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Düzenin krizi ve devrimci
s›n›f alternatifi

Kas›m’dakini iki ay arayla izleyen
fiubat krizi, 14 ayd›r uygulanmakta olan
‹MF-TÜS‹AD sald›r› program›n›n iflas›n›
belgeledi. Bu resmen de ilan edildi¤i için
konunun tart›flmaya aç›k herhangi bir yan›
kalmad›. Sald›r› program›n›n iflas›, bunun
ortaya ç›kard›¤› ekonomik ve mali y›k›m
tablosu, ekonominin çöküflü, bundan da öte
ülkenin iflas› olarak niteleniyor yayg›n
biçimde.

 ‹flas eden gerçekte Türkiye
kapitalizmidir, ona dayanan burjuva s›n›f
egemenli¤i sistemidir. ‹flas› bir kez daha
belgelenen, son 40 y›l›n k›s›r döngüsüdür.
Son yirmi y›ld›r aral›ks›z uygulanan ve
emekçiler için yaflam› çekilmez hale getien
tüm politikalar›n yeni bir düzeyde iflas›d›r
bugün yaflanan. 12 Eylül askeri faflist
darbesine ve onu izleyen fakat koflullar›
hiç de onu aratmayan faflist bask› ve terör
rejimine ra¤men, son yirmi y›ld›r bu
engelsiz siyasal koflullarda uygulanan hiçbir
reçete, sonuçta Türkiye kapitalizminin
yap›sal sorunlar›na çözüm olamam›flt›r.
Çözüm olmak, ya da hiç de¤ilse bu
sorunlar› bir parça hafifletmek bir yana,
tam tersine, birbirini izleyen sald›r›
programlar› y›ldan y›la daha a¤›r sorunlar
biriktirerek, ülkeyi bugünkü iflas noktas›na
getirmifltir.

Uygulamas› kadar çöküflü de

 emekçilere fatura

Uyguland›¤›ndan beri iflçi s›n›f›na ve
emekçilere a¤›r bir fatura ödeten sald›r›
program›, çöküflüyle tüm emekçilere ayr›ca

a¤›r bir fatura ç›kard›. Yap›lan
devalüasyonla iflçiler ve emekçiler bir anda
yüzde 40 oran›nda yoksullaflt›lar. D›fl borç
yükü ayn› oranda artt›. Yeni zamlar,
vergiler ve iflten ç›karmalar birbirini izledi,
izliyor.

Bu kadarla da de¤il. Çöken program
yerine flu günlerde “ulusal program”
yaftas›yla sunulan, gerçekte ise eski ‹MF
program›n›n daha da a¤›rlaflt›r›lm›fl
versiyonundan baflka bir fley olmayan yeni
bir sald›r› program› gündemde. Krizden
ç›k›fl ad›na gündeme getirilen bu yeni
sald›r› program› iflçi s›n›f› ve emekçilere
daha a¤›r bir fatura ödetme haz›rl›¤›
anlam›na gelmektedir. Ortal›¤› kaplayan
“ulusça fedakarl›k” gürültüsüyle bunu
burjuva düzen çevreleri de aç›kça dile
getirmektedirler.

Bu ülkenin iflçileri ve emekçileri son
20 y›ld›r bu “ulusça fedakarl›k” yalan›n›n
ne anlama geldi¤ini art›k çok iyi
bilmektedirler. Öncesi bir yana, 24 Ocak
Kararlar›’ndan beri her yeni kriz program›
iflçi s›n›f› ve emekçilere hep de bu “ulusça
fedakarl›k” yalan›yla dayat›lm›flt›r bugüne
kadar. Ama sonuç hep de, iflçi ve
emekçilerin katmerleflen iktisadi ve sosyal
y›k›m›, buna karfl›l›k iflbirlikçi burjuvazi ile
emperyalist sermayenin katmerli sömürüsü,
vurgunu ve soygunu olmufltur.

Türkiye’ye ç›kar›lan iktisadi ve

 siyasal fatura

‹flçi s›n›f› ve emekçiler için iktisadi ve
sosyal y›k›m anlam›na gelen her kriz,
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ortaya tüm ülke için de her seferinde daha
da a¤›rlaflan bir ekonomik ve siyasal fatura
ç›karmaktad›r.

Ekonomik cephede bu; borç köleli¤inin
a¤›rlaflmas›, emperyalist sermayenin
borsalar üzerinden milyarlarca dolar› bulan
büyük vurgunlar›, özellefltirmelerin
h›zland›r›lmas› ad›na stratejik öneme sahip
en kârl› iflletmelerin haraç-mezat ele
geçirilmesi vb. anlam›na gelmektedir. Ülke
ekonomisi ve maliyesinin kontrolü gitgide
daha do¤rudan biçim ve iliflkiler içerisinde
emperyalist merkezlerin eline geçmektedir.

Ülke ekonomisi ve maliyesi bir süredir
ayl›k periyodlara varan denetimlerle zaten
bu merkezler ad›na hareket eden ‹MF’nin
eline geçmiflti. Gelinen yerde bu,
emperyalist finans merkezlerinden
Türkiye’ye do¤rudan “ekonominin patronu”
bakanlar atamaya kadar varm›flt›r. Dünya
Bankas›’n›n, ayn› anlama gelmek üzere
Amerikan emperyalizminin bir maafll›
görevlisi, “kurtar›c› adam” propagandas›
eflli¤inde bugün fiili baflbakan konumuna
getirilmifltir.

Bunu Ankara’daki ABD büyükelçisinin
hükümet ifllerinin ve kararlar›n›n fiili
müdahili haline gelmesi tamamlamaktad›r.
Bu kadarla da de¤il. Amerikan tekelci
bas›n›nda baz› yazarlar bugün art›k, ABD
baflkan›n›n Türk hükümetine bir “siyasal
dan›flman” atamas› gerekti¤inden bile
sözedebilmektedirler. Herfleyini d›flardan
gelen kredilere ipotek edenlerin yak›nda bu
türden bir ihanete de raz› olmalar› flafl›rt›c›
olmayacakt›r.

Bu geliflmeler, ‹MF reçetelerinin ve
ona efllik eden krizler dizisinin ülkeye
siyasal faturas›n› da kendili¤inden
vermektedir. Türkiye’nin ekonomisine ve
maliyesine daha do¤rudan hükmeder hale
gelenler, büyük boyutlara ulaflm›fl d›fl
borçlar›n alacakl›lar› ve sermaye
iktidar›n›n krizden ç›kmak ad›na dilendi¤i
yeni borç kaynaklar›n›n vericileri olarak,
ülkenin siyasi yaflam›na ve kaderine de
daha do¤rudan ve daha pervas›zca
müdahale edebilir konumlar
kazanmaktad›rlar. ABD büyükelçisinin

baflbakan› kendi konutunda kabul eder hale
gelmesi, bu utanç verici olay, iliflkilerin
yeni biçimi ve seyrinin de son derece
aç›klay›c› simgesel bir göstergesidir.

Buna denk düflen güncel bir uygulama
ise, tam da Irak’la iliflkilerde güya
normalleflme sürecinin yafland›¤› bir s›rada,
Türk makamlar›na dan›flma ihtiyac›
duymaks›z›n ‹ncirlik’ten kalkan ABD
uçaklar›n›n Irak’› keyfi biçiminde
bombalamas› olmufltur. Türkiye’yi yöneten
siyasi ve askeri çevrelerden buna karfl›
göstermelik bir çift söz bile edilememifltir.
Edilemez de; dayand›klar› ekonomi,
ABD’nin her seferinde misliyle geri ald›¤›
ve alaca¤› 5-10 milyar dolarl›k kredilere
muhtaç hale gelmifl bir müflis düzenin
iflbirlikçi uflak tak›m›ndan bu zaten
beklenemez.

Emekçilerin kaderi ile ülkenin

 kaderi içiçedir

Bütün bunlar birarada, Türkiye’nin
emperyalizme kölece ba¤›ml›l›¤›n›n yeni
boyutlar kazanmas› demektir. Türkiye’nin
ekonomisini ve maliyesini içerden ele
geçirenler, ona, iç ve d›fl politikada da
kendi ç›karlar› ve ihtiyaçlar› do¤rultusunda
daha do¤rudan hükmetme olanaklar›na da
gitgide daha çok kavufluyorlar.

Bugünün Türkiye’sinde, sonuçta
ya¤masalar da yine de yeri geldikçe
AB’ye karfl› esip gürleyen ordu, hükümet,
parlamento ve düzen partilerinden
hiçbirinin, ABD emperyalizminin
dayatmalar›na karfl› göstermelik olarak
olsun tek kelime etmemeleri, edememeleri
ibret vericidir. Türk burjuvazisi, onun tüm
kurum ve kurulufllar›yla dayand›¤› bütün
bir düzen cephesi, kaderini tam olarak
ABD emperyalizmine ba¤lam›fl, ona ipotek
etmifl, onun kulu kölesi haline gelmifltir.
ABD patentli ‹MF programlar›n›n “Ulusal
program” olarak sunulmas›, bu ülkenin
maafll› memurlar›n›n Türkiye’ye “ulusal
kurtar›c›” olarak getirtilip hükümetin
tepesine oturtulmas› bundan dolay›d›r. Tüm
kurum ve kurulufllar›yla düzen cephesi,
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tam bir ulusal ihanet cephesidir. Son
geliflmeler bunu yeni bir düzeyde teyid
etmifltir.

‹flçi s›n›f› ve emekçileri Cumhuriyet
tarihinin en büyük iktisadi ve sosyal
y›k›m›na u¤ratan geliflmelerin, öte yandan
Türkiye’nin emperyalizme kölece
ba¤›ml›l›¤›n›n yeni boyutlar ve daha
do¤rudan biçimler kazanmas›yla elele
gitmesi, son derece aç›klay›c› bir nesnel
olgudur. Bu, iflçi s›n›f› ve emekçilerin
kaderiyle ülkenin kaderinin içiçe
geçmesinin bir göstergesidir. Ayn› olgu,
toplumsal olanla ulusal olan›n içiçe
geçmesi, bu iki alandaki mücadelenin ve
çözümün birbirini tamamlamas›, organik
bir bütün oluflturmas› olarak da
kavranabilir.

Güncel planda bu, iflçi s›n›f› ve
emekçileri y›k›ma u¤ratan programlara
karfl› mücadele edilmedikçe emperyalist
köle¤in a¤›rlaflmas›na set çekilemeyece¤i
anlam›na gelir. Stratejik planda ise ayn›
olgu, iflçi s›n›f› ve emekçilerin temel
ç›karlar›na ve iktidar mücadelesine
ba¤lanmayan bir anti-emperyalist
mücadelenin, kurulu düzeni aflamayaca¤›,
onun burjuva milliyetçi bir alternatifi
olmaktan öteye gidemeyece¤i anlam›na
gelir.

Bugünün Türkiye’sinde bu tür bir
alternatifin ekseni ve tafl›y›c›s› olabilecek
bir burjuva sosyal katman bulunmad›¤›
için de, bu sözde alternatifin gerçekte
herhangi bir çözüm üretme flans› olmak bir
yana, herhangi bir gerçekleflme olana¤› da
bulunmamaktad›r.

Birçok aç›dan bir geçifl dönemi olan
‘60’l› y›llarda bile havada kalan ve trajik
biçimde sonuçlanan burjuva milliyetçi
hayalleri, Türkiye’nin son 40 y›ll›k sosyal
evrimi ve dönüflümünün ard›ndan bugün
daha geri bir düzeyde sözde “ulusal
program” alternatifi diye piyasaya sürenleri
yaln›zca daha a¤›r bir hayal k›r›kl›¤›
beklemektedir. ‘60’lardaki uluslararas›
koflullar›n herfleye ra¤men bu türden
aray›fllara bir ölçüde elverifllili¤inin ise
sözünü bile etmiyoruz. ‘60’larda sonuç

trajik olmufltu, bu kez traji-komik bile
olamayacakt›r.

Sorumlu iflbirlikçi burjuvazidir; onun

s›n›f düzeni ve siyasal iktidar›d›r

fiimdilerde son krizin gerçek
sorumlular› üzerine hararetli tart›flmalar
var. Krizin patlak verdi¤i günlerde, 14
ayd›r uygulanan ‹MF program›n›n iflas›
genel kabul gördü¤ü için, krizin sorumlusu
olarak ‹MF ve ona körü körüne itaat eden
hükümet gösteriliyordu. Emekçi kitlelerde
‹MF’ye ve hükümete karfl› büyüyen öfke
de gözetilerek, bunun böyle oldu¤u
sermaye çevreleri taraf›ndan bile bir
biçimde ifade edilmekteydi. Do¤al olarak
reformist sol partiler ile sendika
bürokrasisi de bu koroyu
tamamlamaktayd›. Buna bir an için
sorumlulu¤u ‹MF’ye yükleyerek kendi
cephelerinden hükümet temsilcileri bile
kat›ld›lar.

Fakat çok geçmeden, tekelci
sermayenin tam denetiminde ve onlar
üzerinden emperyalist merkezlerin
hizmetindeki tekelci sermaye bas›n›
sorumlulu¤u yaln›zca hükümete yükleyerek
‹MF’yi aklama operasyonu bafllatt›. “Ulusal
program” yaftas› as›lsa da, gerçekte eski
‹MF program›n›n a¤›rlaflt›r›lm›fl bir yeni
versiyonu oldu¤u herkesçe bilinen ve
bizzat ‹MF’nin onay›na sunulacak olan
yeni sald›r› program›n› meflrulaflt›rmak için
gerekliydi bu. Öte yandan, bizzat ‹MF
baflkan yard›mc›s› taraf›ndan hükümete
dayat›lan Kemal Dervifl’i “beceriksiz
hükümet” karfl›s›nda bir kurtar›c› olarak
sunmak, böylece onun fiili baflbakan
konumunu pekifltirmek için bu ayr›ca
gerekliydi. Ve nihayet, krizin sorumlusu
ilan edilerek iradesi tümden teslim al›nan
hükmete ‹MF’nin yeni program›n› oldu¤u
gibi onaylatmak da böylece kolaylaflm›fl
olacakt›.

Reformist sol ile, flu s›ralar onunla
ayn› dili kullanarak ‹MF program›na karfl›
alternatif bir “ulusal program” ihtiyac›n›
dillendiren sendika bürokrasisi ise, krizin
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bafllang›c›ndaki yayg›n söyleme ba¤l›
kalarak, hem hükümeti hem ‹MF’yi, do¤al
olarak özellikle ‹MF’yi ve onun
dayatmalar›na kölece boyun e¤di¤i için de
hükümeti suçlamakta ve sorumlu olarak
göstermektedir. Fakat nedense hiçbirinin
akl›na, yap›sal bozukluklar› ve bunun
yans›mas› olan krizleriyle Türkiye
kapitalizminin kendisi, buna dayanan s›n›f,
ordu ve bürokrasisiyle bu s›n›fa hizmet
eden devlet bir türlü gelmemektedir.

‹flbirlikçi tekelci burjuvazinin s›n›f
egemenli¤i, bu egemenlikten ayr›
düflünülemeyecek olan emperyalizme kölece
ba¤›ml›l›k, yap›sal krizlerin, bu krizlerin
üretti¤i sonu gelmez faturalar›n, bu
faturalar›n iflçi s›n›f› ve emekçilerin
yaflam›nda yaratt›¤› a¤›r y›k›mlar›n
temeldeki gerçek nedeni ve dolay›s›yla
sorumlusudur. Birbirini izleyen krizlerle
iflas› belgelenen tam da Türkiye
kapitalizmi, onun s›n›fsal-siyasal düzenidir.
Bu s›n›f egemenli¤i sistemi y›k›lmad›kça
ve onun dayand›¤› emperyalist kölelik
zincirleri parçalanmad›kça, krizler ve
emekçilere ödetilen faturalar birbirini
izleyecektir. Bunun emekçilerin yaflam›nda
a¤›r y›k›mlara dönüflmesi ise, ancak s›n›f
mücadelesinin gücüyle flu veya bu ölçüde
s›n›rlanabilecektir, fakat her halükarda
ortadan kald›r›lamayacakt›r. Tüm bu
söylenenler, krizlerin ülkeye ç›kard›¤›
iktisadi, mali ve siyas› faturalar için de
geçerlidir. Ki bu konu, krizle birlikte
gündeme gelen alternatif programlar
çerçevesinde apayr› bir önem tafl›maktad›r.

‘60’l› y›llar›n burjuva liberal

hayallerine daha geri bir

noktadan dönüfl

Türkiye neredeyse yar›m yüzy›ld›r
çözümsüz sorunlar›n ve yap›sal bunal›mlar›n
pençesinde k›vran›yor. Her yeni dönem bir
önceki arat›yor. Bundan alt› y›l önce, 5
Nisan sald›r›s›na yolaçan bunal›m›
“Cumhuriyet tarihinin en büyük bunal›m›”
ilan edenler, bugün bir ad›m daha ileri
giderek ülkenin iflas etti¤ini

söyleyebiliyorlar. Gerçekte iflas eden bir
s›n›f egemenli¤i sistemidir. Günden güne
daha bask›c› ve kanl› bir siyasal rejime
dayanarak iflleri götürme gayretinin gerisinde
de zaten bu ayn› gerçek yatmaktad›r.

Bugün tüm sol çevrelerde ve toplumsal
muhalefet saflar›nda yayg›nlaflan “alternatif
program” tart›flmalar›n›, bu iflas› bir
biçimde alg›laman›n ve bunun körükledi¤i
aray›fllar›n bir ürünü saymak gerekir. Bu
aç›dan olumlu bir belirtidir sözkonusu
olan. Bununla birlikte aranan, düzene de¤il
de düzenin uygulamakta oldu¤u belli bir
politika biçimine bir alternatif oldu¤u
ölçüde, bu aray›fllar, kurulu düzeni kendi
temelleri üzerinde sözümona daha sa¤l›kl›
bir yap›ya kavuflturmak gibi burjuva
milliyetçi ve gerici-ütopik çözümlere
ba¤lanmaktan öteye de gidememektedir.

Bu aç›dan Türkiye’nin reformist solu,
‘60’l› y›llar›n liberal ütopyalar›n› daha geri
ve gülünç bir düzeyde yeniden
güncellefltirmek için flu günlerde hummal›
bir çaba içerisindedir.

Burjuva milliyetçi hayaller:

‹P ve EMEP

Reformist solda bu çaban›n bafl›n›
Perinçekçi ‹P ile EMEP çekiyor. ‹P bu
konuda orduyu savunma ars›zl›¤› içerisinde
fazlas›yla cüretli, EMEP ise örtülü ve
utangaç bir konumda. ‹lki, Perinçekçi ‹P,
Cumhuriyetin bafllang›ç dönemlerini
referans vererek, kalk›nmaya ve
sanayileflmeye dayal› sözümona halkç› bir
milli kapitalizmi aç›kça formüle ediyor.
Buna da “Mustafa Kemal’in s›nanm›fl ve
baflar›lar kazanm›fl ulusal, devletçi, halkç›
planl› ekonomi program›” diyor. ‹kincisi,
EMEP, solcu akademisyenlere baflvurarak
ve ATO baflkan› türünden asalak tüccar
tak›m›n›n ‹MF karfl›t› söylemlerine
dayanarak, daha dolayl› bir biçimde, ayn›
kap›ya ç›k›yor. Böylece o da kendi
cephesinden, çarp›k olmayan, üretime
dayanan, istihdam yaratan ve kalk›nmay›
hedefleyen bir milli sanayi kapitalizmi
alternatifi propaganda ediyor.



Üretime, istihdama, sanayileflmeye ve
dolay›s›yla kalk›nmaya dayal› bu sözde
“ulusal program” alternatifi, son kriz patlak
vereli beri sa¤l›-sollu tüm sendika
bürokrasisinin de ortak söylemi durumunda.
Nitekim hemen tüm sendikal kurulufllar›n
ortak imzas›n› tafl›yan Emek Platformu
aç›klamalar› da ayn› istemleri, dolay›s›yla
çözümleri tekrarl›yor. “Rant ekonomisi
yerine üretime dayal› ekonomi”, bu
çevrelerde genel kabul gören istem ve
çözüm durumunda.

Tüm bu söylemler ve sözde çözüm
aray›fllar›, mevcut durumu bir s›n›f
egemenli¤i sistemiyle, buna dayal› s›n›f
ç›karlar› ve tercihleriyle de¤il, fakat yanl›fl
ve çözümsüz politika tercihleriyle
iliflkilendiriyorlar ve karfl›l›¤›nda
kendilerince do¤ru ve çözücü politikalar
önermifl oluyorlar. Sanayileflmeye ve
kalk›nmaya dayal›, dolay›s›yla gelirleri
art›ran, istihdam› sa¤layan bir politik tercih
bunun ifadesi oluyor. Oysa kapitalizmin
temel iflleyifl mant›¤› kâra, dahas› azam›
kâra dayan›r.

Bu Türkiye kapitalizminde de böyle
oldu¤u içindir ki, sermaye üretim, istihdam
ya da sanayileflme türünden “ulusal” ya da
“sosyal” amaç ve kayg›lar de¤il, azami kâr
ve vurgun peflinde koflmakta, sonuç
bugünkü tablo olmaktad›r. Bunda köklü bir
de¤ifliklik ancak üretim iliflkilerine ve onun
dayand›¤› s›n›f egemenli¤i sistemine
devrimci bir müdahale ile olanakl›d›r. Bu
olmad›¤› sürece, uluslararas› finans
çevreleriyle iflbirli¤i ve kader birli¤i
içindeki rant ve talan ekonomisi yerine,
üretime ve istihdama dayal› bir milli
ekonomi, mevcut s›n›f iliflkileri içerisinde
bofl bir hayaldir. Herfley bir yana, bunun
dayana¤› olacak millici ve sanayici bir
burjuva katman› bugünün Türkiye’sinde
yoktur. Burjuvazinin son krizle birlikte
‹MF’den hoflnutsuzmufl tavr› tak›nan
kesimlerinin tutumunun gerisinde, “ulusal”
ya da “sosyal” kayg›lar de¤il, fakat krizin
vurdu¤u ve elenmeyle yüzyüze b›rakt›¤›
kesimler olmak olgusu vard›r. Bunlar›n
‹MF’nin iflçi s›n›f› ve emekçilere yönelik

sosyal y›k›m programlar›na gerçekte bir
itiraz› yoktur. Tek itirazlar›, patlak veren
krizlerin, kapitalist iflleyiflin do¤as› gere¤i
kendilerini de vuruyor olmas›nad›r.

Üretime ve istihdama dayal› kalk›nma
ve sanayileflme program› önerenlerin
lügat›nda uluslararas› organik ba¤lant›s› ve
yeri s›n›f temeliyle bir Türkiye kapitalizmi
de¤il, s›n›f karakterinden yoksun bir
“Türkiye ekonomisi” var. Bu durumda
bütün sorun, s›n›f dayana¤›ndan ve
karakterinden yoksun bu ekonomiyi kötü
ellerden ve akibetlerden korumak olarak
ortaya ç›k›yor. Perinçekçi ‹P bu gerici
liberal yaklafl›m› ifrata vard›r›yor. Onlar
için emperyalizme binbir ba¤la ba¤l› bir
Türkiye kapitalizmi de¤il, fakat
emperyalizmin flimdilerde küreselleflme
sald›r›s›yla çökertmeye çal›flt›¤› bir “ulusal
ekonomi” ve “ulusal piyasa” var. Yine, bu
kapitalizm temeli üzerinde yükselen bir
burjuva s›n›f egemenli¤i, bu egemenli¤in
dayana¤› olan bir burjuva s›n›f devleti ve
ordusu de¤il, “ulusal devlet” ve “ulusal
ordu” var. “Ulusal” yaftas› tak›lan bu
devlete ve orduya dayan›larak, yine
“ulusal” yafta tak›lan “ekonomi” ve “iç
piyasa” savunulacakt›r.

Sorunlar› mevcut düzeni aflmak de¤il,

 fakat islah edip düze ç›karmak

Bu gerici liberal düflüncelerin uzun
uzad›ya tart›flman›n yeri buras› de¤il. Fakat
bunlar›n tarihsel ve s›n›fsal temelden
yoksun liberal ütopyalar oldu¤unu
göstermek için, tarihsel referanslar›na iflaret
etmek bile kendi bafl›na yeterlidir. Tarihsel
referans olarak sunulan “Mustafa Kemal’in
s›nanm›fl ve baflar›lar kazanm›fl” sözde
halkç› politikalar›, ne denli böyle
oldu¤undan ba¤›ms›z olarak, belli tarihi
koflullar içinde, belirli bir s›n›f›n
ç›karlar›na ve ihtiyaçlar›na yan›t veriyordu.
Bu s›n›f ve dayand›¤› ekonomik temel
yokolup buharlaflmad›, tersine, evrimini
sürdürerek bir dizi geliflme aflamas›ndan
geçti ve bugüne geldi. Bu egemenli¤in
siyasal ifadesi olan devleti ve bu devletin
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temel omurgas› olan ordusuyla birlikte.
Onlar da ona paralel ve onun ihtiyaçlar›na
denk düflen bir evrimden ve de¤iflimden
geçerek bugüne geldiler. Bundan dolay›d›r
ki, döne döne iflas eden ‹MF-TÜS‹AD
programlar›n›n baflar›yla uygulanmas›na cop
ve dipçikle nezaret etmekte, bunun
gerektirdi¤i her durumda iflçi s›n›f›na ve
emekçilere, onlar›n örgütlü devrimci
kesimlerine her türlü bask› ve zulmü reva
görmektedirler. Bunun içindir ki, her
konuda uluorta konuflan, aç›klamalar ve
tehditler yay›nlayan NATO’cu ve
Amerikanc› ordu, ‹MF dayatmalar›na ve
programlar›na tek kelime etmemekte,
‹ncirlik’in kullan›lmas›na ses ç›karmamakta,
ABD’nin Yugoslavya müdahalesine flevkle
kat›lmakta, ABD’nni Ortado¤u’daki hançeri
konumundaki siyonist ‹srail ile stratejik
mihver kurmaktad›r.

