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Parti çal›flmas›n›n
güncel sorunlar›

Partinin yeniden infla sürecinde zorlu
bir dönemi geride b›rakt›k. fiimdi partimizi
örgüt, çal›flma ve mücadele kapasitesi
bak›m›ndan yeni bir düzeye ç›karmak
görev ve sorumlulu¤u ile yüzyüzeyiz.
Bunu baflarabilmenin bütün önkoflullar›na
sahibiz. Tüm sorun, bu önkoflullar›, y›llar›n
zorlu çabas›yla yarat›lan birikimi ve
imkanlar›, en iyi biçimde
de¤erlendirebilmektedir. Kuflkusuz bunu
baflaraca¤›z. Türkiye’nin ve sol hareketin
bugünkü koflullar›nda bunu baflarmaya
mahkum ve mecburuz da.

Yeni dönem ve Ekim’in

yeni ifllevi

Baflar›n›n temel gereklerinden biri,
partinin güncel geliflmesinin sorunlar›n›
çok yönlü olarak ve derinlemesine
kavramakt›r. Bu yo¤un bir düflünsel çaba
ve partide bu sorunlar çerçevesinde büyük
bir düflünsel canl›l›k demektir.
Merkezinden s›radan hücresine kadar tüm
parti, partiyi yeni bir geliflme düzeyine
s›çratman›n öncelikli sorunlar›na
kilitlenmeli, tüm düflünsel ve pratik çaba
buna yöneltilmeli, bunda
yo¤unlaflt›r›lmal›d›r.

10 ayl›k bir aran›n ard›ndan Ekim’in
yay›n yaflam›na yeniden bafllamas› burada
temel önemde bir imkand›r. Bu yeni yay›n
döneminde Ekim, devrimci siyasal
mücadelenin, çal›flman›n ve örgütlenmenin
tüm temel sorunlar›n›n, teorik-ilkesel bir

yaklafl›mla fakat güncel geliflmelerin ve
deneyimlerin ›fl›¤›nda ele al›n›p irdelendi¤i,
partiye ve partiden öteye tüm devrimci
kadrolara bir perspektif olarak sunuldu¤u
bir yay›n kürsüsü olmal›d›r.

Ekim, siyasal mücadelenin, çal›flman›n
ve örgütlenmenin güncel sorunlar›na ›fl›k
tutan bir yay›n çizgisi izleyecek, tüm bu
konularda partimizin teorik bak›fla ve
ilkelere dayal› yaklafl›mlar›n› deneyimlerle
de yo¤urarak, prati¤e yol gösterici bir
çerçevede ortaya koyacakt›r.

‹fllevi böyle tan›mlanan bir yay›n
kürsüsü olarak Ekim’i, etkin ve tan›mlanan
amaca uygun bir biçimde kullanmak
elbette tüm partinin, fakat özellikle de
onun en yetkin, birikimli ve deneyimli
kadrolar›n›n, ihmal edilemez bir
sorumlulu¤udur.

Bu iflleviyle Ekim, partimizin
yaflam›nda, komünist hareketin ilk ortaya
ç›k›fl döneminde oynad›¤› role benzer bir
rol oynayacakt›r. fiu farkla ki, ilk ç›k›fl
dönemimiz devrimci hareketin genelinde
bir muhasebe, ayr›flma ve yeniden saflaflma
dönemiydi. Böyle bir dönemde teorik ve
ilkesel konular›n programatik bir
çerçevede, bu nedenle de ço¤u durumda
genel ve soyut olarak ele al›nmas›
sözkonusuydu. Ve bu anlafl›l›r bir
durumdu.

Bu dönem çoktan geride kald›. Saflar
ayr›flt›, bayraklar netleflti ve süreç
komünistler cephesinden tarihi önemde bir
baflar›yla, devrimci s›n›f partisinin teorik,
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programatik ve örgütsel temelleriyle infla
edilmesiyle sonuçland›. Bu, sorunlar›n ele
al›n›fl fleklinin de temelden de¤iflmesi
anlam›na gelmektedir. fiimdi temel önemde
sorun partiyi büyütmek, iflçi s›n›f› içinde
köklefltirmek ve böylece siyasal mücadele
sahnesinde gücünü s›n›f›ndan alan etkin bir
taraf haline getirmektir.

Tüm bunlar, Ekim sayfalar›nda art›k
soyut sorunlara ve genel yorumlara yer
olmad›¤› anlam›na gelmektedir. Her konu
ve dolay›s›yla yaz›, mücadelenin pratik
sorunlar›ndan hareket etmek, partinin
dönemsel somut görevlerine ve geliflme
ihtiyaçlar›na ba¤lanmak durumundad›r.
Temel önemde geliflmelerin anlam›n›
ortaya koymak ve bu çerçevede
mücadelenin, çal›flman›n ve örgütlenmenin
sorunlar›na ›fl›k tutmak, yol göstermek,
bunu pratik bir yol aç›c›l›kla yapmak
sözkonusudur art›k. Ekim’i parti için
oldu¤u kadar partiden öte tüm samimi
devrimcileri için de vazgeçilmez k›lacak
olan bu alandaki baflar›s› olacakt›r.

Parti, s›n›f çal›flmas›

ve siyasal mücadele

 Temel önemde bir parti
de¤erlendirmesi yak›n dönemde flu tespite
yer vermekteydi: “... Bugün partiyi
güçlendirmek, öncelikle onun s›n›fla
devrimci temellere dayal› tarihi
birleflmesinde güncel mesafeler almak
demektir. Partiyi, çal›flma ve mücadele
ekseni, kitle taban›, örgütsel zemin, kadro
bileflimi vb. aç›lardan s›n›fa dayal› bir
siyasal güç haline getirmek demektir.”

Parti çal›flmas› bugün esas› yönünden
s›n›f eksenli bir çal›flmad›r ve son
zamanlarda bunda gözle görülür bir
yo¤unlaflma da sa¤lanm›flt›r. Buna ra¤men
birçok bak›mdan henüz iflin bafl›nda
say›l›r›z. S›n›f çal›flmas›, hele de bugünün
Türkiye’sinde, k›sa dönemde sonuç
verebilecek türden bir çal›flma de¤ildir. Bu
çal›flmada baflar›y› gö¤üsleyebilmenin temel
önkoflullar›ndan biri, hatta birincisi, tam da
bu gerçe¤in bilincinde olmak, çal›flmay›
bunun gerektirdi¤i bir sab›r ve solukla

sürdürebilmektir. Bu baflar›l›rsa tüm öteki
yetersizlikler zamanla giderilir, güçlükler
parça parça afl›l›r.

Bugüne dek birçok kez vurgulaya
geldik; s›n›f çal›flmam›z›n akibeti,
partimizin gelece¤ini belirleyecek ve bütün
bir iddias›n› s›nayacak niteliktedir. Burada
pratik ve taktik de¤il, öncelikle teorik-
ilkesel ve stratejik bir sorunla yüzyüze
oldu¤umuzun bilincinde olmal›y›z. Bunun
anlam› halkç›l›¤a karfl› bütün bir ideolojik
mücadelemiz içinde yeterli güç ve
aç›kl›kta ortaya konulmufl, partili
bilinçlerde
köklü biçimde
yer etmifltir.
Tüm çal›flmaya
bu bilinçle,
bunun
gerektirdi¤i bir
ciddiyet ve
inatla
as›lmal›y›z.

Bu özel
önemden
dolay›d›r ki,
s›n›f
çal›flmas›nda
mesafe almak
parti
mücadelesi,
çal›flmas› ve
örgütlenmesinin
tüm öteki
sorunlar› için
de tayin edici
çözücü halkay›
oluflturmaktad›r. Basitlefltirerek ifade
edecek olursak; s›n›f içinde güç olamadan
siyasal sahnede güç olamay›z, parti
örgütümüzü ve kadrolaflmam›z› sa¤lam
temellere (bu proleter s›n›fsal zemin
anlam›na geliyor) oturtamay›z, dolay›s›yla
partinin s›n›f kimli¤ini güvence alt›na
alamay›z. Ve nihayet, s›n›fla devrimci
birleflme zemininden yoksun olmaktan ayr›
düflünemeyece¤imiz bugünün çeflitli zaaf
ve yetersizlikleriyle bo¤uflup durmaktan da
bir türlü kurtulamay›z.

Bu kadar› sorunun bize iliflkin olan,

 S›n›f çal›flmas›, hele
de bugünün

Türkiye’sinde, k›sa
dönemde sonuç

verebilecek türden bir
çal›flma de¤ildir. Bu

çal›flmada baflar›y›
gö¤üsleyebilmenin

temel önkoflullar›ndan
biri, hatta birincisi,
tam da bu gerçe¤in

bilincinde olmak,
çal›flmay› bunun

gerektirdi¤i bir sab›r
ve solukla

sürdürebilmektir. Bu
baflar›l›rsa tüm öteki

yetersizlikler zamanla
giderilir, güçlükler
parça parça afl›l›r.
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s›n›f›n öncü devrimci partisi olmak
iddias›ndaki partimizi ilgilendiren yönüdür.
Bir de sorunun bugünün ve gelece¤in
Türkiye’sindeki s›n›flar mücadelesine
iliflkin yönü var. Bunu da yine sözü edilen
parti de¤erlendirmesinden aktar›yoruz:

“Teorik kavray›fl›n ötesinde olaylar›n
somut seyrinin de tüm aç›kl›¤›yla
gösterdi¤i gibi, iflçi s›n›f› hareketindeki
gerçek bir ilerleme ve ayn› anlama gelmek
üzere devrimcileflme, Türkiye’de s›n›f
mücadelesinin genel seyrini devrimci
aç›dan etkilemenin ve ileriye tafl›man›n
biricik gerçek olana¤› ve güvencesidir.
Bugünün Türkiye’sinde iflçi hareketi
kendini toparlay›p öncü ve sürükleyici
a¤›rl›¤›n› hissettirmedikçe, öteki emekçi
katmanlar›n mücadelesinde ve bir bütün
olarak devrimci s›n›f mücadelesinde gerçek
bir ilerleme beklemek neredeyse
olanaks›zd›r.” (Partiyi Her Alanda ve Her
Aç›dan Güçlendirmek ‹çin!.., Ekim,
say›:231, Ocak 2003, Baflyaz›)

Bu sözler, ek bir aç›klama ve yorum
gerektirmemektedir. Yaln›zca flu kadar›n›
söyleyebiliriz; iflçi hareketinin ‘80’l›
y›llar›n sonunda yaflanan ve ‘90’l› y›llar›n
bafl›na sarkan büyük ç›k›fl›, beraberinde
tüm toplumun havas›n› da ilerici yönde
etkileyen sonuçlar getirmiflti. ‹flçi
hareketinin bu dalgas› k›r›ld›¤›ndan beri ve
öteki toplum kesimlerinde zaman zaman
yaflanan çeflitli hareketliliklere ra¤men,
benzer bir atmosfer bir daha yakalanamad›.
O zamandan beri liberal ve dinsel
gericili¤in, flovenizmin, apolitizmin,
dejenerasyonun, ahlaki çürümenin
zehirledi¤i bir toplum atmosferi içinde
yafl›yoruz. Burjuvazini hain sendika
bürokrasisinin de çok yönlü yard›m›yla iflçi
hareketini mahkum etmeyi baflard›¤›
örgütsüzlük ve da¤›n›kl›k durumu,
Türkiye’de sosyal mücadelenin ve
muhalefetin uzun y›llar› bulan
güçsüzsüzlü¤ünün ve da¤›n›kl›¤›n›n da
temel önemde bir aç›klamas›n› vermektedir
bize. Politik mücadele temelde s›n›flar
mücadelesidir; bu mücadelede gerçekten
elle tutulur bir ilerleme, bunu olanakl›
k›lacak sosyal güçler harekete geçmedikçe

ya da geçirilmedikçe olanaks›zd›r. Yak›n
dönem Türkiye’sinin tüm sosyal mücadele
verilerinin de aç›kl›kla gösterdi¤i gibi,
bugün Türkiye’de bu güç iflçi s›n›f›d›r.
Baflka hiçbir emekçi ya da ezilen s›n›f ya
da katman, iflçi s›n›f›n›n toplumun havas›n›
temelden de¤ifltirecek rolünü oynama
kapasitesi ve yetene¤i  gösteremez.

Bu temel önemde gerçek, komünistlerin
tüm güç ve olanaklar›yla yüklendikleri
s›n›f eksenli politik çal›flman›n s›n›flar
mücadelesine yönelik yönüne de aç›kl›k
getirmektedir. Elbette iflçi s›n›f› hareketinin
toplumu etkileyecek bir ç›k›fl›n› olanakl›
k›lacak geliflme, birikim ve dinamikler,
komünistlerin öznel çabalar›n›n çok
ötesindedir. Ama komünistler olarak bizim
s›n›f hareketini devrimci temeller üzerinde
gelifltirmeye yönelik çok yönlü çabalar›m›z
da bunun bir parças›d›r ve bizler, iflin bize
düflen k›sm›nda üzerimize düflenin
azamisini yapmak durumunday›z. Bunu
bugünde en iyi biçimde yapabildi¤imiz
oranda, iflçi hareketi beklenen etkili
ç›k›fl›n› yapt›¤›nda onunla buluflmam›z ve
onu daha ileriye tafl›yacak bir önderlik
misyonunu yerine getirmemiz o
ölçüde olanakl› olacak, o ölçüde
kolaylaflacakt›r.

Fabrika çal›flmas› ve

siyasal ajitasyon

Fabrika çal›flmas›, içerden
konumlanman›n bilinen güçlüklerinden
dolay› geçmiflte s›n›f çal›flmas›nda en
zorland›¤›m›z aland›. Bu zorlanmay› bugün
geride b›rakm›fl olmak, bir süredir partinin
s›n›f çal›flmas›nda sa¤lad›¤› en önemli
ilerlemelerden biridir. Stratejik önem
tafl›yan büyük ölçekli fabrikalarda içerden
konumlanmak hala da önemli bir sorun
oluflturmakla birlikte, parti fabrika
çal›flmas›nda halihaz›rda önemli ad›mlar
atm›fl durumdad›r ve giderek bu alanda
önemli bir deneyim kazanmaktad›r. Bu
deneyimi güçlendirmeye, fabrika içi
çal›flmada giderek daha yetkin ve
profesyonel hale gelmeye ihtiyac›m›z var.
Deneyimlerimizin ilk sonuçlar›n› döne
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döne partinin geneline maletmeye özen
göstermek de bu yetkinleflme ve
profesyonelleflme amac›n›n temel
gereklerinden biridir. (Ekim sayfalar›nda
buna gere¤ince yer vermeye bundan böyle
biz de özen gösterece¤iz).

Fabrika çal›flmas›nda elde edilen bu ilk
baflar›lar›n ard›ndan, flimdi yeniden, s›n›f
kitlelerine d›flardan yönelen etkili ve
sürekli bir ajitasyon sorununa gerekli
dikkati göstermek durumunday›z. Çap› ve
etkisi tart›fl›l›r olsa da, bu asl›nda partinin
hiçbir zaman aksatmad›¤› bir çal›flma
olageldi. Fakat gelinen yerde onu daha
etkili, yöntemli ve en önemlisi de hedefli
hale getirmek durumunday›z.

Bu faaliyette temel kayg›, yayg›nl›k
de¤il fakat yo¤unlaflma olmal›d›r.
Yo¤unlaflma ise do¤as› gere¤i saptanm›fl
hedefler üzerinden gerçekleflir. Özellikle
siyasal kampanyalar döneminde elbette ki
en genifl iflçi kitlelerine sesimizi duyurmak
kayg›s› içinde olaca¤›z. Fakat ola¤an
siyasal çal›flma sözkonusu oldu¤unda,
dikkatimizi ve enerjimizi hiçbir biçimde
da¤›tamay›z, s›n›rl› olanaklar›m›z› rastgele
kullanamay›z. Tersine tüm bunlar›, planl›
bir çabayla saptanm›fl hedefler üzerinde
yo¤unlaflt›rmal›y›z. Belli bir zaman dilimi
içinde, yüz fabrikaya bir kere
yönelece¤imize, on fabrikaya befl kere
yönelmeye bakmal›y›z. Bu tercihle uyumlu
bir hedef olarak, genel etkiden öteye
somut sonuçlar elde etme kayg›s›yla
hareket etmeliyiz.

Halihaz›rdaki deneyimlerimiz, fabrika
içinden yürütülen çal›flman›n çeflitli
güçlükler nedeniyle siyasal içerik
yönünden zay›f kalabildi¤ini, çal›flmadan
gerçekten sonuç al›nmak isteniyorsa, belli

durumlarda bu zay›fl›¤a katlanmak da
gerekti¤ini göstermektedir. Fakat tam da
bu durumda, hedefleri aral›ks›z döven
“d›flardan” bir siyasal ajitasyon çal›flmas›
apayr› bir anlam ve önem kazanmaktad›r.
Bunu baflaramazsak e¤er, fabrika içi
çal›flma kendi bafl›na zor, zahmetli, güdük
ve pek de sonuç vermeyen bir çaba olarak
kal›r.

Hedeflenen birimlerdeki iflçi kitlelerine
toplumun gündemindeki tüm temel siyasal
ve sosyal sorunlar üzerinden seslenmek,
bunu iflçi s›n›f›n›n ve bu fabrikalar›n özgül
sorunlar›yla birlefltirmek, bu alandaki
ajitasyonumuzun temel içeri¤ini
oluflturmal›d›r. Bu konuda partide yeterli
aç›kl›k bulundu¤u için burada üzerinde
daha etrafl›ca durmak gere¤i yoktur.

Örgütsüzlük dayatmas›n›n sundu¤u

çok yönlü olanaklar

Bir baflka konu sendikal çal›flman›n
sorunlar›d›r. Düne kadar sendikal çal›flma
denilince genellikle akla mevcut sendikalar
içinde çal›flman›n sorunlar› gelirdi. Bir
süredir bunun kadar önemli, hatta art›k
bundan da önemli olan, en kaba bir
biçimde örgütsüzlü¤ü mahkum edilen iflçi
kitlelerini öncelikle sendikal örgütlülü¤e
kavuflturman›n sorunlar›d›r.

12 Eyül faflist darbesiyle bafllayan
dönem içinde, fakat özellikle de son on
y›lda, iflçi s›n›f› ana gövdesiyle
sendikas›zl›¤a mahkum edilmifl bulunuyor.
Bu nedenle iflçilerin büyük bir bölümü
art›k kelimenin tam anlam›nda örgütsüz
durumdad›r. Bu kaba ve ç›plak olgu,
sendikal örgütlenmeyi ço¤u durumda
iflçilerin hak arama mücadelesinin önemli
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bir halkas› ve hareket noktas› haline
getirmektedir. Tersinden kapitalistlerin
özellikle sendikal örgütlenmeye karfl› afl›r›
bir tahammülsüzlük göstermeleri ise,
birçok çat›flman›n ve direniflin bu sorun
üzerinden patlak vermesine neden
olmaktad›r. Son y›llar›n direnifllerine
bakt›¤›m›zda bunu tüm aç›kl›¤› ile
görebilmekteyiz.

Sendikalaflma sorunu ve mücadelesi
giderek iflçi s›n›f› hareketi için yak›c› bir
siyasal sorun halini almaktad›r. Zira
burada temelde sözkonusu olan, ka¤›t
üzerinde var olan temel bir demokratik
örgütlenme hakk›n›n kapitalist s›n›f
taraf›ndan fiilen gaspedilmesidir. Öte
yandan bu sorun, s›n›f içindeki devrimci
çal›flma için, kendi boyutlar›ndan öte
olanaklar yaratmaktad›r. Baflar›l› bir ön
çal›flma ve do¤ru bir müdahale çizgisiyle,
bu sorun kolayca, bir fabrikadaki iflçileri
h›zla birlefltirmenin ve ortak bir tutuma
yöneltmenin bir olana¤› olabilmektedir. Bu
nedenlerden dolay› parti, özellikle de
dolays›z olarak s›n›f çal›flmas› içindeki
partili kadrolar, bu soruna gereken özel ve
özenli ilgiyi göstermek durumundad›rlar.
Hem düflünsel hem pratik planda.

Bu sorunun iyi de¤erlendirilmesi, s›n›fa
yönelik devrimci çal›flmada, iflçi hareketini
taban dinamikleriyle gelifltirmenin oldu¤u
kadar sendika bürokrasisine karfl› etkin
mevziler kazanman›n da önemli bir olana¤›
olabilir. Bunlar›n ikisi de günümüz
Türkiye’sinde apayr› bir önem
tafl›maktad›rlar.

Bir zamanlar önemli bir olanak
izlenimini veren sendika konfederasyonlar›
güdümündeki merkezi eylemler, sürecin de
gösterdi¤i gibi, gerçekte iflçi hareketini
amaçs›zca yorman›n, umutsuzlu¤a
düflürmenin, ve en önemlisi de, tabandan
gelen eylem inisiyatifi ve dinamizmini
dumura u¤ratman›n bir arac›na dönüfltü.
Komünistler buna daha 1994’ün 20
Temmuz eylemi vesilesiyle iflaret etme
olana¤› buldular (Bkz. “20 Temmuz
Dersleri”) ve sonraki y›llarda bunun
üzerinde giderek daha çok durdular. ‹flçi
hareketinin etkili bir yeni ç›k›fl›n›n ancak

tabana dayal› eylem inisiyatifini ve
kapasitesini gelifltirmek oran›nda olanakl›
oldu¤unu söylediler.

Tek tek fabrikalar üzerinden patlak
veren direnifllere ve bunun önemli bir
nedenini oluflturan sendikalaflma
mücadelelerine de bu gözle bakabilmeliyiz.
Baflka vesilelerle de vurgulad›¤›m›z gibi,
s›n›f›n sendikal anlamda bile önemli
ölçüde örgütsüzlefltirilmesi olgusu,
tersinden yeni bir örgütlenme ve mücadele
ç›k›fl›n›n etkili bir dayana¤› haline
getirilebilir pekala. Nitekim iflçilerin
halihaz›rda bu sorun üzerinden ortaya
koyduklar› eylemli tutumlar da bu alandaki
potansiyel olanaklar›n gücüne ve
geniflli¤ine iflaret etmektedir. Bu anlafl›l›r
bir durumdur. Zira sendikal örgütlenme
hakk› iflçi s›n›f›n›n kollektif haf›zas›nda
kaz›nmazcas›na yer etti¤i gibi, sendika da
iflçilerin s›n›f özellikleri ve sezgileriyle
son derece yatk›n olduklar› bir ilk
örgütlenme biçimidir. Bu gerçek, Türkiye
iflçi hareketinin yak›n tarihinin sundu¤u
verilerle de örtüflmektedir. Baflka
vesilelerle de vurgulad›¤›m›z gibi, s›n›f
hareketinin ‘60’l› ve ‘70’li y›llarda
kazand›¤› ilerici-devrimci dinamizmde,
bafllang›ç noktas› ve ateflleyici etken
olarak, sendikal örgütlenme ya da sendika
de¤ifltirme giriflimleri son derece önemli
bir rol oynam›flt›r.

