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Seçimler ve devrimci

s›n›f çizgisi
Siyasete yönelik ABD kaynakl› ‹MF-

TÜS‹AD komplosu üç y›ll›k hükümet
ortakl›¤›n› krize soktu ve erken seçimin
gündeme girmesiyle sonuçland›. Irak’a
yönelik emperyalist savafltan ya da
kokuflmufl burjuva siyaset sahnesinin kendi
iç hesap ve çekiflmelerinden dolay›
ertelenebilece¤i üzerine çeflitli
spekülasyonlar sürse de, Türkiye giderek
daha yo¤un bir biçimde bir seçim
atmosferine giriyor. Her çeflidiyle
Amerikanc› düzen partileri kadar
parlamentarizme eklemlenmifl çeflitli
türden reformist sol partiler de kendi
cephelerinden erken seçime
haz›rlan›yorlar.

Ayn› haz›rl›¤› devrimci s›n›f partisi
olarak partimiz de kendi cephesinden
yap›yor. Siyasal yaflam›n yo¤unlaflt›¤›,
kitlelerin siyasal ilgisinin normal
dönemlere göre belirgin biçimde artt›¤›
seçim dönemini devrimci amaçlar›
çerçevesinde kullanmaya haz›rlan›yor.
Do¤al olarak düzen partileri ve düzen
icazetine s›¤›nm›fl reformist sol partilerin
seçimlere yaklafl›m› ve buna yönelik
haz›rl›¤› ile devrimci s›n›f partisinin
yaklafl›m› ve haz›rl›¤› aras›nda temelden ve
ilkesel nitelikte fark vard›r.

Buna geçmeden önce seçim dönemine
girilirken Türkiye’nin içinde bulundu¤u
genel durum, iflbirlikçi tekelci burjuvazinin
yeni döneme yönelik ihtiyaçlar› ve bununla
ba¤lant›l› olarak seçimlerden beklentisi
üzerinde k›saca dural›m.

‹çerde ‹MF sald›r› program›na uyum

Ekonomideki yap›sal bunal›m›n ve borç
köleli¤inin iflas›n efli¤ine getirdi¤i bir
Türkiye kapitalizmi gerçe¤i ile yüzyüzeyiz
bugün. Bu olgu, tam bir zorunluluk
halinde, iflbirlikçi burjuvazinin bugünkü iç
ve d›fl politikas›n›n çerçevesini de
belirlemektedir. ‹çerde, emekçileri sosyal
y›k›ma sürükleyen, ülkeyi ise s›n›rs›z ve
engelsiz biçimde emperyalist sömürü ve
ya¤maya açan ‹MF program›
uygulanmaktad›r. D›flarda ise, iç durumla
s›k› s›k›ya ba¤lant› içinde, Türkiye’yi
çevreleyen kriz bölgelerinde Amerikan
emperyalizminin ç›kar ve ihtiyaçlar›
çerçevesinde siyasi-askeri roller
üstlenilmektedir.

Türkiye y›llard›r borç ödemeye
endekslenmifl bir ‹MF program› uyguluyor
ve tüm göstergeler bunun daha y›llarca
uygulanmak istendi¤ini gösteriyor. ‹MF ile
halihaz›rda imzalanm›fl anlaflmalar mevcut
sald›r› program›n›n en az üç y›l daha
uygulanmas›n› gerektiriyor. Önümüzdeki üç
y›l› içerisinde 60 milyar dolar borç ödeme
zorunlulu¤u iflbirlikçi burjuvazinin ve onun
ad›na ülkeyi yönetenlerin önünde zaten
baflkaca da bir yol olmad›¤›n› gösteriyor.
TÜS‹AD’›n tüm düzen partilerinden,
uygulanmakta olan ‹MF program›n›
seçimler sonras›nda da uygulamaya devam
edeceklerine ya da bu uygulamay›
destekleyeceklerine dair güvence
vermelerini, dahas› bunu seçimler
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öncesinde aç›kça ilan etmelerini istemesi,
iflbirlikçi tekelci burjuvazi yönünden bu
konudaki kesin tutumu ve zorunlulu¤u
anlat›yor.

Yeni dönemde hükümet orta¤› olmak
haz›rl›¤›ndaki CHP’nin bu iste¤e flimdiden
net bir yan›t vermesi ve ‹MF memuru
Dervifl’i saflar›na alarak bu konuda fiilen
de güvence vermesi, iflbirlikçi tekelci
burjuvazinin bu konudaki kesin ihtiyac›n›
görmesinden, bu ihtiyaca yan›t vermeksizin
onun ad›na hükümet olmak flans›
bulamayaca¤›n›n bilincinde olmas›ndan
kaynaklan›yor. Onun düzen solu ad›na bir
koldan yapt›¤›n›, düzen sa¤› ad›na öte
koldan Tayyipçi AKP yap›yor. Bu
güvenceleri alan iflbirlikçi tekelci
burjuvazinin gelinen yerde yeni hükümet
dönemine bu iki partiyi haz›rlama yoluna
gitmesi de bu çerçevede yerli yerine
oturuyor.

Özetle, y›llard›r uygulanmakta olan
sald›r› program›na önümüzdeki y›llarda da
devam edilecektir; de¤iflen yaln›zca
uygulay›c› durumundaki hükümet ile onu
oluflturacak partiler bileflimi olacakt›r.

D›flarda emperyalist sald›rganl›¤a
ve savafla uyum

‹flçi s›n›f› ve emekçiler pay›na sosyal
y›k›m, iflsizlik, yoksulluk ve açl›k
anlam›na gelen ‹MF sald›r› ve y›k›m›
program›, ülke pay›na ise kaynaklar›n
ya¤malanmas›, birikmifl zenginliklerin
emperyalist tekellere peflkefl çekilmesi;
sanayi, bankac›l›k, iletiflim, enerji vb.
temel alanlardaki en kilit konumlar›n
emperyalist tekellerin etkisine ve
egemenli¤ine aç›lmas› anlam›na geliyor.
Borç köleli¤inin ürünü ve borç ödemeye
dayal› bu sald›r› ve y›k›m program›n›n d›fl
politikadaki bedeli ve sonuçlar›n›n iç
politikadakinden afla¤› kal›r yan yok.

Bugüne kadar bu bedel Balkanlar’da,
ard›ndan da Afganistan’da ABD
emperyalizminin ç›kar ve ihtiyaçlar›
do¤rultusunda müdahale, savafl ve iflgal
gücü olarak aktif görevler üstlenmek oldu.
Halihaz›rda Afganistan’da üstlenilen iflgal

komutanl›¤› sorumlulu¤unun siyasal ve
askeri faturas›, artan kar›fl›kl›klara ba¤l›
olarak önümüzdeki dönemde kendini
belirgin biçimde gösterecektir. Afganistan
geneline geniflletilmesi planlanan bu
sorumlulu¤u Türkiye’den devralmaya aday
herhangi bir ülke halihaz›rda yok ortada.
Yular› s›k› s›k›ya Amerikan yönetiminin
elinde olan Türk devletinin ise bu
sorumlulu¤u kolayca ortada b›rakmak gibi
bir olana¤› yok. Afganistan bata¤›n›n
yükü, ABD ile birlikte, onun iflgal gücü
konumundaki Türkiye’nin üzerine kalacak
gibi görünmektedir.

Fakat ABD’nin ç›kar ve ihtiyaçlar›
do¤rultusunda hareket etmenin sonuçlar›
kendini as›l olarak Ortado¤u’ya yap›lmak
istenen kapsaml› müdahale üzerinden
gösterecektir. Türk devleti hahihaz›rda
NATO’nun Ortado¤u’daki ileri
karakoludur. Türkiye, ABD’nin bölgeye
yönelik sald›r› ve müdahalelerinin
de¤iflmez askeri üssüdür. Bunlar yetmezmifl
gibi, daha bir de ABD ve ‹srail ile birlikte
Ortado¤u hallklar›na karfl› kurulmufl üçlü
sald›rgan askeri ittifak›n da içindedir.

Irak’a karfl› gündeme gelecek
emperyalist savaflla birlikte bu u¤ursuz
konum ve utanç verici rol yeni boyutlar
kazanacakt›r. Irak’a karfl› savaflta
Türkiye’nin bir sald›r› üssü olarak
kullan›laca¤› kesindir, bu konuda bir
belirsizlik ve tart›flma yok. Türk ordusunun
savaflta ABD hesab›na nas›l ve ne ölçüde
yer alaca¤› ise geliflmelere ba¤l› olarak
flekillenecek. ABD emperyalizmi Irak’a
karfl› haz›rland›¤› savafl› temelde Türkiye
üzerinden gerçeklefltirmek istemektedir.
Borç köleli¤i ve ‹MF anlaflmalar›yla
Türkiye üzerinde iyice a¤›rlaflt›r›lm›fl
bulunan emperyalist vesayet iliflkisi,
ABD’ye hesab›n› bu do¤rultuda yapma
olana¤› ve kolayl›¤› sa¤lamaktad›r.
‹flbirlikçi burjuvazinin ve onun ad›na
ülkleyi yönetmekte olanlar›n tutumunu
tayin edecek olan da temelde budur. Yani
“‹MF taraf›ndan ABD hesab›na sat›n
al›nm›fl” olmak gerçe¤i karfl›s›nda ortada
fazlaca bir tercih imkan› da yoktur. En
fazlas›ndan emperyalist cephedeki iç
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çatlaklar›n sa¤lad›¤› s›n›rl› bir manevra
alan› vard›r ki, bu alanda olaylar›n nas›l
geliflece¤i de henüz yeterince aç›k de¤ildir.

Sonuç olarak, Amerikan emperyalizmi
ve iflbirlikçi burjuvazi, Türkiye’nin siyaset
sahnesini yeniden düzenlerken, içerde ‹MF
program›n› uygulayan, d›flarda ise
emperyalist sald›rganl›k ve savafl›n
gerektirdi¤i bir politikay› uysalca izleyen
bir yeni hükümet aray›fl› peflindedir.
Amerikanc›/‹MF’ci düzen partilerinin,
özellikle de seçimlerin ard›ndan hükümet
olma flans› yüksek görünenlerin, tam da bu
iki temel konuda ayk›r› bir tek kelime
etmemeleri, dahas› ‹MF program›n›
uygulayacaklar› konusunda aç›kça güvence
vermeleri, onlar›n bu ihtiyac› net bir
biçimde alg›lad›klar›n› ve buna tam uyum
gösterdiklerini ortaya koyuyor.

Bask› ve terör rejimine uyum

Fakat bunlar› organik olarak
tamamlad›¤› halde pek öne ç›kmayan,
ç›kmas› da istenmeyen bir üçüncü temel
sorun daha var. Bu, 12 Eylül faflist
darbesiyle birlikte anayasal, yasal ve
kurumsal çerçevesi oluflturulmufl, Kürt
halk›na karfl› kirli savafl y›llar› içinde
alabildi¤ine gelifltirilip yetkinlefltirilmifl
bask› ve terör rejiminin oldu¤u gibi
korunmas›d›r. Bu, iflbirlikçi tekelci
burjuvazi için temel önemde bir baflka
ihtiyaçt›r. Kurumsal ve yasal temeliyle
bugünkü yap› korunmaks›z›n, ‹MF
programlar›n› bugünkü ac›mas›zl›¤›yla
uygulaman›n kolay olmayaca¤›n›, bu
uygulamalar›n biriktirdi¤i hoflnutsuzlu¤un
kolay dizginlenemeyece¤ini iflbirlikçi
burjuvazi, onun ad›na ülkeyi yöneten
“düzen bekçileri” çok iyi bilmektedirler.

Bu ihtiyac› çok iyi alg›lad›klar›ndan
dolay›d›r ki, sa¤› ve soluyla burjuva düzen
partileri de bask› ve terör politikas›na ve
onun tafl›y›c›s› olan kurumsal yap›ya
yönelik herhangi bir elefltirel tutum ortaya
koymad›klar› gibi, demokratik hak ve
özgürlükler alan›nda da herhangi bir vaatte
bulunmamakta, demagojik düzeyde bile
olsa kitlelerin dikkatini bu alana

çekmemeye özel bir özen
göstermektedirler. Erken seçim karar›yla
birlikte gündeme getirilen AB’ye uyum
yasalar›yla yap›lan makyaj›n oldu¤u
kadar›yla kitleler üzerindeki aldat›c›
etkisini bu konuda susman›n, demokratik
hak ve istemleri tart›flma d›fl› tutman›n bir
imkan› saymaktad›rlar.

Dikkate de¤er olan olgu, bu tutumun
düzen icazetine s›¤›nm›fl reformist solda da
yans›malar›n› bulabilmesidir. ‹MF program›
çerçevesinde yaflanan sosyal y›k›m›n
sonuçlar› ve Amerika eksenli emperyalist
savafl haz›rl›¤› üzerine kolay›ndan solculuk
taslayan bu partiler, faflist bask› ve terör
rejiminin kurumsal yap›s›, bu çerçevede
temel demokratik hak ve özgürlükler
üzerine kayda de¤er herhangi bir istem
ileri sürmemekte, teflhir ve propaganda
çal›flmalar›nda buna fazlaca yer
vermemektedirler. S›rt›n› devlete dayam›fl
‹P’in bu konuda tümüyle susmas›
(aç›klanm›fl bulunan seçim bildirgelerinde
buna iliflkin tek kelime yok!), ÖDP ve
HADEP’in ise bu konudaki söylemlerini
“Kopenhag Kriterleri”ne endekslemeleri
anlafl›l›r bir durumdur. Fakat AB’ye karfl›
göründü¤ü halde “demokrasi bloku” ad›
alt›nda AB solunun kuyru¤una tak›lan
EMEP ile “majestelerinin komünist partisi”
olmaya soyunan (ve bu konuda sermaye
medyas›ndan çok bilinçli bir destek, teflvik
ve kay›rma gören) S‹P-TKP cephesinde de
durum özünde farkl› de¤ildir. Öylesine ki,
EMEP seçimlere iliflkin önemli bir parti
toplant›s›n›n “sonuç bildirgesi”nde sorunu
“anti-demokratik tüm yasalardan kurtulma”
olarak koymakla yetinmifltir (17-18
A¤ustos tarihli “Sonuç Bildirgesi”). S‹P-
TKP ise seçim gündemiyle ba¤lant›l›
olarak düzen partileri ile kendisini bir dizi
sorun üzerinden karfl›laflt›ran bir temel
parti metninde bu kadar›n› bile yapmam›fl,
bu konuyu tümden atlayabilmifltir! (“Düzen
Partileri Bir Yana TKP Bir Yana”).

“Terbiyeli sol”un temel siyasal hak ve
özgürlükler mücadelesi, bununla ba¤lant›l›
olarak bask› ve terör rejimi üzerine bu
suskunlu¤u da rastlant› de¤ildir. Düzenin
icazetine s›¤›nm›fl olmak “hassas” siyasal



sorunlarda, özellikle de devlet ve iktidar
sorunlar›nda suskun kalmay›, bunun yerine
genel bir müsammaha ile karfl›lanan
iktisadi ve sosyal sorunlar üzerine solcu
gevezelik yapmakla yetinmeyi gerektiriyor.
Buradaki davran›fl tam da hücre sald›r›s›
alan›ndaki davran›fl›n genelleflmifl bir
yans›mas›d›r. Hücre sald›r›s›n› kendi
d›fl›nda görmek ve bu alanda pratik de¤eri
olan herhangi bir siyasal davran›fltan
özenle kaç›nmak, iflin özünde kendini
devletle sorunlu görmemekle (ne de olsa
hücre sald›r›s› “devlete kafa tutanlara”
yönelik bir sald›r›yd›) ayn› anlama
gelmekteydi.

Temel siyasal sorunlara, bask› ve terör
rejimine, bunun arac› olarak bask›c› devlet
ayg›t›na dokunmayan, devrimci iktidar
sorunu bir yana temel demokratik hak ve
özgürlükler u¤runa bile aç›k ve etkin bir
ajitasyondan özenle kaç›nan bu solculuk
türü elbette düzen egemenlerinin gözünden
kaçm›yor, tersine, gittikçe daha çok ve
daha aç›k bir ilgi ve kay›rman›n konusu
oluyor. 12 Eylül’le yarat›lan ve y›llar
öncesinden devletin “Milli Siyaset
Belgesi”nde kayda geçirilen bir solculuk
türü (siyaset belgesinin deyimiyle “›l›ml›
sol”) ile yüzyüze oldu¤umuza göre, bütün
bunlar kuflkusuz flafl›rt›c› da de¤ildir.

Fakat bütün bunlardan girmifl
bulundu¤umuz seçim faaliyeti dönemi için
ç›kar›lmas› gereken temel önemde bir
sonuç ve bununla ba¤lant›l› görevler var
önümüzde. Komünistler ve onlarla birlikte
herfleye ra¤men bugün devrimci konumunu
koruyan herkes, yaln›zca Amerikanc›/
‹MF’ci düzen partilerinin de¤il, düzen
icazetine s›¤›nm›fl fakat hala da
devrimcilik iddias› tafl›yan bu solcu
düzenbazlar›n da maskesini indirmek için
gerekli çabay› gösterebilmelidir.

‹htiyaçlara uyumlu hükümete
 bugünden haz›rl›k

‹MF-TÜS‹AD kaynakl› hükümet
komplosu, siyasi yaflam› emperyalizmin ve
tekelci burjuvazinin yukar›da s›ralanan

yeni dönem ihtiyaçlar›na göre yeniden
belirlemeye yönelik bir giriflimdi. Buna
yönelik hükümet darbesi önden tasarland›¤›
flekliyle baflar›s›z kalm›fl olsa da, bu
do¤rultudaki çabalar yeni duruma
uyarlanm›fl biçimiyle ve tüm h›z›yla halen
sürmektedir.

Geleneksel düzen sa¤›n› kendi içinde
toparlayamayan burjuvazi, gelinen yerde
çözümü “merkez sa¤” iddias›yla ortaya
ç›kan dünün fleriatç›s› Tayyipçi AKP
üzerinden aramak zorunda kalm›fl durumda.
Bu zorunluluk, AKP’nin herfleye ra¤men
elde etmifl göründü¤ü seçmen deste¤inden
geliyor. AKP’nin cömert “de¤iflim”
vaatleri, “merkez sa¤” çizgide ve her
bak›mdan düzenle uyumlu hareket etme
iddias›, buna yönelik aray›fllar›
kolaylaflt›rm›fl bulunuyor. Halihaz›rdaki
güçlük daha çok 28 fiubat’la ba¤lant›l›
politik ve psikolojik sorunlardan
kaynaklan›yor. Tayyipçi AKP ikiyüzlü
takiyeci bir tutumla böyle olmad›¤›n›
›srarla söyleyip dursa da, toplumda böyle
bir alg›laman›n önüne geçilememesi bir
handikap oluflturuyor.