‘60’l› y›llar›n bu konuda idealist
tarihsel referansalara dayal› duygusal
yan›lg›lar›, bilimin ve sosyal prati¤in
yard›m›yla solda önemli ölçüde afl›ld›.
‘30’lu y›llar›n zerre kadar halkç› olmayan
devletçili¤inin hangi tarihi koflullar›n ürünü
oldu¤u ve egemen burjuva s›n›f›n›n o
dönemki ç›kar ve ihtiyaçlar›na nas›l uygun
düfltü¤ü, ideolojik olarak Kemalizmi
aflamam›fl bilim insanlar›n›n araflt›rmalar›yla
bile ortaya konuldu ve solun düflensel
ilerlemesine dayanak oldu. Bu konuda
hayal k›r›kl›klar›n› ileriye do¤ru de¤il de
geriye do¤ru aflanlar, kurulu düzenle
bütünleflmeyi seçtiler ve içlerinden baz›lar›
onun en utanmaz savunucular› haline
geldiler

Belli bir tarihi dönemin koflullar›ndan
ve ihtiyaçlar›ndan do¤mufl ve o dönemin
egemen burjuva s›n›f›n›n ç›kar ve
ihtiyaçlar›yla tam olarak örtüflmüfl
politikalar› al›p s›n›f karakterinden
soyutlayarak ve onlara olmad›k ifllevler
atfederek, bu anlamda tarihi de kabaca
çarp›tarak, bugüne bir “ulusal program”
alternatifi olarak adapte etmeye kalkmak
düpedüz gericiliktir. Perinçekçi ‹P ve onun
EMEP gibi utangaç izleyicileri, ‘60’l›
y›llar›n yan›lg›lar›na daha geri ve kaba
burjuva bir çizgiden geri dönüyorlar bugün.

Son 30-35 y›l›n ilerici düflünsel birikimini,
onun ifade etti¤i ilerlemeyi bir kalemde
silmek istiyorlar.

Devrim konusunda tümüyle inançs›z bu
milliyetçi burjuva liberal tak›m›, Türkiye
kapitalizminin yaratt›¤› bugünkü sorunlar›
ve açmazlar› ileriye de¤il, geriye, bugünkü
noktaya varan ç›k›fl evresine dayanarak
sözde çözmek istiyorlar. Bu çerçevede
gerici ve liberal olduklar› kadar hayalci bir
konumdad›rlar da. Bu gerici ve liberal
tutum, çözümsüzlükler ve krizler içerisinde
debelenen Türkiye kapitalizmini aflmak
yerine, onu islah etmek ve düze ç›karmak
perspektifi olarak da kendini gösteriyor.

Proletaryan›n devrimci program›

tek ç›k›fl yoludur

‹flçi s›n›f›n›n sorunu, kapitalist
ekonomiye ve dolay›s›yla burjuva s›n›f
düzeninin sorunlar›na kendi içinde, yani
kapitalist düzenin kendi taban› üzerinde
çözüm bulmak de¤ildir, olamaz. Onun
sorunu, devrimci s›n›f mücadelesini
gelifltirerek, bu ekonomiye karakterize eden
üretim iliflkilerini, bu iliflkilere dayanan
s›n›f egemenli¤i sistemini aflmakt›r.
Dolay›s›yla, devrimci s›n›f mücadelesini
gelifltirmek ve devrimci s›n›f mevzilerini
ço¤altmak yoluyla, bunu baflaracak
koflullara zaman içerisinde ulaflmakt›r.

‹flçi s›n›f›, düzenin krizleri ve
dolay›s›yla mevcut kriz karfl›s›nda, ileri
sürece¤i temel ve taktik istemlere de bu
bak›flaç›s›yla yaklafl›r. Özetle bu, devrime
dayal› devrimci s›n›f bak›flaç›s› çizgisidir.

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

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

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

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

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

gösterilemez ki, krizin y›k›c› etkileri ve
‹MF’nin yeni sald›r› program› karfl›s›nda,
iflçi s›n›f›n›n ve emekçilerin bugünkü can
al›c› istemlerine ve ç›karlar›na denk
düflmüyor olsun. ‹fl gününden vergi
sorununa, asgari ücretten paras›z e¤itim ve
sa¤l›¤a kadar bu böyle. Ayn› flekilde, d›fl
borçlar›n iptalinden temel demokratik hak
ve özgürlüklerin kazan›lmas› istemine
kadar bu böyle.

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

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

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

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

EK‹M
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8 Mart Uluslararas› Emekçi Kad›nlar Günü...

Kad›n ve devrim
S. Y›lmaz

Birleflmifl Milletler Nüfus Fonu’nun
(UNFPA) haz›rlad›¤› “Dünya Nüfusunun
Durumu 2000” adl› rapor, günümüzde
kad›nlar›n, ama özellikle emekçi kad›nlar›n
içinde bulundu¤u koflullar› oldukça çarp›c›
bir biçimde ortaya seriyor (Bkz. K›z›l Bayrak
say›: 2000/38, s.10-11). Raporda sunulan
tablo o denli vahim ki, islamc› gazeteler bile
rapora iliflkin haberlerine “Modern cahiliye
dönemi” türünden bafll›klar att›lar.

Hemen belirtelim ki, bu tablo, bütün
bunlar›n sorumlusu olan emperyalistlerin
ya¤ma ve talan örgütlenmelerinden biri olan
Birleflmifl Miletler’in çizdi¤i ve deyim
uygunsa aysbergin görünen yüzü bile
olmayan bir tablodur. Bunlar›n en bafl›nda
yer almas› gereken iflçi ve emekçi kad›nlar›n
iflgücü sömürüsüne iliflkin pek bir fley
göremiyoruz raporda. Ama bu kadar›yla bile
rapor, “Ya barbarl›k ya sosyalizm!”
slogan›n›n herkesten çok emekçi kad›nlar için
ne kadar yak›c› oldu¤unu göstermeye yetiyor.

Raporun yay›nland›¤› günlerde süren ve
17 Ekim’de sona eren “2000 Y›l› Küresel
Kad›n Yürüyüflü” ise, 8 Mart d›fl›nda kad›n›n
kurtuluflu sorununu güncellefltiren bir giriflim
oldu. Yaz›k ki devrim cephesi aç›s›ndan bu
alandaki zay›fl›k hala sürüyor. Bundan
dolay›d›r ki, iflçi ve emekçi kad›nlar
taraf›ndan ilgi gören bu türden giriflimler
devrimci müdahalelere konu olam›yor ve bu
nedenle de burjuva demokratik s›n›rlar›
aflam›yor.

Kuflkusuz ki bu türden kampanyalar›n
önemi görmezlikten gelinemez. Ama öte
yandan, taleplerden yola ç›karak söylemek
gerekirse, bu son kampanyayla kad›n›n
kurtuluflu sorunu bir kez daha sistem içine
hapsedildilmifltir. Özel mülkiyete dayal›
sömürü düzenine karfl› de¤il, bu düzenin
üretti¤i bir tak›m kötülüklere karfl› durmakla
yetinilmektedir. Böylece de, niyetlerden
ba¤›ms›z olarak, iflçi ve emekçi kad›n›n

birikmifl tepkisi bir kez daha reformizm
kanal›na ak›t›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Kad›n›n
çifte sömürüsü de dahil olmak üzere, her
türlü sömürüye karfl› mücadele, mücadelede
gerçekten kal›c› sonuçlar elde edilmek
isteniyorsa, özel mülkiyet düzenine karfl›
yöneltilmek durumundad›r. Mücadele,
emperyalist kapitalist-sistemin döne döne
yeniden üretti¤i, üretmesi de kaç›n›lmaz olan
bir tak›m görünürdeki kötülüklere karfl›tl›kla
kendini s›n›rlamamal›, do¤rudan bu sistemin
temellerini hedef alan devrimci bir
perspektife ba¤lanmal›d›r.

Kad›n›n kölelefltirilmesi ve

özel mülkiyeti

‹lkel komünal toplum s›n›flar›n,
dolay›s›yla sömürünün olmad›¤› bir toplumsal
sistemdi. Kabileler biçiminde örgütlenmenin
oldu¤u komünal toplumda, oldukça s›n›rl›
olan ve biriktirilemeyen “mülkiyet” özel
de¤il, fakat kabileler ölçe¤inde toplumsald›.
Bu toplumsal sistemde anaerkillik esast›.
Soya¤ac› kad›nlara göre flekilleniyordu ve
kad›n›n toplumda önemli bir yeri ve
sayg›nl›¤› sözkonusuydu. Fakat üretim
tekni¤indeki geliflmeler üretimde erke¤i
önplana ç›karmaya ve buna paralel olarak
özel mülkiyet de ad›m ad›m oluflmaya
bafllad›. Bunun sonucu olarak kad›n›n
toplumdaki yeri de zamanla de¤iflikli¤e
u¤rad›. Bu süreci kad›n›n tarih içindeki
köleleflmesi üzerinden inceleyen Bebel,
konuya iliflkin olarak flunlar› yaz›yor:

“... Ortak ekonomi üzerinde yükselen eski
durum, özel mülkiyet ile ba¤daflm›yordu.
Oturulacak yer seçme zorunlulu¤u için s›n›f
ve meslek belirleyici oldu. Yeni oluflan mal
üretiminden, komflu ve yabanc› halklar
aras›nda ticaret ortaya ç›kt›, bu da para
ekonomisini zorunlu k›ld›. Bu geliflimi
yöneten ve ona egemen olan erkekti. Yani
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erke¤in özel ç›karlar› art›k eski centil örgüt
ile herhangi bir temas noktas›na sahip
de¤ildi, aksine, hatta ço¤unlukla onun
ç›karlar› kendisininkinin karfl›s›ndayd›.
Böylece (centil örgütün -ÇN) önemi gittiçe
azald›. (...)

“Eski centil düzenden bu kopuflla, kad›n›n
etkisi ve konumu h›zla düfltü. Anal›k hukuku
gitti, yerini babal›k hukuku ald›. Özel
mülkiyet sahibi olarak erkek, yasal
sayabilece¤i ve mülkiyetinin varisi
yapabilece¤i çocuklara ihtiyaç duyuyordu. Bu
nedenle kad›na baflka erkeklerle iliflki yasa¤›
koydu.

“Buna karfl›l›k, kendi kar›s›n›n ya da
kar›lar›n›n yan›s›ra, olanaklar› elverdi¤ince
metres tutma hakk›n› kendisine tan›yordu. Ve
bu metreslerin çocuklar›, yasal çocuklar gibi
muamele görüyordu.” (August Bebel, Kad›n
ve Sosyalizm, ‹nter Yay›nlar›, s.62-63)

Çok efllilik yerini tek efllili¤e b›rakt›,
böylece bugünün çekirdek ailesi olufltu.
(Bebel’in de iflaret etti¤i gibi, gerçekte bu
kad›n›n tek efllili¤iydi; erkek çok efllili¤ini
sürdürdü, bugün hala da sürdürüyor). Miras
hukuku, mülkiyeti elinde bulunduran ve bu
nedenle güçlü olan babaya göre flekillendi.
Anal›k do¤an›n kad›na verdi¤i bir
üstünlükken, onu eve hapsederek kölelefltiren
bir ayakba¤› haline geldi. Üretimin a¤›rl›kl›
olarak kol gücüne dayal› olmas›ndan ötürü
üretim sürecinin d›fl›na düflen kad›n, giderek
eve hapsoldu. Ev köleli¤i, kad›n›n yüzy›llar
boyu ikinci, hatta üçüncü s›n›f insan
konumuna düflürülmesinin maddi zeminini
oluflturdu.

Ekonomik olarak tamam›yla erke¤e
ba¤lanan kad›n›n toplumsal misyonu;
çocuklar›na bakmak, ev ifllerini yapmak ve
kocas›n›n gönlünü hofl etmek olarak
biçimlendi. Bugün dünyada e¤itimsiz nüfusun
üçte ikisini kad›nlar›n oluflturmas›, onlar›n
evin ücretsiz köleleri olmalar›ndan ba¤›ms›z
bir durum de¤ildir. Dahas›, aralar›nda
dolays›z bir neden-sonuç iliflkisi vard›r.
Elbette kad›n›n e¤itimsizli¤i, onun
sömürülmesini kolaylaflt›ran bafll›ca
etmenlerden biridir.

Demek oluyor ki kad›n, evin ücretsiz
kölesi olmaktan kurtulup ekonomik

ba¤›ms›zl›¤›n› elde etmeden, kelimenin en
dar anlam›nda dahi özgürleflemez. Ne var ki
kad›n sorununun çözümünü bununla
s›n›rlamak, kendi bafl›na ekonomik
ba¤›ms›zl›¤›n kad›n› kurtaraca¤›n› sanmak bir
yan›lg›d›r. Zira kapitalizmde kad›n evinden
“özgürleflmifltir”, kapitalizmin geliflmiflli¤ine
paralel olarak ekonomik olarak erke¤e
ba¤›ml›l›ktan kurtulmufltur. Ne var ki
kapitalizmdeki bu özgürleflme, kad›n
üzerindeki çifte sömürüyü daha da
billurlaflt›rm›flt›r. Kapitalist sistemde çal›flan
kad›n›n, evin geçimini tamam›yla üstlense
bile, özgürleflerek erkekle eflit toplumsal
konum kazand›¤›n› söylemek koca bir
yaland›r. Geliflmifl kapitalist ülkelerde bile
kad›n çifte bask› ve sömürüden
kurtulamam›flt›r. Kad›n› kölelefltiren özel
mülkiyet ve bunun koflullad›¤› sömürü
iliflkileri, bu iliflkilerin tarihten devrald›¤› ve
incelmifl yeni kal›plar içinde yaflatt›¤› ataerkil
kültür miras› oldu¤u sürece kad›n
özgürleflemez.

Kapitalizmde kad›n

“Tekni¤in sürekli bir biçimde geliflmesi
bir yandan üretim sürecinde kad›n ve çocuk
eme¤i kullan›m›n› yayg›nlaflt›r›rken, öte
yandan iflgücüne olan talebi iflgücü arz›na
göre nispi olarak azalt›r. Yedek sanayi
ordusunun bu büyümesi, iflsizli¤i kapitalist
düzenin yap›sal bir özelli¤i haline getirir.
Bu, iflçilerin sermayeye ba¤›ml›l›¤›n›
pekifltirir, gelecek güvensizli¤ini artt›r›r,
sömürüyü yo¤unlaflt›rman›n dayana¤› olur.”
(TK‹P Program›, Kapitalizm, 1. Bölüm/4.
madde, s.16)

Demek oluyor ki, emekçi kad›n›n üretim
sürecine kat›lmas›, onu özgürlefltirmek bir
yana, kendisiyle birlikte emekçi erke¤i de
daha fazla kölelefltirici bir rol oynam›flt›r.
Zaten sermayenin kad›n› evinden
“özgürlefltirmesinin” nedeni, tam da ucuz
iflgücüne duydu¤u ihtiyaçtan baflka bir fley
de¤ildir.

Ayr›ca ev iflleri ve çocuk bak›m›
toplumsallaflt›r›lamad›¤› sürece, kad›n, büyük
ölçüde kafa eme¤i gerektiren ifllerde çal›fl›yor
ve iflini de pek çok erkekten daha iyi
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yap›yor olsa bile, yine de erke¤e göre
dezavantajl› durumda kal›r, ev ve çocuk
bak›m›na iliflkin yüklerden kurtulamaz.

Bugünün Türkiye’sinde oldu¤u gibi, ço¤u
iflyerinde kad›n hamileli¤inin son günlerine
dek çal›fl›r ve do¤umdan k›sa bir süre sonra
iflbafl› yapar. Bunu yapmazsa çoklukla iflten
at›l›r. Özel mülkiyet koflullar›nda anal›k da
özeldir; kad›n›n bundan gelen toplumsal
haklar› ço¤u durumda ka¤›t üzerinde bile
tan›nmaz. Do¤umun sa¤l›kl› koflullarda
yap›l›p yap›lmamas› bile, bugün birçok
ülkede hala ailenin iktisadi durumuna, elde
etti¤i kazanca ba¤l›d›r. Paras› yoksa, son
derece sa¤l›ks›z koflullarda çocu¤unu dünyaya
getirmek ve büyütmek zorunda kal›r. UNFPA
raporunda, her y›l 8 milyon bebe¤in ölü
do¤du¤u ya da do¤duktan k›sa bir süre sonra
öldü¤ü tespit edilmektedir. Baflka baz›
verilere göre, günümüz dünyas›nda befl yafl›n
alt›ndaki her bin çocuktan 297’si g›da
yetersizli¤i, hastal›k ve bak›ms›zl›ktan
ölmektedir. Bunlar korkunç rakamlard›r ve
sözünü etti¤imiz durumun bir göstergesidir.

Sosyalizmde ise mülkiyet toplumsald›r.
Toplumsal üretim ve mülkiyet iliflkileri
içinde anal›k toplumsal bir ifllevdir ve
kad›n›n bundan do¤an tüm haklar› tan›n›r.
“Anal›k toplumsal bir ifllevdir, kad›n›n
bundan do¤an tüm haklar› tan›n›r. Eski
düzende kad›n› kölelefltiren çocuk bak›m› ve
ev iflleri toplumsal kurumlaflmalar yoluyla
çözülür...” (TK‹P Program›, V. Bölüm,
“Kad›n›n kurtuluflu” maddesi, s.38)

Kad›n kapitalizmde ev köleli¤inden de
kurtulamaz. Geliflen teknolojiyle birlikte
koflullar› nispeten iyileflir; çamafl›r› elde de¤il
çamafl›r makinesinde y›kar, ama yine kad›n
y›kar. Çünkü ataerkilli¤e dayal› toplumsal
iflbölümü yüzy›llard›r böyle süregelmifltir.
Gelenekler, kültür buna göre biçimlenmifltir.
Bireysel olarak bu duruma karfl› ç›kman›n
sonu genellikle boflanmakt›r. Toplum dul
kad›n› d›fllayarak, ona potansiyel fahifle
gözüyle bakarak kad›n› bu alanda da k›skaca
al›r. Bu duruma düflmemek için kad›n,
üretimdeki çal›flmas›yla evi tamam›yla
geçindiren as›l kifli olsa bile, ev köleli¤ine
de katlanmaya devam eder.

O halde ekonomik “ba¤›ms›zl›k” kad›n›n

özgürleflmesinin maddi zeminini sunmakla
birlikte, kendisini sa¤lamamaktad›r, kendi
bafl›na sorunu çözmemektedir. Kapitalizmin
ev iflleri ve çocuk bak›m›n›
toplumsallaflt›rarak, bunun tüm giderlerin
kamu fonlar›ndan karfl›layarak kad›n›
özgürlefltirme diye bir sorununun olmamas›
bir yana. Kapitalizmde kendine özgü biçimler
içinde süregitmekte olan ataerkil kültür,
ahlak ve de¤er yarg›lar› da kad›n› ezmeye
devam eder. Bu durum nispeten daha
“demokratik” ülkelerde bile özünde böyledir.
Ataerkillikle özel mülkiyet düzeni aras›nda
dolays›z bir ba¤ vard›r ve bu nedenle özel
mülkiyete dayal› düzene son verilmedikçe
kad›n›n bundan kaynaklanan ezilmiflli¤i de
süregider.

20. yüzy›lda sosyalizm deneyimleri

ve kad›n›n kurtuluflu

Sözünü etti¤imiz, biny›llara uzanan
toplumsal kültür, ahlak ve al›flkanl›klard›r.
Bundan dolay›d›r ki, kad›n›n özgürleflmesi
do¤rultusunda sa¤lanan temel önemde bir dizi
ilerlemeye ra¤men, 20. yüzy›l sosyalizm
uygulamalar›nda da bu ciddi bir sorun olarak
varl›¤›n› sürdürebilmifltir. Hiç kuflkusuz bu
ülkelerde kad›n, en demokratik kapitalist
ülkelerdekiyle k›yaslanamaz haklara sahip
olmufltur. Kad›n›n özgürleflmesi do¤rultusunda
son derece önemli ad›mlar at›lm›flt›r. Ancak
yine de, tam da ataerkil kültür ve
al›flkanl›klar yeterli bir mücadeleye konu
edilemedi¤i, bununla çok özel bir tarzda
savafl›lmad›¤› için, kad›n›n erkekten sonra
gelen olma konumunu aflmada al›nan mesafe
tatmin edici de¤ildir. Bunda baflka nedenlerin
yan›nda, bürokratik yozlaflma süreçlerinin de
önemli bir rolü olmufltur kuflkusuz. Yani
kad›n›n kurtuluflu alan›ndaki yetersizlik, yeni
temeller üzerinde sosyalist bir toplumun
kuruluflu ve komünizme do¤ru ilerletilmesi
alan›ndaki genel yetersizlikten çok da ayr›
bir sorun de¤ildir.

Komünist partiler bir anlamda sosyalizmin
çekirde¤i durumunda ve gelecek topluma
egemen olan iliflkilerin prototipini kendi iç
yaflamlar›nda tafl›rlar. Yoldafllar aras› iliflkiler,
gelece¤in sosyalist toplumdaki insanlar aras›
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iliflkilerin bugünkü bir biçiminden baflka bir
fley de¤ildir. O halde komünist partiler
bünyesinde kad›n sorununun çözülmesi büyük
bir önem tafl›maktad›r ve gelecek hakk›nda
bir fikir vermektedir. Peki uluslararas›
komünist hareketin tarihi bu aç›dan ne
göstermektedir, gerçek durum nedir? 1937’de
Komünist Enternasyonal dergisinde
yay›nlanan flu uyar› dikkate de¤erdir:

“Komünist partilerin saflar›nda bile,
kad›nlara karfl› darkafal›, küçük-burjuva,
küçümseyici bir tutumun kal›nt›lar› hala
güçlü bir etkiye sahiptir. Erkekler
geliflebilirler, örgütlenebilirler, yönetebilirler,
savaflabilirler, herfleyi yapabilirler. Kad›nlar
ama -ancak istisani durumlarda, ancak e¤er
özellikle at›lgan, yetenekli, yetkinlerse...

(...)
“Komünist partilerin kad›n çal›flmas›nda

fliddetli geri kalm›fll›klar›n›n nedenlerinden en
önemlisi, bizzat kad›nlar›n kendilerini eksiksiz
kiflilik sahibi olarak görmemeleri, ikinci ya
da üçüncü dereceden insanlar olarak
de¤erlendirmeleri, kendi güçlerine
inanmamalar›, komünist partilerin bu alanda
gereken herfleyi yapmalar›n› sa¤lamak için
kad›nlar›n yeterli inisiyatif
gelifltirmemelerinin hiç de az rastlan›r bir
fley olmamas›d›r.” (Kad›n Sorunu Üzerine,
‹nter Yay›nlar›, s.227)

1937’den 2000’e çok fleyin de¤iflmedi¤ini
söylemek gerekiyor. Kald› ki sorun komünist
partilerde de¤il, fakat sosyalizmde kad›n›n
kurtulufludur. Ama komünist partilerin bu
konudaki duruflu canal›c› bir öneme sahiptir
ve yineliyoruz gelece¤in toplumundaki
davran›fllar›n› bir ilk göstergesi olmak
bak›m›ndan ayr› bir önem tafl›maktad›r.
Sovyetler Birli¤i’nde SBKP’nin Bolflevik
çizgi ve geleneklerini hala korudu¤u y›llara
bakt›¤›m›zda dahi, devrim öncesinde varolan
kad›n önderler d›fl›nda, yeni kad›n önderlerin
ortaya ç›kmad›¤›n› görüyoruz. Gerek parti
yönetiminde, gerekse di¤er yönetim
organlar›nda belirgin bir erkek a¤›rl›¤› vard›r.
Kuflkusuz bu do¤all›¤›nda olan bir durumdur
da denilebilir. Ama devrim, kapitalizmden
devral›nan mirasla s›k› s›k›ya ba¤lant›l› bu
türden bir “do¤all›¤›” yerle bir etme de¤ilse,
nedir?

Bu gerçeklikten ötürüdür ki, partimizin
program›n›n “Kad›n›n Kurtuluflu”na iliflkin
bölümünde, bu konuda çok bilinçli bir
tutumla hareket edilerek flunlara iflaret
edilmifltir:

“ Toplumsal yaflam›n tüm alanlar›nda
kad›n-erkek eflitli¤inin sa¤lanmas› için kararl›
ve sistematik bir mücadele yürütülür. Eski
toplumdan miras fiili eflitsizliklerin
giderilmesi için her alanda kad›n lehine
ayr›mc›l›k gözetilir.” (s.38)

Bugünden bunu partide yaflama geçirmenin
anlam›, kad›n yoldafllara parti organlar›nda
öncelik tan›makt›r. Eflit yetenek ve
potansiyele sahip kad›n ve erkek yoldafllar
aras›nda bir sorumluluk verilmesi
gerekiyorsa, önceli¤in kad›n yoldafllara
tan›nmas›d›r. Bundan da önemli olan, bir
bütün olarak parti yaflam›nda kad›n
yoldafllar›n geliflimini özel bir politikayle
teflvik etmek, bu yoldafllar› her yolla
desteklemek, bu sorunla her düzeyde yak›nen
ve sürekli ilgilenmektir. Bu parti
program›m›z›n bir gere¤i, parti yaflam›nda
gerekleri mutlak biçimde gözetilmesi gereken
emredici bir hükmü kabul edilmelidir.

Parti program›nda ortaya konulan sa¤lam
bak›flaç›s› kavranmadan, içsellefltirilmeden,
iflçi s›n›f› ordusunun kad›n yar›s›n›
örgütlemek baflar›lamaz, bu bir yana, soruna
gereken önem dahi verilemez.

Kad›n› kölelefltiren ideoloji ve

geleneklerle mücadele

Program›m›z›n ayn› bölümünde devamla
flöyle denilmektedir:

“TK‹P, kad›n›n tarihsel ezilmiflli¤inin
yaratt›¤› fiili eflitsizliklerin tüm izleriyle
silinmesinin yeni toplumun inflas› ve yeni
insan›n biçimlenmesi eflli¤inde uzun bir tarihi
döneme yay›laca¤›n›n bilincindedir. Bu
bilinçle, kad›n› kölelefltiren ve afla¤›layan
ideoloji ve geleneklere karfl› sistematik bir
mücadele yürütür.”