S›n›f kitleleri gündelik mücadeleler
içerisinde birlefltirilip, örgütlenip, disipline
edilmedikçe, bu çerçevede sendikal
örgütlenmeden en etkin biçimde
yararlan›lmad›kça, bütün bunlarla güç,
moral ve eylem dinamizmi
gelifltirilmedikçe, mücadelenin ve
örgütlenmenin gelecekteki daha ileri düzey
ve biçimlerine ulaflmak da kolay
olmayacakt›r. Bu sorun üzerinde
önümüzdeki günlerde daha çok durmal›,
Türkiye iflçi hareketinin yak›n dönem
deneyimlerini oldu¤u kadar çeflitli ülkelerin
geçmifl ve bugünkü iflçi hareketi
deneyimlerini de bu aç›dan yarat›c› bir
incelemeye tabi tutmal›y›z.

Bu konuyla ba¤lant›l› son bir nokta
daha. Ço¤u durumda sendikal örgütlenme
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girifliminin toplu tensikatla karfl›lanmas›na
karfl› geliflen yak›n y›llar›n yerel
direniflleri, genellikle sendika
bürokrasisinin uzlaflmac›, pasif, yasalc›
tutumlar› ya da daha kötüsü, kaba
ihanetiyle baflar›s›zl›¤a u¤rad›lar. Bu
durum devam eder de iflçiler aras›nda
çaresizlik ve umutsuzlu¤u beslerse, iflçi
hareketinin önemli bir geliflme dinami¤ine
daha darbe vurulmufl olacakt›r. Bunu
kaç›n›lmaz bir akibet olmaktan ç›karman›n
sorunlar›, üzerinde önemle durmam›z
gereken bir baflka önemli konuyu
oluflturmaktad›r. ‹flçi kitlelerinin sendikal
örgütlülü¤ü sorunu günümüzde önemli bir
siyasal sorun haline gelmiflse e¤er, bu, bu
sorunun sendika bürokrasisini her aç›dan
aflan etkin bir siyasal önderlik müdahalesi
olarak ele al›nmas›; dayan›flmalar›n
örülmesinden direnifl fonuna kadar,
baflar›y› güvenceleyecek tüm ad›mlar›n
buna göre düflünülmesi; duruma göre
sendika a¤alar›n›n tümden devre d›fl›
b›rak›lmas› gerekti¤i anlam›na gelmektedir.
Komünistler, hiç de¤ilse kendi çal›flma
birimleri üzerinden, giderek bu olana¤a
daha çok yaklaflmaktad›rlar. Partinin genel
etki ve olanaklar› da düflünüldü¤ünde, bu
alanda daha etkin, iddial› ve cesur bir
tutumla ortaya ç›kmal›, örgütlenme ve
eylem inisiyatifini ele almal›y›z.

Partinin örgütsel geliflmesinin

 baz› öncelikleri

Daha özet bir çerçevede de olsa parti
çal›flmas›n›n öteki baz› sorunlar›na
geçiyoruz ve konuya parti örgütlenmesinin
öncelikli baz› sorunlar›yla devam etmek
istiyoruz.

Örgütlenme alan›nda en önemli
sorunumuz, partinin illegal ayg›t›n›
güçlendirmektir. 11 Eylül sonras›n›n yeni
koflullar›, dünya gericili¤inin “teröre karfl›”
sa¤lad›¤› uluslararas› mutabakat ve bu
çerçede yapt›klar› çok yönlü iflbirli¤i,
burjuva demokrasisi geleneklerinin en
güçlü oldu¤u bat›l› ülkelerde bile
sistematik biçimde polis devleti
uygulamalar›na geçifl, bu soruna, devrimci

partinin illegal temellere dayal› varl›¤›na,
apayr› bir anlam ve önem kazand›rm›flt›r.
Yeni bir “bunal›mlar, savafllar ve
devrimler dönemi”ne girmifl buluyorsak
e¤er, kendisine burjuva legalitesinin
ötesinde bir örgütsel varl›k alan›
yaratmayan, bunu eksen al›p öteki herfleyi
buna tabi k›lmayan herhangi bir düzen
karfl›tl›¤› iddias›n›n hiçbir ciddiyeti,
samimiyeti ve dolay›s›yla inand›r›c›l›¤›
olamaz art›k. Hele de bugünün
Türkiye’sinde.

Partinin illegal ayg›t›n› güçlendirmek,
onu yayg›nlaflt›rmaktan önce kendi içinde
sa¤lamlaflt›rmak anlam›na gelmektedir.
Burada da yo¤unlaflma ve derinleflme
esast›r. Bu, sa¤l›kl› bir yayg›nlaflman›n da
en iyi güvencesidir. Partide canl› devrimci
bir iç yaflam› sürekli biçimde egemen
k›lmak, disiplini güçlendirmek; kurall›
yaflam› oturtmak; yeralt› yaflam›n›n
gerekleri konusunda yetkinleflmek; parti
örgütünün güvenli¤i üzerinde titremeyi her
parti militan› için temel önemde bir
sorumluluk duygusu haline getirmek;
militanl›¤›, özveriyi ve adanm›fll›¤› en
temel komünist erdemler olarak el üstünde
tutmak vb. sorunlar, örgütsel niteli¤i
yükseltmenin temel önemde önkoflullar›d›r.
Bütün bunlarda baflar› sa¤laman›n yolu ise,
teorik ve pratik yönleriyle sürekli bir iç
e¤itimden geçer. Kadrolar›n çok yönlü
e¤itimini parti yaflam›n›n temel ve tayin
edici bir sorunu olarak ele almal›y›z. Buna
harcayaca¤›m›z zaman ve enerji bire on,
hatta zamanla bire yüz karfl›l›k
yaratacakt›r. Bu gerçe¤in derinlemesine
bilincinde olmal› ve gereklerini titizlikle
gözetmeliyiz.

Örgütsel derinleflmenin bir baflka temel
boyutu, tüm partili güçleri s›n›fa yönelik
devrimci çal›flma içinde dönüfltürmek ve
parti örgütlenmesini giderek s›n›f zeminine
oturtmakt›r. Partinin s›n›f çal›flmas›n›n
bugün ulaflt›¤› düzey, bunun pratik
koflullar›n› gitgide daha çok haz›rlamakta,
olgunlaflt›rmaktad›r. Bu durumda tüm
sorun, s›n›f çal›flmas›n›n içe dönük
örgütlenme boyutuna bu gözle
bakabilmekte, çal›flman›n toplam› içinde
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bunu temel önemde bir hedef olarak
izleyebilmektedir.

Bilindi¤i gibi, partinin yak›n dönem
de¤erlendirmeleri, kadrolaflma sorununu,
“Parti örgütünü güçlendirmenin ve
yayman›n kritik halkas›” olarak
tan›mlamaktad›r. Bu sorun elbette kapsaml›
ve çok yönlüdür. Ama biz burada bunun
s›n›f çal›flmas›yla ba¤lant›l› yönüne iflaret
etmekle yetinmek istiyoruz. Eldeki
kadrolar bilinçli bir politikayla s›n›f
çal›flmas›n
içinde
dönüfltürülecek
ve gelinen
yerde partiye
yeni kadrolar,
giderek daha
büyük oranda
art›k do¤rudan
s›n›f çal›flmas›
içinden
kazan›lacakt›r.
Bu iflçiler
içinden
kadrolaflmak,
partinin s›n›f
bileflimini ad›m
ad›m proleterlefltirmek ve tam da bu
sayede parti örgütlenmesini s›n›f zeminine,
daha somut olarak fabrika zeminine
oturtmak anlam›na gelmektedir.

Bu temel önceli¤i gözden kaç›rmamak
kayd›yla, örgütlenmenin ve kadrolaflman›n
bir baflka güncel sorunu, mevcut parti
çeperinin en iyi unsurlar›n› bilinçli,
yönlendirici ve özendirici müdahalelerle
yeni parti üyeleri olarak kazanmakt›r. Bu
onlar›n, parti yaflam›n›n çok yönlü
e¤iticili¤i ortam›nda, komünist kadrolar
olarak geliflip serpilmelerinin de en iyi
yoludur.

Partinin güvenli¤i, bu çerçevede illegal
çal›flman›n ilke ve kurallar› üzerinde hep
duruyoruz, durmaya da devam edece¤iz.
Fakat gelinen yerde bu soruna art›k daha
köklü ve kal›c› olan çözüm yollar› ve
yöntemleri üzerinden bakmak
durumunday›z. Bu, kitlelerle organik

ba¤lar›n gelifltirilmesi ve legalitenin do¤ru
temellerde daha etkin bir biçimde
kullan›m› anlam›na gelmektedir.

Komünist partisinin illegalitesi,
komplocu bir yeralt› örgütlenmesinden
tümüyle farkl› bir fleydir. Her koflul alt›nda
varl›¤›n› ve mücadelesini sürdürebilmenin
temel bir güvencesi olarak illegal örgütsel
omurgas›n› düflman sald›r›lar›ndan
koruman›n ötesinde, komünist partisi,
siyasal sahnede ve kitleler önünde “aç›k”

ve meflru bir
güç olarak
durur. Ad›yla,
bayra¤›yla,
program›yla,
seslenifliyle,
fliarlar›yla,
ça¤r›lar›yla ve
politik
çal›flmas›n›n
neredeyse onda
dokuzuyla.
Baflar›l› bir
illegalite
uygulamas› da,
partinin bunu
baflarabilecek

olanaklara, yani kitle ba¤lar›na ve legal,
yar›-legal dayanaklara kavuflmas›
demektir.

Partinin illegal ayg›t›n›n korunmas›
elbette her zaman gizlilik boyutuna ve
bunun gereklerine özel bir dikkat
gösterilmesini gerektirir. Fakat bunda
baflar›l› olabilmek için bile, partinin
kitlelerle kaynaflmas›, ifadenin fiziki
anlam›nda onlar içinde erime yetene¤i
göstermesi ve bunun bir uzant›s› olarak
da, legal ve yar›-legal araç ve yöntemlerin
etkin kullan›m›nda ustalaflmas› gerekir. Bu
koflullar, illegalite sorununun köklü ve
kal›c› çözümü için kavranmas› gereken
halkalard›r.

Ayr›ca üzerinde durulmas› gerekti¤ini
vurgulayarak bunlar› burada yaln›zca
bafll›klar halinde hat›rlatmakla
yetiniyoruz.

Komünist partisinin illegalitesi, komplocu bir
yeralt› örgütlenmesinden tümüyle farkl› bir fleydir.

Her koflul alt›nda varl›¤›n› ve mücadelesini
sürdürebilmenin temel bir güvencesi olarak illegal

örgütsel omurgas›n› düflman sald›r›lar›ndan
koruman›n ötesinde, komünist partisi, siyasal

sahnede ve kitleler önünde “aç›k” ve meflru bir
güç olarak durur. Ad›yla, bayra¤›yla,

program›yla, seslenifliyle, fliarlar›yla, ça¤r›lar›yla
ve politik çal›flmas›n›n neredeyse onda dokuzuyla.

Baflar›l› bir illegalite uygulamas› da, partinin
bunu baflarabilecek olanaklara, yani kitle
ba¤lar›na ve legal, yar›-legal dayanaklara

kavuflmas› demektir.



Savafl, bar›fl ve devrimci
tutum

Savafl ve bar›fl! Birbirinin
karfl›t› olan bu iki kavram,
sürekli birbiriyle an›l›r ve bu
haliyle de z›tlar›n birli¤ine
tipik bir örnek teflkil eder.
Tarih boyunca savafllar daima
barbarca bulunmufl ve
kötülenmifltir. Savafl›n
gündeme geldi¤i hemen her
durum karfl›s›nda temel bir
politika ya da argüman olarak
bar›fl ve bar›fl savunuculu¤u
öne ç›km›flt›r.

Peki tüm s›n›flar ve
taraflar için ortak bir bar›fl
anlay›fl›ndan söz edilebilir
mi?

Herfleyden önce savafllar
d›flsal/uluslararas› bir olgu
de¤ildir. Bir yanda
emperyalist savafllar ile öte
yanda bir ülke içerisindeki
s›n›f savafllar› aras›nda
ayr›lmaz bir ba¤ vard›r.
Savaflta oldu¤u gibi bar›fl söz
konusu oldu¤unda da her
s›n›f›n kendi s›n›fsal
konumuna uygun bir anlay›fl›
ve buna uygun bir tutumu
söz konusudur.

Hakl› ve haks›z savafllar

ile bar›fl iste¤i

Burjuva hümanizmi ve
anarflizmin savafl karfl›tl›¤›
bugün genel olarak
silahs›zlanma ve askerlik
görevinin bireysel reddine
gerilemifltir. Komünistler
emperyalist-kapitalist dünya
düzeninin yol açt›¤› savafllara
ve y›k›mlara karfl› ald›¤›

tutum ile bu pasif ve apolitik
tutuma temelden karfl›
ç›kmaktad›rlar. Sömürücü
s›n›flar›n iktidarlar›n›n temeli
olan sömürü politikalar›n›
yaymak ve sürdürmek için
verdikleri savafllar haks›z ve
gerici savafllard›r. Buna
mukabil, ezilen s›n›f›n ezene,
iflçilerin burjuvaziye karfl›
verdikleri savafllar hakl›,
meflru ve devrimcidir.

Dolay›s›yla, hakl› ve
haks›z savafl ayr›m›ndan
soyutlanm›fl genel bir savafl
karfl›tl›¤› üzerine oturan
bar›flç›l söylem, dayanaks›z
ve tutars›z oldu¤u gibi s›n›f
uzlaflmac›l›¤›n› da temsil
eder. S›n›fl› toplum gerçe¤i
ile hakl› ve haks›z savafl
ayr›m› gözard› edilerek
silahs›zlanmay› ve bar›fl›
savunmak, iflçi ve emekçileri,
ezilen halklar› ilelebet
köleli¤e mahkum etmek
anlam›na gelir. Lenin’in
dedi¤i gibi, “Silah elde
etmeye ve bunlar›n
kullan›lmas›n› ö¤renmeye
çal›flmayan ezilen bir s›n›f
köle muamelesi görmeye
mahkumdur.” (Sosyalizm ve
Savafl)

Emperyalist-kapitalist
sistemin tarihi say›s›z
savafllar ve bunlarla birlikte
imzalanan “bar›fl anlaflmalar›”
ile doludur. ‹mzalanan say›s›z
bar›fl anlaflmas›na ra¤men
yeryüzü henüz savafls›z tek
bir güne tan›k olmam›flt›r.
Çünkü insanl›k tarihi ayn›

zamanda s›n›f savafl›mlar›n›n
tarihidir, ve s›n›flar ortadan
kalkmad›kça s›n›f savafl›m›n›n
da ortadan kalkmas› mümkün
de¤ildir. Yaln›zca bu tarihsel
gerçe¤in kendisi bile,
savafllar›n kayna¤› olan
emperyalist-kapitalist düzene
karfl› devrimci bir savafl
ça¤r›s› ile birleflmeyen bir
bar›fl iste¤inin, küçük-burjuva
hayalcili¤inin bir ifadesi
olarak kalmaya mahkum
oldu¤unu göstermektedir.

Her türlü militarizme ve
savafla karfl› genel bir
silahs›zlanma ve bar›fl
isteyenlere Lenin flu yan›t›
vermekteydi: “Sosyalistler
sosyalistlikten vazgeçmeksizin
her türlü savafla karfl›
olamazlar.”

Örnek olarak mazlum
Filistin halk›n›n siyonist
‹srail’e karfl› verdi¤i savafl›
ele alal›m. Her türlü savafla
karfl› genel bir silahs›zlanma
ve bar›fl iste¤i, ‹srail’in, iflgal,
zulüm ve katliamc›l›¤›yla,
Filistin halk›n›n bunun
karfl›s›nda gösterdi¤i meflru
direnifli ayn› kefeye koymak,
Filistin halk›n›n hakl›
mücadelesini savafla karfl›tl›k
ad›na reddetmek, onu
bugünkü kölelik koflular›na
mahkum etmek anlam›na
gelir.

Biz emperyalistlerin ve
her türlü gericili¤in yürüttü¤ü
savafllar› lanetleriz. Ama
emperyalizme ve gericili¤e
karfl› verilen savafllar› ise
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sahiplenir ve destekleriz.
Tarihsel gerçekli¤in kendisi
gerçek ve kal›c› bir bar›fl›n
ancak s›n›fl› toplum düzenine
son vermekle mümkün
oldu¤unu çok aç›k bir flekilde
göstermektedir.

“Proletarya ancak
burjuvaziyi
silahs›zland›rd›ktan sonrad›r
ki, evrensel tarihsel görevine
ihanet etmeksizin genel
olarak bütün silahlar›n›
hurdaya atabilecek ve bu ifli
mutlaka yapacakt›r, ama
ancak o zaman hiçbir biçimde
daha önce de¤il.” (Lenin,
Sosyalizm ve Savafl)

Sosyal-flovenlerin savafl

ç›¤›rtkanl›¤›

Napolyon savafllar›ndan
hemen sonra savafl tarihini
inceleyen ve ard›ndan felsefi
sonuçlar ç›karan Alman
düflünürü Clausewitz, “savafl
politikan›n baflka araçlarla
sürdürülmesidir” (yani fliddet
araçlar›yla) der. Bunu
günümüze uyarlad›¤›m›zda
bugünün gerçekli¤iyle birebir
örtüfltü¤ünü görüyoruz. Baflta
ABD emperyalizmi olmak
üzere, onunla ç›kar birli¤i
yapanlar›n ve kölelik
iliflkilerinin gere¤i savafla
kat›lmak zorunda olanlar›n,
savafl gündeme gelmeden
önceki politikalar›yla savaflla
birlikte gündeme gelen
politikalar›na k›saca bir göz
at›ld›¤›nda, birbirinin devam›
oldu¤u çok yal›n bir flekilde
ortaya ç›kmaktad›r. Ne var ki
bugün emperyalistler ve suç
ortaklar› sömürgeci ve gerici
politikalar›n› hayata
geçirmelerinin art›k tek yolu
olan savafl› “ulusal savunma”,

“insanl›¤›n veya ülkenin
ç›karlar›”, ya da flimdilerdeki
moda ifadeyle “teröre karfl›
mücadele” gibi gerekçelerle
gizleme yoluna gitmektedirler.
Emperyalistler sözüm ona
Saddam diktatörlü¤üne karfl›
Irak’a demokrasi
getireceklerdi, bu ülkeyi
uluslararas› topluma
kazand›racaklard›. Maskelerin
tümden düflmesi, bu rezil
yalanlar›n içyüzünün
anlafl›lmas› için k›sac›k bir
zaman yetti. fiimdi hemen
herkes ve bu arada Irak
halk›, ABD ve müttefiklerinin
Irak’a gerçekte neden
müdahale etti¤i konusunda
aç›k bir fikre sahip.

Bu gerekçelere sar›larak
hükümetlerinin kirli
politikalar›na en önce destek
verenler de sosyal-flovenler
oldular. Ortaya koyduklar›
pratik bunu ayr›ca
kan›tlamaktad›r. K›br›s
halklar›n› yok sayarak
“Türkiye’nin savunmas›
K›br›s’tan bafllar” fliar›n›
bayrak edinenlerin, benzer bir
tutumu Irak’a karfl› savaflta
da göstermesi buna en iyi
örnektir. Ülkemizdeki sosyal-
flovenler hep bir a¤›zdan;
“ABD’nin Irak’a sald›r›daki
amac› Kürdistan’› kurmak, ve
Türkiye’yi bölmektir, buna
engel olmak için savafla biz
de kendi cephemizden”
kat›lmal›y›z diyorlard›.
“Ulusal ç›karlar” örtüsüyle
savafl kundakç›l›¤› yaparak,
“ilerici” yaftas› as›lan
Amerikanc› düzen ordusunu,
“bölgede söz sahibi olmas›
için” bir an önce Kuzey
Irak’a girmeye ça¤›r›yorlard›.
Sosyal-flovenler iflbirlikçi
burjuvazinin dümen suyunda

hareket etmekte, proletaryaya
düflman bir politika
izlemekteler.

Irak’a yönelik emperyalist
savaflta söz konusu olan
emperyalistler ile iflbirlikçi
burjuvazinin varl›¤› ve
ç›karlar›d›r. Proletaryan›n
ç›karlar›n›n korunmas› ise
ancak halklar› kölelefltiren,
iflçi ve emekçileri bask› ve
sömürü politikalar›yla ezen
emperyalizme ve onun içteki
iflbirlikçisi burjuvaziye karfl›
savaflmakla mümkündür.

Emperyalist savafl ve

devrimci s›n›f›n tutumu

Savafl karfl›s›nda bir tutum
belirlemeden önce flu
sorular›n sorulmas› gerekir.
Bu savafl kimlerin ç›karlar›n›
temsil ediyor? Hangi tarihsel
ve ekonomik koflullar savafl›
gündeme getiriyor? Savaflan
taraflar ya da s›n›flar kimler?
Emperyalistlerin Türkiye’de
yapt›rd›¤› araflt›rma sonuçlar›
dahi halk›n yüzde 80’lik bir
kesiminin bu savafl›n
ABD’nin ç›karlar› için
yap›ld›¤› ve desteklenmemesi
konusunda bir bilince sahip
oldu¤unu gösteriyordu. O
nedenle sorular›n cevap
k›sm›na girmiyoruz. Zaten
savafl karfl›s›nda al›nan çarp›k
ve yanl›fl tutumlar, bu
sorulara do¤ru cevaplar›
verememekten
kaynaklanm›yor.

Savafl karfl›s›nda al›nan
çarp›k ve yanl›fl tutumlar›n
kayna¤›, s›n›fsal konum ve
onun ürünü politik bak›flt›r.
Bunlardan biri genel bir
silahs›zlanma ve bar›fl
iste¤inde ifadesini bulan
burjuva hümanizmi ve
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anarflizmin pasif savafl
karfl›tl›¤›d›r. Bugün için çok
belirgin olmasa bile özellikle
savafl ortam›n›n bask› ve
devlet terörünü a¤›rlaflt›rd›¤›
koflullarda, reformizmin kimi
kesimlerinin de ayn› tutumu
daha aç›ktan savundu¤u
tarihsel örnekleriyle
bilinmektedir.

Herfleyden önce,
emperyalist savafl›n
emperyalist politikalar›n bir
devam› oldu¤u
unutulmamal›d›r. S›n›fl›
toplumlarda ezen s›n›f daima
silahl›d›r. Bugün proletarya
karfl›s›nda silahlanm›fl bir
burjuvazi kapitalist toplumun
temel gerçekli¤idir. Bunu
görmezden gelerek
silahs›zlanmay› ve koflulsuz
bir bar›fl› savunmak s›n›f
savafl›n›n ve devrim davas›n›n
inkar› anlam›na gelir.

