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Düzen bekçileri
haz›rlan›yor

Kriz bata¤›nda bir kokuflmufl düzen

Türkiye kapitalizmi kriz bata¤›nda
debelenmeye devam ediyor. Krizde
herhangi bir hafifleme bir yana, olaylar›n
seyri ve bir dizi gösterge, durumun her
bak›mdan daha da a¤›rlaflmakta oldu¤unu
ortaya koyuyor. Dahas›, önümüzdeki aylar
için yayg›n bir yeni çöküfl beklentisi var.
Krizdeki bu gidiflin iflçi s›n›f› ve emekçiler
için sosyal y›k›m›n derinleflmesi, ülke
içinse emperyalizme kölece ba¤›ml›l›¤›n
pekiflmesi demek oldu¤unu biliyoruz. Her
yeni çöküfl, iflçi s›n›f› ve emekçiler için
a¤›rlaflm›fl yeni bir ekonomik-sosyal fatura;
Türkiye içinse, emperyalizmin daha a¤›r
ekonomik, mali ve siyasal koflullar
dayatmas›, ülkenin dolays›z yönetimini
ad›m ad›m devralmas› anlam›na geliyor.

‹MF kendi direktiflerinden en ufak bir
sapmay› bile küstahça sopa gösterme
vesilesi haline getirmifltir. Bunun karfl›s›nda
hükümetin tavr›, uflakl›¤›n dipsiz
kuyusudur. Son günlerde bu çerçevede
yaflananlar, Türk burjuvazisinin ve onun
ad›na ülkeyi yönetenlerin tam bir ihanet
çukuruna yuvarland›klar›n› ibretle gözler
önüne sermektedir. ‹MF ve emperyalistler
için sorun art›k kendi memurlar›n›
ekonominin patronu olarak atamak ve
parlamentonun gündemini ve çal›flma
temposunu bizzat saptamaktan da öteye
geçmifltir. Emperyalistler art›k ifli idari
iflleyifle, flirket yönetim kurullar›n›n
do¤rudan saptanmas›na ve imzada gecikti
diye cumhurbaflkan›n› paylama noktas›na
vard›rm›fllard›r.

Böyle yapan ve böyle yapt›kça da
sonuç ald›klar›n› gören emperyalistler,
spekülatif sermaye hareketleri ve borsa
oyunlar› üzerinden Türkiye ekonomisiyle
ve siyasetiyle diledi¤ince oynamaktad›lar.
Bu hesapl› ve planl› oyunlar› ekonomik ve
siyasal istemlerini dayatman›n, istedikleri
her türden yeni düzenlemeleri yapt›rman›n
bir arac›na çevirmifl durumdad›rlar.

Uflakça ba¤›ml›l›k ve borç bata¤›
Osmanl›’y› da benzer bir duruma
düflürmüfl, onu zamanla emperyalistlerin
oyunca¤› haline getirmifl ve sonunda da o
kaç›n›lmaz akibete, y›k›l›fla götürmüfltü.
Benzer bir ba¤›ml›l›k ve borç köleli¤i,
iflbirlikçi burjuvaziye dayanan Cumhuriyet
Türkiye’sini de ad›m ad›m ayn› süreçlerden
geçirmekte, benzer bir tarihsel akibete
haz›rlamaktad›r.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun tarihsel
mirasç› olmakla gitgide daha çok övünen
Türk burjuvazisinin gelece¤i selefinin
geçmiflinden farkl› olmayacakt›r. Ülkeyi ve
toplumu y›k›m içinde bu utanç verici
duruma düflüren, emperyalizmin elinde
oyunca¤a çeviren bir s›n›f, topluma
egemen olma, onu yönetme gücü ve
meflruiyetini zaman içinde gitgide daha çok
yitirecektir. Son 50 y›ld›r krizler içinde
debelenip duran ve topluma ödetti¤i a¤›r
ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal
faturalara ra¤men her yeni dönemi eskisini
aratan bu s›n›f, onun kokuflmufl burjuva
cumhuriyeti er-geç y›k›l›p gidecek, yerini
iflçi s›n›f›n›n devrimci önderli¤i alt›nda
birleflmifl emekçilerin sosyalist
cumhuriyetine b›rakacakt›r.
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Düzen bekçileri aral›ks›z

haz›rlan›yor

Olup bitene herhangi bir esasl› itiraz›
olmayan, itiraz bir yana uygulanan
programa tam destek veren düzen
bekçileri, muazzam sosyal y›k›m›n
yarataca¤› tehlikeli sonuçlara karfl›
aral›ks›z haz›rlan›yorlar. Sözkonusu
“tehlike” elbette bekçilik ettikleri düzen
içindir.

Krizin a¤›rlaflt›¤› bir dönemde toplanan
MGK, “sosyal patlama” riskinin artmakta
oldu¤unu tespit ediyor ve bu çerçevede
al›nacak yeni önlemleri görüflüyor. Yeni
önlemleri diyoruz, zira y›llard›r bu türden
önlemlerin ard› arkas› zaten kesilmiyor.
Faflist 12 Eylül cuntas›n›n yapt›¤› köklü
kurumsal ve yasal düzenlemelere ra¤men
kokuflmufl burjuva düzeninin bekçisi ordu,
y›llardan beridir MGK üzerinden sürekli
yeni yasal ve kurumsal düzenlemeler yap›p
duruyor. Anti-terör yasas›, Kriz Yönetim
Merkezi, ‹ller ‹daresi Yasas›, Özel
Kuvvetler ve J‹TEM, hücre tipi
zindanlar, tüm bunlar bu haz›rl›¤›n bir
parças›d›r.

Tüm bunlar, son on y›l içinde
kotar›lm›fl kurumsal ve yasal yeni
önlemlerdir. Tümü de muhtemel bir
devrimci s›n›f ve emekçi hareketinin
önünü kesmek, bunun baflar›lamad›¤› bir
durumda ise ezmek içindir. Tümü de MGK
ve dolay›s›yla ordu kaynakl› önlemlerdir;
orada düflünülmekte, tasarlanmakta,
planlanmakta ve yasal temele
kavuflturulmak üzere kukla hükümetler ve
meclislerin önüne konulmaktad›r.

Bunun son halkalar›ndan biri de, daha
önce “Baflbakanl›k Kriz Merkezi
Yönetmeli¤i” ile kotar›lan Kriz Yönetim
Merkezi kurumlaflmas›n›n flu günlerde
sessiz sedas›z yasal bir dayana¤a
kavuflturulmas› olmufltur. Son MGK
toplant›s›ndan yaln›zca bir gün önce, 29
Haziran günü, kamuoyundan gizlenerek ve
üzerinden en ufak bir tart›flma bile
yap›lmadan “jet h›z›yla” meclisten
geçirilen yeni yasa, “gerginlik ve kriz
dönemleri”yle net bir ba¤lant› kurarak,
orduya genifl yeni yetkiler tan›maktad›r.

Dinsel gericilik dalgak›ran›

Düzen bekçilerinin haz›rl›klar› elbette
bundan ibaret de¤il. Bu, sorunun daha çok
bask› ve terör ayg›tlar›n›n tahkim
edilmesine iliflkin yönüdür. Daha bir de
bunu tamamlayan deyim yerindeyse “sosyal
önlemler” bölümü var. Bunun ne anlama
geldi¤ini, sat›lm›fl sendika a¤alar›n›n,
bilinen hizmetlerinin de ötesinde, ESK ve
“Sivil ‹nisiyatif” gibi oluflumlar üzerinden
toplumsal muhalefeti dizginleme, sapt›rma
ve düzene yedekleme iflinde
kullan›lmalar›ndan da görebiliriz. Nitekim
bu, burjuvazi ad›na ülkeyi yöneten ordunun
28 fiubat sonras› hamlelerinin en önemli
halkalar›ndan biri olmufltur. Sözde laik
cumhuriyeti “irtica tehditi”ne karfl›
savunmak üzerinden yarat›lan toplumsal
atmosferde, iflçi sendikalar›yla tekelci
sermaye örgütlerinin biraraya getirilmesiyle
yarat›lan bu oluflumlar, sald›r›lar› kolayca
gerçeklefltirmek (ESK), iflçi s›n›f› ve
emekçilerin bilincini çelmek ve
mücadelesini dizginlemek (“Beflli sivil
inisiyatif”) için kullan›lm›fllard›r.

Haziran sonunda yap›lan MGK
toplant›s›nda bu aç›dan son derece dikkate
de¤er yeni bir geliflme var. Bu toplant›,
“sosyal patlamalar”a karfl› al›nacak
önlemlerden ayr› düflünülemeyecek bu
geliflmeyi, kamuoyuna bilerek s›zd›r›lan bir
rapor üzerinden aç›¤a vuruyor. Buna göre;
bizzat üst düzey subaylar› taraf›ndan
“tarikat ve mezhep önde gelenleri ile
kurulan diyaloglar ve bu çerçevede
sürdürülen çal›flmalar sonucu”, bu
çevrelerin “devlet ve hukuk sisteminin içine
çekilmesi”, bundan da öte, “devletin
yan›nda yer almalar› noktalar›nda önemli
mesafeler” al›nm›fl durumdad›r.

Bu geliflme gerçekten dikkate de¤erdir.
Zira ordunun dinsel gericili¤e karfl› 28
fiubat’la birlikte gündeme getirdi¤i
müdahalenin amac›n› ve s›n›rlar›n› da
aç›kl›kla ortaya koymaktad›r. Komünistler
bu amac› ve s›n›rlar› 28 fiubat’› izleyen
günlerdeki de¤erlendirmelerinde aç›k seçik
bir biçimde ortaya koymufllard›. fiimdiki
geliflmeler bu de¤erlendirmeleri oldu¤u gibi
do¤rulamaktad›r.
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Bu de¤erlendirmelerin birinde; dinsel
gericili¤in, ‘60’l› y›llardan itibaren bizzat
devlet taraf›ndan örgütlenerek ilerici
toplumsal muhalefete ve devrimci harekete
karfl› çok bilinçli bir biçimde kullan›ld›¤›,
12 Eylül askeri faflist rejimi döneminde ise
bunun görülmemifl boyutlara vard›r›ld›¤›
ortaya konulmakta ve ard›ndan söz, 28
fiubat’la bafllat›lan dinsel gericili¤i terbiye
etme ihtiyac›n›n nereden do¤du¤una flöyle
ba¤lanmaktad›r:

“Özetle, toplumsal geliflmeye ve devrime
karfl› bir dalgak›ran rolü oynas›n diye
dinsel gericili¤i düzen bizzat kendisi
besledi; ordu ise ona her seferinde yol
açt›, zemin düzledi. Ne var ki bu toplam
süreç, resmi dilde ‘irtica’ olarak nitelenen
dinsel gericili¤i kontrol edilebilir s›n›rlar›n
ötesinde bir etki ve güce kavuflturdu.
‘‹rtica’, y›¤›nlar›n geri kesimlerini
dizginleyen ve düzene ba¤layan bir imkan
olman›n ötesine taflt›; genel toplum ve
devlet düzenine kendi ruhunu ve rengini
verme iddias›n› uygulamaya geçirecek bir
geliflme düzeyine ve konuma ulaflt›. Gelinen
yerde dizginlenmesi, güç ve etkisinin
t›rpalanmas›, düzen için kabul edilebilir
s›n›rlar ve ifllevler içine çekilmesi
gerekiyor. Kurulu düzenin vurucu gücü
ordu flimdi bunu yap›yor. ‘Durumdan’
ç›kar›lan ‘vazife’ budur.” (Ordu ve ‹rtica,
Ekim, say›: 171, Haziran ‘97, Baflyaz›)

Amaç dinsel gericili¤i ezmek de¤il (ki
bu gerici burjuva düzeninin do¤as›na
oldu¤u kadar temel ihtiyaçlar›na da ayk›r›
bir davran›fl olurdu), onu yeniden kabul
edilebilir ve kontrol edilebilir s›n›rlar
içerisine çekmekti. Generaller taraf›nda
MGK’ya sunulan rapor, sorunun tam›
tam›na bu oldu¤unu ve bunun da art›k
gerçekleflti¤ini dile getiriyor.

Fakat iflte bu s›n›rlar içerisinde, yani
terbiye edilmifl ve kontrol edilebilir s›n›rlar
içine çekilmifl bir dinsel gericilik, kabul
edilebilirlikten öteye, düzenin ve devletin
hizmetinde etkin biçimde kullan›lan,
kullan›lmas› gereken bir güçtür. “Sosyal
patlama” tehlikesine karfl› önlemlerin
gündeme getirildi¤i bir toplant›da, “tarikat
ve mezhep önde gelenleri”nin devlete
deste¤inin kazan›ld›¤›n›n aç›klanmas› bu

çerçevede son derece anlaml›d›r.

Devrim düzenin en büyük korkusudur

MGK, kriz ve sosyal y›k›m
programlar›yla ba¤lant› içinde, “sosyal
patlama” tehlikesini ilk kez görüflmüyor.
Mart sonunda yap›lan ola¤an toplant›da da,
“öngörmek yönetmektir” kural› çerçevesinde
bu konunun görüflüldü¤ü bas›na yans›m›flt›.
Bu arada generallerin, dinsel gericili¤i
terbiye etme operasyonunda katedilen
mesafeden de güç alarak, “tarikat ve
mezheplerin önde gelenleri” ile yo¤un
iliflkilere girmeleri ve devlet düzenine
itaaten öteye, devlete desteklerini güvenceye
almalar› tabii ki bir rastlant› de¤ildir. Tehdit
s›ralamas› de¤iflince tercihler de de¤ifliyor
ve yeni çal›flmalar buna göre yap›l›yor, yeni
iliflkiler buna göre kuruluyor, yeni destekler
buna göre sa¤lan›yor.

Derin bir ekonomik kriz içerisinde
debelenen ve bunun a¤›r bir sosyal krize
dönüflmesinden belirgin biçimde kayg›lanan
düzen ve onun egemen yönetici gücü
olarak ordu için gerçek tehdit, her zaman
için devrimci geliflmeler ve iflçi-emekçi
hareketidir. ‹flin do¤as› gere¤i bu böyledir.
Tüm öteki “tehdit”ler, kurulu düzeni biçim
yönünden flu veya bu ölçüde etkileyebilir,
ama onun burjuva mülkiyet iliflkilerine
dayanan temel s›n›f özelli¤ini hiçbir
biçimde de¤ifltirmez. Resmi dildeki
ifadesiyle “bölücülük”ten “irtica”ya kadar
bu böyledir. Ama düzenin temellerine
yönelen bir sosyal-siyasal hareket olarak
“y›k›c›l›k”, tüm öteki tehditlerden temelden
farkl›d›r ve burjuvazi, onun düzen
bekçileri, bu konuda tam bir aç›kl›k ve
mutabakat içerisindedirler.

E¤er buna ra¤men ara evrelerde baflka
baz› tehditler önplana ç›kar›labilmiflse, bu
tam da 12 Eylül’le birlikte devrimci ve
emekçi hareketine vurulan ve etkileri halen
de giderilemeyen a¤›r darbeler sayesinde
sözkonusu olabilmifltir. Bunun sa¤lad›¤›
soluklanma ortam›nda düzen beklenmedik bir
biçimde karfl› karfl›ya kald›¤› “bölücülük
belas›”n› savuflturmaya çal›flm›fl, bu arada
gere¤inden fazla güç kazanan ve art›k
kontrolden ç›kmaya bafllayan “irtica”y›
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terbiye etme yoluna gitmifltir. Türkiye’de
devrimci bir mecrada geliflen güçlü bir sosyal
hareketlilik olsayd› di¤er iki “tehdit” asla
düzen bekçileri için öncelik kazanmazd›,
dahas› irtica bu koflullarda gerçek bir imkan
olurdu onlar için. Kald› ki bu koflullarda
“irtica”n›n bu denli güçlenmesi de zaten iflin
do¤as›na ayk›r› olurdu.

Özetle, devrimci temeller üzerinde geliflen
her sosyal hareket düzen için de¤iflmez
stratejik bafl tehdittir. S›n›f ve emekçi
hareketinin güç kazand›¤› ve bunun devrimci
ak›mlar› güçlendirmeye bafllad›¤› her taktik
durumda da, düzen için tart›flmas›z bir
numaral› tehdit yine bunlar olmaktad›r. Zira,
yineliyoruz, bu alandaki her geliflme, bizzat
kurulu düzenin temellerini ve gelece¤ini
ilgilendirmektedir. Devrimci bir kitle hareketi
ile sosyal devrim tehlikesi, burjuvazinin her
zaman en büyük korkusudur.

Krizin iflçi s›n›f› ve emekçilerin
dayanma gücünü gerçekten zorlad›¤› ve
öfkesini büyüttü¤ü bir dönemde, dinsel
gericili¤in temsilcileriyle bizzat generaller
taraf›ndan kurulan iliflkiler de anlam›n›
burada bulmaktad›r. ‹flçi ve emekçi
hareketinden korkan düzen ve devlet için,
dinsel ideoloji ve dinsel gericilik bir kez
daha dalgak›ran rolüyle temel önemde bir
araç ve ihtiyaçt›r. Düzen bekçileri bir kez
daha durumdan vazife ç›karm›fllard›r ve
buna göre hareket etmifllerdir.

“Tehdit önceli¤i”ne göre de¤iflen roller

Komünistler, zaman›nda 28 fiubat’la
ilerici toplumsal muhalefete karfl› kurulan
tuza¤a iflaret ederlerken, flunlar›
söylemifllerdi: “Neredeyse 30 y›ld›r dinsel
gericili¤i kullanarak ilerici toplumsal
muhalefeti dizginleyenler, flimdi toplumsal
muhalefeti yedekleyerek dinsel gericili¤i
dizginlemeye çal›fl›yorlar.”

Bu oyun, CHP’nin yan›s›ra reformist
solun bir kesimi, umusuzluk ve y›lg›nl›k
bata¤›ndaki solcu ayd›nlar›n önemli bir
kesimi ve hain sendika bürokrasisinin
paralel çabalar›yla, 28 fiubat sonras›nda
önemli ölçüde baflar›ya ulaflt›. Aradan geçen
dört y›la yak›n süre boyunca, “irticaya karfl›
laiklik” ad›na toplumsal muhalefet pasif ve

dolayl› bir biçimde de olsa önemli ölçüde
düzenin ve ordunun yede¤i haline getirildi.

fiimdi yeniden roller de¤ifliyor. A¤›rlaflan
kriz koflullar› toplumsal muhalefetin güç
kazanmas›n› ve önlenemez biçimde soka¤a
taflmas›n› bir tehlike haline getirdi¤ine göre,
burjuvazi ad›na ordunun yeniden dini ve
dinsel gericili¤i kullanmaya ihtiyac› var.
Girilen gizli iliflkiler ve sa¤land›¤› resmi
raporlara geçen mutabakatlar bunun bir
ifadesidir. fiimdi s›ra bir kez daha dinsel
gericili¤e dayanarak toplumsal muhalefetin
ve devrimci hareketin geliflmesini
engellemekte. Düzen için “y›k›c› tehdit”
tehlikesinin büyümesi, herfleyi yeniden yerli
yerine oturtuyor. Saflaflma ve çat›flma, buna
dayal› roller yeniden ola¤an biçimine, s›n›fsal
eksene ve karaktere göre flekilleniyor.

Yak›n tarihimizde bunun dikkate de¤er
baflka örnekleri de var. 12 Mart faflist
darbesiyle toplumsal muhalefeti ac›mas›zca
ezenler, bu arada Atatürkçülük ad›na göz
boyamak için Erbakan’›n Milli Nizam
Partisi’ni de kapatmak gere¤i duymufllard›.
Fakat k›sa bir süre sonra, daha faflist darbe
dönemi sona ermeden, ‹sviçre’deki
Erbakan’›n aya¤›na kendi subaylar›n›
göndererek, yeni bir parti örgütlemek üzere
onu geri getirmifllerdi. fiimdilerde bas›na
yans›yan haberlere göre, Milli Güvenlik
Konseyi Genel Sekreteri konumundaki
orgeneral, Avrupa Milli Görüfl Teflkilat›’n›n
yöneticileriyle Avrupa’daki Türk
elçiliklerinde gizli görüflmeler yapm›fl. Bu
olay bile kendi bafl›na yeterince anlaml› ve
aç›klay›c›d›r. Tümüyle ABD güdümünde
yeni bir dinci partiyi kurma haz›rl›¤›ndaki
Tayyip Erdo¤an ise, orduyla çeflitli
düzeylerde görüflmeler yapt›¤›n› kamuoyu
önünde aç›klam›fl bulunuyor. 28 fiubat’›n
irticaya karfl› son hamlesi gibi sunulan
FP’nin kapat›lmas› olay›na da buradan
bak›labilir. Bunun terbiye operasyonunda
son bir halka olmak kadar, Tayyipçi “yeni
oluflum”a yol açmak anlam›na geldi¤i de
yeterince aç›kt›r.

Alevi a¤alar›, CHP ve solda

“yeni oluflum”lar...

Ayn› çaban›n sol kitle taban›na yönelik
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olarak da gösterildi¤ine kuflku yoktur, ki
korkulan bir “toplumsal patlama” oldu¤una
göre bu onlar için çok daha önemli ve
önceliklidir. MGK raporunda yaln›zca
tarikatlar›n de¤il, yan›s›ra “mezheplerin
önde gelenleri”nden sözedilmesi bu aç›dan
flafl›rt›c› de¤ildir. Burada sözkonusu olan›n,
12 Eylül karfl›-devrimi sonras›nda ve
sayesinde, sol e¤ilimli Alevi kitle üzerinde
önemli bir güç, etki ve denetim sa¤layan
Alevi a¤alar› oldu¤undan kuflku
duyulmamal›d›r. Onlar önemli bir
bölümüyle ve laiklik ad›na zaten devletin
ve düzenin hizmetindeydiler. Bu nedenle
son geliflmeleri, girmekte oldu¤umuz yeni
dönemin ihtiyaçlar› çerçevesinde,
generallerin onlar› daha özel ve etkin
rollere haz›rlamas› olarak düflünmek
durumunday›z.

Benzer çabalar›n siyasal izdüflümlerinden
biri ise, CHP’de Deniz Baykal üzerinden
yap›lan ordu operasyonudur. Bunun yeni bir
“And›ç” harekat› olarak gerçekleflti¤i art›k
bilinmektedir. CHP’nin son kongresi ise
bunun baflar›ld›¤›n› belgelemektedir.
Derinleflen krizin emekçileri sosyal y›k›ma
ve ülkeyi utanç verici bir köleli¤e
sürükledi¤i bir dönemde; faflist devlet
terörünün bizzat K›z›lay’›n göbe¤inde
emekçileri hedef alacak düzeyde
uyguland›¤› bir evrede; tecritin
kurumsallaflt›r›ld›¤› F tipi hücrelerde onlarca
devrimcinin yaflam›n› yitirdi¤i bir s›rada; bu
temel önemde güncel geliflmelerin hiçbiri
CHP kongresinin gündemi olamam›flt›r.
Deniz Baykal kongre konuflmas›nda
CHP’nin farkl› oldu¤unu söylemifl, fakat bu
farkl›l›¤› somutlayacak hiçbir fley ortaya
koyamam›flt›r.

‘90’lar›n bafl›ndaki kirli savafl döneminde
do¤rudan hükümet orta¤› olan ve kirli
savafl›n tüm icraatlar›n› paylaflan, 5 Nisan
Kararlar›’na ve Gümrük Birli¤i köleli¤ine
do¤rudan imza atan SHP-CHP, bu bilinen
gerici ve sa¤c› çizgisinin daha da sa¤›na
kaym›flt›r son kongresinde. Bunu sa¤dan
devflirilmifl üst düzey kadrolar›yla tamamlama
girifliminde bile bulunabilmifltir. Bugünün
CHP’si Amerikan ajan› Dervifl’e z›mnen
destek vermekte ve onunla ayn› kafadaki
Amerikanc›-‹MF’ci neo-liberal iktisatç›lar ve

uzmanlarla Türkiye’nin sorunlar›na sözde
çözüm üzerine çal›flabilmektedir. Böylece, 28
fiubat’›n gündeme getirdi¤i “Anadolu
Alevili¤i”nden sonra, ayn› patentli
oldu¤undan kuflku duyulmamas› gereken ve
Baykalc› CHP’nin flu s›ralar slogan edindi¤i
“Anadolu solu”nun ne anlama geldi¤i de
aç›¤a ç›kmaktad›r.