Hiç kuflkusuz bu mücadele bugün daha
yak›c› bir biçimde sürdürülmek zorundad›r.

Kapitalizm kad›n›n sadece iflgücünü de¤il,
bedenini de metalaflt›r›r. Pornografi ve fuhufl,
özellikle kapitalizmin iyice çürüyüp
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kokufltu¤u flu son döneminde, giderek geliflen
bir sektör durumuna gelmifltir. Fuhufl, bizzat
kapitalist devlet taraf›ndan vergilendirme
yoluyla meflrulaflt›r›larak yapt›r›lmaktad›r.
Manukyan gibi bu sektörün “patroniçeleri”
Türkiye’de vergi rekortmeni olmaktad›r.
Burjuvazinin ahlak› ise boyal› bas›n›n sosyete
sayfalar›nda gözler önüne serilmektedir;
kimin kimle düflüp kalkt›¤› belirsizdir. Ve
egemen s›n›f kendi kültürünü topluma
empoze etmektedir.

Burjuvazi kendi kültürünü, ahlak›n›, daha
do¤rusu ahlaks›zl›¤›n› topluma empoze
etmekte hiç de baflar›s›z de¤ildir. Erkek iflçi
yan› bafl›nda çal›flan, ayn› sömürüye tabi
tutulan, ayn› kaderi paylaflt›¤› kad›n iflçiye,
kiflili¤i ve s›n›fsal konumu üzerinden de¤il,
çoklukla cinsiyeti üzerinden yaklaflmaktad›r.
Çünkü t›pk› din gibi korkunç bir cinsellik
bombard›man›yla afyonlanmaktad›r.

Engels’in 1840’larda ‹ngiltere’de emekçi
s›n›flar›n durumunu anlatt›¤› kitab›nda
söyledikleri bugün de geçerlili¤ini
korumaktad›r.

“‹spirtolu içkilere düflkünlü¤ü yan›nda
seksüel iliflkilere düflkünlük birçok ‹ngiliz
iflçisinin bafll›ca kusurudur. Ama bu da, bu
özgürlükten yararlanma arac› olmayan, kendi
haline b›rak›lm›fl bir s›n›f›n durumundan
zorunlu olarak do¤an bir sonuçtur. Burjuvazi
onlara bir y›¤›n yorgunluk ve ac› yüklerken
yaln›z bu iki hazz› b›rakm›flt›r, ve bunun
sonucu, iflçilerin yaflamdan bir fleyler almak
için, bütün h›rslar›n› bu iki hazda
yo¤unlaflt›rmalar› ve kendilerini onlara afl›r›
ve en kurals›z tarzda vermeleridir. ‹nsanlar
ancak hayvana yaraflabilecek bir duruma
düflürülürse, onlara baflkald›rmaktan ya da
hayvanlaflmaktan baflka hiçbir fley kalmaz.”
(Engels, Kad›n ve Aile, Sol Yay›nlar›, s.31)

Hayvanlaflman›n dayat›ld›¤› ve buna karfl›
baflkald›r›n›n olmad›¤› bir yerde, hayvansal
içgüdülerle biçimlenen davran›fllar bir yerde
ola¤anlafl›yor. Ancak baflkald›r›n›n oldu¤u
yerde kad›n yi¤itli¤i ve cesaretiyle öne
ç›kmaktad›r. Bugünün mevzi direniflleri
üzerinden bile bunun böyle oldu¤unu bütün
aç›kl›¤› ile görmekteyiz. Mücadele yaln›zca
kad›n›n gücünü ve insani kimli¤ini aç›¤a ve
önplana ç›karmakla kalmaz, erke¤i de

hayvani duygulardan uzaklaflt›rarak, kad›na
ataerkil önyarg›larla bak›fl›n› darbeleyerek
insanilefltirir.

Kad›n›n cinselli¤inin bu denli öne
ç›kar›ld›¤› koflullarda, üstyap›daki feodal
kal›nt›lar çarp›k bir “namus” anlay›fl›yla
kad›n› bir kez daha vurmaktad›r. Korucular›n
tecavüz etti¤i genç kad›n›n abileri taraf›ndan
katledilmesinin üzerinden bir y›l geçti.
Parayla yafll› bir erke¤e sat›lan genç k›z
kaçt› diye, yakaland›¤›nda erkek abileri
taraf›ndan köprüden at›lmas›n›n üzerinden
çok fazla zaman geçmedi. Erkek eflini
aldatt›¤›nda “zamparal›k” payesiyle s›rt›
s›vazlan›rken, kad›n de¤il eflini aldatmak,
tecavüze u¤rasa bile suçludur, fahifle
muamelesi görür ve katli vacip olur. Savc›lar
ve polisler aras›nda yap›lan bir anket, bu
rezil zihniyeti tüm ç›plakl›¤›yla ortaya
sermektedir. “Kad›n tecavüzü arzuluyor”!
Anketin sonucu aynen böyledir...

‹flçi ve emekçilerin böylesine cinsellik
bombard›man›yla afyonlanmas›, öte yandan
ataerkil gelenek ve al›flkanl›klar›n varl›¤›n›
sürdürmesi, onlara kurulu düzen taraf›ndan
Engels’in sözünü etti¤i hayvana yarafl›r bir
yaflam›n dayat›lmas›ndand›r. Baflkald›r›n›n
olmad›¤› koflullarda, iflçi ve emekçilerin
“yaflamdan bir fleyler almak için, bütün
h›rslar›n› bu iki hazda yo¤unlaflt›rmalar›”
tam da bundan dolay›d›r.

Cinsel kimli¤inden kaynakl› sorunlar›
önplana ç›kan emekçi kad›n›n s›n›fsal
kimli¤iyle de¤il de cinsel kimli¤iyle
mücadeleye kanalize olmas› ise burjuva
reformistlerine, yani sonuçta bir kez daha
kurulu düzene yaramaktad›r. Böylece, s›n›fsal
kimli¤iyle devrim saflar›na kat›lamayan kad›n
cinsel kimli¤iyle düzen ak›mlar›n›n saflar›nda
yer al›r.

“Kad›n kitleleri ya devrime ait
olacaklard›r, ya da karfl›-devrime! fiuna
güvenmeyin ki, içsavafl giderek daha keskin
biçimlere büründü¤ü için, kad›n da nerede
durdu¤u ve ne için savaflt›¤› konusunda kendi
kendine karar verecektir. E¤er siz
komünistler en genifl kad›n kitlelerinin
devrimci kampa kat›lmas›na çal›flmazsan›z, o
zaman burjuva partileri, kad›nlar›n karfl›-
devrim kamp›nda toplanmalar›n›
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sa¤layacaklar ve (reformistler, burjuva
feministleri) kad›nlar› devrim ve karfl›-devrim
aras›ndaki öyle bir s›n›r bölgesinde tutmaya
çal›flacaklard›r ki, bu, günümüzde karfl›-
devrimin ve burjuva toplumun en sa¤lam
korunma duvar›d›r.” (Clara Zetkin, Kad›n
Sorunu Üzerine, s.93)

Burjuva feministleri ve reformistler özel
mülkiyete dokunmadan sözümona ataerkilli¤e
“baflkald›r›rlar”! Sorunun kayna¤›na
yönelmedikleri için, çarp›k ve ikiyüzlü bir
durufllar› vard›r. Cinsel tacize ve tecavüze
karfl› güya mücadele ederler, ama gözalt›nda
tecavüze u¤rayan devrimci kad›nlar›n ad›n›
ya hiç a¤›zlar›na almazlar, ya da utangaçca...
Cinsel özgürlük ad›na, erke¤in yozlu¤una
karfl›l›k olarak kad›n›n da yozlaflmas›n›
savunurlar. Böyleleri için do¤um kontrol
haplar› kad›n›n özgürleflmesinin maddi
arac›d›r. Bir kad›n›n patron olmas›n› övünç
kayna¤› haline getirirler. Öyle ki Tansu
Çiller gibi kad›n neslinin yüzkaras› bir asalak
burjuvan›n baflbakan oluflunu kad›n›n
politikada yerini almas› ad›na, ayakta
alk›fllarlar. Ama ayn› kad›n›n baflbakanl›¤›
döneminde, onun hararetle savundu¤u kirli
savaflta tecavüze u¤rayan Kürt kad›nlar›n›
görmezden gelirler.

Öte yandan, burjuva ideolojilerini
elefltirmek ad›na, onlar›n sorun diye ortaya
koyduklar› fleyleri yok saymak ya da
küçümsemek de, tersinden bu ideolojilerin
güçlenmesine olanak sunmaktan baflka bir fley
de¤ildir. Cinsel taciz, tecavüz, kad›n
bedeninin istismar›, fuhufl, erke¤in yozlu¤u,
ev ifllerinin ve çocuk bak›m›n›n kad›n›n
omuzlar›na yük olarak kalmas›, bütün bunlar
kad›n›n, en baflta da emekçi kad›n›n yak›c›
sorunlar›d›r. Bu sorunlarla mücadele etmeden,
ne emekçi kad›nlar devrim saflar›na
kazan›labilir, ne de devrim sonras› sosyalist
infla baflar›yla gerçeklefltirilerek ataerkil
önyarg›lar› ve al›flkanl›klar› geride b›rakm›fl
yeni insan yarat›labilir. Kad›n›n cinsel
kimli¤inden kaynakl› sorunlar›n›n öne
ç›kar›ld›¤› koflullarda ise, emekçi kad›nlar›
politikaya (tabii ki devrimci politikaya)
katabilmek pek de olanakl› de¤ildir. “Ama
kad›nlar politikaya kat›lmadan y›¤›nlar
politikaya kat›lamaz.” (Lenin)

Kendi öncelikli sorunlar›ndan yakalanarak
politikaya çekilen emekçi kad›na flu net
olarak gösterilip, kavrat›lmal›d›r: “... proleter
kad›nlar erkek s›n›f ve kader yoldafllar› ile
birlikte, iki cinsin de tam ekonomik ve
düflünsel ba¤›ms›zl›¤›n› uygun sosyal
kurumlar arac›¤›yla olanakl› k›lan bir durum
yaratmak için, toplumun temelden de¤iflimi
için mücadeleyle yükümlüdürler.” (A. Bebel,
Kad›n ve Sosyalizm, s.41)

Demek oluyor ki, iflçi ve emekçi kad›nla
erke¤in s›n›fsal temelde birleflerek, özel
mülkiyet ve sömürüye dayal› kapitalist
düzene karfl› mücadelesi, kad›n›n tam
kurtuluflunun biricik gerçek yolu ve
olana¤›d›r.

“E¤er kad›n erkekle birlikte tam
toplumsal hak eflitli¤ine sahip olacaksa -ama
yaln›zca sab›rl› ka¤›t üzerindeki ölü yasa
metinlerinde de¤il, gerçek yaflamda ve
pratikte sahip olacaksa-, o da t›pk› erkek
gibi tam bir insan olarak özgürce geliflme ve
etkinlikte bulunma olana¤›na kavuflacaksa, flu
iki temel koflulun yerine gelmesi gerekir:
Üretim araçlar› üzerindeki özel mülkiyetin
kald›r›lmas› ve yerine toplumsal mülkiyetin
geçirilmesi; kad›n›n faaliyetinin, sömürünün
ve köleli¤in olmad›¤› bir düzende toplumsal
ürün üretimine sokulmas›...” (Clara Zetkin,
Kad›n Sorunu Üzerine, s.254)

Kad›n çal›flmas›n›n özgün

 yönleri ve gerekleri

‹flçi ve emekçi kad›nlar devrimin yedek
de¤il, asli güçleridir; devrimin baflar›s›n›n
biricik güvencesi olan iflçi s›n›f› ve
emekçilerin kad›n yar›s›d›r sözkonusu olan.
“Bütün kurtulufl hareketlerinin
deneyimlerinden biliyoruz ki, bir devrimin
baflar›s›, kad›nlar›n ona hangi ölçüde
kat›ld›¤›na ba¤l›d›r.” “Kad›nlar olmaks›z›n
hiçbir gerçek kitle hareketi olamaz.” (Lenin,
Kad›n Sorunu Üzerine, s.42 ve 319)

Bununla beraber, emekçi kad›n›nlar›
devrim saflar›na kazanabilmede avantajlar
kadar dezavantajlar da sözkonusudur. Emekçi
kad›n maruz kald›¤› çifte sömürüden dolay›
mücadeleye daha istekli at›lmas›na ve
at›ld›¤›nda da yi¤itçe ön saflarda
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çarp›flmas›na ra¤men, kad›n› kölelefltiren
gelenek ve ideolojilerin de yo¤un etkisi
alt›ndad›r. Bu yüzden emekçi kad›n› devrim
saflar›na katabilmek için daha özel bir
yaklafl›m ve buna uygun düflen bir çaba
içinde olmak gerekir. Komünist partileri
geçmiflten bugüne bunu gözeterek, özel
görevi en genifl emekçi kad›n kitlelerini
uyand›rmak, onlar› mücadeleye, giderek
partiye ve devrime kazanmak olan özel
çal›flma kollar›, komisyonlar› ya da komiteler
görevlendirmifllerdir. Bu örgütlenmeler, kad›n
kitlelerine onlar›n özgün konumunu gözeten
yol ve yöntemlerle, buna uygun düflen bir
propaganda-ajitasyon tarz›yla yaklaflmaya
çal›flm›fllar ve bu ölçüde baflar›l› olmufllard›r.

Kad›n iflçi ve emekçiyi devrim saflar›na
daha kolay kazanabilmek için ona durumunun
özgüllü¤ünü gözeterek özel bir biçimde
yaklaflmak gerekti¤i aç›kt›r. Bunun bir yönü
de, kad›n iflçilerin kendine özgü sorunlar› ve
buna uygun düflen istemlerdir. Bu durumu
gözeten TK‹P Program›, güncel taktik
politikan›n ilgi alan›na giren “Eme¤in
Korunmas›” bölümünde, kad›n iflçilere iliflkin
istemlere özel bir yer vermifltir:

“7) Kad›n iflçilerin kad›n, ana ve çocuk
sa¤l›¤›na zararl› ifllerde çal›flt›r›lmas› yasa¤›.
Do¤umdan önce ve sonra 3’er ayl›k ücretli
izin, t›bbi bak›m ve yard›m. Kad›nlar›n
çal›flt›¤› tüm iflyerlerinde krefl ve emzirme
odalar›.” (s.49)

“Eme¤in korunmas›” kapsam›ndaki bu
istemler, iflçi kad›n çal›flmas›n›n özgül
alan›na dahildir. Ayn› flekilde, “Eflit ifle eflit
ücret” istemi (“Eme¤in korunmas›”, 4.
madde), herkesten çok kad›nlar›, kad›n
iflçileri ilgilendirmektedir. Ayn› fley, “Her
türlü fazla mesainin yasaklanmas›” istemi
için de geçerlidir (“Eme¤in korunmas›”, 5.
madde). Fazla mesainin ac›s›n› bütün bir iflçi
s›n›f› çekmektedir, ama bunun kad›n iflçilere
etkisi daha da a¤›rd›r. Hele de tekstil ve
konfeksiyon gibi a¤›rl›kla kad›n iflçi
çal›flt›ran ve sürekli uzun mesailer uygulanan
bir iflkolunda. “Acil demokratik ve sosyal
istemler” bölümünde yer alan temel
istemlerden biri olan, “Toplumsal hayat›n
tüm alanlar›nda kad›n-erkek eflitli¤i” istemi
ise, iflçi-emekçi kad›ndan öteye genel olarak

kad›nlar› ilgilendiren temel demokratik
istemlerden biridir.

Kad›n olmadan devrim olmaz!

Devrim olmadan kad›n kurtulmaz!

“Kad›n olmadan devrim olmaz!” slogan›n›
sahiplenmeyen devrimci anlay›fl yok gibidir.
Buna ra¤men, emekçi kad›n genellikle senede
bir gün, 8 Mart’tan 8 Mart’a, devrimci
yay›nlarda yer al›r. Bir de UNFA’n›n rapor
sunmas› üzerine ya da 17 Ekim’de biten
yürüyüfl benzeri eylemlerde...

Bu rahats›z edici gerçe¤in ›fl›¤›nda
bak›ld›¤›nda, emekçi kad›n›n devrim
saflar›nda örgütlenememesi de anlafl›l›r
oluyor. Bunu aç›k yüreklilikle görmek,
dillendirmek ve en önemlisi de üzerine
gitmek gerekir. Partimizin geleneksel soldan
kopuflu, farkl›l›¤› bu alanda da kendini
göstermelidir. Programatik düzeyde bu
farkl›l›k ortaya konulmufl durumdad›r. Bunu
hayat›n ve mücadelenin içinde ete-kemi¤e
büründürme görevi ise tüm partililerin,
özellikle de bu konuda zaaf içinde olduklar›
tart›flmas›z olan erkek partililerin
omuzlar›ndad›r.

Son söz yerine bir kez daha yineliyoruz:
Kad›n olmadan devrim olmaz! Devrim
olmadan kad›n kurtulmaz!

14  EK‹M  Sayı: 221



8 Mart’›n ard›ndan...
S›n›f hareketinin geliflimi ve seyri

aç›s›ndan Mart-May›s döneminin ayr› bir
önemi vard›r. Sürekli bir sald›r›n›n hedefi
olan iflçi ve emekçi kitleler, bahar
eylemlerindeki tutumlar›yla sald›r›lara karfl›
gösterecekleri tepkinin ilk ip uçlar›n›
verdiler.

2001 bahar›na geçmifl y›llardan çok daha
yo¤un ve kapsaml› bir sald›r›lar zinciriyle
girdik. ‹MF-TÜS‹AD program›n›n çökmesiyle
derinleflen kriz, emekçilerin s›rt›na yeni
yükler bindirdi. %40’lara varan devalüasyon
ve hemen ard›ndan gelen zamlar yo¤un iflten
atmalarla birleflti. 19 Aral›k katliam›yla daha
da yo¤unlaflan devlet terörü bu tabloyu
tamaml›yor.

Zindanlarda süren direnifl bahar dönemini
kazanman›n yolunun nereden geçti¤ini
göstermektedir. ‹lerici-devrimci güçlerin bu
bilinçle sürece yüklenmeleri, iflçi s›n›f› ve
emekçi kitlelerdeki mücadele potansiyelini
aç›¤a ç›karmalar› gerekmektedir. Ancak, 8
Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü’yle
bafllayan bahar sürecinin bu ilk eyleminde
olanaklar›n yeterince de¤erlendirilemedi¤i
aç›¤a ç›km›flt›r. 8 Mart’›n s›n›fsal içeri¤ini
boflalt›p kad›nlar› bir bütün olarak öne
ç›karma e¤ilimi, eylem alan›nda belli bir
karfl›l›k bulabilmifltir. Alana damgas›n› vuran,
esas olarak kad›nlardan oluflan kortejler
olmufltur.

Devrimci tutsaklar›n Ölüm Orucu
direniflinin beflinci ay›nda gerçekleflen 8 Mart
eylemine, devrimci çevrelerin nicel olmasa da
nitel olarak a¤›rl›klar›n› koymalar› beklenirdi.
Tutsak yak›nlar›yla birlikte eylemde ortak bir
durufl sergilenebilseydi, alandaki atmosferi
de¤ifltirmek mümkün olabilirdi. Ancak,
komünistler de dahil devrimci çevrelerin
s›n›rl› kat›l›m›, kendi içlerinde belli bir
coflkuyla hareket etseler de, bunun
bulunduklar› kortejlerle s›n›rl› kalmas›na yol
açt›. Komünistlerin alanda tutsak yak›nlar›yla
beraber olmalar› ve düzenleme komitesinin
erkekleri uzaklaflt›rma çabalar›n›n bofla
ç›kar›lmas›, s›n›rl› kalsa da olumlu bir etki
yaratt›.

Eyleme en yüksek kat›l›m› HADEP
sa¤lad›. HADEP korteji, kat›l›mc›lar›n
yaklafl›k yar›s›n› oluflturuyordu. Erkekler
kad›n kortejlerinin arkas›nda yer ald›lar ve
alanda da ayr› ayr› durdular. HADEP
binlerce Kürt emekçi kad›n›n› alana tafl›d›,
ancak a¤›rl›¤›n› gençlerin oluflturdu¤u bu
emekçi kitle teslimiyet çizgisinin alana
tafl›nmas›n›n bir arac› olarak kullan›ld›.
Tafl›nan dövizler ve at›lan sloganlar,
istisnalar d›fl›nda Öcalan’› destekleyen
sloganlar oldu.

19 Aral›k’tan sonra estirilen devlet
terörüyle sinip suskunlu¤a gömülen
reformistler ise 8 Mart’ta da pek bir varl›k
göstermediler.

‹flçi ve emekçilerinin yo¤un sald›r›lara
maruz kalmalar›na ve tabanda mücadele etme
iste¤ine ra¤men, sendikalar eyleme
kat›lmad›lar. Krizin faturas›n›n alabildi¤ine
a¤›rlaflt›¤› bir dönemde sendika
bürokratlar›n›n bu tutumu, “her taraf› miting
alan›na çevirece¤iz” türünden aç›klamalar›n
samimiyetsizli¤ini bir kez daha gösterdi.

KESK’in de tutumu çok farkl› de¤ildi.
Kamu emekçilerine %10 zam dayat›lm›fl,
onbinlerce emekçi hakk›nda soruflturma
aç›lm›fl ve öncü kamu emekçileri sürgün
sald›r›lar›na maruz kalm›flken, yaln›zca
KESK’li kad›nlar sembolik bir kat›l›mla
alanda yer ald›lar.

Estirilen teröre ra¤men onbin civar›nda
emekçinin alanlara ç›kmas›, kitlelerdeki
mücadele iste¤inin bir d›fla vurumudur. Yine
de proleter kad›nlar›n ölümüne direniflinin
sembolü olan bu günde, proletarya alanlarda
de¤ildi. Bu durum ne s›n›f›n güçsüzlü¤ünden
ne de mücadele etme isteksizli¤inden
kaynaklan›yor. En önemli sorun
örgütsüzlüktür.

Faflist devlet terörü eflli¤inde yürütülen
‹MF-TÜS‹AD patentli sald›r›n›n kimi
hedefledi¤i iflçi ve emekçiler taraf›ndan
bilinmektedir. Temel sorun bu sald›r›lar›
püskürtmenin araç ve yöntemlerini aç›¤a
ç›kartmak, emekçileri bu bilinçle örgütleyip
mücadeleye seferber edebilmektir.

Mart  2001  EK‹M  15



Parti çizgisini ancak donan›ml›
kadrolar hayata geçirebilir

Partimizin, 150 y›ll›k enternasyonal
proleter mücadelenin deneyim ve
birikiminden süzüp ç›kararak formüle etti¤i
ve dostun düflman›n önünde bir bayrak gibi
dalgaland›rd›¤› program›, bu program›n
sa¤lad›¤› aç›kl›k ve iddiaya dayal› bir politik
çizgisi vard›r. Bu düzey yakaland›ktan
sonraki halka, bu çizgiyi s›n›f ve emekçi
kitlelerle buluflturarak hayata geçirebilmektir.
Aç›kt›r ki, parti çizgisine maddi-toplumsal
zeminiyle buluflturmak, bu çizgiyi kavrayan
kadrolarla mümkündür.

Çok yönlü kesintisiz e¤itim

Parti militan› komünistler de dahil olmak
üzere, toplum bireyleri egemen resmi ideoloji
ve kültüre dayal› bir e¤itim sürecinden
geçirilirler. Aile, okul gibi düzenin sosyo-
kültürel yeniden üretiminin temel
kurumlar›n›n tezgah›ndan geçen bireyler
egemen s›n›flar›n beklentilerine uygun bir
flekilde yetifltirilmeye çal›fl›l›r. Kapitalist
s›n›flar›n ayr›cal›klar›na dayal› ekonomik-
sosyal iliflkiler meflrulaflt›r›lmaya, tek seçim
olarak sunulmaya çal›fl›l›r. Sald›r›n›n boyutu
bu kurumlarla s›n›rl› kalmaz. Sermaye
medyas›, toplumun ezici ço¤unlu¤una
ulaflabilme imkanlar› sayesinde, gerçekleri
çarp›tma, yan›lsama ve yalan kampanyas›nda
etkin ve kirli bir rol oynar. Bunlara müzik,
spor, sinema vb. araçlar› da eklemek gerekir.
Ailede, okulda, üretim-hizmet birimlerinde ve
sosyal ortamlarda bu seferberlik devam eder.
Egemen sistemin kurumlar› bu ifli planl› ve
programl› bir tarzda yaparken, resmi
ideolojiyle zehirlenmifl birey ya da
topluluklar nesnel olarak bu sürecin birer
parças› haline gelirler.

Ekonomik, sosyal, siyasal, psikolojik vb.
tüm sald›r›lara ra¤men, varolan maddi-sosyal
çeliflkiler ve s›n›flararas› ç›kar çat›flmalar›,
sürekli olarak düzene muhalif güçleri yeniden
üretir. Sosyo-kültürel yeniden üretim için

harcanan tüm çabalara ra¤men, ekonomik
yeniden üretim temeli üzerinde ortaya ç›kan
çeliflkiler ve s›n›f çat›flmalar› bu çabalar›n
baflar›ya ulaflmas›n› (yani sisteme muhalif
güçleri tasfiye etme planlar›n›) engeller. Bu
nedenle, ayn› zamanda sermayenin militer
güçleri devreye sokulur ve hedefe ulaflmak
için yo¤un bir fiziki fliddete baflvurulur.