Bu, ABD ile TÜS‹AD’›n sözcülü¤ünü
yapt›¤› iflbirlikçi burjuvaziden çok 28
fiubat’›n aktörü düzen ordusu için bir sorun.
ABD için sorun yok, zira AKP y›llard›r
ABD’nin deste¤i ile yönlendirilen
geliflmelerin bir ürünü. Tayyip belediye
baflkanl›¤›ndan beri ABD’den destek
görüyor ve AKP’yi kurmadan önce ondan
özel icazet alm›fl durumda. TÜS‹AD’›n
sözcülü¤ünü yapt›¤› iflbirlikçi burjuvazi için
sorun yok, zira AKP’nin yeni kimlik
üzerinden topluma pazarlanmas› ve yeni
hükümetin güçlü aday› olarak
meflrulaflt›r›lmas› tam da TÜS‹AD’›n orduya
özel raporuyla h›z kazand›. Bunu holding
medyas›n›n “de¤iflim” kimli¤i üzerinden
Tayyip’i topluma pazarlamas› izledi.

Gelinen yerde bu konuda onlar
cephesinden de bir sorun yok. Olmas› için
fazla bir neden de yok; zira Tayyipçi AKP
bu raporun verdi¤i mesaj› zaman›nda ald›
ve o günden beri ABD’nin ve tekelci
burjuvazinin yeni dönem ihtiyaçlar›yla tam
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bir uyum içinde hareket edece¤i konusunda
söylem ve fiili düzeyde inand›r›c›
güvenceler vermek için ola¤anüstü bir
çaba harcad›. Sözünü tutarsa burjuvazi için
bir sorun kalm›yor, tutmazsa 28 fiubat’›n
ikinci bir versiyonu burjuvazi için yak›n
gelece¤in bulunmaz bir olana¤› olarak
yedekte duruyor demektir.

Siyasal yaflam üzerindeki gücü ve
vesayeti ne olursa olsun, ABD ile
iflbirlikçi burjuvazinin halihaz›rda
benimsedi¤i ve mevcut koflullar içinde
biraz da zorunlu gördü¤ü bir çözüme
düzen ordusunun yöneltebilece¤i bir itiraz
olamaz. Çok çok Refah Partisi döneminin
an›lar›n› bir bas›nç ve tehdit ekseni olarak
kullanarak Tayyipçi partinin aya¤›n› denk
almas›n› ve hata yapmamas›n› sa¤layabilir.

Kald› ki, AKP’ye haz›rlanan hükümet
orta¤› bu konuda bir baflka güvence olarak
görülmektedir. Hükümetin olanakl›ysa
büyük, fakat hiç de¤ilse küçük orta¤›
olarak Dervifl CHP’si bu çerçevede
haz›rlan›yor. Bu da bir Amerikan ve
TÜS‹AD tercihi ve Dervifl’in CHP tercihi
bunun böyle oldu¤unun en tart›flma
götürmez kan›t›.

Kuflkusuz Dervifl üzerinden CHP’ye
yap›lan operasyon muhtemel bir hükümet
orta¤› olarak Tayyipçi AKP’yi dengeleme
hesaplar›n›n çok ötesinde ve üzerindedir.
‘90’l› y›llar›n bafl›nda, birbirini izleyen
Demirel ve Çiller hükümetlerine SHP’yi ve
ard›ndan onun ad de¤ifltirmifl biçimi
CHP’yi hükümet orta¤› olarak kullanman›n
bu a¤›r kirli savafl ve sosyal sald›r›
döneminde faydas›n› fazlas›yla gören
burjuvazi, bundan daha fazlas›n› son üç
y›ll›k hükümet döneminde DSP üzerinden
gördü. Emekçilere ve devrimcilere salt sa¤
partilere dayal› bir hükümetle kolay kolay
cesaret edemeyece¤i tarihi önemde bir dizi
sald›r›y›, burjuvazi Ecevit’in DSP’si
sayesinde bu dönemde hayata geçirmeyi
baflarabildi.

Koalisyon hükümetlerine sol yaftal›
parti ortakl›¤›, emekçileri flafl›rtman›n ve
nispeten daha kolay dizginleyebilmenin
temel önemde bir olana¤›d›r art›k Türk

burjuvazisi için. Son üç-dört y›ld›r DSP
üzerinden elde edilen bu yarar, DSP’nin
art›k posas› ç›kar›ld›¤› için, yeni dönemde
bu kez CHP üzerinden elde edilmek
isteniyor. CHP ise kendisinden beklenenin
bu oldu¤unun tam olarak bilincindedir.
Dervifl’i saflar›na almakta gösterdi¤i
ola¤anüstü gayret, ‹MF program›n›
kararl›l›kla uygulayaca¤›na dair net
aç›klamalar ve nihayet gündemdeki
emperyalist savafl konusunda çok bilinçli
suskunlu¤u, beklenene fazlas›yla karfl›l›k
vermeye haz›r oldu¤unun bafll›ca
göstergeleridir. Emperyalizme ve iflbirlikçi
burjuvaziye hizmette, emperyalist
dayatmalara ve ‹MF reçetelerine harfiyen
uymada CHP’nin DSP’yi çok gerilerde
b›rakaca¤›ndan ise kuflku duyulmamald›r.
Bunu bugünden iflçilere ve emekçilere
anlatmak, onlar› kendilerini bekleyen bu
yeni tuza¤a karfl› flimdiden uyarmak ve
seçim sonuçlar›na umut ba¤lamak yerine
devrimci s›n›f mücadelesi yolunu tutmaya
ça¤›rmak, devrimci seçim çal›flmas›n›n
temel unsurlar›ndan biridir.

Seçimler ve parlamento karfl›s›nda

 üç temel davran›fl çizgisi

Burjuva düzen partileri için seçimlerde
kendi ilke, amaç ve programlar›n›
anlatmak diye bir sorunu yoktur; zira
aralar›nda bu konuda gerçekte herhangi bir
fark yoktur. Hükümet olmay› baflar›rlarsa
izlemek durumunda kalacaklar› çizgi,
uygulamak durumunda kalacaklar› program
ayn›d›r ve kendileri d›fl›nda önden
haz›rlanm›fl halde onlar› beklemektedir.

Buna ra¤men 3-4 y›lda bir gündeme
gelen burjuva parlamentosu seçimleri,
burjuva düzen partileri için çok özel bir
siyasal önem tafl›rlar. Zira seçimler onlar
için, aldat›c› ve ikiyüzlü vaatlerle kitlelerin
edilgen oy deste¤ini almak ve böylece
siyasal yaflamda kendilerine rant
sa¤layacak etkin bir güç olmak için biricik
f›rsatt›r. Onlara bu f›rsat›
de¤erlendirebildikleri oranda, bir dahaki
seçimlere kadar siyasal yaflamda flu veya
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bu ölçüde bir rol oynama olana¤› elde
edeceklerdir. Buradan sa¤layacaklar› siyasal
destek onlara, iki seçim aras› dönemde
kitlelere art›k bir daha baflvurmaks›z›n
siyasal yaflama kat›lma olana¤› verecek ya
da bir dahaki seçimlere kadar siyaset d›fl›
tutacak, böylece siyasette etkin olman›n
nimetlerinden yoksun b›rakacakt›r. Burjuva
düzen partileri için siyasal yaflam temelde
parlamenter yaflamd›r ve bundan dolay› da
seçimlerde kitlelerin oy deste¤ini almak ve
parlamentoda sandalye kazanmak onlar için
temel önemde bir siyasal sorundur. Bu
nedenledir ki seçimlerde varlar›n› yoklar›n›
ortaya koyarlar; her türlü yalan, demagoji
ve temelsiz vaatle kitleleri aldatmay› seçim
çal›flmalar›n›n eksenine koyarlar ve
sermaye gruplar›n›n deste¤iyle bunun için
muazzam harcamalar yaparlar.

Tümüyle düzen icazetine s›¤›nm›fl
bulunan, bu çerçevede resmi siyaset
sahnesinde meflrulaflmay› amaçlayan ve
temelde parlamenter bir güç olmak hayali
peflinde koflan her çeflidiyle sosyal-
reformist sol partiler için de durum özünde
farkl› de¤ildir. Bunlar elbette, halihaz›rda
parlamenter bir güç olamaman›n da
etkisiyle, siyasal yaflam ve etkinliklerini
seçimler dönemiyle s›n›rlam›yorlar. Tam da
böyle bir güç olabilme hedefi çerçevesinde,
gündelik siyasal yaflam içinde kitleleri
etkilemeye çal›fl›yorlar. Ama devrimci
amaç ve hedeflerden, buna yönelik bir
konumlan›fl ve stratejiden tümüyle yoksun
bu partiler için nihai hedef parlamenter bir
güç olmakt›r. Bunu ister ‹P, ÖDP ve
k›smen EMEP gibi art›k aç›kça ortaya
koysunlar, isterse S‹P-TKP ile öteki
baz›lar› gibi flimdilik gizleme gere¤i
duysunlar sonuç de¤iflmez, bulunduklar›
konum üzerinden hepsi ayn› kaç›n›lmaz
yolun yolcusudurlar.

Gerçe¤in ne oldu¤unu görebilmek için
bu partilerin seçim platformlar›na ya da
bildirgelerine bakmak bile yeterlidir.
Burada devrimci amaç ve hedeflere, bunu
gerçeklefltirmenin temel yol ve
yöntemlerine iliflkin iflçilere ve emekçilere
söylenmifl tek bir cümle bulmak mümkün

de¤ildir. Tüm bu platform ya da
bildirgeler, temel siyasal sorunlar üzerine,
özellikle de devlet ve iktidar sorunu
üzerine aç›k ve dolays›z bir tek kelime
söylememeye ortak bir özen gösteriyorlar.
Bu ne flafl›rt›c›d›r ne de rastlant›; zira
onlar devrimci amaçlardan tümüyle
yoksundurlar, düzenin yasall›k cenderesine
teslim olmufllard›r ve ortaya koyduklar›
hedeflere ancak yasalara uyarlanm›fl
bar›flç›l mücadele çizgisiyle ve parlamenter
yolla ulaflmay› hedeflemektedirler. Bundan
dolay›d›r ki tüm bu partilerin aç›klama,
bildiri ya da bildirgelerinde burjuva
parlamentarizminin teflhiri ve devrimin
propagandas› (ki bu seçimlere kat›lsa bile
her devrimci parti için temel önemde
ilkesel bir sorundur) üzerine bir tek söz
bulmak mümkün de¤ildir. Temel siyasal
sorunlar üzerine suskunlar›n› kurum olarak
seçimler ve burjuva parlamentosunun
gerçek ifllevi ve içyüzüne iliflkin
suskunluklar›yla birlikte ele al›n›z, bu
partilerin gerçek konum ve nitelikleri
konusunda yeterli bir fikir edinirsiniz.

Devrimci s›n›f partisi için ise durum
temelden farkl›d›r. Komünistler seçimlere
kat›lmay› ve burjuva parlamentosundan
devrimci amaçlar için yararlanmay› ilke
olarak reddetmezler. Fakat bunu yaparken,
bizzat bu çaba içinde parlamentarizmi en
etkin biçimde teflhir ederler ve bu konuda
kitlelerde en ufak bir yan›lsamaya mahal
vermemeye özel bir dikkat gösterirler.
Seçimler süreci ve olanakl› oldu¤u ölçüde
parlamento kürsüsü, onlar için, temel
yap›s› ve kurumlar›yla burjuva düzeni, bu
arada bizzat burjuva parlamentosunun
içyüzünü ve temel ifllevini teflhir etmenin;
devrimci ilke ve amaçlar› propaganda
etmenin, kitlelere gerçek kurtulufl yolunu
göstermenin bir arac›ndan ve f›rsat›ndan
baflka bir fley de¤ildir.

Seçimler dönemi burjuva düzen
partileri için, hoflnutsuzlu¤u büyümüfl ve
sorunlar›na çözüm aray›fllar› peflindeki
kitleleri sahte vaatler ve çözümlerle
aldatman›n, onlar› kendi ba¤›ms›z
güçleriyle siyasi yaflama kat›lmaktan
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al›koyman›n, parlamento d›fl› s›n›f
mücadelesinin önünü kesmenin bir
olana¤›d›r. Tersinden devrimci s›n›f partisi
içinse, parlamenter hayalleri darbeleyerek
devrimci s›n›f bilincini ve mücadelesini
gelifltirmenin temel önemde bir f›rsat›d›r.
Bu çerçevede komünistler için seçim
çal›flmalar› tümüyle devrimci s›n›f
mücadelesine iliflkin genel hedef ve
görevlere tabidir; onlar seçim
atmosferinden, kitleleri devrimci hedeflere
kazanman›n, onlar›n birli¤ini,
örgütlenmesini ve mücadelesini bu
do¤rultuda gelifltirmenin bir olana¤› olarak
yararlanmaya bakarlar. Bu çerçevede onlar
kitlelerin karfl›s›na düzenin yasall›k
cenderesine ve seçimlere uyarlanm›fl güdük
seçim platformlar› ve bildirgeleriyle de¤il,
kendi ba¤›ms›z devrimci s›n›f
programlar›yla, bunun döneme uyarlanm›fl
ve güncel devrimci görevlere ba¤lanm›fl
popüler aç›klamalar›yla ç›karlar.

Ba¤›ms›z devrimci s›n›f çizgisi

Bu genel çerçeve, partimizin
gündemdeki seçimlerde izleyece¤i somut
çizgiye de aç›kl›k kazand›rmaktad›r.
Partimiz seçimlere kendi ba¤›ms›z
devrimci s›n›f platformuyla kat›lacakt›r.
Seçim atmosferinden devrimci ilke ve
amaçlar›n› yaymak, kitleleri parlamenter
yan›lsamalara karfl› uyar›p devrimci s›n›f
mücadelesi çizgisine çekmek için en iyi
biçimde yararlanmaya bakacakt›r.

Mevcut koflullarda, ba¤›ms›z devrimci
s›n›f adaylar›yla iflçilerin ve emekçi
kitlelerin karfl›s›na ç›kmak, bunu ba¤›ms›z
devrimci s›n›f tutumunu vurgulaman›n ve
etkin bir seçim kampanyas› yürütmenin bir
olana¤› olarak kullanmak, partinin
seçimlerde izleyece¤i davran›fl çizgisinin
somutlanm›fl biçimidir. Bu kampanyan›n
amac› hiç de oy toplamak de¤il, fakat
devrimci propaganda ve ajitasyonu normal
dönemlerle k›yaslanamaz ölçüde
güçlendirmek, kitleleri devrimci aç›dan
ayd›nlatmak, parti program›n› tan›tmak,
onun döneme uyarlanm›fl stratejik ve taktik
istem ve fliarlar›n› kitleler içinde

Mevcut koflullarda, ba¤›ms›z
devrimci s›n›f adaylar›yla

iflçilerin ve emekçi kitlelerin
karfl›s›na ç›kmak, bunu
ba¤›ms›z devrimci s›n›f

tutumunu vurgulaman›n ve
etkin bir seçim kampanyas›

yürütmenin bir olana¤›
olarak kullanmak, partinin

seçimlerde izleyece¤i
davran›fl çizgisinin

somutlanm›fl biçimidir. Bu
kampanyan›n amac› hiç de

oy toplamak de¤il, fakat
devrimci propaganda ve

ajitasyonu normal
dönemlerle k›yaslanamaz

ölçüde güçlendirmek,
kitleleri devrimci aç›dan

ayd›nlatmak, parti
program›n› tan›tmak, onun

döneme uyarlanm›fl stratejik
ve taktik istem ve fliarlar›n›

kitleler içinde yaymakt›r.

yaymakt›r. Seçim çal›flmas›nda baflar›n›n
ölçüsü de bu olacakt›r.

Devrimci propaganda ve ajitasyonu
normal dönemlerle k›yaslanamaz ölçüde
güçlendirmek demek, normal dönemlerle
k›yaslanamaz bir çal›flma seferberli¤i içine
girmek, buna uygun bir planlama ve
organizasyonu gerçeklefltirmek demektir.
Burjuva düzen partilerinin siyasette rant
kap›lar›n›
aralamak
için,
reformist sol
partilerin
burjuva
siyasal
sahnede
kendilerine
yer açmak
için
harcad›klar›
enerjiyi, dev-
rimci s›n›f
partisi
militanlar›
iflçi s›n›f›n›n
ba¤›ms›z
hareketini
gelifltirmek
ve devrim
davas›n›
büyütmek
için harca-
yacaklard›r.
Bu ise
onlarla k›yas
kabul etmez
bir flevk, enerji ve yo¤unlukla çal›flmay›
gerektirir.

Seçim dönemi parti örgütleri ve
militanlar›n›n bunun gerektirdi¤i bir bilinç,
enerji ve inisiyatifle hareket etmelerini
gerektirmektedir. Siyasal yaflam›n
yo¤unlaflt›¤› ve iflçiler ile emekçilerin
siyasal ilgisinin normal dönemlere göre
belirgin biçimde artt›¤› seçim atmosferi,
parti örgütleri ve militanlar› için gerçek
bir devrimci seferberlik dönemi
olabilmelidir.
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Kitle içinde parti
çal›flmas›

Kitle çal›flmas›, aç›kt›r ki, sadece pratik
faaliyetle kitlelere ulaflmak de¤ildir. Ayn›
zamanda parti ile kitleler aras›nda her türden
(politik, sosyal, kültürel vb.) ba¤›n kurulmas›
çabas›d›r. Bu çal›flman›n baflar›s›, partinin
ideolojik-siyasi çizgisinin kitleler içinde güç
kazanmas›, örgütsel yap›s›n›n gelifltirilmesiyle
ölçülür.

Dolay›s›yla kitle çal›flmas›, kitlelere
yönelik genel politik faaliyet (her türden
ajitasyon ve propaganda); iflçi ve emekçilerle
kurulan çok yönlü iliflkiler; kitle taban›nda
oluflturulan örgütlülükler; yerel parti
faaliyetini sürdürecek güçlerin
örgütlenmesinin toplam›d›r.

Öte yandan, düflünsel/yaz›nsal faaliyet;
ideolojik-teorik mücadele alan›ndaki
görevlerin yerine getirilmesi; her durum ve
geliflmenin isabetli olarak de¤erlendirilmesi,
genel-güncel taktik politikalar›n, mücadele ve
eylem hatt›n›n saptanmas› ve nihayet bunun
kitlelere ulaflt›r›lmas›, partinin genel politik
faaliyetin bir parças›d›r.

