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Zor dönem zorlu
görevler

S›n›f mücadeleleri aç›s›ndan zor ve
karmafl›k bir tarihi döneme girmifl
bulunuyoruz. Devrimcilerin önünde
sald›r›lar› gö¤üslemek, yeni çal›flma ve
mücadele koflullar›na intibak etme ve en
önemlisi, yeni dönemin önlerine koydu¤u
zorlu ve çok yönlü görevleri baflar›yla
üstlenmek sorumlulu¤u var. Geliflmeler
kadar devrimcileri bekleyen görevler de
tarihi önemdedir.

‹çte gericilik, d›flta sald›rganl›k

ve savafl

Burjuva gericili¤i dünya ölçüsünde
gitgide daha çok dizginlerinden boflal›yor.
Bu kendini her bir ülkenin kendi içinde,
“terörizme” karfl› mücadele ad› alt›nda
temel demokratik hak ve özgürlüklerin
ad›m ad›m budanmas›, yer yer tümden
gasp›, polis devleti uygulamalar›n›n
yasalaflt›r›l›p ola¤anlaflt›r›lmas›; uluslararas›
iliflkilerde ise emperyalist nüfuz
mücadeleleri, militarizm, sald›rganl›k ve
savafllar biçiminde gösteriyor.

Bu, yeni bir geliflme de de¤il; ‘90’l›
y›llar›n bafl›ndan beri dünya politikas› ad›m
ad›m bu yönde gelifliyordu. Yine de 11
Eylül sald›r›s› sonras›nda bunun yeni bir
ivme kazand›¤›n›, emperyalist gericili¤in
gitgide kudurganl›k biçimini ald›¤›n›
görüyoruz. 11 Eylül sald›r›lar› burada
yaln›zca bir bahane oluflturmufl; halklara ve
sistem karfl›t› her türlü güç ve ak›ma savafl
ilan etmenin, uluslararas› iliflkilere ve

toplumlar›n siyasal yaflam›na yeni biçimler
vermenin bir f›rsat› olarak kullan›lm›flt›r.

Gerçekte ise sorunun temelinde,
kapitalist dünya ekonomisinin afl›lmak bir
yana gitgide a¤›rlaflan uzun süreli bunal›m›
(‘70’li y›llar›n bafl›ndan beri sürmekte olan
bir bunal›m bu) ve bunun giderek sistemi
zorlayan sosyal-siyasal sonuçlar› var.
‹ktisadi bunal›m›n a¤›r etki ve sonuçlar›,
sosyal ve siyasal hayat›n tüm alanlar›nda
ve bir bütün olarak uluslararas› iliflkilerde,
gitgide a¤›rlaflan bir sistem bunal›m› olarak
kendini gösteriyor. Ve gelinen yerde
emperyalistler, bu bunal›mdan, iç siyasal
yaflamda gericili¤i a¤›rlaflt›rarak,
uluslararas› iliflkilerde ise sald›rganl›¤a ve
savafla daha yo¤un ve yayg›n bir biçimde
baflvurarak ç›kmaya çal›fl›yorlar.

Dünya hakimiyetini korumak

 u¤runa savafl maceras›

Bu tutum, buna dayal› politik
yönelimler, özellikle ABD emperyalizmi
aç›s›ndan son derece aç›k biçimde
izlenebilmektedir. Sürecin kendi
emperyalist dünya hegemonyas›n› gitgide
daha çok sarsan bir do¤rultuda ilerledi¤ini
gören; iç toplumsal sistemi çürüyüp
kokuflan; ekonomisi durgunlu¤a giren;
karfl›s›nda ad›m ad›m yeni emperyalist güç
odaklar›n›n yükselmesinden ciddi biçimde
rahats›z olan; ve nihayet, kendisine karfl›
dünya ölçüsünde emekçiler ve ezilen
halklar aras›nda h›zla büyüyen karfl›tl›¤› ve



2  EK‹M  Sayı: 226

nefreti gören, bundan ciddi biçimde kayg›
duyan Amerikan emperyalizmi, inisiyatifi
kaybetmeden, henüz güçlüyken ve birçok
avantaja sahipken, duruma müdahale
etmek, uluslararas› iliflkileri kendi ç›kar ve
hesaplar›na göre yeniden flekillendirmek
yolunu tutmufl bulunuyor.

ABD emperyalizmi; içerde ekonominin
yeni bir düzeyde militarizasyonu ve yeni
bir silahlanma program›, d›flarda ise
sald›rganl›k ve savaflla, bunal›mdan ve
s›k›flt›¤› açmazlardan ç›kmaya, fiili ya da
potansiyel tüm tehlikeleri bertaraf etmeye,
önünü t›kayan engelleri aflmaya
çal›flmaktad›r. ABD, iflçi s›n›f› ve halk
hareketlerinin, sistem karfl›t› devrimci
ak›mlar›n ve nihayet emperyalist
rakiplerinin halihaz›rdaki zay›fl›¤›n›,
harekete geçmek, durumunu güçlendirmek
ve yar›n›n tehlikelerini bugünden ortadan
kald›rmak için uygun bir zaman, ak›ll›ca
bir zamanlama saymaktad›r.

11 Eylül bahane edilerek dünya
halklar›na ve sisteme karfl› flu veya bu
ölçüde muhalefet konumundaki tüm
güçlere ilan edilen savafl›n gerisinde iflte
bu var. Uzun süreli bir savafl›n yaln›zca
bir ilk ad›m› olarak tan›mlanan Afganistan
savafl›n›n gerisinde de bu var. Afganistan
savafl› daha sürüyorken, gündeme Irak’›n
al›nmas›n›n ve onu yeni ülkelerin
izleyece¤ini döne döne tekrarlanmas›n›n
gerisinde de yine bu var.

ABD emperyalizmi yeni bir emperyalist
paylafl›m mücadelesini kendi cephesinden
bafllatm›fl, dünyam›z› yeni bir emperyalist
savafllar sürecine sokmufl bulunmaktad›r.
Ondan geri kalmamak kayg›s›ndaki tüm
öteki emperyalistler de onun açt›¤› yoldan
yürümek telafl› ve seferberli¤i
içerisindedirler. Halklar karfl› aç›lan savafl
ve bu savaflta kurulan karmafl›k
koalisyonlar, gerçekte ayn› zamanda
onlar›n kendi aralar›ndaki nüfuz
mücadelelerinin bir örtüsü, emperyalist
paylafl›m mücadelesinin günümüze özgü
geçici bir biçimidir. Yar›n bu mücadele
çok daha aç›k biçimlere bürünebilecek,
bugünkü emperyalist koalisyon

bileflimlerinde beklenmedik de¤ifliklikler
ortaya ç›kabilecektir. 20. yüzy›l›n
emperyalistler aras› iliflkiler ve
mücadelelerr tarihi bu konuda yeterince
ayd›nlat›c›d›r.

ABD emperyalizmi inisiyatifi

 kaybetmek istemiyor

ABD, daha ortada 11 Eylül sald›r›lar›
yokken uluslararas› iliflkileri zaten belirgin
biçimde gerginlefltirmeye bafllam›flt›. Silah
ve petrol tekellerinin kuklas› aptal Bush’un
flaibeli bir seçim darbesiyle baflkan
yap›lmas› bu aç›dan bir dönemeç say›l›yor,
uluslararas› iliflkilerde yeni bir gerginlik ve
sald›rganl›k politikas›na geçiflin iflareti
olarak alg›lan›yordu. Baflta Irak olmak
üzere çeflitli ülkelere uluorta yöneltilen
tehditler; emperyalist rakiplerinin aç›k
hoflnutsuzlu¤una ra¤men (ve eski
anlaflmalar›n tek tarafl› olarak geçersiz
say›lmas› meydan okumas›yla) gündeme
getirilen “Füze Kalkan› Projesi”, bununla
k›flk›rt›lan yeni emperyalist silahlanma
yar›fl›, bu gerginlik politikas›n›n ilk
iflaretleriydi. Bu ayn› zamanda
ekonomisinin h›zla durgunlu¤a girmesine
ABD’nin görünürdeki tek çözümüydü de.

Bugün ortaya ç›kan birçok kan›t,
ABD’nin Afganistan’a karfl› bir müdahaleyi
11 Eylül sald›r›s›ndan önce planlad›¤›n›
ortaya koymaktad›r. ABD’nin dünya
hakimiyetini koruma ve güçlendirme
stratejisinde Avrasya hakimiyetinin tuttu¤u
yer gözönüne al›nd›¤›nda bu flafl›rt›c› da
de¤ildir. ABD emperyalizminin ak›l
hocalar› Avrasya hakimiyetinin ABD’nin
dünya hakimiyetini korumak ve sürdürmek
bak›m›ndan tafl›d›¤› belirleyici önemi y›llar
öncesinden ortaya koymufllard›. ‹ç Asya ve
Kafkasya’n›n zengin petrol ve do¤al gaz
kaynaklar›n› denetim alt›na alman›n
ekonomik ve stratejik de¤eri, bu bölgeye
apayr› bir önem kazand›r›yordu. ‘90’l›
y›llar› kaplayan çabalar›nda anlaml› bir
baflar› elde edememesi, dahas›, bir
emperyalist ve gerici devletler koalisyonu
olan fiangay ‹flbirli¤i Örgütü’nün bu



bölgede ad›m ad›m flekillenmesi ve giderek
güçlenen bir alternatif oda¤a dönüflmesi,
ABD’yi bu en zay›f oldu¤u alandan en
cüretli ve tehlikeli ç›k›fl›n› yapmaya
yöneltmifl görünmektedir.

ABD’nin yapt›¤› ç›k›fl›n ya da giriflti¤i
maceran›n arzulad›¤› sonuçlar› yarat›p
yaratamayaca¤› ayr› bir sorundur. Bölgeyi
kendi etkinlik ve egemenlik sahas› olarak
gören Rusya ve Çin gibi diflli rakiplerin,
yabanc› egemenli¤ine ve özellikle de ABD
emperyalizmine karfl› duyarl› halklar›n ve
nihayet say›s›z çeliflki ve ç›kar›n karmafl›k
bir yumak oluflturdu¤u bir bölgede yap›lan
bu ç›k›fl›n ABD için sonuçlar›n› çok
geçmeden görece¤iz. Yayg›n kan›,
ABD’nin burada bir bata¤a gömülece¤i ve
sonuçta kaybedece¤i yönündedir.

Daha flimdiden birçok belirti de bu
kan›y› do¤ruluyor. Bir bölgeye hakim
olmak ve oraya kendi ç›kar ve arzular›na
göre flekil vermek, modern savafl
makinas›yla onu uzaktan tahrip etmek
kadar kolay de¤ildir. ‹ç Asya’da ifllerin
Balkanlar’daki kadar kolay ve düflük
maliyetli olmayaca¤› da hemen hemen
kesindir. Balkanlar’da aralar›ndaki
ayr›l›klar ve düflmanl›klar körüklenerek,
sonuçta halklar biribirine k›rd›r›larak
flimdiki sonuçlara var›labildi. (Kald› ki
bunlar halen son derece i¤reti ve gelece¤i
henüz tümüyle belirsiz sonuçlard›r).
Asya’da ise halklar aras›nda bo¤azlaflma
de¤il, emperyalizme ve sald›rganl›¤a karfl›
günden güne geliflen bir tepki ve
dayan›flma var. Afganistan’›n savafl a¤alar›
aras›ndaki geleneksel bo¤azlaflmalar bu
gerçe¤i gölgeleyemez.

Emperyalist sistemin keskinleflen

 çeliflkileri

Tüm bu geliflmelere ve sonuçlara,
ABD’den öteye ve daha yak›ndan
bakt›¤›m›zda, yaflanmakta olan›n;
emperyalist kapitalizmin geçen yüzy›l›n
bafl›ndan itibaren kendini gösteren bafll›ca
çeliflmelerinin bir kez daha ve yeni bir
düzeyde a¤›rlaflmas›ndan baflka bir fley

olmad›¤›n› görüyoruz.
Marksist-leninist tahlil geçen yüzy›l›n

bafl›nda bu çeliflmeleri; tek tek kapitalist
ülkelerde emek-sermaye çeliflmesi, dünya
ölçüsünde emperyalizmle ba¤›ml› ülkelerin
ezilen halklar› aras›ndaki çeliflme ve
nihayet emperyalistlerin kendi aralar›ndaki
çeliflmeler olarak ortaya koymufltu.
Emperyalizm ve proletarya devrimleri
ça¤›n› belirleyen, kapitalizmi bir genel
bunal›m ça¤›na sokan, böylece dünya
proletarya devrimi sürecini haz›rlayan ve
olgunlaflt›ran, kapitalizmden sosyalizme
geçifli tarihin gündemine sokan tam da bu
çeliflmelerdeki geliflme ve olgunlaflmayd›.

Bütün bir 20. yüzy›l tarihi, bu
çeliflmeler ve onlar›n yolaçt›¤› çat›flmalar
temelinde yafland›. Devrimci s›n›f
mücadeleleri, proletarya devrimleri, ezilen
uluslar›n ve halklar›n ulusal ve sosyal
kurtulufl mücadeleleri, dünyay› iki kez
toplu y›k›ma götüren emperyalist savafllar,
tek tek ülkelerde siyasal gericilik, beyaz
terör ve faflizm, 20. yüzy›la damgas›n›
vuran tüm bu temel önemde toplumsal-
siyasal olaylar, devrimler, karfl›-devrimler
ve savafllar, emperyalizm aflamas›ndaki
kapitalist dünya sisteminin sözü edilen
bafll›ca çeliflmelerinin ürünü oldular.

 Bugün dünya sahnesine tek tek olay
ve geliflmelerden öteye bir bütün olarak
bak›ld›¤›nda, bir kez daha bu ayn›
çeliflmelerin sosyal-siyasal sonuçlar›yla
yüzyüze oldu¤umuzu görüyoruz. Buna
genel çizgileriyle daha yak›ndan
bakabiliriz.

Emek-sermaye çeliflkisi keskinlefliyor

Emperyalist metropoller de dahil olmak
üzere tek tek kapitalist ülkelerde iflçi
s›n›f›na ve emekçilere yöneltilmifl
sistematik neo-liberal sald›r›lar, iktisadi ve
sosyal haklar›n sistematik gasp›; ve
tersinden, iflçi s›n›f› ve emekçilerin
kazan›mlar›n› korumak ve yeni haklar elde
etmek için girifltikleri mücadeleler, tüm bu
olgular, emek-sermaye çeliflmesinin
keskinleflmesinin günümüzdeki somut
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yans›malar›d›r. ‹flçi s›n›f›n›n tarihi
kazan›mlar›n› hedef alan neo-liberal
sald›r›lar›n dünya ölçüsünde tam da
‘70’lerin bafl›nda girilen ve halen
afl›lamayan ekonomik bunal›m›n ard›ndan
gündeme getirilmifl olmas› elbette rastlant›
de¤ildir. Tüm bu politikalarla krizin
faturas› sistemin ba¤›ml› ülkelerinin
yan›s›ra emperyalist metropollerdeki iflçi
s›n›f›na ödettirilmeye çal›fl›lm›flt›r.

Düne kadar, özellikle de ‘89
çöküflünün yaratt›¤› özel atmosferi
kullanarak, bu sald›r›larda belirli bir baflar›
da sa¤layan burjuvazi, bugün bu baflar›y›
sürdürebilmek için temel demokratik hak
ve özgürlüklerin gasp›na, siyasal gericili¤i
a¤›rlaflt›rmaya, polis devleti uygulamalar›n›
sistemlefltirmeye yöneliyor. Bu da gerçekte
yeni bir geliflme de¤il. Fakat 11 Eylül
sonras›nda baflta emperyalist metropoller
olmak üzere bunun yeni bir ivme
kazand›¤› da bir olgudur. Hemen her yerde
burjuva hükümetler, “teröre karfl›
önlemler”, “kanun ve nizam›n korunmas›”,
“iç güvenlik” vb. bildik gerekçelerle,
demokratik hak ve özgürlüklerin sistematik
gasp›na giriflmifl bulunuyorlar.

Tüm bu önlemlerin iç s›n›f
mücadelesini dizginlemeye, yeni bir ç›k›fl›n
sanc›lar›n› yaflayan iflçi s›n›f› hareketini
daha güçsüzken önlemeye yönelik oldu¤u
ise aç›kt›r. Burjuvazi dünya ölçüsünde
emek hareketine karfl› son 20 y›ld›r
bafllatt›¤› ve ‘90’l› y›llarda yeni bir düzeye
ç›kard›¤› ekonomik ve sosyal sald›r›lar›n›,
art›k gitgide daha belirgin biçimde,
sistematik siyasal sald›r›larla birlefltiriyor.

Bunu, burjuvazinin kendine karfl›t
s›n›fa, iflçi s›n›f›na karfl› gelecek
perspektifine dayal› bir haz›rl›¤› olarak
görmek gerekir. Ayn› flekilde, dünya
sahnesine gitgide daha iddial› ve h›rsl›
ç›kan emperyalist devletler, silahlanman›n
ve zorlu nüfuz mücadelelerinin gerektirdi¤i
kaynaklar› emekçilerin bo¤az›ndan daha
çok keserek ço¤altmak yolunu tutuyorlar
(son zamanlarda emperyalist metropollerde
savafl vergileri birbirini izliyor). Buna
karfl› iflçi s›n›f› ve emekçilerden gelecek

direnmeyi etkisizlefltirmenin ve denetim
alt›nda tutman›n yolu ise, onlar için bir
kez daha hak ve özgürlükleri
s›n›rlamaktan, polis devleti uygulamalar›n›
ola¤anlaflt›rmaktan geçmektedir. Teröre
karfl› mücadele yalan› bunun örtüsü olarak
kullan›yor; bununla d›flarda emperyalist
sald›rganl›k, içerde siyasal gericilik
maskeleniyor. Ayn› flekilde yabanc›
düflmanl›¤›, flu s›ralar ise özellikle
Müslüman halklara karfl› düflmanl›k iç
siyasal gericili¤in araçlar› olarak
kullan›l›yor. Burjuva demokrasisinin
sahteli¤i ve ikiyüzlülü¤ü geliflmelerin
etkisi alt›nda gitgide aç›¤a ç›k›yor, dipteki
gerici öz yüzeye vuruyor.

Emperyalistlerle ezilen halklar

aras›ndaki uçurum derinlefliyor

Emperyalist dünya sisteminin
egemenlik, ba¤›ml›l›k iliflkilerine dayal›
yap›s› ve bunun sonuçlar›, emperyalistler
ile dünyan›n ezilen halklar› aras›ndaki
çeliflkileri de yeni bir düzeyde
olgunlaflt›rmakta ve keskinlefltirmektedir.

Tarihi bir temele sahip emperyalist
sömürü ve soygunu görülmemifl ölçüde
a¤›rlaflt›ran ‹MF ve Dünya Bankas›
reçeteleri, son birkaç ony›ld›r ba¤›ml› ülke
halklar›n›n sosyal y›k›m›n› katmerlefltiriyor.
Bu reçeteler üzerinden ba¤›ml› ülkelere
dayat›lan politikalar, dolays›z olarak,
metropollerdeki bunal›m›n yükünü büyük
ölçüde ba¤›ml› ülke halklar›na ödetme
ifllevi de görüyor. “Yeniden yap›land›rma”
ve “istikrar programlar›” ad› alt›nda bu
ülke sanayileri ve tar›m› y›k›ma
u¤rat›l›yor, özellefltirme ad› alt›nda
birikmifl zenginliklerine yok pahas›na el
konuluyor. Ödendikçe katlanan a¤›r borç
yüküyle bu ülke emekçilerinin sistematik
bir biçimde kan› emiliyor. Borç
ödemelerine kaynak yaratmak ve bu
ülkeleri ucuz iflgücü cenneti haline
getirmek için, bu ülkelerde zaten son
derece s›n›rl› olan sosyal haklar bir bir
tasfiye ediliyor.

Ba¤›ml›l›k iliflkileri, özellikle de a¤›r
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borç ba¤›ml›l›¤›; bu ülkelere çeflitli
konularda emperyalist politikalar
dayatman›n, ülke yönetimlerini parça parça
devralman›n, günümüz Pakistan ve Türkiye
örneklerinde oldu¤u gibi bu ülkeleri birer
emperyalist savafl üssü olarak kullanman›n
ve hatta bu ülkeleri kendi ç›karlar› için
savafla sürmenin bir olana¤› olarak da
kullan›l›yor.

Bütün bu
iktisadi-sosyal
sald›r›lar›
kolaylaflt›rmak ve
sistem için tehlike
oluflturabilecek her
türden muhalefeti
ortadan
kald›rabilmek için,
bu ülkelerdeki
diktatörlük rejimleri
her yolla kurals›z bir biçimde
destekleniyor. Emperyalistler, ülkelere ya
da bölgelere hakim olmak için, ülkeler ve
halklar aras›ndaki çat›flmalar› da aç›ktan ya
da sinsice körüklemekte; sonra da, bu
çat›flmalar› durdurmak ad› alt›nda iflgalci
güçler olarak bu bölgelere yerleflmekte,
halklara dolays›z olarak hükmeden
konumlar kazanmaktad›rlar.