Böylece e¤itim ve fliddetle düzene uygun
kafalar yaratma ve bunun d›fl›na taflanlar›
zorbal›kla ›slah etme sald›r›lar› paralel bir
flekilde devam eder. Bu ba¤lamda, bu çok
yönlü sald›r›y› püskürtmek ve karfl› sald›r›ya
geçmek; tarihsel geliflim sürecinden insanl›¤›n
önünde bir ayak ba¤›na dönüflen kapitalizmi
bilimsel olarak mahkum etmeyi, y›k›l›fl›n›n
kaç›n›lmazl›¤›n› ve tek gerçek alternatifin
sosyalizm oldu¤u gerçe¤ini kavramakla
mümkün olabilir. Bu gerçe¤i kavramak,
sürekli canl› tutmak, kesintisiz bir çaba
gerektirir. S›n›f savafllar› tarihi boyunca
yarat›lan teorik, ideolojik, politik, kültürel,
sanatsal vb. gibi birikim ve de¤erlerden
mücadelenin güncel ihtiyaçlar›n› gözeterek
yararlanmay› zorunlu k›lar.

Marksizm-Leninizm kavranmadan

 parti çizgisi kavranamaz

Partimiz kadrolar›n› çok yönlü bir
e¤itime tabi tutarak parti çizgisini kavratmay›
önüne hedef olarak koymufltur. Ancak bu,
belirleyici olan›n parti birikim ve
kadrolar›n›n gösterece¤i titizlik, harcayaca¤›
çaba oldu¤u gerçe¤ini de¤ifltirmez. Parti ön
aç›p yönlendirir. Aç›lan yolda ilerlemek ise
kadrolar›n harcayaca¤› eme¤e ba¤l› olacakt›r.
Bunun kavranmas›n›n devrimciler aç›s›ndan
bir zorlu¤u yoktur. Zira bir devrimci, hele de
bir komünist, kime karfl› savaflt›¤›n›, ne için
savaflt›¤›n› bilmekle ve bu savafl›n nas›l
zafere ulaflabilece¤i konusunda belli bir
aç›kl›¤a sahip olmakla yükümlüdür. Bu
konulardaki giderilmeye çal›fl›lmayan her
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mu¤lakl›k, düzen sald›r›lar› karfl›s›nda bir
zay›fl›¤a dönüflme riski tafl›yacakt›r.

Bilimsel sosyalizm, toplumlar tarihinin
tahlili ve bu tahlil üzerinde yükselen
kapitalist toplumun genel çerçevede elefltirilip
mahkum edilmesi gibi temel tarihsel olgular›
kapsamaktad›r. Parti çizgisi, bu bilimsel
yöntem ›fl›¤›nda Türkiye kapitalizminin tahlili
ve bu maddi somut toplumsal temellerin
›fl›¤›nda formüle edilmifltir. Buradan do¤acak
mant›ksal sonuç, parti çizgisini tüm
yönleriyle kavrama, içsellefltirme süreci ancak
bilimsel sosyalist bir temel üzerinde infla
edilebilir. Bu kavray›fl elbette prati¤in
ihtiyaçlar›n› gözeten bir tarzda olmak
durumundad›r. Nas›l ki beyinden yoksun bir
yürek kavgay› sonuca ulaflt›ram›yorsa,
yürekten yoksun bir beyin de ayn› flekilde
bir sonuca ulaflamaz.

Parti program›n›n ancak sa¤lam bir teorik

temel üzerinde kavranabildi¤i ölçüde strateji
ve taktik konusunda aç›kl›k ve prati¤e
uygulamada kararl›l›k mümkün olabilir. Aksi
durumda „Teori kavranmad›kça program
kavranm›yor. Program kavranmad›kça strateji
kavranm›yor. Strateji kavranmad›kça taktik
kavranm›yor. Taktik kavranmad›kça pratik
kavranm›yor. Pratik kavranmad›kça gerisin
geri bunlar›n hiçbiri kavranm›yor.“ (Ekim,
say›: 206, s.16)

Bütünsel bir kavray›fl teorik, ideolojik,
politik, taktik, pratik ve örgütsel alanlar›
kapsar. Bu alanlarda birbirini pekifltiren,
güçlendiren bir e¤itimle donanan kadrolar,
düflman sald›r›lar› karfl›s›nda sa¤lam bir
durufl sergileyebilece¤i gibi, parti çizgisini
yaflama geçirmede de tavizsiz olacakt›r.
Böyle bir donan›ma ulaflmak her partilinin
hedefi olmal›d›r.

M. Da¤l›

Pratik faaliyetlerden alanlara 8 Mart...
8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü’ne kendi alan›m›zdan haz›rl›klar›m›z› yaparak, pratik

materyallerimizle müdahalede bulunduk. Bu y›lki 8 Mart’›n Ölüm Orucu direniflinin beflinci
ay›na denk gelmesinden dolay› bizim için ayr› bir anlam› vard›.

‹lk olarak haz›rlad›¤›m›z binlerce kuflu merkezi yerlere hedefli ve planl› bir flekilde yapt›k.
Kufllar›m›z›n fliarlar›, 8 Mart’›n yan›s›ra Ölüm Oruçlar›n› ve hücrelerdeki direnifli
vurguluyordu. Kufllamalar›m›z› Kad›köy’ün merkezinde, 1 May›s Mahallesi’nde, Gülsuyu
Mahallesi’nde, Befliktafl’ta ve Mecidiyeköy’de yapt›k. Mecidiyeköy’de o gün Galatasaray-
Milan maç›n›n olmas›ndan dolay›, Ali SamiYen Stad›’n›n önü büyük bir kalabal›¤a sahneydi.
Tam merkezde binlerce kifli maç için beklerken, kufllar›m›z› kitlenin üzerine b›rakt›k.

8 Mart’a yönelik pratik faaliyetimiz yaz›lama ile devam etti. “Yaflas›n 8 Mart Dünya
Emekçi Kad›nlar Günü!” TK‹P imzal› dev yaz›m›z› E-5’ten 1. köprüye giden yoldaki köprü
aya¤›na yazd›k. E-5 üzerindeki Pendik-Kartal yan yoldaki bir fabrikan›n duvar›n› ise “Cinsel,
s›n›fsal, ulusal sömürüye son!/TK‹P” fliar› süslüyordu. Yine E-5 güzergah›na, Gümüflsuyu
mevkiinde bulunan Toyota-Sa fabrikas› duvar›na “Kapitalizm sömürüdür, vahflettir, yaland›r,
taland›r, sefaletti! Kurtulufl sosyalizmdir!/TK‹P” imzal› dev yaz›m›z› yazd›k.

8 Mart günü fiiflli’deki mitinge kat›l›m için kufllar›m›z› alarak yola ç›kt›k. Mitinge
müdahalemiz TK‹P imzal› kufllar›m›z ve sloganlar›m›zla olacakt›. fiiflli ve çevresindeki yo¤un
güvenlik önlemleri, kuflatma ve aramalar kufllar›m›z› alana sokmam›za engel olamad›.
Kufllar›m›zdan bir k›sm›n› Ça¤layan yönü giriflindeki polis noktas›ndan önce kitlenin içine
girerek b›rakt›k. Rüzgar›n da etkisiyle kufllar›m›z polis barikat›n› aflarak alana girdi. Di¤er
kufllar›m›z› ise arama noktas›ndan geçtikten sonra yürüyüfl s›ras›nda kulland›k.

Kortejlere da¤›larak sloganlar›m›zla müdahalede bulunduk. A¤›rl›kl› olarak Ölüm Orucu
direnifli ve hücre tipi cezaevleri ile ilgili sloganlar› att›k ve yerald›¤›m›z kortejlere att›rd›k.
Miting boyunca müdahalemizi sürdürdük.

Önümüzde bahar eylemlilikleri süreci var. Daha büyük bir enerjiyle sar›lmam›z gereken 1
May›s çal›flmam›z var. 1 May›s’a etkin bir müdahale için parti faaliyetimiz artan yo¤unluk
ve süreklilikle devam edecek.

‹stanbul Anadolu yakas›ndan komünistler

Mart  2001  EK‹M  17



Zindan direnifli sürecinde ‹zmir
ve faaliyetlerimiz

Sermaye devletinin hücre
sald›r›s› di¤er illerde oldu¤u
gibi ‹zmir’de de tepkiyle
karfl›land›. Devrimci güçlerin
yan›s›ra ilerici sendikac›lar,
yasal sol partiler ve
demokratik kitle
örgütlerinden oluflan
muhalefet, bir noktadan sonra
‹zmir Hücre Karfl›t› Platform
etraf›nda örgütlendi.
Geçti¤imiz y›l›n Haziran
ay›nda oluflan bu platform,
sokaklara ç›karak, bildiri
da¤›t›m› yaparak, panel,
seminer, anma, açl›k grevi
vb. örgütleyerek, hücre
sald›r›s›n› ‹zmir’deki
emekçilerin gündemine
sokmaya çal›flt›. Parçal›
muhalefetin örgütlenmesinde,
Ulucanlar, Burdur ve
Bergama cezaevlerindeki
sald›r›lar çerçevesinde
kamuoyu oluflturmak da belli
bir rol oynad›.

SAG ve ÖO direnifliyle
birlikte, hücre karfl›t› güçler
daha da ço¤almaya ve
etkinleflmeye, s›k s›k yap›lan
bas›n aç›klamas› eylemlerine
kat›l›mda belirgin bir art›fl
olmaya bafllad›. Tutsak
ailelerinin bafllatt›¤› açl›k
grevleri ve imza
kampanyalar› da yerel
gündemde önemli bir yer
tutuyordu. Direnifl ellili
günlere yaklaflt›¤›nda,
neredeyse hergün bas›n
aç›klamalar› ve protestolar
yap›lmaya baflland›. Ne var
ki bu geliflme, genelde de

yafland›¤› gibi, Çevik Polis
otobüsünün taranmas› ve
toplumun terörize edilmesinin
ard›ndan h›z ve güç kaybetti.
Bafllat›lan karfl› sald›r› ve
estirilen sistematik terör
‹zmir’de de etkili oldu.
Direniflin 56. gününde
bafllayan oturma eylemleri de
bu atmosferde etkisini
yitirmeye bafllad›.

‹zmir, di¤er illere göre
(bas›n aç›klamalar› d›fl›nda)
katliam› sessiz karfl›lad›.
Bunun bir nedeni sürecin
gerektirdi¤i inisiyatifi ve
cesareti gösterememekse,
di¤er nedeni de devletin
katliamla birlikte d›flar›da
uygulad›¤› gözalt› terörü idi.
Katliam sabah› ev
bask›nlar›yla bafllayan bu
faflist terör ortam›, birçok
parti ve derne¤in bas›larak
çok say›da insan›n gözalt›na
al›nmas›yla sürdü. Ege
Üniversitesi ve Menemen-
Asarl›k örneklerinde oldu¤u
gibi, vahflice sald›ran polis
onlarca kifliyi tutuklayarak
genel kitleye de mesaj›n›
vermifl oldu. Zira bu mesaj›
katliamdan önce baz›
reformist partiler fazlas›yla
alm›fl, baz›lar› bunu merkezi
olarak soka¤a ç›kmama
karar›na vard›rm›fllard›. Polis
terörü ayn› zamanda bu
pratik sonucun bilinciyle
estiriliyordu. Reformistlerin
eylemden kaç›fl›, karfl›-
devrimi bir kere daha terörle
sonuç alabilece¤i konusunda

cesaretlendirmifl ve
pervas›zlaflt›rm›flt›.

Denebilir ki, katliam›
izleyen sistematik bask› ve
terör en etkili sonuçlar›n›
‹zmir’de verdi. Bu neden
böyle oldu, ‹zmir’de süreç
neden böyle zay›f yafland›?
‹zmir’deki hücre karfl›t›
faaliyetlerin bugüne kadarki
en temel zay›fl›¤›, emekçi
kitlelerden destek
alamamas›d›r. ‹stanbul ve
Ankara yerelinde (semtlerde)
örgütlenen hücre karfl›t›
platformlar, ‹zmir’de zemini
olmas›na ra¤men hayata
geçirilememifltir. Baflta
Kadifekale, Buca, Çi¤li,
Yamanlar, Asarl›k gibi
semtlerde çok say›da tutsak
ailesi bulunuyor. Devrimci
hareketin bu semtlerde
taraftar ve okur çevreleri var.
Fakat sorun iliflki olup
olmamas›ndan öte,
bak›flaç›s›nda yat›yor.

Sorunun di¤er yan›, bu
platformlar›n alt›na imza atan
reformist sol partilerin
tutumlar›. Örne¤in Çi¤li’de
EMEP, ÖDP, HADEP ve S‹P
ortak bir bildiri metni
ç›kararak bas›n aç›klamas›
yapma karar› ald›lar. Bir gün
öncesinde eyleme ça¤r›
yapmalar›na ra¤men 200’e
yak›n kifli kat›ld›. Bas›n
aç›klamas›n›n arad›ndan polis
il binalar›n› basarak
soruflturma açt›. S‹P, ÖDP ve
HADEP eylemi ve imzalar›n›
kabul etmediler.
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Devrimci hareketin bu

süreçteki durumu

‹zmir’de örgütlü varl›¤›
bulunan devrimci gruplar,
direnifl süreci boyunca
kitlelerin bilincine seslenen
bir faaliyet yürütemediler. Bu
durum salt sahip olduklar›
güç ve imkanlarla ilgili
de¤il, daha önemlisi,
perspektif ve döneme karfl›
duruflla ilgili bir sorundur.
Kültür merkezlerine, okul
duvarlar›na ve bürolara
kapat›lan bir devrimci
faaliyetin kitlelerle
buluflamamas› son derece
anlafl›l›rd›r. Devletin belli bir
denetim kurdu¤u, üstünlü¤ü
ele ald›¤› ve bunu
derinlefltirerek sürdürmeye
çal›flt›¤› bir dönemde, iflçi
s›n›f› ve emekçi kitleleri
bilinçlendirme, devrimci
eylemini yükseltme d›fl›nda
bir çözüm yolu yoktur.
Yap›lan bas›n aç›klamalar›na
belli bir kitleyi tafl›yabilen
devrimci gruplar ve reformist
partiler, emekçi semtlerinde
platform oluflturmaya ve
kitlelere seslenen bir faaliyeti
örgütlemeye
yönelmemifllerdir. Bu
sorgulanmas› gereken bir
durumdur.

Biz komünistler, sürecin
bafl›ndan itibaren, zindanlara
dönük sald›r›n›n öncekilere
k›yasla çok daha ac›mas›z ve
kapsaml› oldu¤unun, buna
karfl› devrimci direniflin de
daha zorlu ve uzun
sürece¤inin fark›ndayd›k.
Hücrelere kapat›lmak
istenenin devrim, sosyalizm
ve s›n›fs›z-sömürüsüz bir
dünya umudu oldu¤u,
devrimcilerin çelikten

iradeleriyle buna karfl› ne
pahas›na olursa olsun
direnecekleri, bu direnifle
deste¤in bir vicdani
duyarl›l›k meselesi de¤il
s›n›f›n davas› ve gelecek
kavgas› sorunu oldu¤u
bak›flaç›s›yla sürece yaklaflt›k.
‹limizdeki devrimci önderlik
bofllu¤unu doldurmaya
çal›flan, tüm emekçi
semtlerine ulaflan, kitlelerin
bilincine seslenen bir faaliyet
yürütmekti öncelikli
hedefimiz.

Bu hedef do¤rultusunda
genel propaganda-ajitasyon
faaliyetimizi bölge fark›
gözetmeksizin sürdürdük. En
ifllek cadde ve bölgeleri
(Çankaya, Konak, Kemer),
insanlar›n yo¤un olarak
kulland›klar› noktalar›
(Menemen, Çi¤li, Kalender,
Bornova, Özkanlar, Tepecik
gibi), iflçi güzergahlar›n› pul,
kufl ve afifllerimizle donatt›k.
Faaliyetimizi düzenli
götürdü¤ümüz semtlerin
yan›s›ra, daha önceden
faaliyet tafl›mad›¤›m›z yerlere
de ulaflmaya çal›flt›k.
Direniflin ellinci günlerine
do¤ru bir bildiri kaleme
alarak emekçi semtlerine
da¤›t›m›n› örgütledik
(Asarl›k, Alia¤a, Çi¤li
Organize girifli ve Güzeltepe,
Yamanlar). Ulucanlar anmas›
süreciyle birlikte bu
dönemde: 600 kadar afifl, bir
o kadar pul, 7000 kadar kufl
kulland›k. Bu süreçte aç›k
alandaki yoldafllar›n
yürüttükleri faaliyetler, tutsak
ailelerinin bildirileri ile
ÖDP’nin imza kampanyas›
eflli¤inde da¤›tt›¤› bildiri
d›fl›nda, pratik faaliyetle
karfl›laflmad›k. Yürüttü¤ümüz

faaliyetlere çevremizdeki iflçi
iliflkilerimiz de destek
verdiler.

Bas›n aç›klamalar›na
çevremizdeki güçleri
tafl›maya çal›flt›k ve s›n›rl› da
olsa belli güçleri katmay›
baflarabildik. Bulundu¤umuz
alanlarda di¤er devrimci
gruplar›n sempatizanlar› ve
iflçi iliflkilerimizle tart›flarak,
sürecin yak›c› ihtiyaçlar›na
iflaret ederek, baz› semtlerde
(Menemen, Çi¤li, Yamanlar
ve Buca) platform oluflturma,
hiç de¤ilse kitle eylemlerine
güç katma plan›nda
giriflimlerimiz oldu. Ancak
ço¤u bofla ç›kar›ld›.

Bu yo¤un pratik çal›flma
içerisinde güç kapt›rmamam›z
bizim için bir baflar›d›r.
Sald›r›lar›n artt›¤›, devletin
sürekli operasyonlar
düzenledi¤i bir süreçte
örgütsel güvenlik
konusundaki titizli¤in tafl›d›¤›
önemin bilincindeyiz.
Örgütsel güvenli¤in
gereklerine uygun bir
biçimde faaliyetimiz
kesintisiz devam edecektir.

‹zmir'den komünistler
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Partimizin tüzü¤ü üzerine/7

Merkez Komitesi (MK)
(lll. Bölüm/7. madde)

H. F›rat

“Partinin Temel Organlar›” bafll›kl› III.
Bölümde, “Parti Kongresi” maddesini
“Merkez Komitesi” maddesi izliyor. Bu
tüzü¤ün 7. ana maddesi oluyor ve bütünlü¤ü
içinde flöyle:

“7) Merkez Komitesi (MK):
a) Merkez Komitesi, iki kongre aras›

dönemde partinin en yüksek organ›d›r. Parti
program›, tüzü¤ü ve kongrece saptanm›fl
genel çizgi çerçevesinde, partinin tüm
faaliyetlerine önderlik eder. Partinin merkezi
yay›n organlar›n› ve örgütsel-pratik
çal›flmas›n› yönetir. Partinin güç ve
olanaklar›n›n da¤›l›m›n› yapar. Çeflitli parti
organlar› kurar ya da gerekti¤inde görevden
al›r.

b) Kendi iç örgütlenmesini ve çal›flma
düzenini saptamak, MK’n›n kendi yetkisi
dahilindedir. MK genel toplant›s› en az 6
ayda bir yap›l›r. MK yedek üyeleri bu
toplant›lara oy hakk› olmaks›z›n kat›l›rlar.
MK, her tam üyeli toplant›n›n ard›ndan
kendi faaliyeti, partinin genel durumu, yeni
hedef ve yönelimleri hakk›nda partiye yaz›l›
bir de¤erlendirme sunar.

c) MK üye kayb› durumunda do¤an
bofllu¤u yeni üyelerle giderebilir. MK’ya
yeni üyelerin al›nmas› için üçte iki oy
ço¤unlu¤u gereklidir.

d) Bir MK üyesinin görevden al›nmas›
ancak yedek üyelerin de haz›r bulundu¤u
tam üyeli bir MK toplant›s›nda ve tüm
kat›l›mc›lar›n üçte iki oy ço¤unlu¤uyla
olanakl›d›r.

e) MK kongrede oy sahibi üç delege
taraf›ndan temsil edilir. Yedek MK üyeleri
seçimlere kendi yerel çal›flma alanlar›nda
kat›l›rlar. MK, parti kongresine oy hakk›
olmayan misafir delegeler ça¤›rabilir.

f) ‹ki kongre aras› dönemde yerel ya da
ulusal düzeyde çeflitli türden parti

konferanslar› toplamak, MK’n›n yetkisi
dahilindedir. MK konferanslara delege
toplama fleklini kendi saptar. Ulusal
düzeydeki konferanslar›n kararlar›, ancak
MK taraf›ndan onayland›¤› takdirde
yürürlü¤e girer ve tüm partiyi ba¤lar.”

“‹ki kongre aras› dönemde partinin

 en yüksek organ›”

Burada en önemli hüküm do¤al olarak
MK’n›n yetki, görev ve sorumluluklar›n›
tan›mlayan a fl›kk›d›r:

“a) Merkez Komitesi, iki kongre aras›
dönemde partinin en yüksek organ›d›r. Parti
program›, tüzü¤ü ve kongrece saptanm›fl
genel çizgi çerçevesinde, partinin tüm
faaliyetlerine önderlik eder. Partinin merkezi
yay›n organlar›n› ve örgütsel-pratik
çal›flmas›n› yönetir. Partinin güç ve
olanaklar›n›n da¤›l›m›n› yapar. Çeflitli parti
organlar› kurar ya da gerekti¤inde görevden
al›r.”

Bu tan›m ve belirlemeler kendi içinde
yeterince aç›k, ya da öyle görünüyorlar.
Fakat buna aldanmamak gerekir. Sorun e¤er
tüm aç›kl›¤› ile kavranmaz ve özümsenmezse,
dahas› parti yaflam›nda gittikçe yerleflip
kökleflen sa¤lam gelenekler yarat›lamazsa, bu
fazlas›yla aç›k gibi görünen konuda çeflitli
s›k›nt›lar, ciddi zaaflar ve bozulmalar, keyfi
ve bürokratik al›flkanl›k ve uygulamalar
yaflanabildi¤ini deneyimler göstermektedir.
Bizzat bizim kendi deneyimlerimiz bu alanda
ilk bak›flta anlafl›lmaz görünen büyük
s›k›nt›lar yaflanabildi¤ini göstermifltir.

Parti kongresinin parti yaflam›ndaki yeri
ve ifllevine iliflkin olarak daha önce üzerinde
durulan temel önemde noktalar gözününde
bulundurulmak kayd›yla, Merkez
Komitesi’nin partinin en temel ve belirleyici
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organ› oldu¤unu söyleyebiliriz. Herfley bir
yana, sözkonusu olan partinin önderlik
organ›d›r ve partide önderlik belirleyici
önemde bir konum ve ifllevdir. Partiye
baflar›l› bir biçimde önderlik edilemezse,
partinin de s›n›fa, emekçilere ve genel olarak
devrimci mücadeleye önderli¤i zaten peflinen
zaafa ve sonuçta baflar›s›zl›¤a u¤rar.

Parti için hayati önemdeki önderlik
sorumlulu¤u, beraberinde Merkez Komitesi’ni
buna uygun düflen yetkilerle donatmay› da
getirmifltir. Devrimci partilerde Merkez
Komitesi’nin yetkileri çok genifltir ve illegal
konumlanman›n getirdi¤i zorunluluklar bu
yetkileri daha da ço¤alt›r. Bu denli genifl
yetkilerle donat›lm›fl bir Merkez Komitesi
e¤er önderlik sorumlu¤unu baflar›yla yerine
getirirse, bu parti için de büyük bir güç ve
baflar› kayna¤› olur. Tersi durumda ise,
partide önderlik fonksiyonu felce u¤rayaca¤›
gibi, Merkez Komitesi’ne tan›nm›fl genifl
yetkilerin keyfi ve bürokratça kullan›lmas›
kaç›n›lmaz olur. Partinin önünü açmas› ve
onu baflar›yla yönetmesi gereken bir organ
tersine onun önünü t›kar, partinin önünde bir
engel haline gelir ve afl›lamazsa e¤er, partiyi
kaç›n›lmaz bir biçimde gerilemeye ve giderek
y›k›ma götürür.

Görev ve sorumluklar›n› baflar›yla yerine
getiren bir Merkez Komitesi, bir parti için en
temel üstünlük say›lmal›d›r. Böyle bir
Merkez Komitesi, salt tüzüksel anlamda de¤il
fakat kelimenin tam siyasal anlam›nda gerçek
bir önderlik organ›d›r. Böyle bir önderlik
organ›, tüzü¤ün kendisine tan›d›¤› genifl
yetkilerin yan›s›ra, partide hakedilmifl büyük
bir güvene, onun sa¤lad›¤› bir manevi
otoriteye ve yapt›r›m gücüne de sahip olur
ki, bundan en büyük kazan›m› da yine
partinin kendisi elde eder.

“Parti program›, tüzü¤ü ve kongrece

 saptanm›fl genel çizgi çerçevesinde...”

Kuflkusuz devrimci bir partide ve
dolay›s›yla partimizde, Merkez Komitesi için
tan›mlanan önderlik fonksiyonu ve buna ba¤l›
olarak tan›nan yetkiler hiç de kurals›z ya da
s›n›rs›z de¤ildir. Partinin program›, tüzü¤ü ve
kongrece belirlenmifl temel ve taktik

politikalar› bu konuda ba¤lay›c› bir çerçeve
oluflturmaktad›r. Bunun d›fl›na taflan bir
Merkez Komitesi, böylece partideki meflru
konumunun da d›fl›na taflm›fl olur ve bu
partiyi kargaflaya ve zaaf sürükler.

Bizzat parti tüzü¤ümüzde, Merkez
Komitesi’ne yüklenen sorumluluklar ve
tan›nm›fl yetkiler, bunun s›n›rlar› ve

çerçevesi ile birlikte, adeta içiçe sunulur.
Dikkat ediniz, bu soruna iliflkin a fl›kk›n›n
ikinci cümlesinde aynen flunlar söylenir:
“Parti program›, tüzü¤ü ve kongrece
saptanm›fl genel çizgi çerçevesinde, partinin
tüm faaliyetlerine önderlik eder.”