Buradan bak›ld›¤›nda, kapasitemizi
zorlayan bir prati¤imiz oldu¤unu iddia
edebiliriz. Haftal›k bir politik yay›n organ›,
ayl›k bir MYO, gençlik dergisi, her bir
çal›flma alan›n›n ihtiyaçlar›n› karfl›layabilecek
yerel bültenler, illegal ve legal propaganda-
ajitasyon materyallerini (afifl, bildiri, bülten
vb.) yayg›n kullanabilmemiz gerçe¤i ve
onlarca kitaptan oluflan koca bir külliyat var
ortada. Bunlar teorik-programatik, ideolojik-
politik, taktik-stratejik netlikle yo¤rulup
biçimlendirilmifl araçlard›r. Nitekim tüm
ezilen ve sömürülenlerin genel ve güncel
sorunlar›, ad›mlamalar› gereken yol
konusunda isabetli politik aç›l›mlar
yapabiliyor partimiz. Her konuda sa¤lam
yaklafl›m›n güvencesi bir programa sahip.
Ama bu kadar›n›n yeterli olmad›¤›n›
biliyoruz. S›n›f hareketinin bilimsel

sosyalizmle birleflmesini sa¤lam›fl, s›n›f
kitlelerini partiye-devrime kazanm›fl, toplum
çap›nda politik kuvvet olmufl, kökleflmifl bir
parti haline gelmek hedefimiz.

Peki, partiyi bu hedefe ulaflt›racak bir
politik faaliyet düzeyine sahip miyiz?
Yürüttü¤ümüz faaliyet üzerinden
bakt›¤›m›zda, bu soruya henüz olumlu bir
yan›t veremiyoruz.

Kitle çal›flmas›nda yay›nlar›n önemi

Yay›nlar›n, bildirilerin düzenli ve
zaman›nda da¤›t›m›n›n politik faaliyet
aç›s›ndan önemi aç›kt›r. Lenin, “Bir Yoldafla
Örgütsel Görevlerinin Üzerine Mektup”unda
yay›nlar›n da¤›t›m›n› “son derece önemli bir
görev” olarak niteliyor ve bunu flöyle
gerekçelendiriyor: “Çünkü e¤er biz da¤›t›m›
yapan özel bir semt grubu ile o semtteki
bütün fabrikalar ve o semtteki mümkün
oldu¤u kadar çok say›da iflçi evi aras›nda
düzenli bir ba¤ kurabilirsek, bu hem
gösteriler, hem de bir ayaklanma aç›s›ndan
büyük de¤er tafl›yacakt›r. Yay›nlar›n,
broflürlerin, bildirilerin h›zl› ve düzenli bir
biçimde da¤›t›lmas›n› düzenlemek, örgütlemek
ve bu amaçla bir temsilciler a¤› gelifltirmek
demek, ilerideki gösterilerin ya da
ayaklanman›n büyük bir k›sm›n›
gerçeklefltirmek demektir.”

O halde, kitle içinde çal›flmada mesafe
katedebilmemizin birinci koflulu, genel politik
faaliyetin bir aya¤› olarak pratik-politik
faaliyet kapasitemizi gelifltirip,
yetkinlefltirmektir.

Kuflkusuz yoldafllar›m›z›n ço¤u bunun
bilincindedir. Ama kimi yoldafllar›m›z yay›n
sat›fl›n› kitle çal›flmas›n›n bir parças› olarak
de¤il de, salt bir “sat›fl” faaliyeti gibi
alg›lay›p yaflad›¤› ilk zorlanmada bu ifli yük
sayabiliyor. 100-200 kiflilik fabrikalarda
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çal›fl›p da uzun süre bir iflçiyi bile gazete
okuru haline getiremeyen yoldafllar›m›z
olabiliyor. Ya da, aylarca süren bir direniflin
öznesi haline gelen, direnifl boyunca iflçilerle
yat›p kalkan, iflçiler taraf›ndan sözü dinlenen
bir s›n›f devrimcisinin hiç de¤ilse 8-10 iflçiyi
düzenli yay›n okuru haline getirmesi
beklenirken, bu baflar›lamayabiliyor.

Yine Lenin, 1901 May›s’›nda kaleme
ald›¤› ünlü “Nereden Bafllamal›” makalesinde
“ilkeli, sistemli ve çok yönlü propaganda ve
ajitasyonu” “an’›n ihmale gelmez görevi”
olarak niteliyor. Sözlü ve eylemli ajitasyon
ve propaganday›, bunun için gerekli olan
ajitatör, propagandist gruplar sorununu
flimdilik bir yana b›rakal›m. Bu durumda
sistemli ve çok yönlü bir ajitasyon ve
propagandan›n bafll›ca araçlar› yaz›l›-görsel
(MYO, PYO, kitaplar, bültenler, afifl, bildiri,
duvar yaz›lar› vs.) materyallerdir.

Kitle çal›flmas›n›n bir boyutu propaganda-
ajitasyon materyallerini kitlelere ulaflt›rmakt›r.
Bunun kadar önemli olan di¤er boyutu da bu
araçlardan örgütleyici olarak
yararlanabilmektir. “Nereden Bafllamal›”
makalesinde Lenin, bir siyasi gazete
ihtiyac›n›, ajitasyon, propaganda ve teflhir
için bunun ne denli zorunlu oldu¤unu
etrafl›ca anlatt›ktan sonra flöyle devam
ediyor: “Ne var ki, bir gazetenin rolü,
yaln›zca fikirlerin yay›lmas›, siyasi e¤itim ve
siyasi müttefiklerin kazan›lmas›yla s›n›rl›
de¤ildir. Bir gazete sadece kollektif bir
propagandac› ve kolektif bir ajitatör de¤il,
ayn› zamanda kolektif bir örgütleyicidir. Bu
bak›mdan, gazete, infla halindeki bir binan›n
çevresine kurulan iskeleye benzetilebilir; bu
iskele yap›n›n s›n›rlar›n› belirler, inflaat
iflçileri aras›ndaki ba¤lant›y› kolaylaflt›r›r ve
böylelikle onlar›n yap›lacak iflleri
bölüflmelerini ve örgütlü çal›flmalardan
ç›kard›klar› ortak sonuçlar› görmelerini
sa¤lar.” (Vurgu bizim.)

Elbette Lenin’in kastetti¤i “bina” örgüt,
“inflaat iflçileri” de kadrolar ve örgüt
güçleridir. O “kollektif bir örgütleyici”
derken, siyasi gazetenin örgütü ve siyasal
çal›flmay› örgütleyici rolünden söz ediyor.
Ama yay›nlar›n “kolektif örgütleyici” rolü

kitle çal›flmas› aç›s›ndan da geçerlidir.
Özellikle merkezi yay›nlar kitleleri
örgütlemenin de bafll›ca araçlar›d›r. Yay›nlara
bu gözle bak›lmal›, kitle çal›flmas›nda bu
çerçevede kullanabilinmelidir. Bir insan›
kazan›p örgütleyebilmek için, öncelikle
yay›nlar›m›z›n düzenli takipçisi, muhabiri/
katk›c›s› haline getirmek durumunday›z.

‘99 bafllar›nda saptanan yeniden infla
görevi tüm önemini koruyor. O günden
bugüne, yaflanan sürecin tüm a¤›rl›¤›na
ra¤men, bu görevi yerine getirmek için parti
güçleri anlaml› bir pratik sergilediler. Bu
elbette önemlidir. Ancak sonuçlar› üzerinden
bak›ld›¤›nda, yetersiz oldu¤u aç›kt›r. Çünkü
kadrolaflmak gibi temel önemde bir sorunla
yüzyüzeyiz. Kadrolaflmak için de iflçi ve
emekçi kitlelere gitmek, etkili bir kitle
çal›flmas› yürütmek durumunday›z. O halde,
yay›nlar›m›z baflta olmak üzere tüm
ajitasyon-propaganda materyallerinin yayg›n
da¤›t›m›n› sa¤lamak ve bunlar› kitle iliflkileri
örgütlemenin araçlar› olarak kullanmak “an›n
ihmale gelmez görevi”dir!

Kitlelerle s›k› ba¤lar

Kitle içinde çal›flma denildi¤inde temel
önemde sorun, tek tek iflçilerle ve iflçi-
emekçi gruplar›yla yayg›n iliflkilerin
kurulabilmesidir.

Lenin yaz›lar›nda döne döne kitlelerle
s›k› ba¤lar›n önemine vurgu yapar.
Denilebilir ki, Lenin’de en çok çubuk bükme
bu konudad›r. Bireysel terörizmi elefltirdi¤i
“Devrimci Macerac›l›k” (1 A¤ustos 1902)
makalesinde, “devrimin tek ‘umudu’
‘kalabal›kt›r’; ancak bu kalabal›¤a önderlik
edebilen (lafta de¤il, fiiliyatta) bir devrimci
örgüt polise karfl› savaflabilir...” der.
“Kalabal›¤a” “fiiliyatta” önderlik edebilmek
ise, aç›k ki “kalabal›kla” s›k› iliflkiler
gerektirmektedir. Bundan bir ay sonra yaz›lan
“Bir Yoldafl’a Örgütsel Görevlerimiz Üzerine
Mektup”ta ise flunlar› söyler: “... komite
üyelerinin (St. Petersburg parti komitesinden
sözediliyor, biz buna il komitesi de
diyebiliriz) birçok iflçiyi kiflisel olarak
tan›malar› sorunu özel bir önem kazan›r.
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‹flçilerin aras›nda olup biten her fleye
önderlik edebilmek için, her yere gidebilmek,
çok say›da iflçi tan›mak ve her yere girip
ç›kabilmek vb. gerekir.” Bizim koflullar›m›zda
bu vurgular› bölge organlar› ve yerel
kolektiflerin üzerinden anlamak gerekir.

Lenin 1920’de ise, siyasi partinin, s›n›f›n
ancak küçük bir k›sm›n› ba¤r›nda
toplayabilece¤ini, genifl kitlelere ancak bu
bilinçli az›nl›¤›n önderlik edebilece¤ini
belirttikten sonra flunlar› söyler: “E¤er bu
az›nl›k gerçekten bilinçliyse, kitleleri
peflinden götürmeyi baflar›yorsa, gündemdeki
her soruna çözüm getirebiliyorsa, iflte o,
gerçek anlamda bir partidir. (Yok e¤er
kitlelere önderlik etmeye, onlarla ba¤
kurmaya çal›flm›yorsa, ad›na parti de dense
o bir parti de¤il, bir hiçtir.)” (Lenin,
Örgütleme, s.24, Kaynak Yay›nlar›)

“Güçlü bir illegal Parti Merkezleri,
sistemli olarak ç›kan illegal yay›nlar ve en
önemlisi yerel hücreler, özellikle de
do¤rudan do¤ruya iflçilerin aras›ndan gelen
ve kitlelerle s›k› temas içinde yaflayan öncü
üyelerin yönetti¤i fabrika hücreleri: Devrimci
ve Sosyal-demokrat iflçi hareketinin her türlü
zorlu¤u gö¤üsleyebilecek sa¤laml›kta
çekirde¤ini iflte bu temel üzerinde infla ettik”
sözlerini ise 1908’de söylenmifltir (“Do¤ru
Yolda” bafll›kl› makale, Lenin).

“‹flçi kitleleriyle s›ms›k› ba¤lar kurma”,
bu çerçevede “her fabrika bizim kalemiz
olmal›d›r” sözünün bizim için güncel ve
yak›c› önemi ortadad›r. Kitlelerle ba¤
kurman›n araçlar›ndan biri, de¤inmifl
bulundu¤umuz gibi, yay›nlard›r. Bunlar›n
d›fl›nda iflçi ve emekçilerle iliflki
gelifltirmenin onlarca yolu, yöntemi ve arac›
vard›r, ki bunlar da ancak pratik içinde
bulunup ç›kar›labilir.

Burada kitlelerle ba¤ kurma sorununda
dikkat edilmesi gereken birkaç noktaya
k›saca de¤inelim.

* ‹deolojik-politik olarak kendini sürekli
olarak donatmayan bir devrimci emekçileri
kazanmay› baflaramaz. Dahas› bilip anlatmak
da yetmez; önemli olan, anlat›lanlar›n
anlafl›lmas›n›, al›nmas›n› sa¤lamak, düflünceyi
afl›lamay› baflarabilmektir.

* ‹yi ö¤retmen ö¤rencisinden
ö¤renebilendir. Bunu flöyle de anlayabiliriz:
‹nsanlar› konuflturamayan, dinlemeyen,
anlamayan kifli onlar› tan›yamaz.
Tan›nmayana da isabetli müdahale yap›lamaz.
Ba¤ kurulsa bile gelifltirilemez, kifli
kazan›lamaz.

* Kitlelerin içine girebilmek, onlarla
ba¤lar kurmak sosyal yönden geliflmifl olmay›
gerektirir. Sosyallik insan›n en do¤al
özelli¤idir. Ama kapitalizm bunu
olabildi¤ince köreltir. Bu yetersizlik pratik
içerisinde ad›m ad›m, üzerine gidilerek
afl›labilir. Güçlü bir kitle çal›flmas› için parti
militanlar›n›n bu aç›dan en ileri düzeyi
yakalamalar› gerekir. Çünkü sosyal ba¤lar
kuramayan siyasal ba¤lar› kurmakta da
zorlan›r.

* Emekçiler sözden çok prati¤e, sözle
pratik aras›ndaki tutarl›l›¤a önem verirler.
Devrimci kitleleri davran›fllar›yla, prati¤iyle,
tutarl›l›¤›yla kazanabilir. Gerek günlük yaflam
gerekse fabrikadaki yaflam›m›zla örnek
olmal›y›z. Devrimci; güvenilirlili¤i,
dürüstlü¤ü, ilkelerden ödün vermezli¤i,
adilli¤i, fedakarl›¤›, paylafl›mc›l›¤›, ama ille
de alçakgönüllülü¤ü ve hoflgörüsüyle öylesine
sa¤lam bir kiflilik olmal›d›r ki, herhangi bir
iflçi sorunlar›n›, duygu ve düflüncelerini
paylaflacak birini arad›¤›nda akl›na ilk gelen
kifli yak›n›ndaki o devrimci olsun.

Bütün bunlar›n ›fl›¤›nda önemli bir
noktan›n daha alt›n› çizelim. S›kça görülen
hatal› yaklafl›mlar›ndan biri, kitleleri
kazanmaya çal›flan kiflinin bir ö¤retmen
edas›yla hareket etmesidir. Oysa kapitalizmin
yabanc›laflt›rd›¤› insanlar, öte yandan
kendilerinden farkl› görmedikleri sa¤lam
kiflilikli devrimcilerle herfleylerini paylaflmaya
da haz›rd›r. Kendilerinden üstün ve farkl›
gördükleri, bu aç›dan yabanc› hissettikleri bir
devrimciyle ise aralar›na peflinen bir duvar
çekerler. Kitle içinde etkili bir çal›flma
yapmak istiyorsak, asla s›radanlaflmadan,
devrimci kiflili¤imizle farkl›l›¤›m›z› koruyarak
kitlelerin seviyesine inmeyi baflarabilmek
durumunday›z.

Burada s›ralananlar kitlelerle ba¤
kurabilmenin koflullar›, ama bir bak›ma da
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yollar›. Son olarak flunlar eklenebilir: Partili
her militan ba¤ kurdu¤u her iflçi iliflkisiyle,
ilerili¤ine gerili¤ine bakmadan ilgilenmek,
iliflkileri gelifltirmekle sorumludur. ‹liflkilere
elden geldi¤ince siyasal bir nitelik
kazand›r›lmal›d›r. Ama ne olursa olsun bir
kez ba¤ kurulduktan sonra, niteli¤ine
bakmaks›z›n iliflkiyi korumak ve
güçlendirmek gerekir. Bugün sadece bir dost
olan›n yar›n öbür gün bir yoldafl
olamayaca¤›n› kimse iddia edemez.

Parti çal›flan›, Lenin’in deyimiyle, her
yere girip ç›kabilen, her yerdeki
geliflmelerden an›nda haberdar olabilen kifli
oldu¤una göre, sendikal, siyasal, kültürel,
sosyal çevreler, gruplarla da ba¤lar
gelifltirebilmelidir. Dolay›s›yla sendikalar, iflçi
temsilcilikleri, dernekler, sosyal-kültürel
kurulufllar vb. kitle örgütleri, güvenlik
plan›nda koflullar› el veren her yoldafl›m›z›n
do¤al u¤rak yerleridir demek yanl›fl olmaz.
Halihaz›rdaki prati¤imizde örnekleriyle de
karfl›lafl›yoruz. Muhalif tiyatro gruplar›,
müzik gruplar›, yay›n ve edebiyat çevreleri,
ayd›n gruplar›, sendikal çevreler, gençlik
içinde karfl›lafl›lan otonom gruplar, yöresel
dernek çevreleri vb. var. Bunlar› hem
etkilemek, hem de onlardan yaralanmak için
sürekli bir iliflki içinde olmak gerekir.

Parti ancak bütün bu say›lanlar üzerinden
kitlelerle “s›ms›k›” ba¤lara sahip olabilir.
Parti ancak böyle kitlelerin nabz›n› tutup,
onlara önderlik edebilir.

S›n›f›n örgütlü müfrezesi olmak!

Daha en bafl›nda belirtti¤imiz gibi, bunlar
kitle içinde çal›flman›n sadece bir k›sm›n›
oluflturuyor. Partinin “iflçi kitleleriyle s›ms›k›
ba¤lar kurmas›”, bu ba¤lar› gelifltirmesi ve
güvenceye almas›, ayn› zamanda kitleler
içinde kurumlaflmaya gitmesiyle, kitle
taban›nda örgütsel kurumlar›n› yaratmas›yla,
kitle örgütleri içinde mevziler tutmas›yla
mümkündür.