Baykalc› CHP’nin tüm umudu ve
gayreti, krizin h›zla tüketti¤i düzen
partilerinden gelecek seçimlerde nöbeti
devralmak ve ifli onlar›n b›rakt›¤› yerden
bir dönem için devam ettirebilmektir. Ama
bu parti düzenin egemenlerine güven
vermek kayg›s›yla Amerikanc› çizgiye ve
‹MF dayatmalar›na öylesine teslim olmufl
durumdad›r ki, krizin bunaltt›¤› halk
kitlelerinin sempati ve deste¤ini kazanmak
için demagojik ç›k›fl ve manevralardan bile
geri durmaktad›r. Böyle olunca da, kitleler
içindeki etkisi ve deste¤i krizin tüketti¤i
partileri hiç de aflamamaktad›r. Hiç de¤ilse
halihaz›rdaki durum budur.

Bununla ba¤lant›l› olarak, CHP’deki
tasfiyelerin ard›ndan gündeme gelen
“soldaki yeni oluflum”a da de¤inelim. Sözü
uzatmak gerçekten gereksizdir. Bu
oluflumun bafl›n› çekenlerden biri, kirli
savafl hükümetlerinin koalisyon orta¤›
SHP’nin liderlerinden Murat Karayalç›n’d›r.
Bu adam Çiller hükümetlerinde Çiller’in
h›nk deyicisi olma utanç verici konum ve
tutumuyla hat›rlardad›r. Kurulacak yeni
partiye genel baflkan olarak düflünülen ve
büyük umutlara konu edilen kifli ise,
Karayalç›n’› önceleyen dönemde SHP’nin
bafl›nda bulunan ve yine özel savafl
hükümetlerinde Demirel’in h›nk deyicisi
olarak yer alan ve bu arada Demirel’i
Çankaya’ya tafl›yan Erdal ‹nönü’den baflkas›
de¤ildir. Böyle bir oluflumun nas›l bir rol
oynayaca¤› ise daha flimdiden bellidir.
Geçmiflleri geleceklerinin aynas›d›r. “Yeni
oluflum” bu yap›s› ve siciliyle eskisinin
karikatürü olmay› bile baflaramayacakt›r.
Yine de sermaye medyas› taraf›ndan, flu an
bir aray›fl içerisinde olan sol e¤ilimli
kitlelere bir umut olarak sunulmaya
çal›fl›lmaktad›r. Geleneksel sol taban› salt
“hizipçi Baykal”la kucaklamak olanakl›
olmad›¤›na göre, tüm öteki sahte
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seçeneklerin önünü açmak düzen için
mant›kl› bir ihtiyaçt›r.

“Sosyal patlama” vurgusunun

cazibesi ve aldat›c›l›¤›

Egemen s›n›f sözcüleri ve düzen
bekçileri, krizlerin a¤›rlaflt›¤› ve bunun
faturas›n›n somut bir uygulama olarak iflçi
s›n›f›na ve emekçilere ödetildi¤i her
durumda “sosyal patlama tehlikesi”nden
sözetmeyi neredeyse adet haline
getirmifllerdir. Son on y›lda bu tutum
birçok kez yinelenmifltir ve hiç de kendi
düzenleri pay›na felaket tellall›¤› yapmak
için de¤ildir. Elbette sorunlar›n
a¤›rlaflmas›n›n yaratt›¤› kayg›lar›n bunda
bir pay› vard›r, fakat esas neden baflkad›r.
Her defas›nda bunun bas›nc›yla, mevcut
hükümetleri daha s›k› bir biçimde denetim
alt›na almak, onlara isteklerini harfiyen
uygulatmak ve bu arada olup bitenin tüm
sorumlulu¤unu bu hükümetlerin üzerine
y›kmak amaçlanm›flt›r. Fakat daha da
önemli olarak, bununla hükümetler, sosyal
sorunlar›n kitlelerde büyütüp
derinlefltirdi¤i sosyal hoflnutsuzlu¤un
denetim alt›na al›nmas›na yönelik çok
yönlü yasal ve kurumsal tedbirlere
yöneltilmifltir. Düzen cephesinden “sosyal
patlama” tehlikesine son on y›lda yap›lan
her vurgunun somut pratik amac› ve ifllevi
bu olmufltur.

Bu nedenle devrimciler bu tespitin
egemen s›n›f sözcüleri taraf›ndan bile s›k s›k
dile getiriliyor olmas›n›n d›flsal cazibesine
fazla aldanmamal›d›rlar. Bundan hareketle,
gerici düzen cephesinin ne kadar da büyük
s›k›nt›lar içerisinde bulundu¤u, kitlelerin ise
buna karfl› nihayet patlama noktas›na
geldikleri sonucunu ç›kararak rahatlay›p
rehavete düflmekten ise özellikle
kaç›nmal›d›rlar. Burjuvazinin son derece
bilinçli, deneyimli, örgütlü ve özellikle de
kurnaz ve sinsi bir s›n›f oldu¤u
unutulmamal›d›r. Onlar›n bu türden tespitler
yapmalar›, her zaman bu türden tehlikelerin
daha bafltan önünü alacak haz›rl›klara ve
önlemlere yöneliktir. MGK’daki son tespitin
de aç›kça bu amaç çerçevesinde gündeme
getirilmesinde oldu¤u gibi.

Kitlelerin ileri kesimleri üzerinden

 k›r›lan mücadele dinamikleri

Emperyalizmin ve iflbirlikçi burjuvazinin
sosyal y›k›m› derinlefltirmeye ve ülkeyi
tümden kölelefltirmeye yönelik kesintisiz
sald›r›lar› kitlelerdeki hoflnutsuzlu¤u elbette
sürekli büyütmektedir. Emekçileri bask›
ayg›tlar›yla dizginlemek ve sendika
bürokrasisiyle denetim alt›nda tutmak
giderek daha da güçleflmekte, düzen
partilerinden ve kurumlar›ndan kopufl süreci
h›zlanmaktad›r. A¤›rlaflan yaflam koflullar›
ve uyar›c› yaflam deneyimleri, kitleleri yeni
aray›fllara itmekte, kendi ç›kar ve
ihtiyaçlar›na uygun düflen devrimci
alternatiflere yönelmelerinin potansiyel
koflullar› da günden güne daha çok
olgunlaflmaktad›r.

Egemen s›n›f temsilcilerine “sosyal
patlama tehlikesi” tespitini yapt›ran ve
onlar› yeni önemlere yönelten de iflin
asl›nda budur. Fakat bu kadar› gelece¤in
potansiyel tehlikesi de¤il, bugünün somut
tablosudur. Tüm zorlanmalara karfl›n, yine
de burjuvazi halihaz›rda duruma hakimdir.
Fakat bu hakimiyeti yitirme korkusu, s›n›f
ve kitle hareketinin denetim d›fl›na taflmas›
ve devrimci bir mecraya yönelmesi ihtimali
onu, onun ad›na toplumu yönetenleri
gerçekten de kayg›land›rmakta,
korkutmaktad›r. Dünün “tehdit önceli¤i”
olan irtican›n bugün devlet dayana¤› olarak
haz›rlanmas› da bu korkunun bir ifadesidir.

Fakat dinsel gericilik en fazla, kitlelerin
geri, tutucu, geleneksel kültür ve de¤erlere
ba¤l› olan, mevcut s›n›f ve kitle
hareketlili¤inin zaten d›fl›nda kalan
kesimlerini denetim alt›nda tutmak ve
düzene ba¤lamak ifllevi yerine getirebilir.
Son 40 y›l›n sosyal çalkant›lar› üzerinden
bakt›¤›m›zda, ilerici toplumsal muhalefete
karfl› zaman zaman sald›rgan karfl›-devrimci
bir güç olarak kullan›lmas› bir yana
b›rak›l›rsa, dinsel gericili¤in düzene ve
devlete hizmeti de genellikle bu olmufltur.
Bu ak›m kitlelerin geri kesimlerinin
düzenden kopmas›n› ve ilerici sosyal
hareketlili¤e yönelmesini engellemifltir; bir
dalgak›ran olarak temel ifllevi bu olmufltur.

Oysa sosyal patlamalar›n sürükleyici
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dinami¤i, lokomotif gücü, kitlelerin somut
olarak devrimci aray›fllara da girmifl ve flu
veya bu ölçüde hareketlilik içinde olan ileri
kesimleridir. Böyle olunca, egemen s›n›f›n
bir “sosyal patlama”n›n, daha somut ve
anlafl›l›r bir ifadeyle, s›n›f ve kitle
hareketinin devrimci bir mecraya girme
ihtimalininin yolunu kesme çabalar›na,
bask› ve teröre dayal› önlem ve
uygulamalar›n›n ötesinde, sendika
bürokrasisi, düzen solu ve reformist sol
ak›mlar üzerinden bakmak gerekir. Buradan
bak›ld›¤›nda, tüm bu ak›mlar›n, kendi
konumlar› ve güçleri ölçüsünde, bir “sosyal
patlama” tehlikesini bertaraf etmek için
flimdiden burjuvaziye paha biçilmez
hizmetler sunduklar› görülecektir.

K›s›r döngüyü k›rmak için...

Bu bizi, içinden geçmekte oldu¤umuz
dönem aç›s›ndan en kritik, üzerinde en çok
durulmas› gereken noktaya ve soruna
getirmektedir. S›n›f›n ve kitlelerin ileri
kesimleri üzerinden bak›ld›¤›nda, bugünün
Türkiye’sinde biz, günü geldi¤inde
patlayacak olan de¤il, hedefsiz ve sonuçsuz
eylemler serisi içerisinde sürekli gücü ve
morali tüketilen bir s›n›f ve kitle
hareketiyle yüzyüzeyiz. Son on y›ld›r hep
kullan›lan “hava boflaltma eylemleri” tan›m›
da bunu anlatmaktad›r zaten. Bu eylemler
sonuçsuz kald›¤› içindir ki, kitlelerin
mücadele gücünü k›ran, eylemle sonuç alma
inanc›n› erozyona u¤ratan, sonuçta onlar›
demoralize eden ve çaresizlik duygusuna
düflüren bir ifllev görmektedirler.

Sendika bürokrasisinin bu sonucu çok
bilinçli bir biçimde haz›rlayan hain tutumu,
sosyal patlama tehlikesinin bofla
ç›kar›lmas›nda burjuvaziye sunulan en
büyük hizmet olmaktad›r. Eylemler bu
s›n›rlar içerisinde kald›¤›, dolay›s›yla bu
ifllevi gördü¤ü sürece, devletin bu eylemleri
sorun etmemesi, fakat kararl›l›kla sonuç
almaya yönelen her eylemin de azg›n bir
devlet terörüyle karfl›lamas›, tam da bu
nedenledir.

Buradan ç›kar›lmas› gereken son derece
önemli bir politik sonuç var ve bu yak›c›
önemde bir güncel görevler alan›na iflaret

etmektedir. Burjuvazinin “sosyal patlama”
korkusunu gerçe¤e dönüfltürebilmek için,
öncelikle, tam da s›n›f ve kitle hareketi
içerisindeki burjuva uflaklar›n›n oynad›¤› bu
karfl›-devrimci rolün bofla ç›kar›lmas›
gerekmektedir. Bunun için de, taban
çal›flmas› ve inisiyatifini hep vurgulayagelen
devrimcilerin, art›k, sendika bürokrasisinin
denetiminde gerçekleflen ve bir kural olarak
öfke boflaltmaya yarayan ve sonuçta
kitleleri güçten düflüren merkezi eylemlerin
cazibesine duyduklar› kör inanc› k›r›p bir
yana atmalar› gerekmektedir. Bugüne
kadarki tüm deneyim göstermifltir ki, taban
hareketlili¤i üzerinde yükselmeyen bu
türden merkezi eylemlilikler, kitle
hareketini ileriye götürmek bir yana, onun
ileriye s›çrama dinamiklerini k›ran bir rol
oynamaktad›rlar.

Taban örgütlülü¤üne ve inisiyatifine
dayal› olarak çok de¤iflik vesilelerle
gerçekleflen ve kitlelerin güç, enerji,
deneyim ve moral biriktirmesine hizmet
eden bir taban hareketlili¤i, bugünkü k›s›r
döngüyü k›rman›n da en etkili yoludur.

Birim çal›flmas›na dayanan, somutta
fabrikalarda, iflletmelerde, okullarda, iflçi
mahallelerinde sürdürülen devrimci çal›flma
üzerinde yükselen ve olanakl› oldu¤u
ölçüde çeflitli biçimler içerisinde (patform,
inisiyatif vb.) yerel düzeyde birlefltirilen bir
kitle hareketi/örgütlenmesi gelifltirmek
güncel görevine de burdan bakmak
durumunday›z. Elbette kendine özgü
süreçler içinde mayalanan ve kendine özgü
dinamiklerle aç›¤a ç›kan kitle
mücadelelerini kendi tercihlerimize
uyduramay›z. Fakat kendi çal›flmam›z›,
burjuvazinin kitleler üzerinde politik ve
sendikal düzeyde kurdu¤u çok yönlü
denetimi parçalayan ve bugünün k›s›r
döngüsünü aflmaya yönelen en uygun tarza
ve biçime kavuflturmak da tümüyle bizim
elimizdedir. Ve bu, kendi sa¤l›kl›
dinamikleriyle tabandan geliflecek iflçi ve
emekçi eylemleriyle baflar›yla
buluflabilmenin, bu eylemlere etkili bir
önderlik müdahalesi yapabilecek konum ve
mevzilere önden sahip olabilmenin de en
uygun yoludur.



S›n›f ve emekçi hareketinde
e¤ilimler ve aray›fllar

Deniz Y›lmaz
‹flçi ve emekçi hareketi, sermayenin a¤›r

ve bunalt›c› sald›r› dalgas›yla yüzyüze
bulunuyor. Sald›r›lar yüzy›ll›k kazan›mlar›n
gasp›na yöneldi¤i gibi, emekçilerin
yaflamlar›n› dayan›lmaz bir hale getiriyor.
S›f›r zamlar, yüksek enflasyon, kitlesel iflten
atmalar, katmerlefltirilen vergiler,
özellefltirmeler vb. sald›r›lar pervas›zca
uygulan›yor.

Halihaz›rda s›n›f ve emekçi kitleleri bu
yo¤un sald›r› dalgas›na karfl› anlaml› bir
yan›t verememektedir. S›n›f hareketi
cephesinden yerel ve tekil direnifller ile kamu
emekçi hareketi cephesinden yer yer kitlesel
militan eylemliliklere varan ama süreklilikten
yoksun hareketlilik tablosu, henüz sald›r›
dalgas›n›n önüne geçebilecek düzeyin oldukça
gerisindedir.

S›n›f hareketi cephesinden sendika
a¤alar›n›n aç›k ihanetçi pratikleri, kamu
emekçileri cephesinden ise reformist
yönetimin icazetçi-teslimiyetçi duruflu bir
türlü afl›lamamaktad›r. Bunun sürmesi
durumunda, iflçi-emekçi hareketi önemli
kazan›mlar›n› yitirmekle kalmayacak,
hareketin gelece¤ini de do¤rudan etkileyecek
biçimde iç mücadele dinamikleri tahribata
u¤rayacakt›r. Geçmifl deneyimler bunu yeterli
aç›kl›kta göstermektedir.

Bu de¤erlendirmede, s›n›f ve emekçi
hareketinin yak›n dönem tablosu üzerinden,
mevcut e¤ilim ve ihtiyaçlar› ele al›nacak,
ileriye ç›k›fl›n dinamikleri ve yolu ortaya
konulmaya çal›fl›lacakt›r.

Sa¤l›kl› sonuçlara ulaflabilmek için iflçi
hareketi ile kamu emekçi hareketi ayr› ayr›
de¤erlendirilmelidir. Çünkü her iki hareket
aras›nda gerek s›n›fsal konum ve yap›,
gerekse hareketin geliflim çizgisi önemli
farkl›l›klar içermektedir. Bu temelde
yap›lacak de¤erlendirmelerde görülece¤i

üzere, mevcut durumun ileriye do¤ru
afl›lmas›, iflçi hareketi ile kamu emekçi
hareketi aras›nda kurulacak sa¤lam mücadele
birlikteli¤ine ba¤l›d›r. Mevcut e¤ilim ve
aray›fllar da bu yöndedir zaten.

S›n›f hareketinde durum,

e¤ilimler ve aray›fllar

S›n›f hareketi iç mücadele dinamikleri
aç›s›ndan en büyük tahribat› ‘90 sonras›nda
yaflam›flt›r. Bu tahribat›n boyutlar› 12
Eylül’ün sonuçlar›yla karfl›laflt›r›labilecek
denli a¤›rd›r. Denilebilir ki, s›n›f hareketine
kapsaml› darbelerden biri ‘90 sonras›nda
vurulmufltur. Bu darbe, sald›r›lar›n
a¤›rl›¤›ndan çok, buna karfl› anlaml› bir
tutum gelifltirememekten kaynaklanm›flt›r.
Sonuçta geçmifl mücadele birikiminin ürünü
olan öncü iflçi kufla¤› tasfiye ile yüzyüze
kalm›fl, s›n›f kitlelerinin mücadeleye dönük
inanç ve umutlar›nda büyük bir tahribat
yaflanm›flt›r.

S›n›f kitleleri bu tahribata karfl›n,
sald›r›lar›n yo¤unlu¤u ve kapsam›na ba¤l›
olarak zaman zaman tekil ve mevzi
direnifllerle beraber birleflik mücadeleyi de
zorlam›fllard›r. Sald›r›lar›n yo¤unlu¤u, a¤›rl›¤›
ve yak›c›l›¤›, zaman zaman mücadele iste¤ini
ve kararl›l›¤›n› kamç›lam›fl, direngenli¤i
artt›rm›flt›r. Ama sendika bürokrokrasisine
teslimiyet, bu temelli zaaf›n bir türlü
afl›lamamas›, yeniden yeniden bu olumlu
geliflimlerin alt›n› oymufltur. Öyle ki, tüm
zikzakl› tablosuna karfl›n, s›n›f hareketinin
‘90’l› y›llar›na durgunluk hakimdir. Bunun
temelinde, baflka nedenler yan›nda, taban
inisiyatifi ve örgütlüklerinden ve genel
planda devrimci s›n›f önderli¤inden
yoksunluk bulunmaktad›r.

Son üç y›l›n tablosu üzerinden, s›n›f
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hareketi, bilinç ve örgütlülük plan›nda
yaflad›¤› gerili¤e karfl›n, politik bir kitle
hareketi düzeyine ulaflacak dinamiklere de
sahip oldu¤unu göstermifltir. ‘98 Eylül’ündeki
Metal patlamas›, ard›ndan SEKA direnifli ve
mezarda emeklilik sald›r›s›na karfl› ‘99
Temmuz eylemlilikleri süreci, bu aç›dan
oldukça aç›klay›c›d›r. Bu deneyimlerin ilk
ikisi, sektörel bazda bir genelli¤e sahip olan
a¤›r sald›r›lara karfl› kendili¤inden sektörel
direnifllere evrilmifllerdir. Sonuncusu ise, salt
s›n›f› de¤il, kamu emekçilerini de kapsayan
ve ayn› ölçüde a¤›r olan mezarda emeklilik
sald›r›s›na karfl› gerçekleflmifltir.

Tüm bu deneyimler yönelimleri, talepleri
ve biçimiyle birbirinden farkl›l›klar gösterse
de, esasta birleflik mücadele olanaklar› ve
aray›fllar›n›n somut ifadeleridirler. Ve s›n›f
hareketindeki mücadele birikiminin ve
politikleflme e¤iliminin göstergesi olmufllard›r.
Ancak bu direnifl ve eylemlilik sürecinin önü,
daha yönünü ve örgütlü biçimini bulamadan,
sendika a¤alar› ve sermayenin oyunlar›yla
kesilmifltir.

Bu deneyimlerin gösterdi¤i bir di¤er
gerçek ise, s›n›f hareketinin mevcut iç
zay›fl›klar›n› böyle bir süreçte giderecek
güçleri ve olanaklar› da zaman zaman
ortaya ç›karabilmesidir. Örne¤in ‘99 Temmuz
eylemlilikleri, s›n›f kitlelerinin sendika
a¤alar› üzerinde kurdu¤u büyük bas›nc›n
göstergesi olmufltur. Öyle ki, merkezi
eylemlilikleri uzun y›llar hava boflaltma arac›
olarak kullanan sendika a¤alar›, bu kez
merkezi eylemliliklerin önünü almak için
çeflitli manevralara baflvurmak ve hareketi
yerelliklerde durdurabilmek için u¤raflmak
zorunda kalm›fllard›r. Ama, tüm bu olanaklara
ve belirginleflen aray›fllara karfl›n, bunun
bizzat mücadele içerisinde devrimci bir
müdahaleyle sendikal bürokrasiyi aflacak
s›n›fsal bir iradeye dönüfltürülemedi¤i yerde,
mücadelenin yaratt›¤› imkanlar da
kullan›lamam›flt›r. Buna s›n›f hareketinin bu
e¤ilim ve aray›fllar›na yan›t verme bak›fl›yla
oluflturulan ara kademe sendikac›lardan
oluflma platformlar›n ifllevsizli¤i de eklenince,
s›n›f kitlelerinin mücadele inanç ve
kararl›l›klar›nda yeniden ciddi tahribatlar

oluflmufltur.
Sermayenin sald›r›lar›n›n s›n›f›n tümünü

kapsayan genelli¤i ve a¤›rl›¤›n›n artt›¤›
bugünkü koflullarda, s›n›f kitleleri çözümün
birleflik bir mücadeleden geçti¤i yönünde
belli bir bilinç aç›kl›¤›na sahiptirler. Hatta
denilebilir ki, s›n›f kitlelerinin yüzü birleflik
mücadeleye dönüktür. En s›radan iflçi
gösterisinde dahi, Temmuz eylemliliklerinden
bu yana en çok at›lan slogan “Kurtulufl yok
tek bafl›na...” olmaktad›r. Yerel ve mevzi
direnifllerde ise “ezilme korkusu” birleflik
mücadele aray›fl›n› körükleyen temel bir
neden durumundad›r. Bu anlamda s›n›f
hareketi, bilinç ve örgütlülük plan›nda
yaflad›¤› gerili¤e karfl›n, politikleflme yönünde
küçümsenemeyecek e¤ilim ve aray›fllara
sahiptir.

 ‹flçi-emekçi platformlar›n›n

ifllevi

‹flte iflçi-emekçi platformlar›, tam da s›n›f
hareketinin bu e¤ilim ve ihtiyaçlar›na yan›t
vermek çerçevesinde gündeme getirilmifltir.
Bunlar iflyerleri ve sektörleri aflan s›n›f
platformlar›d›r. ‹flçi ve emekçi hareketinin
birleflik mücadele aray›fllar›na yan›t vermek
amac›n› tafl›maktad›rlar. Bu aray›fllara yan›t
verebilmelerinin yolu ise, iflyerleri ve
sektörler baz›nda yaflanan parçal›l›¤a son
vermekten geçmektedir. Bunun içindir ki bu
platformlar, bünyesinde toparlad›¤› tüm öncü
iflçi birikimini iflyerleri ve sektör baz›nda
taban örgütlülüklerinin yarat›lmas›
do¤rultusunda yönlendirmek
durumundad›rlar.

Bugün bu platformlar üstten alta do¤ru
örgütlenmektedir. Zira böylesi bir üst
platform hedefine ba¤lanmam›fl iflyeri ve
sektör baz›ndaki bir taban örgütlülü¤ü
yaratmak kolay olmamaktad›r. Bu ancak yerel
ve mevzi direnifller vesilesiyle
gerçekleflebilmekte ve direniflin ard›ndan
da¤›lma akibetinden kurtulamamaktad›r. Bu
türden taban örgütlülükleri süreklileflmek için,
birleflik mücadelenin örgütleyicisi bir üst
platformun aray›fl› içerisinde olacaklard›r.
Dolay›s›yla, taban örgütlülüklerine sahip
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olmayan, bu örgütlülükleri yaratma çabas› ile
hareket etmeyen platformlar›n baflar› flans›
olmayaca¤› gibi, iflyeri/sektör ölçe¤inde
s›n›rlanm›fl bir örgütlenme girifliminin baflar›
flans› da yoktur. Örne¤in, platform çal›flmalar›
üzerinden harekete geçirilen birçok iflçi,
iflyeri ve sektör ölçe¤indeki pratik etkinlik ve
örgütlenme çabalar›na gösterdikleri ilgi ve
kat›l›m› katlayan bir düzeyde platform
çal›flmalar›na kat›lmaktad›rlar.