“Parti program›, tüzü¤ü ve kongrece
saptanm›fl genel çizgi çerçevesi”, burada
Merkez Komitesi için ba¤lay›c› bir hareket
alan› tan›mlamaktad›r. Bunu çi¤neyen bir
Merkez Komitesi, böylece kendi meflruiyetini
çi¤niyor, tart›flmal› hale getiriyor demektir.
Elbette bu çok genel bir çerçevedir; burada,
olaylar›n getirece¤i karmafl›k durumlar ve
sorunlar karfl›s›nda partiye baflar›l› bir
önderlik için Merkez Komitesi’nin çok genifl
bir hareket alan› ve kabiliyeti vard›r. Buna
ra¤men geliflmeler partinin kongrece
belirlenmifl çizgisini zorlarsa, Merkez
Komitesi’ne düflen kongre çizgisini kabaca
bir yana b›rakmak de¤il, fakat partiye
baflvurmak, örne¤in ola¤anüstü bir kongreyi
gündeme getirmektir. Ki parti tüzü¤ümüz bu
durumlar› gözeten hükümler de içermektedir;
o tüm bu aç›lardan bütünsel bir yap›ya ve
iflleve sahiptir.

Kendi deneyimimizin ö¤retici

dersleri

Bu genel aç›klamalar›n ard›ndan, konuya
iliflkin olarak kendi sürecimizin bu vesileyle
mutlaka an›lmas› gereken son derece olumsuz
bir deneyimine k›saca de¤inmek istiyorum.
Bu deneyim, Merkez Komitesi’nin parti
kongresince belirlenmifl davran›fl alan› ve
dolay›s›yla tüzük hükümleri içinde
tan›mlanm›fl yetki s›n›rlar› konusunda
gerçekten de ö¤retici dersler içermektedir.

 EK‹M 1. Genel Konferans›’n› izleyen
süreçte yaflanlar› art›k herkes bilmektedir,
bunlar 2. Genel Konferans› belgeleri içinde
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kamuoyuna aç›kland›. O dönemin seçilmifl
Merkez Komitesi’nin ço¤unlu¤u, 1. Genel
Konferans›m›z›n birlik sorununa iliflkin olarak
genifl tart›flmalar içinde saptad›¤› çizgiyi
kabaca bir yana b›rakarak (üstelik
konferans›n hemen ard›ndan!), keyfi baz›
tercihlere yöneldi ve bunu da örgütün
yönetici organ› olma konum ve yetkisi
dayand›rd›.

O keyfili¤e karfl› bizzat Merkez Komitesi
içinde o günlerde verilen mücadelede, bu
garip tutumu gösterenlere döne döne
hat›rlat›ld› ki, seçilmifl bir Merkez Komitesi,
kendisini de seçen en üst örgüt platformunun
çizgisine ve kararlar›na ba¤l› kalmak, burada
belirlenmifl çerçevede hareket etmek
zorundad›r. Böyle davranmad›¤› taktirde, tüm
meflruiyetini yitirir ve yine bizzat o üst
platform taraf›ndan kendisine tan›nan
yetkileri art›k kullanamaz duruma düfler.

Demek ki, partinin en yetkili organ›
olarak bir MK’n›n partiyi yönetebilme
meflruiyeti, parti program› ve tüzü¤ünün
yan›s›ra, sözkonusu MK’y› da seçen parti
kongresinin iradesine s›k› s›k›ya ba¤l›d›r. Bu
çerçevede tan›mlanm›fl, ayn› anlama gelmek
üzere bununla s›n›rlanm›flt›r. Kongre
program› tart›flm›flt›r, tüzü¤ü tart›flm›flt›r,
saptam›flt›r ya da varolan› bir kez daha
onaylam›flt›r. Kongre bir parti çizgisi
saptam›flt›r. Sonra da bu temel üzerinden
partiyi kim yönetecek sorunu, yani Merkez
Komitesi seçimi gündeme gelmifl, yeni
Merkez Komitesi bu temelde seçilmifltir.
Aday olanlar ya da aday olarak gösterilenler
bu çerçevede partiyi yönetmeye talip
olmufllard›r, bu yetki onlara bu çerçevede
verilmifltir. Dolay›s›yla kendisini seçen ve
belirledi¤i çizgi çerçevesinde yetkilendiren
bir kongrenin iradesini çi¤nedi¤i zaman, bunu
yapan Merkez Komitesi böylece gerçekte
kendisini gayr› meflru duruma düflürür ve
yetkilerini kullanma hakk›n› kaybeder. Bunu
bir Merkez Komitesi yapmaz da ola ki onun
baz› üyeleri kongre çizgisi ile çeliflkiye
düflerler ve bu çizgi çerçevesinde görevlerini
yapamayacaklar›n› söylerler. Bu durumda bu
üyelere düflen biricik davran›fl çizgisi Merkez
Komitesi’nden istifa etmek olur. Ya da
tüzükte belirlenmifl koflullar›

gerçeklefltirebilmek kayd›yla partinin
ola¤anüstü kongreye gitmesini istemek
olabilir. Bunun d›fl›ndaki her davran›fl gayr›
meflrudur, parti tüzü¤ünü en temel hükümleri
üzerinden çi¤nemek anlam›na gelir ve
böyleleri tabii ki, yine tüzü¤ün gerektirdi¤i
disiplin cezalar›na hedef olurlar.

Merkez Komitesi’ne iliflkin çok basit,
çok aç›k gibi görünen bir hükmün, hiç de
göründü¤ü kadar aç›k ve basit olmad›¤›n› en
az›ndan bizim kendi örgütsel deneyimlerimiz
bütün aç›kl›¤› ile gösteriyor. Bizim örgüt
yaflam›m›zda tam da buradan k›yametler
kopmufltur. Birileri, ama biz Merkez
Komitesi ço¤unlu¤uyuz, örgüt konferans›n›n
seçti¤i en yetkili organ›n ço¤unluk üyeleri
olarak biz böyle düflünüyoruz ve bu nedenle
düflündüklerimizi uygulayabiliriz
diyebilmifllerdir. Üstelik gündeme getirdikleri
sorun konferansta çok ayr›nt›l› tart›fl›ld›¤› ve
konferans iradesi olarak net bir sonuca
ba¤land›¤› halde. Böylelerine o zaman sözlü
ve yaz›l› tart›flmalar›nda hat›rlat›lanlar
tüzü¤ümüzün kavranmas›nda bugün de büyük
önem tafl›maktad›r.

MK sorunu üzerinden bir kez daha

 parti tüzü¤ünün özel önemi

Dolay›s›yla MK’n›n iki kongre aras›
dönemde partide en yetkili organ olmas›, hiç
de onun bu yetkileri kullanmada bir keyfiyet
alan›na sahip oldu¤u anlam›na gelmiyor.
Tersine parti tüzü¤ü onun davran›fl alan›n›
titizlikle tan›mlam›fl bulunmaktad›r. MK, parti
tüzü¤ünün hükümleri gere¤ince, parti
program›n›n yan›s›ra partinin en üst organ›
olan kongrenin saptad›¤› çerçevede
davranmak zorundad›r. Bu çerçevede olmak
kayd›yla, alabildi¤ine genifl bir yetki ve
inisiyatife sahiptir. Tabii ki program›, tüzü¤ü
ve parti çizgisini yarat›c› bir biçimde
döneme, koflullara, geliflmelere uyarlayarak
uygulamak zorundad›r. Bu partiye ve
dolay›s›yla mücadeleye baflar›l› bir önderli¤in
gere¤i ve zorunlu kofluludur.

Ama partinin kongrece saptanm›fl
çizgisini kabaca çi¤neyerek, program› bir
yana b›rakarak, ya da tüzü¤ü bofla ç›kararak
bir MK partiye yönetemez, bu hak ve
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yetkiye sahip olamaz, tersine, bu durumda
gayrimeflru konuma düfler. Parti tüzü¤ünü
kabaca çi¤nemifl olur ve dolay›s›yla partiyi
yönetme hakk›n› tümden yitirir.

‹nanmad›¤› çizgiyi nas›l uygulayacak
diyeceksiniz. Kongrede inanm›fl ki seçilmifl,
kongrece saptanm›fl çizgiye inanmayan bir
parti üyesinin parti yönetimine talip olmas›,
herfley bir yana, parti üyesi onuruna ve parti
ahlak›na ayk›r›d›r. Bunu ancak ikiyüzlü
düzenbazlar yapabilir ki, bir partide
böylelerine yer olmamal›d›r, zaten olamaz.
Sonradan, geliflmelerin de etkisiyle mi bu
inanc› de¤iflmifl, bu durumda yapaca¤› tek
fley yetkiyi partiye iade etmektir. Sözkonusu
olan tek tek bireylerse görevlerinden derhal
istifa ederler, sorun kalmaz. Yok MK
ço¤unlu¤u ya da hatta tamam› ise, bu
durumda ola¤anüsti bir parti kongresi toplar,
inand›¤› düflünceyi parti çizgisi haline
getirmek için mücadelede eder. Ki parti
tüzü¤ü ona bu yetkiyi veriyor; “Ola¤anüstü
kongreler MK karar›yla veya...” diyor. Parti
kongresinin önerilen çizgiyi reddetti¤i bir
durumda ise görevi kongre üzerinden partiye
devredecektir ve kongre partiyi yönetmek
üzere yeni bir MK seçecektir. Di¤er türlü her
davran›fl partiyi aldatmak ve partiye karfl› suç
ifllemek olur.

Bu yeterince aç›k ve basit gibi görünen
sorunlar, en kritik bir dönemde bize iki
önemli y›l kaybettirdi. Bu nedenle, parti
tüzü¤ünü özümsemek ve onu parti iflleyifli ve
yaflam›n›n temel k›lavuzu olarak almak
san›ld›¤›ndan da önemlidir. Burada, parti
tüzü¤ümüzde, ilkelere dayal› bir dizi temel
anlay›fl sorunu var, her konuda ideolojik-
politik bak›flaç›s›na dayal› bir dizi tan›m ve
hüküm var. Parti bu ilkesel anlay›fllar››, bu
bak›flaç›s› sorunlar›n› özümseyip sindirdi¤i
ölçüde, parti tüzü¤ü parti yaflam›nda
gerçekten yol gösterici temel bir unsur haline
gelir.

MK genel toplant›s›

MK maddesinin öteki hükümlerine
geçiyorum. 7. maddenin b fl›kk›:

“b) Kendi iç örgütlenmesini ve çal›flma
düzenini saptamak, MK’n›n kendi yetkisi

dahilindedir. MK genel toplant›s› en az 6
ayda bir yap›l›r. MK yedek üyeleri bu
toplant›lara oy hakk› olmaks›z›n kat›l›rlar.
MK, her tam üyeli toplant›n›n ard›ndan
kendi faaliyeti, partinin genel durumu, yeni
hedef ve yönelimleri hakk›nda partiye yaz›l›
bir de¤erlendirme sunar.”

Burada en önemli nokta, MK genel
toplant›s›n›n zaman periyoduna iliflkin
belirleme ile bu toplant›n›n sonuçlar›
hakk›nda partiye yaz›l› de¤erlendirme sunma
zorunlulu¤udur. Yeterince aç›k olan, özel bir
aç›klama gerektirmeyen bu konu üzerinde
fazlaca durmayaca¤›m.

Bunun nedeni, bunu teknik bir hüküm
olmas› de¤il. Tam tersine, burada MK’n›n
önüne partiye karfl› yerine getirilmesi gereken
bir yükümlülük konuyor ve bunu gereklerinin
yerine getirilmesi parti yaflam› için temel
önemdedir. Fakat kongreyi izleyen dönemde
partimizin karfl› karfl›ya kald›¤› a¤›r sald›r›,
bunun yaratt›¤› tahribat ve bu tahribat›n
MK’n›n konumuna ve çal›flma tarz›na
etkileri, sözkonusu yükümlülü¤ün hiç de¤ilse
biçimsel aç›dan tan›mlanan biçimde yerine
getirilmesini zora sokmufltur. Parti önderli¤i,
tüzükte tan›mlanan yükümlü¤ü kuflkusuz
farkl› biçimlerde, fakat yine de bir ölçüde
yerine getirmeye çal›flm›flt›r.

MK’ya üye alma ve MK’dan

üye ç›karma

“c) MK üye kayb› durumunda do¤an
bofllu¤u yeni üyelerle giderebilir. MK’ya
yeni üyelerin al›nmas› için üçte iki oy
ço¤unlu¤u gereklidir.”

‹llegal bir parti ikide bir kongre
toplayamaz. Oysa MK’n›n önderlik
fonksiyonu belli bir say›sal yap›yla
gerçeklefltirilebilir ancak. Böyle olunca,
zorunlu kay›plar durumunda, (bunlar çok
çeflitli kay›plar olur; polis darbesi olur,
flehitler olur, baflka türlü geliflmeler olabilir),
üye kay›plar›ndan do¤an boflluklar› yeni
üyelerle giderebilmek bir zorunluluk olarak
ortaya ç›kar. Ama bu yetkinin kötüye
kullan›lmamas› için de, parti tüzü¤ü üçte iki
ço¤unluk flart› getirmektedir. MK’da istikrarl›
bir ço¤unluk bunu isteyebilmelidir.

Mart  2001  EK‹M  23



Tüzü¤ümüzde üçte iki ço¤unluk koflulu var
bu nedenle.

Bir MK üyesinin görevden al›nmas›na
iliflkin olarak, gene üçte iki ço¤unluk
gerekiyor. Bu bizi ayn› maddeni d fl›kk›na
getiriyor:

“d) Bir MK üyesinin görevden al›nmas›
ancak yedek üyelerin de haz›r bulundu¤u
tam üyeli bir MK toplant›s›nda ve tüm
kat›l›mc›lar›n üçte iki oy ço¤unlu¤uyla
olanakl›d›r.”

MK kural olarak kongreler taraf›ndan
seçildi¤i için, bir MK üyesinin görevden
al›nmas› basit bir sorun olamaz, ortada
kongre iradesi var. Kuflkusuz tek tek MK
üyeleri görevden al›nabilir, flu veya bu
nedenle durumlar› bunu gerektirebilir.
Partinin ola¤an iflleyifli içinde bile böyle bir
ihtiyaç ortaya ç›kabilir. Bir üye gerçekten
çok gerileyebilir, parti kongresini izleyen
süreç içinde çok ciddi zaaflar› aç›¤a
ç›kabilir. Bu üyelerin görevlerini bir sonraki
kongreye kadar sürdürmeleri parti ve MK
için gerçekten bir yük haline gelebilir. Bu
durumda görevlerinden gönüllü feragatleri ya
da bizzat MK karar›yla görevlerinin sona
erdirilmesi sözkonusu olabilir.

 Ama MK içerisindeki basit bir
ço¤unlu¤un bu yetkiyi kötüye kullanmamas›
için parti tüzü¤ümüz bu konuda daha s›k›
s›n›rlamalara getiriyor. Buna göre bir MK
üyesinin görevden al›nmas›, ancak yedek
üyelerin de haz›r bulundu¤u tam üyeli bir
MK toplant›s›nda, “tüm kat›l›mc›lar›n üçte
iki oy ço¤unlu¤u” ile mümkündür. Normalde
yedek üyelerin oy hakk› yoktur. MK
toplant›lar›na kat›labilirler, ama oy hakk›na
sahip de¤ildirler. Ama buraya dikkat edin,
“tüm kat›l›mc›lar›n” deniliyor, yani yedek
üyeler de dahil, tüm kat›l›mc›lar›n üçte iki
oy ço¤unlu¤uyla bu olanakl›d›r deniliyor.

Örne¤in, 7 asil ve 3 yedek üyeden
oluflan bir MK düflünüz. Böyle bir MK’da
normal olarak 7 asil üyenin salt ço¤unlu¤u
olan 4 oyla kararlar al›n›r. Oysa bir MK
üyesinin görevden al›nabilmesi için,
yedeklerin de dahil oldu¤u toplam›n üçte iki
ço¤unlu¤u, bu durumda 10 üyeli toplant›n›n
en az 7 üyesinin oyu gerekli. Bu düzeyde bir
ço¤unlu¤un ise muhtemel bir keyfili¤in

önünü önemli ölçüde kesece¤i aç›kt›r. Bu,
MK’da üye ç›karma yetkisinin kötüye
kullan›lmas›na karfl› al›nm›fl oldukça ileri bir
önlemdir.

 Burada daha önemli bir nokta var.
Mesele sadece basit teknik oy hesab›
meselesi de de¤ildir. 10 kiflinin kat›ld›¤› bir
platformda bir mesele çok daha sa¤l›kl›
tart›fl›l›r. Bir devrimci partinin Merkez
Komitesi platformu bir entrika zemini de¤ilse
e¤er, bu sorunu gündeme getirenler gerçekten
ciddi kayg›larla getiriyorlard›r. Ama o ciddi
kayg›lar›n sa¤l›kl› bir flekilde
irdelenebilmesi için 10 kiflinin bir arada
olmas›yla, 7 kiflinin bir arada olmas› ayn›
fley de¤il. Tam üye art› yedek üyeler, yani
10 kiflinin önünde mesele en sa¤l›kl› bir
biçimde tart›fl›l›r ve sonuçta oradan olanakl›
en sa¤l›kl› karar ç›kar.

Bu, bir partide hata yapma pay›n› en aza
indirmek için al›nm›fl bir önlemdir. Genç bir
parti bir dönem için burada bir ihtiyat
gösteriyor. Yar›n ola ki bu türden bir özel
kay›t partinin kendini zora sokmas› kabul
edilir ve kald›r›l›r. Parti olgunlafl›r, güven
verir, iyi de¤erler ve gelenekler oluflturur,
böylece yetkilerin gerçekten amaca uygun bir
flekilde kullan›laca¤›na kanaat getirilir; o
zaman parti böyle tam üyeli art› yedek üyeli
gibi özel hükümlere gerek görmeyebilir.
Gene de koruyabilir, ama duruma göre gerek
de görmeyebilir.

Burada, bir; olumsuz tarihsel
deneyimlere, oradan gelen zaafl› kültüre karfl›
bir hassasiyet; iki, partinin gençli¤i
dolay›s›yla hata yapma pay›n›n yüksekli¤i,
parti tüzü¤ünde ihtiyatl› bir tutuma yolaçm›fl
bulunuyor. Böyle de kavramak gerekiyor bu
düzenlemeyi.

MK’n›n kongrede temsil

 edilme sorunu

“e) MK kongrede oy sahibi üç delege
taraf›ndan temsil edilir. Yedek MK üyeleri
seçimlere kendi yerel çal›flma alanlar›nda
kat›l›rlar. MK, parti kongresine oy hakk›
olmayan misafir delegeler ça¤›rabilir.”

Bu teknik bir hüküm gibi görünüyor,
ama göründü¤ünden de önemlidir. Birçok
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partide MK üyeleri kongrenin do¤al delegesi
kabul edilir. Bu durumda biraz önce
verdi¤im örne¤i hat›rlay›n. Buradaki 7 üye
otomatikman kongre delegesi say›lacakt›r ve
bu peflinen kongrede ezici bir eski MK
a¤›rl›¤› demektir. ‹llegal partilerin fazla genifl
kongreler toplayamayaca¤› gerçe¤i de
gözetilirse bunun böyle olmas›
kaç›n›lmazd›r. Bu ise, kongre iradesinin
peflinen eski MK taraf›ndan belirlenmesi
sonucu verecektir.

Yayg›n durum ve uygulaman›n bu
oldu¤unu biliyoruz, ama biz kendi pay›m›za
bundan özenle kaç›nmak durumunday›z. Aksi
durumda, parti iradesinin periyodik kongreler
üzerinden aç›¤a ç›kar›lmas› büyük ölçüde
zaafa u¤rar. Eski kongre taraf›ndan seçilmifl
MK’n›n yeni parti kongresince
de¤erlendirilmesi, denetlenmesi ve
de¤ifltirilmesi zora girer. MK’da kastlaflma
e¤ilimini besleyen bir durum oluflur vb.
Kuflkusuz devrimci bir partide bunlar›n böyle
olmas› için normal koflullarda bir neden yok.
Ama parti normal koflullara güvenemez.
Kendisinde zaaf oluflturabilecek durumlara
karfl› hassasiyet göstermek ve kurallar›
saptay›p düzenlerken de zaafa yolaçabilecek
muhtemel durumlara mümkün mertebe olanak
tan›mamak zorundad›r.

Parti tüzü¤ümüzün bu hükmü, tüm MK
üyelerinin kongrede fiilen yer almas›na hiçbir
s›n›rlama getirmiyor, yaln›zca oy hakk›na bir
s›n›rlama getiriyor. MK üyelerinin kongrede
fiilen bulunma olanaklar›n› ortadan
kald›rmak, kongrenin düzeyini ve verimini
zay›flatmaktan baflka bir anlama gelmez. Bir
k›s›m MK üyesinin kongre çal›flmas› d›fl›nda
tutulmas› olsa olsa güvenlik kayg›lar›yla
gerekli görülebilir.

“Ulusal düzeyde çeflitli türden

 parti konferanslar›”

7. maddenin son fl›kk›nday›z:

“f) ‹ki kongre aras› dönemde yerel ya
da ulusal düzeyde çeflitli türden parti
konferanslar› toplamak, MK’n›n yetkisi
dahilindedir. MK konferanslara delege
toplama fleklini kendi saptar. Ulusal
düzeydeki konferanslar›n kararlar›, ancak
MK taraf›ndan onayland›¤› takdirde
yürürlü¤e girer ve tüm partiyi ba¤lar.”

Bu mesele kongrede tart›fl›lm›fl
bulunuyor, bu tart›flmalar tüzük tutanaklar›nda
var. Bu nedenle burada üzerinde
durmayaca¤›m, bu gereksiz bir yineleme
anlam›na gelir. (Konuya iliflkin olarak bkz.,
Parti Tüzü¤ü Üzerine, Eksen Yay›nc›l›k,
s.111-115)

Parti tüzü¤ümüzün tasla¤› kongreye
sunuldu¤unda, baz› delegeler bu hükmü
anlayamam›fl, biraz yad›rgam›fllard›. Parti
konferans› toplanacak, kararlar al›nacak, ama
bu kararlar MK onaylamadan geçerli
olmayacak, ancak MK’n›n onay› durumunda
partiyi ba¤layacak- bunun böyle olmas›, ilgili
maddede böyle formüle edilmesi baz›lar› için
flafl›rt›c› olmufltu.

Bu durum, örgüt yaflam›m›zda al›fl›lm›fl
bulunan konferans uygulamalar› üzerinden bu
hükme yaklaflman›n sonucuydu. Kongre
tart›flmalar›nda da ortaya konuldu¤u gibi,
tüzü¤ümüzde sözü edilen konferanslar bizim
al›fl›lm›fl örgüt konferanslar›m›zdan tümüyle
farkl› bir konuma ve iflleve sahip. Bizim
parti öncesi dönemdeki örgüt
konferanslar›m›z, partinin en üst yönetici
organ›yd›, yani bugünkü parti kongresi yerine
geçiyordu. Örgüt yaflam› için benzer bir
konum, yetki ve iflleve sahipti. Oysa burada
sözü edilen konferanslar, Merkez
Komitesi’nin özel ihtiyaçlara ba¤l› olarak
gündeme getirebilece¤i, s›n›rl› amaca ve
iflleve sahip merkezi toplant›lardan baflka bir
fley de¤il.

(Devam edecek...)
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Zindan direnifli
ve PKK ile iliflkiler

(3 fiubat ‘01 tarihli bir konferans›n
 özel bir bölümüdür...)

Bir yoldafl›n arada özel olarak sordu¤u
bir soru var. PKK’n›n hala denetim alt›nda
tuttu¤u kitlenin en az›ndan devrimci
kesimlerinde, zindan direnifl sürecinin
etkisiyle güçlenen bir sorgulama e¤ilimi var,
diyor yoldafl ve soruyor: Neden biz bu
sorgulamay› derinlefltiren taktikler izlemiyoruz
da, tutup PKK’n›n bu konudaki samimiyetsiz
manevras›na el uzat›yoruz, böylece onun
kendi kitlesi nezdinde yaflamakta oldu¤u
y›pranmay› onarmas›na imkan tan›yoruz? Soru
en özet flekliyle ve özü itibar›yla böyle.
Konunun öneminden dolay›, yoldafltan bu
soruyu toplant›da gündeme getirmesinin daha
iyi olaca¤›n› ben söyledim.

Gerçekte bu sorunun yan›t› halihaz›rda
bas›n›m›zda fazlas›yla verilmifl durumda. Yine
de, konunun anlafl›lmas›nda, dahas› içe
sindirilmesinde belli güçlükler bulundu¤u
için, bu sorunun hala da tart›flmaya aç›k
kalmas›na çok da flafl›rmad›m. Toplant›da
gündeme getirilerek tart›fl›lmas›n› yararl›
bulmam da bundan. Ortada biraz güç ve
karmafl›k bir durum var. Çözümlenmesi ve
anlafl›lmas› gerçekte çok da güç de¤il belki
ama, izlenmesi gereken taktik, bu takti¤i
izlerken gösterilmesi gereken dikkat ve
ustal›k bak›m›ndan güçlük ifade eden bir
durum gerçekten var. Olay›n kendi
mahiyetinden gelen bir güçlük bu.

Yoldafl›n kulland›¤› ifade gerçekten
güzel; içinden geçti¤imiz dönemde ve demin
üzerine ayr›nt›l› olarak tart›flt›¤›m›z
çat›flman›n sözkonusu oldu¤u bir durumda,
biz en ufak bir deste¤i bile de¤erlendirmek
durumunday›z, bunu reddetme lüksümüz
elbette ki yok, diyordu yoldafl. Sorunun en
kritik yan› muhakkak ki bu.