Stalin “Leninizmin Temelleri”nde diyor
ki; “Parti sadece iflçi s›n›f›n›n öncü
müfrezesi de¤ildir. E¤er bu s›n›f› gerçekten
yönetmek istiyorsa, s›n›f›n örgütlü müfrezesi

de olmal›d›r. (...) Parti, ... partisiz, örgütsüz
iflçi kitlelerinin milyonlar›na disiplin ruhunu
ve sistemli mücadeleyi, örgüt ruhunu ve
metaneti kazand›rmal›d›r. Ama parti, ancak
kendisi de disiplin ve örgüt ruhunun somut
örne¤i ise; ancak kendisi proletaryan›n
örgütlü müfrezesi ise, bu görevi baflarabilir.
Bu koflullar olmadan, partinin, proletaryan›n
muazzam kitlelerine önderlik etmesi söz
konusu bile olamaz.” (Örgütlenme Üzerine,
s.142, ‹nter Yay›nlar›)

S›n›f›n öncü ama ayn› zamanda örgütlü
müfrezesi olmak! 1900’lerin bafl›nda
Rusya’da oldukça geliflkin ama ayn› zamanda
da¤›n›k olan yerel çal›flmay› (Lenin bunun
“esnafça” bir çevrecilik halini ald›¤›n›
belirtir) disiplinli merkezi bir örgütlülü¤e
kavuflturma sorunu vard›. Bizde ise yerel
inisiyatifin ve çal›flman›n gelifltirilmesi,
elbette ki merkezi yap›m›z› güçlendirecek
tarzda gelifltirilmesi sorunu var. S›n›f›n
örgütlü müfrezesi olabilmek için öncelikle
örgütsel omurgay› güçlendirmek, örgüt iç
yaflam›n› disipline etmek vb. gerekir. Bu
çerçevede, organlaflmak, kurumsal iflleyifli
oturtmak, organ çal›flmas›n› yetkinlefltirmek,
mahalli önderlik düzeyine ç›karmak gibi
sorunlar› zaten tart›fl›yoruz. Partinin yaz›nsal
birikimi bunlarla doludur, tüm yoldafllar›m›z
taraf›ndan döne döne incelenmeyi
beklemektedir. Dolay›s›yla biz konumuz
çerçevesinde, s›n›f›n örgütlü müfrezesi
olman›n ikinci yan›na, kitleler içinde
örgütlenme boyutuna de¤inelim.

“S›n›f›n örgütlü müfrezesi” olabilmek
için parti, s›n›f kitleleri içinde de örgütsel
yap›lar›n› infla etmek zorundad›r. Ama bu
“sürekli olarak kiflisel ba¤lar›n afl›r›
bollu¤una ve çevrecili¤e götüren” “yerel
esnafça çal›flma” ile baflar›lamaz. O halde,
kitlelerle s›k› ba¤lardan, iflçilerle birebir ve
grup iliflkileri gelifltirmek vb.’den, iliflkileri
örgütlü hale getirmeyi, kurumsallaflmay›
anlamal›y›z. Bu ba¤lamda, do¤rudan partinin
çekirde¤i olan bir fabrika hücresi kurmak da,
sendikalaflma, T‹S ya da herhangi bir
ihtiyaçtan kaynakl› iflyeri komitesi oluflturmak
da örgütlülük yaratmakt›r. Nitekim biz,
fabrika çevreleri oluflturmak, e¤itim gruplar›
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kurmak, bunlar üzerinden fabrika hücrelerine
gitmek diyoruz. Demek ki ana do¤rultumuz,
fabrikada ya da semtte, sendikada, dernekte
ya da okulda, kitlelerin oldu¤u herhangi bir
alanda partiyle organik ba¤› olan
örgütlülükleri yaratmakt›r.

Kitleleri örgütleme çok de¤iflik yol ve
araçla baflar›labilir. Mesela iflçi-emekçi
platformu giriflimleri bunu hedefliyor. Bir
sendikal çal›flma iflyeri komitesi gibi bir
örgütlülü¤ü yarat›r. Diyelim ki YÖK yasa
tasar›s›na, paral› e¤itime karfl› ö¤rencileri
birlefltirmek ve eyleme kanalize etmek
kitlelerin örgütlenmesinin bir biçimidir.
‹nsanlar› herhangi bir dernek çevresinde
toparlay›p aktiflefltirmek de kitlelerin
örgütlenmesi demektir.

“Parti, iflçi s›n›f›n›n tek örgütü de¤ildir.
Proletarya, onlar olmaks›z›n sermayeye karfl›
baflar›l› mücadele edemeyece¤i bir dizi baflka
örgüte sahip” olmak zorundad›r: “sendikalar,
kooperatifler, fabrika örgütleri, parlamento
gruplar›, partisiz kad›n birlikleri, bas›n,
kültür ve e¤itim örgütleri, gençlik dernekleri,
(aç›k devrimci eylem s›ras›nda) devrimci
mücadele örgütleri...” “Bütün bu örgütler,
belirli koflullarda iflçi s›n›f›na kesinlikle
gereklidirler, çünkü bunlar olmadan
mücadelenin çeflitli alanlar›nda proletaryan›n
s›n›f mevzilerini güçlendirmek, burjuva düzeni
yerine sosyalist düzeni geçirmekle yükümlü
bir güç olarak proletaryay› çeliklefltirmek
olanaks›zd›r.” (Stalin, Leninizmin Temelleri)

Nedir ki bütün bu örgütlülükleri, “partiyi
s›n›fa ba¤layan volan kay›fllar› haline
getirmek” için, hedefimizin, yukar›da da
de¤inildi¤i gibi, kitleler içinde parti
örgütünün saç ayaklar›n› (fabrika hücreleri,
semt örgütleri, da¤›t›m gruplar› vb. parti
taban birimlerini/kollektiflerini) yaratmak
olmas› gerekir. Öyleyse, kitle iliflkilerimizi
partinin organik bileflenleri düzeyine
ç›karmaya çabalamal›y›z. Partinin s›n›f
kitleleriyle s›ms›k› ba¤lara sahip olmas›
örgütün kitleler içinde böyle kök salmas›yla
mümkündür.

Böylece kitle içinde çal›flman›n di¤er
önemli boyutuna girmifl olduk. Yukar›da
an›lan parti birimlerine, parti faaliyetinin

yerellefltirilmesinin ve yerelde
sürdürülmesinin bafll›ca özneleri düzeyi
kazand›r›lamazlarsa, partinin s›n›f kitleleri
içinde kökleflmesinden de söz edilemez. Bu
do¤al olarak böyledir, denilebilir. Ama kendi
özgünlü¤ümüzde var olan bölge organlar›/
kollektifleri, maalesef ikameci prati¤i
aflamamaktalar. Bu bir yaklafl›m sorunudur.
Siz kurdu¤unuz iliflkilere somut/pratik ifl
alanlar› açarak, onlar› sebatla birimler
halinde örgütlemeyi önünüze koymazsan›z,
do¤al olarak her ifle de kendiniz
koflturursunuz. Kadro devrimci pratik içinde
yetiflir. O halde biz, insanlar› pratik içerisine
çekmek, örgütlü çal›flma yürütebilmelerinin
örgütsel yap›lar›n› oluflturmak, ideolojik-
politik e¤itimi de bunlara yaslanarak
gerçeklefltirmek durumunday›z. Kadrolaflmak
böyle mümkündür. Kitle içinde çal›flma
gerçek güçlerine ve gücüne ancak böyle
kavuflur. “Parti’nin s›n›f kitleleriyle s›ms›k›
ba¤lar kurmas›”n›n hayattaki gerçek karfl›l›¤›
budur.

Partimizin çok güçlü bir birikimi var. Bu
birikimi s›n›f içinde ete-kemi¤e
büründürebilecek ilk güçler de mevcut.
Öyleyse kitle içinde çal›flman›n her alan›nda
yetkinleflememizin önünde bir engel yok.
Partiyi s›n›f kitlelerine tafl›yal›m, kitleleri
Partiye çekelim, Partinin kitle ba¤lar›n›
s›k›laflt›ral›m! “S›n›f› partiye kazanma, parti
ve s›n›fa dayanarak devrimi kazanma
sorumlulu¤u”nun hakk›n› ancak böyle
verebiliriz; bu büyük vasiyetin gereklerini
ancak böyle yerine getirmifl oluruz.
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Yeni dönem ve yeni
dönem devrimcili¤i

Deniz Y›lmaz
Yeni bir dönemin bafl›nday›z

“‹nsanl›k yeni bir döneme girmifltir. Yeni
dönem, yeni bir devrimler dönemi olarak
tarihe geçecektir; nesnel olgular buna iflaret
ediyor, belirtiler bunu gösteriyor.” (EK‹M 1.
Genel Konferans›/De¤erlendirme ve Kararlar)

Zor bir dönemden geçiyoruz. Toplumsal-
siyasal süreçlerin, iç ve d›fl geliflmelerin yönü
dönemin zorlu¤unu her geçen gün art›racak
nitelikte. Bu, sald›r›lar›n daha da
yo¤unlaflaca¤›, devrimci siyasal çal›flman›n bu
sald›r›lardan ciddi biçimde pay›n› alaca¤›,
yan›s›ra görev ve sorumluluklar›m›z›n
bugünle karfl›laflt›r›lamayacak düzeyde
a¤›rlaflaca¤› bir dönemi iflaretliyor. ‹çerisine
girdi¤imiz dönemi tarihsel geliflme sürecinden
kopararak salt kendi s›n›rlar› içerisinde
de¤erlendirmek, geliflmelerin güncel anlam ve
öneminin gerçek kapsam›n› daraltacakt›r.
Dolay›s›yla dönemi tarihsel geliflme süreci
temelinde de¤erlendirmek, güçler, imkanlar,
çeliflkiler ve dinamikleri bu çerçevede yerli
yerine oturtmak bir zorunluluktur. Ancak
böyle yap›l›rsa dönem sadece zorlu¤uyla
de¤il, yan› s›ra imkan ve olanaklar›yla
birlikte de¤erlendirilerek gerçek kapsam›yla
anlafl›labilir. Beraberinde görev ve
sorumluluklar hakk›yla yerine getirilebilir.

Dönemi gerçek kapsam› ve dinamikleriyle
kavrayabilmek için; komünistlerin henüz
siyasal yaflama ayak bast›klar› dönemde,
dönemin iç ve uluslararas› durumuna iliflkin
yapt›klar› kapsaml› de¤erlendirmeler hareket
noktas› olarak al›nabilir. Bu de¤erlendirme ve
tespitler, sonras›nda yaflanan geliflmeler
taraf›ndan do¤ruland›. Komünistler bu
temelde güncel geliflmeler karfl›s›nda net bir
politik tutumun sahibi oldular. Süreç
içerisinde bu tespit ve de¤erlendirmeler
güçlendirilip gelifltirildi.

Komünistler, emperyalist-kapitalist

gericili¤in sosyalizme ve iflçi s›n›f›na karfl›
Do¤u Bloku ve Sovyetler Birli¤i’nde yaflanan
çöküfle dayanarak yürüttü¤ü karfl› sald›r›
döneminde; mevcut toplumsal-s›n›fsal
iliflkilerin, 12 Eylül sonras›nda yeniden
varolma ve kimlik bunal›m› içerisindeki sol
hareket tablosunun ve nihayet uluslararas›
planda yaflanan geliflmelerin çok yönlü bir
devrimci tahlilini yapt›lar. Bu dönemi, bir
dönemin kapan›p yeni bir dönemin bafllang›c›
sayd›lar.

Yeni dönemde siyasal-toplumsal
mücadeleye, iflçi s›n›f› ve yaflad›¤›m›z
toplumun bu biricik devrimci s›n›f›n›n
temsilcisi olabilecek yeni tipte komünist
partiler damgas›n› basacakt›r. Geçmiflin
küçük-burjuva hareketlili¤inin ürünü devrimci
siyasal ak›mlar› ise büyük ölçüde tasfiye
olacaklar, hala siyasal varl›klar›n›
sürdürebilenler ise iflçi s›n›f›n›n toplumsal ve
siyasal olarak damgas›n› vuraca¤› bir ortamda
gölgede kalacaklar, s›n›flar mücadelesinde
belirleyiciolmaktan ç›kacaklard›r.

EK‹M 1. Genel Konferans
de¤erlendirmelerinde yer alan “Bugünün
Dünyas›: Süreçler ve E¤ilimler” bafll›kl›
metine bu gözle yeniden bak›lmal›d›r. Bu
metin emperyalist-kapitalizmin bugün art›k
çarp›c› boyutlar alm›fl iliflki ve yönelimlerini
daha o günden belli bir aç›kl›kta ortaya
koymaktad›r. Yine bu de¤erlendirme
temelinde hareketimiz yeni dönemi, Türkiye
ve dünyada iflçi s›n›f›n›n oda¤›nda olaca¤›
“Yeni bir proleter devrimler ve halk
isyanlar›” dönemi olarak tan›mlamaktad›r.

Bir dönemin kesin biçimde kapand›¤›na
iliflkin tespitimizin yap›ld›¤› dönemde, içeride
ve d›flar›da eski dönem art›k son demlerini
yafl›yordu. Yeni dönemin güç, imkan ve
dinamikleri henüz belli belirsiz biçimde
varl›¤›n› hissettirebiliyordu. Bugünse sanc›l›
ve nispeten uzun say›labilecek bir dönemin
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ard›ndan yeni dönem, taraflar›, çeliflki ve
dinamikleri ile kesin biçimde toplumsal
yaflamda hakim olmufl durumdad›r. Bunu,
hem içerde hem uluslararas› planda yaflanan
geliflmeler, hem de s›n›f ve emekçi kitle
hareketinin geliflme e¤ilimi ve dinamikleri
aç›s›ndan bakt›¤›m›zda görmek mümkün.
Burada, bu metin s›n›rlar›nda, ancak baz›
temel de¤erlendirmelerimize at›f yapmakla
yetinece¤iz.

Tüm bunlardan hareketle flu sonucu
ç›kartmak mümkün. Oldukça zorlu ve
karmafl›k görevlerin üstesinden gelmek
durumunda oldu¤umuz bu zor dönem; e¤er
hakk› verilirse, komünistlerin genel e¤ilimler
üzerinden tan›mlad›¤› yeni dönemin tüm
siyasal ve örgütsel sonuçlar›na gebedir. Yeni
dönemin tüm çeliflkilerini, imkan ve
dinamiklerini içerisinde bar›nd›rmaktad›r.
Dolay›s›yla emperyalist-kapitalizmin azg›n bir
karfl› sald›r›ya geçti¤i bu dönem, beraberinde
oda¤›nda iflçi s›n›f›n›n oldu¤u “yeni bir
proleter devrimler ve halk isyanlar›
dönemi”nin önünü açacak geliflme
dinamiklerine sahiptir.

Dönemin görev ve sorumluluklar›na
hakk›yla yan›t verecek ideolojik-politik ve
s›n›fsal duruflun asgari imkanlar›na sahip tek
siyasal güç olarak, yeni dönemin Partisi bu
dönemde siyasal-toplumsal arenaya bir taraf
olarak ç›kacakt›r. Art›k devrimci s›n›f›n
siyasal temsilcisi olarak Parti, toplumsal-
siyasal yaflama damgas›n› vuracakt›r.

Her bak›mdan bir ayr›flma

 ve saflaflma dönemi

S›n›flar mücadelesinin iç ve uluslararas›
planda sertleflece¤i yeni dönem, bir ayr›flma
ve saflaflma zemini üzerinden flekillenecektir.
Uzun dönemdir böylesi bir süreç
yaflanmaktad›r.

Burada yeniden ayr›flma ve saflaflman›n
geliflimine ve ald›¤› biçimlere de¤inmek
da¤›t›c› olacakt›r. Ama flu kadar›n› söylemek
mümkün. Küçük-burjuva hareketin yaflad›¤›
evrim, liberal solun içerisine girdi¤i ç›kmaz
ve düzenle bütünleflme yönünde son dönemde
somut biçimler kazanan aray›fllar; di¤er
taraftan düzen cephesinden devletin tahkimat›
ve kaba müdahalelerle biçimlendirilmeye

çal›fl›lan burjuva siyaseti, tümüyle böyle bir
sürecin ifadeleri ve ürünüdürler. Tüm bunlar
s›n›flar mücadelesinin, bu mücadele içerisinde
s›n›fsal kimli¤ine uygun bir konum kazanan
çeflitli siyasal ak›mlar›n genel tablosunu
oluflturmaktad›r.

Bu tablo, sars›c› mücadelelere gebe olan
gelecek dönemde daha ileri biçimler
kazanacakt›r. Saflaflma çok daha net
yaflanacak, taraflar çok daha aç›k bir biçimde
ve mücadelenin s›n›fsal-siyasal niteli¤ine
uygun kimlikleriyle siyasal arenada
görüneceklerdir.

Mevcut ayr›flma ve saflaflman›n ana
kutuplar›, iflçi s›n›f› ile burjuvazi-
emperyalizm ve bunlar›n siyasal temsilcileri
olacakt›r. Mevcut siyasal geliflmelerin ortaya
ç›kard›¤› e¤ilim ve dinamiklere bu gözle de
bak›lmal›d›r. Di¤er yandan, yeni döneme
haz›rl›k sorununu, taraflar kendi siyasal-
s›n›fsal konumundan hareketle yan›tlayacakt›r.
Burjuvazinin siyasal temsilcileri de bugün
kendi cephelerinden bunu yap›yor, devrimci
s›n›f›n temsilcileri de.

Burjuvazi cephesinden haz›rl›k, s›n›f-
emekçi hareketinin geliflmesini bugünden
engelleyecek ad›mlar›n at›lmas›, buna uygun
politika ve kurumlar›n oluflturulmas›
biçiminde sürdürülüyor. Bunun için en azg›n
ve tereddütsüz güçlerin önü aç›l›yor, zay›flar
ay›klan›yor vb.

Komünistler ise karfl› cepheden,
burjuvazinin iflçi ve emekçi kitleler
üzerindeki denetimini zay›flatacak politikalar
ve pratikle, gelece¤in sert s›n›f mücadeleleri
için zay›f yanlar›n› kapatmak, saflar›n›
sald›r›lara karfl› haz›rlamak ve
sa¤lamlaflt›rmak sorumlulu¤uyla
davranacaklard›r.

Yeni dönemin partisi güncel geliflmelerin
ortaya ç›karmas› muhtemel zorluklar›n›
gö¤üsleme iddias› ve sorumlulu¤uyla hareket
ediyor. Bu düzeyin gerisine kalacak her
birey, Parti ile aras›ndaki mesafeyi açarak
s›n›flar mücadelesinde geriye düflecektir.
Dolay›s›yla ayn› süreç Parti ile, Parti
bünyesinde bulunan ama partili düzeyden
uzak unsurlar aras›nda da yaflanacakt›r. Bu
süreç mevcut mesafenin kapat›lmas›
biçiminde olabilece¤i gibi, mevcut
konumunda ayak direyen unsurlar›n saflardan
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düflmesi biçiminde de geliflebilecektir. Yak›n
gelece¤in sert ve fliddetli mücadelelerine
yan›t verme iddia ve kapasitesinden uzak
unsurlar geride b›rak›lacakt›r.

Topyekûn devrimci seferberli¤in
 anlam›

Her bak›mdan zorlu bir döneme
girdi¤imiz flu günlerde, dönemin ortaya
ç›kard›¤› görev ve sorumluluklar› tam bir
devrimci seferberlik ruhuyla üstlenmek
durumunday›z. Ayr›flma ve saflaflma
zemininde devrimci s›n›f›n partisine yak›fl›r
bir haz›rl›k içinde olmal›y›z. Düzenin
kapsaml› sald›r›lar›n› (emperyalist savafl, ‹MF
programlar› vb.) gö¤üsleyebilmek bilinci ve
sorumlulu¤uyla davranmak, bu haz›rl›¤›n
içerik ve kapsam›n› esastan belirleyecektir.