Bu ise proletaryan›n de¤il
ancak burjuva hümanizminin
tutumu olabilir. Savafl ve
militarizm karfl›s›nda devrimci
s›n›f›n tutumu, burjuvaziyi
yenmek ve mülksüzlefltirip
silahs›zland›rmak için,
silahlanmak ve s›n›f savafl›n›
yürütmektir. Emperyalist
savafl karfl›s›nda ortaya ç›kan
bir di¤er tutum ise sosyal-
flovenlerin tutumudur. Nas›l
ki emperyalist savafl
emperyalist politikalar›n
fliddet araçlar› ile bir devam›
ise, sosyal-flovenlerin savafl
karfl›s›ndaki tutumu da s›n›f
iflbirlikçisi oportünist
politikalar›n›n bir ürünü ve
devam›d›r. ABD’nin bafl›n›
çekti¤i emperyalist haydut
sürüsünün Irak’a yönelik
ya¤ma savafl›na sosyal-
flovenler de “ulusal ç›karlar›
ve güvenli¤i” sa¤lamak ad›na

bir biçimde destek
vermifllerdir.

Sosyal-flovenler iflçi s›n›f›
ve emekçi halklara
emperyalist savafla karfl›
“ulusal ç›karlar›n› ve
güvenliklerini” korumalar›
için kendi burjuva
hükümetlerinin saf›nda yer
almay› ö¤ütlemektedirler.
Burada sözü edilen “ulusal
ç›karlar ve güvenlik” gerçekte
burjuvazinin ç›karlar› ve
güvenli¤i anlam›na
gelmektedir. Bunlar ülkelerini
savunduklar›n› iddia ediyorlar,
gerçekte ise savafl ganimetini
paylaflmada bir baflka
kapitaliste karfl› kendi
kapitalistlerinin ç›karlar›n›
savunuyorlar. S›n›f iflbirlikçisi
bu tutumun sahipleri,
emperyalist savafl›n gerçek
nedenleri gizleyip,
proletaryay› ve emekçi
halklar› aldatarak emperyalist
politikalara yedeklemek
gayretindedir.

Devrimci proletarya ne
emperyalist savafl›n yarataca¤›
bunal›mlar sözkonusu
oldu¤unda, ne de bir baflka
ülkenin burjuvazisine karfl›
kendi ülke burjuvazisinin
ç›karlar› söz konusu
oldu¤unda burjuvazinin
yard›ma koflar. Tersine, bu
bunal›mlardan kendi s›n›f
savafl›m› için en iyi flekilde
yararlanmaya bakar. Lenin
sosyal-flovenlerin savafl
karfl›s›ndaki tutumlar›na
karfl›l›k olarak; “savafl›n
patlamas› durumunda
sosyalistlerin kapitalizmin
devrilmesini h›zland›rmak için
savafl›n ekonomik ve politik
bunal›mlar›ndan
yararlan›lmas›n›, yani
sosyalist devrim ad›na

hükümetlerin savafltan ileri
gelen s›k›nt›l› durumlar›ndan
ve y›¤›nlar›n öfkelerinden
yararlan›lmas›n›”
söylemektedir.

Bu, emperyalist savafl›n
yarataca¤› bunal›mlardan
yaralanarak proletaryan›n
burjuvaziye karfl› s›n›f
savafl›n›, yani iç savafl›
örgütlemesi demektir.
Komünistlerin tarihsel
görevlerinin bir gere¤i olan
bu leninist tutum, emperyalist
savafla suç ortakl›¤›
koflullar›nda güncel bir içerik
de kazanmaktad›r.

Emperyalist müdahalelere,
militarizme, gerici savafllara,
etnik ve dini bo¤azlaflmalara,
sistematik devlet terörü, faflist
katliam ve iflkencelere,
faflizm, ›rkç›l›k, yabanc›
düflmanl›¤› ve floven
milliyetçili¤e karfl› kurtuluflun
tek ve biricik yolu,
burjuvazinin s›n›f
egemenli¤ini y›kmak yerine
proletarya diktatörlü¤ü ve
sosyalizmi kurmakt›r.

“Günümüz kapitalizminin
asalaklaflmas› ve çürümesinin
ald›¤› bu korkunç ve y›k›c›
boyutlar, ‘Ya barbarl›k içinde
çöküfl, ya sosyalizm!’
ikilemini her zamankinden
daha yak›c› bir biçimde
insanl›¤›n önüne koymaktad›r.
Uluslararas› proletarya
önderli¤inde zafere
ulaflabilecek olan dünya
devriminden baflka hiçbir
çözüm, insanl›¤› kapitalizmin
barbarl›¤›ndan, emperyalizmin
bask›, sömürü ve
köleli¤inden, savafllar›n y›k›m
ve felaketinden kurtaramaz.”
(TK‹P Program›, III. Bölüm,
Emperyalizm ve Dünya
Devrimi Süreci, 23. madde)
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Öncü ‹flçi Platformlar› üzerine...

Deneyimler ve dersler
Deniz Y›lmaz

Kurulufl hedefleri ve

ön zay›fl›klar

Öncü ‹flçi Platformlar›, s›n›f hareketinin
birleflik mücadele-örgüt aray›fl›na yan›t
vermek, bunun ilk halkas› olarak ileri-öncü
unsurlar›n örgütlü birli¤ini yaratmak amac›yla
öncü bir müdahalenin ürünü olarak
gündemlefltirildiler. S›n›f hareketinin kendi
mücadele dinamiklerinin ortaya ç›kard›¤›
örgüt biçimi olmamas›, platformalar› daha
bafltan bir dizi zay›fl›k ve yetersizlikle
yüzyüze b›rakt›. S›n›f›n öncü unsurlar›n›n
örgütlü birli¤ini hedeflemesine karfl›n, gerek
hareketin mevcut durumuna ba¤l› olarak öncü
unsurlar›n yaflad›¤› zay›fl›k, gerekse de s›n›f
devrimcilerinin s›n›fla kurdu¤u ba¤lar›n
zay›fl›¤›, platformlar›n ilk biçimlenifline
damgas›n› vurdu.

Böyle yaflanmas› da do¤al ve anlafl›l›rd›.
Bununla beraber, s›n›f hareketinin
ihtiyaçlar›na karfl›l›k düfltükleri ölçüde, s›n›f
devrimcilerinin platformlar› s›n›f›n öncülerine
maletmeleri, mevcut mesafeyi h›zla kapatacak
yo¤un ve sistematik bir pratik çaba
göstermeleri zorunluydu. Ancak böylelikle
platformlar, politik-pratik faaliyet kapasitesi,
iflleyifl ve bileflimi bak›m›ndan bafllang›çta
tafl›d›klar› zay›fl›klar› aflabilir, s›n›f›n birleflik
mücadele örgütleri haline gelebilirlerdi.

Bunun baflar›labilmesi için; platformlar›n
ifllevi, hedefleri ve zay›fl›klar› ile bu temelde
öncü müdahalenin içeri¤i-yönü ve s›n›rlar›
konusunda net bir politik perspektife sahip
olmak zorunlu bir önkofluldu. Öncü ‹flçi
Platformlar› üzerine yap›lm›fl ilk merkezi
de¤erlendirmeler, platformlar›n kurulufl
hedefleri ile mevcut durumlar› aras›ndaki
mesafeyi tan›mlayarak, bu mesafeyi kapatacak
bir perspektifle hareket etme gere¤ini,
platformlar›n gelece¤i aç›s›ndan olmazsa
olmaz yaflam koflulu olarak tan›ml›yordu.

Ayn› de¤erlendirmelerde, s›n›f›n öncü
unsurlar›n›n birleflti¤i örgütsel zeminler haline
gelemedikleri ölçüde, platformlar›n yozlaflarak
gereksizleflecekleri de kesin bir flekilde ifade
ediliyordu.

Böylesi bir durumun yarataca¤› birçok
olumsuz sonucun yan›s›ra, öncü unsurlar›n
mevcut güvensizlik ve çaresizliklerinin
derinleflmesi, örgütlenme ça¤r›s›n›n
propagandif etkisiyle kazan›lan güç ve
imkanlar›n yitirilmesi; ayr›ca platform
çal›flmas›n›n siyasal-örgütsel çal›flmaya
ikamesiyle stratejik önceliklerden uzaklaflma
ve buna ba¤l› sorunlar özellikle önem tafl›yor.
Platformlar›n bugün içerisinde bulunduklar›
durumun, onlar›n kurulufl iddia ve amaçlar›
ile partinin toplam siyasal s›n›f çal›flmas›n›n
geliflme düzeyiyle ba¤› içerisinde
de¤erlendirilmesi zorunludur. Bu, hem
platformlar›n hedeflerinin halen oldukça
uza¤›nda olmalar› gerçe¤inden; hem de
siyasal s›n›f çal›flmas›nda yeni bir at›l›m›n
efli¤inde bulunan partinin bunu baflarmas›n›n,
toplam s›n›f faaliyetinin bu alan›n›n elefltirel
de¤erlendirilmesine de büyük ölçüde ba¤l›
olmas›ndan dolay› gereklidir.

Do¤al olarak platformlar›n mevcut durumu
ve sorunlar›n› de¤erlendirirken, bugünkü
çal›flman›n güncel sorunlar›ndan ziyade,
kurulufl amaçlar›, s›n›f hareketinin ve
öncüsünün geliflme seyri ve nihayet partinin
s›n›f çal›flmas›n›n geliflme süreciyle ba¤lant›l›
olarak ele almak durumunday›z.

Burada bu, daha çok yerel bir çal›flman›n
verilerine dayan›larak yap›lmaktad›r.
Dolay›s›yla bu, alana iliflkin genel sonuçlar
ç›karmay› güçlefltirdi¤i gibi, yer yer yerel
çal›flman›n özel sorunlar› da rengini
vermektedir. Bununla birlikte ve bu
s›n›rlarda, bir ilk ad›m olarak, konuya iliflkin
saflar›m›zda gelifltirici bir tart›flman›n önünü
açmay› hedeflemektedir.
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Mevcut durum üzerine

gözlemler

Ö‹P’lere iliflkin bir de¤erlendirme yapmak
için önce mevcut durumu genel çizgileriyle
ortaya koyal›m.

Platformlar, s›n›f hareketinin ihtiyaçlar›
esastan de¤iflmemekle birlikte, mevcut
politik-örgütsel kapasiteleri, iflleyifl ve
etkinlikleri ile bu ihtiyac› karfl›lamaktan
uzakt›rlar. Öncü müdahalenin ürünü olmalar›
gerçe¤i de¤ifltirilememifl, henüz s›n›f›n öncü
unsurlar›na maledilememifllerdir.

Dolay›s›yla, afl›lmas› gereken mesafe
oldu¤u gibi durmakta, hatta ilk dönemlerde
mesafeyi kapatma yönünde at›lan ad›mlar yer
yer bofla ç›kabilmektedir. Dahas› kurulufl
iddialar›na uygun tokluk da çal›flman›n birçok
alan›nda zay›flam›fl görünmektedir.
Kulland›klar› araçlar (bülten, bildiri vb.) belli
bir süreklilik kazanm›fl olsa da, bu mevcut
zay›fl›¤› esastan de¤ifltirmemektedir.

Mevcut durum ya da baflar›s›zl›¤›n
birbirini tamamlayan iki nedeni vard›r.
Birincisi, s›n›f hareketinin nesnel gerili¤i,
parçal› yap›s› ve buna ba¤l› olarak öncü
unsurlar›n›n yaflad›klar› zay›fl›klar; ikincisi
ise, birinciye ba¤l› da olsa, öncü
müdahalenin ürünü olmalar› gerçe¤ine ba¤l›
s›n›rl›l›k ve yetmezliklerdir. Son neden,
politik-örgütsel sorunlar ve genel olarak s›n›f
hareketi içerisinde sahip olunan güç ve
imkanlar-maddi ba¤lar alan›nda somut
karfl›l›¤›n› bulmaktad›r. Bu iki etkenin
birbirini karfl›l›kl› etkileyip besleyerek nas›l
bir rol oynad›¤› üzerinde durmak
gerekmektedir.

“Öncü” iflçilerin e¤ilim ve

yaklafl›mlar›

Mücadele ve örgütlenme plan›ndaki
zay›fl›¤› ile bilinci aras›ndaki mesafenin
büyüklü¤ü ölçüsünde s›n›f›n ileri, öncü
unsurlar› tüm iddilar›na karfl›n platformlardan
uzak durmaktad›rlar. Çaresizlik ve özgüven
zay›fl›¤›, onlar› izlemekle s›n›rl› bir tutum
içerisinde b›rakmaktad›r. Platformlar›n
gerekçelendirildi¤i bafllang›ç
de¤erlendirmelerinde de bu durum belli bir

aç›kl›kl›kla ortaya konulmakta, ancak s›n›f›n
öncülerinin bu davran›fl ve e¤ilimlerinin
politik öncünün çabas›na ba¤l› olarak
de¤iflebilece¤i söylenmektedir. Bununla
birlikte, s›n›f hareketinin içerisinden geçti¤i
koflullar, genel toplumsal mücadele atmosferi
vb. etkenlerin de platformlar›n baflar›s›nda
özel bir önem tafl›yaca¤› vurgulanmaktad›r.

Özellikle fiubat krizi sonras›nda a¤›r
y›k›m sald›r›s›n›n tepkisiz-suskun
karfl›lanmas›, sendika bürokrasisinin biriken
tepkiyi belli bir kolayl›kla denetim alt›na
almas›, s›n›f›n öncü unsurlar› üzerinde moral
k›r›c› ek bir etki yaratm›fl, güvensizlik ve
çaresizli¤ini derinlefltirmifl, yüzlerini
mücadeleden geriye çevirmifltir. Platform
çal›flmalar›n›n da bu durumdan
etkilendi¤inden kuflku duymamak gerekir.
Nitekim krizin hemen sonras›nda
platformlar›n sendika bürokrasisini eyleme
zorlama tutumu öncülerden belli bir politik
ilgi görürken, sonras›nda bu ilgi büyük
ölçüde k›r›lm›flt›r. Platformlara dönük
filizlenen beklentilerde yaflanan k›r›lmalar da
bunda rol oynam›flt›r.

Platformlar›n hedef ald›klar› “öncü”nün
halen t›rnak içerisinde tan›mlanmas›, onun
çok yönlü bir mücadele ve e¤itim sürecine
olan ihtiyac›n› ortaya koymaktad›r. Bu
haliyle onu potansiyel olarak tan›mlamak
yerinde olacakt›r. Potansiyellerin aç›¤a
ç›kar›larak öncünün aktiflefltirilmesi, gerçek
anlamda öncülefltirilmesi platformlar›n
hedeflerinden biridir. Bilincini ve gelece¤ini
s›n›f mücadelesine ba¤lamas›, mücadele ve
örgütlenme plan›nda olgunlaflt›r›lmas›,
sistematik bir çal›flma ve yüklenmeyi zorunlu
k›lmaktad›r.

S›n›f›n mücadele dinamiklerinden, s›n›f
hareketlili¤inden beslenmeyen bir
“öncüleflme” sürecinin yüzyüze bulundu¤u
zorluk ortadad›r. Özellikle fiubat krizi
sonras›nda yaflananlar zorlu¤u önemli ölçüde
artt›rm›flt›r. Aktiflefltirilemedikleri, buna ba¤l›
olarak gerçek anlamda öncülefltirilemedikleri
ölçüde ilk birikimler büyük ölçüde yitirilmifl,
ancak politik iddias› olan s›n›rl› say›da öncü
iflçi platformlarda kal›c› hale getirilmifltir. Bu
elbette bir kazan›md›r, ama platformlara
yüklenen ifllev ve hedefler söz konusu
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oldu¤unda fazla da önemi yoktur. Dahas›
hem merkezi olarak dinamizmlerini yitiren
platformlar, hem de iflyeri ölçe¤inden
uzaklaflm›fl bir ilgi yo¤unlu¤u gerçe¤i, bu
güçlerin dönüflümü sorununu da ortaya
ç›kartm›flt›r. Bu durum derinlik kazanamadan
geniflleyen bir politik-pratik geliflmeyi
göstermektedir.

Öznel sorunlar›n kapsam›

“Öncü” iflçiler flahs›nda yaflanan
olumsuzluk, kolay beklentilere kap›lan
örgütleyici-e¤itici güçler flahs›nda da
görülebilmifltir. Elbette kolay beklenticilik
öznel zay›fl›klar›n sonuçlar›ndan sadece
biridir. Öznel iradenin oynayaca¤› rol
kendili¤inden hareketin ve öncüsünün
durumuna ba¤l› olmakla birlikte, bu, öznel
iradenin etkileme ve de¤ifltirme gücü
olmad›¤› anlam›na gelmez, fakat s›n›rlar›n›
ortaya koyar. ‹radi etken ile kendili¤inden
hareket aras›nda, birbirini karfl›l›kl› olarak
etkileyen, güçlendiren/zay›flatan bir iliflki
vard›r. Nitekim platform çal›flmas›n›n iradi
unsurlar›n›n yaflad›¤› zay›fl›klar da s›n›f
hareketinin zay›fl›klar›ndan beslenmifltir.

Öznel planda yaflanan zay›fl›klar› birkaç
bafll›k alt›na toplayabiliriz. Birincisi; s›n›f
hareketiyle/onun öncü unsurlar›yla
iliflkilerdeki zay›fl›kt›r. ‹kincisi; öncü iradi
müdahaleyi gerçeklefltirecek güçlerin politik
perspektif, s›n›f çal›flmas› deneyim ve
birikimi plan›nda tafl›d›¤› zay›fl›klard›r.
Üçüncüsü ise, ilk ikisini tamamlayan bir
çerçeve olarak, siyasal s›n›f çal›flmas›n›n
genel örgütsel-politik düzeyine ait
sorunlard›r.

‹radi gücün s›n›f›n öncüleriyle ba¤lar›n›n
s›n›rl›l›¤› ve zay›fl›¤›, platformlar üzerine ilk
de¤erlendirmelerde de aç›kça ortaya
konulmufl; ve bu, etkin ve sistemli bir pratik-
politik faaliyet içinde afl›lacak bir zay›fl›k
olarak tan›mlanm›flt›r. Zira s›n›f hareketinin
ihtiyaçlar›na yan›t veren devrimci bir aç›l›m,
ancak do¤ru bir tarz ve ›srarl› bir yönelimin
ürünü olarak gücünü katlayan sonuçlar
yaratabilir. S›n›f devrimcileri, s›n›f›n öncü
unsurlar›na yönelik platform önerisini güçlü
bir propagandayla tafl›maya yönelirken bunu

hedefliyorlard›. Böylece aç›¤a ç›kar›lacak
güçler platform zemininde örgütlenerek
s›n›f›n ihtiyaçlar›na uygun bir mücadele-
eylem hatt›na çekilecek, buradan sa¤lanan
güçle daha ileri bir politik-örgütsel kapasite
ortaya ç›kar›lacakt›. Güç yetersizli¤inin
s›n›rlar›n› k›rman›n yolu faaliyetin böyle bir
bütünlük içerisinde yürütülmesine ba¤l›yd›.

Platform çal›flmalar›n›n ilk dönemlerinde
bu tarz olumlu sonuçlar›n› da verdi.
Çal›flman›n yöneldi¤i en ileri güçler
platformlara kat›ld›lar ya da platformlar onlar
için yak›n bir ilginin konusu oldu. Ancak
ilerleyen süreçte çal›flma tarz›nda bir tak›m
boflluklar ortaya ç›kmaya bafllad›. Özellikle
örgütlenme ve pratik eylem ayaklar› yaz›l›
propaganda çal›flmas›na göre geri planda
kald›. Böyle oldu¤u ölçüde, platformlar›n
s›n›f›n öncü unsurlar› üzerindeki a¤›rl›¤› ve
bas›nc› da zay›flad›. S›n›f›n birleflik
mücadele-örgütlenme ihtiyac›n› karfl›lama
iddias› da paralel biçimde c›l›zlaflt›.
Platformlar bünyesinde ortaya ç›kan bu
zay›fl›klar özellikle fiubat krizi sonras›nda
artt›.

Nesnel zorlanmalar›n elbette platformlar
üzerinde önemli etkileri var. Bununla
birlikte; platform çal›flmalar›ndaki
kopukluklar, yönelim ve ›srar plan›nda
yaflanan zay›fl›klar ve bunlar›n bir sonucu
olarak s›n›f hareketine dönük ilgide zay›flama
ve stratejik önceliklerden uzaklaflma
biçiminde ifade edilebilecek sorunlar, esasta
çal›flmay› yürüten güçlerdeki zay›fl›¤a iflaret
etmektedir.

Yönelim ve ›srar›n pratik-örgütsel
karfl›l›¤›, platformlar›n iflyeri dinamikleri
üzerine oturtulmas›, somutta fabrika temeline
oturan bir örgütlülük hedefi ve politik çizgi
do¤rultusunda örgütlenmesidir. Oysa pratik
çal›flman›n seyri içerisinde bu yönelimin
gerekleri yerine getirilememifltir. Hatta baz›
örneklerde görüldü¤ü üzere bir tak›m
mevziler bofllanabilmifltir.

Güç sorunu nitelik sorunudur

Tüm bunlar gelip güç sorununa
dayanmakla birlikte, güç sorunu bir nicelik
de¤il nitelik sorunudur. Sa¤lam ve güçlü
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s›n›f dinamiklerine dayanmayan platformlar›n
bu zay›fl›¤›n› aflacak olan, s›n›f
devrimcilerinin iradi inisiyatifleridir. Bu
alanda yaflanacak her zay›fl›k, dolays›z olarak
platformlar›n gelece¤ini etkilemektedir.
Mevcut güçlerin ideolojik-politik planda
yetersiz, pratik-örgütsel planda deneyimsiz ve
önemli ölçüde s›n›f d›fl›ndan gelen kadrolar
olmalar› gerçe¤i bilinmektedir.   Bundan
dolay›d›r ki, bu süreç esasta mevcut güçlerin
de siyasal s›n›f çal›flmas› zemininde e¤itilme
sürecidir. Bu haliyle s›n›f›n öncü
potansiyellerinin dönüfltürülmesi sorunu,
kendi güçlerimizin dönüflümü sorunuyla
örtüflmektedir.

Kadrosal dönüflüm-e¤itim sorunu, siyasal
s›n›f çal›flmas›n›n niteli¤i ve düzeyi ile
birlikte ele al›n›rken, muhakkak ki partinin
geliflme çizgisi ve düzeyiyle de
de¤erlendirilmelidir. Bu, siyasal s›n›f
çal›flmas›n›n politik-örgütsel geliflme sürecinin
sorunlar›n› da ortaya koymaktad›r.