Zindan direniflinin devrimci

ekseninde bir yak›nlaflma

Öncelikle, PKK ile flu günlerdeki taktik

yak›nlaflman›n hangi vesileyle, hangi sorunlar
ekseninde ve neye karfl› gündeme geldi¤ine
dikkat etmek durumunday›z. Toplumda genel
planda bir tak›m olaylar cereyan ediyorken
ortaya ç›km›fl ve PKK’nin temel yönelimleri
görmezlikten gelinerek yaflanmakta olan
herhangi bir yak›nlaflma durumu de¤il bu.
Komünistler ve devrimciler olarak bizim
do¤rudan taraf oldu¤umuz, dahas› kendi
cephemizden öznesi oldu¤umuz bir çat›flma
ekseninde yaflanan belli geliflmeler var orta
yerde. Ve bu koflullu pratik yak›nlaflma da,
bu geliflmelerin bir parças› olarak ve bizim
belirleyici oldu¤umuz biz zeminde gündeme
geliyor. Bu gözden kaç›r›l›rsa e¤er sorunun
anlafl›lmas› olana¤› zaten kalmaz.

Biz flimdilerde özellikle yurtd›fl›nda art›k
yer yer ortak bir fleyler yapmaya varan
sürece hiç de kendili¤inden sürüklenmifl
de¤iliz. Tersine, direnifle paralel olarak
yaflanan geliflmelere iliflkin
de¤erlendirmelerimiz bu türden bir muhtemel
olana¤a zaten aç›kl›kla iflaret ediyor.

Katliamdan önceki de¤erlendirmelerimize
dönün bak›n; biz bir taraftan PKK’ya, onun
zindanlardaki tutumuna a¤›r elefltiriler
yöneltiyoruz. ‹mral› çizgisini, ki halen
PKK’n›n resmi çizgisidir, her zamanki gibi
en a¤›r bir biçimde niteliyor ve mahkum
ediyoruz. Dahas›, Kürt ilerici kitlelerinin
zindan direnifli karfl›s›ndaki duyarl›l›¤›n› bu
teslimiyet ve tasfiye çizgisiyle karfl› karfl›ya
getirerek, ondan uzaklaflma e¤iliminin bir
göstergesi olarak sunuyoruz. Bu aç›dan bir
zay›fl›k göstermek bir yana, bunu böyle ele
almaya özel bir dikkat gösteriyoruz. Sorunun
temel bir yönü bu.

Katliam›n hemen öncesinde ve direniflin
en kritik bir döneminde, hücre karfl›t›
mücadelenin kitleselleflmesinin de etkisiyle,
PKK’l› tutsaklar›n lütfedip gündeme
getirdikleri ama daha dördüncü gününde
devlete utanç verici bir biçimde yaranmak
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için terkettikleri eyleme iliflkin
de¤erlendirmelerimizde, bunun bir “arkadan
hançerleme” oldu¤unu çok net bir biçimde
ortaya koyduk. Ulucanlar’da da aynen böyle
yapm›fllard›, “binbafl›m biz yokuz” zihiniyeti
burada kendini bir daha gösterdi, bunlar hep
‹mral› çizgisinin PKK’l› tutsaklar› nas›l bir
bata¤a çekti¤inin göstergeleri ve kaç›n›lmaz
sonuçlar›d›r, deniliyor bu
de¤erlendirmelerimizde.

Sorunun bir yan› bu demifltim. Ama öte
yandan biz tam da ayn› de¤erlendirmeler
içinde, sorunun temel önemde bir baflka
yan›na da dikkat çektik. Direniflin, onun
toplumda yaratt›¤› etkinin, Kürt yurtsever
kitlesi içinde de Türkiye devrimci hareketine
bir ilgi, sempati ve yak›nlaflma yaratt›¤›n›
vurgulayarak, bunu da görmek ve
de¤erlendirmek gerekti¤ini ifade ettik.

Sorunun bu ikili yan› daha katliam
öncesinde ve PKK ile iliflkiler pratik olarak
gündemde yokken vurgulan›yordu konuya
iliflkin de¤erlendirmelerimizde. Bunlar
kamuoyu önünde yap›lm›fl de¤erlendirmeler.

Katliam› izleyen de¤erlendirmelerde ise,
ki bunlar flu s›ralar kapsaml› metinler olarak
yay›nlan›yor bas›n›m›zda, genel planda ‹mral›
çizgisinin iflas etti¤ini, bu çizgiyi uygulamak
bir yana giderek savunmak imkan›n›n da
ortadan kalkt›¤›n› vurguluyoruz. Her ne kadar
resmi olarak bu çizgi hala muhafaza
ediliyorsa da, son bir-birbuçuk sene içerisinde
yaflanan, özellikle de son aylarda h›zlanan bir
tak›m olaylar ve netleflen tutumlar›n (örne¤in,
Genelkurmay›n Kürt sorununda devlet ad›na
ortaya koydu¤u çok net tutumlar ve bunun
bir parças› olarak PKK’y› bitirme
operasyonlar›) ‹mral› çizgisini tümden çöküfle
götürdü¤ünü ve gelinen yerde PKK’y› baz›
yeni söylemlere ve aray›fllara yöneltti¤ini,
aç›k de¤erlendirmeler olarak ortaya koyuyor
bu metinlerimiz. Ve PKK’n›n Zindan
Direniflinin etkisiyle gösterdi¤i taktik olumlu
tavr›n, resmi çizginin çöküflünü ortaya
koymaktan, bu çöküflü sorgulamaktan de¤il,
fakat çok yönlü bir açmazdan kaynakland›¤›n›
önemle vurguluyor; bu konuda en ufak bir
yan›lg›, bir hayal yaratmamaya çok özel bir
dikkat gösteriyor, bu de¤erlendirmelerimiz.

Bu de¤erlendirmeler içinde de alt›

çizildi¤i gibi, bu bir samimiyet sorunu, ne
kadar samimiler ne kadar hesapl›lar tart›flmas›
de¤il bizim için; olaylar›n bas›nc› alt›nda
ortaya ç›km›fl nesnel bir durum, bir imkan.
PKK burada tümden samimiyetsiz de olabilir,
gösterdi¤i tutum imaj›n› bir parça olsun
onarmak ve Kürt kitlelerindeki sorgulamalar›
ve aray›fllar› dizginlemek amac›na dayal› bir
manevra da olabilir. Ama sonuçta, gösterilen
tutum, sizin ekseninde bulundu¤unuz ve
öznesi oldu¤unuz bir çat›flmada sizden yana
bir deste¤i ifade ediyorsa, siz bunu
de¤erlendirmesini bilmek durumundas›n›z.
Çat›flman›n sertli¤i ve düflman cephesinin
gücü size bu tür olanaklar› reddetme lüksü
hiçbir biçimde tan›m›yor. Çat›flman›n
ekseninde siz bulundu¤unuza göre, e¤er do¤ru
bir biçimde de¤erlendirmesini bilirseniz,
kendi devrimci direnifl platformunuzda sa¤lam
durursan›z, bu koflullu iliflki ve iflbirli¤i
sonuçta herkesten çok size yarayacak, sizi
güçlendirecektir.

Kald› ki, mevcut siyasal geliflmeleri ve
durumu, bunun içerisinde Kürt sorununu
de¤erlendirdi¤imizde, Kürt hareketinin büyük
bir açmaz içine girdi¤ini, bu açmazda nefes
alamaz hale geldi¤ini de görüyoruz.
Sözkonusu de¤erlendirmelerimiz buna da
iflaret ederek; geliflmelerin ve açmazlar›n,
Kürt hareketini yeni aray›fllara, öznel
niyetlerinden ve hesaplar›ndan ba¤›ms›z
olarak toplumsal muhalefet ve devrimci
hareketle iliflkiler kurmaya yöneltti¤ini de
tespit ediyor. Baflkalar›n›n açmazlar› onlar›
bize yak›nlaflmaya itmekte ise e¤er, gerekli
taktik esnekli¤i göstererek biz bundan niye
yararlanmayal›m ki?

Yak›nlaflman›n bir mant›¤› var

 Bu geliflme ola¤an bir ortamda ve Kürt
hareketinin kendi iradi tercihi üzerinden
ortaya ç›km›fl de¤il. Yaflanan iliflkilerin hangi
özel koflullarda ortaya ç›kt›¤›n› gözden
kaç›r›rsak elbetteki kavramakta güçlük
çekeriz. Ortada ölümüne diye niteledi¤imiz
bir çat›flma var; bu çat›flmada biz düflmanla
amans›z bir biçimde karfl› karfl›ya duruyoruz.
Yenilirsek bunun bize çok fley
kaybettirece¤ini, bizi belli bir cephede
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y›llarca geriye ataca¤›n› biliyoruz. Böyle
temel bir çat›flman›n, y›llar›n direnç
birikimini ezecek ve bizi zindan cephesinde
y›llarca geriye atacak, 20 y›ll›k direnifl
çizgisinde ciddi bir k›r›lma yaratacak bir
çat›flman›n oldu¤u bir yerde, bizim verilmifl
bir deste¤i reddetme lüksümüz gerçekten var
m›d›r?

Bu deste¤i reddetmiyoruz, ama ötesindeki
herfleyi de aç›k aç›k söyüyoruz. Politik yay›n
organ›m›z› aç›n bak›n, orada net bir biçimde,
bu bir açmazdan geliyor deniliyor. Yani Kürt
hareketi taban›n› buraya yöneltmiyor, taban›n
devrimci kesimleri kendili¤inden buraya
yöneliyor, Kürt hareketi de taban›n›n
e¤iliminden gidiyor bir bak›ma. Ama bu PKK
için bir ihtiyaç da ayn› zamanda. Sözkonusu
olan taban› tutma ihtiyac› da de¤il sadece.
Kendisi Güney’de ezilmeye, askeri aç›dan
tümden bitirilmeye çal›fl›l›yor. Dikkat edin,
PKK yay›nlar› bu iki olay aras›nda ba¤lant›
kuruyor. Devlet bütün muhaliflerini ezmeye
çal›fl›yor; burada, zindan cephesinde Türkiye
devrimci hareketini, orada, Güney
Kürdistan’da bizi ezmeye çal›fl›yor diyorlar.

Demek ki, bu yak›nlaflman›n nesnel bir
mant›¤› ve temeli var. Ama bu sayede kendi
kitlesi üzerinde sars›lan otoritesini yeniden
onar›yor mudur, yapacak hiçbir fley yok, bu
da onun kazan›m› olacakt›r. Aman onarmas›n
diye verilen deste¤i reddetmek, kendinizi as›l
düflman karfl›s›nda güçsüz, as›l çat›flmada
zay›f düflürmek demektir. Bu bir öncelikler
sorunudur ve öncelikli olan zindan
cephesindeki çat›flmay› kazanmakt›r.

Burada kendi pay›m›za neye dikkat
edebiliriz? Öncelikle PKK’n›n konumu ve
temel yönelimleri konusunda hiçbir hayal
yaratmamaya. Ben bas›n›m›zdaki
de¤erlendirmelerde buna yeterli özenin
gösterildi¤ine inan›yorum. Aç›n, bu
söylemeye çal›flt›klar›m›n ›fl›¤›nda
de¤erlendirmelerimize yeniden bak›n, orada
net bir biçimde ve döne döne ‹mral›
çizgisinin bata¤a götürdü¤ü, bu çizgi
terkedilmedikçe Kürt hareketinin bugünkü
utunç verici durumlardan kurtulamayaca¤›
vurgulan›yor. Bugünkü geliflmeler ‹mral›
çizgisine sald›r›n›n bir vesilesi haline
getiriliyor.

Biz PKK’l› tutsaklar›n yaratt›¤› durumun
utanç verici oldu¤unu, arkadan hançerleme
oldu¤unu çok net bir biçimde söyledik bu
de¤erlendirmelerimizde. Kürt hareketinden
do¤an imkanlar› de¤erlendirmek gerekir
dedi¤imiz o ayn› de¤erlendirmelerde yapt›k
bunu üstelik. ‹flin bir yan› bu.

fiimdi iflin bir baflka yan›na de¤inmek
istiyorum.

 Kürt hareketinde birbirini

çelen e¤ilimler

Bugün Kürt hareketinde birbirini çelen
e¤ilimler var, bu da bir gerçek. Bir tak›m
kanatlar›n birbirine karfl› mücadelesi ya da
hareketi bir yerlere do¤ru çekifltirmesi
anlam›nda söylemiyorum bunu. Bak›yorsunuz,
Köln’de Türkiye devrimci hareketi ile
devrimci temelde (kendi iddialar› üzerinden
söylüyorum) devlete karfl› ortak bir eylem
yap›ld›¤› bir s›rada, Diyarbak›r’da da devletle
birlikte Hizbullah’a karfl› Gaffar Okan
gösterileri yap›l›yor. Mehmet A¤ar gibi bir
özel savafl patronu bile, Diyarbak›r halk›n›n
gösterdi¤i tutum çok iyi de¤erlendirilmelidir,
buna sahip ç›k›lmal›d›r, bu çok çok önemlidir
diyebiliyor. Ayn› anda gerçekleflen iki olay
ve iki ayr› tutum. Ama, orada devleti burada
ise bizi idare ediyorlar demek, olay› çok
basite indirgemek olur. Bu geliflmelerin
mant›¤›ndan gelen bir çeliflik tav›r ve iflin
özünde bu çeliflik tav›rlar farkl› e¤ilimlerin
bir d›fla vurumundan baflka bir fley.

Gaffar Okan cinayetinin mant›¤›na
bakt›¤›n›z zaman, devletin çok profesyonel
bir provokasyonu olabilece¤i kuvvetli bir
ihtimaldir. Ölümünün ard›ndan, adam›n
Diyarbak›r halk›yla belli bir diyalog kurdu¤u
gerçe¤i aç›¤a ç›k›yor. Bu bir olgu,
Diyarbak›rl›lar bunu kendileri söylüyorlar.
Ama adam Nuriye Akman’la konuflurken; bu
devletin politikas›, ben bunun gere¤ini
yap›yorum diyor. Devlet bir taraftan ezmeye,
kalan› tümden bitirmeye çal›fl›yor. Öte
taraftan, çat›flma ortam›n›n taraflardan birinin
çekilmesi nedeniyle zaten ortadan kalkt›¤› bir
s›rada, bir tak›m jestlerle halk›n deste¤ini
almaya çal›fl›yor.

Gaffar Okan yaln›zca devletin döneme
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uygun politikas›n› uygulam›fl. Gaffar Okan
ayn› kente Ünal Erkan’›n gitti¤i dönemde
gitseydi kendi tarz›nda bir Ünal Erkan
olurdu. Siyasi polisten yetiflme bir
iflkencecidir kendisi. Her siyasi polis kadrosu
profesyonel iflkencecidir, Gaffar Okan da
buradan yetiflme. Çat›flma döneminde gitseydi
Ünal Erkan olurdu. Ama PKK’n›n güçlerini
çekti¤i, teslimiyete geçti¤i, kitlelerin
pasifleflti¤i bir dönemde, adam bugünkü
Gaffar Okan olmufl. Ünal Erkan o dönem
de¤il de bu dönem Diyarbak›r’da olsayd›,
ayn› sempatiyi kendi tarz›nda o yarat›rd›.

fiuraya gelmek istiyorum. Gaffar Okan
olay›, devletin bu türden bir tak›m ad›mlarla
kitlede kendine belli bir yak›nl›k yaratt›¤›n›
aç›kl›kla gösterdi. Biz bunu bu vesileyle bu
denli aç›k görebiliyoruz, ama devletin bunu
zaten bildi¤ine ve de¤erlendirdi¤ine kuflku
yok.

Gaffar Okan provokasyonu

Bak›yorsunuz, bir provokasyon yap›l›yor,
adam öldürülüyor. Daha öldürüldü¤ü saatte,
tüm medya kurulufllar› üzerinden Hizbullah
yapt› diye aç›klama yap›l›yor. Bu bilgi ilk
bak›flta çok flafl›rt›c› görünüyor. Ama
gerisinde ne var? Bu Hizbullah taraf›ndan
yap›lm›fl denildi¤i bir noktada, böylece bütün
Hizbullah karfl›t› tepkiyi de aç›¤a ç›kar›yor,
an›nda. Diyarbak›r halk› Hizbullah’tan
y›llarca çekmifl bir halk. Profesyonel bir
cinayet an›nda Hizbullah’a malediliyor ve
Diyarbak›r halk›n›n Hizbullah’a karfl› y›llard›r
birikmifl tepkisi bir anda devlet lehine aç›¤a
ç›kar›l›yor. Raslant› m› peki? Bir rastlant›
ancak bu kadar mükemmel biçimde devlete
yarar! Demek ki burada ciddi bir soru
kendili¤inden ortaya ç›k›yor. Bu nas›l bir
rastlant›d›r ki, olay›n daha ilk dakikalar›nda
bunun bir Hizbullah eylemi oldu¤u tüm
medya kurulufllar› üzerinden topluma ve
elbette ki Diyarbak›rl›lara pompalan›yor.
Sonra bak›yorsunuz ki, bu cinayet koca bir
kitle hareketine vesile oluyor. Ve devletin
buna çok da flaflmad›¤› anlafl›l›yor. fiaflmad›¤›
gibi ortaya ç›kan durumu, medyay› de
kullanarak, tam bir psikolojik savafl
sald›r›s›na çeviriyor. Kürt halk›n›n terörden

b›kmas›n›n ve devletle yeniden kaynaflmas›n›n
bir göstergesi olarak sunuyor geliflmeleri.

Kontr-gerilla için ABD’li uzmanlarca
yaz›lm›fl temel el kitaplar›na bak›yoruz;
toplumda ya da belli bir yörede halk
taraf›ndan tutulan, sevilen kifliler hedef
al›narak halk kitlelerinin galeyana getirilmesi
ve bunun arzulanan amaç do¤rultusunda
kullan›lmas›ndan sözediliyor. Bak›yorsunuz
Gaffar Okan cinayetinin ne ifle yarad›¤›na,
ancak bu kadar olur demekten kendinizi
alam›yorsunuz.

Bir tarafta beyaz enerji operasyonundan
birbirine düflmüfller, pislik diz boyu, gündemi
kaplayan cinayet bunun üstünü örtüyor. Öte
tarafta zindan direnifli var, tümden
unutturulmaya çal›fl›l›yor, onun üzerini
örtüyor. Yurtsever kitlede bir süredir Türkiye
devrimci hareketine bir yak›nlaflma var, bu
bir anda devlet destekçisi bir eylemin a¤›rl›¤›
alt›nda geri plana düflüyor. Tam da PKK bu
e¤ilime de yan›t vererek Türkiye devrimci
hareketiyle iliflkilerini biraz onaraca¤› bir
s›rada, bir olay oluyor, devletle Kürt
yurtsever kitlesinin duygu köprüsüne
dönüflüyor. Ve bak›yorsunuz, ayn› gece bütün
televizyonlar ve ertesi gün bütün gazeteler
ayn› temel temalar› iflliyor. Hepsi “Ölümüyle
terörü yendi”, “Diyarbak›r dersleri”, “Devlet
halk bütünleflmesi” vb.temalar› iflliyor.
“Diyarbak›r halk› devletin yan›nda, Gaffar
Okan bunu baflard›!” propagandas› dolu
dizgin. Olay binlerce kiflinin cenazeye
kat›lmas› meselesi olmaktan ç›k›yor, Kürt
yurtsever kitlelerinin devletle iliflkilerini bir
duygusall›k ortam› içerisinde onarman›n bir
imkan›na dönüfltürülüyor düzen cephesi
taraf›ndan. Bir olay gerçekten ancak bu kadar
ifle yarard› devlet pay›na.

HADEP de an›nda bu havan›n suyundan
gidiyor. Ard›ndan Osman Öcalan aç›klama
yap›yor, biz bilerek yapt›k, devlete de bunu
de¤erlendirmek ve karfl›l›k vermek düfler,
diyor. Oysa bilerek yapt›¤› bir fley yok
ortada. Devlet gerçekten durumu iyi
de¤erlendirmifl bu provokasyonla, büyük bir
tepkiyi aç›¤a ç›karm›fl, Diyarbak›r halk›n›n
durup düflünmeye vakti bile olmam›fl. Halka
yumuflak davranan bir emniyet müdürü
öldürülmüfl, Hizbullah yapt› denilerek bu
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galeyan an›nda aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Kendi
d›fl›nda ortaya ç›km›fl bir durum üzerinde
inisiyatif kurmaya, onu kendi politik hanesine
kaydetmeye yönelik bir aç›klamad›r Osman
Öcalan’›nki. Ortada bilinçle hayata geçirilen
bir tutum yok gerçekte, buna zaman ve
imkan da yok zaten. Hizbullah isminin
kendisi, böyle bir kendili¤inden refleksin
zemini olmufl.

Bu olay Kürt kitlesinde zindan direnifliyle
birlikte ivmelen olumlu e¤ilimi çelen bir
ifllev gördü. Devlet kendi cephesinden bunu
gerçekten iyi kulland›. Bunu terör temas›
üzerinden PKK’ya sald›r›n›n bir imkan›na bile
dönüfltürdü.

Önem tafl›yan güncel bir olay oldu¤u ve
konumuzu kesen yönleri bulundu¤u için söz
etmifl oldum. Konumuzla ba¤lant›s›, ayn›
anda Kürt hareketi bünyesinde birbirine taban
tabana z›t iki e¤ilimin göstergelerinden biri
olmas›. Kürt sorunu o kadar karmafl›k ve
Kürt siyasal potansiyeli o kadar heterojen ki,
ayn› dönem içerisinde, farkl› yerlerde farkl›
tepkiler, çok farkl› biçimlerde kendini ortaya
koyabiliyor. Karmafl›k bir sorunlar alan›
buras›.

Devrimci direnifl ekseninde

geliflen iliflkiler

Bizim politikam›z sonuçta Kürt
hareketinin ayr›flt›r›lmas›na hizmet eder.
Çat›flma bizim çat›flmam›z, PKK bu çat›flmada
bize destek yönünde bir e¤ilim sergilemifl,
hepsi bu. Ayn› e¤ilim direniflin etkisinin
büyüdü¤ü bir dönemde, ‹P hariç tüm öteki
reformist partilerden de geldi. Hepsi
çat›flman›n ekseninde bizim durdu¤umuz bir
olayda, tüm tutars›zl›klar›na ra¤men bir
biçimde bize destek sunmufl oldular. Buna
yer yer CHP’nin yerel örgütleri bile
kat›ld›lar. Böyle bir deste¤i biz niye
reddedelim ki? Reddetmek bir yana, neden
bilinçli bir tutumla biz bu deste¤i en iyi
biçimde de¤erlendirmeyelim ki?

‘96’daki güç ve eylem birli¤i tart›flmalar›
s›ras›nda reformist partilerle iliflkiler
konusunda flunu ortaya koyduk: Biz
devrimciler olarak kendi iç birli¤imizi
olufltural›m, kendi eksenimizi kural›m ki,
reformistleri bu eksen etraf›nda baflar›yla

yedekleyebilelim; siz e¤er bu ayr›m› ortadan
kald›r›p solun her türlü birli¤i derseniz,
burada hiçbir ölçü kalmaz, birlik ad› alt›nda
geri bir eksende herkes biraraya gelir ve
böylece devrimci ak›mlar reformist sol gövde
içerisinde kaybolup giderler. ‹liflki devrimci
güçlerin reformistleri ileriden yedeklemesi
olmaktan ç›kar, tersine, geriden onlar›n
kuyru¤una tak›lmak halini al›r. Oysa devrimci
hareket kendi düzeyinde sa¤lam bir asgari
devrimci birlik yarat›rsa, bu reformist
ak›mlar› da yedeklemenin bir imkan› haline
gelir. Onlar› bizim eksenimizdeki
mücadelelere çekersek, kuflkusuz biz onlarla
birlikte ifl de yapar›z, bu çok da iyi olur.
Bütün bunlar ‘96’daki birlik tart›flmalar›
esnas›nda tümüyle bu aç›kl›kta bas›n›m›zda
ifllenmifltir.

Bu bak›flaç›s›n› biz bu zindan direnifli
döneminde aynen gözettik. Bizim katliam
öncesi de¤erlendirmelerimizde söyledi¤imiz
fludur; devrimci direnifl ekseninde solun genel
bir toparlanmas›na ve yak›nlaflmas›na hizmet!
Dikkat edin sol diyoruz, devrimci ak›mlar
demiyoruz. Gerçekten bir sol toparlanmayd›
yaflanan. Bunun yer yer bir ucunda CHP’liler
bile vard›. Edirne’deki hücre karfl›t›
platformun bir taraf› CHP Edirne ‹l
Örgütüydü. Biz buna niye itiraz edelim ki?
Biz kendi sorunumuz, kendi mücadelemiz,
kendi çat›flmam›z temelinde bir eksen
yaratm›fl›z. Bu eksene destek platformlar›d›r
tüm bu oluflumlar. Yeter ki biz bunu
baflaral›m. Baflkas›n›n ekseninde baflkas›na
yedek olmak baflka bir fleydir, bu reformizmi
güçlendirir. Ama kendi devrimci direnifl
eksenini, talebini, çizgisini gündeme getirip,
fiiliyata geçirip, baflka güçleri de kendi
ard›ndan sürüklemek, bu baflka bir fleydir,
bunlar iki farkl› durum ve tutumun ifadesidir.
ÖDP’de iç dalgalanma yaratan, onu iç
ayr›flma ve bölünmenin efli¤ine getiren tam
da budur zaten.

Sorunun en bafl›na dönersem, ortada bir
güçlük, bir karmafl›kl›k elbette var. fiunu da
kabul etmek laz›m, her ortak çabadan ya da
iflbirli¤inden her zaman bir taraf karl›
ç›kmaz, o birli¤e bir biçimda kat›lan, omuz
veren herkes ondan bir biçimde kendisi de
yararlan›r. Ben k›sa bir süre için reformist
solu kendi eksenimizdeki bir mücadeleye
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çektik diyorum, ama bu ayn› zamanda,
diyelim ki EMEP’in imaj›n›n bir parça
düzelmesine, sol güçler diye hepsinin bir
biçimde sahiplenilmesine de yol aç›yor. O da
bundan kazan›yor. Bundan kaçt›¤› zaman da
kaybediyor ama. ÖDP olay›nda oldu¤u gibi.
Kald› ki, orada bile biz kaçana bir türlü
söylüyoruz, kaç›fl ça¤r›s›na ra¤men ifli
sürdürene bir baflka türlü söylüyoruz. ÖDP
yönetimini mahkum ediyoruz, ama ÖDP
‹stanbul ‹l Örgütünün tutumuna kendi s›n›rlar›
içinde sahip ç›k›yoruz.