Bugün saflar›m›zda buna uygun bir
davran›fl tarz› halihaz›rda yetersizdir. Kendine
yeten devrimci tipi gözlemlenebilen bir
olgudur. Sürecin ve görevlerin anlam›n›
gerçek bir kavray›fla ç›karmayan, enerjisi
kendini ayakta tutmaya ancak yeterli, tek
düze ve s›radan bir pratik faaliyetle yetinen
bu devrimcilik anlay›fl›na art›k saflar›m›zda
yer olmamal›d›r. Devrimci seferberlik,
“normal” dönemleri katlayan bir enerji ve
pratik çabay› gerektirir. Bir tek komünistin,
“normal” dönemlerde çok say›da komünistin
yapt›¤› ifli üstlenmesini gerektirir. Buna
uygun bir cüret ve toklu¤u gerektirir. Bu
düzeyi kazanman›n yolunu Stalin’in flu
sözleri belli bir yal›nl›kta ortaya koyuyor:
“Büyük hedefler, büyük enerjiler do¤urur.”

Peki bu durumda, temel
de¤erlendirmelerimiz, politik-pratik faaliyetin
görevlerini ve yönünü gerçek kapsam›yla
koyarken, biz neden buna uygun bir davran›fl
ve ruhsal flekillenifl sa¤lamakta zorlan›yoruz?

Bunun ideolojik-politik-örgütsel ve s›n›f
kimli¤i plan›ndaki zay›fl›klara dayal› kökleri
olmakla birlikte, biz burada yukar›da ortaya
konulan çerçevede, sorunu genel kavray›fla
iliflkin yan›yla ortaya koyacak ve yan›t› da
buradan hareketle vermeye çal›flaca¤›z. Bunu,
komünist kadronun sorunu kiflili¤inde
somutlay›p bu temelde gerçek bir
çözümlemeye varabilmesi için, bizzat ona

yöneltilmifl sorular yoluyla yapaca¤›z.
Yay›nlar›m›zdaki politik

de¤erlendirmelerimiz prati¤imizi ne kadar
belirliyor? Örne¤in dönemsel olarak öne
sürdü¤ümüz “emperyalist savafl› durdural›m!”
fliar›n›n canl› siyasal-s›n›f özünü ne kadar
kavrayabiliyor, bu fliar›n içerdi¤i güncel
siyasal görevi ne kadar içsellefltirebiliyoruz?
Bu fliar partinin dönemsel pratik-politikaya
eksen oluflturabilecek bir direktifi (hem de
tüm çal›flmam›z› ba¤layacak kadar önemli)
olarak alg›lan›yor mu?

Bu sorular ço¤alt›labilir, ancak tümü tek
bir soru olarak da formüle edilebilir.
Devrimci iktidar mücadelesini, devrimcili¤i
ne kadar ciddiye al›yoruz? Gerçek anlam›yla
kimli¤imizde ne kadar cisimlefltirebiliyoruz?
Bu sorulara nesnel zorluklar›n bir yan›t
oluflturmad›¤›n› biliyoruz. Zira misyon
bilincinin tükendi¤i bir durumda nesnel
zorluklar teslimiyete gerekçe olur.

Yeni dönemin ihtiyaçlar›na uygun bir
devrimcilik anlay›fl› ve prati¤i

Yeni dönemin ihtiyaçlar›na uygun bir
devrimcilik anlay›fl› ve prati¤ini tüm
saflar›m›zda varetmek bugünün birincil
görevidir. Art›k prati¤imizin ve devrimcili¤in
ölçütleri yeni dönemin ihtiyaçlar› taraf›ndan
belirlenecektir. Kendi ekseninde dönüp duran,
ufuksuz-soluksuz, dar sorunlara bo¤ulan
tekdüze devrimcilik anlay›fl›, geçmifle ait
olarak , her türlü biçimi ve kal›nt›s›na karfl›
kararl› bir mücadele ile afl›lacakt›r. Dönemin
karmafl›k ve a¤›r görevlerini omuzlayabilen;
yarat›c›, enerjik, dünyay› de¤ifltirme misyonu
ile hareket edebilen bir devrimci kimli¤i
yaratma hedefiyle hareket etmeliyiz. Tüm
yoldafllar›m›z kendilerini bu ölçütlere göre
de¤erlendirmek durumundad›rlar. Yine eksik
ve zay›f yanlar›m›za yeni dönemin ihtiyaçlar›
›fl›¤›nda bakmal›, bu do¤rultuda buna uygun
bir ruh ve azimle aflma çabas› içerisine
girmeliyiz.

‹çerisinde bulundu¤umuz dönemi yeni
dönemin dinamikleri ve olanaklar› temelinde
anlamak, bunu yapabilmenin zorunlu
önkofluludur. Bu ise partili bir bilinç ve
iddiaya sahip olmak, geliflen süreçlere Partili
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bir gözle bakmak, anlamak ve de¤ifltirme
iradesi göstermekle mümkün olacakt›r. Partili
kimlik kendisini s›n›flar mücadelesinin genel
ekseni üzerinde tan›mlayan, devrimci s›n›f›n
en ileri temsilcisi olma sorumlulu¤uyla
görevlerini kavrayan, güncel olan› tarihsel
olana ba¤layan, bunu kimli¤inde cisimlefltiren
bir kimliktir. Bunu yapamayan bir
devrimcinin yeni dönemi kazanma iddias›n›n
alt› bofl kalacak, Parti ile aras›ndaki mesafe
büyüyecek ve akibeti eskiye ait olarak
afl›lmak olacakt›r.

Partiyle aram›zdaki mesafeyi
 kapatmal›y›z

Dönemin görevlerini omuzlamak için her
aç›dan parti düzeyini yakalama çabas›
içerisinde olmal›y›z. Bu somutta partili
kimli¤e ulaflma sürecidir. ‹deolojik-örgütsel
ve devrimci kimli¤imizi gelifltirmek, bu hedef
do¤rultusunda yaflam›m›z›n her alan›n› parti
ölçütlerine uygun olarak örgütlemek
demektir. Bir Partili, siyasal-toplumsal
konumlan›fl› ve temel amaçlar›n› yaflam›n›n
merkezine oturtmas›yla, her türden küçük-
burjuva devrimcisi ve solcusundan ayr›l›r.

Bir Partili, politik yaflam›n› s›n›f
mücadelesinin ihtiyaçlar› temelinde kurar.

Mücadelenin kapsam ve ihtiyaçlar› onun ruh
halini ve pratik tutumunu belirler.

Bir Partili tarihsel hedeflere ba¤l› olarak
güncel-siyasal-toplumsal anda omuzlayaca¤›
pratik görevleri belli öncelikler temelinde
tan›mlar. Bu, partinin dönemsel taktik
politikas›n› yaflama geçirmek, bu politikan›n
yerellerin özgünlü¤üne ba¤lama yetene¤ini
göstermek anlam›na gelir.

Bir Partili, toplumsal yaflam› s›n›fsal-
siyasal bütünlü¤ü içerisinde alg›lar, her bir
olguyu içerdi¤i canl› s›n›fsal-siyasal özü
ekseni temelinde alg›lar, pratikte buna uygun
bir iradi güçle davran›r.

Özcesi, bugünün görevlerinin üstesinden
hakk›yla gelmek için, yeni dönemin Partisi
ile aram›zdaki mesafeyi h›zla kapatmal›y›z.
Yeni döneme haz›rl›¤›n kritik halkas› budur.

Yeni dönemin partisinin neferleri olma
onurunu tafl›yan komünistler olarak yeni
dönemin zorlu görevlerinin alt›ndan baflar›yla
kalkmamam›z için hiçbir neden yok. Çünkü
Partimiz yeni dönemi karfl›lama yetene¤ine
sahip biricik siyasal güçtür. Tarihimiz,
gelene¤imiz, flehitlerimiz bunun kan›t›d›r.

Bu bilinçle yeni dönemin partisiyle her
alanda bütünleflelim, dönemin zorlu
görevlerini karfl›lamak için büyük bir enerji
ve çabayla düflman› her alanda yenelim.

Kapitalist düzenin çok
yönlü ablukas› alt›ndaki
bireylerin, onlara önderlik
eden bir irade olmad›¤›
koflullarda, buna karfl›
direnmeleri çok zordur. Bu
anlafl›l›r bir durumdur.
Sermaye iktidar›n›n tüm
araçlar›n› seferber ederek
ideolojik, politik, kültürel
cephelerden kitlelere
yüklenmesi, din afyonunu
laikli¤e bulayarak kullanmas›,
emekçi y›¤›nlar› denetim
alt›nda tutma ihtiyac›ndan
kaynaklanmaktad›r. Burjuvazi
bu konuda da net bir s›n›f
bilincine sahiptir.

Elbette komünistler de net
bir s›n›f bilincine sahiptirler
ve gelece¤in biricik temsilcisi
olan proletaryan›n dünya
görüflüyle donanm›fllard›r.
Buna ra¤men en önemli
sorunlardan biri bilimsel
sosyalizmin iflçi s›n›f›
saflar›nda henüz taban
bulamamas›d›r. Bu koflullarda
iflçi s›n›f›n›n yeni kuflaklar›
burjuva dünya görüflüyle
zehirlenerek yetiflmektedirler.
Bu, soruna daha fazla
yüklenmenin önemini
göstermektedir.

Mevzi tutma ve kökleflme
hedefine uygun bir tarz›

yakalamak, bu tarz› oturtup
kal›c› hale getirmek;
düflman›n her türlü sald›r›s›na
ve savrulmalara karfl› tok bir
durufl sergileyen, sa¤lam bir
s›n›f bilincine sahip, inanc›n›
bilimsel teorik-programatik
temellere oturtan kadrolarla
mümkün olacakt›r.
Komünizmin bir dünya
görüflü ve yaflam biçimi
olarak s›n›f devrimcileri
flahs›nda ete-kemi¤e
bürünmesini, uzun soluklu
kadrolar yetifltirilmesini
hedefleyen bir çal›flma
düzeyi, yakalamam›z gereken
düzeydir.

E¤itim sorunu...
(Bafltaraf› s.25'de)
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Platform çal›flmalar›n›n baz›
pratik sorunlar›

Öncü iflçi platformlar› siyasal s›n›f
çal›flmam›zda önemli bir yer tutuyor. Bu
platformlar, hep vurguland›¤› üzere, tümüyle
öncü bir müdahalenin ürünüdürler. Demek
oluyor ki, s›n›f hareketinin kendi iç
süreçlerinin, s›n›f›n tabandan geliflen
mücadelesinin yaratt›¤› örgütlülükler de¤il,
siyasal öncünün, somutta komünistlerin
iradi yöneliminin gündeme getirdi¤i
araçlard›r.

Fakat bu öncü iflçi platformlar›n›n kurgu
örgütler oldu¤u anlam›na gelmiyor. Partinin
konuya iliflkin temel de¤erlendirmesinde de
söylendi¤i gibi; “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...”
(S›n›f Çal›flmas›n›n Güncel Sorunlar›, Ekim,
say›: 226)

MYO’nun 225 ve 226. say›lar›nda
yay›nlanan bu de¤erlendirmede konu derli
toplu irdelendi¤i gibi, platform çal›flmalar›
için politik-pratik bir program da
sunulmufltur. Dolay›s›yla, öncü iflçi
platformlar› nedir ne de¤ildir, çal›flma nas›l
bir eksende sürdürülmelidir vb. gibi sorunlara
zorunlu olmad›kça e¤ilmek gerekli de¤il.

Somut sürece bakt›¤›m›zda, öncü iflçi
platformlar› uzun say›labilecek bir süredir
gündemimizde olmas›na, bunlar›n
öngörüldü¤ü gibi somut bir ihtiyaca, s›n›f ve
emekçi kitlelerin e¤ilim ve aray›fllar›na yan›t
olabildi¤inin pratik deneyimlerle görülmesine
ra¤men, hala hedefledi¤imiz örgütsel yap›lar›/
iskeleti oluflturabildi¤imizi söyleyemeyiz. Öne
ç›kan baz› sorunlar ya da örne¤in 1 May›s
gibi belli gündemler vesilesiyle yeni
bafllang›çlar yapmak durumunda kalabiliyoruz.

Platformlar bafllang›çta verili öncü iflçi kitlesi
içinde olumlu tepkilere, toplant›lar›na anlaml›
kat›l›mlara konu olsalar da, bir süre sonra
geri çekilmelerle zay›fl›yor, istikrarl› bir
hatta oturtulam›yorlar. Bu, toplant›lar›n
kat›l›mc›lar›n›n de¤iflmesi ya da temsilcilerin,
öncü iflçilerin bir-iki toplant›dan sonra
kendilerini geri çekmeleri üzerinden de
görülebilir.

Bu sorunlar›n afl›lamamas›nda, s›n›f›n
verili durumunu, nesnel zorluklar› vb.’ni esas
gerekçe yapamay›z. “Bafllang›ç itibariyle
öncü müdahaledir” dedi¤imiz yerde,
sorunlar›n esas kayna¤›n› kendi prati¤imizde
aramak durumunday›z. Madem ki “bu
platformlar› kurmak, oturtmak ve iflçi
taban›na maletmek için bafllang›ç döneminin
gerektirdi¤i öncü müdahaleyi”
gerçeklefltirmek komünistlerin
sorumlulu¤udur, o halde sorunu elbette ki
“bafllang›ç döneminin gerektirdi¤i tokluk,
kararl›l›k ve inisiyatifi kendi cephemizden”
ne kadar gösterip gösteremedi¤imiz üzerinden
ortaya koymak zorunday›z.

Platform çal›flmas› yürüttü¤ümüz her
bölgede çal›flman›n genel yükünü
omuzlayabilecek asgari güçlere sahibiz.
Platform faaliyetleri a¤›rl›kl› olarak kendi
güçlerimiz taraf›ndan yürütülüyor.
Örgütlenme birimler (fabrika, iflletme vs.)
zeminine oturana, her bölgedeki birkaç temel
fabrikadan iflçiler platformun örgütsel
yap›s›na kazan›lana kadar, bunun böyle
olmas› do¤al. Burada yinelemek gerekir ki;
platformlar›n iflçilerin ba¤›ms›z inisiyatifini
yans›tan gerçek taban örgütleri haline
gelmesi, ancak örgütlenme birimlere
yaslanmas›, tabana yay›lmas›yla mümkündür.
Di¤er deyiflle, “öncü iflçi platformlar›
örgütsel aç›dan fabrika taban›na
oturabildikleri ölçüde, gerçek bir örgütsel
yap›ya kavuflmufl olabileceklerdir.”
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Bizi bu hedefe götürecek öncü güçler
mevcut oldu¤una göre, günceldeki çözücü
halkay›, platformlar› bulunduklar› alanlarda
“kesintisiz ve sistematik bir politik
faaliyetin” ve mücadelenin araçlar› haline
getirebilmek olarak tan›mlayabiliriz. Yani
platformlar, toplumsal ve yerel ölçekteki en
genel sorun ve geliflmelerden tekil-özgül
sorun ve geliflmelere dek, iflçi s›n›f›n› ve
emekçi kitleleri ilgilendiren her konuda
çal›flma yürütmek, tav›r ve mücadele
örgütlemek üzerinden geliflip yay›labilirler.
Gerçek örgütsel zeminlerine de ancak böyle
bir süreç içerisinde kavuflabilirler.

Halihaz›rda platformlar›n sürükleyici/
dinamik gücünü komünist iflçiler oluflturuyor.
Örgütlenme üstten alta do¤ru infla edilmeye
çal›fl›ld›¤› ölçüde, hedeflenen tarzda bir
politik faaliyet ve mücadele yürütmek için,
bizzat komünistlerin örgütlü, sistemli ve
istikrarl› bir çaba sergilemelerini gerekiyor.
Nitekim çal›flmay› yürüten güçlerimiz bu
amaçla platform yürütmeleri oluflturuyorlar.
Ancak, bunlar›n ifllevlerini yerine
getirebilmeleri, öncülük rolünü baflar›yla
oynayabilmeleridir as›l sorun. Bu ise,
perspektif plan›nda aç›kl›klar›n yan›s›ra,
disiplinli, ›srarl›, planl›-programl› bir
çal›flmay› gerektirir.

Örne¤in, platformun temel toplant›lar›n›n
düzenli hale getirilmesi, ihtiyac› karfl›layacak
flekilde periyodiklefltirilmesi öncelikli
meselelerden biridir. Fakat daha önemlisi, bu
toplant›lar›n ifllevli bir tarzda
gerçeklefltirilebilmesidir. Her genifl kat›l›ml›
platform toplant›s› öncesinde mutlaka iyi bir
haz›rl›k yap›lmal›, somut bir plan-program
oluflturulmal›d›r. Diyelim ki önümüzde bir
platform toplant›s› var. Yürütmeyi oluflturan
ya da platformu sürükleyen güçler mutlaka
bir ön toplant› yaparak, platform toplant›s›
için gündem oluflturmal›, neleri öne ç›karmak
gerekti¤ini tart›flmal›, gündemlere dair
gelifltirilebilecek pratik ya da eylemsel
tav›rlar› (örne¤in bildiri ç›kartmak, panel,
gezi-piknik vb. düzenlemek, imza-ilan
kampanyas› yürütmek, yerel veya genel bir
eyleme kat›lmak, süren bir direnifl için destek
ve dayan›flma örgütlemek, mümkün olan

yerde ba¤›ms›z fabrika, sokak eylemi
örgütlemek vb.) saptamal›d›r.

Kuflkusuz bunun bir ön haz›rl›k oldu¤unu,
toplant›larda bunlar üzerinden dayatmalara
gidilmemesi gerekti¤ini unutmamal›y›z. Böyle
bir haz›rl›kla as›l amaçlanan›n platform
toplant›lar›na çekti¤imiz iflçileri çal›flman›n
kendisine kazanmak oldu¤unu, bu çerçevede
esnek tutumlar› elden b›rakmamak gerekti¤ini
göz önünde tutmal›y›z. Neticede bu haz›rl›¤›,
platform toplant›lar›n› asgari bir baflar›yla
örgütlemek, toplant›lar›n verimli olmas›,
da¤›n›kl›¤›n önlenmesi, iflçilerde bilinç
aç›kl›¤› oluflturulmas›, tart›flma ve karar
süreçlerine etkin ve bilinçli kat›l›mlar›n›n
sa¤lanmas› için yap›yoruz. Yani platform
toplant›lar›na kat›lanlar›n kendilerini irade ve
söz sahibi olarak hissetmeleri, dahas› tam da
öyle olmalar›n› sa¤lama çabas›d›r bunlar.