 Özetle, dünyaya hakim emperyalist
güçler, ba¤›ml› ülke halklar›n›n bugün
çekmekte oldu¤u derin sosyal ve siyasal
ac›lar›n dolays›z sorumlular›d›rlar.
Dünyam›za hakim açl›¤›n, iflsizli¤in,
yoksullu¤un, çok yönlü sosyal periflanl›¤›n,
halklara derin ac›lar yaflatan beyaz terörün
ve etnik bo¤azlaflmalar›n gerisinde dolays›z
olarak dünyan›n emperyalist efendileri var.

 Bütün bunlar, emperyalistlerle, bir
bütün olarak emperyalist sistem ile ezilen
halklar aras›ndaki çeliflmeyi fliddetlendiriyor.
Dünyan›n dört bir yan›nda halklar
yaflad›klar› sosyal ve siyasal ac›lar›n
gerisinde emperyalist köleli¤in yatt›¤›n›
görüyorlar. Bu onlar›, iflbirlikçi egemen
s›n›flara karfl› verdikleri mücadeleyi
emperyalizme karfl› mücadeleyle
birlefltirmeye gitgide daha çok yöneltiyor.

Nitekim dünyan›n dört bir yan›nda

‹MF’ye ve Dünya Bankas›’na, onlar›n
patronu ve emperyalist sistemin jandarmas›
ABD emperyalizmine karfl› duyulan yayg›n
tepki ve nefret, emperyalizmle ezilen
halklar aras›ndaki çeliflmenin bir
yans›mas›ndan baflka bir fley de¤ildir.
Afganistan’a yönelik barbarca savafl›n bir
dizi ülkede yolaçt›¤› büyük protesto
dalgas›, ayn› flekilde bunun bir ifadesi ve

yans›mas›d›r.
Emperyalist
metropollerde
gerek emperyalist
küreselleflmeye ve
gerekse son
aylarda
emperyalist
savafla karfl›
geliflen kitle
hareketi de bu

çerçevede son derece anlaml›d›r. Bu
protestolar, bu ülke iflçi ve emekçilerinin
emperyalist burjuvazinin dünya ölçüsünde
izledi¤i politikalar›n y›k›c› sonuçlar›na ve
bunun mazlum halklar›n yaflam› üzerindeki
derin etkisine karfl› duyarl›l›klar›n›n da bir
yans›mas›d›r.

Emperyalistler aras› çeliflkiler

keskinlefliyor

Ve nihayet emperyalistlerin kendi iç
çeliflmelerine geliyoruz. ABD emperyalizmi
kendi liderli¤ini ve politikalar›n› dayatarak
sistemin hegemonik gücü, jandarmas›
konumunu sürdürmeye çal›flsa da;
emperyalist dünyada iç çeliflmelerin
günden güne derinleflti¤i, bunun kendini
emperyalist bloklaflmalar halinde
gösterdi¤i, ‘89 çöküflünün ard›ndan belirgin
bir biçimde aç›¤a ç›kan bir olgudur.

Tüm göstergeler ABD’nin
emperyalistler aras› çeliflki ve çat›flmalar
konusunda son derece gerçekçi oldu¤una
iflaret etmektedir. Bu, onun 20. yüzy›l
tarihinden ç›kard›¤› temel bir ders
say›lmal›d›r. Bu nedenledir ki o,
emperyalist dünya liderli¤i için tehdit
oluflturan gerçek ve potansiyel emperyalist

Özetle, dünyaya hakim emperyalist güçler,
ba¤›ml› ülke halklar›n›n bugün çekmekte

oldu¤u derin sosyal ve siyasal ac›lar›n
dolays›z sorumlular›d›rlar. Dünyam›za hakim

açl›¤›n, iflsizli¤in, yoksullu¤un, çok yönlü
sosyal periflanl›¤›n, halklara derin ac›lar

yaflatan beyaz terörün ve etnik
bo¤azlaflmalar›n gerisinde dolays›z olarak

dünyan›n emperyalist efendileri var.
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rakiplerini daha bafltan etkisizlefltirmeyi ve
denetim alt›nda tutmay› temel bir kayg›
olarak gütmekte, dünya politikas›nda buna
uygun düflen bir davran›fl çizgisi
izlemektedir.

Rakipleri toparlan›p kendi karfl›s›na
etkin bir güç olarak dikilmeden yeni
üstünlükler elde etmek ve mevcut
üstünlüklerini onlar›n denetim d›fl›na
ç›k›fllar›n› engellemek üzere kullanmak,
ABD emperyalizminin yeni dünya
hakimiyeti stratejisinin en ay›rdedici
özelliklerinden biridir. ‘90’lar›n bafl›nda
Irak üzerinden gündeme getirilen Körfez
savafl› bu stratejinin somut bir
yans›mas›yd›. ABD, Ortado¤u’daki
egemenli¤ini pekifltiren bu savaflta, tüm
öteki emperyalistleri kendisini desteklemek
ve dahas› bir de savafl›n faturas›n› ödemek
zorunda b›rakm›flt›. ABD’nin arkas›ndan
benzer bir sürüklenmenin yeni bir örne¤ini
flimdiki Afganistan savafl›nda da
görüyoruz. Hiç de¤ilse Avrupal›
emperyalistler aç›s›ndan. ABD’nin ard›ndan
Afganistan savafl›na kat›lmak üzere yar›fla
giren Avrupal› emperyalistlerin bu
tutumlar›n›n gerisinde, nüfuz ve ya¤ma
mücadelesinden geri kalmamak, oluflacak
sofrada söz ve pay sahibi olmak kayg›s›
vard›r. Burada halklara karfl› savafl ile
emperyalistler aras› nüfuz mücadeleleri
içiçe geçmifltir. “Terörizme karfl› ortak
mücadele”, bir kez daha, bu iki temel
önemde olguyu gizlemenin geçici bir
örtüsü olarak kullan›lmaktad›r.

Dünya yeni bir emperyalist paylafl›m
savafl› dönemine girmifltir. Birçok
gözlemci, hakl› ve yerinde bir tutumla,
ABD’nin Afganistan’a karfl› bafllatt›¤›
emperyalist savafl› bu paylafl›m
mücadelesinin bafllang›c› ve bir ilk ad›m›
saymaktad›r. Çat›flma alan›n›n Avrasya
egemenli¤i çerçevesinde son derece kritik
öneme sahip bir ülke üzerinden seçilmifl
olmas› da bu aç›dan rastlant› de¤ildir.
ABD emperyalizmi, rakiplerinin siyasal ve
askeri aç›dan henüz zay›f oldu¤u bir
aflamada, kendisinin hayli zay›f kald›¤›
fakat kendi dünya jandarmal›¤› için son

derece kritik önem tafl›yan bir bölgeden
bafllam›flt›r sözkonusu paylafl›m savafl›na.

Uluslaras› geliflmeler ve Türkiye

11 Eylül sald›r›lar›n›n oldu¤u s›rada
Türkiye derin bir ekonomik krizin
pençesinde k›vran›yordu. Resmi çevreler o
günden bugüne sald›r› sonras› geliflmelerin
ekonomik ve mali krizi a¤›rlaflt›ran bir rol
oynad›¤›n› söyleyegeldiler. Krizi izleyen
dönemde ve flu yak›n günlere kadar
borsan›n uzun süre dibe vurmas› ve dünya
çap›nda de¤er kaybeden dolar›n neredeyse
bir tek Türkiye’de t›rman›fl›n› sürdürmesi,
bu iddian›n do¤rulu¤una kan›t say›labilir.

Fakat buna ra¤men Türk burjuvazisi
“terörizme karfl› savafl” ad› alt›nda estirilen
gerici cereyan› büyük bir sevinçle karfl›lad›
ve bunu kendisi için yeni bir imkan sayd›.
Düzen propagandas›n›n koro halinde
kulland›¤› söyleme göre, geliflmeler Türk
burjuvazisinin teröre karfl› uzun y›llard›r
vermekte oldu¤u mücadelenin hakl›l›¤›n›
kan›tlam›flt›. Öte yandan, emperyalist
koalisyonun “uluslararas› teröre karfl›”
açt›¤› savafl çerçevesinde Türkiye’nin
“stratejik de¤eri”ni artt›rm›flt›. Bu iki
tespitten iki de sonuç ç›k›yordu. ‹çerde
bask› ve terör rejimi güçlendirilerek
sürdürülecek, d›flarda ise Türkiye’nin
“stratejik de¤eri” ABD emperyalizmine en
uygun koflullarda pazarlanacakt›.

Emperyalist merkezler, özellikle de
Amerikan resmi politikas›, ba¤›ml›
ülkelerdeki bask› ve terör uygulamalar›n›
elefltirmek bir yana, desteklemek ve dahas›
cesaretlendirmek gerekti¤ini aç›kça ilan
etmifl bulundu¤u için, ilk pratik sonuç için
koflullar uygun, yol aç›k demekti. Bundan
böyle “insan haklar›” ad›na d›fltan gelen
tümüyle demagojik ve etkisiz elefltirilerin
anlams›z yükü de art›k kalkm›fl oluyordu.

11 Eylül’ü izleyen geliflmelerin Türk
burjuvazisi için as›l etkileri ise kendini d›fl
politika alan›nda gösterdi. A¤›r bir
ekonomik kriz içinde debelenen, a¤›r bir
borç yükü alt›nda bunalan, bunlar›n
faturas›n› kendi emekçilerine sonu



gelmeyen sosyal y›k›m sald›r›lar›yla
ödettiren Türk burjuvazisi, bu alanda
kendisini bir parça solukland›racak deste¤i
elde edebilmek için, o günden bugüne
gerçek mahiyeti hep halktan gizlenen kirli
pazarl›klar içerisinde oldu. Pazararlanan ise
“Türkiye’nin stratejik konumu” ve “teröre
karfl› mücadelede deneyim sahibi” ordunun
savafl gücüydü. Demek oluyor ki,
Türkiye’nin ABD emperyalizminin
Ortado¤u ve iç Asya’daki ç›kar ve
amaçlar›na yeni bir düzeyde hizmet
kapasitesiydi. Bunu, uygun bir fiyat
karfl›l›¤› olarak Türkiye’nin ABD
emperyalizminin savafl arabas›na koflulmas›
ve Türk ordusunun ABD ç›karlar›
do¤rultusunda bir bölgesel müdahale gücü
olarak kullan›lmas› olarak da formüle
edebiliriz. Ülkeyi krizden ç›karmak ad›na
sat›fla ç›karmad›k fley b›rakmayanlar›n sat›fl
masas›nda flimdi art›k bunlar var.

ABD’nin savafl arabas›na ba¤lanarak

aranan ç›k›fl

Bu, gönüllü bir tercihten ya da
macerac› bir hevesten öteye, iflas halindeki
düzenin mevcut durumdan bir ç›k›fl aray›fl›
olarak da anlafl›labilir. Dahas›, tam da bu
iflas durumunun kendisi, Türk burjuvazisi
ad›na ülkeyi yönetenleri ABD
emperyalizmi karfl›s›nda herhangi bir
manevra yapmak olana¤›ndan da yoksun
b›rakm›fl bulunmaktad›r. Emperyalizme çok
yönlü kölece ba¤›ml›l›k, a¤›r ekonomik-
mali kriz ve ödenmesi giderek zorlaflan
a¤›r borç yükü, Türkiye’yi yönetenleri
çoktand›r ABD emperyalizmine uysal
uflaklar› durumuna düflürmüfl
bulunmaktad›r. Bunun ibret verici yeni
örneklerini 11 Eylül sald›r›lar›ndan beri
izliyoruz. O günden bugüne ‹MF ve
Dünya Bankas›’yla tüm iliflkiler, en kaba
ve onur k›r›c› bir biçimde ABD
emperyalizminin bölge halklar›na karfl›
bafllatt›¤› savafla Türkiye’nin katk›lar›na
endekslenmifl durumda.

Bu do¤rultuda sürdürülen gizli ve kirli
pazarl›klar›n sonuçlar› bugün ortadad›r.

Türk burjuvazisi, bir tek asker göndermek
d›fl›nda, bafllang›çtan itibaren Afganistan’a
karfl› bafllat›lan emperyalist savafla her
türlü deste¤i verdi. Türkiye topraklar›
boydan boya emperyalist savafl için bir
sald›r› üssü olarak tahsis edildi. Bunlar
bile yetmeyince, bu kez Afganistan’a asker
göndermek karar› al›nd›. Bunun
Afganistan’a karfl› “resmen savafla girmek”
demek oldu¤unu ise sermaye medyas› dile
getirdi. Tüm bu davran›fl çizgisi Türk
burjuvazisinin, onun s›n›f egemenli¤inin
ifadesi ve s›n›f ç›karlar›n›n bekçisi Türk
devletinin, bölge halklar›na karfl›
emperyalizmin hizmetinde oldu¤unu bir
kez daha tescil etti. Bir kez daha diyoruz;
zira bu onun zaten çok iyi bilinen utanç
verici tarihsel konum ve misyonuydu.

Bu konum ve misyonun bölge halklar›
için oldu¤u kadar Türkiye iflçi s›n›f› ve
emekçileri için de y›k›c› sonuçlar›n›n as›l
bundan sonra ortaya ç›kaca¤›n› gösteren
ciddi geliflmeler var gündemde. ABD
emperyalizmi Türkiye üzerine, onu
“uluslararas› bar›fl gücü” ad› alt›nda
Afganistan’daki ç›karlar›n›n bekçisi olarak
kullanmaktan öteye hesaplar yap›yor. As›l
hesap ve haz›rl›k, Irak’a karfl› gündeme
getirilecek emperyalist savafl üzerinedir.

Bu konu Beyaz Saray ve Pentagon’un
yar› resmi sözcüsü durumundaki Amerikan
bas›n organlar›nda 11 Eylül’den beri
sürekli ifllenip duruluyordu. Son haftalarda
bu konudaki niyet ve hesaplar kamuoyu
önünde çok daha aç›k bir biçimde formüle
edilmeye baflland›. ABD politikas›na yön
verenler aç›k aç›k Irak’a karfl› bafllat›lacak
bir savaflta Türkiye’nin bir sald›r› üssü ve
savafl kuvveti olarak kullan›lmas›
gerekti¤ini söylüyorlar. Türkiye’nin Kürt
sorununa dayal› kayg›larla bu konuda
gösterdi¤i isteksizli¤in ise uygun bir fiyat
ödenmesi ve baz› güvenceler sa¤lanmas›
kofluluyla afl›labilece¤ini de sözlerine
ekliyorlar.

Art›k aç›kça görülüyor ki, ABD
emperyalizmi, Afganistan’a karfl› yürüttü¤ü
savaflta Pakistan’a oynatt›¤› rolün bir
benzerini Irak’a karfl› bafllataca¤›
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emperyalist savaflta Türkiye’ye oynatmak
istiyor. fiu farkla ki, Pakistan Amerikan
sald›r›s› için yaln›zca bir üs görevi
görmüfl, fakat Pakistan ordusu Afganistan’a
karfl› yürütülen savafla do¤rudan
kat›lmam›flt›. Oysa ABD Irak’a karfl›
yürütülecek savaflta Türk ordusunun bizzat
yer almas›n› da istiyor. Bu do¤rultuda
ekonomik ve mali bask›yla rüflveti içiçe
kullanman›n yan›s›ra, Güney Kürdistan’›n
ilhak›ndan Mesul ve Kerkük petrollerinden
paya kadar bir dizi özendirici sat›n alma
arac›na baflvuruyor.

Geliflmeler bunda mesafe de al›nd›¤›n›
göstermektedir. ‹MF’nin yeni dayatmalar
eflli¤inde 10 milyar dolarl›k yeni borca
iliflkin karar› ile Türkiye’yi yönetenlerin
Irak konusunda ABD’nin istekleri lehine
yumuflayan söylemi ayn› günlere denk
geldi, birbirini izledi. Amerikan d›fliflleri
bakan›n›n Türkiye ziyareti, muhtemeldir ki
perde arkas›ndaki kirli pazarl›klara daha
kesin ve somut bir biçim verecektir.

Afganistan’›n ard›ndan Irak’a karfl›
bafllat›lacak emperyalist savafla destek ve
do¤rudan kat›l›m Türk burjuvazisinin ve
devletinin bölge halklar›na ve Türkiye
halk›na yeni bir ihaneti anlam›na gelecektir.
Bunun Türkiye’nin kendi komflular›yla ve
bir bütün olarak Arap dünyas›yla iliflkilerde
yarataca¤› a¤›r siyasal sonuçlar bir yana.
Afganistan’dan farkl› olarak Irak’a karfl› bir
savafl, Türkiye’nin iç siyasal yaflam›nda da
bugünkünden çok daha a¤›r sonuçlara
yolaçacakt›r. Burjuvazi savafl durumunu,
her türlü hak arama mücadelesini
yasaklaman›n, mevcut tüm demokratik hak
ve özgürlükleri bo¤man›n, devrimci
hareketi ezmenin bir olana¤› olarak
kullanmak yoluna gidecektir. Ve böylece
elde edilecek ortamda, krizden ç›k›fl için
halk kitlelerine daha a¤›r ekonomik ve
sosyal faturalar ödetmek kolaylaflacakt›r.
Devletin zirvelerinde bunun da hesab›
yap›l›yor olmal›d›r. Krizin derinli¤i ve ‹MF
ile yeni üç y›ll›k anlaflma dönemi
düflünülürse, iflbirlikçi Türk burjuvazisinin
bu tür bir ortama gerçekten ihtiyac› var.
Baflka nedenlerin yan›s›ra bizzat bu

ihtiyac›n kendisi de iflbirlikçi iktidar› ABD
emperyalizminin yede¤inde yeni savafl
maceralar›na sürükleyebilir, bu ciddi bir
ihtimaldir.

Irak’a karfl› aç›lacak bir emperyalist
savafl›n sonuçlar›na ve bunun ortaya
ç›kard›¤› a¤›r görevlere bu toplam tablo
üzerinden bakmak gerekir. Bölge halklar›na
karfl› enternasyonalist devrimci görevlerin
yan›s›ra, iç s›n›f mücadelesi cephesinde de
zorlu görevlerle yüzyüze kalaca¤›m›z
anlam›na gelir bu.

Burjuva siyaseti çöküntü halinde

Bunal›m co¤rafyas›n›n merkezinde
bulunan Türkiye kendi de a¤›r bir
bunal›m›n pençesinde k›vranan bir ülke
durumundad›r. Ekonomideki çöküntü ülkeyi
ve emekçileri günden güne a¤›rlaflan bir
periflanl›¤›n girdab›na sürüklemifltir. ‹MF
reçeteleri birbirini izlemekte, bu reçetelerle
ülkeye ve halk kitlelerine a¤›r faturalar
ödettirildi¤i halde, ekonomi düzelmek bir
yana gitgide daha da kötüleflmektedir.

Yeni ‹MF reçetelerinin ilki gündeme
getirildi¤inden bu yana aradan iki tam y›l
geçti. Bugün tüm göstergeler durumun iki
y›l öncesiyle k›yaslanamayacak ölçüde
kötüleflti¤ini somut olarak ortaya
koymaktad›r. Borç köleli¤inin a¤›rlaflmas›,
ülkenin fakirleflmesi, sinai ve ticari
iflaslar, iflsizli¤in ve yoksullu¤un
katmerleflmesi, köylü ve küçük-burjuva ara
katmanlar›n kitlesel iflas›, sosyal haklar›n
gasp›, ülke kaynaklar›n›n ve birikmifl
zenginliklerin emperyalist ve yerli
tefecilere peflkefl çekilmesi, ülke paras›n›n
pula dönmesi, bu göstergelerden yaln›zca
baz›lar›d›r.

Bir de iflçileri ve emekçileri periflan
eden yüksek enflasyon sorunu var. ‹MF
reçeteleri iki y›l önce neredeyse yaln›zca
enflasyonu düflürmek iddias›yla gündeme
getirilmiflti. Uygulanan program›n temel
hedef böyle tan›mlanm›fl, emekçilerden
bunun için fedekarl›k istenmiflti. Oysa bu
hedef çoktan çökmüfltür ve bugün art›k bir
yana b›rak›lm›flt›r. fiu an resmi enflasyon
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yüzde 85 olarak aç›klan›yor; gerçek
enflasyonun yüzde yüzün üzerinde
oldu¤unu ise herkes biliyor. Ücretlerin ve
maafllar›n sürekli düflürüldü¤ü ve sosyal
haklar›n sistematik bir biçimde
gaspedildi¤i bir ortamla birlikte
düflünüldü¤ünde, bu düzeyde bir
enflasyonun ne türden bir sosyal y›k›m
demek oldu¤u kendili¤inden anlafl›l›r.

