzam imkanları ve tarihsel deneyimiyle 
emperyalizm var. Emperyalizmin toplumsal 
uyanışları dizginlemeye ve saptırmaya, sosyal 
mücadeleleri ve sol akımları ezmeye dayalı 
bütün bir tarihsel deneyimi var. Beri tarafta ise 
kendiliğinden kabaran bir sınıf ve kitle hareketi 
dalgası ile devrimci parti ve önderlikten yoksun 
deneyimsiz bir genç devrimciler kuşağı...

‘60’lı yıllarda Türkiye toplumu 
hareketleniyor. Sola o güne dek görülmemiş 
türden bir yöneliş var. Toplumun kültürel 
bakımdan gelişkin kesimlerinin bir bölümünü 
de kapsıyor bu. Belki niceliği abartılmayabilir 
ama büyük kentlerde aydınlar, sanatçılar, 
sendikacılar, öncü işçiler sola yöneliyorlar. 
Sol kendiliğinden hareketlenen emekçileri 
dolaysız girişimlerle destekliyor, buluşma 
kolaylaşıyor. Toprağı işgal eden köylülerin 
desteğine Dev-Gençliler yetişiyor. Fabrikayı 
işgal eden işçilerin yanına sol sendikacılar 
ya da yine devrimci gençler koşuyor. Bu, 
buluşmayı, birbirini anlamayı, kaynaşmayı 
kolaylaştırıyor. Dalga var, mücadele giderek 
sertleşiyor. Fabrika işgallerinin yaşandığı, 
çatışmanın giderek sert biçimler aldığı bir tarihi 
dönem... 15-16 Haziran gibi hala da aşılamayan 
bir büyük işçi başkaldırısı, tam da bu dönemde, 
aynı ‘60’ların sonunda yaşandı ve onun tepe 
noktasını oluşturdu. 

Mücadele sertleşiyor, hareketin 
devrimcileşme potansiyeli güçlü ama buna 
önderlik edecek devrimci bir parti, akım, 
önderlik yok. Solun o güne kadarki birikimi 
devrimci değil. Tarihsel olarak nedenleri 
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incelenebilir ama sonuçta TKP devrimci bir 
parti olamadı. Saflarındaki bir kısım kadroların 
komünizm idealine samimi bağlılıkları ne 
olursa olsun TKP devrimci bir parti değildi. 
‘60’lı yıllara TKP’den kalan elbette sol 
bir mirastı ama bunun devrimci niteliği 
hayli tartışmalıydı. Oysa sınıf mücadelesi 
sertleşiyordu ve bunu kucaklayacak dinamik 
devrimci bir partiye şiddetle ihtiyaç vardı. 
Bu parti için o günün Türkiye’sinde önemli 
bir devrimci genç kadro potansiyeli de vardı. 
Ama bu gücü birleştirecek, örgütleyecek, 
partileştirecek ve böylece örgütlü bir şekilde 
seferber edecek bir öznel irade yoktu 
‘60’lı yıllar Türkiye’sinde. Üniversiteli 
genç insanların farklı arayışlara girmesi ve 
dolayısıyla da tartışmalı yollara düşmesi, bu 
tarihsel durumun bir ürünüdür. Marksizm “sol” 
sapmayı, sağ oportünizmin bir kefareti sayar. 
Bizde olan da tam olarak budur. 

‘71 Devrimci Hareketi’nde kalıcı olan...

Genç ve deneyimsiz devrimciler çıkış yolunu 
kendileri aradılar. Çıkışı nerede gördüklerini 
biliyoruz. Ama değerlendirmelerimizde vardır; 
burada kalıcı olan sol sapma değil, devrim 
yapmak isteği, iradesi, cesareti ve pratiğidir. 
Bu pratiğin gerektirdiği bedeli ödeme tutumu, 
yaşamını devrime adama kararlılığıdır. ‘71 
Devrimci Çıkışı’nda kalıcı olan budur, öteki 
herşey geçici olmuştur. Bilimsel bir tanım 
olarak “sol maceracılık” olarak tanımladığımız 
davranış, çok kısa bir dönemin geçici bir olayı 
olarak kaldı. ‘74’ü izleyen yeni devrimci 
dalga döneminde marjinal birkaç çevre dışında 
“sol maceracılık” diye bir şey kalmadı. Ana 
akımlar yönünden sol çizgi, yani dar insan 
gruplarına dayalı öncü savaş çizgisi, ‘74’den 
itibaren hızla aşıldı. Üstelik yerini devrimci 
hareket bünyesinde, özellikle de onun önderlik 
kademelerinde, güçlü sağ eğilimlere bırakacak 
denli.

 ‘71’den kalıcı olan devrim yapmak 
iradesiydi ve bu çok önemliydi. Kurulu düzeni 
yıkmak üzere devlete başkaldırmak, bu yeni 
bir durum, yeni bir tutumdu. Devrimciliği de 
temelde buradan geliyordu. İdeolojik konumu 
tartışmalıydı, ama bu yönelimiydi asıl kalıcı 

olan. Devlete başkaldıran bu genç insanlar, 
bunu bir devrim anlayışına dayandırıyorlardı. 
Sonuçta kendilerince bir devrim teorileri vardı 
ve bu kendince özgün öğeler de içeriyordu. 
Mahir Çayan ve İbrahim Kaypakkaya’nın 
yazıları buna tanıklık etmektedir. Ortaya 
konulan çizgi elbette tartışmalıydı, ama bu 
yeni dönemde hızla aşıldı. Onlarda kalıcı 
olan devrim yapmak arzusu, iradesi ve 
yönelimi oldu. Aradan neredeyse bir yarım 
yüzyıl geçtiği halde unutulmamalarının ve 
unutturulamamalarının gerisinde bu var. Öncü 
savaş yürüttükleri için değil, fakat kendilerini 
bir davaya adayıp kurulu düzenin karşısına 
devrimci olarak çıktıkları için kalıcı olabildiler. 
‘71 devrimciler kuşağının tarihimizde buradan 
gelen çok ayrı bir önemi var.

Bugün ‘60’lı yılların TİP liderlerini 
yalnızca solun reformist kanadı sahipleniyor. 
Devrimcilerse onları en fazla ilerici politik 
kimlikleri üzerinden ve bu sınırlarda bile ciddi 
kayıtlarla sahipleniyorlar. Türkiye solunda 
reformist liderleri sahiplenmede bir ortaklık 
yok ama Deniz Gezmişler’e ayrımsız tüm 
kesimler sahip çıkıyorlar. Deniz Gezmiş’in 
simgelediği devrimciler kuşağının solun ortak 
değerleri haline gelmesi rastlantı değildir ve 
son derece anlamlıdır. Devrim yapmak isteği, 
iradesi, cesareti ve bu uğurda kendini ortaya 
koyma pratiğidir bunu sağlayan. Onları kalıcı 
kılan budur. 

Teslim Demir yoldaş türünden devrimcilere 
ruh ve ilham veren işte bu kuşaktı. Bu 
kuşağın adanmışlığı, 12 Mart’ın en karanlık 
dönemlerinde birçok genç insanın bilincinde 
derin izler bıraktı, ruhunda büyük fırtınalar 
estirdi. Bu genç devrimciler, Teslim Demir 
yoldaşa ilişkin parti açıklamasında da 
söylendiği gibi, o karanlık dönemde devrime 
inanç ve kurulu düzene hınç biriktirdiler. 
Karanlık bir dönemdi ve geçmeyecekmiş gibi 
görünüyordu, ama yalnızca üç yılın ardından 
geride kaldı. Toplum yeniden hareketlendi, 
sınıf ve kitle hareketi çok geçmeden çığ gibi 
büyümeye başladı. Tüm kesimleriyle sol hareket 
yükselen bu dalga içinde bir önceki dönemle 
kıyaslanmayacak bir büyük kitle desteğine 
ulaştı. (...) (Teslim Demir / Devrime Adanmış 
Yarım Asır, Eksen Yayıncılık, s.149-57)
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Siyasal sınıf çalışmamız 
 ve sorun alanları

Yıllardır partimizin 
çalışmasına yön veren 
temelde sınıf eksenli 
faaliyettir. Deneyim 
ve birikim planında 
küçümsenemeyecek bir 
mesafe almış bulunuyoruz. 
Ancak, dönemsel olarak 
yaşanan hareketliliklere, bu 
yılın başında birbiri ardına 
patlak veren işçi-emekçi 
direnişlerine rağmen, sınıf 
hareketinin politik planda 
aşılamayan geriliği, 
çalışmamızı ilerletmede 
temel bir güçlük alanı olmayı 
sürdürüyor. Bu nesnel güçlük 
karşısında yüklenilmesi 
gereken halkanın sınıf hareketine devrimci 
müdahale olduğu ve hareketin devrimci bir 
mecraya akmasını sağlayabilecek bir önderlik 
pratiğini hayata geçirmenin önemi konusunda 
yeterli açıklığa sahibiz. Buna uygun bir faaliyet 
de örgütlemeye çalışıyoruz.

Ancak, derinleşen krizin, pandeminin 
ve son olarak emperyalist savaşın işçi ve 
emekçilerin yaşamında yarattığı yıkıma rağmen, 
halen varlığını sürdüren bu zayıflığa etkili bir 
biçimde nasıl müdahale edilebileceği hala da 
temel önemde bir sorun alanımız. Alabildiğine 
ağırlaşan çalışma ve yaşam koşullarının 
özellikle son dönemde emekçi kitleleri harekete 
geçirmesi bunun olanaklarını artırmış bulunsa 
da, işçi sınıfı cephesinde uzun yılları bulan 
çok yönlü kuşatılmışlık gerçeği orta yerde 
duruyor. Büyüyen hoşnutsuzluğun, biriken 
öfke ve tepkinin, işçi ve emekçi kitlelerin daha 
geniş kesimlerini harekete geçireceği beklentisi 
elbette dayanaksız değil. Ancak, mevcut güç ve 

olanaklarımız düşünüldüğünde, gelişebilecek bir 
hareketliliğe devrimci bir çizgide yön verme gibi 
ciddi bir sorun alanı ile yüz yüze kalacağımız da 
bir başka temel önemde gerçeklik.

Sınıf çalışmamızı bu gerçeklik ışığında ele 
almak, özellikle sınıfa dönük çalışma pratiğimizi 
ve zaman zaman rutinleşebilen müdahale 
tarzımızı bu gözle irdelemek, önceliklerimizi 
hedeflerimizi gözeten bir biçimde döne döne 
gözden geçirmek durumundayız.

“Faaliyetin genel ihtiyaçları” sorunu!