Tüm bunlar politika yapman›n güçlükleri,
bir bak›ma. Tabii bizi ölçüsüz ad›mlara,
‹mral› öncesi iliflkiler çekmeye çal›fl›yor PKK.
Biz bunu net bir tutumla reddediyoruz.
Görüflmelerde de bu tutum aç›kça ortaya
konuluyor. Örne¤in, eylem birli¤ini
kurumsallaflt›ral›m diyorlar. Hay›r, bunu
gerektirecek bir durum yok ortada, deniliyor
kendilerine. Sizin bir çizginiz var, bir
yöneliminiz var, bunda en ufak bir resmi
de¤iflikli¤iniz yok. Biz bu çizginin temsilcisi
ak›mlarla kurumsallaflm›fl ifller yapmay›z.

Ama güç ve eylem birli¤i yap›yorsunuz;
kadrosal ve örgütsel aç›lardan çok güçlüdür,
bunu o kitleyi bloke etmenin bir imkan›
olarak kullanabilirler, denilecektir. Olabilir,
yapabilirler, buna karfl› yap›lacak bir fley yok,
bu da onlar›n kazanc› olur. Aman
kullanmas›nlar diye bundan kaçamazs›n›z,
çünkü sizin için flu an öncelikli olan, çok
çok güçlü ve ayn› ölçüde kallefl bir düflmanla
sürmekte olan çat›flmad›r. Bizim de deyim
uygunsa biraz politika yapmay›
ö¤renebilmemiz laz›m. Kendi çap›m›zda
ö¤reniyoruz da. Olumlu bir tav›r oldu mu
elimizi uzat›p tutuyoruz, olumsuz bir tav›r
oldu mu itmesini biliyoruz. Bu böyle olur
zaten. ‹terken bile amac›n›z gerçekte ileri
ç›kmas›n› kolaylaflt›rmakt›r. Bu ise,
geleneksel küçük-burjuva ak›mlar›n yapt›¤›
gibi öyle s›rt s›vazlamakla ya da
görmezlikten gelmekle olmaz, tersine, ac›
söylemesini ve sert vurmas›n› bilmek ve
baflarmak durumundas›n›z. Bu bir arkadan
hançerlemedir dedi¤iniz zaman, amac›n›z,
hedef ald›klar›n›z›n bu utanç verici tutumu
tekrarlamalar›n› ya da daha baflka noktalara
vard›rmalar›n› engellemektir ayn› zamanda.
Orada ona ne kadar sert vurursan›z, daha

geriye düflmesini de o ölçüde engellemifl
olursunuz. Bu iflin diyalekti¤i budur.

Direniflin netlefltirici ve

ayr›flt›r›c› gücü

Zindanlarda binlerce kiflilik kitlesi var,
28 insan katlediliyor, buna seyirci kalm›fl ve
bir sürü emekçi bunu görüyor. Bu bir durum,
bu bir resim. PKK bu direnifli onayl›yor,
Baflkanl›k Konseyi yay›nlad›¤› bildirilerde ve
Köln yürüflüne gönderdi¤i mesajda direnifli
selaml›yor, sahipleniyor. Peki, bu kadar
sahiplenilmesi gereken, bu kadar övülebilen
bir direnifle senin oradaki binlerce tutsak
insan›n niye kat›lm›yor? Ya da direnifl
sürüyorken, ayn› sald›r› karfl›s›nda boyun
e¤enlerin konumu ne oluyor ve tutumu ne
anlama geliyor? Bu bir durumdur, bu da bir
veridir. Sizin kendi tutsaklar›n›z›n tutumunu
mazur gösterebilmeniz için bizim direniflimize
sald›rman›z, ölçüsüzce bir ç›k›flt› demeniz
laz›m. Bunu diyemeyip direniflin kendisine
sahip ç›kt›¤›n›z zaman da, ilginç bir tablo
ortaya ç›k›yor ve beraberinde bir dizi rahats›z
edici soru getiriyor. Emekçiler sormazlar m›,
peki sizin insanlar›n›z niye boyun e¤iyor
buna diye. Tarihi bir hizmet yap›yorsa
devrimciler bu direnifli ortaya koyarak, siz de
hala devrimci olmak iddias›n› tafl›yorsan›z, bu
tarihi hizmette sizin niye yeriniz yok? Bunlar
sorulmayacak sorular de¤il, ya da biz politik
mücadelede baflar›l› olmak istiyorsak bu
sorular› sordurtmas›n› baflarabilelim. Yani
kolay›ndan birlikte ifl yaparsak bunlar
kitlelerini bloke ederler diyece¤imize, bir
taraftan ifl yapal›m, bir taraftan da o blokaj›
güçlefltirecek tart›flma zeminleri olufltural›m,
politika yapal›m.

fiunlar› da eklemek istiyorum. Gaffar
Okkan cinayeti üzerine televizyon
programlar›na ç›kar›lan ve bu programlarda
Gaffar Okkan güzellemesi yapan insanlara bir
baflka gözle de bak›nca dikkate de¤er bir
durum ç›k›yor ortaya. Ço¤u gerçekten bizim
tam orta s›n›f dedi¤imiz tabakan›n insanlar›.
Biz her zaman, orta s›n›f özgürlük
mücadelesinin bu düzeye vard›r›lmas›ndan ve
devrimci yönelimlerinden hep rahats›zd›r, ama
PKK’n›n devrimci çizgideki baflar›s› bir
dönem onlar› mücadeleye destek vermek

(Devam› s.36'da)
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Zorunlu bir aç›klama
PKK’nin de içinde yer ald›¤› ilerici ve

devrimci 13 parti ve örgütün, hapishanelerde
sürmekte olan Ölüm Orucu Direniflini
desteklemek, Türkiye’de yeniden yayg›nlaflan
gözalt›nda kay›plar ve Türk ordusunun Güney
Kürdistan’daki iflgalini protesto etmek
amac›yla, 20 fiubat 2001 tarihinde Fransa’n›n
Strassburg kentinde kitlesel bir Açl›k Grevi
ile bafllatt›¤› eylemlilik süreci,
tamamlanamadan da¤›ld›.

Faaliyetimiz bafllang›çta sorunsuz
ilerliyordu. Önden ald›¤›m›z karar gere¤i 20
fiubat’ta destek amaçl› açl›k grevini bafllatt›k.
Ard›ndan eylemlerimizi ve amaçlar›m›z›
aç›klamak üzere Haluk Gerger ve Kürt
sanatç› Beser fiahin’in de kat›ld›¤› ve
uluslararas› medyan›n yo¤un ilgi gösterdi¤i
bir bas›n toplant›s› gerçeklefltirdik. Bunu
dayan›flmac› sanatç› ve gruplar›n açl›k grevi
çad›r› önünde gerçeklefltirdikleri müzik flöleni
ve çad›rda gerçeklefltirdi¤imiz panel izledi.

Bu arada yürütme komitesi olarak
faaliyetimizi daha da yo¤unlaflt›rmay›
kararlaflt›rd›k. Bu çerçevede faaliyeti tüm
ülkelere ve bölgelere yayma, yerel alanlarda
faflist sermaye devletine ve onun arkas›ndaki
emperyalist güçlere dönük bir dizi protesto
eylemi gerçeklefltirme karar› ald›k. Bu
eylemlilik sürecini 3 Mart’ta Strassburg’ta
gerçeklefltirmeyi planlad›¤›m›z kitlesel bir
yürüyüfl ve mitingle noktalamay›
hedefliyorduk.

Ne var ki görünürde sorunsuz ilerleyen
süreç açl›k grevinin 4. gününde t›kand›.

***
Eylem öncesinde, di¤er fleylerin yan›s›ra,

açl›k grevi çad›r›na 19 Aral›k katliam›nda
flehit düflenler de dahil o güne kadar
hapishanelerde flehit düflenlerin resimlerinin
as›lmas› da kararlaflt›r›lm›flt›. PKK de dahil
hiçbir yap›n›n buna itiraz› olmam›flt›.

Fakat tam da dikkatlerimizi faaliyetimize
iliflkin baflka sorunlara yo¤unlaflt›rd›¤›m›z bir
s›rada, üstelik sözkonusu resimlerin çad›ra
as›lmas›ndan iki gün sonra, PKK temsilcisi
ilk kez ciddi biçimde bu resimlerle ilgili bir
tart›flmayla karfl›m›za ç›kt›. PKK olarak,

PKK-DÇS (Devrimci Çizgi Savaflç›lar›)
imzas›yla tan›nanlara karfl› ciddi bir
hassasiyetlerinin oldu¤unu, bu nedenle çad›ra
as›lan DÇS taraftar› iki kiflinin resimlerini
kald›rmam›z›, bu yap›lm›yorsa e¤er resimlerin
alt›ndaki DÇS imzas›n›n kesilmesini ya da
üstünün kapat›lmas›n› istedi. “Yurtsever
taban›n çok büyük bir rahats›zl›k
duydu¤u”nu, bu nedenle bu talepte çok ›srarl›
olduklar›n› belirtti.

Hiç kimse böyle bir tart›flmaya haz›rl›kl›
de¤ildi. Sorunu ciddi biçimde tart›flmak üzere
ertesi gün tüm bileflenlerin kat›laca¤›
toplant›ya b›rakt›k.

Sorun afl›lam›yor

Sözkonusu toplant›da tart›flmaya biz
bafllad›k ve k›saca flunlar› ileri sürdük. Güç
ve eylem birliklerinden politik esneklikler
olur. Ancak bu, kimilerine do¤al ve küçük
bir ayr›nt› gibi görünen bir tak›m de¤erlerin
yads›nmas›n› gerektirmez. Esneklik vard›r
esneklik vard›r. Burada bizden istenen
s›radan-ola¤an bir esneklik de¤ildir.
Kelimenin gerçek anlam›yla bizden
birlikteli¤in devam› için bir tak›m de¤erleri
yads›mam›z istenmektedir. Bu bir dayatmad›r
ve biz bunu kabul edemeyiz. Bizi bir araya
getiren, yaklaflt›r›p-yak›nlaflt›ran
hapishanelerdeki devrimci direniflti. Bizler bu
direniflin yaratt›¤› devrimci eksen etraf›nda
bir araya gelmifl bulunuyoruz. Dolay›s›yla biz
tercihimizi her zaman ve her koflulda
devrimci çizgi ve bunun ürünü ve ifadesi
de¤erlerden yana yapar›z. Bu çerçevede
sözkonusu arkadafllar› (DÇS taraftar› flehitler)
tercih ediyoruz. Çünkü onlar Ölüm Orucu
Direnifli’nin içinde yer alm›fllard›r ve bu
direniflin k›r›lmas› için yap›lan katliamda
flehit düflmüfllerdir. Onlar› direniflimizin
yaratt›¤› de¤erler olarak görüyor ve
sahipleniyoruz. Esneklik ad›na, baz›
hassasiyetleri gözetmek ad›na bundan
vazgeçmeyiz, resimlerinin indirilmesini ya da
politik kimliklerinin ifadesi olan imzalar›n›n
silinmesini do¤ru bulmay›z. Ölüm Orucu
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Direnifli’ne, onun devrimci çizgisine ve
yaratt›¤› de¤erlere ya tam sahip ç›k›l›r ya da
ç›k›lmaz. Biz direnifle tam sahip ç›k›yoruz ve
bu nedenlede bu direniflte flehit düflen
sözkonusu arkadafllar›n resimlerinin, alt›ndaki
imzalar da dahil as›l› olduklar› yerde
kalmas›n› istiyoruz.

Bu arada biz Kürt halk›n›n sald›r›lara
karfl› direnme iste¤inin ve iradesinin ürünü ve
ifadesi olarak gördü¤ümüz yurtseverlerle
birlikteliklerden özel bir rahats›zl›k
duymuyoruz. Ancak bu, birlikteli¤in koflulu
varsa olur. Bu birliktelik ad›na baz› fleyleri
unutamay›z, üzerinden atlayamay›z. Aç›kça
belirtmek gerekirse; yurtseverlerle
birlikteli¤imiz oldukça karars›z, çeliflkili ve
çat›flmal› ve koflullu bir birlikteliktir. Bu
konuda fazlaca hayale de kap›lmamak
gerekiyor. Baz› fleyleri zorlaman›n anlam› da
yoktur. Hapishanelerdeki devrimci direniflin
sars›nt›s› yurtseverleri de etkilemifl ve bize
yaklaflt›rm›flt›r. Bu bir tercihtir, yar›m
yamalak da olsa bir tercihdir. Bu böylese
e¤er, yurtseverler bu tutumlar›n› güçlendirici
davran›fllar sergilemelidirler. Türkiye devrimci
hareketinin de hassasiyetleri vard›r. PKK,
Türkiye devrimci haareketi ile gerçek ve
içtenlikli bir birliktelikten yanaysa e¤er, onun
hassasiyetlerine sayg› göstermelidir ve bunun
bir ifadesi olarak bu dayatmadan
vazgeçmelidir. PKK pek çok konuda
rahatl›kla esnek davranabiliyor, bu konuda da
ayn› davran›fl› sergilemelidir. Esnek
davranmas› gereken PKK’nin kendisidir. Biz,
hassasiyet ad›na ileri sürülen dayatmay› kabul
etmiyoruz ve etmeyece¤iz. E¤er tersi yönden
bir ço¤unluk karar ç›karsa, bu karara
uymayaca¤›z ve birliktelikten çekilece¤iz.

DHKP-C, TKP/ML ve TKEP-Leninist’de
özü ve esas› hemen hemen bizimkiyle benzer
gerekçelerden yola ç›karak PKK’nin
dayatmas›na karfl› ç›kt›lar. TK‹B, MLKP,
TKP(ML), MLSPB ve TDP ise PKK’nin
talebini esasda do¤ru bulmad›klar›n›, fakat bu
birlikteli¤in devam› için onlar›n dile getirdi¤i
hassasiyeti gözetmek gerekti¤ini, bu
çerçevede sözkonusu resimlerin alt›ndaki
imzalar›n üstünün kapat›labilece¤ini
savundular. PKK ve tümüyle onunla ayn›
görüflte olan TDEB (Türkiye Demokratik
Emekçiler Birli¤i) de düflünüldü¤ünde,
ço¤unluk PKK’nin dayatmas› lehinde karar

k›lm›flt›. Fakat bu ço¤unluk karar›
do¤rultusunda hareket edilmedi, edilemedi.
Uzlaflarak sorunun çözmek ad›na saatleri alan
tart›flmalar yap›ld›. Ancak taraflar ortaya
koyduklar› tutumlarda ›srar ettiler. Sorunu
aflmak yönünde ortak bir çözüme ulaflmak
mümkün de¤ildi. PKK tart›flmalar› seyri
içinde çok daha kat›laflt›. “O resimlerdeki
imzalar›n bu akflam kapat›lmas›n istiyoruz”
diyerek, kestirip att›.

Türkiye devrimci hareketi direniflle birlikte
zorunlu bir ayr›flma ve saflaflma yaflad›.
Ancak direniflin sars›c› etkisi ve yaratt›¤›
devrimci eksen onlar› yeniden biraraya
getirdi. Bir birlik ve kenetlenme durumu
ortaya ç›kt›. Ne var ki bu kendi içinde
sa¤lam bir birlik de de¤ildi. Tam da bu
nedenle PKK’nin dayatmas› karfl›s›nda bir
blok olarak davranamad›. PKK bu durumu,
her geçen gün daha olumlu bir çizgide
ilerleyen eylemlilik sürecini t›kaman›n ve
yo¤un bir emekle oluflturulan birlikteli¤in
da¤›lmas›n›n imkan›na çevirdi. Gelinen yerde
birlikte yürümenin imkanlar› tükenmiflti. Daha
olumsuz geliflmelere yol açmamak kayg›s›yla
ortak bir aç›klama dahi yap›lmadan da¤›lma
karar› al›nd›.

Kuflkusuz PKK’nin, PKK-DÇS’yi bahane
ederek d›fla vurdu¤u rahats›zl›¤› aysbergin
görünen yüzüydü. Bu rahats›zl›¤›n arka
plan›nda daha ciddi sorunlar vard›.

PKK’nin rahats›zl›¤›n›n gerisinde ne var?

Bata¤a götürmekten baflka hiçbir gelece¤i
olmayan ‹mral› çizgisine görünürdeki ba¤l›l›¤›
ne olursa olsun, Kürt yurtsever güçleri içinde
her geçen gün baz› gerçekleri sorgulama
e¤ilimi gelifliyordu. Ölüm Orucu direniflinin
sars›c› etkisi bu e¤ilimi daha belirgin hale
getirdi ve güçlendirdi. Yurtsever taban
direnifle gözle görülür bir ilgi gösterdi,
sempatiyle yaklaflt›. PKK’li tutsaklar›n
içerdeki teslimiyetçi tutumlar›na ve faflist
devletin sald›r›s›n›n doru¤a ç›kt›¤› bir s›rada
Bayrampafla hapisanesinde ald›klar› utanç
verici tavra ra¤men, Kürt yurtsever kitlede
zindan direnifline olan ilgi ve sempatide bir
zay›flama olmad›. Tam tersine, katliam ve
buna karfl› gösterilen ölümüne direniflin
ard›ndan bu sempati ve destekte daha büyük
bir s›çrama yafland›. Bu durum aç›k bir
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biçimde Kürt bas›n› üzerinden de yans›d›.
Kuflkusuz bu tutum bir birikimin üzerinde

yükseliyordu. Kürt halk› devrimci tutsaklar›n
üzerine katliamlarla yürüyen politik iradeyle
kendisinin temel haklar› bir yana ulusal
varl›¤›n› kabul etmeyi bile hala yanaflmayan
iradenin ayn› oldu¤unu daha iyi anlamaya
bafllam›flt›. Bu nedenle devrimci tutsaklara
aç›k bir yak›nl›k duyuyordu. Onlar›n
direniflinden etkilenerek kendisini sindirmeye
ve teslim almaya çal›flan sömürgeci sermaye
devletine karfl› bir mücadele iste¤i ve iradesi
ortaya koyuyordu. Büyük bir deneyim
birikimine sahip olan PKK’nin, derin politik
anlam› olan bu olguyu görmemesi
düflünemezdi. PKK bu geliflmeyi gözetti ve
buna göre davrand›. Sözgelimi
hapishanelerdeki direniflin içinde yer almaktan
özenle uzak durdular. Fakat bu direniflin ‘82
Diyarbak›r zindan direniflinin bir devam›
oldu¤unu, bu direnifli büyük anlam
biçtiklerini, sayg› duyduklar›n› yazd›lar.
PKK’nin Türkiye devrimci hareketi ile
yeniden yak›nlaflma e¤ilimi içine girmesi de
bunun ifadesidiydi.

PKK, Kürt emekçi kitlelerinin sömürgeci
devletin kendilerini teslim alma amaçl›
sald›r›lara karfl› direnme iste¤i ve iradesinin
ifadesi olan bu yak›nlaflma e¤ilimini gözeten
baz› pratik ad›mlar da att›. Yurtd›fl›nda
Türkiye devrimci hareketiyle ortaklafla olarak
organize edilen, Ölüm Orucu Direnifli
destekleme eksenli 27 Ocak 2001 tarihinde
gerçeklefltirilen 40 bin kiflilik yürüyüfl ve
miting bunun somut bir örne¤i oldu. Bütün
bunlar devrimci hareketin saflar›nda da belli
bir iyimserli¤e yol açt›. PKK bunu da
kullanarak, sözkonusu yak›nlaflmay› somut bir
birli¤e dönüfltürme yönlü bir istek ortaya
koydu. Ancak bu arzusunu baflkalar›
üzerinden dillendirme yolunu seçti.

Daha ilk tart›flmada, PKK ile birli¤in
hiçbir koflulunun olmad›¤› ve bu tart›flman›n
bir daha gündeme getirilmemesi gerekti¤ini
söyledik. Kald› ki PKK’yi biz ça¤›rmad›k,
PKK’nin kendisi destekçi konumunda bize
yaklaflt›. Halihaz›rdaki çizgisi ve durufluyla
PKK ile bir birlik düflünülemezdi. B›rakal›m
bir birli¤i, PKK ile güncel somut geliflmeler
çerçevesinde sa¤lanm›fl geçici bir birliktelik
dahi ancak koflullu bir birliktelik olabilir.
Nitekim Strassburg’da yaflananlar da bunu

kan›tlam›flt›r. ‹mral› çizgisi hala PKK’n›n
stratejik çizgisidir. Zindan politikas› ve
prati¤i bu çizgiyle tam bir uyum içindedir.
Ölüm Orucu Direnifli sürecinde bununla
çeliflen bir tak›m e¤ilimler ve tutumlar
herhangi bir yan›lsamaya yol açmamal›d›r.
Zira bu e¤ilim PKK’ye ra¤men ortaya ç›kan
ve geliflen bir e¤ilimdir. Hapishanelerdeki
devrimci direnifle sempati duyan ve devrimci
tutsaklar flahs›nda Türkiye devrimci hareketi
ile politik yak›nlaflmay› zorlayan, gerçekte
yurtsever emekçi kitlelerdir.

PKK gerçekte hapishanelerdeki Ölüm
Orucu Direnifli’ne karfl› hep mesafeli ve
so¤uk bir yaklafl›m içinde olmufltur. Direniflin
hep d›fl›nda kalm›fl ve bu duruflunun adeta
“biz yokuz” dercesine alt›n› çizmifltir. Bu
direnifli hiçbir zaman kendi gündemi olarak
kabul etmemifltir. Çünkü PKK, bu direnifli,
kendi teslimiyetçi konumunu aç›¤a ç›karan ve
zora sokan bir geliflme olarak görmektedir.
Direniflin devrimci çizgisine gerçek anlamda
bir yak›nl›k duymamakta, tam tersine rahats›z
olmaktad›r. O bafl›ndan itibaren direnifli
yaratt›¤› devrimci eksen üzerinde bir birlikten
yana de¤ildi. PKK kendi güç ve olanaklar›n›
da kullanarak Türkiye devrimci hareketi ile
“Birleflik Devrimci Güç Birli¤i Platformu”
gibi ilkesiz bir birlik platformu oluflturmay›
hedefledi. Bunun olmayaca¤›n› anlay›nca
mevcut yak›nlaflmay› ve birlikteli¤i fiilen
böylesi bir platform olarak çal›flt›rmay›
denedi. Bunu da baflaramayaca¤›n› anlay›nca,
PKK-DÇS bahanesini öne sürerek tüm
rahats›zl›¤›n› d›fla vurdu, bir dayatmada
bulunarak kendisi için çok da anlaml›
görmedi¤i bir birlikteli¤in da¤›lmas›n›
sa¤lad›. Gerçek budur.

Sonuç

Ölüm Orucu Direnifli devam ediyor. Bu
direnifl 150. günlerine gelmifl, uzun bir tarihi
yürüyüfle dönüflmüfl bulunuyor. Biz bu
yürüyüfle PKK olmadan ve PKK’ye ra¤men
bafllam›flt›k ve hala da PKK’siz sürdürüyoruz.
Yurtd›fl›nda ki yürüyüflümüz de PKK’siz
bafllat›lm›flt› ve yine PKK’siz sürdürülecektir.
Partimiz bu yürüyüflü sürdürme gücüne,
kararl›l›¤›na ve iradesine sahiptir. Türkiye
devrimci hareketi de ayn› yolda yürümelidir.
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Tekstil ve metal sektöründen
baz› gözlemler

Düne kadar tekstil sektöründe çal›flan bir
iflçiydim. Partimizin kurulufl kongresinde s›n›f
çal›flmas›n›n sorunlar› tart›flmalar›nda öne
ç›kan temel sektör ve alanlara yönelmek,
buralarda konumlanmak gerekti¤i ilkesiyle
hareket ederek, bulundu¤umuz bölgede metal
fabrikalar›n›n a¤›rl›kta olmas›n›n da etkisiyle,
metal iflkolunda bir fabrikaya girdim.

Bu yaz›n›n konusu ise, tekstil ile metalin
özellikleri ve tafl›d›klar› dinamikleri baz›
gözlemler üzerinden ortaya koymakt›r.

Tekstil sektörü ucuz iflgücünün, yo¤un
emek sömürüsünün, a¤›r bask› koflullar›n›n
hakim oldu¤u bir iflkoludur. ‹flçiler at
koflturur gibi gün boyu seri üretim
yapmaktad›r. Bant ustas›, iflçileri
denetleyendir. ‹flçiler aras› bölünmüfllük,
parçalanm›fll›k had safhadad›r. Bu ise
patronun iflini kolaylaflt›rmaktad›r. Zaten
büyük iflletmelerin kendi ifllerini tafleron ya
da fason konfeksiyon atelyesine yapt›rmas›
da, iflçileri daha çok bölüp parçalamay›
amaçl›yor. Bunun yan›nda, daha ucuza mal
etti¤i ve kâr› büyük oldu¤u için de bu yolu
tercih etmektedir.

Türkiye’de ‘80 sonras›nda geliflmeye
bafllamas›yla birlikte, özellikle Kürdistan’dan
göç edenlerin ilk olarak akt›¤› iflkolu tekstil
oldu. ‹hracatta önemli bir yere sahip
olmas›n›n ve h›zla geliflmesinin de etkisiyle,
bir dönem ipini koparan›n ilk sermaye
yat›r›m› yapt›¤› iflkolu oldu tekstil.
Tekstildeki a¤›r çal›flma koflullar› iflçiler aras›
rekabeti ve güvensizli¤i de had safhaya
vard›rd›. Patron için sürekli yedek iflsiz
ordusu var. Bu nedenle haklar›n› aramaya
kalkan iflçileri hemen kap› önüne
koyabilmektedir. Bu a¤›r sömürü koflullar› bu
iflkolunda sürekli bir ak›flkanl›¤› ve
hareketlili¤i de beslemektedir.