Bugün halk kitleleri a¤›r bir periflanl›k
içerisindedir. Ne krize ne de halk
kitlelerinin bu periflanl›¤›na, düzen siyaseti
herhangi bir ç›k›fl yolu sunamamaktad›r.
Bu burjuva siyasetinin çöküntüsü demektir.
Halk kitlelerinin parlamentoya,
politikac›lara ve burjuva partilerine
herhangi bir inanc› kalmam›flt›r. Burjuva
siyasetinden h›zl› bir kopufl sürecindeki
iflçiler ve emekçiler yeni aray›fllar
içerisindedir. Son dönemlerde CHP’nin
bizzat sermaye çevreleri ve bas›n›
taraf›ndan yeniden parlat›lmaya çal›fl›lmas›,
bu aray›fllar› sahte sol bir alternatifle
bloke etmek hesab›n›n bir yans›mas›d›r.
Fakat bu çabalar da umulan sonuçlar›
veremeyecektir. CHP’nin öteki partilerden
farkl› ne bir çözümü, ne de mevcut derin
kriz ve savafl ortam›nda halk kitleleri
lehine onlardan farkl› bir pratik tutumu
sözkonusudur. Emekçi kitlelerin
hoflnutsuzlu¤unu derinlefltirmemek
kayg›s›yla sosyal demagojiye baflvurmaktan
bile özenle kaç›nmaktad›r. Yak›n geçmiflte
Demirel ve Çiller koalisyonlar› döneminde
bu partinin neler yapt›¤› ise kolay
unutulacak türden de¤ildir.

Bir de parlamenter avanakl›kla sözde
ülkenin ve emekçilerin sorunlar›na çözüm
bulmak iddias›ndaki reformist sol var.
Resmi düzen siyasetinin çöküntüsünün
yaratt›¤› bofllukta ve devrimci alternatifin
zay›fl›¤› koflullar›nda, reformist sol kendi
reçeteleriyle sahnede boy göstermektedir.
ÖDP, EMEP ve S‹P türünden iktidars›z ya
da ciddiyetsiz örnekleri bir yana b›rakal›m.
fiu s›ralar öne ç›kan iki örnek var
karfl›m›zda.

Bunlardan ilki Perinçekçi partidir. Bu
partinin durumdan ç›k›fl reçetesi, kendi

ifadesiyle, “milli ekonomimizi” ve “milli
devletimizi” kurtarma hedefine yöneliktir.
Bu iflas halindeki kurulu düzeni islah
etmek iddias› ve program› demektir. Yani
kurtar›lmak istenen gerçekte bataktaki
düzenin kendisidir. Emekçilerin ve ülkenin
gerçek kurtuluflu u¤runa mücadele, kurulu
düzenin temelini oluflturan kapitalist
ekonomiyi ve çat›s›n› oluflturan burjuva
devleti y›kma devrimci program›na
dayanmay› gerektirir. Perinçekçi parti ise,
“milli” yaftas› takt›¤› bu temeli ve çat›y›
islah edip kurtarmak peflindedir. Bu onun
burjuva milliyetçi düzen partisi konumuna
uygun düflen bir kayg› ve hedeftir.

Öteki örnek, teslimiyetçi Kürt cephesi,
yani PKK-HADEP çizgisidir. Baz› ulusal
hak k›r›nt›lar› ile resmi siyaset sahnesine
resmen kabul edilifl karfl›l›¤›nda, Kürt
halk›n›n devrimci birikimini kurulu düzene
peflkefl çekme çizgisidir bu. Bu çizginin
çözüm reçetesi ise içeriksiz bir bofl söz
kal›b› haline gelmifl olan “demokratik
cumhuriyet”tir. Dünya ölçüsünde ve
Türkiye’de iflas halindeki kapitalist düzen,
içerde bask› ve terör, d›flarda sald›rganl›k
ve savaflla açmazlar›na çözüm ararken,
onun karfl›s›na sözde “demokratik
cumhuriyet” gibi bir çözüm alternatifiyle
ç›kmak, bugünün gerçekleri karfl›s›nda
papazca vaazlara sapmak ve gülünç
duruma düflmekten baflka bir fley de¤ildir.
PKK-HADEP çizgisine yön verenlerin
bunun fark›nda olmad›klar› söylenemez.
Ama as›l amaç, Kürt halk kitlelerini
hayallerle oyalamak ve bu arada Türk
burjuvazini güven vermektir. Önerilen
sözde çözüm reçetesinin biricik gerçek
ifllevi budur. Ama ulusal ve uluslararas›
geliflmelerin kat› gerçekli¤i karfl›s›nda bu
aldatmacan›n çöküflü uzun sürmeyecektir..

Özetle, düzen siyasetinin mevcut
durumdan bir siyasal ç›k›fl alternatifi
yoktur. Bundan dolay›d›r ki, çözümü bir
yandan bask› ve teröre baflvurarak korku
ve y›lg›nl›¤› hakim k›lmakta; öte yandan
ise propaganda ve iletiflim ayg›tlar›n› etkili
bir biçimde kullanarak emekçi kitleleri
ideolojik olarak sersemletmekte ve kültürel
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aç›dan
dejenere
etmekte
bulmaktad›r.
Yaz›l› ve
görsel
medyadaki
afl›r› kokuflma
ve
baya¤›laflma
bu çerçevede
bilinçli bir
politik
tutumun yans›mas› olarak da ele
al›nmal›d›r. Bunlara sendika bürokrasinin
iflçi hareketini felç eden ve umutsuzlu¤a
sürükleyen hain rolü ile burjuva gericili¤i
için her dönemin de¤iflmez silahlar› olarak
kalan dinsel gericili¤i ve floven
milliyetçili¤i eklemek gerekir. (fiu s›ralar
K›br›s ve Musul-Kerkük üzerinden
yürütülen propaganda ve yarat›lmaya
çal›fl›lan milliyetçi histeri, bu sonuncuya
güncel örnekler olarak verilebilir.)

Ç›k›fl yolu devrimdir; görev

devrime haz›rlanmakt›r

Ekonomiyi bat›ran, ülkeyi borç köleli¤i
içinde soluksuz b›rakan, iflçi s›n›f› ve
emekçileri sosyal y›k›ma, açl›¤a, iflsizli¤e
ve periflanl›¤a mahkum eden, köylülü¤ü
y›k›ma u¤ratan, ülkeyi bölge halklar›na
karfl› emperyalizmin sald›r› üssü haline
getiren bir burjuva s›n›f egemenli¤i
gerçe¤i ile yüzyüzeyiz. ‹flbirlikçi Türk
burjuvazisi içte sosyal y›k›m›
a¤›rlaflt›rarak, bunu baflarabilmek içinse
bask› ve terörü yo¤unlaflt›rarak; d›flta ise
ABD’nin hizmetinde savafl maceralar›na
giriflerek, durumdan bir ç›k›fl yolu bulmak
çabas› içerisindedir. ‹çerde kendi halk›na
karfl› savafl, d›flarda komflu halklara karfl›
savafl, iflas etmifl düzenlerin tarihsel
davran›fl çizgisidir. Bu yolla ç›k›fl
aray›fllar›n›n sonuç vermedi¤i durumlar ise,
çöküflü h›zland›ran ve devrimci ç›k›fl
yolunu haz›rlayan sonuçlara yolaçm›fllard›r.
Bu tarihin temel önemde bir dersidir.

Görev, emekçi halk hareketinin öncü sürükleyici gücü
ve birlefltirici ekseni olma yetene¤ine sahip biricik

s›n›f›, iflçi s›n›f›n› etkilemek, örgütlemek ve mücadeleye
yönlendirebilmektir. Bunun için, sosyal y›k›m

sald›r›lar›ndan emperyalist savafl maceras›na kadar tüm
güncel geliflmelerden en iyi biçimde yararlanabilmektir.

Görev, iflçi s›n›f›n› ve onun en yak›n müttefiki yar›-
proleter emekçi katmanlar› etkilemeyi ve kazanmay›

kolaylaflt›racak araç ve yöntemleri devrimci bir
yarat›c›l›kla bulmak ve pratikte en etkin bir biçimde

kullanabilmektir.

Dönemin
omuzlar›m›za
yükledi¤i
devrimci
görevlere bu
tarihsel
perspektif
içerisinde ve
devrimci bir
iyimserlikle
yaklaflmal›,
fakat güncel
planda

bunlar›n son derece zorlu ve a¤›r görevler
oldu¤unu da gözönünde bulundurmal›y›z.
Durumdan k›sa vadeli ç›k›fl için sihirli
devrimci reçete yok elimizde. Durumdan
biricik gerçek ç›k›fl, partinin devrimci
program›nda en net ve özlü bir biçimde
ortaya konulmufltur.

Güncel görev, bu stratejik ç›k›fl yoluna
ulaflabilmek için güncel devrimci görevleri
büyük bir cesaret ve inisiyatifle
üstlenebilmektir. Görev, emekçi halk
hareketinin öncü sürükleyici gücü ve
birlefltirici ekseni olma yetene¤ine sahip
biricik s›n›f›, iflçi s›n›f›n› etkilemek,
örgütlemek ve mücadeleye
yönlendirebilmektir. Bunun için, sosyal
y›k›m sald›r›lar›ndan emperyalist savafl
maceras›na kadar tüm güncel geliflmelerden
en iyi biçimde yararlanabilmektir. Görev,
iflçi s›n›f›n› ve onun en yak›n müttefiki
yar›-proleter emekçi katmanlar› etkilemeyi
ve kazanmay› kolaylaflt›racak araç ve
yöntemleri devrimci bir yarat›c›l›kla
bulmak ve pratikte en etkin bir biçimde
kullanabilmektir. Görev, iflçi s›n›f›na ve
emekçilere umut afl›layan ve güven veren
bir politik durufl ve pratik çaba içerisinde
olabilmektir.

Güncel görev, ülkeyi ve halk› y›k›ma
sürükleyen iflbirlikçi burjuvazinin s›n›f
egemenli¤ine ve onun gerisindeki
emperyalizme karfl›, iflçi s›n›f›n›n devrimci
iktidar›na haz›rlanmakt›r. Mevcut
durumdan bunun d›fl›nda herhangi bir ç›k›fl
yolu yoktur.

EK‹M
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fianl› Ölüm Orucu Direnifli 2. y›l›nda...

Zafer direnen devrimci
tutsaklar›n olacak!

Direnerek, a¤›r bedeller ödenerek

kazan›lan siyasal baflar›

20 Ekim 2000 tarihinde TK‹P, DHKP ve
TKP(ML) davalar›ndan komünist ve devrimci
tutsaklar›n bafllatt›¤› Ölüm Orucu Direnifli
birinci y›l›n› geride b›rakt›. Dünyada bir
benzeri daha görülmeyen bu en uzun ve
görkemli Ölüm Orucu Direnifli’nde flimdiye
kadar 73 flehit verildi, onlarca direniflçi sakat
kald›. Stratejik sald›r›s›n› bofla ç›karmaya
dönük bu destans› devrimci direnifli k›rmak
için binlerce iflkenceci katille bir katliam
gerçeklefltirmesine ve olmad›k yöntemleri
denemesine ra¤men, katliamc› devlet amac›na
ulaflamad›. Hücre koflullar›nda sürdürdü¤ü
bask›, terör ve tecrit de devrimci tutsaklar›n
direniflini k›ramad›. Çeflitli aflamalardan geçen
direnifl, karfl›lafl›lan engellere ve ortaya ç›kan
güçlüklere ra¤men gücünü dosta ve düflmana
kabul ettirdi.

D›flar›da direnifli desteklemek için
düzenlenen eylemlere bu bir y›l boyunca
ac›mas›zca sald›rd› faflist devlet. Binlerce
insan gözalt›na al›nd›, polis devletinin vahfli
sald›r›lar›na maruz kald›. Direnifli destekleyen
demokratik kurumlar bas›ld›. Sermaye
medyas› direnifli çarp›tmaya ve karalamaya
dönük kesintisiz bir kampanya yürütürken,
bir süre sonra direniflle ilgili haber ve
yorumlara sansür getirildi. Direniflçilerle
beraber aileler üzerindeki bask›lar, tehditler
art›r›ld›. Direnifle bir noktaya kadar flu ya da
bu ölçüde destek sunan reformist partiler,
t›rmand›r›lan devlet terörü ile karfl›laflt›klar›
daha ilk aflamada meydanlar› terkettiler.
Devrimci tutsaklar› yaln›z b›rakmakla
kalmay›p, her biri direnifl karfl›s›nda sa¤a
savruldular.

Sonuçta, devletin direnifli toplumdan
tecrit etme giriflimleri ve destek güçlerin
zay›flamas› da bir sonuç vermedi. A¤›r
bedeller ödenmesine, uzun bir süredir d›fl
desteklerini yitirmesine ve hala da binbir
bask›yla karfl›laflmas›na ra¤men direniflin
sürüyor olmas›, devrimci kararl›l›¤›n ve
iradenin, kazanmaya olan inanc›n bir ifadesi
ve aç›k bir göstergesidir. Ölümüne direniflin
siyasal anlam› ve gücü de burada sakl›d›r.
Devletin fliddet, bask›, katliam ve tecrit
yoluyla teslim alma, örgütsüzlefltirme, yani
devrimci iradeyi ezme sald›r›s›na karfl› ortaya
konulan direnifl, boyun e¤memenin bir
manifestosu olarak daha flimdiden mücadele
tarihinde flanl› bir sayfa açm›flt›r. fiöyle ya
da böyle sonuçlanacak olmas›, önemli
olmakla birlikte, bu gerçe¤i
de¤ifltirmeyecektir.

Önemli olan stratejik bir sald›r›y›
gö¤üslemek üzere mücadele kararl›l›¤›
göstermek, devrimci iddian›n pratikte hakk›n›
vermektir. ‹lk ve kritik önemdeki bir fiili
çat›flmada siyasal cüreti elden b›rakmamakt›r.
Direnifl fazlas›yla bu niteli¤i ortaya
koymufltur. Devletin katliamlara ve teröre
dayal› tasfiye giriflimine ölümüne bir
kararl›l›kla sürdürülen bir direniflle “hay›r”
denilmifltir. Bu anlam›yla teslimiyete ve
tasfiyecili¤e dayal› hesaplar bozulmufltur.
Böylece, sermaye devletinin hücre
politikas›yla hayata geçirmek istedi¤i stratejik
sald›r›, ortaya konulan görkemli bir direniflle
baflar›s›z k›l›nmaya ve eninde sonunda
yenilmeye mahkum edilmifltir.

Devletin binbir yol ve yöntemle, vahflet
örne¤i katliamlarla t›rmand›rd›¤› sald›r›lara
karfl› al›nmas› gereken politik ve pratik
militan tutum ortaya konduktan sonra,

Kas›m  2001  EK‹M  11



gerisini getirme, onu somut kazan›mlarla ve
gerçek bir zaferle taçland›rma sorunu bu
temel tutum üzerinden görece daha rahat bir
imkan demektir. Kuflkusuz bu imkan hakk›yla
de¤erlendirilebildi¤i ölçüde sonuca
ulafl›lacakt›r. Uzun bir süredir devam eden
direniflin en büyük sorunu da budur.

Yeniden dönmek üzere bir parantez aç›p
hemen belirtelim ki, al›nan bu tutuma ve
ödenen bedellere ra¤men sonuca gidilemiyor,
yaflan›lan kilitlenme aç›lam›yorsa, bu
bütünüyle direniflin sundu¤u imkanlar›n
hakk›yla de¤erlendirilememesi, ona haketti¤i
siyasal, toplumsal deste¤in örgütlenememesi,
direniflin ve sorunun iflçi ve emekçilere
yeterince maledilememesi sorunudur.
Birilerinin iddia etti¤i gibi, as›l güçlük
devletin kararl›l›¤›n› ve gücünü aflacak güçten
ve imkanlardan tümden yoksun olmak sorunu
de¤il. Zira ayn› güç ve ayn› kararl›l›kla
bütün imkanlar›n› seferber eden katliamc›
zalim devlet, devrimci tutsaklar› fiilen
hücrelere kapatmas›na ve estirdi¤i terörle
toplumu susturmas›na ra¤men, hücreleri,
tecrit koflullar›n› kabul ettirememifl, direnifli
k›rmay› baflaramam›flt›r. Devletin gücünü
abartan bu tür yaklafl›mlar›n vard›¤› ve
varaca¤› yer, güya ak›ll›ca davran›p eldeki
kazan›mlar› korumak ad›na devrimci
misyondan ve iddiadan uzaklaflmak ve
giderek bu temel de¤erleri kaybederek
tümden savrulmakt›r. Kap›ya dayanm›fl
sald›r›lar›n yenilgi ruh haliyle bezenmifl bu
türden sözde ak›ll› politikalarla
gö¤üslenebildi¤i görülmemifltir.

Devrimci öngörüye dayal›

cüretli bir ç›k›fl

20 Ekim ç›k›fl›, politik planda sermaye
devletinin zindanlara dönük tasfiye amaçl›
sald›r›s›na karfl› al›nmas› gereken devrimci
tutumun bir örne¤i ve devrimci öngörünün
bir do¤rulanmas› olmufltur. Sonraki bütün
geliflmeler bu ç›k›fl›n gereklili¤ini ve
anlam›n› daha da kuvvetlendirmifltir. Bunu
görmek için, Ölüm Orucu Direnifli’ni 19
Aral›k kanl› operasyonuna bir gerekçe olarak
göstermeye çal›flan devletin içine düfltü¤ü

açmaza, baflvurmak zorunda kald›¤› yalanlara
ve sürecin somut geliflimine bakmak
yeterlidir.

Sermayenin faflist devleti, kapsaml› bir
fiili sald›r›n›n yaklaflmakta oldu¤unu ve
önden karfl›lanmas› gerekti¤ini isabetle tespit
eden ve bu amaçla direnifli bafllatan komünist
ve devrimci tutsaklar›n bu refleksi karfl›s›nda
bir süre bocalam›fl, bir dizi manevra yapmak
ihtiyac› hissetmifl ve yapt›¤› haz›rl›klar›n
bofla gitmemesi için hiçbir inand›r›c›l›¤›
olmad›¤›n› bile bile “hayata dönüfl” ad›yla
öteden beri planlad›¤› kanl› sald›r›s›na bir
katliamla bafllam›fl, 28 devrimci tutsa¤›
katletmifltir. Katliamdan birkaç gün öncesine
kadar “mutabakat sa¤lanmadan F tipi
cezaevlerini açmayaca¤›z” yalan›yla zaman
kazanmaya çal›flan katil devlet, 19 Aral›k
katliam› sonras› yetkili a¤›zlardan bu kez
“bir y›ld›r haz›rl›k yap›yorduk” aç›klamas›
yaparak, uzun bir süredir ne tür bir kanl›
hesap peflinde oldu¤unu göstermifltir.
Arabuluculuk yapan heyetin, henüz
zindanlarda katliamlar›n sürdü¤ü bir aflamada
devlet taraf›ndan bu kanl› hesap için
kullan›ld›klar›n› aç›klamas›, onlar›n tafl›d›¤›
kanl› maskeyi daha ilk günden düflürmüfltür.
Bunlar, 20 Ekim’de direnifli bafllatan
komünist ve devrimci tutsaklar›n kayg›lar›nda
ne denli hakl›, direnifli öne almakta ne kadar
isabetli davrand›klar›n›n da bir baflka yönden
do¤rulanmas› demektir.

Hücre sald›r›s›nda as›l amac› devrimci

tutsaklar›n iradesini k›rmak, siyasal

teslimiyeti dayatmakt›r

Faflist sermaye devleti hücre sald›r›s›n›
fiili olarak hayata geçirmek üzere 19 Aral›k
benzeri bir kanl› operasyon için bir y›ll›k bir
pratik haz›rl›ktan bahsediyor. Oysa hücre
sald›r›s›na dönük haz›rl›klar çok daha
öncesine, 1991’de ç›kar›lan Terörle Mücadele
Yasas›’n›n 16. maddesine dayan›yor. O
dönemde en güçlü aya¤›n› yükselen Kürt
ulusal kurtulufl hareketinin oluflturdu¤u
devrimci mücadelenin önünü terör ve
katliamlarla kesmeye çal›flan sermaye
devletinin baflvurdu¤u çarelerden biri de 12
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Eylül faflist yasalar›n› daha da a¤›rlaflt›rmak
oldu. Siyasi suçlara yönelik cezalar
art›r›l›rken, di¤er taraftan da bunun bir
parças› olarak infaz yasalar› a¤›rlaflt›r›ld›.
Hücrelerin hukuki dayana¤› böylece
haz›rlanm›fl oldu.