Hedeflerimizi, bu çerçevede önceliklerimizi 
gözeten bütünsel bir çalışmayı örmek, sınıf 
çalışmamızda bugüne kadar tartıştığımız en 
önemli sorunlardan biridir. Pandemiyle birlikte 
siyasal faaliyetin sınırlandığı, bunun da bir 
sonucu olarak güç ve imkanların daraldığı bir 
süreçte bu sorun daha bir önem kazanmıştır.

Bir il raporunda, “Kimi zaman faaliyetin 
genel ihtiyaçları yer yer sürüklenmemize 
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yol açabiliyor, sorunlara ve çalışmaya daha 
yukarıdan bakıp müdahale etmenin önüne 
geçebiliyor” denilmektedir. 

Aslında sorun bir yönüyle çok iyi 
tanımlanmaktadır: “Faaliyetin genel 
ihtiyaçları”! 

Faaliyetin genel ihtiyaçları, dar pratikçilikte 
ifadesini bulan her yere yetişme, her gelişmeye 
yanıt verme kaygısı, önceliklerimizi esas alan 
bir bütünsel çalışmanın örgütlenmesini zora 
sokabilmekte, giderek bunun yön verdiği bir 
çalışma tarzı öne çıkabilmektedir.

Kuşkusuz bütün bir faaliyetimizi sınıf 
hareketine müdahalemizi güçlendirmek 
üzerinden planlıyor, sınırlı güç ve 
olanaklarımıza rağmen çok çeşitli araçlarla, 
yol ve yöntemlerle sonuç almaya çalışıyoruz. 
Büyük bir emek harcayarak birçok işi bir arada 
yapmaya çalışıyoruz. Fakat tam da bunun 
kendisi giderek bir sorun alanına dönüşebiliyor. 
Bu pratik yoğunluk içinde, zaten ilerletmekte 
belirgin bir zorlanma yaşadığımız “seçilmiş 
hedefler”de derinleşme, kendiliğinden geri plana 
düşüyor.

Önemli bir ile ait bir alt bölge raporunun 
bu çerçevede işaret ettiği “yoğunluk” yeterince 
açıklayıcıdır:

“... bölge ekibi bileşenleri olarak merkezi 
planlamalara, toplantılara vb. katılmak ve 
direniş yoğunluğu, bizi bölgemize yoğunlaşmak 
konusunda zora sokuyor. Sendikalarla 
yapılan toplantılar, miting hazırlık toplantıları, 
asgari ücret toplantıları, 25 Kasım sürecinde 
kurumlarla yapılan toplantılara vb. katıldık-
katılıyoruz. (…) Merkezi materyallerimizin ve 
kurumlarla ortak yürüttüğümüz çalışmaların 
materyallerinin basımı, kargo vb. işlerin 
planlaması da genelde bizim üzerimizden 
çözülüyor. Sosyal medya hesaplarıyla 
(...) ilgilenmek de belli bir zamanımızı 
alıyor. Bunların üzerine iki başka kurumun 
planlamalarının yoğunluğu, kadın çalışmasının 
merkezi yoğunluğu ekleniyor. Açığa çıkan 
bu tablonun kendisi bölge organı olarak 
zamanımızın çoğunu alıyor.”

Burada dile getirilenler bir “yakınma” değil 
fakat mevcut tablonun ortaya konulmasıdır. 
Böylece bölge çalışmasında neden hedeflenen 

bir derinleşmenin sağlanamadığının da iyi bir 
açıklamasıdır. “Faaliyetin genel ihtiyaçları” bizi 
böyle bir sonuçla, hedeflediğimiz çizgide bir 
faaliyete yoğunlaşamamak sorunuyla yüz yüze 
bırakabiliyor. 

Eğer biz, “faaliyetin genel ihtiyaçlarına 
yanıt vermeden derinleşen bir çalışmayı da 
öremeyiz” bakışıyla hareket ediyorsak, bir 
dönem bu zayıflığı elbette göze alabiliriz. 
Ama yılların deneyimi bize, bunun böyle 
olmadığını, bu çerçevede harcanan onca emeğe 
rağmen, hedeflenen yoğunlaşma ve derinleşme 
sağlanamadan, çalışmayı ileriye taşıyacak 
mevziler yaratılamadan mesafe alınamadığını 
göstermiş bulunuyor. 

İki temel güçlük alanı

Sınıf çalışmamızda bugün, birbiriyle 
bağlantılı ve temel önemde iki güçlük alanı ile 
yüz yüzeyiz. 

Birincisi, yukarıda işaret ettiğimiz, uzun 
yıllardır her vesileyle döne döne tartıştığımız 
fakat aşmakta zorlandığımız, belli mevziler 
yaratmayı hedefleyen, yoğunlaşan ve derinleşen 
bütünsel bir çalışmaya yüklenme planında 
sürmekte olan zayıflıktır.

Diğeri ise en az ilki kadar önemli olan, yeni 
güçler kazanma ve kadrolaşma sorunudur.

Kadrosal planda yeterli sayıda nitelikli 
ve deneyimli güçlere sahip olmadığımız için 
hedeflediğimiz çizgide bir faaliyete yeterince 
yoğunlaşamıyoruz. Bunu başaramadığımız 
sürece de, yeni güçler kazanma ve kadrolaşma 
planında, özellikle de sınıfın ileri kesimlerini 
politik olarak etkileme doğrultusunda mesafe 
almakta zorlanıyoruz.

Kuşkusuz yerel parti örgütlerimiz, çalışma 
yürüttükleri alanlarda çok çeşitli araçlar, 
yol ve yöntemler üzerinden ve belirledikleri 
hedefleri de gözetmeye çalışan etkin bir 
siyasal faaliyeti örgütleme çabası içindeler. 
Sınıf hareketinin özellikle politik planda 
aşılamayan geriliğine, yanı sıra güç ve 
olanaklarımızın belirgin sınırlılığına rağmen, 
devrimci müdahale çerçevesinde anlamlı 
pratikler de sergileyebiliyorlar. Fakat bunlar 
henüz bizim temel sorun alanlarımızı aşmamızı 
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sağlayabilecek bir istikrarı sağlayabilmiş, 
sınıf çalışmamız toplamında bu yönde az çok 
verimli bir gelişme çizgisine oturabilmiş değil. 
Daha çok, elbette çalışmamızla da bağlantılı 
olarak, karşımıza çıkan olanaklara başarılı 
müdahalelerin ürünleri. 

Sınıf çalışmamızda yılların deneyimi 
ve birikiminin ürünü olan bu alandaki 
üstünlüğümüz yeterince açık. Bu son derece 
önemli kazanımdan da güç alarak, siyasal 
sınıf çalışması pratiğimizi eleştirel bir gözle 
irdelemek, sorgulamak, zorlanma alanlarımızı 
nasıl aşabileceğimiz üzerine döne döne tartışmak 
ve belli açıklıklar sağlayabilmek durumundayız.

Burada bir noktanın altını önemle çizmek 
gerekiyor. Gelinen yerde sorunumuz perspektif 
sorunu değil, çalışmanın yönelimlerinden sapma 
sorunu değil, emek harcamak sorunu hiç değil, 
fakat dönemin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek 
hedefli ve yöntemli bir çalışmayı bütünsel 
olarak örebilmek sorunudur. Çalışmanın 
temel hedefleri ile genel faaliyetin ihtiyaçları 
arasındaki dengenin amaca uygun bir biçimde 
kurulabilmesidir. 

Çalışmamızı planlarken, güç ve 
imkanlarımızın sınırlılığının yol açabileceği bir 
dağılmanın, giderek rutinleşebilen bir pratiğin 
önüne geçebilmeli, temel hedeflerimizi her 
adımda gözetebilmeliyiz. Perspektif planındaki 
açıklıklarımıza rağmen, nesnel güçlükler ve 
öznel zorlanmalar, pratikte “sürüklenme” 
olarak da tanımlayabildiğimiz bir zafiyete 
yol açabiliyorsa, buna zamanında müdahale 
edebilmeliyiz.

Sınıf hareketinin verili gerçekliği ve 
kadrosal plandaki zayıflıklarımız nedeniyle, 
hedeflediğimiz çalışmayı ilerletmenin 
güçlüklerini anlamak mümkün olsa da, sorunu 
sorun olarak tanımlamak, üzerine ısrar ve 
kararlılıkla gidebilmek zorundayız.

Siyasal müdahale ve çalışma 
tarzı sorunu

Sınıf çalışmamızın sorunları çerçevesinde 
bir dönem üzerinde önemle durduğumuz 
zayıflık alanlarından biri, yoğunlaşmış bir 
çalışmanın genel siyasal kampanyalar üzerinden 

örülmeye çalışılmasıydı. Bu çerçevede bir 
yoğunlaşmanın sınırları, bunun hedeflenen 
çizgide bir çalışmanın önüne açamaması, 
kapsamlı tartışmaların konusu olmuş, saptanan 
hedefler üzerinden derinleşen bir siyasal sınıf 
çalışmasının örülmesine çubuk bükülmüştü.

Bu çerçevede belli bir ısrar gösterilse ve 
yer yer anlamlı pratikler sergilenebilse de, bu 
hala da temel önemde bir zayıflık alanı olmayı 
sürdürüyor. Faaliyetimiz sınıf zeminine oturmuş 
olsa da, hala da seçilmiş fabrikalar/fabrika 
havzaları zemininde kendini üretebilen bir 
faaliyet çizgisinde istikrar yakalanabilmiş değil. 
Bunun gerisinde, özellikle fabrika temelli bir 
çalışmayı ilerletmenin güçlüklerinin üstesinden 
gelememek duruyor. Belli yüklenmelerle 
mesafe alamadığımızda, saptadığımız hedeflere 
genel müdahalelerin ötesine geçen özgün bir 
yoğunlaşma çabası da giderek zayıflıyor. Bu, 
güç ve imkanlar planındaki zayıflıklarımızla da 
birleştiğinde, sınıf hareketine siyasal müdahale, 
TİS dönemlerine, asgari ücret ya da zam 
süreçlerine ya da sınıfa dönük genel saldırılar 
üzerinden yürütülen faaliyetlere daralıyor. 
Kendini belirlenmiş hedefler üzerinden 
gündelik olarak üretebilen bir siyasal sınıf        
çalışmasını örmekte hala da ciddi bir zorlanma 
içindeyiz.