Bu özellikleriyle, iflçilerin s›n›f kimli¤inin
ve bilincinin tam olarak geliflmesine de bir
yerde engeldir bu iflkolu. ‹flçiler ifle gelip
geçici gözüyle bakt›klar› için, iflyerindeki

sorunlar› fazla önemsemeyebiliyorlar. Sektör
tam olarak iflçileflememe, toplumsal üretimin
paramparça ve da¤›n›k oluflu gibi özellikler
tafl›yor.

Tekstil iflçileri s›n›f›n kültürel ve siyasal
bak›mdan nispeten daha geri kesiminden
oluflmaktad›r. Bu onlar›n mücadeleye daha
mesafeli yaklaflmalar›n› da getirmektedir.
Sosyal yaflam bu kesimde daha s›n›rl›
olmaktad›r. Bu yap›s›yla genel olarak benzer
özellikleri tafl›maktad›r. Ama buna ra¤men,
a¤›r bask› ve sömürü koflullar›n›n da
etkisiyle, kendi ba¤r›nda mücadele etmek
isteyen bir gençli¤i bar›nd›rmaktad›r. Sistemin
yoz kültürünün etkisinde olan bu gençler,
ço¤u durumda beklenmedik bir biçimde
kendilerini mücadelenin en ön saflar›nda
buluyorlar.

Tekstil sektörünün bu yap›s›n›n üretimdeki
yeriyle de ba¤› vard›r. Temel sanayi kollar›
üzerinden bak›ld›¤›nda, geri ve tali
sektörlerden biridir. Türkiye ekonomisinde ve
ihracat›nda bir dönem önemli paya sahip
olmas› bile bunu de¤ifltirmiyor.

Metal iflkoluna gelince, bu sektör biraz
daha farkl› özellikler tafl›maktad›r. Mücadele
gelene¤inin daha köklü oldu¤u bir sektördür.
‹flçilerde s›n›f bilinci ve kültürü, tekstile göre
belirgin biçimde daha geliflmifl durumdad›r.
Genelde orta-lise (ve üniversite terk) mezunu
iflçilere rastlamak mümkün. Bu da ek olarak
kültürde daha ileri bir durumu ifade ediyor.
Küçük ve orta iflletmeler büyük iflletmelere
göre daha hareketlidir. Hareketlilik kendini
sendikal çal›flmada gösteriyor.

 Sosyal iliflkiler daha güçlüdür. Mesela ifle
yeni giren bir iflçiyi hemen herkes
“hoflgeldin” diyerek karfl›lar. Kendini yabanc›
hissetmemesi için daha s›cak davran›l›r, eski
iflçiler taraf›ndan yak›n ilgi gösterilir. Ama
tekstilde bu durum daha s›n›rl›d›r, bu
sektörde kendine yabanc›laflma üretim
iliflkileriyle de birlefliyor.

Metalde dayan›flma bilinci daha
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geliflmifltir. ‹flten ç›kma, dü¤ün, kaza vb.
durumlarda, iflçiler kendi aralar›nda para
toplar. Sosyal iliflkiler fabrika d›fl›na da
taflabilmektedir (birbiriyle gidip gelmeler, ya
da bir sinemaya, konsere, flenli¤e vb.’ne
gitme). Bu durum devrimci bir s›n›f
çal›flmas›, müdahalesi koflullar›nda daha da
geliflmektedir. Güvensizlik burada da kendini
bir ölçüde gösteriyor kuflkusuz. Bütün bu
olumlu avantajlar›nda dolay›, özellikle
metalde, patronun önem verdi¤i nokta,
iflçilere denetim alt›nda olduklar› duygusunu
sürekli hissettirebilmektir. Her an ad›m ad›m
denetlenmeleri bu duyguyu kendili¤inden
yerlefltiriyor.

‹dari iliflkiler k›s›m flefi, vardiya flefi,
kalite müdürü, üretim müdürü, genel müdür
vb... Hemen her birinin de yard›mc›s› vard›r.
‹flçiler bunlar›n tümü taraf›ndan sürekli
denetim alt›nda tutulur. ‹flçiler böylece kiflilik
olarak da bilinir. E¤er devrimci demokrat
iflçiler göze çarp›yorsa, bunlar›n iflçilerle
iliflkileri gözlenir, yerine göre iflten at›l›r.
Bundan dolay› iflçiler sürekli flunu söyler;

burada kalmak istiyorsan hiçbir fleye sesini
ç›karmayacaks›n. Baz› durumlarda ise
iflçilerin kendileri “hakk›n› aramal›s›n,
yedirmemelisin, yoksa daha da tepene
ç›karlar” diyebiliyorlar.

‹dari yönetim üretimin kalitesine çok
önem verir. Hatta kaliteye iliflkin e¤itim
toplant›lar› da yap›l›r. Disiplin, kurallara
uymada çok önemlidir. En ufak bir kural›n
uygulanmamas› durumunda, bu hemen bütün
iflçilere dönük afla¤›lamalara kadar var›r.

Metal sektörüne dönük baz› ilk
gözlemlerim böyle. Bu sektörün yap›s› gere¤i,
s›n›f çal›flmas› ad›m ad›m yürümek
zorundad›r. Buna iliflkin sorunlar› ve
deneyimleri, Ekim’in Nisan '00 tarihli 214.
say›s›nda yay›nlanan ve A. Selim yoldafl
taraf›ndan kaleme al›nan yaz›, daha ayr›nt›l›
olarak ifllemektedir. Çal›flmalar›m›zda bu
deneyimleri de hesaba kat›p ona uygun
davranmak durumunday›z. Ben kendi pay›ma
çal›flt›¤›m fabrikada bunu yapmaya
çal›fl›yorum.

V. Nidal

durumunda b›rakt›; ya bundan yana olacakt›
ya devletin yede¤ine girecekti; sonuçta
devrimci çizginin yede¤ine kendi iradesinin
d›fl›nda giriyor, demiyor muyduk? Yine
‹mral› çizgisinin en çok da orta s›n›f›
sevindirdi¤ini, onun taraf›ndan hararetle
desteklendi¤ini söylemiyor muyduk?

Dolay›s›yla devletin izledi¤i kat›
politikadan ve PKK’n›n düfltü¤ü açmazlardan
dolay› PKK’n›n Türkiye devrimci hareketine
yak›nlaflmas›, HADEP’in yönetim kademesini
tutan epey bir kesiminde ciddi rahats›zl›klar
yarat›yor olmal›d›r. Biz bunu da görmeliyiz,
burada da derinlefltirilmesi gereken çeliflkiler
var. Ayr›flmay› zorlamak ayn› zamanda bu
anlama geliyor. PKK’n›n emekçi taban›n› kim
bilmezlikten, görmezlikten gelebilir ki? Biz
dikkat edin, temel bir gerçe¤i dile getiriyor,
emekçi yurtsever kitle diyoruz hep.
Gerçekten de direnifl tart›flmakta oldu¤umuz
sempatiyi tam da bu emekçi yurtsever kitlede
yarat›yor. Bu da bir ayr›flt›rma yoludur.
Burada gösterilen hassasiyeti reddetmek

imkan› yoktur. Reddeden zor duruma düfler.
“O kadar önyarg›l› ki Türkiye devrimci
hareketi, bu kadar kritik bir çat›flmada destek
veriliyor, el uzat›l›yor, bu eli itiyor”
dedirttirir, reddetmek birilerine bu demagojiyi
de yapt›r›r. fiimdi bu yap›lam›yor ama.

fiimdiki s›n›rl› ve koflullu eylem
birli¤inin daha olumlu süreçler ve iliflkiler
üretebilece¤i umulabilir mi? Kuflkusuz bu
toplamda olaylar›n nas›l seyredece¤ine
ba¤l›d›r. Bu tek tek partilerin, s›n›flar›n
iradesini aflan bir fley. Devletin nas›l bir yol
izleyece¤ine, Türkiye’de olaylar›n nas›l bir
seyir izleyece¤ine ve Türkiye’de emekçi
s›n›flar›n ne yapabilece¤ine ba¤l›.
Dolay›s›yla, bu ifllerin nas›l seyredebilece¤ini
kesin olarak öngöremeyiz. Biz bu süreci bir
biçimde yönlendirmeye ve ilerletmeye de
çal›fl›r›z, bu bizim tercihimizdir de. Ama
olaylar›n seyri ve sonuçlar› niyetleri ve öznel
tercihleri aflan bir mant›¤a sahiptir.
Geliflmelerin ne getirece¤ini birlikte
görece¤iz.

Zindan direnifli ve PKK ile...
(Bafltaraf› s.31'de)
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Okurlardan / Yoldafllardan...
8 Mart mitinginde tutsak yak›nlar›yla birlikteydik...
8 Mart Dünya Emekçi

Kad›nlar Günü’nü güneflli
güzel bir gün adeta selamlad›.

Alanda HADEP en kitlesel
partiydi, ama da¤›n›kt›. Legal
reformist partiler ise s›n›rl›
bir kitle ile kat›lm›fllard›.
Devrimci partiler ve gruplar
güçleri oran›nda alandayd›lar,
ama yetersizdiler.

Son y›llarda EKB ve
feminist gruplar›n
dayatmas›yla ortaya ç›kan,
erkeklerin ayr› durmas› bu y›l
da uyguland›. HADEP bu
uygulamaya kesin bir tarzda
uydu. Baz› devrimci gruplar›n
da alana girmeden önce ayr›
kortejler oluflturduklar›
gözlendi.

Komünistlerin 8 Mart
öncesinde ve alanda yo¤un
bir çal›flma yürüttü¤ü göze
çarp›yordu. Örne¤in birinci
köprü’ye ç›kan yoldaki

“Yaflas›n 8 Mart Dünya
Emekçi Kad›nlar Günü!/
TK‹P” imzal› yaz›lama tüm
dünya emekçi kad›nlar›n›
selaml›yordu.

 Alandaki bir avuç
devrimci tutsak yak›n› ile
birlikte kendimizi daha iyi
ifade edece¤imizi düflünerek,
TUYAB pankart› alt›nda
yerimizi ald›k. Kürsüye yak›n
bir yere gelerek tutsak
yak›nlar› ile birlikte
hücrelerle ilgili sloganlar›m›z›
hayk›rd›k. Kürsünün defalarca
müdahale etmesine ra¤men,
analar susmad›lar. “Yaflas›n
Ölüm Orucu Direniflimiz!”,
“Devrimci tutsaklar
onurumuzdur!”, “Kahrolsun
ücretli kölelik düzeni!”,
“Yaflas›n devrim ve
sosyalizm!”, “Cinsel, s›n›fsal,
ulusal sömürüye son”,
“Yaflas›n direnifl, yaflas›n

zafer!” vb. fliarlar hayk›r›ld›.
TUYAB pankart›n›n kürsünün
arkas›na as›lmas› iste¤i
olumsuz yan›tland›.

TUYAB’l›lar›n alana
kad›n-erkek kolkola girmeleri
tertip komitesini oldukça
rahats›z etmiflti. ‹ki defa
yan›m›za gelerek erkeklerin
kenara çekilmesini istediler.
Onlara, cezaevlerinde 19
Aral›k’ta yaflanan katliamda
erkek ve kad›n tutsaklar›n
birlikte karfl› koyduklar›
hat›rlat›larak, devrimciler için
kad›n-erkek ayr›m›n›n
sözkonusu olamayaca¤›
söylendi. Bunun üzerine
TUYAB kastedilerek kürsüden
yap›lan erkeklerin alan›n
d›fl›na ç›kmas› anonsu
TUYAB’l›lar taraf›ndan,
“Kad›n-erkek birlik, alanlarda
birlefltik!” slogan›yla
yan›tland›.

Komünist bir iflçi/‹stanbul

Gazi Direnifli yolumuzu ayd›nlat›yor!
Bundan 6 y›l önce, 12 Mart 1995’te Gazi’de bir katliam ve görkemli bir direnifl yafland›.
Katliamc› devletin tarihine bakt›¤›m›zda Gazi katliam›n›n ne ilk, ne de son oldu¤unu

görürüz. Devlet sürekli olarak kan ve vahfletle bast›rmaya çal›flm›flt›r ezilen halklar›n ve
devrimcilerin mücadelelerini. K›z›ldere, Marafl, Çorum, Sivas, Ulucanlar, 19 Aral›k ve nice
kanl› katliam›n örgütleyicisi olarak tarihin utanç verici sayfalar›nda yerini alm›flt›r sermaye
devleti.

Gazi’de gerçeklefltirilen, al›fl›k oldu¤umuz türden bir devlet provokasyonudur. Zamanlama
olarak iflçi-emekçilerin sefaletini daha da derinlefltirecek azg›n bir sald›r›n›n hemen öncesinde
yap›lm›flt›r. Kuflkusuz bu bir rastlant› de¤ildir.

Emekçi bir semt olan Gazi’de herfley 12 Mart akflam› bir kahvehanenin taranmas›yla
bafllad›. ‹flçi ve emekçilerin yo¤un olarak yaflad›¤› bir yer olan Gazi Mahallesi mücadeleci
bir dinami¤e sahipti. Alevi-Sünni çat›flmas› yaratmak isteyen sermaye devletinin hesaplar› bu
kez bofla ç›kt›. Sermaye bu kez baltay› tafla vurdu. Gazi emekçileri, kendileri için haz›rlanan
tuza¤a düflmeyerek, öfkelerini Sünni emekçilere yöneltmek yerine bizzat katliamc› devletin
kendisine yönelttiler. Di¤er emekçi semtlerinden Gazi’ye akanlarla birlikte, devletin
katliam›na karfl› difle difl bir mücadele yürüttüler.
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Gazi halk› barikatlar kurup devletin provokasyon çabas›n› bofla ç›kararak, ellerinde tafllarla
günlerce direndi Gazi sokaklar›nda. Bu mücadelede onlarca flehit verdiler. Günlerce süren
direnifl di¤er emekçi mahallelerinde de yank›s›n› buldu. 1 May›s Mahallesi’ndeki gösterilerde
dört emekçi katledildi.

Gazi görkemli bir direniflin ad›, militan mücadele ruhunun simgesidir.
D. C./‹stanbul

Ölüm Orucu direniflçilerine...
Bugüne kadar sizlere yazamam›fl olman›n

ezikli¤ini duyuyorum. Geç de olsa,
önümüzdeki bahar sürecinin de verdi¤i
heyecanla yaz›yorum.

Faflist devletin zindanlardaki devrimci
direnifl gelene¤ini k›rmak için baflvurmad›¤›
yol kalmad›. Katliamlar düzenlediler,
iflkencelerden geçirdiler, yakt›lar...
Diyarbak›r’da, Buca’da, Ümraniye’de,
Ulucanlar’da, Burdur’da devrimci tutsaklar
flahs›nda toplumsal muhalefeti teslim almaya
çal›flt›lar. Her seferinde destans› direniflleriyle
karfl›laflt›lar, yüreklerinden baflka silahlar›
olmayan devrimci tutsaklar›n.

Zira sat›lm›fl uflak tak›m›n›n krizlerin
faturalar›n› iflçi ve emekçilere yükleyebilmesi
için öncelikle toplumsal muhalefeti sindirmesi
gerekiyordu. Bunun için de onun en diri ve
örgütlü kesimi olar  cezaevlerinden ifle
bafllamas› gerekiyordu.

Hücre politikas›n› hayata geçirmek için
haz›rl›klar›n› bir bir tamamlad›lar. Sizler bu
sald›r›y› püskürtmek için kufland›n›z yine
silah›n›z›. Ve açl›k greviyle bafllad›¤›n›z
direniflinizi Ölüm Orucuna dönüfltürdünüz. 19
Aral›k sabah› bafllad› sald›r›. Cumhuriyet
tarihinde görülmemiflti böyle bir vahflet. Gaz
bombalar›, yang›n bombalar›, silahlar... 28

devrimci tutsak kurflunlanarak, yak›larak
katledildi, yüzlercesi ölümcül yaralar ald›. F
tipi hücrelere konuldunuz.

Görkemli direnifliniz devam ediyor. Bu
onurlu direnifliniz d›flar›da suskunluk fesad›yla
bo¤ulmak isteniyor. Ama flu bir gerçek ki, bu
suskunlu¤u yine sizin bedenleriniz birer birer
y›rtarak zafere ulafl›lacakt›r.

Sizleri tüm devrimci duygular›mla tek tek
kucakl›yorum.
Tan halaylar› çekerken
ölümün sessizli¤inde,
rüzgar getirdi
son VEDA’lar›n› yoldafllar›n
usulca ç›k›verdi,
usulca b›rakt›k
çatlayan dudaklar›n aras›ndan
bofllu¤a...

ELVEDA
Y›k›lan duvar,
Yak›lan bedenler,

silah sesi,
     it ürümesi

                patlayan bomba
kan ve gözyafl›yla yazd›k tarihe
ve son sözü söyledik yine biz
“Yaflas›n Ölüm Orucu Direniflimiz!”

A. Y›lmaz

Semt çal›flmas› ve baz› sorunlar›
Semt çal›flmas› s›n›f çal›flmas›n›n bir

parças› olarak ele al›nmak zorundad›r. Zira
iflçi ve emekçilerin yo¤unluklu bulundu¤u
semtler devrim mücadelesi için ciddi bir
potansiyel bar›nd›rmaktad›r. Ancak bu alan›n
özgünlüklerini gözden kaç›rmak, iflçi s›n›f›n›
örgütleme iddias› tafl›yan hareketleri s›n›ftan
uzaklaflt›r›r, küçük-burjuva zeminde bir
çal›flmaya iter.

Semtler, önemli bir iflçi kitlesinin yan›s›ra
düzenle ba¤lar›n› koparmam›fl heterojen
küçük-burjuva katmanlar› bar›nd›r›r. Bu
nedenle devrim mücadelesinde tutarl› bir

konumda de¤ildir. Ancak iflçi s›n›f› örgütlü
olarak mücadeleye kalkt›¤›nda, bu katmanlar
iflçi s›n›f› önderli¤inde devrim mücadelesinde
yerini al›r. Ama bu hiç de semtlerde çal›flma
yap›lmamas› anlam›na gelmez. Sürekli ve
sistemli bir semt çal›flmas› iflçi ve emekçiler
üzerinde ciddi etkiler b›rakmakta, yerinde ve
zaman›nda müdahaleyle bu etki örgütlü güce
dönüflebilmektedir.

Semtlerin bir özelli¤i, buradaki çal›flma
üzerinden kazan›lan insanlar e¤itilmedi¤inde,
bunlar k›sa sürede önceki lümpen yaflam
tarzlar›na çok kolay dönebilmeleridir. Bu
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Okurlardan / Yoldafllardan...

güçler döneme, o anki atmosfere göre
flekillenmektedirler. Bir bakars›n›z çevrenizde
bir sürü insan vard›r, bir bakars›n›z kimse
kalmam›flt›r. Bu nedenle bu alandaki
güçlerden özellikle iflçiler üzerine
yo¤unlaflmal›y›z. Onlar› fabrikalar›ndaki,
iflyerlerindeki mücadelelerin birer parças›
haline getirebildi¤imiz ve e¤itebildi¤imiz
oranda kal›c›laflt›rabiliriz.

‹flçi-emekçi semtlerinin tafl›d›¤› devrimci
potansiyele ra¤men, örgütsel çal›flman›n
kal›c›laflt›r›lmas›nda bugün ciddi güçlükler
yaflanmaktad›r. Devrimci hareketlere sempati

duyulmas›na ra¤men bu böyledir. ‘80
yenilgisinin getirdi¤i güvensizli¤in yan›nda
devrimci hareketlerin güven verecek politik
perspektiften yoksun olmalar›, çok parçal›l›k,
düzenin dayatt›¤› yoz lümpen yaflam tarz› vb.
bunda etkili olmaktad›r. Bu güçlük ancak,
s›n›f çal›flmas›n›n bir parças› olarak ele
al›nan sürekli ve sistemli bir çal›flmayla
afl›labilir. Ancak süreklilefltirilmifl bir çal›flma
insanlarda güven uyand›rabilir. Geçmifl
devrimci hareketlerin olumsuzluklar›n›n
etkilerini k›rabilmek böyle bir çal›flmayla
mümkün olabilir.

D. Cemre

Program›m›z›n gücü pratikte ispatlan›r
Partimizi mücadele alanlar›nda kitlelerle bütünlefltirme görev ve sorumlulu¤u partili

komünistlerin omuzlar›ndad›r. Büyük bir çaba, özveri ve sab›rla s›n›f›n öncü gücü olarak
kazand›¤›m›z partimizi, bilimsel temellere dayal› sa¤lam bir program üzerine oturttuk. Do¤ru
bir ideolojik-politik çizgiye, güçlü bir programa sahibiz. Bu bize s›n›f›n öncüsü olma
misyonuyla büyük bir güç ve güven veriyor. fiimdi bu gücü pratik-politik bir güç haline
getirmenin zaman›d›r. Bizzat pratik mücadele içerisinde politika yaparak kitlelere ulaflaca¤›z,
program›m›za kitleleri inand›raca¤›z, gücümüze güç kataca¤›z. Çünkü biliyoruz ki, as›l güç
ancak politika yap›larak kazan›labilir.

Aç›kt›r ki, program›m›z› biçimsel olarak kabul etmek ya da sözlü olarak savunmak kendi
bafl›na yeterli de¤ildir. Önemli olan onu özümsemek, bilinci pratiklefltirebilmek, komünist
kiflili¤i ve yaflam tarz›n› gelifltirebilmektir. Günlük yaflam›m›zda, mücadelemizin her an›nda,
ayr›nt› gibi görünen sorunlara yaklafl›m›m›zda dahi program›m›za ve çizgimize uygun
davranmal›y›z. Program›m›z›n ruhuna uygun bir komünist kiflili¤i bizzat mücadele içinde
gelifltirebilmeliyiz. Dolay›s›yla program›m›za bir tak›m maddeler ve formüller olarak
yaklaflmamal›, onu bir yaflam biçimi haline getirmeliyiz. Bilincimizi ve inanc›m›z›
davran›fllar›m›zla, kiflili¤imizle bütünlefltirebilmeliyiz. Çünkü emekçiler bizim tutum ve
davran›fllar›m›z›, yaflam tarz›m›z› dikkatle izlerler ve partimizi buna göre de¤erlendirirler.
‹nsanlar bir partiyi, salt onun politik çizgisini, program›n› ya da tüzü¤ü üzerinden de¤il, ayn›
zamanda kadrolar› üzerinden de¤erlendirirler.

Dolay›s›yla, komünistler olarak etraf›m›zdaki insanlara örnek olacak flekilde yaflamal›y›z.
Onlar karfl›s›nda partiyi temsil etti¤imiz unutmamal›y›z. Davran›fllar›m›zla, yaflam biçimimizle
partimizi en iyi biçimde temsil edebilmeliyiz. Bunu ise program›m›z› prati¤e geçirme çabas›
içinde gelifltirebiliriz ancak.

Kiflili¤imizi partili kimli¤imizle flekillendirdi¤imizde, program›m›z› pratikte yaflam tarz›
haline getirdi¤imizde, partimizi iflçi-emekçi s›n›f›na ulaflt›rmada, onlarla bütünlefltirmede
zorlanmayaca¤›z. Zira biz düflman karfl›s›nda bile program›m›z›n gücünü ispatlam›fl bir
partiyiz. Geriye, bu gücü s›n›f mücadelesi içerisinde, sermaye iktidar›na karfl› mücadelelede
öncü komünist kadrolar›n pratiikleriyle ispatlamas› kal›yor. Politikam›z›n do¤rulu¤unu,
program›m›z›n bilimselli¤ini ancak ve ancak komünist militanlar pratikleriyle, ilkeli ve
disiplinli yaflam tarzlar›yla ispatlarlar.

“Do¤ru politik çizgi belirlendikten sonra, herfleyi bizzat -politik çizginin kaderini,
uygulamas› ya da baflar›s›zl›¤a u¤ramas›n›- örgüt çal›flmas› belirler.” (Stalin)

C. Deniz/Ankara
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Krizin faturas› kapitalistlere!
√ D›fl ve iç borç ödemeleri derhal durdurulsun! Tüm devlet borçlar› geçersiz say›ls›n!

√ ‹MF, Dünya Bankas› vb. emperyalist mali kurulufllarla kölece iliflkilere son!

√ Emperyalistlerle aç›k-gizli tüm antlaflmalar iptal edilsin!

√ Herkese ifl, tüm çal›flanlara ifl güvencesi!

√ 7 saatlik iflgünü, 35 saatlik çal›flma haftas›!

√ ‹nsanca yaflamaya yeten, vergiden muaf asgari ücret!

√ Tüm çal›flanlar için genel sigorta hakk›!

√ Eflit ifle eflit ücret!

√ Her düzeyde paras›z e¤itim!

√ Herkese paras›z sa¤l›k hizmeti!

√ Herkese sa¤l›¤a ve ihtiyaca uygun ucuz konut!

√ Her türlü dolayl› vergi kald›r›ls›n! Artan oranl› gelir ve servet vergisi!

√ Diyanet bütçesi kald›r›ls›n, silahlanma harcamalar› durdurulsun!

√ Özellefltirme talan›na, tensikatlara ve hak gasplar›na son!

√ S›n›rs›z söz, bas›n, örgütlenme, gösteri ve toplanma özgürlü¤ü!

√ Tüm çal›flanlar için grevli ve toplusözleflmeli sendika hakk›!

√ Tüm faflist-militarist kurumlar da¤›t›ls›n! Tüm faflist yasalar iptal edilsin!

√ Katliamc›lar, iflkenceciler ve h›rs›zlar halka aç›k mahkemelerde yarg›lans›n!

√ Hücreler y›k›ls›n, tutsaklara özgürlük!

√ Kürt halk›na özgürlük! Eflitlik, özgürlük, gönüllü birlik!

‹MF-DB-TÜS‹AD reçetelerine son!

Kahrolsun sermaye diktatörlü¤ü!

Kahrolsun emperyalizm!

Yaflas›n ba¤›ms›z sosyalist Türkiye!

‹flçi s›n›f› savaflacak, sosyalizm
kazanacak!
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