Sonraki y›llarda bunu hayata geçirecek
siyasal ve fiziki altyap› haz›rl›klar›na h›z
verildi. Bir taraftan katliamlarla, bask› ve
iflkencelerle devrimci tutsaklar sindirilmeye
çal›fl›l›rken, di¤er taraftan çeflitli giriflimlerle
hücre dayatmas› dönem dönem gündeme
sokuldu. 1996 May›s›’nda bu amaçla
genelgeler ç›kar›ld›. Eskiflehir tabutlu¤u fiilen
hayata geçirilmeye çal›fl›ld›. O gün bu
sald›r›ya verilen tok ve birleflik yan›t, bu
giriflimi geçici olarak geri çekilmek zorunda
b›rakt›. O günlerde bu baflar›da rol oynayan
üç temel etkenden bahsedilebilir. Birincisi,
sermaye iktidar›n›n yaflad›¤› siyasal
istikrars›zl›k. ‹kincisi, merkezinde iflçi ve
emekçilerin bulundu¤u toplumsal muhalefetin
yayg›nl›¤› ve Kürt ulusal kurtulufl
mücadelesi. Üçüncüsü, düzenin hücre sald›r›s›
için henüz yeterli bir fiziki altyap›
haz›rl›¤›n›n bulunmamas›.

Bunlardan en köklü olan› kuflkusuz düzen
cephesinden yaflanan siyasal istikrars›zl›¤›n
yaratt›¤› güçlüklerdi. Sermaye iktidar› 12
Eylül faflist darbesine ra¤men ekonomik-
siyasal istikrars›zl›¤› aflamad›. Bu nedenle
emperyalistlerin bütün zorlamalar›na ra¤men
haz›rlanan programlar›n uygulanmas›na h›z
verilemiyordu. Yaln›zca hücre sald›r›s›nda
de¤il, iflçi ve emekçiler için y›k›m demek
olan iktisadi sald›r›larda da (özellefltirmeler,
emperyalist talan› kolaylaflt›ran yasalar›n
ç›kar›lmas› vb.) siyasal istikrars›zl›k ciddi bir
engel oluflturuyordu.Tüm sald›r›lar› hayata
geçirmenin ilk koflulu buydu.

28 fiubat ‘97 darbesi ve devletin daha
kapsaml› sald›r›lar için tahkimat› bu ihtiyac›
ürünüdür. Buradan al›nan mesafe ile sermaye
iktidar› di¤er meselelerin üstüne gitmek üzere
bir dizi bafll›k alt›nda sistematik bir sald›r›
bafllatt›. Gericilikle mücadele ad› alt›nda
dinsel gerici güçler terbiye edilirken,
toplumsal muhalefetin bir kesimi yedeklendi.
Çeteleflen devlet gerçekli¤inin üstü sözde

temizlik operasyonlar›yla örtülmeye çal›fl›ld›.
A. Öcalan’›n yakalanmas› ile PKK, en
tepeden bafllayan bir tasfiyecili¤e
sürüklenerek denetim alt›na al›nd›. Bu süre
boyunca flovenizm hortlat›larak gerici faflist
partilerin güçlenmesi sa¤land›. Görüntüyü
kurtaracak bir hükümet kurulabildi, vb.

Sermaye devletine hücre sald›r›s›n› hayata
geçirmek üzere gündemine alma imkan›
tan›yan siyasal konjonktür k›saca böyle. Ve
bu konjonktürün en temel unsuru, Kürt ulusal
hareketinin önderli¤inden bafllayarak tasfiyeci
teslimiyetçi bir batakl›¤a sürüklenmesidir. Bir
taraftan sessiz sedas›z F tipi cezaevleri infla
edilirken, di¤er taraftan içerde ve zindan
d›fl›nda hedef daraltma f›rsat›n›
de¤erlendirmeye dönük bir dizi giriflimde
bulunuluyor, hücrelere fiili geçiflin yolu
düzlenmeye çal›fl›l›yordu. Ulucanlar
katliam›n› yerinde bir tespitle hücre
sald›r›s›na fiili geçiflin bir milad› olarak
tan›ml›yoruz. Hiçbir manevraya gerek
duymayan katillerin do¤rudan “teslim olun”
ça¤r›s›yla katliama bafllamalar› bile çok fley
anlat›yor. Ko¤ufl talebi için eylemlerini
sürdüren devrimci ve komünist tutsaklara,
katliam öncesinde, “Sincan’› sizin için
haz›rl›yoruz. Ko¤ufl için eyleme ne gerek
var” demeleri, bunun en dolays›z ifadesiydi.
PKK’nin hücre sald›r›s›na daha bafllang›c›nda
teslim olaca¤›n› ve gerçeklefltirilecek
katliamlara sessiz kalaca¤›n› Ulucanlar
direniflinde tescil eden katil devlet, art›k daha
emin ad›mlarla sald›r› haz›rl›klar›n›
t›rmand›rmaya bafllad›. Katliam›n daha kan›
kurumadan “üçlü protokol” ile daha kapsaml›
bir operasyonun hukuki çerçevesi çizildi ve
hücre uygulamas›n›n altyap›s› haz›rland›.
Arkas›ndan bask› ve yasaklar art›r›ld›, bir
dizi provokasyon girifliminde bulunuldu.
Burdur, Bergama ve Ayd›n cezaevlerinde
yaflananlar bunlardan yaln›zca en çok
bilinenleri. Bizzat devlet eliyle çete art›¤›
tetikçiler birbirlerine k›rd›r›larak, “devletin
cezaevlerine hakim olamad›¤›” temas› medya
destekli haberlerle gündemin merkezine
oturtuldu. Devrimci ve komünist tutsaklar›n
süreci kavray›p erken bir dönemde
bafllatt›klar› tart›flmalardan ve yapt›klar›
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haz›rl›klardan da haberli olan devlet, bir
taraftan da yalana ve manipülasyonlara dayal›
haber ve bilgilerle kendi çözümünün, yani F
tipi cezaevlerinin propagandas›na bafllad›.

Komünist ve devrimci tutsaklar›n

sald›r›lara haz›rl›k süreci

Komünistler o dönemde yapt›klar› bir
de¤erlendirmede, Ulucanlar direniflinin, her
iki kesim aç›s›ndan da mevzi çat›flmalar›
merkezi ve genel çat›flmalara ba¤layan
ihtiyac› ve kanal› aç›¤a ç›kar›p iyice
belirginlefltirdi¤ini, devletin hücre
politikas›n›n daha sert ve daha kapsaml› bir
çat›flmay› koflullad›¤›n› tespit ediyorlard›. Bu
tespiti yaln›zca zindan cephesindeki somut
geliflmelere de¤il, ayn› zamanda yeni
dönemdeki genel siyasal geliflmelerle ve
burjuvazinin milyonlarca iflçi ve emekçiye
karfl› uygulamak üzere h›z vermek zorunda
oldu¤u y›k›m program›yla yak›c› ba¤›
çerçevesindeki analizlerine dayand›r›yorlard›.
Sermaye iktidar›n›n amac›, hücre sald›r›s›nda
alaca¤› mesafe ve burada kazanaca¤› baflar›
ile, iflçi ve emekçilere dönük y›k›m
program›n› daha da boyutland›rmakt›. Giderek
büyüyen patlama dinamiklerinin kendi düzeni
için yarataca¤› tehlikenin önünü kesmek için
devrimci dinamikleri etkisizlefltirip güçten
düflürmeyi, süreci böyle karfl›lamay›
planl›yordu sermaye iktidar›. Bunun yolu da
devrimci ve komünist güçlerin sahip oldu¤u
siyasal ve örgütsel birikimi tahrip etmekti.

Komünistler bu nedenle, sald›r›lar› ve
süreci “içerisi-d›flar›s›” ayr›m›n› aflacak, talep
ve eylemlerde ortaklaflmay› güçlendirecek bir
perspektifle karfl›lamay› hedefleyen önerilerde
bulundular. Tek yanl› olarak “içeriye” ve
“d›flar›ya” dönük haz›rl›klara ve görevlere
yap›lan vurgular karfl›s›nda, stratejik bir
mücadele hatt›n›n ve eylem anlay›fl›n›n, buna
uygun taleplerin önemine iflaret ettiler.
Sald›r›lar bafllad›¤›nda gösterilecek tepkinin
yeterli olmayaca¤›na, süreci önden karfl›lamak
gerekti¤ine dikkat çektiler. Bu herfleyden
önce gelmekte olan hücre sald›r›s›na karfl›
pratik bir haz›rl›k içinde olmak, bu
cephedeki sorumluluklara ve görevlere vakit

geçirmeksizin sar›lmak, bir direnifl program›
ç›karmak ve giderek bunu örmek demekti.
Gelmekte olan sald›r›lara karfl› pratik bir
önemi olmayan, sald›r›lar› karfl›lamaya hizmet
etme gücünden yoksun önerilere ve sürecin
karfl›lanmas›n› bütünüyle zindanlar›n d›fl›nda
yürütülecek mücadeleye havale eden
ertelemeci e¤ilimlere karfl›, tart›flmalarla
geçen uzun bir sürenin ard›ndan art›k
yap›labilecek bir fleyin kalmad›¤› bir noktada,
di¤er iki devrimci yap› ile beraber sald›r›lar›
bofla ç›karmak için hareket geçmek
durumunda kald›lar.

Bugünden bak›ld›¤›nda, bu yönlü
haz›rl›¤›n ürünü olan 20 Ekim ç›k›fl›, 19
Aral›k kanl› operasyonuna ve hücrelerde
art›r›lan bask›lara ve kat› toplumsal
yal›t›lm›fll›¤a ra¤men, hücre karfl›t›
mücadeleyi bölüp zaafa u¤ratmak bir yana,
güçlendirmifl ve direniflçi çizgiyi hakim
k›lm›flt›r. Yalpalayan karars›z güçleri bu
direniflçi çizgi etraf›nda toparlam›flt›r.
Kuflkusuz, direniflin büyüyüp güçlenmesi ve
giderek sonuca ulaflmas› için bu kadarl›k bir
toparlanma yetmemifltir, yetmemektedir. 19
Aral›k öncesine kadar direniflin toplumda
kendili¤inden uyand›rd›¤› sempati ve
kazand›rd›¤›/harekete geçirdi¤i deste¤i bir
yana b›rak›rsak, sonras›nda d›flar›da ciddiye
al›nabilir kararl› ve ›srarl› bir çal›flman›n
konusu olamamas›, direniflin en büyük zaaf›
olarak ortaya ç›km›fl ve bugün de devam
etmektedir. Direniflin gücü ve kararl›l›¤›
devletin katliamlar›n›, hücre duvarlar›n›, zorla
müdahale ve flartl› sal›verme manevralar›n›
aflm›fl, fakat baflta iflçi ve emekçi kitleler
olmak üzere toplumun ezilen-sömürülen
kesimlerine ulaflamam›fl, onlara yeterince mal
edilememifltir. Direniflin bu zaaf› aflmas›,
bütünüyle d›flardaki devrimci güçlerin
çabas›n›n ürünü olabilirdi ancak.

Direniflin d›flar›da haketti¤i deste¤i
bulamamas›n›n temel nedeni, ne devlet
terörünün yaratt›¤› tahribat, ne kitlelerin
duyars›zl›¤› ne de tek bafl›na güç sorunudur.
Bu bafl›ndan itibaren politik bir sorumlulukla
davran›p davranamama, bu cüreti ve ›srar›
gösterip göstereme sorunuydu. Yani bir
önderlik sorunuydu ve hala da sorun bu
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noktada kilitlenmifl bulunuyor.

D›flar›da yerine getirilemeyen

görevler

Güçlü direnifle zay›f deste¤in arkas›nda,
herfleyden önce, politik bak›fl plan›ndaki
zaaflar belirleyici bir yer tutuyor. Bu,
kendisini ölümlere endekslemifl bir hareket
tarz› ve ruh hali biçiminde ve bafltan beri en
ileri kesimlerden bafllayarak ortaya ç›kan bir
zaaf olarak duruyor. Ölümlerle duyarl›l›¤›n
ve hareketlili¤in kendili¤inden yükselece¤i
beklentisine dayal› bu bak›fl, giderek
d›flar›daki ataletin ve pasifizmin de zemini
oldu. Denilebilir ki, devlet teröründen daha
tehlikeli ve daha etkili zaaflar›n kayna¤›d›r
bu.

‹çeride temel eylem biçimi olarak Ölüm
Orucu’nun belirlenmesi bir zorunluluk
sonucudur. Ölüm Orucu, kapsaml› ve a¤›r
sald›r›lar karfl›s›nda baflvurulan son
silahlardan biridir. ‹çerideki güçlerin
baflvurabilece¤i en merkezi ve en etkili
eylem biçimi olarak yerinde ve zaman›nda
baflvurulur, d›flar›da baflka eylem ve güçlerle
desteklenirse ço¤unlukla baflar›l› da olur. Bir
siyasal eylem olarak Ölüm Orucu, as›l
etkisini ve gücünü, siyasal taleplerinde ve bu
talepler için yürütülen eylem üzerinden
toplumda harekete geçirece¤i kesimlerin
eylemlili¤inde, onlar›n sundu¤u destekte
gösterir. Ço¤unlukla içerideki kararl› bir
direnifl d›flar›da anlaml› bir destekle
tamamland›¤›nda sermaye devleti s›k›fl›r ve
bir flekilde uzlaflma aray›fl›na girer.
Toplumsal hareketlili¤in yükseldi¤i bir
dönemde bu deste¤in ortaya ç›kmas› görece
kolayd›r (1996 Ölüm Orucu sürecinde oldu¤u
gibi.) Toplumsal hareketlili¤in zay›f,
toplumsal muhalefetin geri ve istikrars›z bir
düzeyde seyretti¤i koflullar ise, öncü ve
devrimci güçlere bu deste¤i örgütlemede daha
büyük bir sorumluluk yüklemektedir. ‹flte,
yaflad›¤›m›z bir y›ll›k direniflte en zay›f
halka, bu sorumlulu¤un gereklerinin tam
olarak yerine getirilememesidir. Ödenen a¤›r
bedellere ra¤men direnifl uzad›kça, ileri ve
sözde devrimci kesimlerin ruh halinin bir

belirsizli¤e ve giderek duyars›zl›¤a varmas›
hiç de sürpriz olmam›flt›r.

Duyars›zl›ktan ötürü hareketin
gelifltirilemedi¤i, mücadelenin
yükseltilemedi¤i iddias› devrimcilerin
arkas›na s›¤›naca¤› bir mazeret olamaz.
Emekçi kitleler duyarl› olmad›klar› için
harekete geçmiyor, siyasal mücadeleden uzak
duruyor de¤iller. Harekete geçemedikleri için
duyarl›l›klar›n› ya gösteremiyorlar ya da bir
süre sonra kaybediyorlar; harekete geçtikleri
zaman ve harekete geçmek zorunda olduklar›
için, bir siyasal duyarl›l›k ve giderek siyasal
bir bilinç ve sorumluluk kazan›yorlar. Bütün
mesele, onlar› mücadeleye sevk edebilmek
için öncü müdahaleyi ›srarla ve her koflulda
süreklilefltirebilmektir. Bütün mesele sorunlar›
öncünün sorumluluklar› üzerinden tan›mlay›p,
buna uygun davranabilmektir. T›pk› en a¤›r
koflullarda ölümüne direnen tutsaklar›n
yapt›¤› gibi.

Mevsimleri deviren direnifl

sorumluluklar›m›z›

yerine getirmeye bir ça¤r›d›r

Birinci y›l vesilesiyle d›flar›da ortaya
konan etkinlikler ve direnifl karfl›s›nda
gösterilen sorumsuzluklar çerçevesinde ortaya
ç›kan tablo son derece iç karart›c›d›r.
Patlama dinamiklerinin giderek büyüdü¤ü,
düzenden beklentilerin giderek tükendi¤i,
sermayenin faflist rejimine karfl› güvenin
giderek azald›¤› ve bunlar›n sonucu olarak
emekçi kitlelerde mücadele iste¤inin artt›¤›
bir süreçte, bu görkemli direniflin verdi¤i
özgüven ve prestijle devrimci sorumluluklara
daha fazla sahip ç›k›lmas›, s›n›f ve kitle
çal›flmas›na daha fazla yüklenilmesi, bu
güvenle kitlelere gidilmesi gerekirken,
devrimci hareket adeta olan biteni izleyen bir
konuma düflmüfltür. B›rakal›m yeni bir
silkiniflle kitlelere ve s›n›fa yönelmeyi, en
olumsuz koflullarda dahi sahip ç›k›lmas›
gereken bir direnifle hakk›yla sahip
ç›k›lamam›flt›r. En basit görevler yerine
getirilememifl, direnifl adeta kendi kaderine
terkedilmifltir. Yenilgi ruh haliyle direniflin
peflinden sürüklenenlere bir sözümüz yok.
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S›n›f çal›flmas›n›n güncel sorunlar›...

Öncü iflçi platformlar›
Daha önce içinden geçmekte oldu¤umuz

dönemde partinin s›n›fa yönelik genel politik
çal›flmas› üzerinde durmufl ve bunu bu
çal›flman›n özel bir alan› olarak sendikal
çal›flman›n baz› sorunlar› ile birlefltirmifltik.
Burada ise s›n›f çal›flmas›n daha özgül bir
alan› ve arac› olarak öncü iflçi platformlar›
üzerinde duraca¤›z. Bunu gelecek say›da iflçi
kültür evleri üzerine bir de¤erlendirme ile
sürdürece¤iz.

Öncü müdahalenin ürünü olarak

öncü iflçi platformlar›

Öncü iflçi platformlar› ile ilgili olarak
gözönünde bulundurulmas› gereken en temel
nokta, bafllang›ç noktas› itibar›yla bu
örgütlenmelerin öncü bir müdahalenin ürünü
olarak gündeme getirilmifl olduklar›
gerçe¤idir. Bu özellikleriyle onlar, s›n›f
hareketinin kendi dinamik geliflimi içerisinde
ortaya ç›kan ya da ç›kacak olan s›n›f
örgütlenmelerinden farkl›d›rlar. Bu temel
önemde noktay› gözönünde bulundurmak, bu
platformlar› hedeflenen konuma ve iflleve
kavuflturman›n sorunlar›n› kavramak
bak›m›ndan özellikle önemlidir. Do¤al olarak
bu bir zaman ve süreç sorunu olacakt›r.
Fakat bu geçifl sürecini baflar›yla ve bir an
önce geride b›rakmak da, buna iliflkin görev
ve sorumluluklar› öncü müdahale bilinciyle
üstlenmek ölçüsünde olanakl›d›r.
Platformlar›n öncü bir müdahalenin ürünü
olarak gündeme getirildikleri gerçe¤i gözden
kaç›r›lmad›¤› ölçüde, bu görevlerin
üstlenilmesi ve gerçeklefltirilmesi de
kolaylaflacakt›r.

Bu örgütlenmelerin öncü bir müdahalenin
ürünü olarak gündeme getirilmifl olmalar›
gerçe¤i, elbette onlar›n keyfi bir biçimde
tasarland›klar› anlam›na gelmez. Tersine, bu
örgütlenmeler s›n›f hareketinin son on küsur

y›ll›k deneyimlerinden hareketle ve s›n›f
hareketinin bugünkü zay›fl›klar› ve
açmazlar›yla ilgili bir de¤erlendirmenin ürünü
olarak gündeme getirilmifllerdir. Yani
tümüyle somut bir de¤erlendirmenin ürünü ve
döneme uygun düflen politik-örgütsel bir araç
olarak.

Bugün s›n›f hareketi neredeyse tam bir
örgütsüzlük içindedir. S›n›f›n tek kitlesel
örgütü sendikalard›r ve sendikalar ise
do¤rudan ya da dolayl› biçimler içerisinde
burjuvazinin denetimi alt›ndad›rlar. S›n›f
kitlelerinin örgütlenme ve mücadele
isteklerini karfl›layan, s›n›f›n ileri öncü
unsurlar›n›n tafl›d›¤› dinamizmin geliflip
serpilmesine zemin oluflturan yap›lar
olmaktan tümüyle uzakt›rlar. Dahas›, bugünkü
halleriyle tam tersi bir ifllev görmektedirler.
‹flçilerin s›n›f örgütlenmesine olan inanc›n› ve
güvenini k›ran, mücadele iste¤ini bofla
ç›karan, s›n›f›n ilerici öncü unsurlar›n› atalete
ve çaresizli¤e sürükleyen bir meflum rol
oynamaktad›rlar. Sermayenin ve devletin
denetimindeki sendika bürokrasisi sendikalar›
yaz›k ki bugün bu konuma düflürmüfltür. Bu
ihanet y›llard›r s›n›f hareketini felç etmekte,
sermayenin sonu gelmeyen sald›r›lar›
karfl›s›nda s›n›f kitlelerini örgütsüz,
savunmas›z ve çaresiz b›rakmaktad›r.