Bugün dünden farklı olarak, siyasal sınıf 
çalışması içinde yarattığımız belli mevzilere 
sahibiz. Henüz güçlü müdahalelerin zemini 
haline gelememiş olsa da, bu mevziler 
üzerinden mesafe alabilmenin imkanlarına 
sahibiz ve bunları yer yer anlamlı bir biçimde 
değerlendirebiliyoruz da. Sendikal zeminler, 
sektörel platformlar, sınıfa seslenmede ve 
siyasal müdahalede küçümsenemeyecek 
imkanlar. Bu çerçeveden sosyal medyanın 
kullanımı da önemli bir olanak. Ancak 
bunları ne ölçüde amaca uygun bir biçimde 
değerlendirebildiğimiz, bunlar üzerinden 
hedeflediğimiz çizgide bir müdahaleyi ne kadar 
başarabildiğimiz çerçevesinde bir tartışma ise 
bir ihtiyaç. Zira, sınıf hareketine müdahalede 
genel propaganda ve ajitasyonunun ötesine 
geçebilmemiz, bu tür araçların hedeflerimize 
ulaşmamızı kolaylaştırabilecek bir tarzda 
kullanılabilmesine bağlı. Bunu başaramamak, 
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kullandığımız zemin ve araçları kendi içinde 
amaçlaştırma zafiyetine yol açacaktır. Bu da 
dağıtıcı yoğunluklara yenilerini eklemekten 
başka bir sonuç yaratmayacaktır.

Örneğin, günümüzde sosyal medya 
üzerinden müdahalenin önemi açık olmakla 
birlikte, bunun belirlenen hedefler üzerinden 
pratik ayakları örülemediğinde, bu yönlü bir 
çabaya yoğunlaşılamadığında, harcanan emeğin 
karşılığı gereğince alınamamaktadır. Sosyal 
medya ancak, genel propaganda-ajitasyonun 
ötesinde somut bir müdahale/ilişkilenmenin de 
imkânı haline getirildiğinde, amaca uygun bir 
işlevi yerine getirebilecektir. 

Bu tür araçları kullanırken, sınıf genel 
seslenmenin ötesine geçebilmek, özellikle 
hedeflerimiz/önceliklerimiz üzerinden somut 
müdahale imkanlarını yaratmaya çalışmak, 
bunun yol ve yöntemleri üzerine daha çok 
yoğunlaşmak durumundayız. 

Fabrika zeminine oturan 
bir çalışma

Sınıf çalışmasında kendisini üretebilecek 
önemli bir alan olduğu halde değişik nedenlerle 
uzun dönemdir yol almakta zorlanma 
yaşadığımız bir bölgede, fabrika çalışması 
üzerinden anlamlı bir direniş örgütleyen 
yoldaşlarımız, sınıf çalışmamızı ilerletebilmek 
açısından son derece önemli şu noktaların altını 
çiziyorlar: 

“... direnişi bizlere içeriden konumlanmanın 
önemini, sınırlı olanaklara sahip olsak 
da fabrika temelli çalışmanın 
yaratabileceği sonuçları bir kez 
daha gösterdi. Bir fabrikadan 
başlayarak çalışmamızı nasıl 
güçlendirebileceğimizi, politik 
kapasitemizi, ilişkiler ağımızı 
genişletebileceğimizi gösterdi.”

Fabrika zeminli bir çalışmada 
sergilenecek ısrarın ne denli önemli 
olduğunu biz, son derece anlamlı başka 
deneyimlerimiz üzerinden de biliyoruz. 
Buna rağmen, bu çizgide bir çalışmayı 
hayata geçirmenin güçlüklerini aşma 
başarısını yeterince gösteremiyoruz. Bu 

çerçevede son bir yılın bazı başarılı örnekleri 
sorunun giderek aşıldığı yanılsamasına yol 
açmamalı, bu alanda genel planda yaşanan 
zayıflıkları sorgulama ihtiyacını ortadan 
kaldırmamalıdır.

Bu zayıflığın nedenlerine ilişkin kuşkusuz 
çok şey söylenebilir ve her bir bölge çalışması 
üzerinden farklı etkenler öne çıkabilir. Örneğin, 
yukarıda altını çizdiğimiz “yoğunluklar” 
ile deneyimli ve birikimli kadro planındaki 
yetersizliklerimiz, en önemli etkenlerden 
ikisidir. 

Fakat bunlar kadar önemli bir diğer sorun 
alanı, yine yukarıda işaret ettiğimiz, sınıf 
hareketinin politik planda aşılamayan geriliği 
nedeniyle, fabrika zeminli çalışmada mesafe 
almadan yaşanan zorlanmalardır. Kısa dönemde 
üstesinden gelinemeyecek bu zorlanmaları 
aşmak doğrultusunda gereken ısrar ve 
kararlılığı sergileyememek, dahası, “faaliyetin 
genel ihtiyaçlarına yanıt vermek” kaygısıyla, 
hedeflenen çizgide bir çalışmanın örülmesine 
yoğunlaşamamaktır.

Hedeflediğimiz çizgide bir çalışma, 
saptanan fabrika/havzaları çok yönlü olarak 
kuşatmayı, genel propaganda ve ajitasyonunun 
ötesine geçebilen özgün bir seslenme ve 
müdahaleyi, yaratıcı yol ve yöntemlerle uzun 
dönemli yüklenmeleri vb. gerektirmektedir. 
Bu ise ısrar, soluk ve sabır demektir. Siyasal 
faaliyette harcadığımız emeğin/zamanın önemli 
bir bölümünü bu çabaya ayırmak demektir. 
Somutlanan çalışmayı bölge organlarının 
öncelikli gündemi haline getirmek, gidişatını 
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sürekli olarak tartışmak demektir, vb...
Bu alandaki zayıflığımız, yaşadığımız 

“yoğunlukları” hafifletmekle elbette kısa 
dönemde çözülemeyecektir. Ama zaten 
sorunumuz bugünden yarına mesafe almak 
değil, somut yönelimlerimiz üzerinde ısrar 
gösterebilmek, siyasal faaliyetimizin bu 
doğrultuda az-çok istikrar kazanmasını 
sağlayabilmektir. Hedefler saptayarak bir 
dönem yüklenmek, sonra da şu veya bu nedenle, 
rutinleşen bir genel siyasal faaliyeti taşımanın 
ötesine geçememek zaafiyetinin üzerine 
kararlılıkla gitmeliyiz.

Siyasal faaliyetimizin içeriği ve
sosyalist propaganda

Deneyimli ve donanımlı kadro sorunuyla 
da doğrudan bağlantılı olan, siyasal ajitasyonu 
sosyalist propaganda ile birleştirme alanında da 
almamız gereken önemli bir mesafe var. 

Siyasal propaganda ve ajitasyonumuzda 
pek çok sorunu ele alıyor, yetersizlikler taşısa 
da, ekonomik ajitasyonu politik ajitasyonla 
birleştirmek noktasında çok temelli bir zaafiyet 
yaşamıyoruz. Ancak işçilerin siyasal eğitimi 
açısından bu kendi başına yeterli değil. Zira, 
baskı, terör, hak ve özgürlüklere saldırı, kirli 
savaş, emperyalist savaş ve saldırganlık vb. 
konu alan salt siyasal propaganda ve ajitasyonla 
ile işçilerde köklü bir sınıfsal bilinç değişimi 
yaratamayız. Bu çerçevede bir faaliyet kuşkusuz 
işçileri politik olarak etkiler. Dolayısıyla önemi 
tartışmasızdır. Ama bu sınır aşılamadığı 
sürece, sınıfı devrimcileştirme çabasında 
hedeflediğimiz yolu da alamayız.

Toplumda politik sorunlar gündelik 
olarak öne çıkmakta, baskı, terör, 
tutuklamalar, hak ve özgürlüklerin 
kabaca çiğnenmesi, her türlü kuralsızlık 
ve keyfiyet vb., tüm bunlar büyük bir 
tepki yaratmaktadır. Gelinen yerde 
fazlasıyla görünür hale gelen bu olgular 
üzerinden emekçilere seslenmek, halen 
gündelik ajitasyonumuzda ağırlıklı bir 
yer tutmaktadır. Sosyalist propaganda, 
bunun ötesine geçmek, bu politik 
görünümlerin gerisindeki sosyal-sınıfsal 

gerçekleri ortaya koymak, temel sınıf ilişkilerini 
öne çıkarmak, bunu mülkiyet ve sömürü 
ilişkilerinden, emek ve sermaye gerçekliğinden 
giderek yapmak demektir. 

Etkili bir sosyalizm propagandasının, 
cansız, kuru ve soyut bir sosyalizm söylemiyle 
başarılamayacağının altını da önemle çizmeliyiz.  
“Çözüm devrimde, kurtuluş sosyalizmde!” vb. 
şiarlar olur olmaz yinelenerek işçilerin bilinci 
geliştirilemez. Elbette temel şiarlarımızı her 
vesileyle yaymaya çalışacağız. Ama bunu, bu 
düzene ilişkin sınıfsal gerçekleri somut olgular 
üzerinden ortaya koymak sistemli çabası ile 
birleştirmek durumundayız.

Propaganda ve ajitasyonumuz kapitalizmin 
ürettiği kötülüklerin teşhirinin ötesine 
geçebilmeli, bu düzenin neden aşılması gerektiği 
bilincini geliştirmeyi hedeflemelidir. Ancak 
etkili bir sosyalizm propagandası ile bunu 
başarabileceğimize göre, siyasal faaliyetimizin 
içeriğini, bildirilerimizi, bültenlerimizi, kaleme 
aldığımız yazıları vb. bu açıdan irdelemeli, 
bu alandaki zayıflığımızı aşma doğrultusunda 
giderek mesafe alabilmeliyiz.

Sınıf ilişkileri, sömürü ilişkileri, mülkiyet 
ilişkileri, bunların sermaye devleti ve düzen 
siyaseti ile bağını ortaya koyan, emekçilerin 
bilincini bu temel önemde gerçeklikler 
üzerinden geliştirmeyi hedefleyen bir siyasal 
faaliyet yürütebilmeliyiz. Ancak bu türden 
bir faaliyet sınıfın öncülerini etkileyebilir 
ve böylece devrimci bir sınıf hareketinin 
gelişiminin önünü açabilir. 



12   EKİM   Sayı: 323

Anti-faşist zaferin 77. Yıldönümü...

Hitler faşizmini sosyalist 
Sovyet halkları ezdiler! 

Nilgün Eren

İnsanlık tarihinin tanık olduğu en kanlı ve en 
tahrip edici savaş oldu ikinci emperyalist dünya 
savaşı. Modern barbarlık sistemi olan kapitalist 
emperyalizmin yolaçtığı akılalmaz bir kıyım 
savaşıydı bu. 60 ülkeyi içine alan bu savaşta 50 
milyon insan yaşamını yitirdi, 55 milyon insan 
sakat kaldı.