Buradan ç›kar›lacak ilk sonuçlar flunlard›r:
Birincisi, mevcut kadrosal birikimin

önemli ölçüde “yeniden infla” sürecinde
kazan›lm›fl, dolay›s›yla ideolojik-politik ve
örgütsel dönüflüm-e¤itim ihtiyac› içerisinde
olmalar›d›r. ‹kincisi; siyasal s›n›f çal›flmas›
alan›nda da politik-örgütsel sorunlar›n ana
ekseninin “yeniden infla”n›n özellikleri-
ihtiyaçlar› taraf›ndan belirlenmesidir. Bu
herfleyden önce politik-pratik-örgütsel
deneyim ve birikimi d›fl›nda, s›n›f
çal›flmas›n›n asgari kadrosal güçlerini ve
araçlar›n› oluflturma sürecidir. Böyle bir
süreçte stratejik önceliklerin büyük bir
kat›l›kla gözetilmesi, buna ba¤l› olarak s›n›f
çal›flmas›nda geniflleyen ve etkisini
güçlendiren bir çal›flma kapasitesinin ortaya
konulmas› gerekmektedir.

Böyle bir geliflme evresinde kadrosal
dönüflüm sorunu s›n›f›n öncü unsurlar›n›n
e¤itimiyle birlefliyorsa, do¤al olarak bu,
çal›flman›n sorumlulu¤u tafl›yanlar üzerinde
bir gerilim ve zorlanmaya yolaçacakt›r.
Nitekim platformlar prati¤inde bu s›kl›kla
yaflanabilmifltir. Bu durum zorunlu olarak
daha ileriden önaç›c› bir müdahale ve
yönlendirmenin süreklili¤ini gerektirmektedir.
Zaman zaman bu alanda yaflanan aksamalar

da mevcut sorunlar›n birikmesine
yolaçabilmifltir.

Taktik olan› stratejik önceliklere

ba¤lama zorunlulu¤u

Stratejik önceliklerden uzaklaflma (politik-
örgütsel), fabrika çal›flmas›ya platformlar
aras›nda ikincisinin ilkine bask›n geldi¤i ve
buna ba¤l› sorunlara zemin haz›rlad›¤› bir
tablo söz konusudur. Platformlar›n
güdükleflerek s›n›f hareketinin ihtiyaçlar›ndan
uzaklaflmas›, dönüflümün zorunlu alan› olan
devrimci s›n›f çal›flmas› zeminini de ortadan
kald›rmaktad›r.

Mevcut sorunlar› aflmak, öncelikle
platformlar› dönemsel bir aç›l›m olarak
ihtiyaca yan›t verme dinami¤i ve
kapasiteleriyle yeniden de¤erlendirmeyi
zorunlu k›l›yor. Komünistler asla örgüt
biçimlerini amaçlaflt›rmazlar. Onlar› s›n›f
mücadelesinin ihtiyaçlar›na yan›t verip
verememe nitelikleriyle de¤erlendirirler.

Öte yandan, stratejik önceliklere uygun
bir s›n›f çal›flmas›n› biçimlendirmek, günün
en acil görevidir. S›n›f çal›flmas›n›n mevcut
deneyimleri, imkan ve güç birikimi gerekli
asgari temeli sa¤lamaktad›r. Bunun için
mevcut politika ve örgüt biçimlerinin
stratejik olana ba¤lanarak, bunun çok yönlü
bir haz›rl›k süreci olarak görülmesi, bu
perspektifi gündelik çal›flmada
belirsizlefltirecek her türlü politik-pratik-
örgütsel tutumdan kaç›n›lmas› zorunludur.
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Yetmezlikleri aflal›m, tempoyu
yükseltelim!

fi. Ç›nar
Devrim iddias›ndaki parti ve hareketlerin

say›s› uzun y›llar boyunca hayli kabar›kt›.
Ama bu durum zaman içinde giderek
de¤iflmeye bafllad›. Gerek ideolojik-siyasal
çizgileri, gerekse de sürecin zorlu¤u
karfl›s›nda devrim ve sosyalizm iddialar›n›n
arkas›nda duramayarak tasfiye olan ya da
düzen içi bir konuma savrulan yap›lar›n
artmas›na paralel olarak, bu say› zamanla
düfltü. Halen de düflmeye devam ediyor.

‹lk bak›flta bu devrim cephesi aç›s›ndan
bir zay›flama gibi görünebilir. Tasfiyeci
reformist ve liberal ak›mlar›n devrime aç›k
potansiyeli fiilen devrim iddias›ndan
uzaklaflt›rmas› ve düzen içi bir konuma
kanalize etmesi, elbetteki devrim cephesi
aç›s›ndan bir zay›flama anlam›na gelmektedir.
Ama s›n›f›n ve devrimin gerçek partisi,
s›n›f›n devrimci program› ve devrimci eylem
hatt›yla mücadele sahnesindeki yerini ald›kça,
süreç bu kez tersinden iflleyecektir. Devrimci
potansiyelin devrimci partide yo¤unlaflmas›n›n
olanaklar› günden güne artacakt›r.

Komünist iflçi partisinin organlar›, örgüt
birimleri, kadrolar› ve sempatizan militanlar›
olarak bu tablonun bilincinde olarak sürece
haz›rl›kl› olmal›, bu yeni durumun
omuzlar›m›za yükledi¤i görevlerin bilinciyle,
yeni dönemi baflar›yla kucaklamal›y›z. Bugün
art›k iyice aç›¤a ç›kt›¤› gibi, devrim davas›
partimizin omuzlar›nda yükselecektir. Biz bu
iddian›n hakk›n› tüm alanlarda; teorik temel
ve ideolojik çizgi, devrimci program ve
politika, örgüt ve kadro, politik-pratik
çal›flma ve mücadele alanlar›nda veriyoruz,
verece¤iz.

Parti politikas›n›n hayata geçirilmesindeki
›srar ve kararl›l›k, çeflitli alanlarda
meyvelerini flimdiden vermeye bafllam›flt›r.
Bu henüz bafllang›çt›r; bu do¤rultudaki ›srarl›
ve tutarl› çaba, zaman içinde daha büyük
karfl›l›klar› beraberinde getirecektir.

Yürüflümüzü üzerimize düflen tarihsel
sorumlulu¤un bilincini daha derinden duyarak
sürdürmek zorunday›z. Partinin devrimci
çizgisini hayata geçirmeye çal›flan bütün
yoldafllar, bulunduklar› tüm alanlarda, tarihi
devrimci sorumlulu¤umuzun tüm gereklerini
yerine getirmekte devrimci bir yar›fl içinde
çal›flmal›d›rlar. Daha ileri hedeflerin
yakalanmas› için her bak›mdan devrimci bir
yoldaflça yar›fl olmal›d›r. Bu devrimci yar›fl
içerisinde bize ait olmayan, devrimci
proletaryaya ait olmayan, her tutumu, bak›fl›,
al›flkanl›¤› ve beklentiyi aflabilmeli,
yenebilmeli, ezebilmelidirler. Baflka türlüsü
mümkün de¤ildir. Her türlü geri ve gerici
bak›fl› ve al›flkanl›¤› alt etmenin en etkili
zemini, devrimci çal›flman›n temposunu
art›rarak görev ve sorumluluklarda
yo¤unlaflmakt›r. Bizim kendi
deneyimlerimizin de bunun biricik çözüm
zemini ve olana¤› oldu¤unu ortaya
koymufltur.

Kimi olanaklar ve f›rsatlar her zaman
karfl›m›za ç›kmaz. Bir dönemin birikiminin
ve koflullar›n›n olgunlaflmas›n›n ortaya
ç›kard›¤› dönemsel olanaklar ve f›rsatlar olur
bunlar bazen. Bu nedenle de karfl›m›za
ç›kt›klar›nda, devrimci tarzda kal›c› mevzilere
dönüfltürüp daha ileri hamlelerin dayana¤›
haline getirmek çok önemlidir. Bu
baflar›lamad› m› olanaklar harcanm›fl, f›rsatlar
kaç›r›lm›fl olarak kal›r. Akan sürecin ard›ndan
sürüklenerek görev ve sorumluluklar›n
hakk›n› vermek mümkün olmaz, bilinçli,
planl› ve en önemlisi de zaman›nda
müdahale, baflar›n›n anahtar›d›r.

Parti çal›flmas› yeni mevzi ve alanlardaki
ad›mlar›yla yol al›yor. Bu yeni yeni
olanaklar ve enerjinin do¤mas›na yol aç›yor.
Bu ad›mlar›n kendisi iç yaflant›m›z›n
devrimcilefltirilmesi ve yoldafll›k iliflkilerinin
pekifltirilmesini h›zland›racakt›r. Bu durum,
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iflin do¤as› gere¤i böyledir.
Devrimci programda, politikada, pratikte

›srar, örgütte de devrimci iç yaflant›n›n
oturtulmas› demektir. Fiili engellerle
oyalanacak vaktimiz yoktur, enerjimizi
devrimci amaçlar için kullanmak zorunday›z.
Kimi zaman ve kimi yerlerde, niyetleri ne
olursa olsun, kendilerini partiye dayatan
unsurlarla karfl›laflmak olas›d›r ve bu do¤ald›r
da. Biz bu kiflilere büyük bir titizlikle
yard›mc› oluruz. Onlar› parti çizgisine
kazanmak için gereken çabay› harcar›z, ama
gere¤inden fazla bir çaban›n parti çal›flmas›n›
fiilen sekteye u¤rataca¤›n› da unutamay›z.
Kald› ki gere¤inden fazla bir iyiniyetle
gösterilen çabalar ço¤unlukla tersi sonuçlar
da vermifltir. Biz bu tür insanlar›n kendi
gerçeklikleriyle daha ç›plak yüzyüze
gelmelerini sa¤lamal›y›z. Bu daha emin bir
kazan›c› yoldur. Bir an için bile unutamay›z;
parti ve devrimin ç›karlar› herfleyin
üzerindedir. Devrim iddias›yla yola ç›kanlar
her fleyden önce buna k›skançl›kla sahip
ç›kmal›d›rlar.

Kimi zaman yeterince haz›r olmayan
omuzlar çal›flman›n a¤›rl›¤› alt›nda
zorlanm›fllar, güçsüzleflmifller, zaman zaman
da bu güçsüz omuzlar çökmüfltür. Güçlü ve
kendini bulmufl çal›flmada iyiniyetle ve
devrimci duygularla bize akm›fl bu güçleri
kazanmak daha kolay olacakt›r kuflkusuz.
Ama içinden geçmekte oldu¤umuz süreç,
oturmufl ve kendini bulmufl güçlü organlar›
yaratmaya çal›flarak, yaratarak yol ald›¤›m›z
ve alaca¤›m›z da baflka bir gerçe¤imizdir.

Tek tek kifliler, e¤er gerçekten devrimci
bir kayg›yla hareket ediyorlarsa, devrimci iç
hesaplaflmayla, olaya kendileri üzerilerinden
de¤il, devrimin ç›karlar› aç›s›ndan bakmak
zorundad›rlar. Böyle durumlarda partimiz
kendilerinden gereken ilgiyi esirgemeyecektir.
Ama üzerimize düfleni yerine getirdikten
sonra yolumuza bakmak zorunda
oldu¤umuzun da herkes bilincinde olmal›d›r.
Ayakba¤›na dönüflenlerle vakit kaybedemeyiz.
Bu türden kifliler küçük-burjuva kimlik ve
yaflam tarzlar›yla, rekabetçi kiflilikleriyle,
atmosferimizi bozmaktan ve verimimizi
düflürmekten baflka bir rol
oynamamaktad›rlar.

Farkl› insanlar›n farkl› yetenekleri
birbirini bütünledi¤i durumlarda, ortaya
baflar›l› çal›flman›n zemini ç›k›yor. Ama kimi
zaman, bu kiflilerde devrimci kimlik, örgüt
kimli¤i yeterince içselleflmedi¤i durumlarda,
organ ve birim çal›flmam›zda birbirilerini
afl›nd›ran, dolay›s›yla çal›flmalar›m›z› güçten
düflüren bir etmene de dönüflebiliyor. Bu tür
durumlara zaman›nda müdahale etmek
zorunday›z. Devrimci bak›fl ve uyan›kl›kla
zaman›nda yap›lacak bir müdahale,
yarat›lacak tahribat› da en aza indiririr,
böylece çal›flman›n gidiflat› ve baflar›s›
güvence alt›na al›n›r. Saflar›m›zda bu tür
durumlar geçmifle göre bugün bir hayli
azalm›fl bulunsa da, biz dikkat ve uyan›kl›¤›
elden b›rakmamal›y›z.

Bu, sürekli bir savafl ve yenilenme
demektir ayn› zamanda. ‹leriye do¤ru yap›lan
hamlelelerin temposunu yakalamayan,
yetemeyen, sürecin hakk›n› veremeyenlerin ya
da konumlar›yla ve tutumlar›yla fiilen engel
olanlar›n afl›lmas› zorunluluktur. Devrimci
faaliyetimiz yeni, taze ve genç güçler
ç›kartmaktad›r. Bu genç ve taze güçler
parti çal›flmas›n› gün geçtikçe
güçlendirmektir. Partimiz bu alanda da
yenilenerek yol al›yor.

Biz geliflmelere, d›fl›m›zdaki yap›larla
k›yaslama temelinde de¤il, kendi devrimci
çizgi ve programatik hedeflerimiz üzerinden
bakar›z. Farkl› bir s›n›f›n ve kimli¤in
temsilcileriyiz, iflçi s›n›f›n›n devrimci
temsilcileriyiz. Bundan dolay› da
k›staslar›m›z devrim davas›nda ›srar, devrimci
programda ›srar, devrimci örgüt, çal›flma ve
pratikte ›srard›r. Partimiz sars›lmaz devrimci
ad›mlarla yol almak zorundad›r. Günü
kurtarma, sorumlu devrimci partinin tavr›
de¤ildir. Kolayc›l›k, kolay›ndan güç olma
tutumu bizim tutumuz de¤ildir, olmad› ve
olmayacakt›r da. Partimiz her zaman flunu
vurgulam›flt›r; kolay yol gerçekte her zaman
ç›kmaz yoldur ve sonuçsuz kalmaya
mahkumdur. Bu gerçe¤in bilincinde olarak
yol al›yoruz.

Geldi¤imiz aflamada parti çal›flmalar›m›z›n
yeni bir hava yakalam›flt›r. Bu durum bir
bütün olarak çal›flma alanlar›m›za yans›yor.
Öyle ki parti bas›n›m›za yans›yan yaz› ve
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mektuplardan bile bunu kolayca
görebiliyoruz.

Partimiz olumsuz koflullara ra¤men
yurtd›fl›nda bile bu olumlu havay›
yakalam›flt›r. Y›llard›r yurtd›fl›nda yap›lan
gecelerimizdeki “eksikliklerimiz vard›, hata
ve zaaflar›m›z oldu” yaklafl›mlar› bu y›l
görülmedi. Parti çizgisinde ›srar gösterdikleri
ve ifle inançla sar›ld›klar› bir durumda
planlad›klar› hedefleri yakalamalar›n›n zor
olmad›¤›n› kendileri de gördüler. Bu alandaki
yoldafllar›m›z bu rüzgar› süreklilefltirmek
sorumlulu¤uyla karfl› karfl›yad›rlar.

 Her alanda daha ileri düzeyde bir ruh ve
irade birli¤i pekiflmesi sürecini yafl›yoruz.
Parti çal›flmas›n›n temposu günden güne
art›r›larak, at›l kapasitemiz hayata
yans›t›lmal›d›r. Biz bu performans›
gösterdikçe parti örgütü geliflip güçleniyor ve
buna paralel olarak siyasal etkisi daha genifl
bir sahada yank› buluyor. Bu ise y›llar›n
sab›rl›, inatç› ve ›srarl› çal›flmas›n›n

sonucudur. Herfleye ra¤men iflin daha bafl›nda
oldu¤umuzu unutmadan, dolay›s›yla asla
rehavete kap›lmadan, bu arada “su uyur
düflman uyumaz” özdeyiflinin anlam›n› hep
ak›lda tutarak ve gereklerini her gün her an
gözeterek, iflimize bakaca¤›z.

Tüm örgütlerimiz ve tüm yoldafllar›m›z,
tüm çal›flma bölgelerimiz ve alanlar›m›z,
yetersizlikleri gidererek ve tempoyu
yo¤unlaflt›rarak, daha etkili ve komple bir
çal›flma düzeyi ortaya koyabilmelidirler.
Bunun gerektirdi¤i yetenek ve kapasiteye
sahibiz ve gereklerini yerine getirmek ›srar
ve kararl›l›¤› içinde olaca¤›z.

Devirmeyen darbenin güçlendirdi¤i bir kez
daha ortaya ç›km›flt›r. Bunun onuru, süreci
çaba ve emekleriyle omuzlayan tüm
örgütlerimizin ve tüm yoldafllar›m›z›nd›r.

Bu topraklarda yerine getirilmesi gereken
tarihi devrimci rol bizim omuzlar›m›zdad›r;
bunu büyük bir onurla ve coflkuyla
omuzlayaca¤›z!

çözücü olarak ele al›nmal›d›r.
Parti birimleri belli

aral›klarla çal›flma içindeki
iliflkilerin dökümsel analizini
ç›kartmal›, bunlar›n çok yönlü
e¤itimi ve geliflimi için
yap›lacaklar› tart›fl›lmal›d›r.
Yap›lan müdahaleler ve
sonuçlar› gözden geçirilmeli,
denetlenmeli, tüm iliflkilerin
geliflme süreçlerine hakim
olunmal›d›r.

Mahalli örgütler, parti
politika ve taktiklerinin
dolays›z uygulay›c›lar› olmak
bilinciyle, geliflmeleri önden
kestirme yetilerini de sürekli
gelifltirmelidirler. Sürece
dönemin ve bölgenin
atmosferine uygun düflecek
somut ve yarat›c› politika ve
araçlarla müdahale etmek
zorundad›rlar. Partinin
döneme iliflkin

de¤erlendirmelerinin ›fl›¤›nda
yerelin özgünlü¤üne uygun
olarak üretilecek somut
politikalar, çal›flmada verimli
sonuçlar alman›n olmazsa
olmaz kofluludur.

Bir di¤er nokta,
deneyimlerin yay›nlar›m›za
yans›t›lmas›, böylece partinin
bütününe mal edilmesidir.
Yaflanan deneyimlerin gerek
do¤rudan olay anlat›m›,
gerekse de soyutlama yöntemi
ile büyük küçük
gözetmeksizin paylafl›lmas›,
sonuçlar ç›kar›lmas›, art›k
ihmal edilemez bir ifl haline
gelmelidir.

Sonuç olarak s›n›f
savafl›m› hiçbir zaman tek
düze seyretmemekte,
mücadelenin, yaflam›n,
prati¤in binbir rengi ile
karfl›m›za ç›kmaktad›r. Tüm

bunlar›n karfl›s›nda bilince ve
yöntemli çal›flmaya dayal› bir
sa¤laml›kla durmal› ve art›k
uzmanlafl›p kurumsallaflarak,
reflekslerimizi gelifltirerek, en
ince ayr›nt›s›na kadar
saptanm›fl bölgesel programlar
oluflturup uygulayarak, bu
uygulamay› ad›m ad›m
denetleyerek çal›flabilen
mahalli örgütler olmal›y›z.

M. Ertan

Mahalli önderli¤in baz›...
(Bafltaraf› s.33'de)
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Örgütsel güçlenmenin güncel sorunlar› çerçevesinde,
illegalite-legalite iliflkisi üzerine...

Parti çal›flmas›n›n örgütsel
temelleri ve organik bütünlü¤ü

Örgütsel geliflme, güçlenme

ihtiyac›

Komünistler örgütsel geliflmeyi hiçbir
zaman politik faaliyetten ayr› ele almad›lar.
Kendi içinde bir örgütsel geliflme çabas›,
kal›c› bir sonuç vermeyece¤i gibi, giderek
örgütsel tükenmeye de yol açar. ‹deolojik-
politik çizgimizin özüne uygun bir örgütsel
geliflme, kuflkusuz ki s›n›f ve emekçi
kitlelere yönelik pratik-politik faaliyet içinde
yaflanabilir. Di¤er yandan marksist-leninistler
aç›s›ndan güçlü ve etkili bir siyasal faaliyet
de ancak sa¤lam, güçlü bir illegal ihtilalci
örgüte dayan›larak yürütülebilir. Bu bak›mdan
örgütsel geliflmeyle siyasal pratik aras›nda
kopmaz bir iliflki, dolays›z bir ba¤ vard›r.

EK‹M, siyasal mücadele sahnesine ç›kt›¤›
ilk dönemlerden bafllayarak hep bu ilkesel
yaklafl›m do¤rultusunda hareket etti.
Geçmiflin kal›plar›, kültürü, de¤erler
sistemiyle kendisine akan ilk kadrolar›n›,
ideolojik çizgisinin gerektirdi¤i bir siyasal
s›n›f faaliyetine yöneltti. E¤itim, de¤iflim,
yenilenme de ancak bu zeminde
yaflanabilirdi. Nitekim partileflme süreci
boyunca yarat›lan birikim, art›k tart›fl›lmaz
olan komünist kültür ve gelenek, bu tutumun
ne ölçüde isabetli oldu¤unu yeterli aç›kl›kta
göstermektedir.

Partili birikim, soyut bir düzlemde
yarat›lan soyut bir olgu de¤il, bizzat örgüt
omurgas› ve kadrolar› flahs›nda somut bir
temele kavuflturuldu. Dahas›, do¤rudan bu
somut temelin yarat›lmas› süreci içinde
olufltu. Kurulufl Kongremizin hemen ard›ndan
gelen sald›r›lar iflte bu temele, örgütsel
omurgaya yönelikti. Parti örgütünün yedi¤i
polis darbelerinin hemen ard›ndan ‘99

bahar›nda yay›nlanan “Devirmeyen Darbe
Güçlendirir!” bafll›kl› temel de¤erlendirmede,
infla sürecinin s›n›f hareketiyle bilimsel
sosyalizmi birlefltirmek ba¤lam›nda süreklili¤i
vurguland›ktan sonra, sorunun daha özel bir
boyutuna da iflaret edilmiflti. Bu, örgütsel
omurgada aç›lan yaralar› h›zla sarmak
anlam›nda da bir yeniden infla olarak ifade
edilmiflti. O günden bu yana flüphesiz anlaml›
bir mesafe ald›k. Fakat vard›¤›m›z yer,
varmak istedi¤imiz yerin henüz uza¤›ndad›r.
“Partiyi her alanda ve her aç›dan
güçlendirelim!” ça¤r›s›n›n örgüt boyutuna
özel bir vurgu yapmas›, tam da bu durumun
bir sonucudur.