Özellikle ‘89 bahar eylemlerinin ertesinde
ve onun yaratt›¤› maddi ve moral birikim
üzerinden, tabandaki ilerici-devrimci iflçiler
sendika bürokrasisinin ördü¤ü bu barikat›
aflmak ve inisiyatifi ele almak için çeflitli
giriflimlerde bulundular. Bu o dönem ortaya
sonradan yaflama gücü bulamayan baz›
alternatif örgütlenmeler ç›kard›. Bir dizi
fabrika ve iflletmede iflçi komiteleri ve iller
düzeyinde ise devrimci iflçi platformlar› (o
zamanki ismiyle iflçi kurultaylar› vb.) bu
aray›fl›n, tabandan gelen bu olumlu
inisiyatifin ürünü oldular.
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Bu örgütler ya da örgütlenme denemeleri
s›n›f hareketindeki geliflmenin kendi öz
dinamik ürünleriydiler. Fakat bunlara baflar›l›
bir öncü müdahalenin yap›lamamas›,
müdahale ad› alt›nda geleneksel sol gruplar›n
k›s›rlaflt›r›c› ve paralize edici çabalar›, ve
daha da belirleyici bir etken olarak,
kendilerini do¤uran ve besleyen iflçi hareketi
dalgas›n›n çok geçmeden k›r›lmas›, bu öncü
iflçi inisiyatiflerinin ifllevsel ve kal›c›
olmas›n› engelledi. Paralel dönemde sendika
flubeleri platformunun oluflmas› ve merkezi
sendika bürokrasisine karfl› bir alternatif olma
iddias› tafl›mas›, özellikle sosyal-
reformistlerin özel katk›s›yla bu yan›lsaman›n
yayg›nlaflmas›, devrimci öncü iflçilerden gelen
bu tür taban inisiyatiflerin bo¤ulmas›nda
ayr›ca rol oynad›.

Tüm baflar›s›zl›¤›na ra¤men bu türden
giriflimlerin geride b›rakt›¤› sonuç; sendika
bürokrasisinin ördü¤ü barikatlara karfl› belirli
bir bölgenin farkl› iflletmelerinden öncü
iflçilerin bir alternatif örgütlenme
platformunda bir araya gelebilece¤i/
getirilebilece¤i ve bunun s›n›f hareketine
müdahalede, s›n›f kitlelerinin e¤itilip
örgütlenmesinde ve mücadeleye
yöneltilmesinde bir imkan, pekala etkili bir
araç olabilece¤i gerçe¤i oldu. Komünistler,
geçmifl deneyimlerin geride b›rakt›¤› bu
sonuçtan hareketle, daha çok da 1 May›s’›
önceleyen bahar süreçlerinde ve 1 May›s’a
etkili bir haz›rl›k ve kat›l›m için, geçmifl
y›llarda zaman zaman öncü iflçi platformlar›
örgütleme yoluna gittiler. Gerekli ›srar ve
yo¤unlaflma asgari ölçüde bile gösterilmedi¤i
halde, bu tür platformlar›n farkl› e¤ilimlerden
ilerici, devrimci iflçileri bir araya getirebildi¤i
somut olarak görüldü ve bu da sonraya kalan
olumlu bir deneyim oldu.

Bugünkü öncü iflçi platformlar›, iflte
bütün bu deneyimlerin ›fl›¤›nda ve kuflkusuz
bugünkü iflçi hareketinin somut durumu
üzerine bir de¤erlendirmeden de hareketle,
gündeme getirilmifltir.

Bugün iflçi hareketinin tek örgütsel biçimi
halihaz›rda yaln›zca sendikalard›r ve daha
önce de vurgulad›¤›m›z gibi sendikalar, gerek
sermayenin sald›r›lar› gerekse sendika

bürokrasisinin ihaneti sonucunda, neredeyse
tümden felç edilmifl durumdad›rlar. Geçmiflte
çeflitli kentlerde taban›n bask›s› alt›nda
merkezi sendika bürokrasisine karfl› nispi bir
inisiyatif alan› olarak hareket edebilen flube
platformlar› da bugün art›k yoktur. S›n›f›n
sendikalaflma olana¤› bulamayan ya da
sendikalaflma çabalar› engellenen genifl bir
kesimi ise bugün tümden örgütsüzdür. S›n›f›n
bu yayg›n ve a¤›r örgütsüzlük durumu gözler
önündedir ve afl›lmas› gereken en öncelikli
sorunlardan biri olarak önümüzde
durmaktad›r.

Öte yandan, s›n›f›n herfleye ra¤men
mücadele ve örgütlenme bilinci tafl›yan ileri,
bu anlamda öncü unsurlar› ise, bir ç›k›fl yolu
bulamaman›n getirdi¤i güvensizli¤i ve
umutsuzlu¤u yaflamaktad›rlar. Bu güvensizlik
ve umutsuzluk bugünün afl›lmas› gereken bir
baflka temel sorunudur. Zira bu ileri kesim
birlefltirilemedi¤i, örgütlenip harekete
geçirilemedi¤i sürece, s›n›f hareketine etkili
ve sonuç al›c› bir müdahale olanaks›z de¤ilse
de kolay baflar›labilir bir ifl olmayacakt›r. Bu
kesimin örgütsel ve eylemsel birli¤i, s›n›f
hareketine devrimci bir ç›k›fl haz›rlama
çabalar›nda kritik önemde halkalardan biridir,
sorunu böyle de formüle edebiliriz.

Öncü iflçi platformlar›, kuflkusuz kendi
konumu ve ifllevinin s›n›rlar› içinde, iflte bu
ihtiyac› karfl›lamak hedefi gütmekte, bu
iddiay› tafl›maktad›r. Onlar bu bak›flaç›s›yla
öncü bir müdahalenin ürünü olarak gündeme
getirilmifllerdir, getirilmektedirler.

S›n›f›n ileri unsurlar›n›n örgütsel birli¤i

olarak öncü iflçi platformlar›

S›n›f›n öncü unsurlar› kavram› yan›lt›c›
olmamal›d›r. Bugün çeflitli fabrika ve
iflletmelerde s›n›f kitlesine göre daha ileri
bilinç, mücadele ve örgütlenme iste¤i tafl›yor
olsalar bile, öncü olarak tan›mlanan bu
iflçiler gerçekte henüz s›n›f›n devrimci öncü
ö¤eleri olma konumunda de¤ildirler. Bu
konumun gerektirdi¤i bilinç, örgütlenme ve
mücadele prati¤inin henüz çok çok
uza¤›ndad›rlar. Böyle olsalard› zaten flu veya
bu biçimde, s›n›f›n öncü partisi olmak
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iddias›ndaki devrimci yap›lardan birinin
saflar›nda, örgütlü kadro konumunda
olurlard›. Oysa s›n›f›n ileri, öncü unsular›
olarak tan›mlad›¤›m›z bu kesiminin ancak
küçük bir bölümü böyle bir tutum ve tercihin
içindedir. Geriye kalan as›l büyük öncü
iflçiler kitlesi ise henüz aç›k bir politik
tercihten, dolay›s›yla örgütsel konum ve
iliflkiden yoksundur. Mevcut durumda s›n›f
hareketinin geliflme seyrine, direnifl ya da
kendili¤inden eylem anlar› hariç herhangi bir
katk› sunamamalar›, ayn› zamanda bundan,
bu geri konumlar›ndan dolay›d›r.

Öncü iflçi platformlar› üzerinden bu
kesimi kucaklamak ve örgütlemek, bugünkü
ataleti k›rarak tafl›d›klar› potansiyeli s›n›f
hareketine etkili bir müdahalenin olana¤›
haline getirmek ihtiyac›, ayn› zamanda bu
kendine özgü durumdan da do¤maktad›r.
Öncü iflçi platformlar›, bu iflçileri herhangi
bir özel ideolojik-programatik tercih
üzerinden de¤il, fakat yaln›zca sermayeye
karfl› devrimci s›n›f mücadelesi tercihi ve
iste¤i üzerinden bir araya getirmeye uygun
esnek örgütlenmelerdir.

Dahas› var. Öncü iflçi platformlar›,
devrimci s›n›f mücadelesi ortak paydas›
üzerinden ve halihaz›rda farkl› grupsal
tercihler içerisinde olan sosyalist iflçilerin
birleflebilecekleri bir zemin ifllevi de
göreceklerdir. Bu platformlar oluflumu, yap›s›,
iç iflleyifli vb. aç›lardan buna tümüyle uygun
örgütlenmelerdir.

S›n›f›n örgütsüz ya da farkl› örgüt
bünyelerine da¤›lm›fl ileri öncü kesimlerinin
bu tür bir ortak örgütsel zeminde birli¤i,
s›n›f kitlelerinin mücadele hatt›nda
birlefltirilmesi çabalar›na da büyük kolayl›klar
sa¤layacakt›r. Böylece s›n›f hareketi
içerisinde devrimci bir alternatifin
flekillenmesi ve güç kazanmas› da
kolaylaflacakt›r. Bilindi¤i gibi, s›n›f hareketi
içerisinde bugün bu türden bir devrimci
kanal›n kendini gösterememesinin gerisinde,
ayn› zamanda, bunun tafl›y›c›s› olabilecek
öncü unsurlar›n afl›r› parçalanm›fll›¤› ve
birbirinden kopuklu¤u vard›r.

Bu arabafll›k alt›nda bütün bu
söylenenlerden ç›kan bir pratik sonuç ve

temel önemde bir görev var. Öncü iflçi
platformlar› belli bir ideolojik-politik tercihi
olan dar bir kesimin birleflme platformu
olarak darlafl›p k›s›rlaflmak istemiyorlarsa
e¤er, farkl› e¤ilimler ve tercihler içerisindeki
öncü unsurlarla kendi zeminlerinde
buluflman›n yol ve yöntemlerini mutlaka
bulmak zorundad›rlar. Bu kuflkusuz ne kolay
olacakt›r, ne de önümüzdeki k›sa bir zaman
dilimine s›¤abilecektir. Fakat hedef budur,
amaçlanan bu olmal›d›r; dolay›s›yla, bu
hedefe ve amaca ulaflmak için gerekli özen
ve çaba azami
ölçüde
gösterilmelidir.

Bunda
baflar›l›
olmak, ayn›
zamanda,
mevcut iflçi
platformlar›n›n
örgütsel
bak›mdan
buna uygun
bir yap› ve
iflleyifl içinde
olmas›yla
olanakl›d›r.
Komünistler,
bu
platformlar›
kurmak,
oturtmak ve
iflçi taban›na
maletmek için
bafllang›ç
döneminin
gerektirdi¤i
öncü müdahaleyi en iyi bir biçimde
gerçeklefltirmeli, fakat bunun getirebilece¤i
dar ve sekter e¤ilimlerden de özenle
kaç›nmal›d›rlar. Bafllang›ç döneminin
gerektirdi¤i tokluk, kararl›l›k ve inisiyatifi
kendi cephemizden tam olarak gösterece¤iz.
Fakat bunun ileride karfl›m›za ç›karabilece¤i
dar yaklafl›mlardan da peflin bir bilinç
aç›kl›¤› sayesinde özenle kaç›naca¤›z. Bu
yap›larda gösterece¤imiz yo¤un çabalarla as›l
amaçlanan›n, onlar› farkl› e¤ilimlerden ilerici

S›n›f›n örgütsüz ya da
farkl› örgüt bünyelerine

da¤›lm›fl ileri öncü
kesimlerinin bu tür bir
ortak örgütsel zeminde

birli¤i, s›n›f kitlelerinin
mücadele hatt›nda

birlefltirilmesi çabalar›na
da büyük kolayl›klar

sa¤layacakt›r. Böylece s›n›f
hareketi içerisinde devrimci
bir alternatifin flekillenmesi

ve güç kazanmas› da
kolaylaflacakt›r. Bilindi¤i

gibi, s›n›f hareketi
içerisinde bugün bu türden

bir devrimci kanal›n
kendini gösterememesinin
gerisinde, ayn› zamanda,

bunun tafl›y›c›s› olabilecek
öncü unsurlar›n afl›r›

parçalanm›fll›¤› ve
birbirinden kopuklu¤u

vard›r.
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devrimci iflçilerin birleflme ve örgütlenme
merkezi haline getirmek oldu¤unu asla
unutmayaca¤›z.

Politik faaliyetin ve mücadelenin araçlar›

olarak öncü iflçi platformlar›

Öncü iflçi platformlar› politik nitelikte
örgütlenmelerdir. Bileflimi ve bilinci
aç›s›ndan oldu¤u kadar ifllevi ve amaçlar›
yönünden de bu böyledir. ‹leri devrimci
iflçilerin devrimci s›n›f mücadelesi çizgisinde
örgütlü birli¤i önemli bir olay olmakla
birlikte, bu olgu, öncü iflçi platformlar›n›n
as›l amac›n› ve ifllevini kendi bafl›na vermez.
As›l amaç s›n›f hareketine etkili bir
müdahaledir, s›n›f kitlelerinin aray›fl›na
devrimci bir ç›k›fl yolu haz›rlayabilmektir.
S›n›f öncülerinin örgütlü birli¤i buna hizmet
etti¤i, edebildi¤i ölçüde ve etti¤i sürece bir
anlam tafl›r.

Bundan da öncü iflçi platformlar›n›n etkili
bir politik faaliyetin ve mücadelenin araçlar›
oldu¤u temel sonucu ç›kar. Bu böyle
oldu¤una göre, öncü iflçi platformlar›,
sistematik bir politik propaganda ve ajitasyon
faaliyeti yürütebildikleri ve iflçi taban›na
dayanarak mücadeleyi örgütleyebildikleri
ölçüde, kendi ifllevlerini gerçekten yerini
getirmifl olurlar. Bu politik faaliyetin ve
mücadelenin genel ve dönemsel kapsam›n›
burada somutlamaya kalkmak gereksizdir.
Devrimci s›n›f partisinin topluma ve s›n›f
hareketine müdahalede genel ve dönemsel
olarak ortaya koydu¤u perspektifler ve
politikalar, bu konuda yol gösterici bir
hareket çerçevesi olarak al›nabilir.

Politik iflçi örgütlenmeleri olarak
platformlar elbette ki s›n›f hareketi ve
gündemi üzerine özel bir tarzda
e¤ileceklerdir. Bu konuda, s›n›f kitlelerine
genel plandaki sesleniflten belirli bir
fabrikadaki özel bir soruna, s›n›f›n ülke
çap›nda gündeme gelen genel bir eyleminden
mevzi bir direnifle kadar, s›n›f›n tüm yaflam
ve eylem alan›yla yak›nen ilgili olacaklard›r.
Bu kadar› yeterince aç›k olmal›d›r. Fakat
öncü iflçi platformlar›, bulunduklar›
yerelliklerde, iflçi s›n›f› d›fl›ndaki emekçi
katmanlara da gerekli ilgiyi göstermek ve

deste¤i vermek durumundad›rlar. Politik s›n›f
örgütlenmeleri olarak bu onlar›n
kaç›namayacaklar› bir temel sorumluluktur.
‹flçi s›n›f›n›n devrimci bilincini ve tutumunu
gelifltirmek demek, öncü bir s›n›f olarak onun
dikkatini kendinden öteye toplum sorunlar›na
ve kendinden öteye emekçi katmanlara
çekmeyi baflarabilmek demektir ayn›
zamanda.

O halde, s›n›f bilinçli iflçilerin birleflme
ve örgütlenme merkezleri olarak öncü iflçi
platformlar› da, bu bilinci ve tutumu kendi
faaliyetleri ve mücadeleleri üzerinden
gösterebilmelidirler. Bu kuflkusuz farkl›
kesimler ve binbir sorun içinde bo¤ulup
kaybolmak anlam›na gelmez. Fakat yaln›zca,
bulunduklar› yerelliklerde ya da toplum
genelindeki temel önemde geliflmelere ve
sorunlara kay›ts›z kalamayacaklar› anlam›na
gelir. Kay›ts›z kalmak bir yana, tersine, tam
da bunun kendisini, iflçilerin bilincini ve
eylemini gelifltirmek üzere kullanma yoluna
gidecekleri anlam›na gelir.

Bulunduklar› alanda kesintisiz ve
sistematik bir siyasal faaliyeti örgütlemeyi
baflarmak, öncü iflçi platformlar›n›n, öncelikle
öncü iflçilerin ve giderek de iflçi kitlelerinin
gündemine girebilmelerinin olmazsa olmaz
kofluludur. Sistemsiz, kesikli, s›n›rl›
faaliyetler bu platformlar› daha bafltan bir
ç›kmazla ve güvensizlik duvar›yla yüzyüze
b›rak›r. Unutmayal›m ki, bugünkü tüm
gerili¤ine ve edilgenli¤ine ra¤men iflçi s›n›f›
taban› ciddiyeti, buna dayal› bir çal›flmay›
önemser ve zamanla güven duyar, ba¤lan›r.
Ciddiyetsiz ve i¤reti kalan giriflimler ise
mevcut güvensizliklere yaln›zca yeni boyutlar
ekler ve gelece¤in devrimci çal›flmas›n›
hepten zora sokar.

Bu konuda yak›n geçmiflteki olumsuz
pratiklerin bugün önümüze nas›l bir engel
olarak ç›kt›¤›n› göz önünde bulundurursak,
anlat›lmak isteneni çok daha kolay anlar›z.
Kötü, gelece¤e olumsuz etkiler b›rakacak bir
deneme yapmaktansa hiç denememek ye¤dir.
Ama biz bu türden bir olumsuz ikileme hiç
de mahkum de¤iliz. S›n›f hareketine
müdahalenin bu dönem için son derece
anlaml› ve ifllevsel olabilecek bu araçlar›n›
büyük bir güven ve kararl›l›kla, yan›s›ra
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büyük bir ciddiyet ve yo¤un bir pratik
çabayla öncü iflçilerin ve giderek s›n›f
kitlelerinin gündemine pekala sokabiliriz ve
kesin olarak sokmak durumunday›z.

Öncü iflçi platformlar›n›n sürekli ve
sistematik bir politik faaliyet yürütme
zorunlulu¤u üzerine son bir vurgulama daha
yapal›m. Öncü iflçi platformlar› iflçi taban›n›
devrimci bir çizgide kucaklama amac›yla
öncü iflçileri birlefltirmek ve örgütlü bir
biçimde seferber etmek amac› tafl›yan politik
s›n›f örgütlenmeleridir dedik. Fakat örgütün
yaln›zca bir araç oldu¤unu, aslolan›n ve
belirleyici olan›n politik çizgi ve buna dayal›
politik faaliyet oldu¤unu bir kez daha
vurgulamak zorunday›z. Politik bir
perspektife ve çal›flma tarz›na oturmam›flsa
e¤er, kendi bafl›na bir örgütsel biçim
herhangi bir araç ifllevi görmez. Bir süre
sonra k›s›rlafl›r, amac›ndan ve ifllevinden
kopmufl bir yap› olarak yozlafl›r, yok olup
gider.

Örgütlenmeyi tabana yaymak

Politik çizgi ve amac›n belirleyici önemi
gözden kaç›r›lmad›¤› sürece ve kaç›r›lmamak
kofluluyla, örgütlenmenin kendisi ola¤anüstü
bir önem tafl›r. Bu çerçevede öncü iflçi
platformlar›n›n örgütsel inflas› bafll›bafl›na bir
sorundur ve çözümünü büyük ölçüde
inisiyatifli ve yarat›c› pratik çaban›n seyrinde
bulacakt›r.

Bu örgütlenmenin bafllang›ç ad›mlar›
halihaz›rda belli yerelliklerde at›lm›flt›r ve bu
s›n›rlar içerisinde fazla bir güçlük yoktur.
As›l güçlük, örgütlenmeyi tabana yaymak
plan›nda ortaya ç›kmaktad›r. Bu da bir kez
daha politik çal›flma ve mücadeleyi tabana
yaymak görevinden ayr› düflünülemez ve
baflar›lamaz.

Bu örgütlenmeler, bilebildi¤imiz kadar›yla
halihaz›rda yerel planda yürütme organlar›na
dayanmaktad›rlar. Örgütsel planda yapacaklar›
ilk ifllerden biri, sözkonusu yerel alandaki
duyarl› öncü iflçilerle mümkün oldu¤u kadar
genifl kat›l›ml› düzenli iflçi toplant›lar›
(bunlara örne¤in iflçi dan›flma meclisleri de
denebilir) örgütlemektir. Bu periyodik
toplant›larda, toplumun genel gündemleri
kadar s›n›f hareketinin ve örgütlenmesinin

özel sorunlar›n› ele almak, tart›flmak ve
tart›flmalar sonucunda belli sonuçlara ve ortak
kararlara ulaflmak mümkündür, bu somut
olarak hedeflenmelidir.

Bundaki baflar› iflçi platformlar›n›n
fabrika taban›na tafl›nmas›n› ve oturtulmas›n›
da kolaylaflt›r›r. Söylemeye gerek yok, öncü
iflçi platformlar› örgütsel aç›dan da fabrika
taban›na oturabildikleri ölçüde, gerçek bir
örgütsel yap›ya kavuflmufl olabileceklerdir. Bu
örgütlenmenin fabrika zemininde kendini her
durumda öncü iflçi platformu birimi olarak
tan›mlamas› da gerekmez. Önemli olan
politik tutum ve hareket birli¤idir. Bu
baflar›labildi¤i ölçüde fabrikalardaki taban
örgütlenmeleri kendine özgü koflullar ve
ifllevler içinde farkl› isimler tafl›yabilirler.
‹flyeri komitesinden sendika içi devrimci
muhalefete kadar. Bu konuda son derece
esnek davranmak, politik amac› gözetmek
kayd›yla herhangi bir biçimsel soruna ve
engele tak›lmamak gerekir.