Bunalım içinde debelenen kapitalizmin 
özbeöz çocuğu olarak yükseldi Hitler... 
Sosyalizmi kurma yolunda önemli mesafeler 
alan Sovyetler Birliği’ne karşı kapitalist 
dünyanın saldırı üssü olarak kullanıldı Alman 
faşizmi... Bunalımın yolaçacağı bir devrimci 
dalga korkusuyla da hareket eden emperyalist 
Batı, Sovyetler Birliği’nin tüm çabalarına 

rağmen, Hitler’in Avrupa’daki ilerleyişini 
durdurmak için kaydedeğer hiçbir şey yapmadı. 
Hitler Almanya’sı önce Avusturya’yı ilhak 
etti. Batılı emperyalist devletlerin teslimiyetçi 
Münih Komplosu’ndan güç alarak ardından 
Çekoslavakya’yı işgal etti. Nihayet 1 Eylül 
1939’da Polonya’ya saldırıyla savaş resmen 
başlamış oldu. Alman orduları 8 ay gibi kısa 
bir süre içinde Batı Avrupa’nın önemli bir 
bölümünü ele geçirdiler. Böylece Batı’yı 
sağlam bir cephe gerisi haline getiren Hitler, 
bu işgal sayesinde daha da güçlendirdiği savaş 
makinasını Sovyetler Birliği üzerine sürdü.

Bütün güçlerini seferber eden, son derece 
donanımlı ve deneyimli bir orduya sahip 
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bulanan Alman faşizmi, birkaç ay içinde Sovyet 
topraklarının önemli bir bölümünü ele geçirdi. 
Alman tümenleri Leningrad, Moskova ve 
ardından Stalingrad’a dayandı.

Sosyalizmin ilk ciddi sınavıydı bu savaş. 
Batılı emperyalistler sosyalizmin bu ilk 
devletinin savaşın yıkıntıları altında kalacağı 
beklentisi içindeydiler. Ancak Hitler’in faşist 
sürüleri Volga’dan öteye geçmeyi başaramadılar. 
Yalnızca Kızıl Ordu ile değil, dişiyle tırnağıyla 
savaşan özverili ve kararlı bir halkın topyekûn 
direnişiyle karşı karşıya kaldılar. Stalingrad’da 
yalnızca sokak sokak, ev ev değil, oda oda 
verilen inanılmaz bir direniş ortaya konuldu; 
taşla, bıçakla, sıcak suyla savaşıldı. 182 
gün büyük olanaksızlıklar içinde sürdürülen 
böylesine özverili bir direniş sayesindedir ki, 
Stalingrad düşmana geçit vermedi. Moskova’da 
ve Leningrad’da emekçiler tarafından halk 
alayları kuruldu. Leningrad tam 900 gün faşist 
kuşatmaya direndi. İşçiler, kolhozcu köylüler 
ve aydınlardan oluşan savaşçı birlikler, Kızıl 
Ordu ile kenetlenerek Alman faşist sürülerini 
geri püskürttüler. İşgal bölgelerinde de yoğun 
bir partizan savaşı yürütülerek, böylece Alman 
ordusuna ağır kayıplar verdirildi.

“Hitler bir imha savaşı istiyor. Ona 
istediğini vereceğiz!” demişti Stalin. Sosyalist 
Sovyet ülkesi bu vaadi büyük bir kahramanlıkla 

gerçekleştirdi. Olağanüstü bir çaba ile bütün 
güçlerini seferber eden Sovyet halkları, sonunda 
bu insanlık düşmanı savaş makinasını imha 
etmeyi başardılar.

Burjuva Fransa yalnızca birkaç hafta içinde 
teslim alınmış, Hitler’in faşist ordusu ciddi 
bir direnişle karşılaşmadan Paris’e girmişti. 
Topraklarının önemli bir bölümü işgal edilen, 
sanayisinin üçte ikisi tahrip olan sosyalist 
Sovyetler Birliği’nde ise, buna rağmen 
inanılmaz bir topyekûn direniş ortaya konuldu 
ve sonunda zafer koparılıp alındı.

Bu nasıl mümkün olabilmişti?

Bu savaşta karşı karşıya gelen iki karşıt 
toplumsal-politik sistemdi. Kapitalist sistemin 
çürümüşlüğünün ve kokuşmuşluğunun en 
çıplak ifadesi olan Alman faşizmi, sosyalizme 
karşı bir ölüm-kalım savaşı açmıştı. Sovyet 
halkı bunun bilincindeydi. Büyük acılara ve 
yoksunluklara katlanarak yepyeni bir toplumu 
kurmanın mücadelesine girişmiş ve bunda 
önemli mesafeler elde etmiş olan Sovyet insanı, 
davasının haklılığına derinden inanıyordu. 
Uğruna savaşacağı sağlam değerlere sahipti. 
Bunun sağladığı moral üstünlükle olağanüstü bir 
savaşma gücü ortaya koyabildi. Bütün bir ülke 
adeta tek bir savaş karargahı haline getirildi. 
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Örgütlü ve sağlam bir cephe gerisine, dinamik 
yedek güçlere sahip olan Kızıl Ordu ile, onunla 
omuz omuza savaşan bir halkın, Sovyet halkının 
zaferiydi elde edilen...

Sovyet halkı yalnızca kendisine yönelen bu 
tehlikeyi ezip geçmekle kalmadı. Savaşın en 
büyük yükünü omuzlayarak, en ağır bedelleri 
ödeyerek bütün Avrupa halklarını da Hitler 
belasından kurtardı. Savaş Avrupa halkları 
için de tam bir yıkım olmuştu. Binlerce insan 
kurşuna dizilmiş, cezaevlerine ve toplama 
kamplarına doldurulmuştu. Avrupa’nın çeşitli 
ülkelerinden toplanan 12 milyon işçi, bu kıyım 
makinasının emrinde en ağır koşullarda kölece 
çalışmaya zorlanmıştı. İğrenç ve insanlık 
dışı bir imha hareketi ile milyonlarca Yahudi 
katledilmişti. Avrupa adeta bir hapishane 
görünümü almıştı.

Sovyet halkının ortaya koyduğu görkemli 
direniş, işgal altında bulunan tüm halklara 
büyük bir moral verdi. 1941 sonbaharından 
itibaren Avrupa’da anti-faşist yeraltı direnişleri 
yaygınlaşmaya başladı. Hitler bir yıldırım 
harekatı ile Sovyetler Birliği’ni kısa sürede ezip 
geçeceğini hesaplıyordu. Bunu başaramadığı 
gibi, cephe gerisi de zayıflamaya başladı. 
Fransa, İtalya, Yugoslavya, Çekoslavakya, 
Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk vb. 
ülkelerde genellikle komünistler önderliğindeki 
anti-faşist halk hareketleri giderek güç kazandı.

“İkinci cephe” ve emperyalist 
riyakarlık

Bu savaşta en ağır bedeli Sovyet halkları 
ödedi. Hitler faşizmiyle tek başına savaşmak 
zorunda kaldıkları içindir ki, 27 milyona yakın 
Sovyet insanı yaşamını yitirdi. 25 milyon insan 
evsiz kaldı. 1710 kent, 70 bin köy yakılıp 
yıkıldı. Yaklaşık 32 bin işletme yok edildi.  65 
bin kilometre uzunluğundaki demiryolunu tahrip 
edildi. 98 bin kolhoz, 5 bin sovhoz ile makine ve 
traktör istasyonları talan edildi…

Anti-Hitlerci ittifakın emperyalist kanadı, 
söz verdiği “ikinci cephe”yi bir türlü açmadı. İki 
yıl boyunca Sovyetler Birliği’ni büyük ve kaba 
bir ikiyüzlülükle oyalayıp durdu. Böylece faşist 

Almanya’yla süren savaşın tüm yükü Sovyet 
halklarının omuzlarına bindi. Elbette ki ikiyüzlü 
emperyalistler çok bilinçli bir sinsi tutum ve 
davranış içindeydiler. Amaç, savaşı sürdürmekte 
olan tarafların birbirlerini yıpratıp güçten 
düşürmelerini beklemekti. Böylece zamanı 
geldiğinde devreye girecek, durum üzerinde 
hakimiyet kuracak, kolay yoldan savaşın gerçek 
galipleri olup çıkacaklardı.

Ancak Hitler ordusuna öldürücü darbeyi 
vuran ve onu gerisin geri Avrupa’ya sürmeye 
başlayan şanlı Kızıl Ordu, tüm bu aşağılık 
emperyalist hesapları altüst etti. Sovyet 
Kızıl Ordusu’nun karşı konulmaz bir mutlak 
zafere doğru yürüdüğünü ve komünistlerin 
önderliğindeki direniş hareketlerinin çeşitli 
Avrupa ülkelerinde inisiyatifi ele aldığını 
gördükleri andan itibarendir ki, ABD ve İngiliz 
emperyalistleri nihayet harekete geçmek 
zorunda kaldılar. 

Halkların gerçek 
“ikinci cephe”si

Savaşın uzaması, tüm kayıplarına rağmen 
Sovyetler Birliği’ni zayıflatmak bir yana, 
onun birçok bakımdan daha da güçlenmesine 
yolaçıyordu. Savaş koşullarına rağmen Sovyet 
ekonomisi olağanüstü bir gelişme dinamizmi 
göstermişti. 1940 yılı ile kıyaslandığında, uçak 
üretimi dört, top üretimi yedi, tank üretimi sekiz 
katına ulaşmıştı. Demir ve kömür üretiminde 
çok büyük oranlarda artış kaydedilmişti. 
Sovyetler Birliği kullandığı savaş malzemesinin 
yüzde 80’ini kendisi üretiyordu. 

Sovyet halkı kendi güç ve olanaklarıyla 
Hitler’i ülkesinden kovmakla kalmamış, hızla 
Avrupa’ya doğru ilerlemeye başlamıştı. 

En önemlisi de, Sovyet rejimi Avrupa 
halkları nezdinde büyük bir itibar kazanmıştı. 
Avrupa’da gelişen direnme hareketi giderek 
güçleniyor ve komünistler anti-faşist halk 
hareketinin öncü güçleri haline geliyorlardı. 
Komünist partilerinin üye sayısı büyük bir 
hızla artmaya başlamıştı. Emperyalistlerin söz 
verdikleri “ikinci cephe”yi açmayı biraz daha 
geciktirmeleri durumunda, Avrupa’ya zafer 
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bayrağı tümüyle Sovyetler Birliği ve devrim 
yolunu tutacak halklarca dikilecekti.

İşte İngiliz ve Amerikan emperyalizinin 
müdahalesi bu koşullarda gündeme geldi. 
Normandiya Çıkarması’nı yaparak, nihayet 
“ikinci cephe”yi açmış oldular. Ancak, Stalin’in 
çok yerinde ifadesiyle, onlar “ikinci cephe”yi 
açmamış olsalardı, bu aynı şeyi halklar devrimci 
bir temelde yapmış olacaklardı. 