Sorunun çözümü, s›n›f›n birleflik mücadele
ve örgüt aray›fl›na yan›t verme hedefine
odaklanm›fl bir s›n›f çal›flmas›yla, s›n›f›n
birli¤ini iflyeri iflyeri, sektör sektör örmekten
geçmektedir.

Kamu emekçileri hareketinde

 birleflik mücadele aray›fl›

Kamu emekçileri hareketinin durumu ve
geliflim seyri s›n›f hareketinden önemli
farkl›l›klar tafl›maktad›r. Öncelikle kamu
emekçi hareketi, iflyeri ya da salt belirli
sektörler ölçe¤inden geliflip genelleflen bir
hareket de¤ildir. Daha en bafl›ndan itibaren,
genel bir talep etraf›nda birleflik bir hareket
olarak geliflmifltir. Buna kamu emekçi
kitlelerinin sahip oldu¤u e¤itim düzeyini
ekledi¤imizde, kamu emekçilerinin sahip
oldu¤u politik geliflmifllik düzeyi ortaya
ç›kmaktad›r. Kamu emekçileri hareketi bu
sayede 11 y›ll›k kesintisiz bir mücadelenin
temsilcisi oldu. Bu mücadele içerisinde
geliflti. Mücadelenin ihtiyaçlar› artt›kça, daha
ileri bir bilinç ve mücadele düzeyi de
kendisini koflullad›.

Hareket, kendi dinamikleriyle geldi¤i
noktada art›k daha ileri bir politik
mücadeleyi zorluyor. Bunun kendisi ise, hem
mücadeleyi daha ileri bir evreye ulaflt›rmay›
(ki bu daha ileri bir önderlik düzeyini de
zorunlu k›lmaktad›r), hem de devrimci
s›n›f›n›n önderli¤ini ve s›n›f hareketiyle
birleflik mücadeleyi gerektirmektedir. Daha
‘98 y›l›nda yaflanan ve devrimci direnme
e¤iliminin simgesi haline gelen 4 Mart
eylemi, hareketin ihtiyaç duydu¤u fakat
yoksun bulundu¤u önderlik ve mücadele
hatt›n›n çarp›c› bir göstergesi oldu. 5 Mart
ise, hareketin önünü tutan reformist

yönetimin çaresizli¤ine ve art›k mücadelenin
önünde nas›l da bir engele, giderek bir
barikata dönüfltü¤üne tan›kl›k etti. Hareket
içerisindeki devrimci kamu emekçileri daha
ileri bir önderlik prati¤ini örgütleyebilirlerdi;
ama gereken irade gösterilemedi¤i içindir ki
bu gerçeklefltirilemedi. Böylece devrimci
kamu emekçileri cephesindeki da¤›n›kl›k artt›,
mücadele dinamikleri aç›s›ndan önemli bir
tahribat olufltu.

Kamu emekçi hareketinin yaflad›¤› bu
durum, s›n›f hareketinin öncü kufla¤›n›n ‘90
sonras›ndaki yaflad›¤› süreçle önemli
paralellikler göstermektedir. Mücadelenin yeni
düzeyde örgütlenmesi aç›s›ndan
karfl›lanamayan ihtiyaçlar gerilemenin yolunu
düzlemiflti. ‘98 sonras›nda kamu
emekçilerinin öncü-devrimci unsurlar›n›n
yaflad›¤› tablo da afla¤› yukar› budur. Ama
kamu emekçileri cephesinden henüz tahribat›n
boyutlar› kötürümlefltirici bir düzeye
ulaflmam›flt›r.

Kamu emekçileri hareketinin

 zor ikilemi

Bugün kamu emekçi hareketi ya daha ileri
bir önderlik prati¤i ve mücadele çizgisine
kavuflma, ya da bunun baflar›lamad›¤› yerde
gerileme ve çürüme ikilemiyle yüzyüzedir.

Sahte sendika yasas›na karfl› örgütlenen
militan eylemlilikler ve bu eylemliliklerin bir
yerden sonra reformist-icazetçi yönetimlerin
engeliyle karfl›laflmas›, bir kez daha devrimci
kamu emekçilerinin görev ve sorumluluklar›n›
yak›c› k›lmaktad›r. E¤er devrimci kamu
emekçileri aras›nda yaflanan da¤›n›kl›¤a son
verilir, devrimci zeminde birlikleri sa¤lan›rsa,
kamu emekçi hareketinin ihtiyaç duydu¤u
devrimci önderlik karfl›lanarak gerileme ve
tahribat›n önüne geçilebilir.

Sorunun di¤er bir yan›, iflçi hareketiyle
kurulacak mücadele birli¤idir. Böylesi bir
birli¤in yoklu¤u, bugün kamu emekçi
kitlelerinde mücadeleye dönük inanç ve
kararl›l›¤› do¤rudan etkilemektedir.

Di¤er yandansa, sermayenin sald›r›lar›,
birçok sektörde somut olarak görüldü¤ü
üzere, kamu emekçileri ile s›n›f›n ortak
mücadelesini de do¤all›¤›nda zorunlu
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k›lmaktad›r. ‹flçi ve emekçilerin öncü
unsurlar›n› ortak bir mücadele platformunda
birlefltirme gereklili¤inin bir yan›n› da bu
oluflturmaktad›r.

‹flçi-emekçi platformlar›, tam da bu
temelde, olanakl› olan her yerde iflçi hareketi
ile kamu emekçileri hareketinin öncü
unsurlar›n› ortak bir mücadele hatt›nda
birlefltirmeyi hedeflemelidir.

Baz› deneyimler ve güncel

 sonuçlar...

‹flçi ve emekçi hareketinin birleflik
mücadele e¤ilim ve aray›fllar›na sendika
bürokrasisi ve alt kademe sendika
yönetimlerinin verdikleri yan›t; EP, ‹‹fiSP ve
‹EP türü platformlar olmufltur.

Sendika bürokrasisinden oluflan EP, esasta
s›n›f ve emekçi hareketinin birleflik mücadele
aray›fl›n› ve bas›nc›n› dizginleyip
kötürümlefltirmek rolünü oynam›flt›r. Prati¤i
ile bunu yeterli aç›kl›kta ortaya koymufltur.

‹‹fiSP, bafllang›ç döneminde öncü-devrimci
iflçilerin inisiyatif ve ilgisini bar›nd›ran bir
platformdu. Fakat reformist alt kademe
sendika yönetimlerinin k›skac› alt›nda
daralm›fl ve büyük ölçüde ifllevsizleflmifltir.
S›n›f hareketinin ihtiyaçlar›n› karfl›lamaktan
uzaklaflt›¤› yerde ise öncü-devrimci iflçilerin
bu platforme ilgisi büyük ölçüde kesilmifltir.

‹ddial› bir biçimde gündeme getirilen ‹EP
ise hemen hiç bir varl›k göstermeksizin devre
d›fl› kalm›flt›r. Herhangi bir taban
örgütlülü¤üne dayanmad›¤›, dolay›s›yla öncü-
devrimci bir iflçi dinami¤iyle beslenemedi¤i
içindir ki, alternatif olarak ç›kt›¤› ‹‹fiSP’nin
karikatürü bile olamadan sahneden
çekilmifltir. Bu deneyim, geleneksel küçük-
burjuva devrimci ak›mlar›n, flu veya bu yolla
baz› sendikal mevziler tutsalar bile, s›n›f
hareketi içinde devrimci bir alternatif
oluflturma alan›ndaki yap›sal
yeteneksizliklerine çarp›c› bir gösterge
olmufltur. ‹lk dönemde ‹EP’e belli bir ilgiyle
yaklaflan iflçi ve emekçilerin umutlar›n›n k›sa
zamanda k›r›lmas› da bunun bir ifadesidir.
Bu giriflimi içinde yer alan sendikal yap›lar,
hemen tüm kritik sorunlarda, ayr› bir pratik
alternatif tutumla ortaya ç›kmaktan özenle

kaç›nm›fllard›r. Farklar›, kendi tabanlar›na
bile ulaflt›r›lamayan ifllevsiz aç›klamalar
olmufltur.

‹flçi ve emekçi hareketinin birleflik
mücadele ve önderlik aray›fl›na devrimci-
demokrat ak›mlar›n verdikleri yan›t, özünde
sendikalist platformlardan ibaret kalm›flt›r. Bu
platformlar ise, ya altenatif sendikalar›n
dayanak olarak görülmesi ya da sendikal
kademelerin basamak olarak kullan›lmak
istenmesi nedeniyle, daha bafltan ölü
do¤mufllard›r.
Dolay›s›yla,
s›n›f ve
emekçi
hareketi
içerisinde
tuttuklar›
yerden
ba¤›ms›z
olarak, bu tür
platformlar›n
s›n›f ve
emekçi
hareketinin
ihtiyaçlar›na
yan›t vermeleri
mümkün
de¤ildir.

‹flçi ve
emekçi
hareketinin
mücadele ve
önderlik
aray›fl›na
bugün için;
bizzat öncü
devrimci iflçi
ve emekçi
inisiyatifine
dayanan, her kademesinde bu inisiyatifin
belirleyici oldu¤u, kendisini devrimci “s›n›fa
karfl› s›n›f” çizgisi ekseninde anlamland›ran
s›n›f platformlar› yan›t verebilir. Bu
nedenledir ki, komünistler bu platformlarla
çok daha yak›ndan ve daha enerjik bir
çabayla ilgilenmeli, onlara önderlik etmeli,
deneyimlerini sürekli izlemeli ve irdelemeli,
karfl›laflt›klar› sorunlara ise gecikmeksizin
çözümler üretmelidirler.

‹flçi ve emekçi
hareketinin mücadele ve

önderlik aray›fl›na bugün
için; bizzat öncü devrimci

iflçi ve emekçi
inisiyatifine dayanan, her

kademesinde bu
inisiyatifin belirleyici

oldu¤u, kendisini
devrimci “s›n›fa karfl›

s›n›f” çizgisi ekseninde
anlamland›ran s›n›f

platformlar› yan›t
verebilir. Bu nedenledir

ki, komünistler bu
platformlarla çok daha

yak›ndan ve daha enerjik
bir çabayla ilgilenmeli,
onlara önderlik etmeli,

deneyimlerini sürekli
izlemeli ve irdelemeli,

karfl›laflt›klar› sorunlara
ise gecikmeksizin

çözümler üretmelidirler.
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Örgütsel güvenli¤in hayati önemi
M. Da¤l›

Örgüt, örgütlü güç, örgütlü mücadele,
hele de örgütlü iflçi s›n›f›, egemen s›n›flar›n
korkulu rüyas›d›r. Emekçileri sömürmek,
yeralt› ve yerüstü do¤al zenginlikleri
ya¤malamak için devlet gibi organize bir
kuruma sahip olan burjuvazi, bu ayr›cal›¤›
ancak örgütlü ve bilimsel sosyalizm silah›yla
donanm›fl bir proletarya hareketinin sona
erdirece¤ini çok iyi bilir. Dolay›s›yla iflçi
s›n›f› örgütlülü¤ünün engellenmesi için her
türlü çabay› sarfeder.

‹flçi s›n›f› gövdesinin örgütlenmesi
zamana yay›lan zorlu bir mücadele
gerektirmektedir. Bu somut gerçekten hareket
eden komünistler, s›n›f temeline dayanan,
esas olarak s›n›f içinde örgütlenmeyi ve s›n›f
içinde kökleflmeyi hedef alan partimiz
TK‹P’yi, onbir y›ll›k bir örgütsel mücadele
sürecinin birikimi üzerine infla ettiler.
Partimiz, iflçi s›n›f› ve yoksul emekçilerin
mücadelesini gelifltirmeye, geliflen mücadeleye
önderlik etmeye çal›flmaktad›r. O, mücadele
kitleselleflip kabard›¤›nda, bu dalgay›
kucaklay›p kapitalizmin y›k›lmas› ve siyasal
iktidar›n proletarya taraf›ndan ele geçirilmesi
hedefine yönlendirmeye yönelik tarihi bir
haz›rl›k içindedir. Bu önderlik misyonunu
yerine getirebilmek ise, aç›k ki sürekli
geliflen, güçlenen, kal›c› bir s›n›f örgütü
sayesinde mümkün olabilir.

Kapitalizmi zora dayal› bir devrimle
y›kma amaçlar›n› gizlemeye tenezzül etmeyen
komünistlerin örgütlü partisi de do¤al olarak
bu düzenin s›n›rlar› içine s›¤maz.
Komünistler, legaliteyi etkin bir flekilde
istismar etmeyi ihmal etmezler. ‹lkesel olarak
illegal örgütlenmeden de vazgeçmezler. Tam
tersine, bunu temel al›rlar ve legalitenin
devrimci bir temelde baflar›yla istismar›n›n da
önkoflulu sayarlar.

 Kontralaflm›fl faflist bir rejimin egemen
oldu¤u Türkiye’de partiyi güvenceye al›p
kal›c›laflt›rmak, s›k› gizlilik ilkelerine uymay›
gerektirir.

Örgütsel güvenlik, genel olarak teknik
de¤il, temelde siyasal bir sorundur. Ancak

sorunun siyasal olarak çözülmesi, partinin
s›n›f taban›na sa¤lam bir flekilde oturmas› ve
kitleselleflmesi sayesinde mümkün olabilir.
Parti kitleselleflti¤i oranda, kendine kitlelerden
ve kitle örgütlerinden sa¤lam ve koruyucu bir
z›rh örmüfl olacakt›r. Bu türden temelli bir
çözüm, ancak orta vadede mümkün olabilir.
Bu süreci tüketmek ise, süreklili¤i sa¤lanm›fl
bir siyasal mücadeleyi flart koflar. Siyasal
mücadeleyi süreklilefltirmek, sürekli ayakta
kalan, geliflen bir örgüt sayesinde mümkün
olabilir ancak.

Sorunun pratikte karfl›m›za ç›k›fl›

K›sa vadede örgütün güvenli¤ini sa¤lama
sorunu, kitlelerle buluflana, bu aflamay›
tamamlayana kadar gerekli olan süreyi örgütü
ayakta tutarak tüketebilmek sorunudur bir
bak›ma. S›k› bir polis rejimi alt›nda mücadele
yürüten bir parti, gizlilik kurallar›na azami
ölçüde uymak zorundad›r. Aksi durumda
düflman sald›r›lar›na aç›k olacak ve
misyonunu oynayamayacakt›r.

Bu alanda parti güçlerinin e¤itilmesini,
varolan birikimin pratik deneyimlerle
beslenmesini baflarabildi¤imiz oranda, ilkeli
ve kurall› bir yaflam biçimini
yayg›nlaflt›rabiliriz. Partimizin kurulufl
kongresi, genel çerçevede sorunu ele al›p
tart›flm›fl, de¤erlendirme ve sonuçlara ulaflm›fl,
bunlar› gelinen yerde bir kitap halinde
devrimci kamuoyuna sunmufltur. Ayr›ca
Ekim’de geçmiflten bugüne konuyla ilgili çok
say›da makale ve de¤erlendirme
bulunmaktad›r. Bu alandaki e¤itim
süreklilefltirilmeli, parti materyallerinin tekrar
tekrar incelenmesi ve yeni deneyimlere
ulafl›ld›¤›nda bu birikimin aktar›lmas›, ihmal
edilmemelidir.

Çal›fl›lan alandan ba¤›ms›z olarak örgütsel
güvenli¤i ciddiye almak, ilkeli, kurall› bir
yaflam› ciddiye almak, gerçekte partiyi ve
devrimi ciddiye almakt›r. Güvenlik alan›ndaki
bir gevfleklik ya da kural ihlali, dolays›z
olarak, kollektif eme¤in düflman sald›r›s›na
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aç›k hale gelmesine yol açacakt›r. Bu
davran›fllar›n pratik sonucu, poliste
çözülmekle yarat›lan bir tahribatla ayn›
noktada buluflmaktad›r. Yaflanan deneyimler,
sermaye düzeninin bekçi köpekli¤ini yapan,
ad›na siyasi polis denen iflkenceci güçlerin
verdi¤imiz aç›klar› çok iyi de¤erlendirdi¤ini
ve aç›klar›m›z yüzünden kollektif eme¤imize
küçümsenemez zararlar verdi¤ini
göstermektedir.

Düflman› stratejik olarak küçümsemek,

 taktik olarak önemsemek

Devrimciler, kimi zaman düflman›n
gücünü küçümseme hatas›na
düflebilmektedirler. Bu, savafl›lan düflman›
yeteri kadar tan›mamaktan ya da düflman›
tan›man›n önemini kavrayamamaktan
kaynaklan›yor. Oysa, savaflt›¤›m›z düflman›n
taktik yönden küçümsenemeyecek bir güce ve
deneyime sahip oldu¤u ortadad›r. Ancak, bu
gücün temsil etti¤i s›n›f, tarih karfl›s›nda
gericileflmifl ve objektif olarak y›k›lma
sürecine girmifltir. Bu s›n›f›n iktidar›n› y›k›p,
proletarya diktatörlü¤ünü kurmak art›k
tarihsel olarak olanakl› hale geldi¤i oranda,
biz düflman› stratejik olarak küçümseriz.
Elbette bu ikisini, yani tarihsel olarak
olanakl› olanla somut siyasal durumu
birbirine kar›flt›rmadan. Siyasal olarak ya da
taktik planda düflman› her küçümsemenin
devrim mücadelesine a¤›r bir faturas›
olmufltur, olacakt›r, bunu asla unutmamal›y›z.

Düflman› taktik olarak önemseyip ciddiye
alman›n ötesinde, düflman› tan›mak, çal›flma
yöntemleri ve tekniklerini ö¤renmek de
gerekiyor. Burjuvazi bir yandan kendi
biriktirdi¤i deneyimler, öte yandan
emperyalist ülke istihbaratlar›n›n (özellikle
C‹A) deneyimlerinden yararlanarak devrimci
örgüt ve partilere karfl› sürekli yeni yöntemler
gelifltirmektedir. Bu yöntemleri
tan›yabildi¤imiz ölçüde, devrim davas›na
verdirecekleri kay›plar› da azaltabiliriz.

Parti tüzü¤ünün belirledi¤i ilkelere

 uygun bir yaflam

Partimizin tüzü¤ü bize ilkeli, kurall›
yaflam›n genel çerçevesini çizmektedir ve bu

tüzük, partinin her kademesindeki bütün
kadrolar›n› ba¤lamaktad›r. Bu ilkeler, parti
kadrolar› kendi yaflamlar›nda
somutlayabildikleri oranda, parti çeperindeki
kitle iliflkileri ve sempatizanlara örnek
olabilecek ve bu güçler taraf›ndan
benimsenebilecektir. Bu düzeyi
yakalayabildi¤imiz aflamada, örgütsel güvenlik
konusunda da önemli bir aflama kat etmifl
olaca¤›z.

Düflman takip, örgüte s›zma, gözalt›na
ald›¤› devrimcilere iflkence uygulayarak belirli
sonuçlara ulaflmaya çal›fl›r. Bunlardan en çok
sonuca ulaflt›ran› takip olmaktad›r. Bu da
takip kontrollerinin ne kadar önemli oldu¤una
iflaret etmektedir. Her parti militan› takip
kontrollerine titizlikle önem vermeli, eve girifl
ç›k›fllar›nda, randevulara gidifl dönüfllerde,
kitle örgütleri ziyaretleri sonras›nda vb., takip
kontrollerini ihmal etmemelidir. Bu kontroller
bir refleks haline gelmelidir. Aksi durumda
takip edilip edilmedi¤ini fark etmekte geç
kalabilir ve bu gecikme siyasi polisin baflka
yoldafllara ulaflmas›na imkan tan›r.

Polisin devrimci örgüt ve partilere ajan
s›zd›rma ya da zay›f unsurlar› ajanlaflt›rma
yöntemini kulland›¤› bilinmektedir. Bu
yöntemle belli baflar›lar sa¤lad›¤› örnekler
dünyada ve Türkiye’de az de¤ildir. Bu
noktada devrimci ilkeli yaflam, samimiyet ve
partiye karfl› aç›kl›k, hayati bir önem
tafl›maktad›r. Bu yaflam tarz›n›
oturtabildi¤imiz yerde, içimizdeki yabanc›
unsurlar›n kendilerini uzun süre korumas›
mümkün de¤ildir. Rolünü ne kadar ustaca
yaparsa yaps›n, ilkeli ve samimi bir ortamda
kendini ele verecektir. Kurallar›n ihlal
edildi¤i, bunun yayg›n ve ola¤an hale geldi¤i
bir durumda ise, polis ajanlar›n›n kendilerini
bu laçka ortamda baflar›yla gizleyebildikleri
ve bu sayede devrim davas›na ciddi zararlara
verdikleri, say›s›z örnekler üzerinden
görülmüfltür. Karfl›m›zdaki düflman›n kallefl ve
sinsi oldu¤unu hesaba katarsak, bu alandaki
ihmallerin nelere yol açaca¤›n› tahmin etmek
güç de¤ildir.

Tam bu alanda iç illegalitenin önemi
karfl›m›za ç›k›yor. ‹ç illegalite kurallar›n›
titizlikle uygulanmak zorunday›z. Hiç kimse
kendisine gerekli olandan fazlas›n› bilmemeli,
kendisini ilgilendirmeyen bir bilgiye
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ulaflamamal›d›r parti yaflam›nda. Bunun
yoldafllara güvenmemekle bir ilgisi yoktur.
Bu tamamen kurall› örgütsel yaflam›n gere¤i
olan bir durum ve uygulamad›r.

Dolay›s›yla, yineliyoruz, hiçbir partili
bilmesi gerekenden daha fazlas›na ulaflmaya
çal›flmamal›. Hiçbir partili de baflka
yoldafllara bilmesi gerekenden fazlas›n›
aç›klamamal›. Bu bilinç aç›kl›¤›na ra¤men,
birilerinin daha çok bilgiye ulaflma çabas›
do¤al olarak flüphe uyand›racakt›r,
uyand›rmal›d›r da. Bunu bir ayr›nt› ya da
masum bir zaaf gibi görmek, bu yoldafl›
zaten tan›yoruz, onun için flüphelenmeye
gerek yoktur tutumuyla geçifltirmek, parti
kurallar›n› ve dolay›s›yla ç›karlar›n›
çi¤nemek, partiyi savunma refleksini
yitirmektir.

Lenin’in en güvendi¤i kiflilerden birinin,
tam da MK üyeli¤i düzeyine kadar yükselmifl
ünlü ajan provokatör L. Malinovski oldu¤unu
unutmamak gerekir. Lenin gibi deneyimli bir
devrimcinin bu yan›lg›s›, soyut bir güvenin
kendi bafl›na bir fley ifade etmedi¤ini, parti
güvenli¤ini sa¤lamak için illegalitenin
kurallar›na kesin bir biçimde uymak
gerekti¤ini göstermektedir. Bolflevik partisi
tam da bu alanda gerekli dikkat ve özeni
gösterdi¤i içindir ki, saflar›na s›zan ve MK
üyeli¤ine kadar yükselebilen polis ajanlar›na
ra¤men ayakta kalmay› ve devrimi zafere
ulaflt›rmay› baflarabilmifltir.