Yürütmeyi oluflturanlar›n iflçi
toplant›lar›nda kuflat›c› ve yönlendirici
olabilmesi böylesi bir haz›rl›k sayesinde
olanakl›d›r. ‹flçilerin birer özne haline
gelmeleri, yani edilgenlikten kurtar›lmalar› da
öncü gücün müdahalesine, etkinli¤ine,
ustal›¤›na ba¤l›d›r. Platform toplant›lar›nda
kendini bulan her bir iflçi, s›n›f ve
emekçilerle ilgili sorunlarda tart›flma ve karar
verme hakk› oldu¤unu gördü¤ü, buradan güç
ald›¤› ölçüde, uygulama plan›nda da etkin
olmak sorumlulu¤u hissedecektir. Kald› ki
öncü müdahaleyle amaçlanan bir sorumluluk
bilinci yaratabilmektir.

Burada sorunun bir di¤er boyutu fludur:
Her bir iflçiyi platformun kal›c› bir ö¤esi,
asli bir bilefleni, temel bir çal›flan› haline
getirmek... Bunun için öncelikle, al›nan
kararlar›n hayata geçirilmesi çerçevesinde
somut ifller planlamak, her bireyin önüne
hay›r diyemeyece¤i, dedi¤i yerde
samimiyetsizli¤inin ortaya ç›kaca¤› görevler
koymak gerekir. Ama bunu platformun
karar›/görevlendirmesi olarak yapmay› ihmal
etmeyecek bir tarzda yapabilmeliyiz. Böylece
platform giderek gönüllü çal›flanlar›n›
bulacak, tabana yay›lman›n, birim örgütlerini
yaratman›n olanaklar›na kavuflacakt›r.

Somut görevlendirme konusu ihmal
edilmemelidir. Örne¤in bir sonraki platform
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yine. Ve flimdi onun fliirleri devrimci
sanat›m›z›n çelik mermileri gibi p›r›l p›r›l
parlamaktad›r hala.

Zindan direnifllerinde makineli tüfeklere
karfl› dudaklar›m›zdan dökülür o mermiler.
‹flkencehanelerde zulmün ve vahfletin kalbine
türkülerle beraber saplan›r o mermiler.
Grevlerde halaylar›n coflkusuna kar›fl›p
gökyüzüne s›k›l›r o mermiler. Ve bir
çat›flmada belki son mermi olsa da içlerinden
biri büyüdükçe büyür, yank›lan›r katillerin
kulaklar›nda.

Devrimin ve komünizmin flairi Naz›m
Hikmet 100 yafl›nda.

Ölü soyucular› onun alt›n difllerini
ceplerine indirebilmek için s›radalar.

Ve biz komünistler ceplerimiz çelik
mermilerle yolumuza devam ediyoruz.

toplant›s›n›n örgütlenmesi, buraya
olabildi¤ince de¤iflik fabrikalardan iflçilerin,
çeflitli kesimlerden emekçilerin kat›l›m›n›n
sa¤lanmas›, her kat›l›mc› iflçinin önüne bir
görev olarak konulmal›d›r. Kendi biriminden
insanlar› toplant›lara katmalar› bafll› bafl›na
bir sorumluluk olarak belirlenmelidir. Ya da
örne¤in bir panel, seminer örgütlenmesi ya
da bir bildirinin ç›kar›l›p da¤›t›lmas› karar›
al›nd›. Pratik planda yap›lacak ifller
somutlan›p, herkesin görev almas›
sa¤lanabilmelidir.

Öte yandan, s›kça toplant› mekan›
ayarlamak sorunu ile karfl›lafl›l›yor. Bu
durumda sendikal› iflçilere sormal›y›z: Bu
sendikalar, flube binalar› ne ifllere yar›yor,
neden iflçi toplant›lar›na kap›lar›
açt›rm›yorsunuz? ‹flçilerin çal›flma koflullar›
üzerinden düflünüldü¤ünde tam da hafta
sonlar› aç›k olmalar› gerekirken niye
kap›lar›na kilit vuruluyor? Sendikalar
aidatlar›n›zla ayakta durduklar›na, s›n›f›n
bilinç ve örgütlülü¤ünü, mücadelesini
gelifltirmenin araçlar› olduklar›na göre, s›n›f›n
ç›karlar› için at›lan en küçük ad›m› bile
desteklemek zorunda de¤iller mi? Sorularla
amaçlanan, özellikle sendikal› iflçilerin
bürokratlara bu yönlü bas›nç yapmalar›
gerekti¤ini anlatmakt›r.

Sendikalara iliflkin bir-iki noktay›
vurgulamakta yarar var. Platformlar›n
bulunduklar› yerelliklerde sendika flubelerini
dikkatle izlemeleri, sürekli iliflki ve diyalog
içinde bulunmalar›, her birinin durumuna dair
somut bilgiler üzerinden bilinç aç›kl›¤›
oluflturmalar›, toplant›lar›n temel bir gündemi
olabilmelidir. Sendikal bürokrasiye karfl›
mücadele ve yerelliklerdeki sendikalara ifl
yapt›rmak çerçevesinde bas›nç oluflturacak
tutum ve politikalar üretmek, öncü iflçi
platformlar›n›n öncelikli ifllerinden biridir.
Bugün s›n›f›n içinde bulundu¤u durum, iflçi
ve emekçi kitlelere yönelik her sald›r›, s›n›f›
ilgilendiren her sorun, sendikalar› tutum
almaya, eylem gelifltirmeye zorlaman›n
konusudur.

Bu noktada toplant›lara kat›lan sendikal›
iflçilere, özellikle de iflyeri temsilcilerine
büyük bir sorumluluk düflmektedir. Geri

bilinçli iflçi kitlesinin gözünde de meflru ve
hakl› görülen bir muhalefet yürütmenin
öncelikli dayanaklar› onlard›r. ‹flçilerin
karfl›s›na geçip afl›lmas› gereken sorunlardan
flikayet edip de ifl yapmaya gelince sahipsiz
b›rakmak, s›n›f›n ç›karlar›n› samimi olarak
savunanlar›n de¤il, olsa olsa bürokrasinin
eklentisi durumundaki riyakarlar›n tavr›
olabilir. Öncü iflçi platformlar›, böylelerinin
ikiyüzlülü¤ünü gözler önüne sermenin, hak
etmedikleri halde iflgal ettikleri o
mevkilerden defetme mücadelesi yürütmenin
de uygun araçlar›d›r.

Burada baz› pratik sorunlar üzerinde
durduk. Pratik çal›flma içinden hayli zengin
ve ö¤retici pek çok deneyimin
aktar›labilece¤i muhakkakt›r. Prati¤imize
temel de¤erlendirmelerimiz ve deneyimlerimiz
yön vermeye bafllad›¤›nda, platform
çal›flmalar›n› baflar›yla yürütmemek için
hiçbir neden kalmayacakt›r. Ve mesafe
ald›¤›m›z ölçüde, platform toplant›lar›
iflçilerin sorunlardan yak›nman›n ötesine
geçemedikleri etkinlikler olmaktan ç›kacak;
platformlar, iflçilerin söz ve karar iradesini
yans›tan, uygulama gücüne sahip güçlü taban
örgütlülükleri haline geleceklerdir.

Devrimin ve komünizmin flairi...
(Bafltaraf› s.27'de)

Eylül  2002  EK‹M   19



Yeni dönemi gö¤üsleme
sorumlulu¤u

11 Eylül sonras›nda zincirlerinden boflalan
emperyalist sald›rganl›¤›n hedefindeki as›l
güç kuflkusuz ki ilerici-devrimci hareketler ve
ezilen emekçi halklard›r. Bu sald›r› devrimci
s›n›f mücadelesini zorlaflt›raca¤› gibi, bu
mücadeleye yeni imkan ve olanaklar da
sunacakt›r. Burjuvazi ve bu s›n›f ad›na
devletleri yönetenler sürekli olarak iflçi s›n›f›
emekçilerin sosyal kazan›mlar›n›, demokratik
haklar›n› gaspeden politikalar izlemektedirler.
Bu amaçlar›na ulaflabilmek için sürekli yeni
yöntemler gelifltirmekte, yeni manevralar
yapmaktad›rlar. Bu, asalak burjuvazinin
kendi iflini ne kadar ciddiye ald›¤›n›n
göstergesidir.

Ülkemizde de sald›r›lar do¤rudan ‹MF-
TÜS‹AD programlar›yla hayata
geçirilmektedir. Y›k›m programlar›n› tüm
sonuçlar›na ulaflt›rabilmek için faflist devlet
terörü en ac›mas›z biçimde
yayg›nlaflt›r›lmakta, bu sald›r›ya yalan ve
çarp›tmaya dayal› ideolojik kampanyalar efllik
etmektedir. En önemli engel olarak görülen
devrimci güçler ezilmeye çal›fl›lmakta,
devrimci tutsaklara yönelik katliam süreci
devam etmektedir.

‹çinden geçti¤imiz dönem, baflta
komünistler olmak üzere bütün devrimci
güçlerin geliflmelere bu gerçeklik ve
ciddiyetle e¤ilmelerini zorunlu k›lmaktad›r.
Aksi durumda, de¤il sald›r›lar› püskürtmek,
örgütlü devrimci güçlerin ayakta kalmalar›
bile mümkün olmayacakt›r.

Bu elbette çok a¤›r bir sorumluluktur.
‹flçi s›n›f› ve emekçilere karfl› tafl›nan bu
tarihsel ve güncel sorumluluk, önderlik
iddias›n›n anlam›na uygun bir flekilde yerine
getirilebilmesini zorunlu k›lmaktad›r. S›n›f
düflmanlar›m›z›n yöntem ve taktiklerini, sinsi
plan ve manevralar›n› bofla ç›kartmak
devrimci kadrolar›n vazgeçilmez görevleri
aras›ndad›r.

Enternasyonal dayan›flma

bilincinin artan önemi

ABD emperyalizmi Afganistan’dan sonra
baflka halklar› da hedef tahtas›na oturtmufl
bulunuyor. ‹flbirlikçi Türk burjuvazisi ve
onun ad›na ülkeyi yönetenler, içinde
k›vrand›klar› krizden kurtulman›n yolunu
ABD emperyalizminin savafl arabas›na
ba¤lanmakta görüyorlar. Daha Amerikan
ufla¤› Ecevit’in Washington ziyaretinde, Irak
halk›na karfl› bafllat›lacak savafla fiilen
kat›lman›n karfl›l›¤›nda neler alabileceklerinin
pazarl›¤›n›n yap›ld›. Irak’a yönelik sald›r›n›n
komflu ülke ve Arap halklar›na yaflataca¤›
y›k›m ve ac›lar›, Körfez savafl›, Yugoslavya
ve Afganistan’da yaflananlardan biliyoruz.
Önümüzdeki süreçte halklar aras›nda
güçlenen anti-emperyalist bilinci ortak
hedeflere yöneltmek suretiyle enternasyonal
dayan›flma ve halklar›n kardeflli¤ini
güçlendirmek için yo¤un çaba sarf etmek
yaflamsal bir önem tafl›yor.

“Teröre karfl› mücadele” ad› alt›nda
bafllat›lan, tüm kazan›mlar› gaspetme ve polis
devletine dönüfl, emperyalist metropollerde de
s›n›f mücadelelerini ve çat›flmalar›n›
keskinlefltirecektir. U¤runa a¤›r bedeller
ödenerek elde edilen demokratik ve sosyal
haklar› savunmak için harekete geçecek olan
emperyalist ülke proleterleri ile de
enternasyonal dayan›flmay› gelifltirerek, anti-
emperyalist, anti-kapitalist cepheyi
güçlendirmenin olanaklar› mevcuttur.
Emperyalist odaklar aras› çeliflkiler
keskinleflmekle beraber, sistem karfl›t› her
hareketi ezmek için ortak hareket
etmektedirler. Bu, sald›r›ya maruz kalanlar›n
ayn› düflmana karfl› dayan›flma içinde
mücadele etmelerini zorunlu k›lmaktad›r. Bu
birliktelik sa¤lanamad›¤› sürece haydutlarla
bafl etmek mümkün olmayacakt›r. Bu bilinci
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kitleler içinde propaganda etmek ve yaymak
temel bir sorumluluktur.

Anti-emperyalist bilinci
gelifltirip örgütlemek

Emperyalist sömürü ve soygunun
görülmemifl ölçüde a¤›rlaflt›¤› bir dönemde
gündeme gelen emperyalist savafl ve
sald›rganl›k, ezilen halklarda anti-emperyalist,
anti-Amerikan bilinci güçlendirmektedir.
‹MF’nin dayatmalar› sonucu birçok ba¤›ml›
ülkenin sanayisi, tar›m›, e¤itim ve sa¤l›k
hizmetleri iflas ettirilip çökertildi ya da yok
pahas›na ele geçirildi. Halklar iflsizlik ve
açl›k belas›yla bafl bafla b›rak›ld›. Bu
sald›r›lar henüz püskürtülemese de, çok
say›da ülkede direniflle karfl›lan›yor.

Ülkemizde de y›k›m program›n›n yaratt›¤›
duyarl›l›k Irak’a karfl› sald›r›yla geliflecektir.
Bu duyarl›l›¤› örgütlü tepkiye dönüfltürmek,
ama ayn› zamanda emperyalizmin iç dayana¤›
olan iflbirlikçi burjuva düzene karfl›
yöneltmek ihmal edilmemelidir. Hiçbir
emperyalist güç iç dayana¤› olmadan bir
ülkede istedi¤i gibi at oynatamaz. Türk
burjuvazisi ayakta kalabilmek için
emperyalist efendilere ihtiyaç duymaktad›r.
Emperyalizmin Türkiye’deki iç dayana¤›
burjuvazi ve onun ad›na ülkeyi yönetenler
oldu¤una göre, emperyalist güçlere karfl›
yükseltilecek mücadele ve fliarlar bu iç
dayanaklar› da hedef almak durumundad›r.

Bu bilincin iflçi s›n›f› ve emekçi kitlelere
maledilmesi; proleter s›n›f bilinciyle
donanm›fl, anti-emperyalist mücadeleyi anti-
kapitalist temeller üzerinden kavrayan ve bu
kavray›fla uygun politikalar üretip yaflama
geçiren devrimci kadrolar sayesinde
baflar›lacakt›r. Düzen içi çözümlerin tuza¤›na
ve milliyetçili¤e düflmeden bunu yapabilmek
ancak böyle kadrolar baflarabilirler.

Sosyalist ideoloji ve kültürle
donanman›n güncel önemi

Burjuva devletin bask› ve zor ayg›tlar›n›n
yayg›n olarak kullan›lmas›, egemenlerin bu
araçlarla yetinecekleri anlam›na gelmiyor.
Tersine, ellerindeki di¤er araçlar› da en etkin
bir flekilde her zaman kullan›yorlar. Rejimin

ekonomik kriz içinde debelenmesi, siyasi
yönden kitlelerin gözünde güvenilirli¤ini
yitirmesi, emekçilerin düzenden bir
beklentisinin kalmamas› iktidar› açmaza
sürüklemifl durumdad›r. “Bu koflullarda
çözümü, 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 aç›dan
dejenere etmekte bulmaktad›r.” Çürümenin
doru¤unda bulunan yaz›l› ve görsel medya,
sendika a¤alar›, dinsel gericilik, floven
milliyetçilik, futbol ve flans oyunlar› vb. bu
sald›r›n›n birer bilefleni durumundad›r.

‹flbirlikçi burjuva düzenin ideolojik
alandan yükseltti¤i bu sald›r›y› püskürtmek
için devrimci hareket, iflçi s›n›f› ve
emekçilerin sahip oldu¤u deneyim ve birikim
fazlas›yla yeterlidir. Araçlar yönünden
egemen s›n›flar avantajl› olmakla beraber,
devrimciler, Marksizm-Leninizm gibi bilimsel
temellere dayanan, ilerici ve hakl› bir
ideolojiye sahiptirler. Bu aç›dan burjuvaziden
çok daha güçlü bir silaha sahiptirler.
Burjuvazinin propagandas› yalan ve
demagojiye dayal› olmak zorundayken,
devrimci propaganda, maddi-toplumsal
koflullara ve emekçilerin bizzat yaflad›klar›
gerçeklere dayan›r. Bu yönüyle, kitlelere
ulaflabildi¤i oranda, burjuvazinin yalanlar›yla
k›yaslanmayacak bir etkiye sahip olacakt›r.

Karfl› karfl›ya bulundu¤umuz bu kritik
sald›r›ya cepheden tav›r alma iddias›ndaki her
militan, iflçi s›n›f› ve komünist hareketin
yüzelli y›ll›k mücadelesinin ideolojik-politik-
örgütsel ve kültürel birikimlerinden en etkin
bir flekilde yararlanabilmelidir. Komünistler,
parti birikimini yeniden gözden geçirmek, bu
birikimi kavramak ve güncel taktik
politikan›n belirlenmesinde parti çizgisinin
yol göstericili¤inden yararlanmak
durumundad›r. Partinin tahlilleri ve tespit
etti¤i güncel görevleri yaflama geçirebilmek
için, baflta parti program› olmak üzere,
yarat›lan birikimi asgari düzeyde kavramak
zorunludur. Kapitalist-emperyalist sistemin
çok yönlü sald›r›lar›n gö¤üslemek buna
ba¤l›d›r. Döneme bu bilinçle haz›rlanmal›y›z.
Karfl›m›za ç›kabilecek f›rsatlar› kaç›rmamak,
haz›rl›¤›m›za ba¤l› olacakt›r.
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Bir bölge raporundan...

Yeni dönemde güç ve olanaklar,
a¤›rlaflan sorumluluklar

(...)
Denilebilir ki uzun bir dönemin en yo¤un

politik faaliyetini yürüttük. Sol hareketin
devrimci kanad›n›n illegal devrimci çal›flmaya
iyice yabanc›laflt›¤› bir dönemde, bu çal›flma
kendini belirgin bir flekilde ortaya koyuyordu.
Gerek görsel, gerek çeflitlilik, gerekse de
yayg›nl›k olarak bu böyleydi. Bu aç›dan
baflar›l› bir performans ortaya koyduk. Ama
bu iflin sadece bir yönü ve çok da
zorlanmadan alt›ndan kalkaca¤›m›z bir
parças›yd›.

‹flin di¤er parçalar›na gelince. Zorlanma
alanlar›m›z biliniyor. Bu zorlanma noktalar›n›
ortadan kald›rmaya dönük çabalar›m›z›n h›z›
ve temposu ise, hem nesnel ve hem de
bizden kaynaklanan yönleri ile ortadadad›r.