Emperyalist Batı tarafından büyük 
bir başarı olarak sunulan Normandiya 
Çıkartması’nın savaşın gidişatında tayin edici 
rolü olmamıştır. Gerçek “ikinci cephe” bu 
ülke halkları tarafından açılmıştır. Çıkartma, 
ancak Sovyetler Birliği’nin büyük bir kısmı 
düşmandan temizlendikten ve Kızıl Ordu 
Polonya’ya girdikten sonra, 6 Haziran 1944’te      
yapılmıştır. 

Bu savaşta İngiliz ve Amerikan ordusunun 
kayıplarının toplamı yalnızca 500 bin 
civarındadır.

Anti-faşist zaferin tüm onuru
 komünistlere aittir!

Dünya halklarının kaderini belirleyen anti-
faşist zaferin tüm onuru komünistlerindir. 

Yalnızca Sovyetler Birliği’nde değil, Avrupa’da 
da son derece elverişsiz koşullarda ve büyük 
olanaksızlıklar içinde en önde mücadeleye 
atılanlar ve en ağır yükü omuzlayanlar onlar 
olmuşlardır. Direniş boyunca yalnızca Fransa’da 
75 bin komünist kurşuna dizilmiştir. İtalya’da 
katledilen komünist sayısı ise 40 bindir.

Tüm bu tarihi gerçeklere rağmen, Batılı 
emperyalistler ve Rus emperyalizminin yeni 
temsilcileri yıllardır, gerçek sahibi sosyalist 
Sovyet ülkesi ve dünya halkları olan anti-
faşist zaferi kendi zaferleri olarak sunuyor ve 
kutluyorlar. 

Anti-faşist zaferin 77. yılı ise, Ukrayna 
üzerinden yeni bir emperyalist savaş ve 
saldırganlığın özellikle Batılı emperyalistler 
eliyle tırmandırıldığı bir dönemde kutlanacak. 
Yıllardır Ukraynalı faşistleri besleyip büyüten 
ve insanlığı büyük bir yıkıma sürükleyecek 
yeni bir dünya savaşının fitilini ateşleyebilecek 
bir sürecin önünü açan emperyalist Batı, 
bir kez daha tam bir ikiyüzlülükle anti-
faşist zaferi sahiplenecek. Fakat hiçbir çaba, 
bu savaşın gerçekte iki sistem arasında 
yaşandığını ve zaferin sosyalizmin ilk ülkesinin 
kahramanca direnişi sayesinde kazanıldığını 
unutturamayacak.
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Gençlik hareketi ve partinin 
gençlik çalışması

Gençlik hareketi son yıllarda kesintili de 
olsa belli mücadele ve direnişler üzerinden 
kendisine yol açmaya çalışıyor. Bunun en 
yakın örneği, geçtiğimiz yılın başında kayyım 
rektör atamasına karşı başlayan ve hızla 
gençlik kitlelerinin ilgi odağı haline gelen 
Boğaziçi Direnişi oldu. Direniş süreç içerisinde 
sönümlenip kendi sınırlarına çekilse de, bu 
yılın başında yaşanan ve birçok kent ve okula 
yayılan barınma-yurt eylemleri, yemekhane 
boykotları, gençlik içerisinde önemli mücadele 
dinamiklerinin yerli yerinde durduğunu 
göstermektedir. 

Okul merkezli çalışma ve 
Boğaziçi deneyimi

Başlı başına Boğaziçi süreci dahi, 
gençlik mücadelesinin güncel sorunlarına 
ve imkanlarına fazlasıyla ayna tutmaktadır. 
Dolayısıyla, gençlik hareketinin bu yakın dönem 
deneyimi bir dizi yönüyle irdelenmeli, yeni 
dönem gençlik mücadelesi için somut sonuçlar 
ve görevler çıkarılmalıdır. 

Boğaziçi Üniversitesi, gençlik hareketinin 
ve akademik mücadelenin önemli merkezleri 
arasında yer alıyor. Bu noktada, akademi 
bileşeninin okul merkezli örgütlenme 
zeminlerine ve kendi sınırları içinde de olsa belli 
mücadele dinamiklerine sahip olması, önemli bir 
etken olarak öne çıkıyor. Okulda öğrencilerin bir 
araya geldiği, kendisini ifade ettiği bir dizi kol-
kulüp faaliyetleri ve siyasal öznelerin yer aldığı 
topluluk çalışmaları bulunuyor. Yakın geçmişte 
Dayanışma, bugünlerde ise Meclis üzerinden 
tanımlanan birleştirici oluşumlar ise Boğaziçi 
açısından bir başka önemli olanak. 

Direniş öncesi tüm bu zeminler, dinci-
faşist rejimin Boğaziçi’ni hedef alan saldırıları 

ve kuşatması karşısında hareketli bir yapıya 
sahipti. Bir başka ifade ile saldırlar karşısında 
üniversite içerisinde dinamik bir süreç işliyordu. 
Bütünlüğü üzerinden bu tablo, direnişin bir 
ön sürece dayandığını, okul merkezli önemli 
dayanaklara sahip olduğunu ortaya koymaktadır. 
Kayyım saldırısı karşısında ortaya konan 
refleksin ve gelişen eylemlerde Boğaziçi’nin 
sürükleyici bir merkez konumuna yerleşmesinin 
gerisinde de bu imkanlar yer almaktadır.

Bu açıdan Boğaziçi Direnişi’nden çıkarılması 
gereken ilk sonuç, özellikle gençlik hareketinin 
merkezi konumunda olan üniversitelerde, 
okul içerisindeki örgütlenmelerin ne denli 
önemli bir yer tuttuğudur. Zira, kol-kulüp, 
topluluk, dayanışma, meclis vb. özgün ve 
zengin örgütlenme zeminleri olmaksızın bir 
mücadelenin ya da direnişin soluklu olması, öne 
çıkması ve giderek odak haline gelmesi mümkün 
değildir. 

Bu elbette tüm üniversite merkezli 
mücadeleler için geçerlidir. Fakat gençlik 
hareketinin taşıyıcı kolonları olarak öne çıkan 
ODTÜ, Boğaziçi, İÜ gibi üniversitelerde bu 
türden oluşumların ne denli kritik bir öneme 
sahip olduğunu son direniş deneyimi üzerinden 
bir kez daha görmüş bulunuyoruz.

Gençlik hareketinin önderlik sorunu

Boğaziçi süreci gençlik hareketi açısından 
bir başka gerçeğe daha ayna tutmuş bulunuyor. 
Gençlik hareketinin kolektif-politik bir 
önderlikten yoksun olduğu gerçekliğidir bu. 
Her ne kadar Boğaziçi’nde okul merkezli 
oluşumlar direniş öncesinde ve sonrasında 
önemli birer dayanak rolü oynamış olsa da, 
toplam gençlik hareketinin örgütlenme ve 
mücadele düzeyindeki geriliği ve merkezi bir 
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kolektif önderlikten yoksun oluşu, direnişin 
ilerletilmesinin önündeki en büyük zafiyetlerden 
biri oldu. 

Üniversitelerde o gün için Dayanışma 
formunda oluşan yerel çalışmalar ise, gençlik 
mücadelesinin toplamda ihtiyaç duyduğu 
sorumluluklardan ve konumdan hayli uzak 
bir tabloya sahipti. Hızla toplumun ve gençlik 
kitlelerinin ilgi odağı haline gelen direnişin 
gerisin geri Boğaziçi’ne hapsolmasında da, yine 
bu zafiyet belirleyici bir rol oynadı. Direnişi 
önceleyen süreçte dinamik bir tabloya sahip 
olan Boğaziçi merkezli örgütlenmeler dışta 
tutulursa, hareketin etkisiyle ve çoğu da direniş 
sönümlenirken oluşan Dayanışma çalışmaları, 
kendi zemininden kopuk ve politik gençlik 
örgütlerine daralan bir tabloya sahipti.

Harekete geçen gençlik kitlelerine önderlik 
edebilecek güçler elbette politik gençlik 
örgütlenmeleri olabilirdi. Fakat son deneyim 
bir kez daha gösterdi ki, gençlik örgütlerinin 
neredeyse tamamı hareketi birleştirecek, ileri 
taşıyacak konum ve misyondan hayli uzak bir 
tabloya sahipti. Dahası, ufku kendinden menkul 
birçok gençlik örgütü gelişen mücadelenin 
arkasında sürüklendi. Gençlik hareketinin 
genel ihtiyaçlarından çok kendi önceliklerini 
esas alan bir tutumla hareket etti. Hal böyle 
olunca, bırakalım direnişe önderlik etmeyi, 
zaman içerisinde bozucu-dağıtıcı birer etkene 
dönüştüler. 

Bu noktada genç komünistlerin direnişi 
birleştirme, ileri taşıma ve kolektif önderlik 
mekanizmaları yaratma konusunda ortaya 
koyduğu ısrarlı çaba ve müdahaleler ise yetersiz 
ve karşılıksız kaldı.

Boğaziçi deneyimi, yeni dönemde 
gelişecek gençlik mücadeleleri ve birleşik, 
kitlesel, devrimci bir gençlik hareketi yaratma 
iddiası bağlamında, politik-pratik önderlik 
mekanizmalarının ne denli kritik bir öneme 
sahip olduğunu bir kez daha doğrulamış 
bulunuyor. Başta genç komünistler olmak 
üzere, gençlik mücadelesine sorumluluk duyan, 
tüm çalışmalarını politik, kitlesel, birleşik ve 
devrimci bir gençlik hareketinin önünü açma 
bakışıyla örgütleyen gençlik örgütlerinin, 
önümüzdeki süreçte kendi sorumluluklarına, 

misyon ve iddialarına bu geniş çerçevede 
bakabilmesi ise önemli bir yerde duruyor. 

İçinden geçmekte olduğumuz dönemde 
gelişme potansiyelleri iyice artan gençlik 
hareketinin ihtiyaç duyduğu kolektif-politik 
önderlik mekanizmalarını yaratmak ve bunun 
şimdiden zeminlerini oluşturmak güncel bir 
sorumluluk durumunda. Bunun kendiliğinden 
başarılamayacağı ise açık. Dolayısıyla yeni 
dönemde gerek genç komünistler gerekse 
politik gençlik örgütleri, somut hedefler 
doğrultusunda okul odaklı çalışmayı güçlendirip 
yaygınlaştırarak ve politik önderlik niteliğini-
mekanizmalarını sistemli olarak geliştirerek, bu 
iddia ve misyonun hakkını verebilirler ancak.