Örgütsel güçlenme, her fleyden önce ve
özellikle illegal örgütsel yap›n›n
güçlenmesidir ve bu, saflar›m›zda genel kabul
gören bir ihtiyaçt›r. Fakat bu ihtiyac›n somut
olarak karfl›lanmas›, yaz›k ki pratikte hala
salt illegal yap›n›n sorunu olarak
görülmektedir. Ya da son bir y›l›n
göstergeleri nesnel olarak böyle bir durumun
varl›¤›n› iflaret ediyor. Oysa ça¤r› ayr›ms›z
her alandaki tüm partili güçleredir ve
tan›mlanan sorunun h›zl› ve baflar›l› çözümü
de partinin tamam›n›n omuzlar›ndad›r.

Mahalli komitelerinin

yetkinleflmesi

Elbette örgütü güçlendirmek herfleyden
önce mevcut parti örgütlerinin niteliklerini
gelifltirmeleri, çeperlerini örerek ve yeni
güçler kazanarak büyümeleri, kadrolar›n›
h›zla e¤itmeleri, güçlü bir siyasal s›n›f
faaliyeti örgütlemeleri vb.’ni gerektirir. Bu
bak›mdan örgütün mahalli komitelerine büyük
bir sorumluluk düflmektedir.
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Yerellerde bütünlüklü bir faaliyet
örgütlenmeden, mahalli önderli¤in tesis
edilemeyece¤i aç›kt›r. Bütünlüklü bir faaliyet
ise elbette öncelikle örgütsel çal›flmay›
yetkinlefltirme sorunudur. E¤er bir bölgede
ifllevsel, oturmufl, partili düzey üzerinden
kolektif bir irade ortaya koyan bir örgüt
yoksa, orada hem sa¤l›kl› bir geliflme
yaflanmaz, hem de gere¤i gibi bir siyasal
s›n›f faaliyeti yürütülemez. Bu yüzdendir ki
s›kl›kla organ çal›flmas›n›n sorunlar›n›,
düzenli bir organ yaflant›s›n›n önemini
tart›fl›yoruz. Nitekim bu konuda partinin yerel
örgütlerinde de hayli anlaml› kolektif bir
bilinç mevcuttur.

Bilinç hayati bir önem tafl›r, ancak gerçek
karfl›l›¤›n›, anlam›n› prati¤e geçti¤inde bulur.
Organ toplant›lar› düzenli oldu¤u kadar
ifllevsel de¤ilse, kolektif bir tart›flma ve
bilinçlenme üzerinden belli bir karar iradesi
ortaya konulmuyorsa, bu kararlar›n hayata
geçmesini sa¤layacak bir planlamaya,
yap›lacak ifllerin somutlaflt›r›lmas›na,
iflbölümüne gidilemiyorsa, uygulamay› sürekli
denetleme ve gerekli müdahaleleri zaman›nda
yapma mekanizmalar› iflletilemiyorsa, örgütsel
iflleyiflin önemiyle ilgili genel bilincin de, bu
bilinç ne kadar güçlü olursa olsun, fazla bir
k›ymeti kalmaz. Kararlar ya hayata geçirilmek
için al›n›r ya da hiç al›nmaz. E¤er bir karar
al›yorsak, bunun yanl›fll›¤›n› do¤rulu¤unu
s›namak için bile, ortaya öncelikle bir
uygulama ve eylem iradesi, bir pratik çaba
koymak zorunday›z. Bu çaba örgütsel
yetkinleflme konusundaki bilincin, devrimci bir
iradeye dönüfltü¤ünün bafll›ca göstergesidir.

Örgütsel yetkinli¤in, kuflkusuz ancak
ihtilalci bir örgütsel zemin üzerinden
flekillenebilir temel önemdeki di¤er bir
göstergesi de, siyasal faaliyette ve örgütsel
iflleyiflte illegalitenin gereklerini yerine
getirmek, ilke ve kurallara, genel olarak
örgüt disiplinine s›k› s›k›ya ba¤l›l›k
göstermektir. Devrimci iç yaflama dair
sorunlarda da, do¤rudan parti ad›na ve
araçlar›yla yürütülen ajitasyon-propaganda
faaliyeti konusunda da, yay›nlar›m›zda
ayr›nt›l› tart›flma ve de¤erlendirmeler mevcut.
Bu nedenle burada yaln›zca, bunlar› döne
döne incelemek, güncel boyutuyla irdeleyip
yarat›c› biçimde gelifltirmek ve uygulamak

ihtiyac›n› belirtmekle yetinebiliriz.
Örgütsel çal›flmay› yetkinlefltirmek

bütünlüklü bir faaliyetin yaln›zca zeminini
döfleyebilir. Bundan sonras› politik kitle
çal›flmas›yla ilgilidir ve esasta legalite-
illegalite iliflkisi alan›na girmektedir. Parti
inflas›n›n belli evrelerinde sorun daha çok,
yerel parti örgütlerinin siyasal s›n›f
çal›flmas›nda legal imkanlar› gere¤ince
kullanamamalar› olarak kendini
göstermekteydi. Kurulufl Kongresi de dahil,
partileflme sürecimizin dönüm noktalar›nda,
vurgu genellikle legalitenin etkin istismar›na
yöneliktir. S›n›fa içerden müdahale etme
imkanlar›na kavufltu¤umuz dönemlerden
itibaren özellikle böyle bu.

Gerek merkezi müdahaleler, gerek pratik-
politik faaliyetin zorunluluklar›, örgütte belli
bak›mlardan kendi sonuçlar›n› yaratm›fl oldu.
Nihayetinde daha parti ad›m› öncesinden
bafllayarak, illegal alandan legaliteyi, legal
yöntem, imkan ve araçlar› kullanabilme
konusunda epey bir yol katettik. Kitle içinde
parti çal›flmas›n›n kendisi do¤all›¤›nda bunu
dayat›yor zaten. Verili koflullarda DKÖ ve
sendikalarla iliflkilenmeden, merkezi ve yerel
legal materyalleri, örgütsel biçimleri ve
araçlar› kullanmadan, iflçi ve emekçilerle
yayg›n iliflkiler gelifltirmek de mümkün
olam›yor.

Bu konuda y›llar içinde oluflan davran›fl
çizgisine ra¤men, gene de halen legal
olanaklar› yeterince kullanabildi¤imizi iddia
edemeyiz. Nedir ki halihaz›rda örgüt
alan›ndan yaflad›¤›m›z sorun, esasta tahmin
edilebilecek teknik imkanlarla ilgilidir. Yer
yer legal örgütlenmelerde, partiyle s›n›f ve
emekçi kitleler aras›nda “volan kay›fl›” diye
tabir edilen yap›larda mevzilenmenin sadece
aç›k çal›flma üzerinden olabilece¤i yönlü
yanl›fl anlay›fllarla karfl›laflmak d›fl›nda, parti
örgütleri ve yoldafllar›m›z aç›s›ndan sorun
düflünsel planda afl›lm›fl say›l›r. Teknik
imkans›zl›klar olarak yaflad›¤›m›z zorluklar
ise ancak kitle a¤›n›, çeper örgütlenmelerini
geniflletmekle, kadrolar için kimi teknik
olanaklar›n sa¤lanmas›yla ya da uygun
kadrolar›n yetifltirilmesiyle afl›labilecektir.
Yerel örgütlerin kitle çal›flmas›n›
yo¤unlaflt›rmay› önceli¤e almas›, bu nedenle
de zorunludur.
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Örgütsel geliflme ve kadrolaflmada

 legalite-illegalite iliflkisi

Buraya kadar söylenenlerden de
anlafl›laca¤› üzere, k›sa vadede örgütsel
geliflme-güçlenme, dolay›s›yla organik
bütünlü¤e sahip bir faaliyet, kendi bafl›na ve
mevcut nitelikleriyle yerel örgütlerin
sorumlulu¤una b›rak›lmaz. Partinin örgütü
güçlendirme ça¤r›s›, tüm birimlere ve
yoldafllar›m›zad›r. Nitekim aç›¤› ve
yeralt›s›yla tüm örgüt birimlerimizde olumlu
bir atmosfer yaratt›. Çal›flma alanlar›n›n
politik faaliyet kapasitesinde önemli bir
büyüme yafland›. Fakat sadece politik
faaliyeti yayg›nlaflt›rmakla, örgütü
büyütmenin imkan› yoktur. Büyüme ve
güçlenme, bir yandan siyasal s›n›f çal›flmas›n›
yo¤unlaflt›r›rken; di¤er yandan da, buna
paralel olarak örgütsel omurgay›
sa¤lamlaflt›racak tarzda illegal komitelerin
say›s›n› artt›rmakla, dolay›s›yla bu
komitelerde görev ve sorumluluk alabilecek
kadrolar›n ço¤almas›yla baflar›labilir. Bu
aç›dan bak›ld›¤›nda parti örgütünün
güçlenmesinin güncel karfl›l›¤›, herfleyden
önce partinin çevresinde toplanan, özelikle de
aç›k alanda biriken güçlerin h›zl› bir tempoda
e¤itilmesi ve kadrolaflt›r›lmas›d›r.

Bu soruna ba¤l› olarak öncelikle
belirtmek gerekir ki, komünist partisinin
mücadelenin çok yönlü görevlerini üstlenecek
ve sorunlar›n› gö¤üsleyecek kadrolar›, ancak
partinin illegal örgütsel zemininde yetiflebilir.
Bunun pratikteki karfl›l›¤›, illegalite-legalite
iliflkisinin, illegal-legal çal›flma ba¤›nt›s›n›n
do¤ru okunmas› üzerinden verilebilir.

Maalesef genel olarak yaflanan tasfiyecilik
süreçleri, özellikle de son y›llarda geleneksel
sol grup ve ak›mlarda yaflananlar, genç
kuflaklarda çarp›k anlay›fllar›n oluflmas›na yol
açt›. Özellikle son 4-5 y›lda devrimci saflara
akan insanlar, önemli ölçüde tasfiyecilik ve
legalizmin genel atmosferinden bir flekilde
etkilenmektedirler. Bu kendisini illegalite
sorununa ve illegal örgütlenme anlay›fl ve
prati¤ine bir ilgisizlik ve yabanc›l›k olarak
gösteriyor. Bizim saflar›m›zda ise bu, illegal
örgütlenme anlay›fl›n› yerli yerine
oturtamamak; daha somut olarak, yer yer

illegaliteyi komplocu bir çal›flmayla ayn›
sanmak, ya da en iyi durumda gizlilikle bir
görmek biçiminde bir karfl›l›k buluyor.

Bu bak›mdan partimizin yaklafl›m›n› baz›
temel noktalar üzerinden yeniden
hat›rlatmakta yarar var. ‹llegalite gizlili¤e
indirgenemez, fakat gizlili¤i de temel bir
boyut olarak kapsar. Komünist partinin
illegalitesi, esasta onun düzen d›fl›l›¤›n› ifade
eder. Zira parti hem teorik-programatik
çerçevesiyle verili düzenin karfl›s›ndad›r, onun
siyasal ve hukuki çerçevesini aflar, hem de
hedeflerine ulaflmada kullanaca¤› yöntem ve
araçlarla düzen çerçevesine s›¤maz. Program›
bu düzeni temelden reddeder; onu y›kmay›,
yerine tam karfl›t› bir düzeni, sosyalizmi
geçirmeyi hedefler. Sömürü düzeninin ancak
devrimci fliddet yoluyla y›k›labilece¤ini
aç›klar. Bunun kendisi, düzenin denetimi
d›fl›nda bir savafl örgütlenmesini ve siyasal
faaliyeti zorunlu k›lar. ‹htilalci bir komünist
örgütlenmenin zemini de ancak proletaryaya
s›n›f karakteri veren üretim alanlar›,
fabrikalar olabilir. Bu aç›dan leninist parti
modelinin temel unsuru, fabrika hücrelerine
dayal› illegal örgütlenmedir. Parti böyle bir
örgütlenme üzerinden kitlelere yönelik aç›k
bir faaliyet yürütür. Faaliyetinde yasal ve
yasad›fl› biçim ve yöntemleri içiçe kullan›r.
Gizlilik teknik anlam›yla örgütsel omurgan›n,
iliflkilerin, iflleyiflin bilinmemesini, denetim
d›fl› olmas›n› ifade eder. Bunlar partinin
illegal örgütlenmesinin neden stratejik ve
ilkesel önemde oldu¤unu da aç›klamaktad›r.

Öte yandan partinin illegal örgütsel
temele sahip olmas›, onun legaliteyi
kullanmas›n› d›fllamaz, tersine özellikle
gerektirir. Partimiz konuya iliflkin
de¤erlerdirmelerinde, legalitenin çok yönlü ve
etkin bir kullan›m›na dayanmayan, ondan en
iyi biçimde yararlanamayan bir illegal
örgütlenmenin baflar›s›z kalaca¤›n›n, en iyi
durumda k›s›r komplocu bir yap› olmaktan
öteye gidemeyece¤inin alt›n› çizmektedir.
‹llegalite ilkesel önemdedir ve stratejik
çerçeve belirleyicidir, fakat onu legalitesiz
düflünmek de olanaks›zd›r. Partinin stratejik
hedeflerine ulaflabilmek için baflvurdu¤u
taktik-politikalar›n hayat bulmas›, genifl
proleter ve emekçi kitleleri devrime kanalize
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edilebilmesi vb. için legal yol, yöntem ve
araçlardan devrimci bir tarzda yararlanmas›
flartt›r. Bu çerçevede, legalitenin kullan›lmas›
büyük bir taktik önem tafl›r. Do¤al olarak
taktik olan, stratejik ve ilkesel olana tabi
olmal›d›r. Yani legalitenin kullan›lmas› hiçbir
flekilde kendi bafl›na bir sorun olarak ele
al›namaz, hele hele “yasalara uygunluk”
çerçevesiyle hiçbir biçimde kar›flt›r›lamaz. O
yüzdendir ki komünist partinin legal
olanaklar› kullanmas›, legalitenin istismar›
olarak tan›mlanmaktad›r. Legalitenin devrimci
istismar›, gerek legal, gerekse illegal araç ve
örgütlenmelerin faaliyeti yasalara göre de¤il,
meflruluk ölçütüne ve mücadelenin gücüne
göre yürütmeleridir. Bu proletaryan›n s›n›f
mücadelesinin tarihi hakl›l›¤›na dayal› bir
meflruluk ve bu mücadelenin gücüne s›k›
s›k›ya ba¤l› bir etkin kullan›md›r.

Parti örgütünün güçlendirilmesi, bu
esaslara ba¤l› bir örgütsel ve siyasal faaliyet
üzerinden baflar›labilir. Ne var ki, bu kadar›
iflin sadece ideolojik-politik çerçevesini
oluflturuyor. Bu çerçeveyi yarat›c› biçimde
hayata geçirmek, illegal ve legal çal›flmay›
pratik olarak organik bir bütünlük içinde
yürütmeyi gerektiriyor. Merkezi araç ve
iflleyifl bak›m›ndan legal çal›flmayla illegalin
ba¤›n› asgari ölçüde kurabiliyoruz. Somut
hedefler ve politik yönelimler bak›m›ndan iki
alandan yürütülen faaliyet aras›nda
paralellikler sa¤lanabiliyor. Fakat örgütsel
bak›mdan iki alan aras›nda güçlü bir ba¤lant›
yaratabilmifl de¤iliz. Bir baflka deyimle, aç›k
alan çal›flmas›n› - elbette yay›nlar› de¤il,
legal yöntem ve örgütlenmelerin kullan›ld›¤›
toplam siyasal çal›flmay› kastediyoruz- illegal
örgütün bir örtüsü, örgütü çevreleyen
halkalardan oluflmufl bir a¤ haline getirebilmifl
de¤iliz. Bu, iki alandan faaliyet yürüttü¤ümüz
yerellerde kendisini çok daha belirgin
biçimde hissettiriyor.

Sorunun çözümü yönünde

 ilk ad›mlar

Bunun sak›ncalar› ya da kadrolaflma
plan›nda yaratt›¤› zorluklar iki yönlü
afl›labilir.

Bunlardan ilki, partinin aç›k alanda

biriken güçlerini sistemli ve merkezi bir
tarzda e¤itmesidir. Özellikle illegal
örgütlenme düflüncesi ve illegalite-legalite
iliflkisi bahsinde geçen ilkeler temelinde
sürekli bir e¤itim, örgütsel kimli¤in
geliflmesinin, pekiflmesinin bafll›ca kofluludur.
Kald› ki böylesi bir e¤itim, legaliyle
illegaliyle tüm birimlerimiz ve yoldafllar›m›z
için her zaman yads›namaz bir önem
tafl›maktad›r. Partinin konuyla ilgili çizgisi,
örgüt konferanslar›, Kongre belgeleri,
MYO’nun çeflitli say›lar› ve teorik dergide
bütün yönleriyle ifllenmifltir. Her bir partili
için bu birikimi özümsemek ve onu tarihsel
deneyimlerle pekifltirmek sorumlulu¤u gelinen
yerde çok daha yak›c› bir hal alm›flt›r.

‹kincisi ise, yerel çal›flmada organik
iliflkinin kurulmas›d›r. Partimizin bu konuda
öteden beri varolan yöntemsel bak›fl›na
ra¤men, pratikte aflmakta zorland›¤›m›z bir
mevzudur bu. Kadrolaflmada yaflad›¤›m›z
sorun da güncel planda gelip bu soruna
dayanmaktad›r. Zira yukar›da da vurguland›¤›
üzere, illegal ihtilalci bir parti gerçek
kadrolaflmay›, ancak illegal ihtilalci örgütsel
zeminde ve bu temele ba¤l› yürütülecek
bütünlüklü bir siyasal s›n›f faaliyeti içinde
sa¤layabilir. Bu aç›dan yerellerde aç›k alan
faaliyetini ve birimlerini yerel parti
örgütlerinin organik bir parças› haline
getirmek durumunday›z. Bunu, yerellerde
yürütülen bütün bir faaliyetimizin, partinin
illegal örgütlenmesinin ve faaliyetinin “d›fl
çeperi” haline getirilmesi olarak da ifade
edebiliriz.

S›n›f ve fabrika zeminine dayal› çal›flma,
bu alandaki pratik zorlanmalar› aflmam›z›n
olanaklar›n› fazlas›yla tafl›yor. Bu olanaklar›n
görülüp sa¤l›kl› bir flekilde
de¤erlendirilebilmesi, birincisi her bir
partilide perspektif plan›nda güçlü bir bilinç
oluflturulmas›yla; ikincisi de, merkezi bir
plan dahilinde belli somut ad›mlar›n
at›lmas›yla mümkündür. Olanaklar› gere¤ince
de¤erlendirdi¤imiz oranda, illegal ihtilalci
zeminde bir örgütsel güçlenme ihtiyac›n›
karfl›lamakla kalmayacak, siyasal s›n›f
çal›flmas›n› da çok yönlü olarak, dolay›s›yla
daha güçlü yürütecek, böylece s›n›f içinde
kökleflmeyi de baflarabilece¤iz.
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Deneyimler ›fl›¤›nda fabrika
çal›flmas› üzerine

S›n›f çal›flmas› alan›nda bir s›çramay›
baflarmak istiyoruz. ‹flçi s›n›f› hareketiyle
devrimci temellerde birleflmek, s›n›f› devrime
ve parti önderli¤ine kazanmak iddias› ile
hareket ediyoruz. Bu iddiam›z›n kayna¤› ve
dayana¤›, partimizin teorik ve programatik
temeli ile buna uygun olarak gelifltirdi¤imiz
politik-örgütsel çizgimizdir. Ancak s›n›f
hareketiyle devrimci birleflmeyi
gerçeklefltirebilmek için bunlar olmazsa olmaz
önkoflullar olsa bile, kendi bafl›na yeterli
de¤ildirler. Aslolan, parti politikalar›m›z› s›n›f
içinde yürütece¤imiz gündelik çal›flma ile ete-
kemi¤e büründürmektir. Bunu olanakl› k›lacak
politik ve örgütsel faaliyeti örmek ve bunun
üzerinden, politik bir kuvvet olarak s›n›f
içinde kökleflmektir.

Fabrika çal›flmas›n›n çok yönlü

 stratejik önemi

‹flçi s›n›f›yla devrimci temeller üzerinde
tarihi birleflmenin maddi zemini fabrikalard›r.
Politik mücadele sahnesinde s›n›f› temsil
edecek bir güce ve düzeye yükselmek,
temelde fabrikalarda kökleflmekten geçiyor.
Öte yandan, örgütsel planda da iflçi s›n›f›
taban›na oturmadan, esas› yönünden iflçi
s›n›f›n›n devrimci ö¤elerine, onlardan oluflan
fabrika hücrelerine dayanan bir parti örgütü
yaratmadan gerçek bir s›n›f partisi
olunamayaca¤›n›, yine partimizin konuya
iliflkin temel de¤erlendirmelerinden biliyoruz.
Temel çal›flma alan› olarak fabrikalar›
almam›z›n gerisinde ayn› zamanda bu var.

S›n›f hareketinin bugünkü zay›fl›¤› ve
içinden geçmekte oldu¤umuz dönemin
durgunlu¤u göz önüne al›nd›¤›nda,
baflarmam›z gereken görevlerin güçlü¤ü
kuflkusuz daha da artmaktad›r. Fakat yine de
bu alanda yakalad›¤›m›z bir düzey var.
Y›llar›n çal›flmas›n›n ürünü olarak sahip
oldu¤umuz birikim ve deneyim, partinin
s›n›fla devrimci birli¤ini örmek ve ilerletmek

çabas›nda bize birçok avantajlar sunmaktad›r.
‹flçi s›n›f› hareketinin önderlik ihtiyac›na
cevap verebilecek tek gerçek partinin
militanlar› olarak, planl› ve hedefli bir s›n›f
çal›flmas›n› oturtmada üzerimize düflenleri
gere¤ince yerine getirmek bugün bizim için
en öncelikli görevdir.

Öne ç›kan tüm politik gündemleri bu
temelde ele almal›, çal›flmam›z›n esas›n› s›n›f
eksenli olarak sürdürmeliyiz. Bu sorumluluk ve
bilinçle hareket etmeli, tempolu bir biçimde
fabrika eksenli s›n›f çal›flmas›na yüklenmeliyiz.
Bu çerçevede konumland›¤›m›z fabrikalarda,
amaca uygun plan ve hedeflerle hareket etmek
durumunday›z. Bu politik aç›kl›k ve netlikle
birlikte sab›rl›, soluklu, kesintisiz bir faaliyeti
oturtmay› gerektiriyor. Böyle bir çal›flmay›
oturtabildi¤imiz ölçüde, iflçileri kazanmak ve
eme¤imizin karfl›l›¤›n› almak zor olmayacakt›r.