S›n›f›n siyasi temsilcisi olman›n

 yükledi¤i sorumluluk

Parti program›m›z›n aç›kl›kla ve alt›n›
çizerek belirledi¤i gibi, iflçi s›n›f› kapitalist
toplumun tek tutarl› devrimci s›n›f›d›r.
Dolay›s›yla iflçi s›n›f›n›n siyasal temsilcisi
olarak partimizin ve parti güçlerinin düflman
karfl›s›ndaki tutumlar›, bu s›n›fsal iddiaya
uygun olmak zorundad›r. Bu alanda devrimci
demokrat ak›mlar›n belli bir birikimi olmakla
beraber, komünistlerin bu s›¤ birikimle
yetinmeleri düflünülemez. Bu birikime sahip
ç›karak, bu birikimden yararlanarak, ama
ayn› zamanda bu düzeyi ileri düzeyde aflarak,
komünistler kendi s›n›fsal konumlar›na uygun
de¤erler sistemini yaratmak durumundad›rlar.
Kald› ki bu alanda küçümsenemeyecek bir

‹llegalite sorununu temelde siyasal bir
sorun olarak kavramak; ama güncel

olarak önümüzde duran sorunun yine de
illegalitenin gereklerine ve gizlilik
kurallar›na riayet etmek oldu¤unu

unutmamak; partiye tüzük ilkelerine
uygun bir yaflam› egemen k›lmak ve kendi

s›n›fsal konumunun bilincinde olarak
hareket etmek; ve nihayet önlenemeyen

sald›r›lar›n ard›ndan poliste ve iflkencede
sars›lmaz bir direnifl sergilemek, bir

bütünün birbirini tamamlayan parçalar›d›r.

birikime flimdiden ulaflm›fl durumday›z.
S›n›f savafl›nda proletaryay› temsil eden

bir partinin, kurall›, ilkeli yaflama ve gizlilik
konusundaki titizli¤ine ra¤men, kimi zaman
düflman sald›r›lar›na maruz kalmas›
kaç›n›lmazd›r. Kurallar, bu türden sald›r›lar›
asgariye indirmek ve etkilerini s›n›rlamak
olana¤› vermektedir. Bu gerçe¤in fark›nda
olan komünistler, düflman› kendi ininde
yenmek, direniflçi komünist kimli¤i ve
partinin onurunu düflman karfl›s›nda
yükseklerde tutmak konusunda tok bir iddiaya
sahiptirler. Zira parti, düflman karfl›s›nda
devrimci direnifli, partinin ç›karlar›n› tam
olarak korumay› ve parti üyeli¤i onurunu
ayakta tutmay›, bir tüzük maddesi olarak da
formüle etmifltir. Öylesine ki, tüzü¤ümüzün
ilgili maddesi, poliste zay›fl›k gösteren
üyenin üyeli¤i, hiçbir savunma ve
de¤erlendirme ifllemi gerektirmeksizin,
otomatik olarak düfler demektedir. (V. bölüm,
26. madde: “Poliste çözülenlerin parti üyeli¤i
kendili¤inden düfler.”)

‹llegalite sorununu temelde siyasal bir
sorun olarak kavramak; ama güncel olarak
önümüzde duran sorunun yine de illegalitenin
gereklerine ve gizlilik kurallar›na riayet
etmek oldu¤unu unutmamak; partiye tüzük
ilkelerine uygun bir yaflam› egemen k›lmak
ve kendi s›n›fsal konumunun bilincinde olarak
hareket etmek; ve nihayet önlenemeyen
sald›r›lar›n ard›ndan poliste ve iflkencede
sars›lmaz bir direnifl sergilemek, bir bütünün
birbirini tamamlayan parçalar›d›r.

Bu bilinçle yo¤rulmufl çelikten komünist
bir iradeyi ise hiçbir güç bükemez.
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Politik çal›flmada düflünsel ve
pratik yo¤unlaflma

T. Ümit
Güçlü bir politik önderlik düzeyi

sergileyebilmek için, bu hedef do¤rultusunda
kilitlenerek, düflünsel ve pratik bir yo¤unlaflma
çabas› gösterebilmeliyiz. Her türlü da¤›n›kl›¤›n,
amatörlü¤ün, verimsizli¤in ve
kendili¤indencili¤in afl›lmas›n›n tek yolu budur.
Düflünsel yo¤unlaflmayla kastedilen; bir
devrimcinin, yaflam›ndan bafllayarak siyasal
faaliyetin sorunlar›na, s›n›f hareketinden
devrimin sorunlar›na kadar her alanda kafa
yormas›, pratik yo¤unlaflmayla da bu sorunlara
dönüfltürücü bir kuvvet uygulamas› ve planl›,
disiplinli bir yaflam› örgütlenmesidir.

Böyle bir yo¤unlaflma çabas›n›n düzeyi,
günlük yaflant›m›z›n ve prati¤imizin ortaya
koydu¤u somut verilerle belli olur. Ne oranda
yaz› yaz›yoruz? (Ki içlerinde en kritik
olanlardan bir tanesidir.) Siyasal gündem
üzerine tart›fl›yor muyuz? Yay›nlar›m›z› ne
kadar bir sürede ve nas›l okuyoruz? Çal›flma
alan›m›z›n sorunlar›na veya Parti
faaliyetlerinin herhangi bir sorununa dönük
tart›flmalar› ne düzeyde yap›yoruz? Teorik
birikimimizi art›rmak için e¤itim çal›flmas›
yap›yor muyuz? vb. sorulara verdi¤imiz
yan›tlar da, bizim düflünsel ve pratik
yo¤unluk düzeyimizi verir. Ayn› flekilde, bir
devrimcinin yaflam›n›n her alan›n› ve an›n›
örgütleyebilmede gösterdi¤i baflar› ve
yo¤unlaflma düzeyi belli olur. Ev içindeki
yaflam›nda, çal›flt›¤› fabrika ya da iflyerinde,
okudu¤u okulda, geçirdi¤i zaman ve
iliflkilerde de gösterir kendini.

Örne¤in, çok ufak bir ayr›nt› olarak
gözüken, asl›nda hiç de öyle olmayan evlerin
derli toplu ve temiz tutulmas› konusu
san›ld›¤›ndan da önemlidir. Zira evlerin
da¤›n›kl›¤›, asl›nda yaflamda süren
da¤›n›kl›¤›n, zaman› ve çal›flmay› planlay›p
örgütleyememenin bir d›fla vurumudur. Oysa
biz s›n›f devrimcileri aç›s›ndan, evlerimizin
sadece bar›nma ihtiyac›m›z› karfl›lad›¤›m›z
yerler olmad›¤› bir gerçektir. Evlerimiz ayn›
zamanda kalelerimizdir bizim için. Burada
geçirilen her an, devrimci faaliyetin yeniden

yeniden üretilmesine hizmet etmelidir. Bu
do¤rultuda evlerimizin düzenlili¤i de bu
amaca uygun olmal›d›r.

Ayr›ca konunun örgütsel güvenlik yan›n›,
kitle içerisinde erime sorununu kesen yanlar›
da var. Yaflam›n› örgütlemeyi asgari düzeyde
de olsa baflarabilmifl bir devrimci için
konunun önemi aç›kt›r. En basitinden
çal›flt›¤›m›z fabrikalarda da gördü¤ümüz gibi,
yapt›¤› iflin düzgünlü¤ü ve iyi olmas›yla
(bunun için yap›lan ifle yo¤un bir emek
harcamak gerekir) sevip say›lan iflçilerin
kulland›klar› aletlerin derli toplu olmas›na,
makinelerin temiz olmas›na gösterdi¤i titizlik
bir yan›yla buna benzer.

Nas›l ki en küçük imkan› bile siyasal
faaliyetimizin geliflmesine hizmet etmesi için
de¤erlendirebilmeyi sa¤latan fley yo¤unlaflm›fl
bir bilinçse, ayn› flekilde, günlük yaflam›m›z›n
çok s›radan ifllerini de belirleyen fleyin
kendisi düflünsel yo¤unlaflmad›r. Bu öyle
zengin bir alan› kapsar ki; örne¤in
yo¤unlaflamad›¤›m›z oranda, zaman›m›z›
düzensiz ve çok uyuyarak geçirebiliriz. Bu da
yaflam›m›z›n disipline edilmesini k›rar ve en
k›ymetli fley olan zaman›n harcanmas›na
neden olur. Ya da ald›¤›m›z g›da
maddelerinin israf edilmesi, eflyalar›m›z›
kullan›rken daha uzun süreli kullanabilmek
için gerekli özenin gösterilmemesi, yine ayn›
nedenledir. Zira daha derin düflündü¤ümüzde,
bu noktada gösterdi¤imiz her dikkatli ve
özenli çaba, di¤er taraftan partinin maddi
imkan›na verilmifl bir destek, politik
faaliyetin imkanlar›n›n artmas› anlam›na
gelecektir. Örnekler ço¤alt›labilir.

Örgütlü mücadeleye kat›lm›fl bir
devrimcinin, bir s›n›f devrimcisinin s›radan
iflleri olamaz. Onun öncelikli ve s›radan iflini
belirleyen fley, tart›flmas›z olarak devrimin
sorunlar› ve ç›karlar› eksenli olabilmelidir.
Bu yönde verilecek bir çaba, s›n›f
devrimcilerinin kendilerini örgütleyebilmesinin
ve düflünsel yo¤unlaflman›n karfl›l›¤› olacakt›r.

Ara s›ra bofl vakitlerimizi flu veya bu
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flekilde de¤erlendirmeliyiz diyoruz. Ya da
kelimenin gerçek anlam›yla bofl geçirdi¤imiz
vakitler oluyor. Oysa bofl vakit demekle
kastedilen, acil yap›lmas› gereken ifllerden
sonra geriye kalan zaman dilimidir. Bu
zaman diliminde (bir tak›m iflleri
yapmay›fl›m›z›n gerekçesi olarak zaman
sorununu öne sürdü¤ümüze göre) muhakkak
yap›lacak ifller vard›r. En basitinden,
okuyamad›¤›m›z bir kitab› okumak gibi.

Kafam›zda sürekli siyasal faaliyetin
sorunlar›na kitlenir, gündemimizi bu eksende
oluflturabilirsek, sorun zaman ay›ramamaktan
ç›kar ve zaman›m› daha iyi nas›l
kullanabilirim sorusuna dönüflür. Bunu
baflaramad›¤›m›z oranda, kafam›zda farkl›
gündemler belirmeye bafllar. Çal›flman›n
prati¤e yans›mas› da, da¤›n›kl›k, amatörlük
ve dar pratikçilik fleklinde olur. Üretkenlik
ise, yo¤unlaflma çabas› içerisinde harcanan
emekle oluflur. “Ne yapmal›?”, “nas›l
yapmal›?” sorular›n› yaflam›m›z›n her
alan›nda tekrarlad›¤›m›z ve zihnimizde canl›
tutabildi¤imiz oranda, üretken bir faaliyet
içerisine girebiliriz. Bu sorular› herfleyden
önce, kendi yaflam›m›z› disipline edebilme ve
örgütleme noktas›nda kullanabilmeliyiz.

Böyle bir yo¤unlaflma süreci, bir bütünlük
arz edece¤inden, sa¤lam bir devrimci iç
yaflam›n kurulabilmesine, siyasal faaliyetin
düzeyinde niteliksel bir s›çrama da efllik
eder. Sonuçta bir paralellik içinde birbirini
besler. Örne¤in, devrimci iç yaflam›
örgütleme noktas›nda ciddi zay›fl›klar
olmas›na ra¤men (bununla dar anlam›yla kitle
çal›flmas›n› kastediyoruz), baflar›l› bir düzey
sergilenemez mi? Elbette çeflitli imkanlar
üzerinden bir tak›m iliflkiler yakalanarak
bunlar üzerinden yürüyen bir çal›flma olabilir.
(Görünürde ne kadar güçlü olursa olsun
zay›fl›¤› ortadad›r.) Ancak baflar›l› bir siyasal
faaliyetten, sadece bir tak›m iliflkiler
yakalay›p bunlar üzerinde dönen bir çal›flma
de¤il de, çal›flma alan›n›n sorunlar›na,
ihtiyaçlar›na yan›t verebilen, kitlelerin
devrimci eylemini parti faaliyetiyle bir
bütünlük içerisinde örgütleyebilen bir çal›flma
tarz› ve buna uygun düflen bir politik
önderlik düzeyinin sergilenmesi anlafl›l›yorsa,
bu düzeyin az-çok yakaland›¤› bir yerde,
devrimci iç yaflam› örgütleme noktas›nda
baflar›s›z kal›nabilece¤ini söylemek pek

gerçekçi olmaz. Soluksuz de¤il de kal›c› bir
nicel geliflim, böyle bir nitel geliflime
ba¤l›d›r.

Ayn› flekilde, üretkenlik bir yo¤unlaflma
sonucunda olufltu¤una göre, inisiyatifli
çal›flman›n temelinde de bu yo¤unlaflma
yatmaktad›r. Parti politikalar›n›n, dönemsel
taktiklerimizin ve program›m›z›n taleplerinin
kitlelere mal edilmesi ve onlar nezdinde
karfl›l›k bulmas› kendili¤inden veya sihirli
de¤nekle olmayaca¤›na göre, bunun
baflar›lmas›, di¤er etkenlerin yan›s›ra, as›l
olarak kadrolar›n harcad›¤› eme¤e ba¤l›
olacakt›r.

Farkl› bir alandan, mesela örgütsel
güvenlik alan›ndan da örnek verilebilir.
Konunun önemi ve içeri¤i hakk›nda genel
perspektifler verilir ve buna uygun bir
yaflam›n kurulmas› öncelikle sa¤lan›r.
Örgütsel güvenli¤in sadece bir alan› olan
polise karfl› devrimci uyan›kl›k gösterebilme
noktas›nda yaflam›m›zda bir tak›m pratik
önlemler alman›n, baz› kurallar uygulaman›n
ve yeni yöntemler bulup gelifltirmenin tek
yolu kafa yormakt›r.

Düflünsel ve pratik yo¤unlaflma her
yoldaflta farkl› düzeyde yaflanabilir. Önemli
olan burada kollektifi en ileri düzeyde
örgütleyebilmek ve bu düzeyi kollektifi
oluflturan bireyler flahs›nda da var
edebilmektir. E¤er bu baflar›lamazsa,
kollektifin baflar›s›zl›¤› bir yana, k›s›r
tart›flmalar içerisinde bo¤ulmak kaç›n›lmaz
olur. Özellikle çal›flmalar›n s›f›rdan bafllad›¤›
alanlar veya bölgeler sözkonusu oldu¤unda,
bu sorunun yak›c›l›¤› daha da öne ç›kar.

Kollektifin bir uyum içerisinde, siyasal
faaliyetin sorunlar›yla u¤raflan tarzda hareket
etmesini sa¤layabilmek, herfleyden önce
kollektif üyelerinin bireysel yo¤unlaflma
çabas›yla olanakl›d›r. Burada bir sorun
yaflanmad›¤› ölçüde, di¤er güçlüklerin
afl›lmas› yaln›zca bir süreç sorunudur.
Bireylerin kollektife karfl› sorumlulu¤u
buyken, kollektifin de bireylere karfl›
sorumlulu¤u, bireylerin örgütsel, siyasal ve
teorik düzeyini yükseltme çabas›na yard›m
etmek, yol göstermek, müdahalede ve
denetimde bulunmakt›r. Üyelerde yaflanan her
baflar›s›zl›¤›n kollektifi ne oranda
etkiledi¤inden ba¤›ms›z olarak, asl›nda bu
kollektifin baflar›s›zl›¤›d›r, böyle kabul
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“Düflünen ve savaflan kadrolar” gelene¤i
Partili kadrolar her alanda donan›ml› olmak zorunlulu¤uyla karfl› karfl›yad›r. Bu ise,

disiplinli bir çal›flma ile mümkündür. Partili kadrolar olarak kitle önünde söyledi¤imiz her
kelimenin karfl›l›¤›n› çok iyi bilmek zorunday›z. Bizler kitlelere, onlar› hayal dünyas›nda
gezdiren süslü laflar de¤il, bilimsel geçerlilikleri olan sözler söylemek durumunday›z.

Küçük-burjuva devrimcileri genelde kitlenin durumuna göre davranan ve nabza göre
flerbet veren bir tutum içindedirler. Bu onlar›n kolay iliflki kurmas›n› sa¤lad›¤› için, bunu
art›k örgütlenme modeli haline getirmifllerdir. Bu insanlar konufltuklar› kelimenin
anlam›ndan çok karfl›s›ndaki insan›n durumunu göz önüne al›r, hatta kendi ideolojisine z›t
olan düflünceleri bile savunabilirler. Tabii ki bu örgütlenme tarz› kendi içinde birçok
zaafiyeti tafl›r.

Örne¤in, y›llard›r küçük-burjuva kesim, 12 Eylül darbesi olmasayd› devrimin olaca¤›n›
ve 12 Eylül’ün devrimin önünü kesmek için yap›ld›¤›n› iddia ederler. Gerçekte bu demagoji
olsa da, devrimin o dönemde ülke gündemine yerleflti¤ini ve art›k gün say›ld›¤›n› do¤ru
kabul edelim. Bir sabah askerin ülke yönetime el koyarak devrimin önünü kesti¤ini
düflünelim. Peki sizde devrim yapabilecek bir güç vard› da neden hemen teslim oldunuz?
Devrimi meclise karfl› m› yapacakt›n›z? Orduyu, polisi nas›l ezip saf d›fl› b›rakacakt›n›z?
Devrim ka¤›t üzerinde veya birkaç silahl› insan›n da¤da savaflmas›yla gelmez? ‹flte bu
küçük-burjuva çevreler hala ayn› perspektiften bak›yorlar olaylara ve insanlara?

Çok uza¤a gitmeye gerek yok. Kürt hareketinin yükseldi¤i dönemde yay›nlanan sol
dergileri açt›¤›m›zda, yine bu ülkede yar›n devrim olacakm›fl gibi bir hisse kap›l›yordu
kitleler ve bu da insanlar› zaafiyete itiyordu.

Biz komünistler Ölüm Orucuna bafllama aflamas›nda birçok küçük-burjuva kesimde flunu
gördük. “Hücre sald›r›s›n› d›flar›daki güçler karfl›lar. B›rakal›m buna karfl› onlar mücadele
etsin. Bizler hücrelere konuldu¤umuzda mücadeleye bafllar›z” diyorlard› böyleleri. Sanki
d›flar›daki kitlelerin kendi sorunlar› için mücadele etme yetene¤i varm›fl ve yap›lan tüm
sald›r›lara yan›t verip bu sald›r›lar› geri püskürtüyorlarm›fl gibi, bir de hücre sald›r›s›n›
onlar›n s›rt›na yüklemeye çal›flt›lar. Bu popülist ve kuyrukçu küçük-burjuva bir mant›kt›r.
Bilimsel ve pratik gerçeklerle ba¤daflmaz.

Biz komünistler verdi¤imiz sözlerin hep arkas›nda olduk. Gerçekten de Türkiye’de iyi
bir gelenek yaratt›k. Söyledi¤imiz her söz, popülizmden uzak, sosyalist kimli¤in gerektirdi¤i
ve örgütlenmenin ihtiyaç duydu¤u niteliktedir. Hiçbir yerde sadece insanlar›n hofllar›na
gitsin diye söz söylemedik. Söylememek zorunday›z. Bunu sa¤layabilmek ise “düflünen ve
savaflan kadrolar” gelene¤ini yaratmakla mümkündür. Bunu yaratmak acil görevlerimizden
biridir. Onun için kadro ve sempatizan yoldafllar›m›z sürekli araflt›rmal›, okumal› ve
birikimlerini prati¤e aktarmak için u¤raflmal›d›rlar.

edilmelidir. Çünkü bu durumda tüm üyelerin
enerji, yetenek ve inisiyatifi üzerinden
yükselen bir kollektif emekten ziyade, öne
ç›kan bireylerin gösterebildi¤i çaba
do¤rultusunda ve di¤erlerinin de onun
peflinden sürüklenmesi fleklinde yürüyen bir
çal›flma ortaya ç›kar.

Kollektifte politik gündemler, s›n›f
hareketinin sorunlar›, çal›flma alan›n›n
sorunlar› ve hedefleri, devrimci yaflam
konular› ifllenip tart›fl›l›yorsa, merkezi
araçlar›m›z›n, somutta da yay›nlar›m›z›n

tart›fl›l›p güçlendirilmesi için katk› sunulmas›
planlan›yorsa, e¤itim çal›flmalar›
örgütleniyorsa, üyelerin örgütsel, siyasal ve
teorik geliflimlerinin önü aç›lm›fl olur. Ayn›
flekilde al›nan kararlar›n hayata geçirilmesi,
bunlar›n uygulanmas› noktas›ndaki zay›fl›klar,
zorlanmalar izlenip, yerinde müdahale
edilirse, kollektif bir denetimin önü aç›lm›fl,
bireysel çabalar kollektiflefltirilmifl olur.
Ancak böyle bir iliflki içerisinde kollektif
politik önderlik misyonunun hakk›n› veren bir
düzeye ulaflabilir.

T. Y›ld›z
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Partimizin tüzü¤ü üzerine/9

Parti hücresi
(lll. Bölüm/9. madde)

H. F›rat

“Partinin Temel Organlar›” bafll›kl› III.
Bölümün son maddesi (9. madde), partinin
temel örgütsel birimi olan “Hücre” üzerine:

“9) Hücre:
“a) Hücre partinin temel örgütsel

birimidir. Fabrika ve iflletmeler baflta olmak
üzere parti çal›flmas›n›n gerektirdi¤i tüm
öteki birim, kurum ve alanlarda oluflturulur.

“b) Hücre bir üst organ taraf›ndan en
az üç en fazla yedi üye ve aday üyeden
oluflturulur. Hücre kendi sekreterini kendisi
seçer. Aday üyeler hücre sekreteri
olamazlar.

“c) Hücre partinin iflçi s›n›f› ve
emekçilerle ba¤›n› kuran temel örgütsel
birimdir. Bulundu¤u birim ya da alanda
partinin iflçilere ve emekçilere yönelik
çal›flmas›n› yürütmekle yükümlüdür. Parti
çizgisini, karar ve direktiflerini uygulamak;
kitleleri parti çizgisine ve devrim
mücadelesine kazanmak için sistematik bir
propaganda, ajitasyon ve örgütleme faaliyeti
yürütmek, bunun araçlar›n› ve olanaklar›n›
yaratmak, parti hücresinin temel görevidir.

“e) Hücreler kendi faaliyetleri ile ilgili
olarak her ay ba¤l› bulunduklar› yönetici
organa yaz›l› rapor vermekle yükümlüdürler.
Bu raporlar›n bir örne¤i geciktirilmeksizin
MK’ya da iletilir.”

Hücre: Partinin temel örgütsel birimi

“Hücre partinin temel örgütsel birimidir”,
bu hücreye iliflkin temel tan›md›r. Hücre
partinin en alt örgütsel birimidir, bu anlamda
da taban› ve temelidir. Hücrenin daha alt›nda
parti örgütü yoktur, olamaz. Hücre partinin
örgütsel s›n›r›d›r; buradan ötesi partinin
d›fl›d›r, çal›flma komitesi ya da grubu
türünden partinin en yak›n çeper örgütlerinin
bafllad›¤› aland›r.

Partinin temel amac› ve misyonu

kitlelere ulaflmak, onlarla güçlü ba¤lar
kurmak, onlara güven vermek, kucaklamak ve
mücadele içerisinde seferber etmektir. Bu ise
ancak, esas olarak üretim ve hizmet
alanlar›nda konumlanan/yarat›lan örgütsel
parti birimleriyle, yani hücrelerle, en iyi,
amaca en uygun biçimde baflar›labilir. Hücre
bunu sa¤layan temel örgütsel birim
oldu¤undan dolay›d›r ki parti örgütlenmesi ve
çal›flmas›n›n temelidir.

Hücre, partinin kitlelere fizik anlamda
dolays›z olarak ulaflabildi¤i, onlarla do¤rudan
temasa geçebildi¤i biricik örgütsel birimdir.
Partinin tüm öteki örgütleri, partideki
örgütsel hiyararfliyi oluflturur. Onlar temelde
yönetici örgütlerdir; kitlelere ulaflman›n
dayana¤› olan güç ve olanaklar› planlay›p
yöneten, partinin takti¤i ve çal›flma plan›
çerçevesinde bunlar› seferber eden, partinin
yerel ya da (MK sözkonusu oldu¤unda) genel
çal›flmas›n› çekip çeviren üst örgütlerdir.
Parti tüzü¤ünde tan›mlanan temel organlar/
örgütler içerisinde yaln›zca parti hücresi
kitlelerle dolays›z iliflki alan›n› ve konumunu
ifade eder.

“Fabrika ve iflletmeler baflta

olmak üzere...”

 Tüzü¤ümüz partinin temelini oluflturan
bu örgütsel birimin kurulabilece¤i alanlar›
tan›mlarken, “fabrika ve iflletmeler baflta
olmak üzere” diye söze bafll›yor. Bu partinin
devrimci siyasal mücadele anlay›fl›ndan ç›kan
temel bir sonuçtur. Partimiz iflçi s›n›f›n›n
devrimci partisidir; iflçi s›n›f›n› temel almakla
kalmaz, onun en iyi, amaca en uygun
biçimde ancak üretim birimleri üzerinden,
fabrika ve iflletmeler üzerinden
kucaklanabilece¤i gerçe¤inden hareket eder.