Bir ara deneyim: 
Barınma-yurt eylemleri

Geçtiğimiz eğitim-öğretim dönemi, pandemi-
kriz ikilisinin biriktirdiği ağır sorunlarla birlikte 
açıldı. Üniversite gençliğinin temelde eğitim 
alanı olmak üzere, geçinme, barınma, beslenme 
ulaşım vb. bir dizi alanlarda yaşadığı sorunların 
görülmemiş boyutlara ulaştığı bir tabloda, bir 
buçuk yılın ardından yüz yüze eğitim sistemine 
geçildi.

Verili koşulları önden değerlendiren genç 
komünistler ve birçok gençlik örgütü, açılış 
sürecinde öne çıkması kaçınılmaz olan barınma-
yurt sorununu merkezine alan çalışma ve 
eylemler örgütlediler. Bu konuya girmeden 
önce, okulların açılmasıyla birlikte İstanbul gibi 
metropol kentlerden Kürt illerine değin birçok 
ildeki üniversitelerde-yurtlarda, barınma sorunu 
üzerinden kendiliğinden tepki eylemlerinin 
yaşandığının altını çizmek gerekiyor. Üniversite 
kampüslerinde ve yurtlarda yetersiz, niteliksiz 
ve yüksek ücretli barınma koşullarına karşı 
yapılan eylemler, yine yemekhane zamlarına ve 
yetersiz-niteliksiz beslenme koşullarına karşı 
gelişen tepkiler, üniversite gençliğinin genelinde 
ciddi bir öfke biriktiğinin göstergesi oldu. 

Bu öngörülebilir duruma rağmen, gençlik 
örgütlerinin eylem çizgisi ve pratiği, gençlik 
kitlelerinin genelini kucaklamaktan uzak, 
dar grupçu ve okul merkezli konumlanıştan 
yoksun bir tabloya sahipti. Parklarda ya da belli 
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merkezlerde aynı talepler üzerinden fakat farklı 
gençlik örgütleri tarafından başlatılan nöbetler, 
üniversite gençliğinin barınma sorununu 
toplumun gündemine taşıması bakımından 
anlamlı oldu. Fakat bu eylemler dağınık, okul 
merkezlerinden kopuk ve gençlik kitlelerini 
birleştirecek bir eksenden yoksundu. Bir tarafta 
üniversitelerde ya da yurtlarda kendiliğinden 
patlak veren görece kitlesel eylemler yaşanırken, 
öte tarafta kent merkezlerinde öğrenci gençlik 
örgütlerine daralmış nöbet eylemleri sürdürüldü. 
Gençlik kitleleri ile birleşemeyen bu eylemli 
süreçler, kısa bir zaman diliminin ardından 
sönümlenip, sonlandırıldı.

Barınma süreci, gençlik mücadelesi 
bağlamında, ajitasyon-propaganda faaliyetinden 
eylem-etkinlik hattına kadar toplam 
mücadelenin gençlik kitlelerinin içerisinde 
kurulmasının önemini bir kez daha ortaya 
koydu. Bu denli yakıcı ve yaşamsal sorunların 
üniversite gençliğini derinden etkilediği, dahası 
tepkisini ve öfkesini açığa çıkardığı koşullarda, 
gençlik kitleleri ile bütünleşmenin imkanlarının 
her geçen gün arttığını ayrıca gösterdi.

Gençlik hareketi ve 
partinin gençlik çalışması

Toplam gençlik çalışmamız üzerinden öne 
çıkan en büyük zaafiyet alanı, süreç içerisinde 
çok sınırlı kentlere ve üniversitelere daralmış 
olan faaliyet tablosunun hala daha aşılamamış 
olmasıdır. Gençlik çalışmamızın devam ettiği 
alanlarda ise, gençlik hareketinin dinamosu 
konumunda olan okullarla ilişkilenmek, 
çalışmayı bu okullara taşımak ve yerleşik 
hale getirmek konusunda belirgin bir 
zorlanma yaşanmaktadır. Son dönemde belli 
yüklenmelerle kimi anlamlı ilk adımlar atılmış 
olsa da, henüz bunlar güvenceden ve kalıcı 
zeminlerden yoksundur.

Öte yandan, bugünkü çalışma ve faaliyet 
kapasitemiz göz önüne alındığında, gerek kendi 
çalışmasına gerekse gençlik hareketinin geneline 
dönük politikalar üreten bir gençlik merkezinin 
bulunması ise önemli bir olanaktır. Elbette 
bu alanda da belli zorlanmalar ve sorunlar 
yaşanmaktadır. Fakat her şeye ve mevcut darlığa 

rağmen, gençlik mücadelesinin toplamını esas 
alarak dönemsel çalışmanın hattını belirleyen, 
araçlarını tanımlayan, gençlik kitlelerine dönük 
talep ve formülasyonlar oluşturan bir merkezi 
çalışma devam etmektedir. 

Bu alanda yaşanan zorlanma ve aksamaların 
gerisinde ise gençlik merkezinin niteliksel 
yetersizliklerinin yanı sıra, gençlik çalışmasının 
darlığına da bağlı olarak, yerellerden ve parti 
örgütlerinden gereğince beslenememesi yer 
almaktadır.

***
Merkezi ve yerel planda gençlik 

çalışmamızın darlığını kırıp yeni alanlara, 
kentlere ve üniversitelere doğru genişlemesi 
sorunu ise, dar anlamda gençlik güçlerinin 
çabası ile başarılamayacak kapsamda bir sorun 
olarak önümüzde durmaktadır. Dolayısıyla, 
gençlik çalışmasındaki mevcut darlığı kırma 
sorumluluğunu salt gençlik çalışmasının güçleri 
üzerinden tanımlamak ve onların yapacakları 
sınırında ele almak büyük bir yanılgı olacaktır. 
Bu sorumluluk her şeyden önce toplam parti 
örgütünün önünde durmaktadır. 

Bu konuda partinin önünde duran ve hala da 
güncelliğini koruyan sorumluluklar, partimizin 
V. Kongresi’nde (2015) aşağıdaki başlıklar 
üzerinden ortaya konulmuş, onu izleyen VI. 
Parti Kongresi’nde (2018) de bu sorumlulukların 
altı bir kez daha önemle çizilmiştir:

“- Kongre sonrası dönemde tüm il komiteleri 
ve alt bölge komiteleri, sınıf çalışmasının 
yanı sıra gençlik çalışmasına yönelik özel bir 
yoğunlaşma içerisine girebilmelidir. Bu alana 
ilişkin özel olarak güç ayırmalı ve somut bir 
planlama yapabilmelidir. 

- Halihazırda potansiyel olarak kazanılmış ve 
çalışmamıza katılan güçlerle çok yönlü olarak 
ilgilenmelidir. 

- Yerel parti örgütleri tarafından sistemli 
biçimde ve somut bir plan dahilinde gençlik 
güçleri parti çizgisi temelinde çok yönlü olarak 
eğitilmelidir. 

- Gençlik çalışması etrafında şekillenen 
yeni güçleri devrimci kimlik ve iddia planında 
güçlendirerek devrim davasına kazanabilmek 
için, yerel parti örgütleri hedefli bir şekilde 
bu güçlerin devrimcileşme süreçlerine 



Mayıs  2022  EKİM   19

yoğunlaşabilmeli, gerekli her durumda bire bir 
ilgilenebilmelidir. 

- Tüm bunlarla birlikte, komünist gençlik 
çalışmasının olduğu tüm yerellerde yerel 
gençlik komiteleri kurma hedefi ile hareket 
edilmelidir. Bu adımların atıldığı koşullarda 
merkezi gençlik komitesinin genişletilmesi ve her 
yerel tarafından temsile edilmesi olanakları da 
doğacaktır. 

Yukarıda tanımlanan hedeflere asgari oranda 
ulaşıldığında, parti çalışmasının tüm alanlarını 
kesen bir gençlik yapılanması inşa etmenin 
önkoşulları oluşacaktır.”

Buradan da anlaşılacağı üzere, önümüzdeki 
süreçte gençlik çalışmamızın verili darlığını 
aşıp yeni bir düzeye sıçraması, parti örgütlerinin 
bu konuda ortaya koyacağı irade ve çabaya 
bağlıdır. Toplam parti örgütlerimiz sorunu bu 

açıklıkta ele almalı, gerek gençlik hareketi 
içerisinde sürükleyici bir konum üzerinden yer 
edinmek, gerekse partiye yeni kadro adayları 
kazandırmak hedefiyle hareket etmelidir. Zira 
başarılı bir gençlik çalışması partimizin yakıcı 
bir şekilde yaşadığı kadro sorununun da asgari 
oranda çözüme kavuşmasının olanaklarını 
yaratacaktır.

İçinde bulunduğumuz koşullar, gençlik 
kitleleri içerisinde büyüyen hoşnutsuzluk 
ve tepki bunun imkanlarını her geçen gün 
olgunlaştırmaktadır. Burada yapılması gereken 
şey hem çalışmamızın sürdüğü alanlarda hem 
de henüz gençlik alanına adım atmadığımız 
kentlerde somut bir plan doğrultusunda hedefler 
belirlemek, bu hedeflere yoğunlaşacak güçleri 
saptamak ve sistemli olarak gençlik içerisinde 
çalışma yürütmektir.

eden bir tutuma yönelmektedir. Dolayısıyla 
mevcut tablo devrimci propaganda ve ajitasyon 
faaliyetinin etki alanını genişletmektedir. 

Özellikle son yıllarda ağırlaşan ekonomik 
krizin yarattığı yıkıcı tahribat, işçi ve 
emekçilerde öfke ve tepkiyi, inandırıcı bir 
çıkış yolu gösteremeyen düzen siyasetine karşı 
güvensizliği günden güne büyütmektedir. Bu 
durum işçi sınıfı ve emekçileri her vesileyle 
uyarmak ve harekete geçirmek bakımından 
devrimci propaganda ve ajitasyon için önemli 
imkanlar sunmaktadır. 

Sermaye sınıfının saldırılarına karşı işçi 
ve emekçilerin tepkisini açığa çıkaracak 
sistemli ve sürekli bir devrimci propaganda-
ajitasyon faaliyetini yaratıcı yol, yöntem ve 
araçlarla güçlendirmeli, artan hoşnutsuzluk 
ve mücadele arayışını eylemli bir tarzda 
açığa çıkarmayı hedeflemeliyiz. Sermayenin 
saldırılarının ortaya çıkardığı imkân ve fırsatları 
daha etkili bir biçimde kullanarak kitleleri 
uyarmalı, birleştirmeli, örgütlemeli ve fiili-
meşru mücadeleye yöneltmeliyiz. Bu mücadele 
içerisindeki sınıf kitlelerinin birliğini ve 
örgütlenmesini geliştirmeli, sınıf bilincini ve 
kimliğini güçlendirmeliyiz.