***
Öncü iflçi platformlar› sorunu üzerinde

zaman zaman yeniden duraca¤›z. Özellikle de
pratik deneyimlerin ortaya ç›karaca¤›
sorunlara ve sa¤lad›¤› aç›kl›klara ba¤l›
olarak. Bu oluflumlara kat›lan ve görevler
üstlenen yoldafllar›n buna iliflkin deneyimleri
ve sorunlar› düzenli biçimde partiye
aktarmalar› gerekir. Bu, konu üzerinde
ifllevsel de¤erlendirmeler yapmay› fazlas›yla
kolaylaflt›racakt›r. Bu yap›ld›¤› ölçüde,
mevcut deneyimlerin ayn› ad›mlar› atmak
isteyen baflka yerelliklere sunulmas› da
olanakl› hale gelecektir.
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E. Eskiç›rak
Platform çal›flmas›n›n pratik sorun ve

deneyimlerine iliflkin olarak daha önceki
bölümde söylediklerimiz platform çal›flmas›na
nas›l bak›lmas› gerekti¤i üzerindendi. Burada
pratikte yaflanan sorunlar üzerinden gitmek
daha aç›klay›c› olacakt›r. Bunun için, yer yer
bizzat çal›flmay› yürütenlerin gözlemlerine
dayanarak belli bafll› bafll›klar› ele almak
daha yararl› olacakt›r.

Sendikalarla ve iflyeri temsilcileriyle

iliflkiler

Önce sendikalarla iliflkiler ve sendika
kongreleri üzerinden dural›m. Sendika
kongrelerinin kifliflel koltuk kavgas›na her
geçen gün daha fazla sahne oldu¤u ve buna
taban›n tepkisinin artt›¤› bir ortamda,
kongrelere müdahale çabas› hayati bir önem
tafl›maktad›r. Sorunlara çözüm üreten bir
program ihtiyac› her sendika kongresinde
kendini daha fazla hissettirmektedir.

Kongreler öncesinde iflçilerle ve
delegelerle do¤rudan görüflebilmek
mümkündür. Kiflisel hesaplarlardan uzak
duraca¤›na inan›lan insanlar›n karfl›s›na, biz
yerel bir platformuz, flunlar› flunlar›
yap›yoruz, flunlar› düflünüyoruz, sizinle kurul
hakk›nda görüflmek istiyoruz diye
ç›k›labilmelidir. Bulundu¤unuz bölgede o
sektöre yönelik sistemli bir faaliyetiniz varsa,
sorunlara hakimseniz, müdahale çaban›z
varsa, o anki gücünüzden ba¤›ms›z olarak,
dostunuz da düflman›n›z da sizi dikkate
alacakt›r. E¤er platformlar kendi söylemlerine
uygun bir pratik gelifltirirlerse, müdahalelerini
sistemlefltirirlerse, buralarda süreç içerisinde
aç›ktan taraf olan bir noktaya geleceklerdir.
Bu nitelikteki güçlerin platform çal›flmas›na
ak›fl› da daha çok bu yolla olacakt›r. ‹çeriden
müdahale imkan›n› bulundu¤u durumlarda

kifliflel koltuk kavgalar›ndan ve ilkesiz
ittifaklardan platformlar uzak tutulmal›d›r.
Hiçbir imkan›n bulunmad›¤› yerde ise,
bildiriler ya da bültenlerle mutlaka
seslenilmelidir.

Sendikalarla iliflkiler noktas›nda di¤er
önemli bir alan, iflyeri temsilcilikleriyle
iliflkilerdir. Platform çal›flanlar› mümkün
oldu¤u ölçüde iflyeri temsilcileri ile ba¤
kurabilmelidirler. Ç›kar›lan materyaller bu
temsilcilere do¤rudan iletilmelidir. Bunlar
aras›nda ileri olanlar seçilmeli ve onlar›
platform çal›flmalar›n›n bilefleni haline
getirecek yöntemler belirlenmelidir. Bu
görüflmelerin düzenli bir biçimde
gerçekleflmesi belli bir etkiyi muhakkak
b›rakacakt›r. Bu noktada bir platform çal›flan›
gözlemlerini flöyle aktarmaktad›r:

“Ç›kard›¤›m›z bülteni ilk defa temsilcilere
götürmeye bafllad›¤›m›zda ilgiyle karfl›land›k.
Zaten önden gidece¤imiz temsilcileri
niteli¤ine göre belirlemifltik. Bu vesileyle
kendimizi anlatma f›rsat› bulduk. Bafllang›çta
belli bir ilgi gösterseler de önyarg›l› ve
umutsuz tepkiler veriyorlard›. ‹kinci ve
üçüncü say›dan itibaren tepkiler daha olumlu
hale gelmeye bafllad›. Öncelikle çal›flmadaki
düzen ve ›srar belli bir güven yarat›yordu.
Hemen her gidiflimizde somut bir çal›flmam›z
oluyordu. Yürütülen imza kampanyas›,
düzenli bülten, 5 Eylül toplant›s› kampanyas›,
tek tek sektöre ait de¤iflik iflletmelerdeki
sorunlara yönelik bilgimiz, vb... Bunlar›n
toplam› belli bir etkilenme yarat›yordu.
Bafllang›çta bize çok olumsuz mesajlar veren
bir temsilciyi dahi bir toplant›ya katmay›
baflard›k.”

E¤er siz hedefleriniz noktas›nda
›srarl›ysan›z, sürekli ve sistemli bir pratik
çal›flma yürütüyorsan›z, s›n›f hareketinin
içinde bulundu¤u aray›fltan kaynakl› olarak
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bir ilgiye muhakkak konu olursunuz. Ayn›
platform çal›flan›, bir sonraki gidifllerinde
temsilcilerden yürütülen çal›flmalarla ilgili
fikir al›nd›¤›n›, bir k›sm›n›n toplant›lara, bir
k›sm›n›n ise çal›flmaya flu veya bu oranda
kat›ld›¤›n› aktarmaktad›r. Art›k bundan sonra
o temsilcinin platform çal›flmalar›na do¤rudan
kat›l›p kat›lmamas› önemli de¤ildir. Bu
noktada do¤ru müdahale sürecin önünü açar.
Art›k aradaki iliflki politiktir.
Platformlar›m›z›n altyap›s› mümkün oldu¤u
kadar çok iflletmeye dayanmal›d›r. Bugünkü
flartlarda bu, mümkün oldu¤u kadar çok
temsilciyi platformlar›n do¤rudan ya da
dolayl› bilefleni yapmak demektir.

Mevzi direnifller ve

platformlar

Mevzi direnifller sorunu komünist bas›nda
bütün aç›kl›¤›yla ifllenmifltir. Bunlar›n önemi,
s›n›f mücadelesindeki yeri, karfl› karfl›ya
kald›¤› açmazlar, nas›l müdahale edilebilece¤i
somut örnekleriyle döne döne ortaya
konulmufltur. Biz burada sadece platform
çal›flmalar› noktas›nda ne tür sorumluluklar
ve imkanlar yaratt›¤›n› mümkün mertebe
somut olarak iflleyece¤iz.

Mevzi direnifllerin temel sorunu, s›n›f›n
di¤er bölükleriyle ortaklaflamamas›d›r. S›n›f
hareketinin geri ve parçal› tablosu kuflkusuz
bunun en önemli nedenidir. Ancak en az
bunun kadar önemli bir baflka neden,
ortaklaflman›n yöntem ve araçlar›n›
yaratmaktaki k›s›rl›kt›r. Temelde bizim
etkimizle ortaya ç›kan birkaç örnek d›fl›nda
tutulursa, direnifller bu araçlar› yaratma ve
hayata geçirme noktas›nda ciddi s›k›nt›lar
yaflamaktad›rlar. Hem direnifllerin kazanmas›,
hem de mevcut bir direniflin kendi
mevzisinden ç›k›p s›n›f›n öncü kesimlerine
mal olmas›, bölgesel platformlar›n temel
sorumlulu¤u olabilmelidir. Bu noktada
platformlar›n sergileyece¤i pratik, hem
direniflin fiziki ve politik gücünün platforma
akmas›n› sa¤layacak, hem de bulundu¤u
bölgedeki iflçi s›n›f› nezdinde somut bir
anlam kazanmas›n› sa¤layacakt›r. Ötesinde,
bu tür direnifllere yüzünü çevirmifl olan

s›n›f›n mücadele etmeye kararl› kesimleri,
yap›lan do¤ru müdahalenin etkisiyle platform
politikas›n›n parças› olabileceklerdir. Bu
arac›n önemini do¤rudan kavrayabileceklerdir.

Platformlar›n s›n›f nezdinde nas›l bir
ihtiyaç oldu¤unun görülece¤i en önemli
alanlardan biri mevzi direniflleridir.
Do¤all›¤›nda çal›flman›n s›n›f›n genifl
kesimlerine malolaca¤› bir aland›r buras›.
Platformlar için önemli olan, direniflin kendi
s›n›rlar›n› afl›p s›n›f›n di¤er bölüklerine mal
olmas›, onlar› birlefltirmesidir. Genelde s›n›f›n
özelinde direniflteki iflçilerin kazanmas›n›n
yolu budur, bu direnifl s›n›f›n öncüleriyle
birleflebilmelidir diyebilmelidir. ‹lk baflta
istenilen düzeyde etki bulamasa da, direniflin
ilerleyen günlerinde bu ihtiyaç
somutlanacakt›r. Gerisi iddiaya uygun bir
pratik ve politikay› flartlara uygulamada
yarat›l›c›k meselesidir.

Buraya kadar söylenilenleri daha iyi
anlafl›labilmesi için somut bir müdahale
çabas›n› örneklemekte fayda var. Bir süre
önce bafllayan bir direnifl üzerinden bir
platform çal›flan›n›n gözlemleri flöyle:

“Direniflin üçüncü haftas›nda platfom
çal›flmas› konuyu ancak gündeme alabilmifl,
bir haftal›k çal›flma üzerinden bir ziyaret
örgütlenmiflti. Ziyaret öncesinde di¤er
iflletmelere yap›lan yard›m kart› sat›fl› hem
platformu tan›tm›fl, hem de bir dizi iflçiyle
bunun üzerinden ba¤ kurmam›z› sa¤lam›flt›.
Platform çal›flanlar›n›n da bu çal›flmadan
fazlas›yla etkilendi¤ini gözlemledik. Ayr›ca
sat›fl›n yap›ld›¤› fabrikalardaki iflçilerden de
olumlu tepkiler ald›k. Çal›flmaya flu ana
kadar platform çal›flmas›na kat›lmayan bir
dizi insan› da katabildik. Yapaca¤›m›z
ziyarete ça¤›rd›¤›m›z herkesi sat›fl
çal›flmas›n›n parças› yapmaya çal›fl›yorduk.
Dört günlük bir çal›flmayla düflündü¤ümüzün
çok daha üstünde bir sat›fl
gerçeklefltirdik.Yap›lan ziyaret o ana kadar
yap›lan en kitlesel ziyaretlerden biriydi.
Yap›lan yard›m ise en yüksek mebla¤ idi.
Böyle bir durumda iflçiler bizi ilgiyle
karfl›lad›lar.

“Bizi Emek Platformu’ndan ‹HD’nin
Emek Çal›flma Grubu’na kadar bir dizi



oluflumla kar›flt›rd›lar. Onlarla ilgili
olmad›¤›m›z› söyleyerek kendimizi anlatt›k.
Yaln›zca direniflçi iflçilerde de¤il, bizim
d›fl›m›zdaki ziyaretçilerde de belli bir ilgiye
konu olduk. Ancak iflçilere tabanda
birleflmenin önemini yeterince anlatamad›k.
Yaratt›¤›m›z meflruluk üzerinden iflçileri
çal›flmaya destek vermeye ça¤›ramad›k.
Bundan sonra platform üzerinden direnifle
yeterince ilgi gösteremedik. Hatta uzun bir
süre direnifl yerine do¤rudan platform
üzerinden gidilemedi.”

E¤er bafllang›çtaki ilgi sürseydi, hem
direniflin kazanmas›, hem de platformun
geliflmesi için ne gibi sonuçlar elde
edebilirdik? Bu noktada direnifle do¤rudan
politik kimli¤imiz üstünden giden bir
yoldafl›n gözlemlerine baflvural›m:

“Direnifl boyunca öne ç›kard›¤›m›z öncü
iflçi platformu ihtiyac›, direniflin bir
aflamas›ndan sonra yaflanan t›kan›kl›klar›n da
etkisiyle direniflçi iflçilerde daha fazla yank›
bulmaya bafllad›. Bunun için de¤iflik
iflyerinden temsilcilerle görüflmek gibi somut
ad›mlar atmaya bafllad›lar. Ancak platform
çal›flmas› ilk ç›k›fl›ndan sonra direnifle
müdahalede zay›fl›klar yaflad›. ‹flçiler giderek
platform ihtiyac›n› hissetseler de, mevcut
platform kendini somut bir flekilde ortaya
koymakta eksik kald›¤› için, bu ihtiyaca
yan›t verilemedi. Sonuçta, mevcut platform
varken, daha çok direniflle dayan›flma
temelinde bir baflka platform oluflumu
ihtimali ortaya ç›kt›, ki bu da tümüyle bizim
yerel platformlar üzerinden ortaya
koydu¤umuz propagand›n etkisinin bir
ifadesiydi. E¤er platform giriflimi kendini
daha do¤rudan ve daha tok bir biçimde
ortaya koyabilseydi, direniflin etkisel ve fiziki
gücünün platform çal›flmas›na ak›p onu
güçlendirece¤i aç›kt›.”

Platformun s›n›f›n gözünde güven veren
bir mücadele arac› haline gelmesi için, bu
tür yerel direnifllere ciddi bir müdahalede
bulunabilmelidir. Politik olarak sahip oldu¤u
güçten dolay› direniflçi iflçiler buna aç›kt›rlar.
Platformlar›m›z direnifllerle bütünleflebilmesi,
onlar›n gücünü arkaya alabilmesi, onlar› h›zla
platformlar›n parças› haline getirebilmesi,

yaln›zca platformlar›n büyümesi için de¤il,
mevcut direnifllerin kazanmas› aç›s›ndan da
ciddi bir ad›m olacakt›r. Ayr›ca mevzi
direnifller, de¤iflik sektörlerden öncü iflçilerle
buluflmak, daha önemlisi direniflin etkisini
platformun iliflkide oldu¤u tüm fabrikalara
yaymak aç›s›ndan de¤erlendirilmesi gereken
önemli bir imkand›r.

Ancak, mevzi direnifllere iliflkin bu
söylenenler, asla platformun bir direniflin
içinde bo¤ulup kalmas›na da yol
açmamal›d›r.

Platformlar ve iflçi evleri

üzerine

Yeni dönemde s›n›f çal›flmas›nda
att›¤›m›z ad›mlardan biri de kültür evleridir.
Varolan platform çal›flmalar›yla kültür evleri
iliflkisinin nas›l ele al›naca¤› baflka bir pratik
sorundur. Kültür evleri de, platform
çal›flmalar› da kuflkusuz partinin s›n›fla olan
ba¤lar›n› geniflletecek araçlard›r. Ancak bu
iki arac›n ifllevleri birbirine kar›flt›r›lmamal›,
aralar›ndaki iliflki do¤ru ele al›nmal›d›r.
Platformlar elbette bu kurumlardan etkin bir
flekilde yararlanabilmelidir. Ancak bu iki
arac› ayn› fley gibi alg›lamak, pratikte her
iki çal›flmay› da darlaflt›ran bir etki
yaratacakt›r.

Platformlar tek bir alanla s›n›rl› olmayan,
tüm bölgeyi kapsayan ve iflletmelerle
buluflmay› hedefleyen araçlard›r. Kuflkusuz
s›n›f›n bir baflka mevzisi varsa, platformlar
onun geliflmesi için de ciddi bir çaba
göstermelidirler. Ve o kurumun ortaya
ç›karaca¤› birikimin platform çal›flmas›na
ak›fl› sa¤lanmal›d›r. Ama bunu o kurumun
içine bo¤ulmadan yapmay› baflarabilmek
önemlidir. Bunun için en do¤ru yöntem,
platformlar›n kurum çal›flmas›na yönelik bir
alt komite oluflturmas› ve iliflkiyi buradan
yürütmesidir. Böyle bir tarzla hem
platformlar hem de söz konusu kurum
çal›flmas› güçlenecektir. Burada önemli olan,
s›n›f› ve partiyi güçlendirecek olan iki
kurumun da birbirinden güç alarak kendi
örgütlülüklerini büyütmeleri ve aralar›nda bir
paralellik sa¤layabilmeleridir.
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Metal sektöründe görevler
Birleflik Metal-‹fl Genel

Temsilciler Kurulu toplant›s›
20 Ekim’de yap›ld›. Ülke
genelinde 200 civar›nda
temsilcinin kat›ld›¤›
toplant›da 22 temsilci
konuflma yapt›. Savafl
karfl›tl›¤› ve krizin teflhirinin
damgas›n› vurdu¤u toplant›da
yap›lan konuflmalar, sendikal
bürokrasiye karfl› tepkinin de
yayg›nlaflt›¤›n› gösteriyordu.
Emperyalist savafl ve kriz
karfl›s›nda yer yer düzen
karfl›t› bir söylemin
gelifltirilmesi ve kimi
temsilciler taraf›ndan
sosyalizmin dillendirilmesi,
siyasal bilinç aç›s›ndan bir
ilerlili¤in göstergesi. Öte
yandan, savafl karfl›tl›¤›n›n
“hakl› ve haks›z savafllar”
ayr›m› temelinde
gelifltirilememesi, bir
temsilciler kurulu
toplant›s›n›n s›n›f
cephesinden yaflanan
sorunlar›n, sendikal
politikalar›n ve çözüm
yollar›n›n tart›fl›ld›¤› bir
platforma dönüfltürülmemesi,
bu siyasal bilincin s›n›rlar›n›
gösteriyor.

11 Eylül sald›r›s›yla
gündeme gelen emperyalist
savafl, hemen tüm
konuflmac›lar›n üzerinde
durdu¤u konulardan birini
oluflturuyordu. Kimi
temsilcilerin savafl›n
emperyalist karakterine
yapt›¤› vurgu ve ABD’nin
gerçek terörist ilan edilmesi
savafl konusunda s›n›fta
geliflen duyarl›l›¤› ortaya
koyuyordu. Ancak sonuç

bildirgesine de yans›yan
“Savafla karfl› bar›fl” fliar›
“bar›fl için savafl” fliar›yla
birlefltirilememifl, “her türlü
fliddete karfl›y›z” tutumu
toplant›da hakim anlay›fl
olmufl ve sendikalar›n savafl
karfl›s›ndaki tutumu yeterince
elefltiri konusu
yap›lamam›flt›r.

Kriz üzerine yap›lan
konuflmalarda, krizin
faturas›n›n emekçilere
ödetildi¤i, kriz bahanesiyle
iflten atmalar›n, ücretsiz
izinlerin, toplusözleflme
gasplar›n›n yayg›nlaflt›r›ld›¤›
ve önümüzdeki dönemde
k›dem tazminatlar›n›n gasp›n›
da içeren yeni bir sald›r›
dalgas›yla karfl› karfl›ya
olundu¤u söylendi. Philips
temsilcisi kriz sonras›
sald›r›lara karfl› sendikalar›n
elleri havada bekledi¤ini;
Meksa temsilcisi bir ihanetle
karfl› karfl›ya olduklar›n›;
Alümag temsilcisi
sendikalar›n sürekli kan
kaybetti¤ini, iflten at›lmalar
karfl›s›nda herhangi bir
direnifl yaflanmad›¤›m› ve bu
politikalar›n sendikalar›
bitirdi¤ini söyledi. Mart
ay›nda yap›lan Genel
Temsilciler Kurulu
toplant›s›na nazaran bu
toplant›da sendikal
politikalara dönük elefltiriler
daha yo¤undu. Ne var ki
yöneltilen elefltiriler üstü
kapal› elefltiriler biçimindeydi
ve hedeften yoksundu. Derli
toplu bir elefltirinin olmay›fl›,
muhalif temsilcilerin
toplant›ya dönük ön

haz›rl›klar›n›n olmad›¤›n›,
dolay›s›yla da Temsilciler
Kurulu’na yeterince önem
verilmedi¤ini göstermektedir.