‹flçi s›n›f›n›n gücü ve mücadele yetene¤i,
tümüyle üretim içindeki yerinden gelir.
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‹flçilerin birleflme ve mücadele kapasiteleri,
örgütlenme ve mücadele disiplini yetene¤i,
üretim birimleri, fabrika ve iflletmeler
üzerinden ortaya ç›kar. Bu nedenle s›n›f›n
devrimci partisi iflçi kitlelerini bu temel
üzerinden kucaklama yoluna gitmelidir ve bu
temel amaç çerçevesinde parti
örgütlenmesinin temeli olan hücreyi de,
öncelikle ve esas olarak burada, üretim ve
hizmet birimlerinde, fabrika ve iflletmelerde
örgütlemelidir.

Art›, “parti çal›flmas›n›n gerektirdi¤i tüm
öteki birim, kurum ve alanlarda oluflturulur”
diye devam ediyor ilgili hüküm. Bir
mahallede, okulda ya da askeri k›fllada da
parti hücresi kurabilirsiniz, sözkonusu alan
ya da birimde parti çal›flmas› yürütmek
üzere. ‹flçi s›n›f›n›n temel al›nmas› ilkesine
ba¤l› olarak fabrika ve iflletmeler baflta
olmak üzere, parti çal›flmas›n›n gerektirdi¤i
her alan ya da birimde parti hücresi
örgütlenebilir, örgütlenmelidir de.

 Bu sorun parti tüzü¤ümüzün 12.
maddesinde ayr›ca, ilkesel bir çerçeve olarak,
ortaya konulmaktad›r. “Türkiye Komünist ‹flçi
Partisi, üretim ve bölge esas›na göre
örgütlenir” ifadesiyle bafllayan sözkonusu
madde, flu hükümle devam etmektedir:
“Partinin temel örgütleri fabrika, iflletme ve
hizmet kurumlar› esas›na göre kurulan
hücrelerdir.” (IV. Bölüm). Bunun üzerinde
daha sonra ayr›ca durulacak, aradaki ba¤lant›
nedeniyle, burada geçerken hat›rlatm›fl
oluyorum.

Parti kitlelere dolays›z olarak

hücreler üzerinden ulafl›r

Partinin kitlelerle do¤rudan yüzyüze
kald›¤› örgütsel düzey hücre örgütlenmesidir.
Parti kitlelere d›flardan ve genel planda, tüm
ülke düzeyinden ya da yerel il düzeyinden de
hitap eder. Ama bunun etkili bir biçimde
kitlelere tafl›nmas›, gene hücrelerin faaliyeti
üzerinden gerçekleflir. Bu olmaks›z›n partinin
seslenifli kitleler için gerçekten yaln›zca
d›flardan ve genel bir düzeyde kal›r. Kendi
bafl›na etkili olmaz ve somut pratik
karfl›l›¤›n› bulamaz, ya da gere¤ince bulamaz.
Parti MK’s› do¤rudan kitlelere seslenen

popüler bildiriler ve ça¤r›lar yay›nlayabilir.
Ama bunlar› kitlelere en etkili sonuçlar
verecek biçimde tafl›mak da gerekir. Bunu ise
ancak, kitlelerle dolays›z iliflki konumunda
olan hücreler gerçeklefltirebilir.

Bir parti, içinde bulundu¤u örgütsel
darl›ktan dolay›, yani henüz birim hücrelerine
sahip olmad›¤› için, bu ifli baflka biçimlerde
gerçeklefltirmek
durumunda da
kalabilir. Ama
bu partinin
örgütsel geliflme
düzeyi ile ilgili
özel ve geçici
bir durum
örne¤idir.
Meseleyi
örgütsel
geliflmenin
s›n›rl›l›klar›
içerisinde de¤il,
fakat kitlelerle
iliflkinin
dolays›z
örgütsel birimi
olarak
hücrelerine
kavuflmufl bir
parti üzerinden
ele almak ve
h›zla bu
geliflme
düzeyine
ulaflmak için
çabalamak
durumunday›z.

Parti tüzü¤ünde tan›mlanan bütün öteki
organlar politikay› saptamak, güçleri çekip
çevirmek ve yönlendirmekle görevlidirler,
bunu yaparlar, demifltim daha önce. Kitleleri
etkileyip kazanacak, onlarla sa¤lam ve kal›c›
ba¤lar kurabilecek, yeri ve zaman› geldi¤inde
harekete geçirecek olan ise taban örgütleri,
yani parti hücreleridir. Fabrikada, iflletmede,
emekçilerin bulundu¤u tüm öteki kurum ve
alanlarda, kitlelere hücreler üzerinden
ulaflabilir bir parti. Okulda ö¤renci kitlesine,
kamu kurumlar›nda kamu emekçilerine, bir
hastahanede sa¤l›k çal›flanlar›na, k›fllada

Hücreler, kitlelerin
bizzat içinde, üretim ve

yaflam alanlar›nda,
e¤itim alanlar›nda,

hizmet alanlar›nda, yani
bizzat kitlelerin

bulundu¤u alanda
kurulan örgütlerdir.

Bundan dolay› sadece
partinin taban›n›

oluflturmakla kalmazlar,
temelini de olufltururlar.

E¤er hücreleri yoksa,
parti büyük ölçüde bir
propaganda örgütüdür.
Kitlelere elbetteki gene

hitap eder, ama bu
s›n›rl› kal›r, gerekli

etkiyi yaratmaz, kitleleri
do¤rudan kucaklamaz,

onlar› dolay›z olarak
eyleme çekmeyi ise zaten

baflaramaz.
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erlere ilgili birimdeki parti hücreleriyle
ulaflabilirsiniz. Hücrenin partinin temel örgütü
olmas› gerçe¤i buradan gelir, bunu ifade
eder.

Hücreler, kitlelerin bizzat içinde, üretim
ve yaflam alanlar›nda, e¤itim alanlar›nda,
hizmet alanlar›nda, yani bizzat kitlelerin
bulundu¤u alanda kurulan örgütlerdir. Bundan
dolay› sadece partinin taban›n› oluflturmakla
kalmazlar, temelini de olufltururlar. E¤er
hücreleri yoksa, parti büyük ölçüde bir
propaganda örgütüdür. Kitlelere elbetteki
gene hitap eder, ama bu s›n›rl› kal›r, gerekli
etkiyi yaratmaz, kitleleri do¤rudan
kucaklamaz, onlar› dolay›z olarak eyleme
çekmeyi ise zaten baflaramaz. Bildirileriniz
kitlelere bir biçimde gene ulafl›r, ama
oluflacak etkiyi devflirecek kollara sahip
de¤ilseniz, bu kal›c› bir sonuç yaratmaz.
Kollar ise taban örgütleri, yani hücrelerdir.
Hücre öncesi örgütler olarak çal›flma
gruplar›d›r, çal›flma komiteleridir, öteki
sempatizan çeper örgütleridir.

Parti örgütsel temelini

 hücrelerde bulur

Bu aç›dan, hücre taban›na oturmam›fl bir
parti, henüz kendi örgütsel temelini
bulamam›fl demektir. Ve yerel bir alanda
partinin geliflip güçlenmesi de, temelde
hücrelerin ço¤al›p yayg›nlaflmas›ndan baflka
bir fley de¤ildir. ‹stanbul’da bin tane hücre
de kursan›z, bir tek il komiteniz olur.
‹ktidarda da olsan›z, bir tek il komitesine
dayanmak durumundas›n›z. Demek istiyorum
ki parti örgütü yönetici organlar üzerinden
büyümez. Ama bir büyük sanayi kentinde
pekala binlerce hücreniz olabilir.

Geliflip güçlendikçe, hücreleri daha rahat
kucaklayabilmek için alt komiteler
ço¤alt›labilir, ama bunun da bir s›n›r› var.
Bu s›n›r›n ötesindeki yönetici komiteler,
fabrika komiteleri olarak ç›karlar, ki bunu bir
tür yönetici hücre olarak da düflünebilirsiniz.
Bir fabrikada üyelerinizin say›s› ço¤alabilir,
bunlar farkl› bölümlere da¤›lm›fl durumdad›r,
bu durumda bölümlere göre hücreler
kurars›n›z. Üst hücre anlam›nda fabrika
komitesi, bütün o bölümlere göre oluflmufl

hücreleri de çekip çevirir. Asl›nda fabrika
komitesi de gerçekte sözkonusu temel üretim
birimi üzerinden bir hücredir. Alt hücreleri
de çekip çeviren bir organ olarak, kendine
özgü bir yönetici komitedir.

Hücreniz ya da hücre öncesi örgütleriniz
yoksa kitlelerle örgütlü ba¤lar›n›z yok
demektir. Hücre öncesi örgütler dedim; çünkü
fabrika hücresi, hele de mücadelenin durgun
dönemlerinde, kolay kurulamayabiliyor.
‹flçileri sempatizan militanlar olarak
kazanacaks›n›z, e¤iteceksiniz, güven vererek
ve güven duyarak partiye alacaks›n›z ki,
hücre örgütlenmesini gerçeklefltirebilesiniz.

 Ama hücre öncesi dönemde, henüz parti
üyesi ya da aday üyesi olmad›¤› halde
partiye yak›nl›k duyan ve kendince parti
görevlerini üstlenen militanlar›n›z olur.
Bunlar› tam da hücre örgütlenmesine bir
haz›rl›k, bir ön aflama olarak çal›flma
komitesi, parti çal›flma grubu, sempatizan
e¤itim gruplar›, vb. biçimler içerisinde
örgütler ve belli bir disiplin içinde
bulunduklar› fabrikada çal›flmaya
yöneltirsiniz. Ve zaten kitlelere yönelik
baflar›l› çal›flmay› bir parçay› yapmay›
baflard›¤›n›z ölçüde, o çal›flma gruplar›,
komitler de ad›m ad›m hücre düzeyine do¤ru
geliflmeye bafllar. Çal›flman›z olumlu bir
çizgide ilerledikçe, çal›flmay› yürüten insanlar
da kendilerini bulmaya, partiye daha çok
yak›nlaflmaya, giderek partiye kat›lma istek
ve iradesi ortaya koymaya bafllarlar. Baflar›l›
bir geliflme çizgisi izlemek kofluluyla bu
sürecin toplam›, çal›flma grubunuzun parti
hücresine do¤ru evrilmesinden, giderek ona
dönüflmesinden baflka bir fley de¤ildir.

Hücrelerin oluflumu ve

iç yaflam›

Hücreye iliflkin 9. maddenin b bendi,
hücrelerin kendi iç yaflam›na iliflkin baz›
hükümler içermektedir:

“b) Hücre bir üst organ taraf›ndan en
az üç en fazla yedi üye ve aday üyeden
oluflturulur. Hücre kendi sekreterini kendisi
seçer. Aday üyeler hücre sekreteri
olamazlar.”

Buradaki ilk hüküm hücrelerin
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kurulufluna iliflkindir. Hücre üye ve aday
üyelerin birlikte yer alabilecekleri tek parti
örgütüdür. Tüm öteki parti organlar› yönetici
komite konumunda bulunduklar› için,
yaln›zca parti üyelerinden oluflabilirler. Do¤al
olarak, örgütsel geliflme sürecinin ortaya
ç›kard›¤› özel ve geçici oluflumlar, burada
kural d›fl›, ad› üzerinde geçici durumlar,
uygulamalard›r.

Bir hücre bulundu¤u alandaki üst parti
komitesi taraf›ndan örgütlenir, yetkilendirilir
ve yönetilip denetlenir. Kuflkusuz bir birim
ya da alanda hücrenin kurulabilmesi için
öncelikle hücreyi oluflturacak bireylerin
partiye aday üye ya da üye olarak al›nm›fl
olmas› gerekir. Buna yetkili yönetici
organlar›m›z ise tüzü¤ümüzde tan›mlanm›flt›r.
“Bir üst organ”›n hücre kurma yetkisinin
çerçevesini de tabii ki bununla ba¤lant›l›
olarak düflünmek gerekir.

Parti hücresinde yer alacak üye ve aday
üye say›s›na getirilen alt s›n›r, kollektif bir
çal›flman›n asgari s›n›r›d›r; üçten az kifliyle
herhangi bir kollektif örgüt birimi zaten
olamaz. Üst s›n›r›n yedi olarak benimsenmesi
ise, tümüyle illegalitenin, gizli çal›flma
güçlüklerinin getirdi¤i bir say›sal
s›n›rlanmad›r. Böyle bir zorunluluk
olmasayd›, böyle bir üst s›n›ra da do¤al
olarak gerek kalmazd›.

Hücrenin sekreterinin bizzat hücre
taraf›ndan seçilmesi kural›, örgütsel
demokrasinin bir gere¤i olarak
benimsenmifltir. Tüm öteki organlar için de
geçerli olan bu kural, partimizin iç örgütsel
demokrasiyi önemsemesinin bir göstergesidir.
Buna getirilen “Aday üyeler hücre sekreteri
olamazlar.” s›n›rlamas›, parti tüzü¤ümüzün
parti üyeli¤i ve aday üyeli¤ine ayr›lm›fl
hükümlerinden kendili¤inden ç›kan bir
sonuçtur. Bu hükümlere göre, parti aday
üyeleri, seçme seçilme ve yönetici komitelere
üye olma hakk›ndan yoksundurlar. Burada,
hücre düzeyinde, kendi organlar› olan
hücrenin sekreterini seçme hakk›na
sahiptirler, fakat bu göreve seçilemezler.
Bunu, bir hücrede yaln›zca bir parti üyesi
varsa, bu üyenin seçimsiz olarak do¤rudan
hücre sekreterli¤ini üstlenmesi olarak da
anlayabiliriz.

Parti hücresinin görev

ve sorumluluklar›

“c) Hücre partinin iflçi s›n›f› ve
emekçilerle ba¤›n› kuran temel örgütsel
birimdir. Bulundu¤u birim ya da alanda
partinin iflçilere ve emekçilere yönelik
çal›flmas›n› yürütmekle yükümlüdür. Parti
çizgisini, karar ve direktiflerini uygulamak;
kitleleri parti çizgisine ve devrim
mücadelesine kazanmak için sistematik bir
propaganda, ajitasyon ve örgütleme faaliyeti
yürütmek, bunun araçlar›n› ve olanaklar›n›
yaratmak, parti hücresinin temel görevidir.”

Burada parti hücresinin görev ve
misyonu tan›mlanmaktad›r; buna ilk fl›ktaki
tan›mlar ele al›n›rken de bir ölçüde
de¤inilmifl oldu. Hücrenin partinin kitlelerle
dolays›z iliflki alan›ndaki temel örgütsel
birimi olmas› tan›m›, burada, c fl›kk›nda
tan›mlanan görevlere, zaten kendili¤inden ›fl›k
tutuyor.

Bir parti hücresi partinin kitlelerle ba¤›n›
gelifltirmek çabas› içerisinde de¤ilse e¤er,
zaten bütün bir anlam›n› ve ifllevini
kaybediyor demektir. Hücre partinin kitlelerle
ba¤ kurmas›n›n temel birimi oldu¤una göre,
temel görev ve sorumluklar›n›n bir gere¤i
olarak, böyle bir çal›flma içinde olacakt›r. Bir
fabrika hücresinin görevi, fabrikadaki iflçi
kitlesi ile ad›m ad›m ba¤lar›n› gelifltirmek,
iflçileri partinin düflünce çizgisi ve dönemsel
takti¤i çerçevesinde etkilemek, zamanla
onlaral örgütsel ba¤lar›n› gelifltirmektir.
Örne¤in bir hastane hücresinin görevi
hastanedeki sa¤l›k emekçileriyle
bütünleflmektir. Bir okul hücresinin görevi,
bulundu¤u alandaki ö¤renci kitlesiyle
birleflmeyi baflarabilmektir. Bunun için parti
çizgisi temelinde yarat›c› ve çok yönlü bir
çal›flma içinde olmak, buna uygun düflen bir
propaganda-ajitasyon ve teflhir faaliyeti
yürütmektir. K›sacas›, hücre partinin politik
etkisini kitlelere tafl›yacak ve bu etkiyi parti
için örgütleyecek temel örgütsel birim olmak
durumundad›r.

Yinelemek gerekir; bir parti aya¤›n› yere
basmak istiyorsa, örgütsel yap›s›n› temele
oturtmak istiyorsa, mümkün olan en çok
fabrika, iflletme ve alanda hücre
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örgütlenmesini gelifltirmek zorundad›r. Bir
parti hücre örgütlenmesini gelifltirme süreci
içersinde kitlelerle ba¤lar›n› gelifltirir;
tersinden, kitlelerle ba¤› geliflti¤i ölçüde ise,
bu birim ya da alanlarda hücreleflmesinin
olanaklar› güçlenip olgunlafl›r.

Partinin birim çal›flmas› yoksa, hücresi
zaten olmaz. Parti çal›fl›r, mücadele eder,
mücadeleye yak›nl›k duyan insanlar› bir
biçimde etkiler, saflar›na çeflitli alanlardan
sempatizan militanlar akar. Ama bunlar
fabrika, iflletme, hastahene, okul, k›flla,
emekçi mahallesi vb. alanlarda kurulacak
temel örgütsel birimlerin dayanaklar›
olamazsa e¤er, bu çok anlaml› bir insan gücü
ak›fl› olmaz. Bir parti salt bu s›n›rlar içinde
fazla baflar›l› olamaz, bu güçleri e¤itip
ilerletmek, örgütleyip hücrelefltirmek
zorundad›r. Birimlerde ya da alanlarda
örgütlü, dolay›s›yla etkili bir parti çal›flmas›,
buna s›k› s›k›ya ba¤l›d›r.

Biz devrimci bir partiyiz, bir seçmen
partisi de¤il. Örne¤in kar›-koca Ecevitlerin
örgütleri yok, ama %20 oy alabiliyor partileri
diyor baz› burjuva yazarlar. DSP’nin ortada
ciddiye al›n›r bir parti örgütü ve buna dayal›
bir faaliyet gerçekten yok. Ama Ecevit
medya deste¤i ve genel bir propaganda ile
yine de belirli bir parlamento deste¤i elde
etmeyi baflarabiliyor. Ama nihayetinde bu
parlamenterizmdir, orada dört senede bir oy
kullan›yorsunuz. Orada gerçek hayat yok,
orada mücadele yok, orada kitleler yok,
orada sosyal çat›flma yok. Oyunu ver ve
aradan çekil dört y›l boyunca, burjuva
partilerinin kitlelerden istedi¤i budur. Onlara
oy veren kitlelerin parlamenter siyasal yaflam
çerçevesinde yapt›¤› da dört y›lda bir oy
kullanmaktan ibaret bir politik tercihtir zaten.
Bu bambaflka bir fley.

Devrimci parti ise,
kitleleri organik olarak
kucaklamak, gündelik
olarak ve dolays›z bir
biçimde etkilemek ve
koflullar› olufltukça,
f›rsatlar› denk düfldükçe,
onlar› eyleme
sürüklemek zorunda,
durumundad›r. Kitlelerle

içiçe yaflayan ve çal›flan hücreleriniz yoksa
bunu yapamazs›n›z. Ve kitleler içinde, fabrika
ve iflletmelerde, sürekli ve sistemli bir
çal›flman›z yoksa hücreniz de olmaz, olamaz.

Çeper örgütlenmeler üzerinden hücre

 örgütlenmesine haz›rl›k

Birim çal›flmas›; fabrika çal›flmas›,
iflletme çal›flmas›, okul çal›flmas›d›r, partinin
kitleler içinde do¤rudan yürüttü¤ü bir taban
çal›flmad›r bu. Bir il komitesi de¤iflik
vesilelerle bildiriler ç›kar›p, eldeki güçleri
üzerinden baz› birimlere ve alanlara
da¤›tabilir. Bu bir devrimci propagandad›r,
partinizin ad›n›, fliarlar›n› ve ça¤r›lar›n›
kitlelere flu veya bu ölçüde duyurur.
Kitlelerin akl›na partimizin ad›n›, slogan ve
ça¤r›lar›n› düflürür. Ama bunun ötesinde bir
etki ya da pratik sonuç yaratmaz kendi
bafl›na, kal›c› bir sonuç hiç yaratmaz.
Partinin kitlelere etkili ve kal›c› izler
yaratacak bir tarzda ulaflabilmesi için,
iktisadi, sosyal, kültürel sorunlar› üzerinden
sürekli olarak iflçiler ve emekçilerle içiçe bir
çal›flma ve etkinlik içinde olmas› laz›m. Bu
türden bir çal›flma ve etkinli¤in verimine, bu
çerçevede partinin f›rsatlar› kullanma
yetene¤ine ba¤l› olarak, kitle ba¤lar› ad›m
ad›m güçlenmeye bafllar.

Siz bir fabrikaya bir kadronuzu
sokars›n›z, o yürütü¤ü çal›flma ile bir süre
sonra üç iflçiyi etkilemeye bafllar. Kadronuz
bu üç iflçiyle parça parça bir fleyler yapar.
Bir süre sonra bu iflçilerle örne¤in bir
çal›flma grubu kurulur, böylece yap›lan ifller
daha örgütlü biçimde yap›lmaya bafllar. Bu
çal›flma grubu belli bir çal›flma düzeni
oturtur, belli bir düzenle toplant›lar yapar.
Bu toplant›larda bir taraftan e¤itim yap›l›r,

 Bir parti aya¤›n› yere basmak istiyorsa, örgütsel yap›s›n›
temele oturtmak istiyorsa, mümkün olan en çok fabrika,

iflletme ve alanda hücre örgütlenmesini gelifltirmek zorundad›r.
Bir parti hücre örgütlenmesini gelifltirme süreci içersinde

kitlelerle ba¤lar›n› gelifltirir; tersinden, kitlelerle ba¤› geliflti¤i
ölçüde ise, bu birim ya da alanlarda hücreleflmesinin

olanaklar› güçlenip olgunlafl›r.
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bir taraftan fabrikada ve sendikadaki durum
ve geliflmeler de¤erlendirilir, bir fleyler
yapmaya nereden bafllanabilece¤i, mevcut
durumda neler yap›labilece¤i tart›fl›l›r.
Geliflmeler genelde ve fabrika yaflam›nda
ortaya bir tak›m sorunlar ç›kar›r sürekli,
bunlar›n nas›l de¤erlendirilece¤i, mevcut
koflullarda neler yap›labilece¤i, kendi
do¤all›¤› içinde, bu çal›flma grubunun
de¤iflmez gündemi olur.

‹fller bu çerçevede az çok düzgün
yürüdü¤ü ölçüde, çal›flma grubundaki
sempatizan iflçiler giderek kendilerini
bulmaya, bir sorumluluk duygusu ve özgüven
duymaya, örgütlü çal›flman›n anlam›n› ve
önemini daha somut kavramaya bafllarlar.
Tabii ki siz sürekli bir biçimde onlar›
e¤itmeye, gittikçe güçlenen bir ideolojik-
politik bak›flaç›s› kazand›rmaya, mücadele ve
parti de¤erlerini onlara maletmeye
çal›fl›yorsunuzdur, tüm bu süreç boyunca.
Derken, bunlardan bir-ikisi partiye baflvurur
ya da siz onlar› buna teflvik edersiniz. Yavafl
yavafl bir taraftan fabrika kitle çal›flman›z,
bir taraftan da bu çal›flma grubu üzerinde
parti hücreniz flekillenir.

Bunu flu nedenle önemle ifade etmifl
oluyorum; parti hiçbir yerde haz›r hücre
bulamaz, hücre ancak bu türden bir ön
çal›flma ve hücre öncesi örgütlenme
üzerinden ad›m ad›m infla edilir. Haz›r bir
fabrika hücresi ancak örne¤in üç parti üyesi
ya da aday üyesi ayn› fabrikaya girmeyi
baflarabilirse olur. Böyle bir durumda, hiçbir
ön çal›flma yürütmeden de, yani daha en
bafltan hücreniz olabilir. Ama bunun oldu¤u
istisnai durumlarda bile, bu hücrenin
fabrikada anlaml› bir çal›flma zeminine
kavuflmas› için ciddi bir çaba ve belli bir
zamana ihtiyaç olur. Oysa e¤itim ya da
çal›flma grubu üzerinden flekillenen bir
hücreleflme sürecinde, çal›flman›n geliflip güç
ve etki kazanmas› ile hücrenin ad›m ad›m
flekillenmesi, içiçe yaflanan tek bir organik
süreç olarak ilerler.