Sınıf devrimcileri önümüzdeki dönemde 
toplumsal ve siyasal sorunlar üzerinden sınıf 
ve emekçilere seslenen bir siyasal faaliyeti 
daha etkili ve sistemli bir şekilde gündemlerine 
almalıdırlar. Bu sorunlar temelinde açığa çıkan 
mücadele dinamikleri ve imkanlarını sermaye 
iktidarını hedefleyen bir perspektifle örgütlemeyi 
başarabilmelidirler.

Gerici-faşist iktidarın başta devrimci, ilerici 
ve tüm toplumsal muhalefet güçleri olmak üzere 
mücadele yolunu tutan işçi ve emekçilere yöne-
lik sistemli saldırılarının her geçen gün arttığı 
bir dönemden geçiyoruz. Böylece sermaye 
iktidarının sınıf düşmanı kimliği emekçiler 
için daha görünür bir hale gelmektedir. İşçi ve 
emekçiler, bu saldırıların en başta kendi hak 
ve özgürlüklerine yönelik bir saldırı olduğu 
gerçeğini daha çok bilince çıkarmaktadır. 

Bu olgu sermayenin ve iktidarının 
saldırılarına karşı önümüze ikili bir görev 
koymaktadır. Bir taraftan devrimci ve ilerici 
güçlere yönelen sistematik faşist baskı ve 
zorbalıklara karşı ortak bir mücadele hattı 
oluşturmaktır. Öte yandan sınıf ve emekçi 
kitleleri sermayenin saldırılarını püskürtecek bir 
mücadele hattında birleştirmek ve örgütlemektir.  

Saldırılar ve mücadele...
(Baştarafı s.20’de)
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Saldırılar ve mücadele 
imkanları

Sermaye düzeninin yaşadığı çok yönlü 
kriz derinleşmekte, giderek içinden çıkılamaz 
bir boyut kazanmaktadır. Özellikle pandemi 
ile birlikte krizin büyüyen faturası, işçi ve 
emekçilere ödettirilen bedeli ağırlaştırmaktadır. 
Sermaye iktidarı yaşanan sorunları hafifletme 
imkanlarından dahi yoksun olduğu için, içeride 
faşist baskı ve zorbalık, dışarda savaş ve 
saldırganlık politikalarıyla yaşadığı krizlere 
çözüm bulma arayışındadır. İflas eden dış 
politikasının yarattığı sorunları hafifletmeye, 
bölgedeki işbirlikçi rejimlerle yaşadığı sorunları 
çeşitli tavizler ve geri adımlarla çözmeye 
çalışmaktadır.

Burjuva düzen siyaseti her açıdan tam bir 
tıkanma yaşamaktadır. Burjuva düzen muhalefeti 
seçimleri kitlelere bu tıkanmanın çözüm yolu 
olarak göstermektedir. Ancak söylemlerden 
öte bir “çıkış” yolu sunamamaktadır. Özellikle 
dış politika alanında gerici-faşist iktidarın tam 
bir eklentisi olarak hareket etmekte, savaş 
ve saldırganlık politikalarına açık destek 
sunmaktadır. Kürt halkına yönelik saldırganlıkta 
da benzer bir tutumu sergilemektedir. Bu durum 
düzen muhalefetine güvensizliği yol açmaktadır.

Bu tabloya gerici-faşist iktidar blokunun 
son dönemde yaşadığı toplumsal meşruiyet 
krizini eklemek gerekir. Sermaye sınıfı adına 
ülkeyi yönetenler giderek bunun imkanlarını 
tüketiyorlar. Kriz derinleştikçe ve fatura 
büyüdükçe, dinci-faşist iktidarın baskı ve 
zorbalığı tahkim etmek dışında bir alternatifi 
bulunmuyor. Devletin tüm kurumlarını eline 
geçirdiği, mevzilerini sürekli tahkim ettiği 
halde toplumsal desteği günden güne zayıflıyor, 
toplumsal meşruiyeti tartışmalı hale geliyor.      

Bu gerçeğin bilinciyle hareket eden dinci-
faşist iktidar, attığı tüm adımlar ve yaptığı tüm 
düzenlemelerle, faşist baskı ve terörü hukuksal 
bir zemine dayandırmayı hedefliyor. Sadece 
güncel sorunları çözmek için yapmıyor bunu. 

Geleceğin sert sınıf çatışmalarına da bugünden 
hazırlanmaya çalışıyor.

Yaşam ve çalışma koşullarının alabildiğine 
ağırlaştığı, krizin faturasının katlanılamaz hale 
geldiği bugünkü koşullarda, öfke ve tepkilerini 
daha çok dışa vurmaya başlayan kitleler faşist 
baskı ve zorbalıkla yüz yüze kalıyorlar. Bugün 
sokağa çıkan çok değişik toplumsal kesimler, 
haksızlıklara boğun eğmeyenler, tüm ilerici ve 
devrimci güçler faşist iktidarın hedefindedir. 
Sermaye iktidarı pandemi ve krizi fırsata 
çevirerek bir yandan saldırılarını tırmandırırken, 
hakları ve gelecekleri için mücadelenin yolunu 
güçleri ise faşist baskı ve zorbalıkla susturup 
ezmeye çalışmaktadır.

Mevcut gidişat bugün için sınıf ve 
emekçilerde umutsuzluk ve gelecek kaygısı 
yaratsa da, aynı zamanda mücadele isteği ve 
arayışını büyütmektedir. Son dönemde toplumun 
farklı kesimlerinden yükselen öfke ve tepkiler 
buna işaret etmektedir. Özellikle de sınıf-
emekçilerin değişik bölüklerinin bu yılın başında 
sokaklara çıkarak yükselttikleri mücadeleler 
buna tanıklık etmektedir. Sendikaların tabandan 
gelen basıncın etkisiyle göstermelik açıklamalar 
yapmak zorunda kalmaları ve kimi eylemleri 
örgütlemek yoluna tutmaları da, bu eğilimin 
tabanda güçlendiğinin göstergesidir. 

Sermaye sınıfı içinde debelendiği krizden 
dolayı işçi ve emekçilerin artık kırıntı düzeyinde 
kalan haklarını dahi gasp etmekten başka 
bir çıkış yolu bulamamaktadır. Emekçilerin 
en yaşamsal ihtiyaçlarını dahi karşılama 
imkanlarından yoksun olması toplumsal öfke 
ve hoşnutsuzluğu daha da büyüten bir rol 
oynamaktadır. 

Bu gelişmeler işçi ve emekçileri uyarmakta, 
giderek toplumsal ve siyasal sorunlara karşı 
daha duyarlı hale getirmektedir. Emekçiler 
toplumdaki her türlü gelişme ve olaya daha çok 
dikkat kesilmekte, tepkilerini daha açıktan ifade 

(Devamı s.19’da)
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Güç birliği ve 
ittifak girişimleri üzerine

Emperyalist-kapitalist düzenin krizleri işçi 
sınıfı ve emekçilerin hayatın her geçen gün 
daha çekilmez kılıyor. Dünyanın birçok yerinde 
krize, açlığa, yoksulluğa, baskı ve zorbalığa 
karşı işçiler, emekçiler ve çeşitli toplumsal 
kesimler tepkilerini ortaya koyuyorlar. Bugün bu 
tepkilerin politik-pratik zaafları ile sınırlılıkları 
olduğu açık. Buna rağmen toplumun geniş 
kesimlerinin arayış içinde olduğunu göstermesi, 
artan sorunlara karşı öncü çıkışlar olması 
açısından fazlasıyla önemli.

Devrimci güçlerin görevi bu toplumsal 
tepkilerin doğru bir kanala akmasını sağlayacak 
adımlar atmaktır. Bunun en temel alanlarından 
birini işçi sınıfının kendi siyasal kimliği 
ve örgütlülüğü ile mücadeleye çekilmesi 
oluşturuyor. Aksi durumda açığa çıkan toplumsal 
tepkilerin düzen içi dar sınırlarda kalacağı 
açıktır. Düzen siyasetinin çeşitli klikleri 
tarafından ehlileştirilerek mücadeleci bir hat ve 
kanalın oluşmasının önü kesilecektir. Dünya ve 
ülkemizde bu duruma sayısız örnek verilebilir. 
Geçmişin dersleri ve deneyimlerinden geleceği 
kazanmak için sonuçlar çıkarmak ve buna uygun 
adımlar atmak açısından fazlasıyla önemli bir 
yerde duruyor. Devrimci bir bakışla sınıf ve 
kitlelerin durumunu, ihtiyaç olan ve atılması 
gereken adımları saptamak ve bunu uygun pratiği 
örgütlemek ve güçlendirmek acil bir ihtiyaç.

Biriken toplumsal sorunlar 
ve tepkiler

Ülkemizde her geçen gün artan sorunlarla 
karşı karşıyayız. Özellikle son yıllarda sermaye 
iktidarının baskı ve zorbalığı, devrimci ve ilerici 
güçler başta olmak üzere toplumun değişik 
kesimlerine karşı estirilen devlet terörü, geniş 
kesimlerin hareketsiz kalması gibi bir sonuç açığa 
çıkarmıştır. Devrimci ve ilerici güçlerin kitle 
bağlarının ve hareket alanının daralması kitlelerin 

tepkisinin açığa çıkmasını zorlaştırıcı önemli 
bir faktör olmuştur. Düzen muhalefetinin, gerici 
iktidarın saldırılarını her alanda destekleyen, 
kolaylaştıran, hatta uygulayıcısı olan tutumu 
burjuva anlamda bir tepkinin dahi açığa 
çıkmasının önünü kesmiştir. Adeta gerici-faşist 
AKP-MHP iktidarının kitleleri frenleyici aparatı 
olarak davranmaları, iktidarın pervasızlıkta 
sınırlarını aşmasını kolaylaştırmıştır.

Gelinen aşamada ekonomik krizin ağır 
faturasının toplumun geniş kesimlerinin sırtına 
yüklenmesi, tüm baskı ve zorbalığa rağmen öncü 
çıkışların açığa çıkmasına ve kitlelerde biriken 
hoşnutsuzluğun kendini dışa vuracak kanallar 
aramasına neden olmuştur. Birbirinden güç alan 
ve yeni direnişleri tetikleyen mevzi direnişler, 
sınıf ve kitle hareketi başta olmak üzere gerici 
iktidarın baskı ve zorbalığından rahatsızlık 
duyan kesimlere ilham olmuş ve yeni mücadele 
kanalları yaratma arayışını güçlendirmiştir. 
Halihazırda son bir yılda katılım açısından sınırlı 
fakat dönemin ihtiyaçlarına yanıt verebilmesi 
ve yol gösterici olabilmesi açısından fazlasıyla 
anlamlı işçi direnişleri yaşanmıştır. Yaşanan 
direnişler, öne çıkan işçiler ve diğer kesimlerde 
olduğu gibi devrimci-ilerici güçlerde de moral-
motivasyon yaratmış ve yeni mücadele kanalları, 
biçimleri yaratılması noktasında anlamlı bir dizi 
eğilimin açığa çıkmasına vesile olmuştur.