Organlar›m›z›n ço¤u genç ve yenidir. Bu
yeni olufl, deneyimsizlik, yetersizlik ve esas
olarak da ana damardan uzakl›kan dolay›
güçlüklerimiz bir kaç kat daha fazlad›r.
Yetersizliklerin fazlal›¤› ve yürüyen bir
sürecin ard›ndan koflturmak ihtiyac›, eksiklik
ve boflluklar›n doldurulmas› için gereken
enerji ve çaban›n boyutunu çok daha
art›rmaktad›r. Buna bir de k›s›tl›l›klar›m›z
eklenince daha fazla zorlan›yoruz. Bugünkü
atmosferde mevcut olanaklardan gere¤ince
yararlanabilirsek, devrimci ve reformist
hereketin ataleti ortam›nda, partimiz kendine
yaraflan› daha iyi bir flekilde yapabilecek
güçtedir. Yak›n geçmifl dönemimize kabaca
bakt›¤›m›zda, att›¤›m›z k›smi ad›mlarla iyi
bir bafllang›c›n alt yap›s›n› döflemeye
bafllad›¤›m›z› görebiliyoruz.

S›n›f çal›flmas› aç›s›ndan geçmiflle
k›yasland›¤›nda, çok yönlü aç›l›mlar›
yapabilecek kadro tipi ya da adaylar›na bu
dönem daha fazla yaklaflt›¤›m›z görülüyor.
Geçmiflte s›n›f çal›flmam›z›n kimi
mevzilerinde k›smi mesafeler alsak da,
çal›flma içindeki ço¤u kadrolar›m›z›n rahat

hareket etme olanaklar›ndan yoksun olmalar›,
bir noktadan sonra zorunlu olarak çal›flman›n
daha ileri bir noktaya s›çramas›n›n önünde
bir engele dönüflüyor, zorunlu bir geri durufla
yolaç›yordu. Gelinen yerde düflman›n bu tür
sald›r›lar›n› gere¤ince yan›tlayabilecek uygun
kadrolarla daha ileri ad›mlar› atabilecek bir
tarz› yakalamaya çal›fl›yoruz. Bugün att›¤›m›z
ad›mlar›n gerisini getirecek ve kal›c›
kazan›mlara dönüfltürecek bir flekilde
planlama yaparak yürümek konusunda art›k
daha rahat›z.

Do¤an her hareketlili¤in ard›ndan koflmak
de¤il, uzun vadeli ve öngörülü bölge
çal›flmalar›, dönemin yak›c› ihtiyac› haline
gelmifltir. Pratik politika yapmada daha fazla
deneyim kazan›lmas›, ba¤›ms›z ifl yapabilme
olanaklar› ve kapasitemizin aç›¤a ç›kmaya
bafllamas›, kitle ba¤lar›m›z›n gelifltirilmesi,
çeper iliflkilerimizin yayg›nlaflt›r›lmas› ve
bunlar›n kazan›larak kal›c› iliflkilere
dönüfltürülmesi, de¤iflik araç ve kurumlar›n
sa¤layaca¤› ek olanaklar, partimizin kimli¤ine
uygun tarz› hayata geçirmede ek
avantajlard›r. E¤er gereken sorumluluk ve
ciddiyetle yüklenebilirsek, karfl›l›¤›n›n
al›nmas› güç de¤ildir.

Devrime sempati duyan kitleler art›k
geçmiflte oldu¤u gibi anl› flanl› parti ve
örgütlere eskisi gibi ba¤naz bir ba¤l›l›k
içerisinde de¤iller. Süreçten do¤an hayal
k›r›kl›klar›na cevap olmak görevi art›k
partinin omuzlar›ndad›r. ‹çinden geçilen
dönemin çok yönlü eritici ve y›prat›c›
etkilerini bertaraf etmeyi baflarabilmeliyiz.

Devrimde ›srar, devrimci yol ve
yöntemde ›srar, devrimci potansiyel ve
olanaklar› birlefltirici yol olacakt›r. Kay›plara
ve dökülmelere ra¤men, dönem, kendi
ihtiyac› olan güç ve olanaklar› asgari
düzeyde de olsa ortaya ç›karmaya fazlas›yla
uygundur.

22  EK‹M   Sayı: 229



Komünistler, gericilik, liberalizm ve
y›lg›nl›k atmosferinin parçalan›p
da¤›t›lmas›yla kendi asli rollerini
oynayabileceklerdir. Tarihsel sürecin
defalarca kan›tlad›¤› gerçeklerdir bunlar.
Gerçek mücadele partileri, azg›n gericilik
dönemlerinde s›n›f ve emekçi kitlelerle daha
kal›c› ve sa¤lam ba¤lar kurabilmifllerdir. Bu
durum bizim aç›m›zdan da tarihi bir f›rsatt›r.
Kendi program›m›z ve kimli¤imize uygun bir
yo¤unlaflma, geometrik bir geliflmenin önünü
açacakt›r.

Sürecin devrime sempati duyan
kesimlerde bir umutsuzlu¤a yol açm›fl
olmas›n›n yaratt›¤› olumsuzluk bir yana,
düzeni de¤iflik boyutlarda sorgulayan genifl
y›¤›nlar›n varl›¤›, bunlar›n geçmifl döneme
göre her geçen gün artmas› günümüzün
somut gerçe¤idir.

Sözde “kutsal” kurumlara güvensizli¤in
artmas›n›n, kim tabular›n günden güne
sars›l›p y›k›lmas›n›n bu kesimde çok yönlü
umutsuzlu¤a yol açmas› tablonun bir baflka
boyutudur. Bu durum kuflkusuz çürüme ve
hedefsizleflmeye yol aç›yor. Ama geçmifl
dönemin k›sa yoldan zengin olma hayalleri
çoktan çökmüfl durumda. Ve yine her aileden
bir ya da birkaç kiflinin çal›fl›p asgari geçim
sa¤lama dönemi de y›k›ld›. Bu tablo bizim
sorumlulu¤umuzu kat be kat artt›r›yor.

Gelinen yerde devrimci çaba geçmifle
nazaran daha fazla güç ve emek gerektirse
de karfl›l›k buluyor. Devrimci s›n›f partisi
olarak bu aray›fla karfl›l›k olmay›
baflarabilmek durumunday›z. Farkl›l›¤›m›z›
ortaya koydu¤umuz oranda mesafe
alabilece¤iz. Bugüne kadarki çal›flmam›z bir
sonraki aflamaya s›çramam›z›n zemininin
döflenmesiydi. Art›k bu dönemin afl›larak
tamamlanmas› gerekiyor.

Önümüzdeki mesafeyi hakk›n› vererek
h›zl› bir biçimde katetmemiz gerekiyor.
Eldeki güçleri e¤iterek, yetkinlefltirerek, yeni
güç ve olanaklara dönüfltürerek, bunu s›n›f
mücadelesinin gerçek arenas›nda, s›n›f
temeliyle ve öncüsüyle buluflmufl ve
bütünleflmifl bir niteli¤e ulaflt›rarak
ilerlememiz gerekiyor.

Dönem daha uzun vadeli bir planlama ve
haz›rl›k gerektiriyor. Günü kurtarmaya dönük
çabalar, kendini tüketen ve ö¤üten bir

mekanizma yarat›yor. Bu kuflkusuz güncel
siyasal faaliyetin üstünden atlama anlam›na
gelmiyor. Tam tersine, taktik politika ve
pratikte ustalaflmay› sa¤l›yor. Bugün bizim
daha rahat hayata geçirdi¤imiz kimi ad›mlar,
de¤iflik ad›mlar›n at›lmas›n› kolaylaflt›rman›n
olanaklar› olmal›d›r. Çok yönlü bir politik-
faaliyet yürütemezsek, bunun kendisi bir
açmaza dönüflür.

Koca bir deneyimimiz var. Parti kurulufl
kongresi ile taçlanm›fl, bilince ç›km›fl ve
bayraklaflm›fl bir program›m›z var. Gelinen
aflamada ulafl›lan bu aç›kl›¤›n ve özgüvenin
karfl›l›¤›n› bulmas›, bu düzeyin ve aç›kl›¤›n
hayata geçirilmesi var. Partimiz birçok alanda
üstünlü¤ünü ortaya koymufltur. Devrimci
hareket üstü örtülü olsa da bundan k›smen
yararlanm›flt›r, yararlan›yor. Partimiz onlar
için de güvenilir bir rota durumundad›r.
Onlar bu rotaya bakmadan yol alam›yorlar.
Sözümüz sol hareketin devrimci kesimine ve
taban›nad›r.

Art›k s›çrama dönemidir. Bunun lafla
olamayaca¤› aç›kt›r. Haz›rl›k ve çabalar›m›z
buna dönüktür. Parti kadro ve militanlar›
partinin ulaflt›¤› ideolojik-teorik düzeyi
yakalamada a¤›r bir tempoda yürüseler de,
parti politikas›n›n hayata geçirilmesi çabas›
bu mesafenin kapat›lmas›n› h›zland›racakt›r.
Kadro ve militanlar›m›z›n önemli bir
bölümünün a¤›r ve uzun çal›flma koflullar›
alt›nda olmas›n›n etkisi bir yana, yerleflik
al›flkanl›klar›n kolayc› ve engelleyici etkisini
de hesaba katarak müdahaleyi buna göre
yapmak gerekiyor. Liberal ve tafiyeci
dalgaya, durgunluk ve yo¤un gericilik
döneminin atalet ve hantall›¤›n›n etkilerine
karfl› mücadele ediyoruz. Zaman› daha yo¤un
yaflama ve kullanmay› yeniden yeniden
ö¤renmeye çal›fl›yoruz, ö¤reniyoruz.

Gelinen yerde bir kez daha ortaya
ç›km›flt›r ki, kendi okulumuzda yetifltirdi¤imiz
kadro ve militanlarla bu kavga daha fazla
güvencededir. Rüzgara kap›l›p gelenlerin
omuzlar› bu a¤›rl›¤› uzun süre kald›rmaya
yetmemektedir. Kendi okulumuzun
kadrolar›n›n mayas›, birikimi, deneyimi ve
yetkinli¤i ölçüsünde, devrimci hareketten
akacak gerçek devrimci kadrolarla
bütünleflmek kolaylaflacakt›r. (...)

Haziran 2002
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MYO’ya katk› sorumlulu¤umuz
Partimizin döneme iliflkin politikalar›n›n, siyasal geliflmelere iliflkin tespit ve

de¤erlendirmelerin›n yans›t›ld›¤› MYO’nun amac›na ve ifllevine uygun etkin kullan›m› büyük
bir önem tafl›maktad›r. S›n›f› devrim ve sosyalizm mücadelesine kazanma iddias›nda olan bir
partinin kadrolar› için MYO ideolojik-politik sorunlar›n ifllendi¤i herhangi bir yay›n organ›
de¤ildir. MYO, çal›flman›n hedeflerini ve çerçevesini oluflturan, temel politikalar›n› ortaya
koyan bir k›lavuzdur. Temel meselelerin irdelendi¤i bir kürsü, kolektif iradenin bir
yans›mas›d›r. MYO partinin aynas›d›r. Bu ikili iflleve uygun kullan›lamamas›, çal›flman›n
bütününe de kaç›n›lmaz olarak yans›r.

MYO bir k›lavuzdur
MYO siyasal s›n›f çal›flmam›zda bize yol gösteren, perspektif sunan, süzülmüfl deneyimleri

önümüze koyan, bilincimizi ve kavray›fl›m›z› gelifltiren bir k›lavuzdur. Güncel siyasal
geliflmeler karfl›s›nda al›nmas› gereken politik tutumu ondan ö¤renir, onun sundu¤u çerçeve
içinde çal›flmay› ortaklar ve belirlenmifl hedeflere yo¤unlafl›r›z. O yaln›zca kadrolar için
de¤il, çevre iliflkileri ve iflçiler için de ne olup bitti¤i ö¤renilen, ne yap›lmas› gerekti¤i
kavran›lan bir araçt›r. Ancak bu, biz onu bir k›lavuz olarak kullanabildi¤imizde böyledir.
Gerek birim toplant›lar›nda gündem de¤erlendirmelerinde, gerekse iflçi ve emekçilerle birebir
iliflkilerimizde, esas olarak MYO üzerinden söz söyleme bilincini gösterebilmektir.

MYO bir kürsüdür
S›n›fa tafl›yaca¤›m›z politikalar, kullanaca¤›m›z yol ve yöntemler, s›n›f›n ihtiyaçlar›na ve

somut durumuna göre flekillenmektedir. Neyin ihtiyaç neyin ihtiyaç olmad›¤›n›n isabetli bir
flekilde tespit edilebilmesi için, çal›flman›n, sorunlar›n, somut geliflmelerin ve deneyimlerin
MYO’ya yans›t›lmas› gerekir. Bu konuda herkese sorumluluk düflmektedir. Kuflkusuz bunu
organlarda planlamak gerekir. MYO’yu bugünkü haliyle inceledi¤imizde, katk›
sorumlulu¤unun yeterince yerine getirilmedi¤i, onun bir kürsü olarak kullan›lmad›¤›n›
görüyoruz. Böylece yol gösterme ifllevi de eksik kal›yor. Geçmifl dönemlerin MYO’lar›, gerek
iflçi mektuplar›n›n say›s› ve içeri¤i, gerekse deneyim ve gözlemlerin aktar›lmas› bak›m›ndan
oldukça ifllevseldi. Fabrika çal›flmas›n›n sorunlar›, karfl›laflt›¤›m›z güçlükler, zorlanma
alanlar›m›z, yaflad›¤›m›z somut deneyimler ve çal›flmam›za iliflkin öneri ve elefltiriler döne
döne yer almal›d›r ki, MYO gerçek bir kürsü, gerçek bir k›lavuz olma ifllevini yerine
getirebilsin. Çal›flma alanlar›m›zdaki geliflmeleri, hareketlilikleri ve sorunlar›n› ne kadar iyi
ve düzenli olarak aktar›rsak, merkezi politika belirlemeyi de o ölçüde kolaylaflt›r›r›z. O
ölçüde isabetli müdahaleler gerçeklefltirir, çal›flmay› güçlendiririz. Fabrika çal›flmas› yürüten
yoldafllar›m›z çal›flman›n sorunlar›n› düzenli olarak aktarmal›d›rlar. Yaln›zca uzun
de¤erlendirme yaz›lar›n›n yerald›¤› bir MYO ister istemez iflçiler için soyut, parti militanlar›
için cans›z bir görünüm sunacakt›r. E¤er bu yaz›lar baflka gözlemler, sorunlar ve
de¤erlendirmelerle bir arada verilirse, çok daha canl› ve ifllevli bir MYO ç›kar›lm›fl olacakt›r.

Yaln›zca yaz› yazmakla kalmamal›, ileri iflçi iliflkilerinden yaz›l› katk› almay›
baflarmal›y›z. Böylece onu s›n›f›n elinde bir araç haline getirebiliriz. Çünkü iflçiler katk›da
bulunduklar›, sorunlar›n›n anlatt›klar› bir MYO’yu daha çok sahiplenir, çal›flmaya daha
ilerden kat›l›rlar.

Parti militanlar› olarak bulundu¤umuz her alan›n solu¤unu MYO’ya aktarabilmeliyiz.
Fabrikam›zda, okulumuzda iyi bir gözlemci olmal›, gözlemlerimizden sonuçlar
ç›karabilmeliyiz. Yaln›zca katk› için de¤il, baflar›l› bir çal›flma için de bu gereklidir.

K›sacas› MYO parti ve partili yoldafllar için temel önemde bir araçt›r. Onun ifllevini
yerine getirebilmesi için, hem ondan almak ve hem de ona katk› yapmay› bilmek gerekir. Bu
yap›lamad›¤›nda yay›n bir süre sonra zay›flar, etkisini yitirir ve gerçek bir k›lavuz olma
ifllevini yerine getiremez. Organlardan, birimlerden, çal›flma gruplar›ndan bafllayarak bu
sorumlulu¤umuza s›k›ca sar›lman›n zaman›d›r.

Partili bir iflçi
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E¤itim sorunu üzerine
Proletarya ile burjuvazi

aras›nda kesintisiz devam
eden s›n›f savafl›m›nda iflçi
s›n›f›n›n en önemli ve etkili
silah› kuflkusuz partidir. Parti,
öncü iflçileri e¤iten,
örgütleyen, organize eden ve
amaca en uygun flekilde
mücadeleye haz›rlay›p sevk
eden öncü kuvvettir. Öncü
parti ise gücünü; tarihsel
olarak ilerici ve tek tutarl›
devrimci s›n›f olan
proletaryaya dayanmaktan ve
marksist-leninist ideolojinin
bilimsel yol göstericili¤ine
sahip olmaktan al›r.

Bütün ciddi komünist parti
ve örgütler, kadro ve
militanlar›n› bilimsel
sosyalizmin sars›lmaz
bilinciyle donatmay› önlerine
hedef olarak koymufllard›r.
Komünist Manifesto, Ütopik
ve Bilimsel Sosyalizm gibi
eserlerin uzun y›llar boyunca
iflçilerin bafl ucu kitaplar›
olmas› bofluna de¤ildir..
Lenin’in partiyi program
temeli üzerinde e¤ittik
vurgusu da Bolflevik
partisinin bu konuya verdi¤i
önemi anlat›r.

Partimizin Kurulufl
Kongresi belgelerinde,
özellikle program üzerine
tart›flmalarda, program
temeline dayal› bir e¤itimin
öneminin alt› çizilerek, parti
kadro, militan ve
sempatizanlar›n soruna bu
bilinçle yaklaflmalar›
gereklili¤i vurgulanmaktad›r.
Kongre sonras› süreçte bu
yönde ad›mlar at›lm›fl, ancak
bilinen nedenlerle sonuca
götürülmesi gecikmifltir.

Bugün bu süreci sonuca
götürebilecek güç ve imkanlar
oluflmufltur. Yeni dönemde
yüklenme alanlar›m›zdan biri
de e¤itim çal›flmalar›
olacakt›r. Bu alandaki
kendili¤indencili¤e son
verecek, hedefleri belirlenmifl,
planl› bir e¤itim program›n›
önümüze koyaca¤›z. Bu
program sadece ideolojik-
teorik de¤il, ayn› zamanda
politik-taktik ve örgütsel
alanlar› içerecek flekilde ele
al›nacakt›r. Marksist klasikler,
komünist ve iflçi hareketinin
mücadele deneyimlerinin
yan›s›ra, parti birikimi ve
düflünsel üretimi bize zengin
kaynaklara ulaflma imkan›
sa¤layacakt›r. E¤itim
program›, devrimci
mücadeleleri anlatan roman
vb. ile güçlendirilecektir. Bu
sayede iflçi s›n›f›n›n devrimci-
sosyalist kültür birikiminden
beslenmek mümkün
olacakt›r.