Bu biraz da mücadelenin gidifline ve
düzeyine ba¤l›d›r. Devrimci yükselifl
dönemlerinde s›n›f›n ileri öncü unsurlar›
partinize belirgin bir biçimde yönelir, bu
durumda onlar› h›zla partiye al›r ve fabrika

parti organlar› kurars›n›z. Ki zaten onlar
mücadelenin önderleridir, ortam da uygundur,
devrimci yükselifl vard›r, güven duyarak rahat
hareket edersiniz. Mücadelenin böyle
hareketli devrimci evrelerinde elbette h›zla
hücreleflirsiniz. Hücreleflmede büyük
patlamalar böyle dönemlerde elbette ola¤an
bir geliflme haline gelir. O zaman, diyelim ki
3 bin kiflilik fabrikada befl-on tane alt hücre
ç›kar. Ama durgun dönemlerde, diyelim ki
bir y›ll›k istikrarl› bir çal›flmayla, bir parti
hücresi ya da içinde bir ya da iki üye ya da
aday üyenin oldu¤u üç kiflilik bir fabrika
çal›flma komitesi kurabilirsiniz. Çal›flma
grubu, iflçi grubu olur bu, biraz esnek
tutars›n›z, bazen befl, bazen yedi kifli olur.

Fabrika temeline dayal› parti

çal›flmas› ve hücre

Fabrikaya dayal›, bu zemine oturmufl
parti çal›flmas› ve örgütlenmesi hayati
önemdedir. ‹flçilere en etkili ve en dolays›z
bir biçimde buradan hitap edebilirsiniz.
‹flçiler flu veya bu nedenle bir tür
kendili¤inden hareketlendi¤inde, onlarla en
kolay, en etkili ve amaca en uygun biçimde
buradan bulaflabilirisiniz.

Çarp›c› bir örnek: Metal iflçisi iki sene
önce, ‘98 Ekim’inde sat›fl sözleflmesine karfl›
aya¤a kalkt›, ama kimse de buna etkili bir
müdahale ve önderlikte bulunamad›.
Fabrikalarda parti hücreleriniz ya da en
az›ndan parti çeper örgütleriniz yoksa, o
aya¤a kalk›fla müdahale çerçevesinde hiçbir
fley yapam›yorsunuz. En fazla d›flar›dan bir
bildiri yetifltiriyorsunuz, bunu bile zaman›nda
yapam›yorsunuz, zira geliflmeler çok h›zl›
yaflan›yor ve ayn› h›zla da geride kal›yor.
Ama siz iflçilerin içindeyseniz, fabrikalarda
bir ön çal›flman›z varsa, kadro ve
sempatizanlar›n›z yaflanan hareketlili¤in
do¤rudan içinde ise e¤er, bu durumda,
hareket patlad›¤› zaman siz zaten onun içinde
ve e¤er gerekli inisiyatifi gösterebiliyorsan›z
önündesiniz; patlaman›n hemen önüne
geçiyorsunuz, misyonunuz bu zaten, o gün
sizin gününüz, kendi devrimci önderlik
rolünüzü yerine getiriyorsunuz.

Bu nedenledir ki parti fabrika ve
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iflletmelerde önden soluklu, uzun vadeli bir
çal›flma yürütmeyi baflar›rsa, günü gelir böyle
hayati önemde f›rsatlar yakalar ve
beklenmedik bir biçimde büyük bir güç, etki
ve otorite kazan›r. Her zaman böyle f›rsatlar
ç›k›yor, her zaman flu veya bu iflletmenin
iflçileri bir biçimde harekete geçiyorlar, yeter
ki siz bunlar› de¤erlendirebilecek bir iç
konumlanmaya ve ön çal›flmaya sahip olun.

Hücre bu aç›dan çok önemlidir, parti
çal›flmas› ve örgütlenmesini temelidir. Hücre
dolays›z ve etkili kitle çal›flmas› demektir.
Hücre parti için en etkili kitle çal›flmas›
birimidir. Ama hücre sab›rl› ve soluklu bir iflçi
kitle çal›flmas›n›n meyvesidir de ayn› zamanda.

Örgütsel aç›dan partiyi infla etmek, bir
noktadan sonra, neredeyse tümüyle fabrika ve
iflletmelerde parti hücreleri infla etmek
demektir. Onun ötesi partinin yap›, iflleyifl ve
iç yaflam olarak olgunlaflmas›d›r. Partinin her
zaman bir ilde tek bir il komitesi olur; ama
üç sene sonra bu il komitesi, daha güçlü ve
deneyimlidir, daha kapasitelidir, daha
profesyoneldir, hepsi bu kadar. ‹stanbul’da
her zaman en fazla befl kiflilik bir partili üye
toplulu¤udur il komitesi. Alt komiteler bir
bak›ma gene öyledir. Çok çok dört bölgede
kurmuflsunuzdur, buna üç-befl bölge daha
eklersiniz, daha fazla yayg›nlaflt›ramazs›n›z
alt yönetici organlar›. Bundan ötesi birimler
ve çal›flma alanlar› üzerinden parti taban
örgütlenmesini yayg›nlaflt›rmakt›r, bu ise
durmadan ço¤alt›lacak hücreler demektir,
buna haz›rl›k anlam›na gelen parti çeper
örgütlenmeleri demektir.

Partinin üye ve aday üyeleri art›yorsa,
normalde hücrelerinin ço¤al›yor olmas› laz›m.
Bu aç›dan çok temelli bir sorundur bu. Kitle
çal›flmas›n›n sorunlar›na iliflkin her tart›flma,
asl›nda hücrelerin nas›l çal›flaca¤›na iliflkin
tart›flmad›r. Birim çal›flmas›, fabrika
çal›flmas›n›n öteki yüzü, hücrelerin kitlelere
müdahalesinin sorunlar› ve fabrika kitle
çal›flmas› içinde parti hücreleri örgütlemek
demektir.

Haz›r hücre olmuyor dedim. Bir yerlerde
fabrikalara s›zacaks›n›z, üç-befl sempatizan
bulacaks›n›z, onlar› bir fleylere
yönelteceksiniz ki, alt› ayda, bir senede,
birbuçuk senede hücreyi ç›karabilesiniz orada.

Tabii bunu bugünkü siyasal atmosfer,
Türkiye’deki s›n›f hareketinin düzeyi
üzerinden düflünmek gerekir, yar›nki devrimci
hareketlilik durumunda elbette durum
tümüyle farkl› olacakt›r, buna daha önce de
iflaret etmifltim. Lenin, Kanl› Pazar’›n
ard›ndan yak›n›yor; do¤ru dürüst iflçi
mektubu alam›yoruz, fabrikalardan hiçbir
haber alam›yoruz diye. Ama ayn› Bolflevikler,
yaln›zca 9-10 ay zarf›nda binlerce ve
binlerce militan iflçi üye kazan›yorlar,
Moskova’da iflçi ayaklanmas› yönetecek denli
güçlü bir s›n›f partisi haline geliyorlar, 1905
Devrimi’nin f›rt›nas› içinde.

Ancak yine de, önden kitlelerin içinde
ciddi, soluklu ve uzun vadeli bir çal›flman›z
yoksa, patlama günlerine y›llar›n haz›rl›¤›n›
yapmam›flsan›z e¤er, kitle hareketi
patlad›¤›nda önüne kimin düflece¤i belli
olmaz. Baflkalar› sizden iyi haz›rlanm›flsa
elbette onlar düflerler. Patlayan hareketlili¤in
önüne kimler zaman›nda daha iyi
haz›rland›ysa onlar düflerler genellikle. Önden
kitlelerle buluflmay› bir parça baflaramayan
bir parti, devrimci kitle hareketlili¤i patlad›¤›
zaman da fazla fley yapamaz. Zira bu
durumdaki bir partide hareketlili¤i
kucaklayacak yetenek tam da o sab›rl›,
y›llara yay›lan ön haz›rl›k sürecinde
kazan›labilir. Böyle bir çal›flma sözkonusu
partiye s›n›f ve emekçiler içinde bir ön etki
zemini kazand›r›r. Uzun y›llar›n ön çal›flmas›
ile böyle bir etki zemini yarat›lamam›flsa,
hareket patlad›¤› zaman da hiçbir fley ya da
fazla bir fley yapamaz zaten. Zaman›nda
çal›flamayanlar hareket patlad›¤› zaman da
yetiflmeyi baflaramazlar.

Hücre parti çizgisini yarat›c›

bir biçimde uygulamakla yükümlüdür

Parti hücresi tüm faaliyetini parti
çizgisine dayand›rmak zorundad›r. Partinin
genel ve elbette ki yerel karar ve
direktiflerine uymak ve bunlar› bulundu¤u
fabrika, iflletme ya da alanda uygulamak
zorundad›r. Bu kadar› parti disiplini
çerçevesinde de yeterince aç›kt›r.

Bunu ötesi ve bir bak›ma bundan da
önemlisi, hücrenin parti çizgisini ve
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kararlar›n› yarat›c› bir inisiyatifle hayata
geçirebilmesidir. Bu yarat›c›l›¤› ve inisiyatifi
göstermek, her parti hücresinin temel görev
ve yükümlülü¤üdür. Zira bu baflar›lmad›kça,
partinin çizgisi ve kararlar› bulunulan birimin
kendine özgü
koflullar›na yarat›c›
bir biçimde
uyarlanarak
uygulanmad›kça, parti
hücresi kendi
çal›flmas›nda zaten
baflar›l› olamaz.

Bu nedenledir ki,
parti tüzü¤ümüz
hücrelerin önüne
kitleleri parti
çizigisine ve devrim
mücadelesine
kazanmak, bunun için sistematik bir
propaganda, ajitasyon ve örgütleme faaliyeti
yürütmek görevi koymakla kalmamakta, onu
“bunun araçlar›n› ve olanaklar›n› yaratmak”la
da yükümlü k›lmaktad›r. Bir bak›ma parti
hücresi, somut pratik çal›flmada partinin en
yarat›c› örgütsel birimi olmak zorundad›r.
Çünkü bulundu¤u konum kitlelerin somut
durumu ve koflullar›yla en dolays›z bir iliflki
alan›d›r. Somut durumu, bundan kaynaklanan
sorunlar› ve güçlükleri, kitlelerin ruh halini,
e¤ilimlerini en yak›n ve somut biçimde
hücreler gözlemleyip de¤erlendirebilir,
yürütecekleri çal›flmada hesaba katabilir.
Bunu baflaramayan, partinin çizgisini genel
sunuluflu içerisinde bulundu¤u alandaki
kitlelere tafl›maya kalkan bir parti hücresi
çal›flmalar›nda da baflaras›zl›¤a u¤ramaya
mahkumdur. Komünist partilerinin tarihine
bakt›¤›m›zda, birçok ülkede fabrika hücreleri
taraf›ndan yay›nlanan fabrika ya da iflletme
gazeteleri görmekteyiz. Bu tür yay›nlar,
fabrika hücrelerinin somut durumu gözeten
özgün ve yarat›c› bir çal›flma yapmak
yükümlülü¤üne dikkate de¤er bir örnektir.

Hücrelerin ayl›k rapor

yükümlülü¤ü

Hücre konulu 9. maddenin son
bendindeyiz:

“e) Hücreler kendi faaliyetleri ile ilgili
olarak her ay ba¤l› bulunduklar› yönetici
organa yaz›l› rapor vermekle yükümlüdürler.
Bu raporlar›n bir örne¤i geciktirilmeksizin
MK’ya da iletilir.”

Bu yeterince
aç›k bir hüküm,
üzerinde fazlaca
durmak çok gerekli
de¤ildir. Türkiye’nin
bugünkü
koflullar›nda, s›n›f
mücadelesinin
bugünkü düzeyinde
ayl›k raporlar makul
bir periyodu ifade
ediyor ve bunun
oturtuldu¤u bir
durumda, partide

olup bitene hakimiyet olanakl› hale gelir ve
bu sa¤l›kl› bir önderlik müdahalesinin temeli
olur.

 Bunun ötesinde, belki rapor
mekanizmas›n›n önemi ve ifllevi üzerinde
durulabilirdi, fakat bu daha önce, öteki baz›
maddeler ele al›n›rken, son olarak da ‹K’ya
iliflkin bahiste yeterince yap›ld›¤› için, burada
bu sorunu bir kez daha yinelemek
gereksizdir.

En fazla hücrelerin do¤all›¤›nda bir üst
organa ve genel olarak da bulunduklar› ilin
yönetici komitesine vermekle yükümlü
olduklar› raporlar›n bir örne¤inin
“geciktirilmeksizin MK’ya da iletil”mesi
hükmünün alt› çizilebilir. Partinin taban
örgütlerinden gelen raporlar›n birer örne¤inin
MK’ya iletilmesinin önemi ve ifllevi özel bir
aç›klama gerektirmez. Fakat bunun zaman›nda
yap›lmas› da çok önemlidir. Bu tür raporlar›n
ya da genel olarak kadrolara ait görüfl ve
elefltirilerin zaman›nda partinin yönetici
organ›na iletilmemesinin yaratt›¤› sorunlar›
kendi somut deneyimlerimizden çok iyi
biliyoruz. Partinin merkezi önderlik organ›n›n
olup biteni zaman›nda bilebilmesi, zaman›nda
de¤erlendirme yapabilmesi ve gerekli
müdahaleleri de zaman›nda gerçeklefltirmesi
anlam›na gelir. Bunun çok özel siyasal ve
pratik önemi yads›namaz.

(Devam edecek...)

Parti tüzü¤ümüz hücrelerin önüne kitleleri
parti çizigisine ve devrim mücadelesine

kazanmak, bunun için sistematik bir
propaganda, ajitasyon ve örgütleme faaliyeti
yürütmek görevi koymakla kalmamakta, onu

“bunun araçlar›n› ve olanaklar›n›
yaratmak”la da yükümlü k›lmaktad›r. Bir

bak›ma parti hücresi, somut pratik
çal›flmada partinin en yarat›c› örgütsel

birimi olmak zorundad›r.
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Yeni bir sömürü biçimi olarak esnek
üretim sald›r›s›n›n baz› çizgileri

T. Erdem
Üretim sürecinde, esnek üretim ad›

alt›ndaki uygulamalar yayg›nlafl›rken, sermaye
s›n›f› bu uygulaman›n hukuki bir temele
oturtulmas› için büyük çaba harcamaktad›r.
“Esnek üretim sistemi”, Fordist kitlesel
üretimin 1970’lerden itibaren içine girdi¤i
bunal›m› aflmak ve art› de¤er oranlar›ndaki
düflme e¤ilimine karfl› bir e¤ilim gelifltirmek
amac›yla örgütlenmifltir.

Esnek üretim sistemi Fordist üretim
sisteminin karfl›t› ve alternatifi olarak
sunulmaktad›r. Bu haliyle kendisinden flu iki
soruna çözüm getirmesi beklenir:

1. Fordist teknoloji ve emek örgütlenme
tarz›n›n içinde bar›nd›rd›¤› zaman kayb› ve
kalite düflüklü¤ü sorunlar›na neden olan
s›n›rl›l›klar›n afl›lmas›.

2. Fordist emek örgütlenme biçiminin ifle
yabanc›laflma sorununu ortadan kald›rmas›.

Esnek üretimin iflyerlerinde temel olarak
iki yönde sald›r› ile yerlefltirildi¤i
görülmektedir:

1. ‹flçinin iflyerinde farkl› iflleri
gerçeklefltirebilecek çok yönlü beceri ve
al›flkanl›klarla donat›lmas›, bu çerçevede
kullan›lmas› (kalifiye iflçi). Kavram olarak da
“esnek imalat sistemi” kullan›lmaktad›r.

2. Firman›n yeni iliflki biçimlerini
tan›mlayan üretim dizgesindeki çeflitli iflerin
sözleflmeler yoluyla baflka firmalara
devredilmesi (fason üretim, tafleronlaflt›rma,
parça bafl› üretim vs.).

Buna göre h›zl› teknolojik geliflme ve
teknolojini nitelik de¤ifltirmesi, bilgisayarl›
sisteme geçifl, endüstride verimlili¤i art›rm›fl,
insan eme¤inin yerine bilgisayar› geçirmifl,
insan eme¤inin entellektüel düzeyini
gelifltirmifl, ekonomide yeni üretim
sektörlerinin ç›kmas›na yol açm›flt›r. Böylece
endüstriyel üretimin a¤›rl›¤› azalarak,
endüstrinin yerini giderek hizmet sektörüyle
bilgisayar ve uzay teknolojilerini üreten

imalat sektörleri almaya bafllam›flt›r.
Hizmetler içinde de ifllenmesi, saklanmas› ve
kullan›lmas›yla ilgili olanlar, bununla
ba¤lant›l› olarak bankac›l›k, reklamc›l›k,
tasar›mc›l›k gibi sektörler geliflmifltir.

Sonuç olarak; esnek üretimle birim
zamanda daha fazla üretilmesi, ücretlerin
düflürülmesi ve ifl saatlerinin uzat›lmas›
yoluyla, kâr oranlar›n›n düflmesinin
durdurulmas›; böylece sermaye birikimini
art›rmak için, s›n›f›n mevcut kazan›mlar›n›n
budanmas›; mevcut flekillenmesinin bozulup,
iflyeri, kurumsal, hukuksal düzeylerde
sermayenin hegemonyas›n›n yeniden tesis
edilmeye çal›fl›lmas› sözkonusudur burada.
Sald›r› bütün dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de
de yeni mevziler kazanm›flt›r.

Esnek üretim düzenlemesi, yaln›zca
iflyeriyle s›n›rl› olan basit bir organizasyon
de¤iflikli¤i de¤ildir. ‹flçi s›n›f›n›
örgütsüzlefltirip atomize etmek, bütün örgütlü
mevzilerini da¤›tmak, s›n›f› flekilsiz hale
getirmek bafll›ca amaçlar aras›ndad›r. Esnek
üretim uygulamalar›n›n bafllad›¤› ‘70’li
y›llardan günümüze bakt›¤›m›zda, toplumun
tüm katmanlar›n›n tam bir yoz kültür
kuflatmas› alt›nda oldu¤unu görürüz. Bu da
esnek üretimin siyasetten üretime insan
yaflam›n›n her alan›na nüfuz etti¤ini
göstermektedir. Onun için, esnek üretimle
mücadele salt iflyeri baz›nda de¤il, tüm

Esnek üretim düzenlemesi, yaln›zca

iflyeriyle s›n›rl› olan basit bir organizasyon

de¤iflikli¤i de¤ildir. ‹flçi s›n›f›n›

örgütsüzlefltirip atomize etmek, bütün

örgütlü mevzilerini da¤›tmak, s›n›f› flekilsiz

hale getirmek bafll›ca amaçlar› aras›ndad›r.
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toplumsal alanlarda verilmesi gereken bir
mücadeledir. Çünkü esnek üretim
toplumsall›¤a karfl› bireycili¤i öne
ç›karmakta, savunmaktad›r.

Soruna bütünsel olarak bakt›¤›m›zda,
sürecin ana çizgilerini flu flekilde ortaya
koyabiliriz:

* Esnek üretim uluslararas› planda bir
sald›r›d›r. Sektörün tekil iflletmelerinde veya
herhangi bir sektörde uygulanmaya konulsa
bile, kapitalist rekabetin dünya çap›nda
yo¤unlaflmas›na neden olmufl, bütün
iflletmeleri bu yönde ad›m atmaya zorlam›flt›r.

* Esnek üretim tekelleflmenin
yo¤unlaflmas›n›n dolays›z bir sonucudur.
Tekeller üretim sürecini, teknolojik
donan›mlar›n sa¤lad›¤› olanaklarla, farkl›
co¤rafya ve farkl› iflyerlerinde
gerçeklefltirebilmekte, ülke ve iflyeri
s›n›rlar› s›n›f›n bölünmesini
derinlefltirmektedir.

* Tekelci büyük iflletmelere ba¤l› olarak
çal›flan alt iflverenler, ba¤›ms›zl›klar›
olmayan, serbest pazar için üretim yapmalar›
hemen hemen imkans›z, bir tür vasal
biçimindeki patronlard›r. KOB‹ diye öne
ç›kan bu tür iflletmeler, ücretlerin çok düflük
buna karfl›n çal›flma saatlerinin çok fazla
oldu¤u, emek sömürüsünün ola¤anüstü
yo¤unlaflt›¤› iflyerleridir. Bu tür iflletmeler
tekelci firmalar›n egemenli¤i için bir tehdit
de¤il, tekelci kapitalizmin çok önemli
tamamlay›c›s›d›rlar.

* Esnek üretim yaln›zca üretim sürecini
de¤il, metalar›n pazara intikal ederek para
olarak geri dönmesine kadarki bütün
süreçlerini (dolafl›m süreci) kapsamaktad›r.
Bir sermayenin dolafl›m›ndaki baflkalafl›mlar
ideale ne kadar yaklafl›yorsa, sermaye o
kadar ifllem yap›p, üretkenli¤ini ve de¤erini
geniflletmesi o kadar artaca¤›ndan, kâr
oranlar›n›n düflüflü de yavafllam›fl olacakt›r.
Esnek üretimde dolafl›m sürecine iliflkin
düzenlemeler (depolama, stok kontrolü vb.
ifllemlerin art›r›lmas›), bu alanda
çal›flan emekçilerin pratik rolünü de
art›rm›flt›r.

* Özellikle büyük iflletmelerde gereksinim
duyulup “çekirdek iflgücü” diye nitelenen

iflgücü için, nispi ifl güvencesi sa¤lanmas›, bu
iflgücünün iflyeriyle bütünleflmesine yönelik
giriflimler, büyük bir illüzyona neden
olmakta, “iflçilerin de¤iflen rolü” biçiminde
olumlu bir uygulama olarak lanse
edilmektedir. “Kalite çemberi”, “‹fl
mükemmeliyeti” ad› alt›ndaki uygulamalar
sonucunda çal›flma saatleri uzamakta, iflin
bitirilmesi esas olmakta (bir tür parça bafl›
ücret), ancak s›n›f bölünmeye maruz
kalmaktad›r.

Bu tür uygulamalarla Fordist sürecin kat›
hiyerarflisinde gevfleme olmakla birlikte,
sermayenin üretilen ürünlerin sahiplenicisi
olarak, kontrol edici ifllevinde bir de¤iflme
yoktur. fiu farkla; iflçilerin, patronlar›n
belirledi¤i yönde kendili¤inden (önerileriyle,
arkadafllar›n› uyararak, daha yo¤unlaflarak,
iyilefltirmeler yaparak) kat›lmalar›
beklenmektedir.

* “Çekirdek iflgücü” d›fl›nda tan›mlanan
ikincil bölümde ise, yeri kolayl›kla
doldurulabilen, ücret, ifl süresi ve iflten
ç›karma konusunda tamam›yla esnekçili¤in ve
kurals›zlaflman›n geçerli oldu¤u atipik ifllerde
belirginleflen ve yine en önemlisi, ifl
güvencesinden yoksun çal›flanlar›n yer ald›¤›
kesim vard›r. Sermaye, eme¤in tamamen bu
yap›ya kavuflmas›n› talep etmekte, ifl süresi,
ifl güvencesi, tazminat ödeme gibi
yükümlülüklerden kurtulmay›
amaçlamaktad›r.

Toplam›nda bakt›¤›m›zda, esnek üretim
insanl›¤›n ve özellikle üretim sürecindekilerin
önündeki en büyük sorundur. Bu sorunla
mücadele çok yönlü ve çok genifl tutulmal›,
bireyselcili¤e karfl› toplumsalc›l›k önplana
ç›kar›lmal›d›r. Bulundu¤umuz tüm alanlarda
bu sömürü biçimine karfl› etkili bir biçimde
mücadele yükseltmeli, bunu elimizde bulunan
araçlar› en iyi biçimde kullanarak kitlelere
ulaflt›rmal›y›z.

Esnek üretim uygulamalar›yla ilgili tekil
örneklerin ço¤alt›l›p sald›r›n›n kapsam›n›n ve
uygulama alan›n›n geniflli¤inin ortaya
ç›kar›lmas›, s›n›f içinde çal›flan tüm
yoldafllar›n temel önemde bir görevidir.

‹flçilerin birli¤i sermayeyi yenecek!
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Sendika bürokrasisinin
tahribat›

Türkiye’de sendikal› iflçi sayısı son
yıllarda hızla düflüyor. Bunda en önemli
etken, özellefltirmelerle binlerce iflçinin iflten
atılması. Özel sektörde ve belediyelerde
tafleronlafltırmanın hızlandırılması da,
sendikalı iflçi sayısında düflüfle neden oldu.
Üye sayısındaki düflüfle karflın, orta ölçekli
yerlerde bafllayan örgütlenme çabaları ve
aylarca süren grevlerin ardından kazanımla
sonuçlanan iflyerleri de var.