Direnişler ve güç-eylem 
birlikleri, ittifaklar

Devrimci-ilerici güçler kadar düzen 
siyasetinin farklı klikleri de yeni ittifaklar, 
güç birlikleri vb. arayışlarını yaygınlaştırmış 
bulunuyor. Hali hazırda oluşturulan ittifak, 
güç birlikleri, eylem birlikleri AKP iktidarına 
kaybettirme ekseninde duruyor. Düzen 
siyasetinin farklı kliklerinin temel eksenini 
devletin “bekası” söylemi oluşturuyor. 
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Misyonları, toplumsal sorunlara çözüm üretmeyi 
değil, emperyalizmin ve sermayenin çıkarlarını 
korumayı gerektirdiği için, daha kullanışlı 
aparatlar olacaklarını kanıtlamaya çalışıyorlar.

Reformist sol güçlerin oluşturduğu-
oluşturmaya çalıştıkları ittifak vb. zeminler 
de AKP‘ye kaybettirme eksenini merkezine 
alan, bunu sol-sosyalist söylemlerle birleştiren 
bir hatta şekilleniyor. Yaklaşık bir yıldır bu 
eksende kurulmaya çalışılan, bozulan, yeniden 
kurma hedefiyle davranan birçok oluşumdan 
bahsedebiliriz. Sınırlı birkaç eylem vb. sınırlarda 
kalan, ağırlıklı olarak karşılıklı ziyaretler ve iyi 
niyet açıklamalarına daralan bu adımlar, sınıf 
ve kitle hareketinin önünü açmak bir yana uzun 
vadede ciddi bir engele dönüşme potansiyeli 
taşıyor. 

Hesaplar AKP’ye kaybettirme ve parlamento 
üzerinden yapılıyor. Atılan adımlar da, işçi sınıfı 
söylem planında anılsa da, esasında sınıfsal bir 
perspektif ve taraflaşmadan uzak atılıyor. Düne 
kadar HDP başta olmak üzere çeşitli siyasi 
partilerle bir araya gelmeyen parti ve örgütler, 
gelinen aşamada seçim ittifakı üzerinden bu 
gibi birlikteliklerin parçası oluyorlar. TİP‘li 
vekillerin parlamentodaki performansları, 
bunun az çok toplumda yarattığı etki, bu parti 
ve örgütleri cezbeden bir olgu olarak orta yerde 
duruyor. 

Tüm hesaplar ve adımlar büyük ölçüde 
bu zeminde ve parlamentarist bir bakışla 
atılıyor. İşçi sınıfı söylemi, “sınıf siyaseti” 
vurguları, parlamentarist özlemleri kamufle 
etme ihtiyacından başka bir işlev görmüyor. 
Sınıfın devrimci eylemini örgütlemek 
yerine parlamentoda işçileri temsil etmek, 
işçilerin sözünü meclise taşımak, grup kurma 
hayallerinden işçi bakana kadar vardırılan 
söylemler, geniş yığınları düzen siyasetine 
hapsetmekten başka bir şey ifade etmiyor. 

Parlamento devrimci hedefler ekseninde 
ele alınmadığı gibi, sınıfın örgütsüz ve dağınık 
yapısı da düzen içi reformist emellerinin 
dayanağına dönüşmüş durumda. Sol-sosyalist 
hareketin gerilediği son birkaç yılda bu gibi 
adımlar daha belirgin atılmaya başlandı, 
daha pervazsız söylemlerle savunulur oldu. 
Sınıfın örgütsüzlüğünün tespiti devrimci bir 
sınıf hareketi yaratma hedefine değil, belirgin 
bir biçimde kendini parlamentoda var etme 
pratiğine bağlanıyor.

Bu gidişat devrimci güçlere, devrimci bir 
sınıf hareketini geliştirmek ve devrimci kitle 
mücadelelerini örgütlemek için daha fazla 
görevler yüklüyor. Bu görevlerin bir yanını 
ideolojik-politik mücadele, diğer yanını ise bu 
doğrultuda hayat bulacak etkin bir devrimci 
pratik çaba oluşturuyor.

hareket eden yoldaşlarımız kolektife katkı 
sunmak bir yana, gereksiz bir meşguliyete de 
yol açarlar. Örgütsel zeminlerimiz zamanla 
teknik planlamaya indirgenir. Her şeyin teknik 
planlamaya indirgendiği ve düşünsel gelişime 
kapalı zeminler oluştuğunda, dağıtıcı, bozucu, 
yıpratıcı, zamanla düzeniçileşen ilişkilerin 
oluşması kaçınılmazıdır.

Yarını kazanmak için!

Zor dönemleri ideolojik, programatik ve 
pratik açıdan çizgisinden sapmadan karşılamış 
ve aşmayı başarmış partimiz, bu pratiğiyle 
geleceğin temsilcisi olduğunu defalarca 
göstermiştir. Şimdi bizlere düşen görev yarını 

kazanma mücadelesine daha fazla katkı 
sunmaktır. Yarını kazanmak için kendimizi 
yenilemek, mücadelede öne çıkan ileri unsurları 
partiye, kitleleri de devrim mücadelesine 
kazanma çabasını güçlendirmektir. 

Tarihin en görkemli devrimleri bu diyalektik 
bütünlüğün hayat bulmasıyla gerçekleşmiştir. 
Burjuva devrimlerden proleter devrimlere 
kadar, bir programa sahip olanlar ve bu uğurda 
örgütlü mücadele edenler, tarihin akışına da yön 
verebilmişlerdir. 

Şanlı Ekim Devrimi bu açıdan bize 
çok önemli bir birikim ve sayısız deneyim 
sunmaktadır. 

Bu deneyimlerden öğrenerek, yarını 
kazanmak için adımlarımızı sıklaştırmalıyız.

Devrimci yenilenme...
(Baştarafı s.23’de)
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Devrimci yenilenme 
ihtiyacı

M. Efe
Kapitalist düzen insanlığa ve tüm canlı 

hayata yıkımdan başka bir şey sunmuyor. 
Barbarlık içinde çöküş ya da kapitalizmi yok 
etmek dışında bir seçenek bulunmuyor.

İnsanlığın ve doğanın yaşadığı tüm yıkıma 
son verecek olan, devrimci partisiyle birleşmiş 
işçi sınıfının diğer ezilen ve sömürülen 
kesimlere önderlik etmesiyle gerçekleşecek 
toplumsal devrimdir. Devrimci partinin işçi 
sınıfı ile et ve tırnak gibi birleşmesinde ise 
kolektifler, daha özelinde ise kadrolar önemli bir 
yere sahiptir. 

Devrimci partinin güçlenmesi, kadrolarının 
nitel ve nicel güçlülüğü, bunu kolektife mal 
etmesiyle doğru orantılıdır. Nihayetinde 
devrimci partiler, tek tek partililerin ortak 
amaçlar ekseninde bir araya gelmesiyle 
oluşurlar. Onlar geçmişin ve günümüzün 
kolektif birikiminin temsilcileridir. Mevcut 
birikimin geleceğe taşınmasında ve yeni 
birikimlerle güçlendirilmesinde, kolektifin ve 
tek tek kadroların fazlasıyla rolü vardır.

Kapitalist düzen karşısında insanlığın ve 
tüm canlı hayatın kurtuluşu mücadelesini 
güçlendirmek için sınırlarımızı sürekli olarak 
aşmak, kendimizi yenilemek durumundayız. 

Kendi dar sınırlarını aşmak ve geleceğe daha 
güçlü adımlarla ilerlemek devrimdir. Küçük-
burjuva yargıları terk etmek devrimdir. Yoldaşça 
ilişkileri güçlendirmek, kişisel yaklaşımlardan 
uzak durmak, kıskançlık, kendini beğenmişlik 
gibi davranışlardan arınmak devrimdir. 
Eleştirirken özeleştirel olmayı başarmak 
devrimdir. Nesnel olana boyun eğmemek 
devrimdir. Yeni bir yol bulma ya da açma çabası 
içinde olmak devrimdir...

Devrimcilerden oluşmuş ve devrim davası 
için mücadele eden partilerin görevi devrime 
yürümektir. Bunun için ise devrimci yenilenme 
olmazsa olmazdır.

Nesnelliğe teslim olan kaybeder!

Günümüzün nesnel koşulları devrim 
mücadelesinin güçlendirilmesi açısından 
elverişsiz bir ortam sunuyor olsa da, bu tablo 
geçici olmaya mahkumdur. Böylesi durumlarda 
kolektif iradi müdahale ve bunun hayat bulması 
için bireysel iradi çaba, her zamankinden daha 
fazla önem kazanıyor. Yarını kazanmak için 
bugünün elverişsiz ortamında sağlam durmak 
hayati önemdedir. Bunu yapmak yerine “sürecin 
değişmesini-yumuşamasını bekleyelim” diyerek 
atalete düşmek ya da kendiliğindenci bir tarzla 
davranmak, nesnelliğe teslim olmaktır. 1905 
Devrimi’nin yenilgisinden sonra nesnelliğe 
teslim olmuş bir Bolşevik parti ve kadroları 
olsaydı eğer, şanlı Ekim Devrimi yaratılabilir 
miydi?

En zor koşullarda dahi devrimci yaratıcılık 
ve yol açıcılıkla davranmak, bizi yarına 
hazırlayacaktır. Nesnelliğe teslim olanlar, ya 
devrim mücadelesinden düşerler, ya da verimli 
koşullarda dahi geçmişin yarattığı ideolojik, 
politik, pratik erozyonun etkileriyle davranırlar. 

Partimiz geçmişin deneyimlerini ve 
birikimini fazlasıyla irdelemekte ve anlamlı 
sonuçlar çıkarmaktadır. Daha fazla sonuçlar 
çıkarmak bugünün temel görevlerindendir. 
Fakat çıkarıldığı kadarını partinin toplamına mal 
etmede bir zayıflık olduğu da ortadadır. 

Bu görev partinin kolektif görevidir. Fakat 
her yoldaşın da bu konuda azami çaba sarf 
etmesi gerekir. Sürekli bekleyen ve bir şeyler 
talep eden konumda olmak, mevcut birikimin 
gerektiği gibi kavranamamasına yolaçar. 
Kişilerin farkında olmadan kafalarına duvarlar 
örmesine neden olur. 

Önyargılar, sürekli eleştiren fakat kendini 
eleştiri üstü gören anlayışlar, vb. bu duvarlara 
verilecek örneklerden bazılarıdır. Böyle 

(Devamı s.22’de)
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