Fabrika çal›flmas›, s›n›f eksenli kitle
çal›flmas› alan›nda muazzam olanaklar
sunmaktad›r bize. Ciddi ve kesintisiz bir
fabrika çal›flmas› gerçek, etkili ve kal›c› bir
kitleselleflmenin en verimli, güvenilir ve
kal›c› yoludur. Bu çal›flma oturmufl-
planlanm›fl istikrarl› bir çizgide yürüyorsa
e¤er, etkisini toplumsal yaflam›n her alan›nda
güçlü bir flekilde hissettirecektir.

Bugünü s›n›f çal›flmas› alan›nda belli bir
zorlanma yaflad›¤›m›z bir gerçekliktir. Fakat
zamanla mesafe alabilmemizin yolu da, bu
zorlanmay› tüm güçlüklere gö¤üs gererek
aflmaktan geçiyor. Çal›flmam›z›n canl›l›¤›
içerisinde karfl›laflt›¤›m›z sorunlar› bilince
ç›kararak somut duruma göre plan yapmak,
önümüze somut dönemsel hedefler koymak,
mesafe alman›n bir baflka temel gere¤idir.

Fabrikay› iyi tan›mal›, dikkatle

gözlemlemeliyiz

Planl› ve hedefli bir çal›flman›n baflar›s›
için öncelikle fabrikam›z› çok iyi tan›mal›,
kendine özgü sorunlar›na her yönüyle hakim
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olmal›y›z. Ad›mlar›m›z› emin ve sa¤lam
atabilmek için faaliyet yürütmenin
koflullar›n›, güçlerimizi, güçlüklerimizi çok
iyi bilmemiz gerekir. Hangi sorunlar yak›c›,
hangi sorunlar üzerinden müdahalede
bulunabiliriz, öne ç›karaca¤›m›z birlefltirici
talepler neler olmal›d›r gibi sorular›n
yan›tlar› alan›nda önden donan›ml› olmal›y›z.
Bu sorulara tek tek yan›t verebiliyorsak e¤er,
bu durumda faaliyetimizi somut sorunlar
üzerinden yürütebiliriz.

Somut sorunlardan yola ç›karak somut
çal›flmay› örmek için iyi bir gözlemci olmak
flartt›r. Fabrikan›n bölgede tafl›d›¤› önemi,
sektördeki yerini, geliflmiflli¤ini, ülke
ekonomisine katk›s›n›, çevre fabrikalarla
ba¤lant›s›n›, geçmiflinden bugüne kadar
uygulanan çal›flma yöntemlerini, fabrika
bünyesinde geçmiflten bugüne geliflen
olaylar›, tüm bunlar› en ince ayr›nt›s›na
kadar ö¤renmek durumunday›z. Bu, fabrikaya
her yönüyle hakim olmam›z› sa¤layacakt›r.

Bunun yan›nda patronun kimli¤ini ve
flirketin durumun bilmek de önemlidir.
Kiflilik yap›s›ndan iliflkide oldu¤u kurulufllara
kadar her yönüyle patronu tan›mak, hem
hareket tarz›m›z› kolaylaflt›racak ve hem de
onu çal›flma içinde teflhir etmemizde bize ek
avantajlar sa¤layacakt›r. Patron kimdir
sorusuna verece¤imiz her somut ve çarp›c›
yan›t, onun flahs›nda sömürücü kapitalist
sistemin, bu sistemdeki a¤›r çal›flma ve
yaflam koflullar›n›n iflçiler önünde teflhiri
olacakt›r. ‹flçilerin soyut alg›lamadaki
zay›fl›klar› düflünüldü¤ünde bu san›ld›¤›ndan
da önemlidir. Patronun iflçilere karfl› ald›¤›
somut her tutumu, fabrikada ve günlük
yaflamdaki her bir ad›m›, her bir sözü an›nda
somut teflhirin konusu olabilmelidir. Bu ise
ancak patron iyi tan›nd›¤› ve
gözlemlenebildi¤i ölçüde olanakl›d›r.

Patron, iflçilerin karfl›s›na de¤iflik maske
ve s›fatla ç›karak, kendisine gelebilecek
tepkileri önceden bast›rmay›
amaçlayabilmektedir. Kimi zaman “babacan”,
“iflçi dostu”, “vicdanl›” gibi görüntülerle,
kimi zaman da “dinli-imanl›” ya da
“demokrat” gibi s›fatlarla, iflçiye
yak›nlaflmaya çal›flabilmektedir. Bu gibi
durumlarda patronun gerçek kimli¤i, hangi
s›n›ftan oldu¤u, kime hizmet etti¤i, iflçileri
daha çok sömürmek ve daha a¤›r çal›flma

koflullar›na mahkum etmek için neler yapt›¤›,
anlafl›l›r ve somut bir dille iflçilere
gösterilebilmelidir. Bu san›ld›¤› kadar zor
de¤ildir. Örne¤in ayn› patron iflçilere a¤›r ve
kötü çal›flma koflullar›n› dayat›rken
babacanl›¤›n›, iflçi dostlu¤unu tümüyle
unutuvermektedir. Söz ile gerçek davran›fl
aras›ndaki bu uçurumu gösterebilmeli, bunu
her f›rsatta iflçilere anlatabilmeliyiz.

Somut sorunlar üzerinden

politik faaliyeti örmek

Fabrikada son derece a¤›r ve kötü
çal›flma koflullar›na karfl› mücadele yak›c›
sorunlar üzerinden yürütülmelidir. Genel
anlamda iflçilerin karfl›laflt›klar› sorunlar ortak
ya da benzer olmakla birlikte, her bir
fabrikan›n kendi özgünlü¤ü içerisinde baz›
sorunlar daha fazla hissedilir. Kimi
fabrikalarda ücretlerin düflüklü¤ü, kimi
fabrikalarda mesailerin fazlal›¤› ya da
yemeklerin kötülü¤ü öne ç›kabilir.

Bu anlamda biz her somut durumda,
fabrikadaki can al›c› sorunu iyi bilmeli ve bu
sorun üzerinden iflçileri mücadele
çekebilmeliyiz. Çok genel ve soyut düzeyde
bir çal›flma bafllat›rsak bu karfl›l›¤›n› bulmaz.
Somut sorunlar üzerinden fabrika komitesi
kurmak, iflçileri bu sorunlardan hareketle
mücadeleye ve örgütlenmeye çekmek için
öncelikli olan, sorunlara çok iyi hakim olmak
gerekti¤idir. Örne¤in sendikalaflma çal›flmas›
yürütülen bir fabrikada kurulan fabrika
komitesi vurguyu örgütsüzlü¤e ba¤lamak
zorundad›r. Sorunlar›n kayna¤›n›n
örgütsüzlükten geldi¤ini iflçilere anlatmal›,
birlik olmak gerekti¤i bilincini her iflçiye
verebilmelidir. ‹flçiler, “Evet hakl›s›n›z, ancak
birlik yok ki, ben kimseye güvenmiyorum”
diyorlarsa, burada çubu¤u birlik olmaya ve
birbirimize güvenmeye bükmeliyiz. Bu
durumda önplana ç›karaca¤›m›z nokta ilk
etapta birlik olma olabilmelidir.

Güvensizliklerini ve kayg›lar›n›
yenmelerini sa¤lamal›y›z. Bireysel tepkiler ve
yak›nmalar örgütlü birliktelikle ve birbirine
güvenle afl›labilir ancak.

‹flçilerle sosyal yaflam birli¤i

Fabrikay› iyi tan›man›n, sorunlara hakim
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olman›n yan›nda iflçileri de iyi tan›mak
gerekir. ‹flçilerle fabrika içinde yan yana
çal›flmak yetmemektedir. Onlar›n sosyal yaflam
alanlar› içerisine girmek, onlarla sosyal yaflam
ba¤› kurmak da oldukça önemlidir. Nas›l
yafl›yorlar? Kültürleri, al›flkanl›klar›, de¤erleri
ne? Somut geliflmeler karfl›s›nda ne
düflünüyorlar, nas›l tepki veriyorlar? Aile
yap›lar›, çevreleri, manevi dünyalar›, bilinçleri
nas›l? Devlete, sendikaya, partilere karfl›
düflünceleri ne?

Tüm bu sorular›n yan›tlar›na sahip
olabilmeli, bu temelde hemen her bir iflçiyi
iyi tan›mal›y›z. Bu iyi bir gözlemci olman›n
yan›nda sosyal yönümüzün de kuvvetli
olmas›n› gerektirir. Kendi dar kabu¤umuzu
aflmal› ve iflçilerle içiçe bir sosyal yaflamda
buluflup bütünleflebilmeliyiz. Onlar› her koldan
kuflatmay› ve kazanmay› hedefliyorsak e¤er,
yaln›zca fabrika içinde sürdürülen dar iliflki
tarz›n› aflmal›y›z. Onlar›n günlük yaflamlar›na
girmeli, aram›zdaki ba¤› sürekli k›lman›n yol
ve yöntemlerini ustal›kla yaratmal›y›z.

Günde 9-10 saat, bazen 13-14 saat onlarla
çal›flt›¤›m›z halde günlerce yüzünü
göremedi¤imiz iflçiler olabiliyor. Patronlar böl-
parçala-yönet takti¤i ile iflçilerin diyalog
kurmas›n› engellemek için her türlü yönteme
bafl vurduklar› içindir ki iflçilerle kaynaflmak,
görüflmek, tart›flmak fabrika içinde ço¤u kere
pek mümkün olmayabiliyor. Öyle bir tarz
izliyorlar ki, yemek saatleri bile farkl› farkl›
olabiliyor. Vardiya sistemi ile, yöresel,
mezhepsel, etnik farkl›l›klar ile birli¤in ve
örgütlenmenin önüne geçiyorlar. Çal›flma
esnas›nda hissettirilen psikolojik bask›, tehdit,
yasaklar zinciri gibi yöntemler de buna
eklenince, iflçilerin birbirinden yal›t›larak
diyaloga girmesinin engellenmesi hiç de zor
olmuyor.

Bunun için de iflçilerle fabrika d›fl›nda
diyaloga girmek, gerek oturduklar› mekanlarda
gerekse semtlerinde onlarla kaynaflmay›
sa¤lamak çok önemlidir. Onlarla birlikte
geçirilen her an› yarat›l›c›l›kla kullanmal›,
zaman›n her dakikas›n› onlar› mücadele
çekmek noktas›nda tart›flmalarla geçirmeliyiz.
Fabrika içinde yemek ve dinlenme
paydoslar›n› iyi de¤erlendirmeli, servis
beklerken, servisle giderken sorunlar üzerine
ya da ülke gündemi üzerine tart›flmalara
girebilmeli, onlar›n düflüncelerini

alabilmeliyiz. Örme¤in birlik ve dayan›flmay›
pekifltirmek, kaynaflmay› sa¤lamak için
dü¤ün, cenaze, hastal›k, piknik vb. olaylar›
iyi de¤erlendirebilmeliyiz. Ac›lar› ve
mutluluklar› paylaflmak hem dostluk
iliflkilerini pekifltirecek, hem de örgütlü
çal›flmaya ve birlik olmaya katk› sunacakt›r.

Sosyal kiflili¤in önemi

‹flçilerin günlük yaflam›n›n içerisinde
erimek çok yönlü bir sosyal kiflili¤e sahip
olmay› gerektiriyor. Çal›flma tarz›m›z›
iflçilerle sürekli iliflki kuracak flekilde
planlamal›y›z. Fabrikam›zdaki iliflkiyi
mümkün mertebe fabrika d›fl›na tafl›mal›y›z.

Onlar›n dünyas›na girdi¤imiz zaman
kaynaflmay› daha rahat sa¤l›yor ve en
önemlisi, onlar›n fabrika d›fl›nda yaflad›¤›
sorunlar› da do¤rudan gözlemleyebiliyoruz.
Üretim içerisinde bu sorunlar› onlarla birlikte
do¤rudan biz de yafl›yoruz. Üretim alan›
d›fl›nda da onlar›n sorunlar›n›n paylafl›mc›s›
olmak, onlarla içiçe yaflamak, iç dünyalar›n›
anlamak çok önemlidir. Onlar›n yaflad›klar›
ortamdan kendimizi soyutlamamak için ev
ziyaretlerine gitmeli, birlikte kültürel-sanatsal
faaliyetlere kat›lmal›y›z. Bunun üzerinden
ideolojik-politik duruflumuzla onlar› kuflatarak
dönüfltürmeli, kazanmal›y›z.

Kurulacak iliflki tarz›nda önemli olan bir
nokta da kiflili¤imiz ve davran›fllar›m›zla
onlara örnek olmakt›r. Samimiyetle ve
özgüvenle hareket etti¤imizde iflçiler için
çekim merkezi olabiliyoruz. S›cakl›¤›m›z› ve
samimiyetimizi hissettirdi¤imizde bize
sorunlar›n› anlatmakta tereddüt etmiyorlar.
Aile sorunlar›n›, iç dünyalar›n› rahatl›kla bize
açabiliyorlar. ‹lk temasta bir pozitif etki
yaratabiliyorsak, kiflili¤imiz onlara güven
veriyor demektir.

‹flyerinde güvenilir, aranan sevilen örnek
bir kiflilik olmakt›r, bizim için önemli olan.
Gerisi iliflkileri dönüfltürme ve e¤itmedeki
yetene¤imize, kapasitemize, ustal›¤›m›za
ba¤l›d›r. Olaylara veya sorunlara karfl› net
tutum ald›¤›m›zda, bunun bir devrimci kiflilik
ve kimli¤in yans›mas› oldu¤u hissettirmek
zorunday›z onlara. Özellikle devrimcilere
karfl› oluflan önyarg› ve düzenin bilinçleri
buland›ran propagandas›, bizim daha hassas
ve titiz davranmam›z› zorunlu k›l›yor.

24  EK‹M  Sayı: 232



Politik faaliyet üzerinden

 iflçileri e¤itmek

Somut sorunlar üzerinden iliflki
kurdu¤umuz iflçilerin e¤itimi, dönüfltürülmesi
politik çal›flmam›z›n esas›n› oluflturmaktad›r.
‹flçilerle kurdu¤umuz her türlü iliflki onlar›
politikalar›m›z etraf›nda çeper yapma ya da
kadro haline getirme amac›na hizmet
etmelidir. Temel amac›m›z fabrikan›n somut
sorunlar› üzerinden çal›flmaya çekti¤imiz
iflçilerden zamanla bir fabrika hücresi kurmak
ve iliflkileri tan›ml› hale getirmektir. ‹leri
ç›kan iflçilerin ideolojik-teorik olarak
bilinçlenmelerini sa¤lamak için yay›nlar›m›z›
etkin bir flekilde kullanabilmeliyiz.

Bunun d›fl›nda etraf›m›zdaki en genifl iflçi
arkadafllar› esnek araçlar kullanarak bir araya
getirmeli ve somut sorunlar üzerinden
yürütülen bir çal›flmada onlar› e¤itmeliyiz.
Her bir iflçiyi verebilece¤i katk›lar,
sunabilece¤i olanaklar üzerinden
de¤erlendirebilmeliyiz. “Bundan bir fley
olmaz” mant›¤›n› mahkum etmenin yolu,
iflçilerin görev ve sorumluluk almalar›n›
sa¤lamaktan geçiyor. Söz konusu olan bir
sendikalaflma çal›flmas›ysa e¤er, çevremizde
bulunan güvendi¤imiz iflçilere küçük görev
ve sorumluluklar vererek onlar› ifle sevk
etmemiz ve bu çal›flma içerisinde e¤itmemiz
gerekiyor. ‹nsanlar› bir ifle koflturman›n en
iyi yolu onlar›n da bir fley vermelerini
sa¤lamakt›r.

Somut bir faaliyet üzerinden iflçileri
e¤itmekte aceleci davranmamak, ancak bir o
kadar da süreyi uzatmamak gerekir. Örne¤in
sorunlar› konuflup tart›fl›yoruz, çözüm
noktas›nda bir ortakl›k yakal›yoruz. Tam da
bu noktada, iflçileri somut çal›flma üzerinden
bir çal›flma grubuna dahil etmek refleksini
gösterebilmeliyiz. Bu sendikalaflma çal›flmas›
yürütülen bir fabrikada fabrika komitesi
olabilir, e¤itim grubu olabilir, hatta bir fliir
grubu bile olabilir. Temel hedef zamanla
hücre-birim kurmakt›r elbette. Biz
iliflkilerimize bu amaçla bakar›z. Ancak
bunun altyap›s›n› haz›rlamak uzun soluklu ve
yo¤unlaflmay› gerektiren bir çal›flma oldu¤u
için bu konuda aceleci davranmamal›y›z.
Dostluk-arkadafll›k iliflkilerinin zaman
geçirilmeden politik düzeye ç›kar›lmas›,
bunun kendili¤indenli¤e b›rak›lmamas›

gerekir. Buna iliflkin olarak önümüze hedef
koymam›z önemlidir.

Sendikalaflma çal›flmas› s›ras›nda
örgütlemeye çal›flt›¤›m›z iliflkilerin bilinçlerini
dar ekonomik taleplerle s›n›rland›rma
hatas›na düflmemeliyiz. ‹liflkileri
politiklefltirmek ve politik faaliyete
kazanmakt›r as›l amaç. Bu anlamda
çevremizdeki somut iliflkilere yaklafl›rken
ilerisini düflünebilmeliyiz. Do¤al arkadafll›k-
dostluk iliflkimiz çok iyidir, ancak bu
yetmiyordur. Bunun ötesine geçmek için her
iflçi üzerine gerekirse haftalarca aylarca
yo¤unlaflarak onlar› politik olarak e¤itmeliyiz.
Bire bir ya da grup olarak e¤itmek ve
çal›flma üzerinden dönüfltürerek kazanmak
fabrikan›n canl› atmosferi içerisinde olanaklar
sunuyorsa da bu yetmemektedir. D›flar›dan
mutlaka temas noktalar› yakalayarak düzenli
görüflmeler yapabilmeli, belirlenmifl konular
üzerine tart›flmalar düzenleyebilmeliyiz.
Düzenli olarak yay›nlar›m›z› takip ettirmeli
ve bunun üzerinden bilinçlerini açabilmeliyiz.

Fabrikan›n somut yak›c› sorunlar›
üzerinden iflçileri e¤itmek, bilinçlerini açmak
kendi taleplerimiz ekseninde yürütülen bir
politik çal›flmayla birlefltiriliyorsa e¤er
karfl›l›¤›n› da bulabiliyor. Her somut soruna
karfl› somut taleple/taleplerle iflçileri
örgütlenmeye çekebilir, harekete geçirebiliriz.
Kendi bafl›na soyut bir propaganda-ajitasyon
ço¤u durumda bir karfl›l›k bulmuyor.

Ço¤u zaman iflçiler politik bilinç olarak
geri ve zay›f olarak tan›mlan›yorlar ve
bundan, bunlarla bir fley olmaz sonucu
ç›kar›l›yor. Oysa tam da bu ayn› iflçiler
kendi can damarlar›na bas›ld›¤›nda
beklenmedik bir patlama yafl›yorlar. Sorunlara
karfl› bireysel tepki ya da öfke ortaya
koyarak bir aray›fl içerisine girebiliyorlar.
Burada öncünün rolü çok önemlidir.
Sorunlardan hareketle güçlü bir taban
çal›flmas› yaparak, bireysel tepki ve
öfkelerini örgütlü karfl› koyufla çevirmektir
buradaki görev. Yerinde ve zaman›nda
müdahale ile iflçileri birim ya da komitelerde
örgütlü mücadeleye çekmektir.

Her bir yak›c› sorun, ustal›kla
ifllendi¤inde, iflçileri harekete çekmede ve
örgütlülü¤ü sa¤lamada bir araç olabiliyor.
Örne¤in bir fabrikada fazla mesailer üzerine
iflçilerle tart›fl›rken, iflçiler fazla mesailere
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ücretlerin azl›¤›ndan
dolay› karfl› ç›km›yor,
tersine yarar› olaca¤›n›
söylüyorlar. Bir süre
sonra iflçiler haftalarca
üstüste zorunlu mesailere
b›rak›l›yor. ‹flte o zaman
ayn› iflçiler, fazla
mesailerin yaratt›¤› a¤›r
psikolojik ve fizyolojik
tahribat›n da etkisiyle,
mesailere karfl› ç›kmaya
bafll›yorlar. Fazla mesailer
üzerine önden yap›lan
propaganda, bu sorun
somutta yafland›¤›nda bir
anda etkisini hissettiriyor
ve karfl› koyufl fleklinde
iflçileri harekete
geçirebiliyor.

Yak›c› sorunlar ve
somut geliflmeler
üzerinden teflhir ve
ajitasyonun güçlü
k›l›nmas›, taleplerimizle
formüle edilen politik
çal›flmayla
bütünlefltirilmesi çok da
zor de¤ildir. A¤›r ve kötü
çal›flma koflullar›,
fabrikan›n canl› atmosferi,
bunun olana¤›n› fazlas›yla
sunuyor. Önemli olan; biz
partili öncü iflçilerin
politik bir aç›kl›k ve
netlikle, deneyimlere de
dayanan bir kavray›fl
zenginli¤i ile donan›ml›
ve yeterli hale gelmesidir.
Çal›flmaya iliflkin her
türden deneyimlerimizin
toparlanmas› ve
yay›nlar›m›z arac›l›¤›yla
tüm partiye sunulmas›d›r.
O zaman çok fleyin daha
da kolaylaflaca¤›n›, s›n›f
içinde parti çal›flmas›n›n
yeni bir güç ve canl›l›k
kazanaca¤›n› hep birlikte
görebilece¤iz.

Organ çal›flmas› üzerine
Bir parti organ› kendini her yönden donatmak ve çal›flmay›

örgütlemekle yükümlüdür. Görevlerdeki aksakl›klar parti
çal›flmas›n›n zay›flamas›na neden olacakt›r.

Bir bölge çal›flmas›nda mesafe al›nam›yorsa, organ hangi
konularda yetersiz ve zaafl› davrand›¤› sorununu ortaya
koyabilmeli ve bunun üzerine kararl›l›kla gidebilmelidir. Sorun
nereden kaynaklan›yor? ‹deolojik-teorik zay›fl›ktan m›, s›n›f
çal›flmas›n› yeterince kavrayamamaktan m›, deneyimsizlikten
mi, iflçi hareketinin durgunlu¤una tak›l›p kalmaktan m›? Sorun
bir ya da birkaç nedenden kaynakl› olabilir. Önemli olan,
bizim bu durumu bilince ç›kar›p yetersizliklerimiz üzerine kafa
yormam›z ve aflmak için çaba harcamam›zd›r.