Yayg›n iflten atılmalara karflın sendikal
bürokrasi genellikle bir suskunluk ve
dolay›s›yla sessiz onay tutumu içindedir.
Sendika burokrasisinin bu hain tutumu iflçi
hareketi için en önemli sorunlardan biri
olmay› sürdürüyor. Yıllardır iflçi hareketine
bir kene gibi yapıflan bu asalak kast›
altetmek için gösterilen çabaların yetersiz
oldu¤u ortadadır.

Sendikal bürokrasideki bu kastlaflma,
1950’lerin bafllarında devletin birkaç
sendikacıyı Türk-‹fl’i kurmak için
Amerika’daki sarı sendikalarla ilgili e¤itime
göndermesiyle bafllad›. 1952 yılında Türk-‹fl
kuruldu. Devlet kendi eliyle kurdurdu¤u
sendikaya grev hakkı tanımadı, sendika
bürokratları da böyle bir çaba içine girmedi.
1961 anayasasıyla grev hakkı konuldu fakat
bu hak fiili olarak kullanılamadı. ‹flçi sınıfı
hareketinin buna yönelik istemleri
karfl›lanmad›, sürekli bastırıldı.

Kavel grevinin yaratt›¤› etki ve
sars›nt›yla, 1963’te sendikalar kanunu nihayet
de¤ifltirilerek toplusözleflme ve grev hakk›
tan›ndı. Kavel iflçilerinin mücadelesi Türkiye
iflçi sınıfı hareketinde önemli bir yere
sahiptir. Sonraki y›llarda tabanın da
basıncıyla öncü iflçiler Türk-‹fl’ten koparak
D‹SK’i kurdular (1967). Sınıf hareketi
ö¤rencilerin ve reformist partilerin çekim
alanı haline geldi. ‘60’l› y›llar›n s›n›f
hareketlili¤i, dönemin sonunda 15-16 Haziran
ayaklanmas› ile doru¤una ulaflt›r. S›n›f ve

halk hareketi ancak 12 Mart askeri faflist
darbesi ile dizginlenebildi. ‘74-80 arasında
Türkiye iflçi ve emekçi sınıfları en militan
dönemini yafladı. DGM sald›r›s› iflçi s›n›f›n›n
direnifliyle püskürtüldü, binlerce grev ve
direniflin yan›s›ra, çok say›da anti-faflist
politik iflçi gösterisi yafland› bu dönemde.
Uzun yıllardan sonra 1976 yılından itibaren
binlerce iflçiyle 1 Mayıs’lar kutlanmaya
bafllandı vb...

Tüm bu dönem boyunca s›n›f hareketinin
en önemli sorunu devrimci bir parti
önderli¤inden yoksun olmak olageldi.
‘70’lerdeki güçlü s›n›f ve kitle hareketi de
ancak 12 Eylül askeri faflist darbesi ile
dizginlenebildi ve uzun y›llar için denetim
alt›na al›nd›.

Sendikaların geliflimiyle iflçi hareketinin
dönemin koflulları içindeki geliflimi en kaba
çizgileriyle budur. ‘80 darbesiyle yasaklanan
grevlerin ardından ilk kıvılcım 1986’da
parladı ve dalga dalga yayıldı. Bu dalganın
önünde sendikal bürokrasi duramadı. Sermaye
devleti kayıplarıyla ve bundan çıkardı¤ı
derslerle ilk olarak sendikaları hizaya
getirmeye çalıfltı. Sendika a¤aları bu
politikaların takipçisi oldu. Amaç sendikalara
ve iflçinin gücüne güvensizli¤i yaratmaktı.

Sendikalardaki bürokratik

hiyerarfli

Sendikalara güvensizlik en baflta
iflyerlerinden temsilciler üzerinden bafllıyor.
Türk-‹fl’te sendika tarafından atanan
temsilciler sendika yöneticilerine tabi tutulur.
‹flçilerle temsilciler arasında belirgin bir
kopukluk vardır. Temsilciler iflverenle ve
sendikayla iflçi arasında köprüdür. Bu
görevler gere¤ince yerine getirilememektedir.
Tam tersine, temsilciler bürokratik yap› ve
iflleyiflin fabrika aya¤›n› oluflturmakta ve
taban inisiyatifini çelmektedir.
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y›lmamal›y›z. Onlar›
de¤ifltirme, dönüfltürme ve
s›n›f mücadelesine kazanma
çabas›n› önemsemememiz, bu
temel önemde sorunu ihmal
etmemiz, bir devrimci
komünist için anlafl›l›r bir
durum de¤ildir. Kald› ki bunu
yapmad›¤›m›z bir durumda
ailelerimiz karfl›m›za bizi
geriye çeken ve bir noktada
düzene hizmet eden bir etken
olarak ç›kabilmektedir. Bunu
yaratt›¤› s›k›nt›lar hiç de
küçümsenir cinsten de¤ildir.

Aillerimizi devrim
mücadelesine kazanmay›
ihmel etmenin anlafl›l›r bir
yan› yok dedik. Bunun

üzerine derinlemesine ve
sorumluca düflünmek
zorunday›z. Çevremizdeki
iflçilere, emekçilere, gençlere
mücadele ça¤r›s› yap›yoruz.
Onlar› mücadelenin bir
parças› haline getirmeye
çal›fl›yoruz. Ama yan›
bafl›m›zdakin aile bireylerini
kazanmak için çaba sarf
etmeyebiliyoruz. Ailelerimizle
iliflkilerimizde de bir devrimci
olarak onlar›n karfl›s›na
ç›kabilmeli, onlar› salt anne,
baba, efl, kardefl olarak kabul
etme anlay›fl›ndan s›yr›l›p,
kavga alanlar›na çekmek,
mücadele yoldafl› haline
getirmek için çaba ve emek

harcamal›y›z.
Devrime olan sars›lmaz

inanc›m›z, kararl›
devrimcili¤imiz ve kimli¤imiz
üzerinden ailemizi ileri
çekebiliriz. Sa¤lam devrimci
duruflumuzla, örnek devrimci
iç yaflam›m›zla bunu
baflarabiliriz. Ailemizle
kuraca¤›m›z iliflki, düzenin
devrimciler hakk›ndaki anti-
propagandas›n› da bofla
ç›karacakt›r. Ailemizin ve
çevremizdeki dostlar›m›z›n
devrimcilere karfl› olan
önyarg›lar›, onlar›
kazanmam›zla, devrimci
kimli¤imizi onlara
hissettirmemizle k›r›lacakt›r.

Örgütlenmenin ilk aflamasında bafllayarak,
sendikacılarla temsilciler arasında ahbap
çavufl iliflkisi geliflir. Bu tarz kurulan iliflkiler
sendikaların genel kurullarında sendika
baflkanı için haz›r bir oy potansiyelidir. Yine
aynı flekilde delege seçimlerinde uygulanan
sistemle delegeler sendikanın istedi¤i kifliler
olur. Hatta bazen tanık olunan olaylar (D‹SK
Tekstil’de, hiçbir sendikalı iflyerinde
çalıflmayan bir kifli dahi delege
seçilebilmektedir!) iflçinin özgür iradesinden
bahsetmenin olanaksız oldu¤unun
göstergesidir.

D‹SK’in tüzü¤ünde “‹flçiler kendi
temsilcilerini kendileri seçer” der. Bu
seçimler fiiliyatta nasıl uygulanıyor? Yaflanan
deneyimler bunu ortaya koyuyor. D‹SK’te,
herhangi bir iflkolunda örgütlenmek için
sendikaya baflvuran iflçilere sendika hakkında
bir takım teknik bilgiler verilir, sendika
yöneticileri bafllangıçta iflçilerle kurdu¤u
iliflkiyi gerginlefltirmez. Öncü iflçilerle ba¤lar
sıklafltırılır. ‹flyerinin yetki belgesi
onaylandıktan sonra iflveren iflçi atmaya
bafllar. ‹lk önce öncü iflçiler iflten atılır, ama
sendika ses çıkarmaz. Sendikacılar yanlar›na

çektikleri birkaç iflçi üzerinden di¤erlerini
denetim altına alırlar. ‹flte bu ikinci grup iflçi
genelde temsilciler olan gruptur. Bürokratik
çark yavafl yavafl oluflmaya bafllar.

Bazı sendika bürokratları, sınıf
hareketinin flimdiki durumu ve düzeyiyle
ilgili de¤erlendirmelerinde, her zaman iflçileri
flikayet ederler. ‹flçiler pasiftir, haklarını
aramamaktadır. Ama kendi görevlerinin ne
denli yerine getirdikleri konusunda tek söz
etmezler. Kendileri “toplumsal uzlaflma” adı
altında iflçi haklarını sermayeye peflkefl
çekerler. Düzenin iflçi ve emekçileri ne denli
politik yaflamdan uzaklafltırdı¤ı, zihinsel
çürümeye itti¤i ortadadır. Burada sendikaların
görevi iflçileri aidatlarını alıp koltuklarında
oturmak de¤il, sınıfı örgütlemenin ve bu
zihinsel çürümeden kurtarmanın yollarını
aramaktır.

‹flçilerin sendikacıları denetlememesi
bürokratik yapıyı kemiklefltirmekte,
sendikaları keyfi uygulama alanı haline
getirmektedir. Bu kemikleflmifl yapıyı
kırmanın yolu taban örgütlülüklerini
oluflturmaktan geçmektedir.

Partili bir tekstil iflçisi

Ailelerimizi devrimcilefltirmek...
(Bafltaraf› s.30'da)
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Ailelerimizi devrimcilefltirmek
üzerine

D. Ceren

Komünistlerin yaflam›,
burjuvaziye karfl› verilen
devrimci mücadelenin
ç›karlar›na ve ihtiyaçlar›na
göre düzenlenir ve örgütlenir.
Bu yüzden komünist için
yaflam, bir bütünlük ve uyum
halinde, her alanda
mücadeledir. Marksizm-
Leninizmin bilimsel
ideolojisini kuflanarak örgütlü
mücadelede karar k›lmak, her
fleyden önce s›k› bir proleter
disiplinle, ilkelere ve
kurallara ba¤l› devrimci
yaflam tarz›n› zorunlu hale
getirir. Komünist militan,
proletaryan›n devrimci
partisinin kültürünü,
disiplinini, ahlak›n›,
ideolojisini, yaflam biçimini
her alanda içsellefltirmeli ve
yaflam›n› devrimci tarzda
örgütlemeyi baflarabilmelidir.

Siyasal iktidar› ve üretim
araçlar›n› elinde bulunduran
burjuvazi, iflçi ve emekçileri
açl›k ve sefalete sürükleyerek,
bask› ve fliddeti
t›rmand›rarak, çürüyen
düzenini ayakta tutmaya
çal›fl›yor. Bunu yaparken,
ideolojik-kültürel kuflatmayla
kitlelerin bilincini
buland›rarak, kültürel ve
ahlaki yozlaflmay› dayatarak,
kendi s›n›f ç›karlar›n› tüm
insanl›¤›n ç›karlar›ym›fl gibi
göstermeye çal›flarak,
emekçileri her alandan
kuflatmaya, böylece teslim
almaya çal›fl›yor.

Komünistler, burjuvazinin

iflçi s›n›f›-emekçiler
üzerindeki kuflatmas›n› her
alanda verilen bir
mücadeleyle k›rabilirler. Bunu
baflarabilmeleri için, öncelikle
kendilerinin yaflamlar›n›
devrimci bir tarzda
örgütleyebilmeleri, burjuva ve
küçük-burjuva düflünce, yaflam
tarz› ve al›flkanl›klar›yla
sistemli bir tarzda mücadele
etmeleri gerekir.

Ailelerimizi mücadele

yoldafllar›m›z

haline getirmeliyiz

Komünist, devrimci
kimli¤i ve kiflili¤iyle bir
bütündür. Bu bütünlük her
ortamda kendisini partili
kimlik olarak ortaya koyar.
Peki, günlük yaflam›n
örgütlenmesinde, özellikle
aile, akraba iliflkilerimizde
devrimci kimli¤imizi ne kadar
hissettirebiliyoruz?

Baflta fabrikalar olmak
üzere, sendikalar, emekçi
semtleri, okullar, demokratik
kitle örgütleri, devrimci s›n›f
çal›flmas›nda esas olarak
tan›mlad›¤›m›z alanlard›r.
Ancak, yaflam›n her alan›n›
devrimcilefltirme göreviyle de
karfl› karfl›ya olan
komünistler; aile, efl, çocuk
sözkonusu oldu¤unda bunu
unutuyor ya da
önemsemiyorlar.

Günlük yaflam›n devrimci
tarzda örgütlenmesini önemi,
en çok ev yaflant›s› ve aile

iliflkisinde kendisini ortaya
koyar. Ailelerimizle olan
iliflkilerimizde bu daha da
yak›c› bir sorun haline gelir.
Komünistler, aileleriyle olan
iliflkilerini, ev yaflant›lar›n›
mücadelenin ç›karlar›na göre
örgütleme bilinciyle hareket
etmelidirler.

Evlerimiz mücadele
alanlar›n›n baflka birimleridir.
Ailelerimiz ise bu mücadelede
yoldafl olarak kazanaca¤›m›z
güçlerdir, onlar genellikle
dayanmaya çal›flt›¤›m›z s›n›f›n
bir parças›d›rlar. Anam›z›,
babam›z›, kardefllerimizi, her
gün örgütlemek ve kazanmak
için u¤raflt›¤›m›z bir iflçiden,
bir emekçiden, bir
ö¤renciden, bir ev kad›n›ndan
ayr› düflünmemeliyiz.
Devrimci görev ve
sorumluluklar›m›z burada da
devam eder.

Aile yaflant›m›z›
devrimcilefltirmek ve
ailelerimizi de örgütlü
mücadeleye kazand›rmak için
tüm olanaklar›m›z mevcuttur.
Davam›z›n hakl›l›¤›,
meflrulu¤uyla onlar›n
sessizliklerini,
duyars›zl›klar›n› çok rahat
bozabilir, zaman içerisinde
onlar› devrimci do¤rultuda
de¤ifltirip dönüfltürebiliriz.
Ailelerimiz kimi zaman
koruma güdüsüyle bize karfl›
cephe al›rlar. Bunu ola¤an
karfl›layamay›z, buradan gelen
güçlükler karfl›s›nda
kolay›ndan pes edip

(Devam› s.29'da)
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‹lkeli, kurall› ve disiplinli örgütsel
yaflama iliflkin baz› sorunlar

C. Ümit
Sermaye devleti ac›mas›zl›kla uygulanan

sosyal y›k›m sald›r›s›na karfl› geliflebilecek
bir iflçi-emekçi hareketlili¤ini ezebilmek için
gerekli tüm tedbirleri al›yor. Bunun için
öncelikle devrimci hareketi etkisizlefltirmesi
gerekiyor. Ulusal hareketin önderli¤inin
teslim al›nmas›n›n ard›ndan, flimdi teslimiyet
sürecini devrimci harekete yaymaya çal›fl›yor.
Bunu baflaramad›¤› ölçüde fiziki imhaya
yöneliyor. Ölüm Orucu direnifline karfl›
yap›lan katliam operasyonu, devrimci
tutsaklar›n hücrelere at›lmas›, devrimci
hareketi ezme plan›n›n bir parças›.

Cezaevlerine yönelik sald›r› fiziki imhan›n
bir aya¤›yken, di¤er aya¤› kitle eylemlerine
yönelik devlet terörü ile devrimci örgütlere
yönelik operasyonlar ve sald›r›lar. Süreci
de¤erlendiren sermaye devleti devrimci
harekete nefes ald›rmamay› hedefliyor. Bu
koflullarda örgütsel güvenlik sorunu, buna
ba¤l› olarak ilkeli, kurall› ve disiplinli bir
illegal çal›flman›n önemi kendini daha yak›c›
bir flekilde ortaya koyuyor.

Örgütsel güvenlik sorunu kongremizde
çok yönlü tart›fl›lm›flt›r. ‹llegalitenin
kurallar›na tam riayet, ilkeli, disiplinli bir
yaflam›n örülmesi hiçbir zaman konjonktürel
durumlara göre saptanan, düflman›n
yönelimlerine göre de¤iflen bir fley de¤ildir.
‹deolojik-politik yan›yla, ilkesel çerçevesiyle
konu bizim için son derece aç›kt›r. Bu
nedenle sorunun bu yönü üzerinde durmak
gerekmiyor. Burada prati¤imiz üzerinden baz›
aksama alanlar›na de¤inece¤iz.

Partinin kitlelere önderlik rolünü
baflar›yla gerçeklefltirmesi, bir yandan iflçi-
emekçilerle güçlü ba¤lar kurup
bütünleflebilmesine, öte yandan düflman
sald›r›lar›n› bofla ç›kart›p ayakta
kalabilmesine ba¤l›d›r. Bugüne kadar kitle
hareketinin durgun ve sanc›l› bir seyir
izlemesi bizim için bir dezavantaj olmufltur.
Ancak önümüzdeki süreçte durumun lehimize

dönmesi ihtimali hiç de zay›f de¤ildir. Bu
durum bize yayg›n kitle ba¤lar› kurarak
örgütsel güvenlik sorunu yönünden genifl
olanaklar sa¤layacakken, böyle bir sürecin
yaflanmamas› devletin muhtemel bir
sald›r›s›na hedef olmam›za yolaçabilecektir.
Böyle bir sald›r›y› gö¤üslemek, illegalite
kurallar›n› ve disiplinli bir çal›flma tarz›n› ne
ölçüde uygulad›¤›m›za ba¤l› olacakt›r.

Burada hemen flu noktay› önemle
belirtmeliyiz. Bir sald›r› beklentisiyle içe
kapan›p daralma hiçbir biçimde çözüm
olmayaca¤› gibi, mevcut kitle ba¤lar›n› da
zay›flat›c› bir etki yaratacakt›r. Etraf›m›z›
genifl kitle ba¤lar›yla örebildi¤imiz oranda
gerçek güvenli¤imizi sa¤layabilece¤imizi bir
an bile unutmamal›, bunun olanaklar›n›
gelifltirmeye çal›flmal›y›z. Bu ikisi aras›nda
birbirinden beslenen diyalektik bir iliflki
vard›r. Kuflkusuz iflin bir yönü de süreç
sorunudur. Ancak bu süreçteki öznel
çabalar›m›z belirleyici bir rol oynayacakt›r.

‹lkeli, kurall› ve disiplinli bir çal›flma
tarz›n›n oturtulmas› aç›s›ndan kongremiz
üzerine düflen hayati görevi yapm›fl, bunu
tüzü¤ü üzerinden somutlaflt›rm›flt›r. Bugün bu
konuda belli bir mesafe de al›nm›flt›r. Ancak
hala eski al›flkanl›klardan kalma hatalar
kendini gösterebilmektedir. Örne¤in; yay›nlar›
defalarca ayn› bayiden alma, randevularda
yaflanan sorunlar, takip kontrolü aç›s›ndan
gerekli hassasiyetin yer yer gösterilmemesi,
gidilmemesi gereken yerlere gidilmesi,
evlerin kullan›l›fl›na ait bir tak›m sorunlar ,
vb. hala yaflanabilmektedir. Bu hatalar›n
gerisinde bir kavray›fl zay›fl›¤›ndan çok,
kadro ve militanlar›m›z›n zaaf ve
al›flkanl›klar›n› k›rma, kendini sürece uygun
düflen bir dönüflüme tabi tutma noktas›nda
gerekli çaba ve ›srar› gösterememesi vard›r.

Kimi hatalar baz› nesnel güçlüklerden
kaynaklanmakta, çal›flman›n ihtiyaçlar›n›
karfl›lama “iyiniyeti”yle yap›labilmektedir.
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Sorunu çözebilecek bir faaliyeti
oturtamad›¤›m›z için, bir tak›m hatalar›
bilinçli bir tarzda yapma yolu
tutulabilmektedir. Sonuçta belli bir ihtiyac›
karfl›lad›¤› için müdahale imkan›n› zora
sokmakta ve hoflgörüyle karfl›lanabilmektedir.
K›sa vadede çal›flman›n ihtiyaçlar›
karfl›lan›yor gibi gözükse de, orta ve uzun
vadede çal›flman›n kendisini bofla düflürecek
riskler tafl›d›¤› için, bu tür durumlar› hoflgörü
ile karfl›layamay›z, karfl›lamamal›y›z.

Öte yandan, parti öncesi süreçte
yaflananan ve art›k tahammülsüzlükle
karfl›lanmamas› gereken hatalar hala
yaflanabilmektedir. Randevular›n kaç›r›lmas›
buna bir örnektir. Ya kontrol aç›s›ndan
gerekli mesafeyi ayarlayamad›¤›m›z, ya
binece¤imiz arac› kaç›rd›¤›m›z, ya trafi¤i
hesaba katmad›¤›m›z, ya da yerleri
kar›flt›rd›¤›m›z için randevulara zaman›nda
yetiflemiyoruz. “‹yiniyet”le yap›lan hatalarda
hiç de¤ilse sorumluluk kayg›s›yla hareket
ediliyor. Ama randevuyu kaç›rmak, ya
sorumsuzluktan ya da gerekli özenin
gösterilmemesinden kaynaklan›yor. Gerçekten
elimizde olmayan nedenlerden kaynakl› bu
tür sorunlar yaflanabilir, bu anlay›flla
karfl›lanabilir. Ancak gereken özenin

gösterilmemesinden kaynakl› hatalar› asla
mazur göremeyiz ve görmemeliyiz.

Randevulara gerekli özen nas›l
gösterilebilir? Öncelikle randevu yerinin polis
denetimine uzak bir yer olmas›
gerekmektedir. Randevu yeri konusunda asla
kolayc›l›¤a düflülmemeli, böyle bir tutum
sergileyenlere hiçbir biçimde hoflgörü
gösterilmemelidir. Randevular› konusunda her
aç›dan gerekli titizlik gösterilmeli, bu konuda
gereken eme¤in harcanmas›ndan
kaç›n›lmamal›d›r. Randevuyu kaç›rmam›za
neden olabilecek ihtimaller önceden
düflünülerek gerekli tedbir al›nmal›d›r.
Saatinde yetiflmek için ne yap›lmas›
gerekti¤i, kontrol için ne kadar zaman›n
gerekti¤i vb. üzerine ciddi flekilde kafa
yorulmal›d›r.

Tüm yoldafllar bu tür hatalar›n do¤uraca¤›
sonuçlar üzerine sorumlulukla düflünmeli,
kendi prati¤ini gözden geçirmelidir. Ve
yoldafllar›m›z bu tür hatalarla asla
uzlaflmamal›d›r. Politik organ yaflant›s›n›n
oturtulmas›na ba¤l› s›k› bir denetimin
kurulmas›, bu zeminde bir müdahale en
ifllevsel olan›d›r. Ancak tek tek her yoldafla
da bu konuda büyük bir sorumluluk
düflmektedir.

ç›kmaz diyerek kendi
sorumsuzluklar›n› onlar
üzerinden kapatmaya
çal›fl›yorlard›. Sonuçta gördüm
ki, türbanl› arkadafllar daha
duyarl› ve bilinçli
davran›yorlar. Onlarla daha
yak›n iliflkiler kurarak çok
yönlü tart›flmalar
yapabiliyordum. Kendilerini
“kültürlü, ilerici” olarak
tan›mlayan ve türbanl›lara
“cahil, ifle yaramaz”
yak›flt›rmas›n› yapan iflçiler,
haks›zl›klara tepkisiz kalan ve
kaçan iflçiler oldular.
Dolay›s›yla, “bu ilerici iflçi,
ne yaparsak bununla yapar›z”

mant›¤› do¤ru de¤il. Türbanl›-
türbans›z, vb. türden ayr›mlar
yapmadan, iflçilerin tümüyle
iliflki kurmal›y›z.

Yaflanan bir soruna karfl›
bireysel tepki gelifltirmem
iflten at›lmama neden oldu.
Görevimiz olmayan iflleri bize
yapt›rmalar›na karfl› ç›karak,
ücretlerin düflüklü¤ünü, köle
gibi çal›flt›r›ld›¤›m›z›, hiçbir
sosyal hakk›m›z›n olmad›¤›n›,
sömürüldü¤ümüzü, hepimizin
birlikte davranmam›z
gerekti¤ini yüksek sesle iflçi
arkadafllara söyledim. Bunun
üzerine iki iflçi arkadafl, “biz
de yapmayaca¤›z,

arkadafl›m›za destek
veriyoruz” dediler. Daha
sonra bant sorumlusu bizi
ustabafl›na flikayet etti.
Ustabafl› iflimize son
verildi¤ini söyledi. Benimle
ayn› tavr› koyan arkadafllar
geri ad›m att›lar.