Zorlu bir dönemde herfleye
ra¤men düzenden kopup
devrimci mücadeleye kat›lan
güçler, niyetlerinden ba¤›ms›z
olarak geriye dönük,
geçmiflten beslenen yönler
tafl›yacaklard›r. Bu e¤ilimlerin
kökünü kurutman›n yolu,
önümüze koyaca¤›m›z
program› disiplinli bir flekilde
hayata geçirmekten geçiyor.
E¤itim sorununun s›n›f
devrimcisinin yaflam› ve
mücadelesinde tafl›d›¤› önemin
kavranmas›, olmazsa olmaz
koflullardan biridir.

Parti çeperinde bulunan,
ancak tan›ml› bir konumu
olmayan güçleri aras›nda öne

ç›kma potansiyeli tafl›yanlar›
marksist-leninist ideoloji ve
parti çizgisi ile
donatabildi¤imiz ölçüde, bu
güçlerin geliflimi
h›zlanacakt›r. Bu sayede
mücadeleye sunabilecekleri
katk›n›n en verimli bir
flekilde aç›¤a ç›kmas›n›n
önünü açm›fl olaca¤›z. Bu
alanda elde edece¤imiz baflar›
faaliyetimizi bir bütün olarak
güçlendirecek ve var olan
darl›¤›n afl›lmas›n›
sa¤layacakt›r

Bu süreç ayn› zamanda
parti organlar›n›n kendi iç
e¤itimlerini güçlendirip
yetkinlefltirecektir. Parti
çizgisinin yerellerde taktik
politikalara dönüfltürülmesi
noktas›nda yaflanan
s›k›nt›lar›n afl›lmas›na katk›da
bulunacakt›r.

Etkiledi¤imiz, kimi zaman
çal›flmam›z›n bir ucundan
tutan güçleri e¤itip
dönüfltüremedi¤imiz
durumlarda, bu insanlar›n
ellerimizden kay›p
gitmelerini, gerisin geri
düzene kapaklanmalar›n›
izlemek zorunda
kalabiliyoruz. Evet
devrimcili¤in, hele de s›n›f
devrimcili¤i misyonunu
yüklenmenin zor oldu¤u bir
dönemden geçiyoruz.
Mücadele ayn› zamanda bir
ar›nma sürecidir. Ancak bu,
geliflebilecek bir k›s›m
unsurlar›n geri düflmesinde
bizim de pay›m›z oldu¤u
gerçe¤ini ortadan kald›rm›yor.
Bizden kaynakl› geriye
düflüflleri ortadan kald›rmak
durumunday›z.

(Devam› s.16'da)
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Sendikal ihaneti parçalamak için
taban inisiyatifi!

Haklar›n gasp›na ve örgütsüzlefltirmeye
yönelik sald›r›lara karfl› iflçi-emekçi s›n›f›n›n
birli¤ine ve örgütlü hareketine olan yak›c›
ihtiyaç her zamankinden daha fazla kendini
hissettiriyor. Örgütlü gücün düzen için nas›l
bir tehdit oluflturdu¤unun bilincinde olan
sermaye s›n›f›, bu gücü da¤›tmak için ve
örgütlenmeyi engellemek için sistemli bir
sald›r› yürütüyor. S›n›f›n halihaz›rda tek
temel mücadele arac› olan sendikalar, gelinen
yerde örgütsüzlefltirme sald›r›s›n›
kolaylaflt›rman›n ve sald›r›lar› hayata
geçirmenin arac› olarak kullan›l›yor.
Özellefltirme, tafleronlaflt›rma, esnek çal›flma
ve hak gasplar› ile ifllevsizlefltirilen
sendikalar giderek kan kaybediyorlar. Büyük
bedeller ödenerek kazan›lm›fl haklar›
t›rpanlayarak sendikal alandaki sald›r›lar›
gerçeklefltiren sermaye, bu pervas›zl›¤› ve
gücü sendikalar›n bafl›na çöreklenmifl
iflbirlikçi bürokratlardan al›yor. Sendika
bürokratlar› ile sermaye s›n›f›n›n iflbirli¤i
art›k aç›kça ortadad›r. Sald›r›lar›n bu denli
pervas›z bir biçimde gerçeklefltirilebilmesinin
ard›nda bürokratlar›n aç›k ihaneti yat›yor.

Sendika bürokrasisinin ihanetçi çizgisi
iflçiler gözönünde teflhir olmakla birlikte,
ihanet barikat›n› parçalayacak bir inisiyatifin
gösterilememesi bugünün en temel sorunudur.
‹flçi s›n›f› ihaneti parçalayacak güçlü bir
taban birlikteli¤inden yoksunluk gibi temel
önemde bir sorunla yüzyüzedir.

Sermayenin sald›r›lar›na karfl› güçlü bir
mücadele yürütebilmek için herfleyden önce
sendikalar›n bafl›na çöreklenmifl bürokratlar›
defetmek gerekiyor. Sendika a¤alar›n›n ihanet
barikat› afl›lmadan güçlü bir s›n›f çal›flmas›
örgütlenemeyece¤i gibi sald›r›lar›
püskürtmede de baflar› sa¤lanamaz. Sendikal
bürokrasinin panzehiri devrimci s›n›f
çal›flmas›d›r. Devrimci s›n›f çal›flmas›n›n
baflar›yla sürdürülmesi görevi ise
komünistlerin ve s›n›f bilinçli öncü iflçi ve
emekçilerinin omuzlar›ndad›r. S›n›f bilinçli
iflçiler üzerlerine düfleni yerine getirir, gerekli

enerji ve çabay› sergiler, yarat›c› ve
inisiyatifli davran›rlarsa, sermayenin
sald›r›lar›na ve sendikal ihanete s›n›f
cephesinden anlaml› bir karfl› koyuflla cevap
verilebilir.

Sendikalar›n sermayenin denetiminden
ç›kar›p ifllevli bir mücadele arac› haline
getirmek için herfleyden önce taban
örgütlülüklerinin oluflturulmas› gerekmektedir.
Örgütlü taban inisiyatifi, sendika bürokrasinin
sendikalar üzerindeki etki ve denetiminin
k›r›lmas›n›n, örgütlülü¤e dönük sald›r›lar›n
önüne geçilmesinin en etkili arac›d›r.

Sendikal bürokrasinin ihanetçi tutumuna
karfl› biriken öfke ve yer yer gösterilen
tepkiler örgütlü taban inisiyatifleriyle güçlü
bir bas›nca dönüfltürülemedi¤i içindir ki, bu
hainler hala sendikalarda bar›nabiliyorlar.
Dahas› bundan ald›klar› güçle ihanette s›n›r
tan›m›yor, s›n›f› aç›ktan satabiliyorlar.

Sendikalardaki bürokrat tak›m›n›n
tasfiyesi, iflyerlerinde taban inisiyatifi
üzerinde yükselen komiteler kurmaktan,
sendikaya sonuna kadar sahip ç›karak tüm
yetki ve inisiyatifi bürokratlar›n elinden
almaktan geçiyor. Sendikac›lara, iflyerlerinde
somut talepler üzerinden eylemler
örgütlemeye yönelik tabandan bas›nc›
uygulanmal›, onlara her defas›nda görevleri
hat›rlat›lmal›d›r. Ancak en önemlisi, sendika
bürokrasisinin uzlaflmac› ve ihanetçi çizgisini
pratikte k›racak taban örgütlenmeleri üzerinde
yükselen bir mücadele hatt›n›n hakim
k›l›nmas›d›r.

S›n›f bilinçli iflçiler taban örgütlülüklerine
dayanarak sendikalarda devrimci mücadele
çizgisini hakim k›lmay› baflard›klar› ölçüde,
sendikal örgütlülü¤e yönelik sald›r›lar›n
püskürtülmesi ve s›n›f›n örgütlü mücadeleye
çekilmesi de kolaylaflacakt›r.

Her türlü araç ve yöntemle taban
dinami¤inin sendikalara yans›t›lmas›n›n
olanaklar›n› yaratmak ve sendikalar› ifllevli
hale getirmek görev ve sorumlulu¤u öncelikle
s›n›f bilinçli iflçilerin omuzlar›ndad›r.

M. Da¤l›
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koyuyordu. fiafl›rm›flt›m... Kokmufltum... Art›k
baflka türlü fliir yazmam gerekiyordu. Fakat
beceremedim bir türlü. Do¤ru yolu
bulabilmem için Sovyetler Birli¤i’ne geçmem
gerekti¤ini anlam›flt›m.

“1921 sonuydu. 1000 kere daha fazla
flafl›rd›m. Çünkü 1921-1922’de yüz kat daha
korkunç bir açl›k, yüz kat daha vahfli bitler,
yüz kat daha kuvvetli bütün bir dünyaya
karfl› giriflilen bir mücadele ve bunun
yan›nda engin bir yaflama zevki, engin bir
yaratma zevki gördüm.

“Bambaflka bir insanl›k tan›d›m.
“Bambaflka bir biçimde yazmaya

bafllad›m.
“O zamandan beri fliir yazmadan

edemiyorum.”
Naz›m’› büyük ve güçlü yapan,

yaflam›nda oldu¤u kadar fliirinde de devrimci
bir tutum izlemesidir. Bu, onun sosyalizme
olan inanc›yla do¤rudan ilintilidir. Kavgan›n
bizzat içinde olmas›, örgütlü olufluysa,
burjuva sanat sevicilerinin aksine fliirini
k›s›rlaflt›rmam›fl, tam tersine özgürlefltirmifl,
ona felsefi aç›dan derinlik, estetik aç›dan ise
anlam zenginli¤i katm›flt›r. Naz›m’›n aflk
fliirleri de kavga fliirleri de sosyalizmin
özgürlefltirdi¤i bir bilincin yans›malar› olarak
ç›kar karfl›m›za. Okurken insanl›¤›m›z›
hissederiz, de¤ifliriz.

Naz›m’›n sosyalizme ait oluflu onun
evrenselli¤ini de beraberinde getirmifltir.
“Taranta Babu’ya Mektuplar” adl› fliiri
Habefl, “Benerci Kendini Neden Öldürdü?”
adl› fliiri Hindistanl›, “Jakond ile Si-Ya-U”
adl› fliiri Çinli, “K›z çocu¤u”, “Japon
Bal›kç›s›” adl› fliirleri ise Japonyal› bir
devrimci flairin kaleminden ç›km›fl gibidir.
Kalbi dünyan›n dört bir yan›nda
devrim u¤runa verilen mücadeleler için
çarpar.

“Karanl›kta Kar Ya¤›yor” bir ‹spanyol
devrimcisinin, “Beyaz Karanfilli Adam”
Yunanistan’da kurfluna dizilen bir devrim
savaflç›s›n›n yürek çarp›nt›s› ile yaz›lm›flt›r.
‹flkencede direniflin sembolü olan Tanya’dan
Kübal› iflçiye, Port Saidli savafl kurban›
küçük Mansur’dan devrim flark›c›s› Robson’a,
Sovyetler’de, Küba’da devrimin önderlerinden
Çek flairi Nezval’e kadar ça¤›n tüm önemli

olaylar›nda yer alan insanlard›r onun
fliirlerinin kahramanlar›.

‹nsanlar› savafla, bar›fl için savafla,
emperyalist savafllara karfl› savafla ça¤›ran
fliirleri, bir avuç asalak burjuvan›n içki
sofralar›n› ayd›nlatan zay›f bir mum ›fl›¤›
de¤il, tüm dünyadaki ezilen halklar›n ve iflçi
s›n›f›n›n ufkunu ayd›nlatan günefl olmufltur.

Bugün yaln›z Türkiye’de de¤il, ac›n›n
açl›¤a kat›k edildi¤i, kirli savafllar›n hüküm
sürdü¤ü tüm ülkelerde insanlar onun fliirlerini
okumay› sürdürüyorlarsa, bunun bir anlam›
olmal›.

‹flkencehanelerde, zindanlarda direnen
tutsaklar onun fliirlerini dillerinden
düflürmüyorlarsa, o fliirlerden güç al›yorlarsa,
bunun bir anlam› olmal›.

Faflizmin kol gezdi¤i, özgürlük
sözcü¤ünün hece hece kurfluna dizildi¤i
kentlerde onun fliirleri de yasaklan›yor,
kitaplar› gömülmek, yak›lmaz zorunda
b›rak›l›yorsa, bunun bir anlam› olmal›.

1 May›s 1976 günü Taksim alan›nda
okunan fliirleri gürül gürül akan bir ça¤layan
gibi beflyüz bin emekçiyi coflturuyor, bayrak
gibi dalgaland›r›yorsa, bunun bir anlam›
olmal›.

Kahpe faflist kurflunlar›yla flehit düflen
yoldafllar›n›n cenazesinde onbinlerce devrimci
genç bir a¤›zdan onun “Ak›n var günefle
ak›n/Günefli zaptedece¤iz/Güneflin zapt›
yak›n” dizelerini hayk›rabiliyorsa, bunun bir
anlam› olmal›.

Ve insanlar›n bilinçlerinin lime lime
edildi¤i bask› dönemlerinde, gencecik bir
insan alt›nda ismi yaz›l› olmad›¤› için
Naz›m’a ait oldu¤unu bilmeden “Tahir ile
Zühre Meselesi” adl› fliirini okuyup içindeki
karanl›kta bir y›ld›z parlayabiliyorsa, bunun
bir anlam› olmal›.

‹flte fliirin gücü, iflte Naz›m’›n gücü. Kimi
yerde bir flair olarak bir örgütün
yapamayaca¤› bir ifli baflarm›flt›r Naz›m.

Onun fliiriyle tan›flm›flt›r birçok insan
sosyalizmle. Bir fliirin insan kalbinde
yaratt›¤› s›cakl›k, bilincinde çakt›rd›¤› bir
k›v›lc›m yepyeni bir dünyan›n kap›lar›n›
açm›flt›r birçok devrimciye. Bir anlamda
Naz›m devrimden ve sosyalizmden ald›¤›
gücü devrime ve sosyalizme arma¤an etmifltir

(Devam› s.19'da)
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Devrimin ve komünizmin flairi Naz›m
Hikmet 100 yafl›nda!..

 Aya gidilecek
daha da ötelere

teleskoplar›n bile görmedi¤i yere
Ama bizim dünyada ne zaman kimse

aç kalmayacak,
korkmayacak kimse kimseden,
emretmeyecek kimse kimseye,

yermeyecek kimse kimseyi,
umudunu çalmayacak kimse kimsenin?

‹flte ben komünistim bu soruya karfl›l›k
verdi¤imi için.

Alt›n difller ve çelik mermiler...
U¤ur Deniz

26 A¤ustos 1959

61 y›ll›k yaflam›n›n 40 küsur y›l›n›
kavgas›yla oldu¤u kadar sanat›yla da dolu
dolu yaflam›fl ve yaflatm›fl bir dünya
vatandafl›yd› Naz›m. S›n›rs›z ve s›n›fs›z bir
dünya özlemi, bu özlemin vücut buldu¤u
mücadelelerle dolu bir yaflam ve o yaflam›n
prizmas›nda k›r›l›p sanata yans›yan yüzlerce
yap›t... ‹flte buydu Naz›m Hikmet. Durup
dinlenmeden yazd›¤› fliirlerinin bugün hala
güzelli¤inden ve etkisinden bir fley
kaybetmemifl oldu¤unu görüyoruz. Yar›na
bakt›¤›m›zda yine o fliirlerin p›r›lt›s›n›
görüyor olmam›z ise, Naz›m’›n ne denli
büyük ve güçlü bir flair oldu¤unu bir kez
daha an›msat›yor bize.

Evde, sokakta, hapiste, sürgünde, trende,
uçakta, vapurda... Nerede yaz›lm›fl olursa
olsunlar, onun insana inanan, hayat›n gücüne
güvenen, umutla dolu fliirleri dün oldu¤u gibi
bugün de insanlarla konuflmaya devam
ediyor. Savaflan devrimcilerle oldu¤u kadar
sevgilisini düflünen afl›klarla da, hayata
küsenlerle oldu¤u kadar hayata s›ms›k› ba¤l›
olanlarla da, okuma yazma bilmeyenlerle
oldu¤u kadar kafalar› bilgi dolu ayd›nlarla da
konuflmay› sürdürüyor o fliirler.

Hiroflimal› çocuklar onun fliirlerini okuyor
dünyan›n bir ucunda. Di¤er ucunda, Güney
Amerika’da da¤a ç›kan gerillalar s›rt
çantalar›nda onun fliir kitaplar›n› da
götürüyorlar gittikleri her yere. Birçok dile
çevriliyor, anlam›ndan hiçbir fley
kaybetmiyor; besteleniyor, yeni anlamlar
kazan›yor Naz›m’›n fliirleri.

Onu ve fliirlerini bu denli etkili k›lan
flüphesiz ki Naz›m’›n yaflam›n› ve fliirlerini
besleyen dünya görüflüdür: Diyalektik
materyalizm ve sosyalizmdir.

Türkiye’deki kimi burjuva çevrelerce
birkaç y›l önce bafllat›lan ve “Naz›m’›n 100.
Do¤um Y›l›” çerçevesinde bu y›l doruk

noktas›na ulaflan “Naz›m’› ehlilefltirme”
çal›flmalar› ise bu gerçe¤in üzerini örtmeyi
amaçl›yor. Naz›m’›n komünist kimli¤ini yok
sayarak, “büyük Türk flairi”, “vatan flairi”‚
derekesine indirgemeye çal›flanlara söylenecek
tek bir fley olsa gerek: “Bükemedi¤iniz bile¤i
öpüyorsunuz.”

Evet, bükemedikleri bile¤i öpüyorlar.
Öperken, bir yandan da a¤›zlar›ndan akan
salyalar› bulaflt›rmaya çal›fl›yorlar. “Naz›m
asl›nda milliyetçiydi, vatan›n› severdi, yanl›fl
anlafl›ld›, onun kavga fliirlerinin ço¤u
›smarlama yaz›lm›fl fliirlerdir” vb...

Geçmiflte onu “vatan haini” ilan edenlerin
flimdi “vatan flairi” yapmaya çal›flmalar›n›n
temelinde ise ikiyüzlülük bir yana tam bir
ya¤mac› zihniyet yat›yor. Naz›m’› yaflarken
diri diri gömmeye çal›flan bu zihniyet flimdi
onun mezar›n› kaz›p alt›n diflleri çalma
çabas›ndad›r.

Bu ölü soyucular›na, Naz›m’›n ölmeden
k›sa bir süre önce kaleme ald›¤› yaz›da yer
alan ifadeleri an›msatal›m:

“... 18 yafl›nda Anadolu’ya geçtim.
Ulusumu ve savafl›n› yak›ndan tan›d›m. C›l›z
atlar›, tarih öncesinden kalma silahlar› ile
açl›kla, bitlerle de savaflarak ‹ngiliz ve
Frans›zlar›n destekledi¤i Yunanl›lara karfl›
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