Bir alandaki yetersizlik tek tek organ üyelerinin oldu¤u
kadar, organ›n toplam yetersizli¤idir. Organ›n çal›flmas›nda
sorunlar zaman›nda ortaya ç›kar›l›p çözülmemiflse, her ertelenen
sorun bir baflka sorunun do¤mas›na ve sorunlar yuma¤›n›n
gittikçe büyümesine neden olacakt›r. Organ çal›flmas›n›n yeterli
düzeye ulaflabilmesi için, organ üyeleri elefltiriye aç›k olmal›,
kendi yetersizli¤ini ortaya koyabilmeli, yoldafllar toplulu¤u
içinde çözüme kavuflturulmal›d›r.

Organ üyeleri fabrika içi çal›flmalar›nda ve gelifltirilecek
iliflkilerde yarat›c› ve inisiyatifli olabilmelidirler. E¤er fabrika
çal›flmas› yürütüyorsak, iflçilerle iliflki kurufl tarz›m›z ve
yaklafl›m›m›z önemlidir. Burada ne aceleci davranmal›, ama ne
de ifli gere¤inden fazla bir süreye yaymal›y›z. Zaman›nda ve
yerinde müdahale yapamasak, iflçilere ne bir parti yay›n›n›
verebiliriz, ne fabrika d›fl›ndaki bir sosyal etkinli¤e
tafl›yabiliriz, ne de iflçi toplant›lar›na katabiliriz. Fabrikada
iflçilerin bize güven duymas›n› sa¤layabilmeliyiz. Güven
üzerinden flekillenen iliflkilere sahipsek, gerekli araçlar› devreye
soktu¤umuzda iflçiler politik müdahalemize cevap vereceklerdir.
Fabrika içinde at›l kal›yorsak, iliflki kurufl tarz›m›zda bir
yanl›fll›k var demektir. Herhangi bir etkinli¤e ça¤›rd›¤›m›zda
bir iflçiyi bile götüremiyorsak, dönüp kendimizi sorgulamal›y›z.

Organ kendi e¤itimi için kollektif e¤itim çal›flmalar›
düzenliyor ve bu konu üzerinde yeterince duruyor mu? Yoksa
her organ üyesi bireysel inisiyatifi do¤rultusunda m› e¤itimini
gerçeklefltirmeye çabal›yor? Bireysel okumak elbette önemlidir
ve bu her parti üyesinin görevidir. Ancak bu, organ olarak
e¤itimin önemini ortadan kald›rm›yor. Organ üyelerinin teorik
gelifliminin eflitsiz oldu¤u düflünüldü¤ünde, özellikle parti
saflar›nda yeni kat›lm›fl genç devrimci yoldafllarla birlikte
okuyup tart›flmaya önem verilmelidir.

Parti faaliyetinin baflar›s›n›n organ çal›flmas›n›
güçlendirilmesinden geçti¤i bilinciyle hareket etmeli, bu soruna
gereken önemi vermeliyiz.

A. Umut
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Bir sendikalaflma çal›flmas›
deneyimi

Her bir fabrikada iflçiler mutlaka
patronlara ve çal›flma koflullar›na karfl› tepki
duyuyorlar. En kötü durumda bile yaflad›klar›
sefalete ve a¤›r çal›flma koflullar›na belli bir
öfke biriktiriyorlar. Kuflkusuz bu tepki ve
öfke bugünkü koflullarda daha çok bireysel
ve kendili¤inden bir düzeyde kal›yor.
‹flçilerin tepkisiz ve duyars›z oldu¤u üzerine
yap›lan tespitler gerçe¤i yans›tm›yor. Bu
koflullarda yaflayan iflçilere müdahalenin
zay›fl›¤› onlar›n mücadelenin uza¤›nda
kalmalar›n›n temel nedenlerinden biridir.
Biliyoruz ki çok özel durumlar ve dönemler
d›fl›nda s›n›f›n tepkisi kendili¤inden bilinçli
ve örgütlü bir hareket olarak ortaya ç›kmaz.
Devrimci müdahale ve öncülük, do¤ru taktik
tutum tam da bunun için bir zorunluluktur.
Bunlar soyut do¤rular de¤il, pratikte her gün
yaflad›¤›m›z gerçeklerdir.

Çal›flt›¤›m fabrikada da benzer bir
tabloyla karfl› karfl›yayd›m. Çal›flma koflullar›
a¤›rd›. ‹flçiler patrona karfl› tepki ve
öfkelerini s›k s›k dile getiriyorlard›. Tabii bu
yak›nman›n ötesine de geçemiyordu. ‹flçilerin
birbirlerine karfl› güvensiz olmalar› birleflip
örgütlenmelerinin önünde engel oluyordu. Bir
parça politik olanlar ise iflçilerin gerili¤ini
öne ç›kar›p “bunlardan bir fley olmaz”
yaklafl›m›n›n arkas›na s›¤›n›yorlard›. Asl›nda
bu yolla kendilerine güvensizliklerini ifade
etmifl oluyorlard›. Çünkü koflullar›
de¤ifltirmek, iflçileri örgütlemek, bunun için
kendi üstlerine düfleni yapmak gibi gerçek
bir düflünce ve pratikleri yoktu. Bu da
onlar› ve tüm iflçileri daha da karamsar
yap›yordu.

Çal›flt›¤›m ilk birkaç ay içinde “birfley
yapmak gerekir” diyenleri daha yak›ndan
tan›d›m, ne yapabilece¤imizi tart›flt›k.
Birbirimize güvenmek iflin bafl›yd›. Önce bu
fikri iflledik. Birkaç ay sonra daha ileri olan
iflçilerle yaflad›¤›m›z somut sorunlar
üzerinden bir çal›flma bafllatmaya karar

verdik. En temel sorun örgütsüzlüktü. Biz de
bu nedenle sendikal örgütlülü¤ü önümüze
hedef olarak koyduk.

Bu arada ben fabrikay› ve iflçileri daha
yak›ndan tan›maya çal›fl›yordum. ‹flçilerle
sosyal iliflki kurmam ve onlar taraf›ndan
benimsenmem zor olmad›. Zaman zaman
d›flar›da görüflüyorduk. Yaflad›¤›m›z sorunlar
üzerinden neler yapabilece¤imizi
tart›fl›yorduk. Daha güvenilir insanlarla
biraraya gelmek için bir piknik düzenleme
karar› ald›k. Bu piknikte daha somut olarak
sorunlar›m›z› açt›k, herkesin konuflmas›n›
sa¤lad›k. Daha çok da örgütlenme sorununun
önemi üzerinde durduk. Piknik sonucunda
patrona mektup yazma karar› al›nd›. Mektubu
da flikayet kutusuna atacakt›k.

Mektubun yaz›l›p flikayet kutusuna
at›lmas› ilk hatam›z oldu. Bu hatan›n
bedelini ondan sonraki çal›flmada her
defas›nda ödedik. Çünkü mektupta ortaya
koydu¤umuz düflüncelerle örgütlenme
çal›flmas›n› bafllatt›¤›m›z sinyalini patrona
vermifltik. Talepler öne sürerek sorunlar›m›z›n
çözümünü istemifltik. Patron baz› talepleri
kabul ederek iflçileri çözmeye çal›flt›. Kimin
kiminle iliflkide oldu¤unu, kimlerin daha
yak›n iliflkide oldu¤unu anlamak için içeride
s›k› bir kuflatma a¤› oluflturdu. Adamlar› ve
ustalar› arac›l›¤›yla bizi s›k› takibe ald›.

Bu süreçte bir-iki iflçiyle konuflarak hatal›
e¤ilimlerimizi ortaya koyduk. Sab›rl›, uzun
soluklu, sa¤lam temellerle ilerleyen bir
çal›flmay› hedef almam›z gerekiyordu. Taban›
haz›rlamadan aceleci davranmak bizi
bafllamadan sona götürebilirdi. Bu anlamda,
bu çal›flman›n duyarl› iflçilerden oluflan bir
piknikle de¤il, daha güvenilir, daha
bilinçli iflçilerden oluflturulacak dar bir
fabrika komitesiyle örülebilece¤ini ortaya
koyduk. Amaçlar›m›z› ve hedeflerimizi
belirledik..

Herfleyden önce öfke ve tepkileri bireysel
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de¤il, örgütlü karfl› koyufllara ak›tabilmekti
amac›m›z. Ancak bunun için tüm iflçileri
haz›rlamak gerekiyordu. Bilinçlerini açmak
ve onlar› örgütlü bir çal›flmaya çekmek
gerekiyordu. Bu çal›flma zaman içerisinde
sendikal çal›flma komitesi olarak flekil ald›.
Güvenilir iflçilerden dar bir fabrika komitesi
kurmufltuk. Bu komite gizli ve bilinmiyordu.
Bu komiteye ba¤l› bölüm-vardiya
komitelerini alt komiteler fleklinde
oluflturduk. Komiteler üzerinden toplant›
yap›yor ve kararlar al›yorduk. Bu arada
komitedeki arkadafllar›n bilinci gelifliyordu.
Güvensiz olan ve arkadafl›na güvenmeyen
arkadafllara güven gelmeye bafllam›flt›.
Çal›flma s›ras›nda fabrikada hep sessiz
kal›yor, iflçilerle sorunlar üzerine d›flar›da
görüflüyorduk. Fabrika içinde çok samimi
görüntü çizmemeye çal›fl›yorduk.

Yapt›¤›m›z hatalar› bilince ç›karm›flt›k.
Her türlü soruna karfl› kendimizi öne ç›kar›p,
teflhir etmiyorduk. Ustalar›n, fleflerin gözüne
batmamak için iflimizi disiplinli ve örnek
olacak flekilde yap›yorduk. Yemekhanede
gruplar halinde de¤il da¤›n›k oturuyorduk.
Bir iflçiyle konuflmadan önce onun güvenilir
olup olmad›¤›n› araflt›r›yorduk. Komite
toplant›lar›na ayr› ayr› gidiyor, sonradan
bulufluyorduk. Fabrikaya kitap, sendikal yay›n
vb. materyal götürmüyorduk. Darl›¤a
düflmeden tüm iflçilerle kaynaflmaya
çal›fl›yorduk. Sendikal çal›flman›n aç›¤a
ç›kmamas› aç›s›ndan bu önemliydi. Aksi
halde birimiz bilindi¤inde hepimiz aç›¤a
ç›kacakt›k.

Süreç çok h›zl› gelifliyordu. Mesailerin
yo¤unlu¤u, çal›flma koflullar›n›n a¤›rl›¤›
çal›flmay› yavafl ilerletiyordu. Sendikac› ile
plan yap›p, kararlar al›yorduk. Ancak
sendikal çizgide izlenen hatalar yüzünden
çal›flmam›z salt sendikalaflma ile s›n›rl›
tutuluyordu. Hatta bunun bile gerisinde bir
çizgide gidiyordu. Küçük-burjuva anlay›fl,
kendisine uygun bir bilinç sergileyerek
inisiyatifi almaya çal›fl›yordu. Sa¤l›ks›z bir
çizgide süren bir çal›flmada hata üzerine hata
yap›l›yordu. ‹flçilerin bilinçlerini açmak,
ufuklar›n› gelifltirmek do¤rultusunda yapt›¤›m
tart›flmalar, verdi¤im bülten, broflür vb.
materyaller sosyalistim, devrimciyim diye

geçinenler taraf›ndan yasaklanmaya
kalk›fl›l›yordu.

Çal›flma herfleyden önce komünistler ile
küçük-burjuva oportünist ak›mlar aras›ndaki
fark› pratikte ortaya koymaya bafllad›. Zaten
onlarla ideolojik olarak keskin ayr›mlar›m›z
var. Bu ayr›m s›n›f çal›flmas› içerisinde,
özellikle sendikal çal›flmada daha da
belirginlefliyor. S›n›fa öncülük etmek
kapasitesinden ve perspektifinden yoksun bu
anlay›fllar siyasal çal›flmay› ayr›, sendikal
çal›flmay› ayr› yerlere koymaya bafllad›lar.
Çal›flmay› hiçbir zaman bütünlük içerisinde
ele almad›klar› gibi, izledikleri sendikal
örgütlenme çal›flmas›n› dar-grupçu ç›karlar
etraf›nda flekillendirmeye bafllad›lar. Amaç
edindikleri o iktisadi taleplerde bile öncülük
etmekten yoksundular.

Temel sorunlar›m›z siyasal
sorunlar›m›zdan hiçbir zaman ba¤›ms›z
de¤ildir. Biz komünistler, iktisadi sorunlarla
siyasal sorunlar› bir bütünlük içinde alan,
çal›flma tarz›n› buna göre oturtan bir çizgi
izliyoruz. ‹flçilere devrimci s›n›f çal›flmas› ile
gidiyoruz. Onlar› fabrikan›n özgül sorunlar›
etraf›nda bilinçlendirmeye, mücadeleye
çekmeye çal›fl›yoruz.

Sendikal çal›flma içerisinde de bu bilinçle
hareket etmeye çal›flt›m. Bu süreç ayn›
zamanda benim için bir deneyim ve ö¤renme
süreci oldu. Nas›l bir sendikal çal›flma
yürütmemiz gerekti¤i konusunda bilincim
daha da geliflti.

Sendikal çal›flma s›ras›nda e¤itim grubu
oluflturmak çok önemli bir araçt›r. Gerek bire
bir görüflmelerde verilemeyecek kolektif
bilinci gelifltirmek, gerekse komitedeki
iflçilerin birli¤ini pekifltirmek için. Yapt›¤›m›z
tart›flmalar buna bir nebze olsun hizmet etti,
ancak yetersiz kald›. Zamanla güncel siyasal
sorunlarla fabrika sorunlar›n›n içiçe geçti¤i
düzenli tart›flmalar yapmaya bafllad›k. Savafl
ve ifl yasas›, esnek çal›flma temel
gündemlerimizdi.

Bu arada sendikalar›n ve sendikac›lar›n ifl
güvencesine bel ba¤layan tutumlar›, sendikal
bürokrasinin teflhirine a¤›rl›k vermemizi
gerektiriyordu. Yay›lmaya çal›flan bofl
hayallere karfl› bu konudaki broflümüz,
durumun hiç de onlar›n ifade etti¤i gibi
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olmad›¤›na aç›kl›k kazand›rd›. Ayn› zamanda
neden sendika, nas›l bir sendika sorular›na da
yan›t vermeye çal›fl›yorduk. Böylece iflçiler
kendi kabuklar›ndan ç›kmaya bafllad›lar. Bir
tak›m kültürel etkinliklere, tart›flma ve
panellere, giderek eylemlere de kat›lmaya
bafllad›lar.

Komünistler olarak görevlerimiz ve
sorumluluklar›m›z a¤›rd›. Bir taraftan
fabrikay› d›flardan dövmeye ve mücadele
ruhunu canl› tutmaya çal›fl›yorduk, di¤er
taraftan ise var gücümüzle iflçi iliflkilerini
tan›ml›, örgütlü bir tarzda kazanmaya
yo¤unlafl›yorduk. Küçük-burjuva sendikal
anlay›fllarla mücadele içinde bunu baflarmak
durumundayd›k. Ve iflin en zor, en kritik
halkas› bu idi. Geriye dönülüp bak›ld›¤›nda
bu bir kez daha netlefliyor. Onlar›n dar
ufuklu ekonomist tutumlar›yla bir arada
yürüttükleri, kolay baflar›ya ve yaln›zca
sendikal hedeflere endeksli tarza karfl›l›k,
ancak devrimci temellerde elde edilecek
kazan›mlarla hedeflerimize ulaflaca¤›m›z bir
dönemden geçti¤imizi biliyorduk. ‹flçilerin
güvensizliklerini gidermek, bilinçlerini ve
dayan›flmalar›n› gelifltirmek için at›lan ilk
ad›mlar›n arkas›ndan onlar› gerçek bir
mücadeleye haz›rlamakt› görevimiz. Bu
konuda da s›n›fa güvenmek, onlar›
komitelefltirmek, kurulan komiteleri
güçlendirmek gerekiyordu.

Küçük-burjuva anlay›fllar›n
güvensizliklerine ra¤men iflçiler bilinçleri
aç›ld›kça daha da ileri ad›mlar atabiliyor,
siyasallafl›yorlard›. Politik yay›nlara olan ilgi
bunun basit bir göstergesidir. Fakat burada
çok önemli bir meseleyi atlad›¤›m›z›
yaflad›¤›m›z bir deneyim bize ac› biçimde
ö¤retti. Bu, olas› bir erken sald›r›ya karfl›
taktik olarak da, ruh olarak da haz›r
olmakt›r.

Tam da mesafe ald›¤›m›z bir aflamada
toplu tensikatlar bafllad›. Çal›flman›n ileri
güçleri ve nerdeyse kat›lan-destek veren
bütün iflçiler peflpefle iflten at›ld›lar. Buna
karfl› haz›rl›ks›z yakaland›k. ‹lk anda bu
sald›r›n›n geniflleyece¤ini bilmemize ve
beklememize ra¤men bir tutum ald›ramad›k.
Ald›ramad›k diyoruz, zira o dar ufuklu
sendikac›l›k bir kez daha bizi sessizce

beklemeye, sonuçlar›n› görmeye ikna etmeye
çal›fl›yordu. Bir hafta geçmesine ra¤men hala,
“aman sendikal çal›flma yapt›¤›m›z›,
at›lmalar›n bu nedenle oldu¤unu
söylemeyelim, bu genel bir sald›r›” diyerek,
sanki ortada kurtar›lacak bir kazan›m varm›fl
havas› yayd›lar. ‹flçilerin ilk andaki
flaflk›nl›¤›n› iyi de¤erlendirip al›nan yenilgiyi
pekifltirdiler.

Oysa, sald›r› hangi nedenle olursa olsun
bir tepkiye konu edilebilmeliydi. Biz bunu
daha bafltan öngörmeli ve sendikac›lara
ra¤men hayata geçirmeliydik. Böylece patron
bir taflta iki kufl vurmufl, genel sald›r›y›
harcad›¤›m›z eme¤i bofla ç›karacak flekilde
tamamlam›flt›. Bunu iflten ç›kard›¤› baz›
iflçilere aç›k aç›k da ifade etmiflti.

Dönüp bak›ld›¤›nda, bu deneyimle elbette
bir tak›m kazan›mlar elde ettik. Pek çok iflçi
iliflkisi yakalad›k, bir k›sm›n› az çok bilinçli
bir tutuma kazand›k. Fakat yine de ortada bir
yenilgi var. Bu esas olarak bafl›ndan itibaren
inisiyatifin sendikac›lara b›rak›lmas›ndan
kaynakl› bir yenilgidir. Komite, her koflulda
sendika ve sendikac›lardan daha ba¤›ms›z
tarzda hareket etmeli, inisiyatifi elde
tutmal›yd›. Buna ra¤men yine de bir yenilgi
al›nabilir. Ama bu her zaman sessizce
karfl›lanacak bir yenilgiye ye¤dir. Son
aflamada yaflanacak bir hareketlilik, s›n›f›n
kendi iç birli¤ini pekifltirmesi, düflman›n›
tan›mas› ve deneyim kazanmas› aç›s›ndan
paha biçilmez bir önem tafl›yordu. Bunu
öngörememek de¤il, öngörülene uygun bir
taktik ve pratik haz›rl›k içinde olamamakt›
bizim sorunumuz.

S›n›f çizgisinde tavizsiz ve kararl› bir
tutum; taktik planda her aç›dan ön haz›rl›k
ve yeri geldi¤inde inisiyatifi harekete
geçirmek konusunda tereddütsüz olmak,
üzerinde en çok durulmas› gereken
sorunlard›r. Bu temelde güç verece¤imiz s›n›f
çal›flmam›z hem küçük-burjuva, sendikalist-
ekonomist çizgiyi gereksizlefltirmeye hem de
s›n›f›n devrimcileflmesine hizmet edecektir.
Daha fazla ›srar, daha fazla emek ve daha
fazla cüretle görevlerimize dört elle sar›l›p
mücadeleyi yükseltece¤iz.

D. ‹nan
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Reformizm, tasfiyecilik ve
gençlik hareketi

Gençlik hareketi y›llard›r içten içe
mayalanan dinamiklerle yeni bir sürece gebe
durumda. Dünyadaki ve ülkedeki
geliflmelerden dolays›z etkilenen gençlik için
bir dönemin kapanmas›, yeni bir dönemin
aç›lmas›, bir sürece yay›larak yaflanacak bir
olgudur. Komünistler, bu durumun kendisinin
yarataca¤› olanak ve sorunlar› dikkatle
gözlemekte ve yeni dönemde görev ve
sorumluluklar›n› yerine getirmek için
çal›flmalar›n› yo¤unlaflt›rmaktad›rlar.

Hareketin mevcut tablosu

Gençlik hareketi son birkaç y›ld›r s›n›rl›
bir ivme ile yükselifl e¤ilimindedir. Özellikle
toplumsal harekette yaflanan geliflmeler ve
do¤rudan gençli¤i, gelece¤ini hedef alan
sald›r›lar karfl›s›nda gençlik, politik refleksler
göstermekte, yapt›¤› eylemleri bu reflekslerle
canl› tutabilmektedir. Ama bu durum kendi
içerisinde ço¤u zaman bir s›k›flma e¤ilimini
de tafl›maktad›r. Örne¤in bir kaç y›l önce
YÖK Yasa Tasar›s›’na karfl› güçlü bir ç›k›fl
yapabilen, K›z›lay eylemi ile herkese umut
veren gençlik, yaz›k ki çok geçmeden bu
umudu ve beklentileri bofla ç›karm›fl ya da en
az›ndan farkl› bir eylemli sürece ertelemifltir.

Sorunun kayna¤›n›n, hareket içerisinde
bask›n durumda olan reformistlerin kontrolü
ve bu ak›mlar›n gerici yönlendirmesi
oldu¤unu söylemek yanl›fl de¤il ama eksik bir
de¤erlendirme olur. Reformistlerin süreci
geriye atmakta önemli bir rol oynad›klar›
kuflku götürmese de, asl›nda bunun gerisinde
yatanlara bakmak, reformizmi besleyen ve
ayakta tutan koflullar› de¤erlendirmek
gerekiyor. Çünkü bu koflullar, hareketin
zay›fl›¤›n›n gerçek zemini ve bununla beraber
bu zay›fl›¤› rahatl›kla gerici bir yönlendirme
için kullanan reformist ak›mlar›n beslendi¤i
noktad›r.

Bugün gençlik hareketi içerisinde
reformist gruplar›n, dejenere çevrelerin,

tasfiyecilik bata¤›ndaki siyasal yap›lar›n
oldukça belirleyici bir konumda olduklar› su
götürmez bir gerçek. Asl›nda bu
belirleyicili¤in kendisi geçici ve dönemsel
say›lmal›d›r. Ama bu dönemde, gençli¤in
içinde bulundu¤u cendereyi parçalamas›n›n
önünde ciddi bir engel olarak dikilen bu
ak›mlar›n gücünü ve etkisini görmezden
gelmemek gerekiyor. Bu etkiyi oluflturan
koflullar› de¤ifltirmeye yönelik her türlü çaba
yine bu ak›mlar taraf›ndan zaafa u¤rat›l›yor.
Bu nedenle de önümüzdeki en temel
sorunlardan biri bizzat bu ak›mlar›
etkisizlefltirmektir. Böylesi bir ifl kendi içinde
ele al›nmamal›, aksine gençlik içerisinde
yürütülen çal›flman›n yap›s›, gücü ve
içeri¤iyle ba¤lant›l› olarak düflünülmelidir.