Metal sektöründe s›n›f

çal›flmas›n›n

görevleri

Tüm eksikliklerine karfl›n
Genel Temsilciler Kurulu
toplant›s› Birleflik Metal-‹fl
taban›nda güçlü bir
dinami¤in varl›¤›n› gösterdi.
‹leri bir siyasal birikimin
kendisini gösterdi¤i bu
sektörde, sendikal
muhalefetin birlefltirilmesi ve
örgütlü bir biçim
kazand›r›lmas› görevi
devrimci çal›flman›n öncelikli
görevlerinden biri olarak
görülmelidir. Sektörde
örgütlü sendikalar›n iflçi
k›y›mlar› ve hak gasplar›
karfl›s›ndaki s›n›f iflbirlikçisi
tutumlar›, bir yandan
sendikalara dönük güven
bunal›m›n›n derinleflmesine,
di¤er yandan öncü kesimlerde
yeni aray›fllar›n ortaya
ç›kmas›na neden olmaktad›r.
Do¤ru ve kesintisiz bir
müdahale ile bu öncü
kesimlerin birlefltirilmesi ve
giderek sendikalar içerisinde
etkin bir muhalefetin
örgütlenmesi olanakl›
olabilecektir. Yerel platform
çal›flmas›n›n öncelikle bu
sektörden öncü iflçilerle
beslenmesi, yine bülten,
bildiri vb. türden araçlar›n
öncelikle bu sektöre
yönelmesi ve s›n›f iflbirlikçisi
sendikal anlay›fllar›n somut



Direniflin as›l yükünü tafl›yan, direnifl
boyunca en a¤›r bedelleri ödeyenlerin bu
ayn› duruma düflmesi ac›d›r. Bunu yaln›zca
birinci y›l vesilesiyle söylemiyoruz. Uzun
zamand›r tak›n›lan bu tutumun yaln›zca
direniflin kaderi de¤il, önümüzdeki zorlu
süreç üzerinde de olumlu olmayan sonuçlar
ç›karaca¤› aflikard›r. Devrimci tutsaklar›n en
zor koflullarda püskürtmeyi baflard›¤› fliddet
ve katliama dayal› tasfiyeci sald›r›lar›n, onca
olana¤a ra¤men d›flar›da yank› bulmas›
kabullenilemez bir durumdur.

Devletin tecrit ve teslim alma politikas›na
karfl› devrimci tutsaklar›n bafllatt›¤› direnifl,
a¤›r bedellere, hücrelerdeki bask›lara, zorla
müdahale iflkencesine ve flartl› tahliye
manevras›na ra¤men sürüyor. Bir y›ld›r,
büyük bir fedakarl›k ve üstün bir adanm›fll›k
örne¤i sergileyen devrimci ve komünist
tutsaklar, görevlerini ve sorumluluklar›n›

hakk›yla yerine getirerek direniyorlar. Bu
koflullar de¤iflmedikçe daha da direnecek ve
daha çok bedel ödeyecekler. Onlar bu
direniflle kendini feda etmenin, büyük
bedeller ödemenin hiç de zor olmad›¤›n›
gösterdiler. Ve onlar ölümleriyle, as›l
baflar›lmas› gereken zorlu görevin, emekçi
kitleleri örgütlemek, savaflt›rmak oldu¤unu bir
kez daha önümüze koymufl bulunuyorlar.
Emperyalist haydutlar›n halklara, iflçi ve
emekçilere karfl› bafllatt›¤› savafl,
emperyalistlerin savafl arabas›na koflulmufl
olan iflbirlikçi sermaye düzeninin günbegün
t›rmand›rd›¤› sald›r›lar, bu sorumluluklara ve
görevlere kitlenmifl bir çaban›n karfl›l›ks›z
kalmayaca¤› olanaklar› fazlas›yla
biriktirmektedir. Onlara son sözümüz:
Hücreleri parçalayacak, düzenlerini y›kaca¤›z.
Birinci y›l vesilesiyle Ölüm Orucu
flehitlerinin an›s› önünde sayg›yla e¤iliyoruz.

deneyimler üzerinden
kesintisiz bir teflhir
çal›flmas›na konu edilmesi
ertelenemez bir görev olarak
durmaktad›r.

Özellikle Birleflik Metal
taban›nda kendisini gösteren
siyasal bilinç ilerili¤i ile
güncel pratik içerisinde
ortaya ç›kan gerilik
aras›ndaki mesafenin ileriye
do¤ru afl›labilmesi, bu
sektöre dönük devrimci
müdahalenin kesintisiz ve
›srarl› bir flekilde
yürütülmesine ba¤l›d›r.
Öncelikle faaliyet yürütülen
sektörün sorunlar›n›n
bilinmesi, k›saca sektöre
hakim olunmas›, güncel bilgi
ve deneyimlerin platform,
bülten vb. üzerinden
yürütülecek çal›flmaya
yedirilmesi gerekmektedir.
Sektörün bilgisine hakim
olman›n yolu ise, iliflkilerin

yayg›nlaflt›r›lmas›ndan ve
tan›ml› iliflkilere
dönüfltürülmesinden
geçmektedir. Sektörlere
yönelmifl planl› bir s›n›f
çal›flmas› yürüten herhangi
bir siyasal örgüt
bulunmamaktad›r. Bu durum
komünistlerin çal›flmalar›n›
do¤rudan ilgi oda¤› haline
getirmektedir. S›n›f
devrimcilerinin önünde
planl›-programl› bir sektör
çal›flmas›n›n örgütlenmesi
durmaktad›r.

Sendika a¤lar› ve
patronlar›n “Ulusal
ekonomiyi güçlendirme fonu”
karfl›s›nda “Sermayeye de¤il
direniflçi iflçilere fon!” fliar›
yükseltilmeli, “Grev ve
direnifllerle dayan›flma fonu!”
talebi yayg›nlaflt›r›lmal›d›r.
“Grev ve direniflçilerle
dayan›flma fonu” talebi
do¤rultusunda yürütülecek

çal›flma Türk-‹fl ve Hak-‹fl
bürokratlar›n›n teflhirinin de
en etkili yolu olacakt›r.
“Sermayeye de¤il direniflçi
iflçilere fon!” fliar›
iflyerlerine, mitinglere
tafl›nmal›, pankartlar, dövizler
ve sloganlarla
yayg›nlaflt›r›lmal›d›r. Anadolu
Yakas› ‹flçi-Emekçi Platformu
Giriflimi bu yönde bir imza
kampanyas› yürütmektedir.
Bu kampanyay›
çeflitlendirerek ülke genelinde
yayg›nlaflt›rmak görevi s›n›f
devrimcilerinin, öncü iflçilerin
ve ilerici sendikac›lar›n
omuzlar›ndad›r. Sermaye
s›n›f› ve sendika
bürokratlar›n›n “sendikac›-
patron dayan›flmas›”
temelinde yürüttükleri
ideolojik sald›r›y›
püskürtmenin yolu da
buradan geçmektedir.

Alper Taylan

(Bafltaraf› s.15'de)

Zafer direnen devrimci tutsaklar›n...
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Dönüflüm örgüt yaflam›
ve faaliyeti içinde baflar›l›r

M. Da¤l›
Sistemin çok yönlü

kuflatmas› alt›nda yaflayan bir
insan, devrimci mücadeleye
ad›m att›¤› andan itibaren
düzenle çat›flmaya girer.
Burada çat›flma iki yönlüdür.
‹lki devrimci siyasal
mücadele içinde kurulu
düzene karfl› savafl›rken;
ikincisi, kendi kiflili¤indeki
geçmifle ait al›flkanl›klar,
sosyal ve kültürel de¤erler
vb. ile hesaplaflmaya girerek
yaflan›r. Bu çat›flmadan
devrimin mi düzenin mi galip
gelece¤i ise, çok say›da
nesnel ve öznel etkene
ba¤l›d›r.

Köklü bir dönüflüm,
düzenle ba¤lar› kesmeyi ve
süreci sonuna kadar götürme
iddia ve kararl›l›¤›n› zorunlu
k›lar. Bu süreç düz bir hat
izlemez. Sanc›l› ve iniflli
ç›k›fll› olabilir. Ancak hedef
konusunda netlik tafl›yan ve
dönüflme ihtiyac›n› cesaretle
kabul eden bir kadronun
süreci devrim lehine
sonuçland›rmas› güç
olmayacakt›r.

Dönüflüm bir süreç
sorunudur. Bu süreç tek
yönlü de¤il, tersine, de¤iflik
cephelerde birden yaflanmas›
gereken bir süreçtir. Bütün
cepheler birbirine paralel
olmayabilir. Kiminde
ideolojik yön pratik yöne
göre daha güçlü olurken, bir
di¤erinde pratik yön örgütsel
yön daha güçlü olabilir vb.
Ama partinin belirledi¤i üç
temel ayak olan ideolojik,

örgütsel ve devrimci
kimliklerin sentezlendi¤i bir
kiflili¤i hedeflemek
zorunluluktur.

‹deolojik kimlik

Teorik-ideolojik aç›dan
güçlü kadrolar, ancak parti
çizgisini kavray›p içsellefltiren
ve bunu günlük yaflam›yla da
tutarl› bir flekilde
birlefltirebilenler aras›ndan
ç›kar. Parti çizgisini
kavramak, partinin teorik-
ideolojik birikimini ve
yay›nlar›n› okumakla
s›n›rlanamaz. Bu birikim
ancak marksist bir temel
üzerine oturtulabildi¤i zaman
anlam›na ve amac›na uygun
olacakt›r. Gerek marksist
klasikler, gerekse partinin bu
alanda söyledikleri s›n›f
mücadelesinin pratik
ihtiyaçlar› içindir.

O halde teorik, ideolojik
geliflim hiçbir flekilde okumak
ve yazmaktan ibaret de¤ildir.
Düzenli okuyup yazman›n
önemi tart›fl›lmas›zd›r, ama bu
çaba mücadelenin pratik
ihtiyaçlar›na yan›t verecek
tarzda harcand›¤› zaman
anlaml› olacakt›r. Aktif bir
devrimci siyasal pratik,
ideolojik eksiklikleri aç›¤a
ç›karacak ve teorik geliflime
duyulan ihtiyac›
kamç›layacakt›r. ‹deolojik
donan›m eksikli¤ini pratikte
gören her samimi devrimcinin
yapaca¤› ilk ifl bu aç›¤›
kapatmak olmal›d›r.

Örgütsel kimlik

Örgütsel kimlik sorunu
bizi do¤rudan devrimci örgüt
alan›na tafl›maktad›r.
Proletaryan›n ideolojisi olan
bilimsel sosyalizmin as›l
amac› bu s›n›f› iktidara
tafl›yacak yol ve yöntemi
belirlemek oldu¤u ölçüde,
devrimci örgütün tafl›d›¤›
hayati önem karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Devrimci
dönüflümün maddi pratik
zemini örgüt yaflam› ve
faaliyetidir. Birikimini
pratikte devrimci s›n›f
örgütüne sunmayan, geliflimini
bunun üzerinden
de¤erlendirmeyenlerin devrim
davas›na katk›s› s›n›rl›
kalacakt›r. Sadece örgütsel
pratik ile s›n›rl› bir geliflim
ise, idelojik-teorik bir
bak›fltan yoksunluk nedeniyle
tekyanl› ve güçsüz kalacakt›r.

Devrimci örgüt faaliyeti
içinde kendini var eden ve
daha ileri düzeyde yeniden
üretebilen kadrolar, dönüflüm
sürecinde güvenli ad›mlarla
ilerleyebilecektir. Bu
do¤rultuda bir geliflim
sürecine girmek ise asgari bir
devrimci militan kimlik ile
mümkün olabilir ancak.

Devrimci kimlik

Dönemin nesnelli¤inden
dolay› parti, ideolojik ve
örgütsel kimlikten önce
devrimci kimli¤e vurgu
yapmaktad›r. S›n›f hareketinin
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güncel seyri ve devrimci
kadro malzemesinin verili
durumu bunu zorunlu k›l›yor.
Ama bu durum di¤er iki
aya¤› ihmal etmeyi hiçbir
flekilde gerektirmiyor. Sadece
üç temel ayaktan, dönemin
özgül koflullar› gere¤i, birinin
alt›n›n çizilmesidir burada söz
konusu olan.

Düzenin ekonomik krizler
içinde debelendi¤i, s›n›f
çat›flmas›n›n keskinleflti¤i ve
devrimci damar›n yok
edilemedi¤i bir ülkede, düzen
bekçilerinin tahammül s›n›rlar›
oldukça dard›r. Zorba polis
rejimi kendisini sürekli tahkim
ediyor. Dolay›s›yla rejime
karfl› savafl›m devrimci militan
bir duruflu gerektiriyor.
Devletin devrimci hareketi
bitirmek için hiçbir vahfletten
kaç›nmad›¤› ve bundan sonra
da kaç›nmayaca¤› gerçe¤i, bu
sorunun önemini daha da
art›r›yor.

Kadrolaflmada, ideolojik
e¤itim, militan kimli¤in
güçlendirilmesi ve devrimci
örgüt de¤erleriyle donat›lmas›
temel önemdedir. Ama ayn›
zamanda bir devrimci kadro,
kendi yaflam›n› çal›flman›n
ihtiyaçlar›na göre planlamak
durumundad›r. Zira sosyal
yaflam›ndaki zaaflar, devrimci
siyasal yaflam›n aksamas›na
neden oluyor. Bu da geliflme
süreçlerimizi zora sokabiliyor.
Hedefledi¤imiz komünist
kimlik ise, yaflamla iddian›n
bir bütünlük kazand›¤›
noktada gerçeklik haline
gelebilir ancak.

Dönüflüm hangi s›n›fsal

zeminde

Önümüze koydu¤umuz
dönüflüm hedefi hangi s›n›fsal

zeminde gerçekleflece¤i
komünistler için yeterince
aç›kt›r. Komünizmin maddi
toplumsal zemin iflçi s›n›f›
oldu¤una göre, do¤al olarak
s›n›f devrimcisi kimli¤inin
yeflerece¤i toprak da bu
s›n›ft›r.

Partinin ideolojik-politik
çizgisinin saflarda bir kimlik
haline gelebilmesi, s›n›fa
dönük bir faaliyet içinde
mümkündür. Bu ayn› zamanda
s›n›f devrimcisi kimli¤inin
flekillenme alan›d›r. Genel
bir devrimci kimlikten
gerçek bir s›n›f
devrimcili¤ine geçiflin, bu
do¤rultudaki köklü
dönüflümün biricik zemini
de bu ayn› s›n›ft›r. Bu
faaliyetin kendisi s›n›f›
dönüfltürme ve
devrimcilefltirme
prati¤idir ayn› zamanda.
Bu pratik, zaaflar›m›z›n
köklü çözümü olan s›n›fla
birleflme sürecimize
büyük katk›larda
bulunacakt›r. Temel
de¤erlerimizi ve
geleneklerimizi bu s›n›f›
devrimcilefltirme çabas›
içinde zenginlefltirip
gelifltirece¤iz.

Partinin kadrolaflma
sorununun aciliyetinin alt›n›
çizdi¤i ve örgütsel darl›¤›
aflman›n bu alandaki baflar›ya
ba¤l› oldu¤u bir süreçten
geçiyoruz. Dönemin özelli¤i,
tüm partili militanlar›n
sorumluluklar›n› art›rmaktad›r.
Hem kadrolaflmak için özel
bir çaba harcamam›z
gerekiyor; hem de çeper
iliflkilerimize çekidüzen
vermek, geliflme dinami¤i
aç›¤a ç›kanlara daha yak›n
ilgi göstermek, kadrolaflt›rmak
görevi önümüzde duruyor.

Partinin güncel siyasal
de¤erlendirmelerini, yan› s›ra
konferanslar›n ve kongrenin
temel belgelerini incelemek,
önümüzdeki görevleri baflarma
konusunda bize yol gösterici
olacakt›r. Kongre
tart›flmalar›nda da
vurguland›¤› gibi;
metinlerimizi okudu¤umuzda,
“buradan bana ç›kan pratik
görevler ve eylem plan› ne?”
diye kendimize sormal›y›z.
Metinleri bu gözle

okudu¤umuzda, onlardan
devrimci görevler ve sonuçlar
ç›karmak mümkündür. Her
komünist, partinin söyledi¤ini
anlayan ve buradan hareketle
kendini ve dünyay›
de¤ifltirmek için çal›flan,
mücadele eden, yani düflünen,
savaflan ve kendini yeniden
üreten bir kadro düzeyini
yakalama çabas› içinde
olmal›d›r. Partinin s›n›f
bileflimini proleter a¤›rl›kl›
bir düzeye tafl›mak, s›n›f
çal›flmas›nda gösterilecek
baflar› ve kadrolaflmaya ba¤l›
olacakt›r.

Düzenin ekonomik krizler
içinde debelendi¤i, s›n›f
çat›flmas›n›n keskinleflti¤i ve
devrimci damar›n yok
edilemedi¤i bir ülkede, düzen
bekçilerinin tahammül s›n›rlar›
oldukça dard›r. Zorba polis
rejimi kendisini sürekli tahkim
ediyor. Dolay›s›yla rejime karfl›
savafl›m devrimci militan bir
duruflu gerektiriyor. Devletin
devrimci hareketi bitirmek için
hiçbir vahfletten kaç›nmad›¤› ve
bundan sonra da
kaç›nmayaca¤› gerçe¤i, bu
sorunun önemini daha da
art›r›yor.

Kas›m  2001  EK‹M  27



Okurlardan / Yoldafllardan...
ÖO Direniflçisi yoldafl›ma...

‹nisiyatifli ve yarat›c› davranarak her alanda
kendimizi yenileyece¤iz

Bir ço¤umuz bugün alanları yeniden
doldurma u¤raflı içindeyiz. Parti faaliyetini
yeniden güçlendirmek, iflçi sınıfının karflısına
ba¤ımsız sosyalizm mücadelesi alternatifiyle
çıkmak, onun daha ileri olan unsurlarını
kazanmak u¤raflı içindeyiz. Bu anlamda genifl
bir alana ve insiyatife sahibiyiz.

Ne anlamda mesela? Diyelim ki bir
alanda çalıflmayı bafllatıyoruz ve deyim
uygunsa sıfırdan bafllıyoruz. ‹lk süreçler
bunun sıkıntısı ve darlı¤ı yaflanır. Ama bu
darlı¤ı aflmak için aslında olanakların var. Bir
fabrikada çalıflıyorsun, buradan iflkolunun
sendikasıyla ba¤ını kurarsın. Bölgendeki
demokratik kitle örgütleriyle ve en sıradan
iflçi iliflkilerinle bafllarsın. Partimizin ortaya
ilk çıkıfl süreçlerinde de bu böyle olmufltur.
Bunları gözetip hareket etti¤imizde, bir süre
sonra artık iflçi iliflkileriyle görüflmeye zaman
yetiremedi¤imizi görece¤iz.

Sevgili dost, hatırlar mısın bilmem, birkaç
yıl önce flöyle demifltin: Etrafımı keflfettikçe,
iflçilerle olan iliflkileri gelifltirdikçe, bizim ne
kadar genifl bir alana sahip oldu¤umuz ve
sorumlulu¤umuzun da aynı derecede ne kadar
çok oldu¤unu görüyorum. fiu anda ben de
bunu hissediyor ve görüyorum.

Bugün bizim fabrikadan iflçi arkadafllarla
görüfltük, güzel tesadüflerle dolu bir gün
oldu. Evlerine gitti¤imiz arkadafllar,
düflünebiliyor musun, Dersim’li ve ‹P
sempatizanı, ama pek aktif de¤iller. ‹P bu
insanlara sözde mücadeleyle, sosyalizm
söylemleriyle yaklaflıyor. Bunu di¤er sol
partiler de yapıyor ve iflin çok güzel yanı, ‹P
çizgisiyle kemikleflmifl insanlar de¤il bu
iflçiler. Tam tersine, devrimci yapılara daha
sıcak bakıyorlar ve tartıflmalardan sonra gene
beklediklerini ve görüfltü¤ümüze çok
sevindiklerini söylüyorlar. Dedi¤im gibi aktif

de¤iller, gene de kendilerince bir fleyler
yapmak için bu partiye üyeler. Bu tür iflçilere
ÖDP tabanında rastlamak da mümkün. EMEP
ise, kemiklefltiremedi¤i insanlar dıflında
tabanını gerçekten devrimcilere karflı olmak
üzere, özelde bize karflı devrimci
düflmanlı¤ıyla zehirliyor. Bizi karflılarında
gördüklerinde bile komplekse giriyorlar.

Yaflanan süreç, genelde yansıdı¤ı
kadarıyla, parti çalıflmasın›n kendisini her
alanda üretti¤ini gösteriyor. Bu süreçte bizim
açımızdan önemli olan, bir sınanma ve
arınma dönemi olan bu dönemi derinlemesine
kavramak ve kendimizi yarınlara dönük
olarak hazırlamaktır.

Önceki zorlanma alanlarını yavafl yavafl
aflıyorum. Artık iflçilerle do¤al iliflki kurmada
önceki gibi bir zorlanma yaflamıyorum.
Önceden daha kıyıda köflede kalıyordum,
flimdi öyle de¤il. Bu tür zorlanma alanlarını
kırmaya dönük bir yerlerden baflladı¤ımızda,
gerisi gerçekten geliyor. Art›k iflçilerle ya da
baflka alanlardaki iliflkilerde daha rahatım.
Çünkü biz komünistler olarak en yeni
taraftarına kadar insanların karflısına bir taraf,
bir güç olarak çıkıyoruz. Genel olarak bize
karflı bir saygınlık var, söylediklerimizle
yaptıklarımız uyum sa¤ladı¤ı taktirde
insanlara güven verebiliyoruz.