Yaflanan deneyimler son
derece e¤itici oluyor. Bireysel
tepki gelifltirmenin çözüm
olmad›¤›, esas olan›n ortak
tepkiyi örgütlemek oldu¤u
yeterince aç›k. Hatalar›m› ve
yetersizlerimi daha rahat
görüyorum flimdi. Mücadele
içerisinde bunlar› aflmaya
çal›flaca¤›m.

Deneyimlerimizden ö¤reniyoruz...
(Bafltaraf› s.33'de)

D. Ceren
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Deneyimlerimizden ö¤reniyoruz...
Çal›flma saatlerinin 12

saati buldu¤u, Cumartesi
günü de çal›fl›lan bir
fabrikada, 80-90 milyon
ücretle ve her türlü sosyal
haktan yoksun olarak 4.5 ay
çal›flt›m. ‹fle girdi¤imde
150’ye yak›n iflçi çal›fl›yordu.
Kriz bahanesiyle çok say›da
iflçinin iflten at›lmas›yla
say›m›z 70’e düfltü.

Çal›flt›¤›m 4.5 ayl›k süreç
benim için oldukça ö¤retici
oldu. Hata ve zaaflar›m›
görmemi sa¤lad›. Daha
önemlisi, bana yoksul
gecekondular›n›n kap›s›n›
açan, sofralar›ndaki ekme¤i
tüm içtenlikleri ile paylaflan
dürüst ve onurlu iflçilerle
tan›flt›m, onlarla birçok
güzellikleri paylaflt›m. Onlar›n
yaflant›s›na girmem ve
kaynaflmam, bu 4.5 ayl›k
sürede olumlu ve h›zl› bir
geliflme oldu benim için.

Biz s›n›f devrimcileri için
olmas› gereken de bu zaten.
‹flçilerle s›cak iliflkiler
kurabilmeli, yaflamlar›na
girebilmeli, onlar›n
kültürlerini, kifliliklerini, aile
yap›lar›n›, davran›fllar›n› her
yönüyle gözlemleyebilmeli,
ona göre yaklaflabilmeliyiz.
Ayn› flekilde biz de
davran›fllar›m›zla,
çal›flmam›zla, konuflma
üslubumuzla, kiflili¤imizle
güvenilen ve sayg› duyulan
biri olabilmeliyiz. Evlerine
giderek, farkl› mekanlarda
buluflarak dostluk iliflkilerini
pekifltirmeliyiz. Tüm bunlar
görevlerimizin bir parças›d›r.

Ancak as›l görevimiz bu

(Devam› s.32'de)

iliflkileri tan›ml› ve örgütlü
hale getirmeyi
baflarabilmektir. Bizim için
esas olan budur. Dostluk
iliflkisi kurdu¤umuz iflçilere
daha ileri ad›m att›rabilme,
onlar› ileriye çekerek
mücadeleye kazanma, örgütlü
hale getirebilmedir as›l sorun.
En küçük olana¤›, onlar›
bilinçlendirme ve e¤itme
noktas›nda kullanmal›, kendi
ideolojik-politik çizgimiz
do¤rultusunda örgütlü
mücadeleye çekebilmek için
harcamal›y›z. Bu ifl soluk,
sab›r ve emek isteyen bir
ifltir. Ama bu süreci
olabildi¤ince k›saltmak, biz
komünistlerin yetene¤ine ve
becerisine ba¤l›d›r. Süreç çok
h›zl› geliflti¤i için kaybedecek
zaman›m›z yok. Her ortam›
mücadelenin ihtiyaçlar›
do¤rultusunda
de¤erlendirmede ustalaflmak
durumunday›z.

Bunun önemini bugün çok
daha iyi kavr›yorum.
Yaflad›¤›m süreçten kendi
pay›ma birçok ders ç›karm›fl
durumday›m. Kuflkusuz daha
da ç›karaca¤›m.

Fabrikadaki iflçilerle iliflki
kurmada sorun yaflam›yordum.
‹liflkileri d›flar›ya
tafl›yabiliyor, evlerine
rahatl›kla gidebiliyordum. Ne
yaz›k ki, sab›rl› ve soluklu
davranmay› baflaramad›m.

Fabrikadaki sorunlar
s›ca¤› s›ca¤›na tart›fl›l›yordu.
Ücretler, çal›flma süresi,
esnek üretim, patron bask›s›,
mesai sorunu, yemekler, vb.
Yan›s›ra, düzenin sald›r›lar›,

bask›lar, zamlar, cezaevleriyle
ilgili geliflmeler, kültürel-
sanatsal konular da
tart›fl›l›yordu. Aile iliflkileri,
kad›n, e¤itim gibi çok de¤iflik
konular› da konufluyorduk.
Ben sorunlar›n kayna¤›ndan
ve çözüm yollar›n›n neler
olmas› gerekti¤inden
bahsederken, bir baflka
arkadafl birlik olmaktan, tek
bafl›na bir fley
yap›lamayaca¤›ndan,
örgütlenmemiz gerekti¤inden,
sendikadan bahsedebiliyordu.

Çay ve yemek saatlerinde,
bant bafllar›nda sorunlar hep
tart›fl›l›yordu, ama yaln›zca
tart›fl›lmakla kal›n›yordu.
‹flçiler adeta sorunlar›n
çözümü için bir kurtar›c›
bekliyorlard›. Kendisini ilerici
olarak tan›mlayan iflçiler,
“Bunlardan bir fley olmaz,
herkes yar› yolda b›rak›r”
diyerek di¤er iflçileri
suçlarken, kendi
sorumluluklar›na s›rt çevirerek
kaçma yolunu tercih
ediyorlard›. Ben onlar› bu
sorumsuzluklar› yüzünden
elefltiriyor ve pratikte ad›m
att›rmaya u¤rafl›yordum.
Ancak sonuç alamad›m.

Sorunlar karfl›s›nda
türbanl› arkadafllar daha
duyarl› davrand›lar. Bu,
bendeki önyarg›lar› k›rd›. ‹fle
ilk girdi¤imde, ilerici ve
Alevi kimli¤ine sahip iflçilerle
iliflki kurmufltum. Çünkü bir
fleyler yapmaktan, birlik
olmaktan bahsediyorlard›.
Fakat prati¤e gelince hepsi
kaç›yor, di¤er iflçileri
küçümsüyorlard›. Onlardan ifl
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daha önce de göç etmifl, fakat daha sonra
köye geri dönmek zorunda kalm›flt›k. Babam
bizi tamamen terk etmiflti. Nerede oldu¤u
belli de¤ildi. En küçü¤ü sekiz ayl›k befl
çocuk ve bir anne ortada kalm›flt›k.
Geldi¤imiz yerde ev sorunumuz yoktu.
Dedemin orada bir evi vard›. Ayr›ca yak›n
akrabalardan birçok aile ile birlikte ayn›
mahalledeydik. Yani köyden ç›kt›k, ama bir
yerde yine köye yerlefltik.

Simitçilikle bafllayan çal›flma hayat›m
birçok marjinal iflle devam etti. Bunlar›n
içinde çöp ay›klama da var. Günler hep ayn›
tarzda devam ediyor, iflten eve, evden ifle
gidip geliyordum. Kendime belli bir yol
çizmifltim. Bu çizgiler çok kal›nd›. Bunlar
yap›lacak, bunlar yap›lmayacak diye ikiye
ay›rm›flt›m. O çizgiden ç›kmay› b›rak, çizgiye
yeniden bakmak bile yasak. Etraf›mda
politikayla ilgilenen akrabalar ve arkadafllar
da var. Onlar beni etkilemeye çal›fl›yorlar,
ama ben ›srarla bunun önüne set çekiyor ve
“bak iflte flu insan da bu yolu savunuyordu,
flimdi ne yap›yor” diyordum. Hep kifliler
üzerinden kendimi politikadan uzaklaflt›rmaya
çal›fl›yordum. Ezilmem, sömürülmem bana
babam›n, dedemin bir miras›yd›; onlar
baflkalar›n›n de¤erlerini sömüremeyip bizim de
fakir kal›fl›m›za yolaçm›fllard›; bundan dolay›
f›rsat›n baflkalar› taraf›ndan yakaland›¤›n› ve
onlar›n sömürmeye hakk› oldu¤unu iddia
ediyor ve bunu örneklendiriyordum. Yani
amans›z bir karfl› savafl var, karfl› savaflta
silahlar›m› çekiyorum, teoriler üretiyorum.
Savafla iyi haz›rlan›yorum ve kendime
çizdi¤im o çizgiyi asla terk etmiyorum.

Bir gün kendi kendime düflünürken
(hayat›m›n ak›fl›n› de¤ifltiren de bu oldu),
niçin yaflad›¤›m›, flu anki hayat›mdan memnun
olup olmad›¤›m› sordum kendime. Bu
tutumumla kendime bir set çekti¤imi ve
giderek daralan bir çemberin içine girdi¤imi
fark ettim. Her fley de o fark ediflle de¤iflti
diyebilirim. Hayat›ma yeniden bir çeki düzen
vermem gerekti¤ini anlamaya bafllad›m.

Zincirini k›ran iflçi gibi yavafl yavafl
beynimi saran zincirleri k›rmaya bafll›yordum.
Yaflad›¤›m hayat art›k tat vermiyordu.
Kafamda müthifl bir hazs›zl›k vard›. Art›k
sorgulama dönemine girmifltim ve bunun sona
dayanaca¤›n› ilk baflta fark etmifltim. Bu
dönemde ilçede halkevi açma giriflimi

bafllam›flt›. Kendimi bu iflim içinde bulmam
tesadüf de¤ildi. (Daha önce de kurma
çal›flmalar› yap›lm›fl, ama ben içine
girmemifltim.) ‹flte masum bir halkevi giriflimi
üzerinden de olsa örgütlü bir ifle ilk
giriflmemdi bu olay.

Halkevini bir ay içinde kurmufltuk. Bu
müthifl bir etki yaratm›fl, insanlara büyük bir
moral vermiflti. Yafllar› 12-24 aras› bir avuç
genç insan, herhangi bir maddi destekten
yoksun, tamamen kiflisel çabalarla ayakta
tutmufllard› bu giriflimi. ‹lçe pazar›n›n
ard›ndan k›zl› erkekli tüm insanlar›n ka¤›t
toplay›p satarak kiray› karfl›lama çabalar›, bu
arada düflman cephesinde bir flaflk›nl›k, tabi
dost çevresinde daha büyük bir flaflk›nl›k...
Dernek aç›lmadan önce kiflilere yönelik
sald›r›lar yapan Ülkücülerde bir korku, çevre
ilçelerden yard›m isteme, ne yapacaklar›n›
bilememe, ilçede yay›nlanan bir gazete
arac›l›¤›yla sataflmalar, yalan haberler ve
tekzip etmek zorunda kal›fllar›...

Kendi ruh halimdeki patlama sanki tüm
topluma s›çram›flt›. Art›k önümdeki o engeli
aflm›fl, ilk ad›m› atm›flt›m. Art›k geri dönüfl
yoktu. Bunu bilince ç›karmak ise sadece
benim çabamla de¤il, birilerinin de yard›m›
ile olabilirdi. Bu da kiflisel etkileflimle oldu
diyebilirim. Kimsenin beni örgütlemek gibi
bir derdi yoktu. Çünkü bunun zor olaca¤›n›
biliyorlar, daha önceki durumumu bildikleri
için giriflimde bulunmuyorlard›. Ben tesadüfen
ve kiflisel de¤erlendirmeler sonucu, bilinçsizce
de olsa kendime bir yol çizmifltim. Bunun
için mücadele etmeye bafllad›m. Ama bu
reformist grup içinde de belli bir süre sonra
kafamda sorular ço¤almaya bafllam›flt›. Bu
arada ilçede yaratt›¤›m›z siyasi etki liseliler
üzerinde yan›t bulmufl, onlarca liseliyle
buluflmufltuk. Fakat geleneksel sol gruplar›n o
tüketici rekabet hastal›¤› yüzünden dernek
kapanmak zorunda kalm›fl, yarat›lan müthifl
etki bir anda bofllu¤a dönüflmüfltü. Herfley
sanki bir f›rt›na gibiydi. Gelmiflti ve iflte
flimdi de geçmiflti.

Bu arada hedef tahtas› haline gelmifltim.
Düflman ilk sald›r›lar›ndan birini yapt›. Sudan
bir bahaneyle iflten at›ld›m. Arkadafllar›m›n
ço¤u üniversiteyi kazanm›flt›. ‹lçe bombofltu.
Ben de bir süre bulundu¤um yerden
uzaklaflt›m. Art›k yaratm›fl oldu¤umuz
çocu¤umuz ölmüfltü. Ama benim için böyle
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bir fley kesinlikle yoktu. Yenilgi diye bir
olaydan söz etmek imkans›zd›. Çevremde bu
olaylar örneklendirilip anlat›l›yor, “iflte bak
seni de iflten att›lar, b›rak bu iflleri, sen daha
önce böyle de¤ildin, kardefllerine kol kanat
ger, onlar›n hayat›n› kurtar, bundan büyük
devrimcilik yoktur” gibi nasihatler veriliyordu
sürekli. Fakat ben bu dünyada befl kifliden
daha çok insan yaflad›¤›n› fark etmifltim bir
kere. Art›k o befl kifli benim için tali
durumdayd›, daha büyük kayg›lar›n ve
ideallerin önüne geçemezdi.

Etraf›ma bak›yordum; küçük çocuklar
dilendiriliyor, boyac›l›k yap›yor, ç›rakl›k
yap›yor, simit sat›yor, bir top sahibi
olabilmek için türlü türlü hayaller
kuruyorlard›. Di¤er yandan, baflka çocuklar
özel okullarda okutuluyor, hizmetçileri
emrinde, istedikleri herfley an›nda oluyor,
kurduklar› hayaller sanki sihirli bir lamba
varm›fl gibi an›nda yerine getiriliyordu. Bir
taraftan insanlar senelerce çal›fl›yor çabal›yor,
yine de ellerinde hiçbir fley yok, patron
istedi¤i zaman iflten at›yor, istedi¤i zamm›
veriyor, en ufak bir sosyal haktan yoksunlar.
Bir aile gezisini y›llarca hayal edip
duruyorlar, sinema ya da tiyatro gibi fleyler
ise zaten çok uzak, belki imkans›z. Tüm
yaflamlar› 55 cm’lik ekran. O da burjuvazi
taraf›ndan insanlar›n apolitik olmas›,
aptall›klar ve aptalca hayaller içinde iyice
k›s›rlaflmas› için kullan›l›yor. Analar bir
dizinin senelerce peflinde sürükleniyor,
oradaki birinin derdini kendine dert ediniyor,
ama 9-10 yafl›ndaki bir çocu¤un dayak, küfür
gibi i¤renç olaylara maruz kalmas›n›,
çocu¤unun okuyamamas›n› kendine dert
etmiyor. Bu örnekleri ço¤altmak mümkündü.
Kafamda art›k sorgu bafllam›flt› ve bitmek
tükenmek bilmiyordu.

Art›k ‹stanbul’dayd›m ve ilk olarak önden
bildi¤im reformist bir siyasi çevreyle iliflki
kurdum. Onlara durumu aktard›m ve görev
bekledi¤imi söyledim. Bir iki ay geçmesine
ra¤men arayan soran olmam›flt›. ‹flte bu olay,
o reformist grupla ba¤lar›m› koparmam›
sa¤lam›flt›. Bu bana ikinci hayat›m dedi¤im
gerçek hayata do¤ru yönelmenin de yolunu
açm›flt›. Partili hayata art›k merhaba
diyordum. Bir tan›d›k arac›l›¤›yla partiyle
temasa geçtim. Partiyle tan›flma iste¤im,
herhangi bir heyecana at›lma olarak

görünmemeli. Kafamda sosyalizme iliflkin baz›
fleyler çoktan oluflmufl, giderek oturmufltu.
Devrimin öyle hayaller kurar gibi birkaç
yerde da¤a ç›kmakla, birkaç yeri
bombalamakla, küçük-burjuvaziye dayanmakla
olmayaca¤›n›n bilincindeydim.

***
Partimiz, Türkiye devrimi tarihinde bir

kilometre tafl› oldu¤unu, Türkiye devrimci
hareketinin gelece¤i temsil eden ana ak›m›
oldu¤unu söylüyor. Partimizin konumu,
ciddiyeti ve hedeflerine yürümekteki
kararl›l›¤› ve tutarl›l›¤›, bugün gelinen
noktada dost düflman taraf›ndan iyi kötü
kabul görmüfl durumda. Bu biz partili
militanlar için bir onur ve gurur kayna¤›d›r.

Buradan ölüm orucundaki tüm yoldafllara
selam ve sevgilerimi gönderiyor, onlar›
kucakl›yorum. Prometeus’un Hermes’e
söyledi¤i gibi; “fiunu bil ki, flu kötü kaderimi
senin köleli¤ine de¤iflmem dünyada. Zeus
babaya sad›k uflak olmaktansa flu kavgan›n
kulu olmak ye¤dir bana.”

Biz devrimciler her zaman her türlü
köleli¤e karfl› ç›km›fl, bunun için gerekti¤inde
bedelini ödemiflizdir. Bugün de faflist devlet
ve tüm gerici düzen cephesi bilsin ki, bedel
ödemekten kaç›nmayaca¤›z. Bu yar›n da böyle
olacak. S›ra hangi s›ra neferindeyse o köleli¤e
karfl› durman›n bedelini tereddütsüzce ve
yi¤itçe ödeyecektir.

Ama bu bedellerin hesab›n›n sorulaca¤›
gün de bir gün gelecektir elbet. Dün
sosyalizm bitti diyenler, böylece güya onu
art›k bir tehlike olarak görmeyenler, bugün
sosyalist kimli¤i ezmek için tam bir
gözüdönmüfllükle tüm güçlerini ve
hunharl›klar›n› ortaya koymaktad›rlar.
Yapt›klar› her katliam kendi sonlar›n›
yak›nlaflt›racakt›r, bundan kuflku duyulmas›n.
Emperyalist sistem ve kapitalist düzen için
tehlike çanlar› yeniden çalmaktad›r.

Türkiye Komünist ‹flçi Partisi, insanl›¤›n
gitgide yak›nlaflt›¤› yeni devrimler dalgas›
döneminde bu topraklardaki tarihi devrimci
misyonunu, yoldafllar›m›z›n kan›yla daha da
k›z›llaflan bayra¤› alt›nda, bu bayra¤a
anlam›n› ve ruhunu veren program› ve çizgisi
›fl›¤›nda baflaracakt›r.

Yaflas›n devrim ve sosyalizm!

Yaflas›n Türkiye Komünist ‹flçi Partisi!

Y. T.
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Partiye varan, partili mücadele ile
taçlanan bir yaflam deneyimi

Otuz y›l› aflk›n hayat›mda dönüp geriye
bakt›¤›mda iki farkl› hayat görüyorum.
Birbirine yak›nl›klar içeren, birinden ötekine
geçiflin bu yak›nl›kla koflulland›¤›, fakat yine
de birbirinden çok farkl› olan iki hayat.
Partili ve partisiz hayat.

Anadolu’nun fakir bir köyünde, en so¤uk
k›fl günlerinin birinde, odunun-kömürün
kalmad›¤› bir ay›nda do¤muflum. Hayat
karfl›ma hepimizin ortak kaderiyle ç›km›fl;
yoksullukla. Çok küçük yaflta okula gitmeme
ra¤men okulu terk edip çal›flmak zorunda
kald›m. Tabi ki bu da burjuva düzeninin biz
emekçi ya da köylü yoksul insanlara yayg›n
olarak yaflatt›¤› bir zorunluluktur.

Annemin isteksiz evlenmesi ve bunu hiçbir
zaman kabul etmemesi, babam›n bitip
tükenmez sorumsuzluklar›... Aile içinde hiç
bir zaman huzur oluflmad›. Babam›n dönem
dönem hapse girmesi, sürekli kumar
oynamas›, evi terk edip belli bir süre
gelmemesi... Annemin o bildik kaderine
boyun e¤en kad›n tipinden ç›k›p bu
anlams›zlaflan evlili¤i y›kma mücadelesi ve
sonunda y›k›fl›... Çocuk yafl›mda s›cak bir aile
ortam›ndan uzak oluflumdan dolay›, gençlik
ça¤›mda dünyan›n geliflen siyasi olaylar›na
belli bir mesafede yaklaflt›m. Tabii buna bir
de aileyi geçindirme yükümlülü¤ü eklenince,
apolitik bir hayat sürmeye, küçük fleylerden
mutlu olmaya bafllad›m.

Aile geçindirme yükümlülü¤ü beni 10
yafl›mdan itibaren para kazanma zorunlulu¤una
itti. Ortaokulda yaz›n çapa, nohut yolma gibi
birçok iflte çal›fl›yor, tatilimi çal›flarak
geçiriyordum. K›fl›n hafta sonlar› da¤dan odun,
keven getirerek k›fll›k yakacak ihtiyac›n›
karfl›l›yordum. Aile içinde daima bir
huzursuzluktan bahsettim, ama bu huzursuzluk
halen yaln›zca befli yaflayan on çocu¤a engel
olamad›. Okula erken bafllad›¤›m için yaz›n
düzenli çal›flmaya bafllad›¤›mda 10-11
yafl›ndayd›m. Okumay› çok seviyor ve elime
geçen tüm kitaplar› okuyordum.

Çocuklu¤a iliflkin an›lar›m hep dayakt›r.

Babam›n bendeki an›lar› hep dayak atarkenki
an›lard›r. Babam› çocukluk dönemimden hiç
hat›rlamad›¤›m› düflündükçe, daya¤›n etkisi de
yerini buluyor. Tabi bu arada annemden
yedi¤im dayaklar da buna eklenince, içine
kapan›k, sevgisini d›fla vuramayan bir çocuk
olmam›n nedeni ortaya ç›k›yor. Anneme ve
babama olan sevgimi dile getiremedim. Bu
sevgiyi dedem ve ebeme aktard›m diyebilirim.
fiu anda bu sat›rlar› yazarken onlar›
düflününce gözlerim yaflar›yor.

Köyümüz siyasi olarak ‘70’li y›llar›n
siyasi dalgas›nda sürüklenip giden bir köydü.
Meydana afifller yap›flt›r›l›r, yürüyüfllere
kad›nl› erkekli kat›l›m sa¤lan›rd›. (...)

‘80 darbesi köydeki bu havay› sildi
götürdü. Öyle ki iki y›l sonra bile köy
kuflat›l›p bask›nlar yap›l›yordu. Darbe birçok
kifliyi sindirdi. Ama birçoklar› da zindanlarda,
iflkencehanelerde direnerek düflman›, onun
zulmünü ve teslim alma çabas›n› yendi.
‹flkencelerde o zamanlar düflman› yenmeyi
baflaranlar›n büyük ço¤unlu¤u, söylememe
gerek yok ki, flimdilerde tasfiyecili¤in ve
liberalizmin kiflilikleri tüketip bitirici
yenilgisini yafl›yorlar. ‹çlerinden birço¤u flu
anda, küçük-burjuval›ktan burjuval›¤a geçiflin
yollar›n› aray›p bulma utanç verici çabas›
içinde ömür tüketiyorlar.

Gençli¤im böyle bir ortamda geçti¤i için
bende flekillenen, o y›lg›nl›klar›n,
çözülmelerin, “bu insan bunu yapamaz”
dedirten beklenmedik flafl›rt›c› olaylar›n ve
genel planda faflist askeri darbenin etkisi
alt›nda flekillenen apolitik bir gençlikti.
Önüme hep bir set çekiyordum. Kifliler benim
için her fleyden önemliydi (bu, flimdilerdi bir
çoklar›n›n yapt›¤› gibi, “bak flu önce ne
diyordu, flimdi ne oldu” s›¤ mant›¤›n›n bir
ürünüydü). Hep kendi önüme bir set
çekiyordum. Belki de onlar›n durumuna
düflmekten korkuyordum.

13 yafl›nda ortaokulu terkettikten sonra,
köyden göç ettik. Geldi¤imiz kasabada ilk ifl
olarak simit satmaya bafllad›m. Bu kasabaya
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