Bugün partimiz iflçi sınıfı için bir flanstır.
Bunu baflta iflçi sınıfına ve ezilen milyonlarca
emekçiye yaratıcı oldu¤umuz koflullarda
gösterebiliriz. Böylece önderlik düzeyimiz iflçi
ve emekçiler içinde geliflecek sınanacak, onlar
da seçimini ona göre yapacaklardır.

Yürek dolusu hasretle kucaklar,
yanaklarından öperim. Bütün dostlara bol
selamlar, yoldaflça sevgiler.

 Bir yoldaflın...

28  EK‹M  Sayı: 226



Okurlardan / Yoldafllardan...

S›n›f çal›flmas›n›n zorluklar›
ve bir deneyim
Komünist iflçi partisinin

hedefi, militan kadro
potansiyelini nitelik ve
nicelik olarak gelifltirmektir.
Buradan bak›ld›¤›nda, birer
parti kadrosu olarak, iliflkide
bulundu¤umuz iflçi iliflkisine
partinin gönüllü çal›flan›
olarak bakamay›z. Bizler
öncelikle, iliflkide
bulundu¤umuz bu iflçileri,
kendi s›n›f›n›n sorunlar›na
duyarl› hale getirmek, kendi
fabrikas› üzerinden
yap›labilecek olan
çal›flmalarda öncü ve aktif rol
almas›n› sa¤lamak yönünde
çaba harcamal›, sürükleyici
olabilmeliyiz.

fiimdiye kadar fabrika
çal›flmas›n›n süreçleri ve
sonuçlar› bak›m›ndan Ekim’e
yans›yan birçok de¤erlendirme
vard›r, bunun sürdürülmesi
gerçekten gerekli ve
san›ld›¤›dan da önemlidir.
Ben de burada yak›ndan
bildi¤im bir deneyimi
aktarmak istiyorum.

Geçmifl dönemde 200
kiflilik bir tekstil fabrikas›nda
bir sempatizan üzerinden
yürüyen bir çal›flma vard›.
‹flçinin bir sürü tutars›zl›klar›
ve siyasal kimli¤ini
oluflturmakta kendine
güvensizli¤i yüzünden, bu
fabrikadaki çal›flmaya ve bu
iflçiyle iliflkiye ara verildi.
Aradan geçen süre
sonras›nda, bir yoldafl›n bu
fabrikaya girmesiyle yeni bir
çal›flma bafllad›. Belirli bir
çaban›n ard›ndan, sendikal

çal›flmaya do¤ru kendi
bölümünde üç-dört kiflilik dar
bir grupla ad›m at›ld›.

Bu arada, sürecine ara
verilen iflçi görüflme ve
çal›flmaya katk› sunma
talebinde bulundu. Bu talep
kabul edildi ve sözkonusu
iflçi heyecanla ifle bafllad›.
Eski bir iflçi olmas› ve
bulundu¤u bölümde belirli bir
konuma sahip olmas›n›n
verdi¤i avantajla, bu iflçi
kendi ve ikinci vardiyadaki
iflçilerle belirli bir birliktelik
yakalad›.

Fabrikadaki yoldafl›n iflten
at›lmas›, kendi bölümünde
yap›labilecek olan çal›flmay›
olumsuz etkiledi. At›lmas›,
di¤er iflçiler üzerinde de iflten
at›lma korkusunun do¤mas›na
neden oldu. Bu fabrikadaki
yaklafl›k yedi ayl›k süreç
daha h›zl› iflletilebilseydi, bu
dar grubun etraf›nda
dolaflmaktan kurtulunabilirdi.
Bu iflçilerin kendi
bölümlerindeki çal›flmaya
aktif kat›l›m› konusunda ve
sempatizan iflçinin bölümüyle,
dikim bölümü aras›ndaki
iflçilerin bir araya
getirilmesinde geç kal›nm›flt›.
Çal›flma tek tarafl› sempatizan
iflçinin bölümünde
geliflebilmiflti. Bu da
kendili¤inden ve dar bir
çal›flman›n zeminini
haz›rlam›flt›. Olumlu yan›,
zamlara tepkinin yan›s›ra,
imzalat›lmaya çal›fl›lan girifl-
ç›k›fl belgelerinin reddedilmesi
konusunda baz› ad›mlar

at›lm›fl olmas›yd›. Fakat
iflçiler bir süre sonra iflten
at›ld›lar.

Bu süreç içinde, tekstil
iflçilerini de¤iflik
fabrikalardaki iflçilerle bir
araya getirmeyi baflard›k.
Amaç bu sorunlar› di¤er
iflçilerin de yaflad›¤›n› onlara
göstermek ve çözümün
iflçilerin örgütlenmesinde
oldu¤unu anlatabilmekti.
Yan›s›ra de¤iflik fabrikalardan
iflçilerin yerald›¤› bir
çal›flman›n temelini atmakt›.

Tekstil iflkoluna ba¤l›
sendikayla kurdu¤umuz iliflki
sonuç verdi. Sendika
yöneticisiyle bölge üzerinden
bir iflçi platformu oluflturma
konusu gündeme geldi.
De¤iflik fabrikalardaki iflçi
arkadafllar ve at›lan
arkadafllarla geziler
düzenledik. Sendika flubesinin
kapat›lmas›n›n ard›ndan
iflçilerin sendikadan
beklentileri umutsuzlu¤a
dönüfltü. Sendika üzerinden
yap›labilecek bir çal›flma
iflçilere moral afl›layabilir,
birlikteli¤in güçlenmesini
sa¤layabilirdi oysa. Bir süre
sonra da¤›ld›k. Örgütsel
çal›flmay› sempatizan iflçi
üzerinden de¤iflik flekillerde
sürdürmek istedi¤imiz halde,
genel umutsuzluk havas› bu
iflçiyi de etkiledi. Ayr›ca bu
sempatizan iflçi üzerinden bir
tak›m beklentilere girmemiz
ve di¤er iflçilere daha az ilgi
göstermemiz çal›flmay›
olumsuz etkiledi.

A. Engin
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‹flçi kültür evlerinin etkin
kullan›m› üzerine

Kapitalizmin kitle kültürü kuflatmas›
alt›nda bulundu¤umuz bir dönemde iflçi kültür
evleri s›n›f kültürümüzü üretip gelifltirmek ve
bu kültürü iflçi s›n›f› ve emekçiler aras›nda
yaymak için küçümsenmemesi gereken bir
ifllev görecektir. O halde bu kurumlara
gereken önemi vermek ve amac›na uygun bir
flekilde kullanmak, devrimci öncü iflçilerin
ihmal etmemeleri gereken bir sorumluluktur.

‹flçi s›n›f›n›n siyasi öncüsü olan s›n›f
partisi, s›n›f kitlelerini kapitalist düzenin
batakl›¤›ndan kurtarmak ve kendi gelece¤i
için mücadele eden, s›n›f bilinçli bir düzeye
ç›karmakla yükümlüdür. Kendi gelece¤imiz
için kullanaca¤›m›z her enerji damlas› s›n›f
düflmanlar›m›z› zay›flat›rken, öte yandan
da¤›n›k, parçal› ve büyük oranda düzenin
etkisi alt›nda olan güçlerimizi toparlama
olana¤› verecektir bize. Enerjimizi ayn›
kanalda ak›tabildi¤imiz zaman, önümüzde
hiçbir güç duramayacakt›r. S›n›f olarak içinde
bulundu¤umuz ak›l almaz duruma son
vermenin tek yolu da budur.

Bu amaçla iflçi s›n›f›n›n bilinçli öncü
kesimlerinin ve s›n›f devrimcilerinin ifli
omuzlamalar› gerek. ‹çinde bulundu¤umuz
ö¤rütsüz da¤›n›k duruma son vermek ve
sermaye düzeninin sald›r›lar›n› püskürtmek,
yaflam›n içinden say›s›z arac› bulup ortaya
ç›karmakla mümkündür. Bu araçlardan bir
tanesi de ‹KE’leridir.

‹flçi kültür evleri kurulduklar› bölgelerde
düzenin emekçiler üzerindeki kültür
ablukas›n› parçalaman›n ilk ad›m›n›
atabilirler. ‹flçiler, özellikle kültür sanata ilgi
duyan genç iflçileri ve iflsizler için bir çekim
merkezi olabilirler. Bunu baflarmak, kendi
alan›nda ciddi çal›flma yapmak ve kendini
emekçilere tan›tmaktan geçiyor. Etkinlikleri
önden planlamak ve etkinlik duyurular›n›
yayg›n ve ‹KE’nin tan›t›m›n› da kapsayacak
tarzda yapmak için özen gösterilmelidir.

‹KE etkinliklerinin, iflçi s›n›f›n›n tarihsel
ve güncel sorunlar›, mücadeleleri, kazan›mlar›

ve ç›karlar›yla ba¤lant›l› olmas›na dikkat
edilmelidir. Buna ba¤l› olarak yap›labilecek
etkinliklerin bir k›sm›n› flöyle s›ralamak
mümkündür.

Proleter kökenli ya da yaflam›n› proleterya
davas›na adayan yazar ve sanatç›lar›n
tan›t›lmas›. Tan›t›mlarda politik kimlikle
sanatç› kimli¤i bir bütünlük içinde ele alarak,
bu kifliliklerin iflçi s›n›f› mücadelesine
yapt›klar› katk›lar›n alt› çizilmeli ve
sanatç›n›n eserleriyle pekifltirilmelidir. Bu
hem tan›t›m› güçlendirecek, hem de eserlerin
okunmas›n› kolaylaflt›racakt›r.

Kitap tan›t›m günleri ya da saatleri
düzenlenebilir. Kuflkusuz kitlenin ilgisin
çekebilecek ve okumas›n› teflvik edebilecek
kitaplar›n seçilmesi gerekir. Seçilecek
kitaplar›n emekçilerin güncel yaflamlar›yla
ba¤lant›lar›n›n kurulmas›na da özen
gösterilmelidir. Bu tür tan›t›m faaliyetleri
‹KE çal›flanlar›n›n da geliflimine katk›da
bulunacakt›r. Bir eseri tan›mak mutlaka bir
ön haz›rl›¤› gerektirecektir çünkü.

Film gösterimi bir baflka etkinliktir.
Türkiye’de sinemalar, Amerikan filmlerinin
hegemonyas› alt›nda bulunmaktad›r. Ayr›ca
emekçilerin gelir düzeyleri nedeniyle sinema
lüks haline gelmifltir. Ama kitlelerin sinemaya
ilgi duyduklar›n› biliyoruz. Bundan hareketle
sinema tarihinin izlenmeye de¤er eserlerini
iflçi ve emekçilerle buluflturmay› hedeflemek
gerek. Tan›t›m ve gösterilerden sonra mutlaka
eserler üzerinde tart›flma açmal› ve arka
plan›yla tart›flmal›y›z. Örne¤in Dünyay›
Sarsan On Gün’ü Ekim Devrimi ile, ya da
Duvar filmini cezaevleri ve cezaevlerinin
tarihsel ve güncel sorunlar›yla bir bütünlük
içinde tart›flmak vb.

Gezi ve sportif faaliyetler organize etmek.
Bu tür etkinlikler daha genifl bir kitleye
ulaflman›n imkanlar›n› yarat›r. Bu etkinliklerin
sa¤layaca¤› paylaflma, dayan›flma ve
kaynaflma ortam›, bu kitleyi farkl› etkinliklere
tafl›man›n ilk ad›m› olacakt›r. Bu etkinliklere
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‹flbirlikçi burjuvazi, iflçi s›n›f› ve emekçilerin günden güne büyüyen öfke ve
hoflnutsuzlu¤una bask› ve terörle yan›t vermektedir. Devrimcilere yönelen dizginsiz
terör, iflkence ve katliamlar, hücre tipi hapishaneler de bunun bir parças›d›r. Fakat iflas
halindeki bir düzene bunlar da bir çare olamamaktad›r.

Amerikanc› iktidar ülkemizi emperyalistlerin, özellikle de ABD emperyalizminin
oyunca¤› haline getirmifltir. Bunun ibret verici örneklerini gün be gün izliyoruz. fiimdi
buna bir de ABD emperyalizmi hesab›na Irak’a karfl› savafl eklenecek gibi görünüyor.
Halihaz›rda Türkiye Afganistan’a karfl› savafl›n sald›r› üssü durumundad›r. ABD ayn›
fleyi Irak için de yapmak, dahas›, bu savaflta Türk ordusunu kendi ç›karlar› için
savaflt›rmak istemektedir. Bu hizmete aç›kça fiyat biçmekte; bask› ve rüflveti bir arada
kullanarak, ülkeyi yöneten iflbirlikçi tak›m›n› buna raz› etmeye çal›flmaktad›r.

Bütün bunlar, günümüz dünyas›nda ve Türkiye’sinde yaflananlar, devrimciler olarak
hakl›l›¤›m›z› ortaya koyuyor. ‹flte biz bu nedenle mücadele ediyoruz. Bunun için devrim
istiyor, sosyalizmi hedefliyoruz. Yaln›zca ülkemiz için de¤il, tüm dünya, bütün bir
insanl›k için de biricik gerçek ç›k›fl yolu budur. Kapitalizmin barbarl›¤›ndan, bask› ve
sömürüden, savafllar›n yolaçt›¤› y›k›mlardan ve ac›lardan kurtulman›n baflka bir yolu
yoktur.

TK‹P, iflçi s›n›f›n›n devrimci partisidir. ‹flçi s›n›f› ve emekçilerin temel ç›karlar›
d›fl›nda bir ç›kar› yoktur. Emekçilerin kurtuluflu u¤runa mücadele, onun biricik varl›k
nedenidir. Bu u¤urda hiçbir bedel ödemekten kaç›nmamakta, belirledi¤i hedeflere inatç›
ve kararl› bir biçimde yürümektedir. Bu yürüyüflte dayanabilece¤i biricik gerçek güç ise
iflçi s›n›f› ve emekçilerdir.

Y›ll›k ba¤›fl kampanyalar›m›z da emekçilerden al›nan bu deste¤in bir parças›d›r.
Yurtd›fl› örgütümüz 15 Aral›k 2001 tarihinden bafllamak üzere partimiz için yeni bir
ba¤›fl kampanyas› açma karar› alm›flt›r. Yurtd›fl›ndaki iflçi ve emekçi kardefllerimizi bu
ba¤›fl kampanyas›na kat›lmaya, yurtd›fl›ndaki yoldafllar›m›z› ve sempatizanlar›m›z› ise bu
kampanyan›n tam baflar›s› için seferber olmaya ça¤›r›yoruz.

Yaflas›n Türkiye Komünist ‹flçi Partisi!

Yaflas›n devrim, yaflas›n sosyalizm!

politik içerik katmak için çaba harcanmal›d›r.
Çal›flma gruplar›n›n oluflturulmas›: Müzik,

tiyatro, folklor, resim, fliir vb. gruplar
oluflturulabilmelidir. Bu gruplar›n tümünü bir
anda oluflturmak mümkün olmasa da
oluflturma hedefi gözetilmelidir.

Faaliyete geçen her çal›flma grubu yaflam›n
içine etkinlikleriyle yer almay› önüne bir
hedef olarak koyabilmelidir. Grev, direnifl,
miting, gezi, dü¤ün, sünnet, vb. etkinliklerde
yer almak, kitle iliflkilerini gelifltirmek,
‹KE’lerinin tan›t›m› için de önemli olanaklar
sunacakt›r.

Grup çal›flmalar›na kat›lacak, iflçi s›n›f› ve
emekçiler içerisinde farkl› yeteneklere sahip
say›s›z insan vard›r. Önemli olan, bu

TK‹P

yeteneklerin önünü açacak ve gelifltirecek
ortam›n haz›rlanmas›d›r. Enternasyonel gibi
eflsiz bir marfl›n yazar›n›n, Paris Komünar›
bir proleter oldu¤u unutulmamal›d›r.

Yürütece¤imiz faaliyetin salt kültürel-
sanatsal içerikli olamayaca¤› yeterince aç›kt›r.
Her etkinlik iflçi ve emekçilerin güncel ve
tarihsel ç›karlar›na uygun olmak
durumundad›r.

Bu hedeflere ulaflmak kuflkusuz kolay
de¤ildir. Ancak proletaryan›n yarat›c› gücü ve
yetene¤inin üstesinden gelemeyece¤i sorunlar
da de¤ildir. Tafl›d›¤›m›z misyon ve
sorumluluk imkans›z gibi görüneni baflarmay›
zorunlu k›l›yor.

M. D.
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TK‹P, Avrupa’daki iflçi ve emekçileri ba¤›fl
kampanyam›za kat›lmaya ça¤›r›yor...

Partiye destek devrime
destektir!..

Dünyada ve Türkiye’de son birkaç aya s›¤an olaylar, devrimcilerin y›llard›r
anlatmaya çal›flt›¤› baz› temel gerçekleri bütün aç›kl›¤› ile ortaya koydu. Kapitalizm,
militarizm ve savafl demektir diyorduk. Güncel geliflmeler bu gerçe¤i bir kez daha
gözler önüne serdi. Emperyalistler halklara savafl ilan ettiler ve buna Afganistan’dan
bafllad›lar. Binlerce insan›n ölümüne ve Afganistan’›n y›k›m›na yolaçan bu savafl halen
sürüyor. S›rada Irak’a karfl› aç›lacak savafl var. ABD emperyalizmi hummal› bir flekilde
buna haz›rlan›yor. Bunu baflka ülkelere yönelik yeni sald›r›lar›n izleyece¤ini de aç›k
aç›k söylüyor.

Bu kudurganl›k bofluna de¤il. Sözkonusu olan dünya hakimiyeti u¤runa mücadeledir.
ABD emperyalizmi halklara tümden boyun e¤dirmek, dünyan›n kritik bölgelerine askeri
olarak yerleflmek ve emperyalist rakipleri karfl›s›nda üstünlük elde etmek peflindedir.
Öteki emperyalistler de ondan geri kalmamak, paylafl›mda söz sahibi olmak için
ABD’nin açt›¤› yoldan yürüyorlar. “Terörle mücadele” burada yaln›zca bir aldatmaca,
sahtekarca bir bahanedir. Emperyalistler her zaman egemenlik peflinde olmufllard›r.
fiimdi yapt›klar› da budur. Bu u¤urda emperyalist savafl makinas›n› harekete geçirmekte,
sald›rganl›k ve savaflla sonuç elde etmeye çal›flmaktad›rlar.

Onlar her zaman bunu böyle yapt›lar. 20. yüzy›l tarihi gözler önündedir. Emperyalist
ç›karlar u¤runa insanl›¤› iki büyük emperyalist savafla onlar sürüklediler, böylece
ülkelerin ve uluslar›n toplu y›k›m›na yolaçt›lar. fiimdi bir kez daha sonu kaç›n›lmaz
olarak buna varacak bir yola girmifllerdir. E¤er iflçilerin ve ezilen halklar›n devrimci
mücadeleleri ile durdurulamazlarsa, üçüncü bir kez ayn› fleyi yapacaklar›ndan kuflku
duyulmamal›d›r.

Kapitalizm yaln›zca militarizm ve savafl de¤il, ayn› zamanda bask› ve sömürü,
eflitsizlik ve kölelik demektir. Uluslararas› politikada militarizm ve savafl olarak kendini
gösteren fley, toplumlar›n yaflam›nda sömürünün yo¤unlaflt›r›lmas›, yeni vergiler, iflsizlik,
sosyal haklar›n gasp›, demokratik hak ve özgürlüklerin s›n›rland›r›lmas›, polis devleti
uygulamalar›, bu arada ›rkç›l›k ve yabanc› düflmanl›¤› olarak ortaya ç›kmaktad›r. Tüm
bunlar kapitalizmin do¤as›nda vard›r ve kapitalist ekonominin bunal›m› bunlar›
a¤›rlaflt›ran bir etkide bulunmaktad›r. Bugün olan da budur.

Ülkemizin, Türkiye’nin güncel tablosu da gözler önündedir. Burada da tüm
geliflmeler oldu¤u gibi devrimcileri do¤rulamakta, onlar›n verdi¤i mücadelenin hakl›l›¤›n›
bütün aç›kl›¤› ile ortaya koymaktad›r.

Bugün Türkiye’de ekonomi bataktad›r. A¤›r borç köleli¤i ülkeyi soluksuz b›rakmakta
ve emperyalistlerin oyunca¤› haline getirmektedir. Y›llard›r iflçi s›n›f›na ve emekçilere
ödettirilen a¤›r bedellere ra¤men herfley sürekli olarak daha da kötüye gitmektedir.
Düzen partilerinin sorunlara hiçbir inand›r›c› çözümleri yoktur, düzen siyaseti ve
partileri iflas etmifltir.
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