Gerek reformist ak›mlar›n tuttuklar› yer,
gerekse de bunlar›n etkisini artt›ran ve
giderek ayn› kategoride an›lmay› hak eden
baz› devrimci gençlik gruplar›n›n konumu ve
çal›flmalar›, ileri gençlik kitlesinin izledi¤i
yolu etkilemekte, yer yer belirlemektedir.
Bununla beraber gençlik içinde bu ak›mlara
ve politikalar›na duyulan tepki ve güvensizlik
de gitgide artmaktad›r. Bu tepkilerin her
zaman devrimci kanallara akamad›¤›, çok
zaman kendi içinde bir çürümeye dönüfltü¤ü
de aç›kt›r. Bu çürüme bile baz› unsurlar için
reformizmi ehven-i fler sayman›n gerekçesi
olabilmektedir. Oysa as›l sorun bu tepkili
unsurlar› ve ama bundan daha önemlisi genifl
y›¤›nlar› kazanabilmekte, burada yarat›lacak
güce dayanarak yeni dönemin rengini
belirleyebilmektedir.

Reformizmi besleyen koflullar

Herfleyden önce reformist hareket,
toplumsal muhalefetin yaflad›¤› çok özel
koflullardan ve bu koflullar›n ortaya ç›kard›¤›
ruh halinden beslenmekte ve bunlar› gerisin
geri beslemektedir. ‹çinden geçilen zor dönem
birçok temel de¤erlendirmemizde ele al›nd›¤›
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için burada bunun ayr›nt›lar›na girmeyece¤iz.
Bilindi¤i gibi gericilik dönemleri, devrimci
çal›flmay› zora sokan, devrimcilerin
politikalar›na kitlelerin karfl›l›k vermesini
güçlefltiren bir özelli¤e sahiptir. Sadece bask›
koflullar› de¤il, ama bununla birlikte kitlelerin
yaflad›¤› moral çöküntü, umutsuzluk ve kendi
gücüne duydu¤u güvensizlik, tam da böyle
dönemlerde zaten bunlar› propaganda eden
reformist hareketi güçlendiren maddi zemin
olmaktad›r.

Reformist hareket, düzen içi ideolojik ve
örgütsel yap›s› nedeniyle, düzenin d›fl›na
ç›kan politikalar üretemez. Hele böylesi
dönemlerde düzenin asli yap›s›yla çeliflen
politik kanallar açmaya hiçbir biçimde
yönelmez, yönelemez.

Kendi gücüne güven duymayan, düzenin
güçlü ve afl›lamaz oldu¤u yönündeki gerici
propagandaya teslim olmufl kitlelerin bu
ak›mlar› güçlendirmesi bugün için kabul
edilir olmasa da anlafl›l›rd›r. Ayr›ca sermaye
devletinin devrimcilere yönelik çok yönlü
bask› ve sald›r›lar› da burada önemli bir
dizginleyici engeldir. Bu sald›r›lar
devrimcilerin kitlelere ulaflmas›n›
güçlefltirmekle kalmaz, yan›s›ra kitleleri
y›lg›nl›k ve çaresizlik içinde b›rak›p teslim
almay› da hedefler. Bu durum gençlik içinde
de gözlenebilir bir gerçektir. Reformist
hareketlerin bu alanda farkl› kesimlere k›yasla
zay›f kalsa da önemli bir etkiye sahip
olmas›n›n temel bir nedeni de budur.

Bunun yan› s›ra gençli¤in, özellikle
ö¤renci gençli¤in de¤iflen sosyal ve kültürel
yap›s› da bu etkiyi güçlendiren, derinlefltiren
ortam› yaratmaktad›r. Özellikle metropol
üniversitelerinde iflçi-emekçi çocuklar›n›n
oran› sürekli azalmaktad›r. Daha da önemlisi
burjuva unsurlar tam da gericilik döneminin
yaratt›¤› olanaklar sayesinde daha belirgin ve
belirleyici hale gelmifllerdir. Geçmiflin düzeyli
hatta politik topluluk çal›flmalar›n›n yerini
giderek futbol tak›mlar›n›n taraftar klüpleri
almaktad›r.

Elbette bu de¤iflebilir bir tablodur.
Gençlik hareketinin devrimci gelene¤inin
mayaland›¤› ‘60’l› y›llarda da bu okullar›n
iflçi-emekçi çocuklar› ile dolu olmad›klar›n›
biliyoruz. Fakat o dönem toplumsal hareketin

içerdi¤i dinamikler üniversitelere yans›m›fl ve
buralarda devrimci yap›lar›n temelini
oluflturmufltur. Bugün eksikli¤i hissedilen fley
basit bir say›sal oran de¤iflimi de¤il, fakat
devrimci bir ruh, dinamizm ve kültürün
oluflturulmas›d›r. Yine de sosyal yap›da
yaflanan de¤iflimin reformizmi güçlendiren bir
rol oynad›¤›n› söyleyebiliriz.

Geleneksel halkç› ak›mlar

reformizme kan tafl›yor

‹çinden geçilen gericilik döneminin
etkilerini derinden yaflayan devrimci hareketin
mevcut kan kayb› da reformizmin
güçlenmesini sa¤layan bir etkendir. Öyle ki,
zor dönemi gö¤üsleyecek bir ideolojik ve
örgütsel sa¤laml›¤a sahip olmayan küçük-
burjuva halkç› ak›mlar, bugün geri bir politik
zeminde reformistlerle buluflabilmektedirler.
Üstelik bazen onlar›n da gerisine düflen
politik öneri ve platformlar›n sahipleri yine
bu ak›mlar flahs›nda karfl›m›za
ç›kabilmektedir.

Burada flafl›lacak bir fley yok.
Komünistlerin y›llar önce söylediklerini hayat
do¤rulamaktad›r. Geçmiflten devrimci bir
yenilenme ile ç›kmayan, ç›kamayanlar›n yeni
bir tasfiyeci dalga karfl›s›nda tutunamamalar›
beklenmeyecek bir durum de¤ildir. Nitekim
bugünün tasfiyeci dalgas›n›n kuca¤›na düflen
ve baz›lar› fiziksel, baz›lar› moral bir çöküntü
ve erime yaflayan bu hareketler, gençlik
içerisinde reformizmin etkisini k›rmak bir
yana, bu etkiyi güçlendirmekte, daha da
vahimi reformistlerle kolkola yürümektedirler.
‹ttifak yapmak için devrimcileri de¤il
reformistleri seçenler, seçtikleriyle ayn› kaderi
paylaflmaya, çok geçmeden silinip gitmeye
mahkumdurlar.

Tasfiyecili¤in etkilerini bu kadar derinden
yaflamayan baz› devrimci gruplar ise etkisiz
ve güçsüz kalabilmekte, niyetlerinden
ba¤›ms›z olarak, güçlü devrimci politik
ç›k›fllar yapamamaktad›rlar. Politik kitle
çal›flmas›na olan uzakl›klar›, korunmac› bir
yaklafl›mla kendi içlerine s›k›flm›fl ve kapal›
devre bir yaflam› tercih etmifl olmalar› ile
asl›nda reformist harekete, tasfiyeci dalgaya
ciddi bir taviz vermektedirler. Bu taviz, bu
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süreci atlatsalar bile yeni dönemde gerçekçi
devrimci odaklar olamayacaklar›n›n kan›t›d›r.

Sorumluluk genç komünistlerindir

Genç komünistler ise sürece uygun
politikalar üretebilmekte ve bunlar› hayata
geçirmek için yo¤un bir kitle çal›flmas›n›
gerçeklefltirebilmektedirler. Ancak bunun
yeterli olmad›¤› da ortadad›r.

Koflullar› aflabilmek veya koflullara
ra¤men gençlik hareketine devrimci bir yön
verebilmek için daha güçlü bir örgütlü
zemine, daha büyük ad›m ve iddialara ihtiyaç
vard›r. Bu alanda son dönemde at›lan
ad›mlar, Partimiz taraf›ndan olumlu
de¤erlendirmelere konu edilmifl ve gerekli
destek sunulmufltur.

fiimdi bu ad›mlardan da h›z alarak yeni
dönemi yeni bir örgütlülük düzeyi ile
karfl›lamaya haz›rlanmak gerekiyor. Genç
komünistler gençlik içerisinde reformizmin
etkisini k›rabilecek yegane güç olduklar›n›
bilmelidirler. Gençli¤in enerjisinin devrimci
kanallara ak›t›lmas› sorumlulu¤u bugün tek
bafl›na genç komünistlerin omuzlar›ndad›r.

Gençlik reformizme teslim olmayacak!

Reformizm kitleleri düzene, düzenin
huzurunu bozmamaya, itidale ve s›n›rlar›
kal›n çizgilerle çizilmifl bir hatt› aflmayan
politikalara ça¤›rmaktad›r. Gençlik içerisinde
belirgin bir biçimde öne ç›kan reformist
ak›mlar›n sadece son bir y›l›na bak›ld›¤›nda
bile söyledi¤imizi kan›tlayan say›s›z örnek
görmek olanakl›d›r. Reformizm gençli¤i
s›¤d›rmaya çal›flt›¤› yer düzenin cilalanm›fl
hücreleridir. Oysa gençli¤in mücadele tarihi,
tüm kritik dönemeçlerde bu hücrelerin
parçalanmas›n›n örnekleri ile doludur.

Gençlik hareketinin tarihinin de
kan›tlad›¤› gibi, gençlik dinamik ve yeniye
aç›k yap›s›yla devrime her zaman daha
yak›nd›r. Düzenin gençli¤i deli gömle¤ine
hapsetmeyi hedefleyen bask› politikas›n›n
karfl›s›nda, öfkeyi dizginlemeyi propaganda
eden reformist gruplar›n er ya da geç bir
safra gibi at›lacaklar› kesindir.

Emperyalizm ça¤›nda gittikçe gericileflen

kapitalizm, gelece¤i temsil eden gençli¤e
hiçbir fley vermemektedir. Dahas› kendi
gelece¤ine duydu¤u güvensizlik, gençli¤i
kazanmaya de¤il, bask› alt›nda tutmaya
çal›flmas›n› gerektirmektedir. Bu bask›lar
karfl›s›nda sessiz kalmay› kabul etmesi
mümkün olmayan gençli¤in ihtiyaç duydu¤u
fley, güçlü bir devrimci itki ve iflçi s›n›f›n›n
bu yolu aralamas›d›r. 12 Mart sonras› ilk
devrimci k›p›rdan›fllar gençlik içerisinde
yafland›¤› halde, 12 Eylül’ün etkisini k›ran
ç›k›fl› do¤rudan iflçi s›n›f› yapm›flt›r. Bugün
için de bu ç›k›fl› ancak iflçi s›n›f› yapabilir.

Sermaye iktidar›n›n do¤rudan gençli¤i
hedef alan politikalar›, çeliflkilerin
keskinleflmesine yol açmakta ve yeni bir
eylemli süreci haz›rlamaktad›r. Eylemli
süreçler, mücadeleyi yükseltmeye ça¤›ran
devrimciler ile itidal telkin eden reformistler
aras›ndaki farklar›n belirginleflti¤i, kitlelerin
bu politik farklara bakarak reformizmle
hesaplaflmaya aç›k oldu¤u dönemlerdir.

‹flte gençlik içerisinde reformizmin
etkisini k›racak olan iki temel etken
bunlard›r. ‹flçi s›n›f›n›n devrimci ç›k›fl› ve
gençli¤in gelece¤i için at›laca¤› mücadele
baflta bahsi geçen yeni dönemi belirleyecek
devrimci olanaklard›r.

Üçüncü temel etken ise bizzat genç
komünistler taraf›ndan temsil edilmesi
gereken devrimci önderliktir. Nitekim
reformizm ve tasfiyecilik diyalektik bir
bütünlük içerisinde karfl›t›n› da güçlendirerek
geliflmektedir. Gerek bu kokuflmufl ak›mlara
karfl› biriken tepki, gerekse de genç
komünistlerin giderek artan ve derinleflen
gücü ve etkisi, bunu kan›tlamaktad›r. Dikkat
edildi¤inde bu süreçte geliflen, at›l›m
yapabilen yegane devrimci gençlik grubunun
genç komünistler oldu¤u görülecektir. Bunu
yaratan gücün kendisi, yeni döneme uygun
bir haz›rl›k yapabilmenin de dayana¤›n›
oluflturmaktad›r.

Genç komünistlerin bu dönemin
sorunlar›n› ve olanaklar›n› kavramak için
bakmalar› gereken üç nokta bunlard›r.
Özellikle üçüncüsünü, yani genç
komünistlerin öncü devrimci müdahalesinin
sorunlar›n› ayr›ca ele alaca¤›z.

Genç Komünistler
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Mahalli önderli¤in baz› sorunlar›
Proletaryan›n s›n›f

savafl›nda komünist partinin
öncülü¤ü ve yetkinli¤i, bu
savafl›n zaferle
sonuçlanabilmesinin olmazsa
olmaz kofluludur. Komünist
parti mücadelenin en durgun
oldu¤u, yapra¤›n
k›m›ldamad›¤› dönemlerde
dahi en küçük olana¤› bu
zafer için seferber etmek, ona
tabi k›lmak zorundad›r.
Proletaryan›n öncülü¤üne
soyunmufl, davay› sonuna dek
sürdürme iradesi gösterecek
bir partinin bu s›n›f
savafl›ndaki önderlik sorunu
ise, birçok noktadan gelip
somut olarak mahalli örgütte-
önderlikte dü¤ümlenmektedir.

Mahalli örgüt ve önderlik
ne kadar sa¤lam temeller
üzerine kurulursa, s›n›fla ba¤›
ne kadar güçlü olursa,
partinin çal›flmas›n›n sekteye
u¤ramas› ya da zay›flamas›
riski de o ölçüde azal›r. Bu
çerçevede mahalli
örgütlerimizin daha sa¤lam
temellere oturtulmas› için
de¤inilmesi gereken birkaç
noktay› burada açmak
gerekiyor.

Öncelikle mahalli örgütün
ve alt birimlerin kapasite ve
yetenekleri do¤rultusunda
görev da¤›l›m› sorunu
ç›kmaktad›r karfl›m›za. Yerel
örgütü oluflturan kadrolar›n
belli konularda, s›n›f ve kitle
çal›flmas› içerisinde ortaya
ç›kan yetenekleri
do¤rultusunda, bu yetenekleri

gelifltirerek uzmanlaflmas› ve
kendini güncel geliflmelere
karfl› haz›r tutmas›
gerekmektedir. Tarihin
üzerimize yükledi¤i görevler
ve bu görevlerin acil ve a¤›r
sorumlulu¤u, zaman›n h›zla
ak›p gitmesi ile birlikte
düflünüldü¤ünde, her bir
bireyin-üyenin davada tuttu¤u
yer, kataca¤› güç ve as›l
olarak enerjisinin gerçek
düzeyi fazlas›yla önemlidir.
Bu, örgütsel hiyerarfli
içerisinde konum
gözetmeksizin böyledir.
Uzmanlaflarak enerjinin en
verimli biçimde kullan›lmas›,
çal›flman›n da¤›n›kl›¤›n›n
önüne geçilmesinde,
kolektifin-mahalli örgütün
kurumlaflmas›nda en iyi
yöntemdir.

Bireyden mahalli örgüte
geçerken flunu belirtmekte
fayda var. Üyelerin
uzmanlaflmas›-
profesyonelleflmesi, enerjisi
kolektif çal›flman›n,
kurumlaflman›n, itilimin bir
yans›mas› olmak zorundad›r.
Çal›flanlar›n yapt›klar› iflleri
kolektifinden, partisinden,
s›n›f›ndan de¤il de kendi
üzerinden aç›klamas›na,
bunlar› partisinin kollektif
eme¤i ve baflar›s› olarak
görmemesine izin
verilmemelidir. Bu küçük-
burjuva bireycili¤e özgü
çarp›k bak›fl aç›s›, güçlü bir
kolektif ve mahalli örgüt
anlay›fl›na hiçbir flekilde

yaklaflt›r›lmamal›d›r.
Mahalli örgüt birimleri,

organ çal›flmas›n› tayin edici
önemde görmek, bu çerçeveda
toplant›lar›n› düzenli hale
getirmek ve mutlaka ifllevsel
k›lmak zorundad›r. Saptanm›fl
ve ön haz›rl›¤› iyi yap›lm›fl
gündemler, ç›kar›lmas›
gereken haftal›k, ayl›k
programlar, bu program
üzerinden yap›lacak
tart›flmalar, kolektifin ifllevsel
olmas›n›n ve çal›flmas›n›n
zorunlu önkoflullar›d›r.
Ç›kar›lan programa, yap›lan
planlamaya uyumsuzluk,
al›nan küçük bir karar›n bile
gözden kaç›r›lmas›, yerine
getirilmemesi, zamanla
organ›n ciddiyetini tart›flmal›
hale getirir, geliflimin önünü
t›kar ve giderek kan›ksanan
bir anlay›fla yolaçar, böylece
de parti çal›flmas›n› felce
u¤rat›r. Buna hiçbir biçimde
f›rsat vermeyen bir titizlik
içinde olmal›, en küçük iflin
bile sarkmas›n›n önüne
geçmeliyiz. Ç›kar›lan
programa uyum, program›
geniflletmek-gelifltirmek vb.
için, elefltiri-özelefltiri
mekanizmas›n› en iyi flekilde
iflleten bir kolektif olmak
gerekir. Öte yandan ayn›
konular veya sorunlar üzerine
mekanikleflmifl söylemleri
yinelemenin örgütün
ilerlemesine ve ifllevsel
çal›flmas›na herhangi bir
faydas› yoktur. Herfley
yarat›c› bir biçimde, somut ve

(Devam› s.17'de)
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Hedefine kilitlenmifl bir iradi çaba
Fabrika-kitle çal›flmas›nda

müdahale alan›ndaki zay›fl›k
bizi zorlayan sorunlardan biri.
Bu alandaki zaafiyet faaliyeti
geriye çekici ve devrimci
kimli¤in geliflimini s›n›rlay›c›
bir rol oynuyor.

‹fle girdi¤imizde önce
fabrikay› tan›yoruz,
çal›flt›¤›m›z bölümü ve iflçileri
gözlemliyoruz. ‹lk kayg›m›z
k›sa sürede iflten at›lmamak.
Bu, önce iliflki kural›m,
iflçileri ve fabrikadaki iflleyifli
anlayal›m, kimden zarar
gelebilir, kimlere güvenilir,
kimlerle yola yürünebilir,
öncelikle tan›yal›m fleklinde
oluyor. Dostluk ve güven
temelinde geliflecek iliflkiler
üzerinden kendimize bir çevre
yaratmay›, bu aflamaya
geldikten sonra da
güvendiklerimize kimli¤imizi
açmay›, hedefledi¤imiz
çal›flmaya geçmeyi
planl›yoruz. Bunu
baflaramay›nca beklemeye
bafll›yoruz. Sab›rl› olmak,
yerini giderek rahatl›¤a ve
atalete b›rak›yor. Bu
edilgenlik, imkanlar›n
kendili¤inden ortaya
ç›kmas›n› beklemeye
dönüflüyor. Bu
kendili¤indencilik çal›flma
alan›ndaki verimsizli¤in
s›n›rlar›n› aflan etkilere yol
aç›yor. Organ çal›flmas›nda
verimsizlik ve devrimci
kimli¤in gelifliminde
s›n›rlama, hatta gerileme
biçiminde sonuçlar› oluyor.

‹liflkiler siyasal etki ve
mücadele ortakl›¤› üzerinden
kurulmad›¤› ölçüde, bir
bafl›m›za kal›yoruz.

Geleneksel devrimci tarzla
insan bir bafl›na da devrimci
olabilir. Ama bunun davaya
ne katabilece¤i aç›k. Biz s›n›f
devrimcilerinin misyonu,
de¤ifltirmek ve
dönüfltürmektir; biz her
zaman bu kayg›yla hareket
ediyoruz. Bu ise s›n›f-kitle
çal›flmas›n›n zorlu¤unu ifade
ediyor. S›n›f çal›flmas›nda
yüzyüze iliflki, bir iflçiyi
dönüfltürüp de¤ifltirmek kolay
bir ifl de¤il. Önderlik etmek,
yol göstermek, eyleme
geçirmek gerekir. Ama bir
s›n›f devrimcisi de bunlar›
yapabildi¤i ölçüde o kimli¤in
gerçek temsilcisi olabilir. Bu
vas›flara sahip olmak için
s›n›f devrimcisi kendisini
sürekli gelifltirmeli, yeniden
yeniden dönüfltürmelidir. Bir
iflçinin kafas›ndaki sorulara
net yan›t vermeyi ancak
sürekli iflleyen bir beyin
baflarabilir. Tutum al›nmas›,
karar verilmesi gereken yerde
tereddütsüz olmak,
reflekslerini gelifltirmek,
düflüncelerini olgunlaflt›rmak
ancak hedefine kilitlemifl bir
iradi çabayla baflar›labilir. Bu
kimli¤i özümsemeden
yürüttü¤ümüz faaliyetin
muhataplar›m›zdaki karfl›l›¤›
“do¤ru söylüyorsunuz”,
“hakl›s›n›z”›n ötesine geçmez.

Çal›flmada tutuklu¤un bir

di¤er kayna¤› önyarg›lar›n
barikat›na çarpma korkusudur.
Mücadeleye aç›k olanlar›n
katk›s› ve sunaca¤› imkanlar›
dikkatle almak gerekirken
(ancak böyleleri ileriye
çekildi¤i ölçüde geride
kalanlar› etkilemek mümkün
olacakt›r), geriye çekenlere
bak›l›r. Biz ileriye ç›kma
potansiyeli tafl›yanlar›
dönüfltürüp kendimize
yaklaflt›rmad›¤›m›z durumda,
bir bafl›m›za kalmam›z veya
geriye gitmemiz
kaç›n›lmazd›r.

Bask› koflullar› ve durgun
ortam›n k›s›rl›¤› zemininde
sinmifl ve silik bir devrimci
tipi son derece tehlikelidir.
Kendi zay›f yönlerimize ve
kitlelerin mücadelelerini
engelleyen koflullara karfl›
amans›z bir savafl vermeden
kimli¤imizi gelifltirmek
mümkün de¤ildir.

S. Çiçek
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kokuflmufl bir cumhuriyet tablosuyla yüzyüzeyiz.
Bugün Türkiye’nin Amerikanc› iktidar›, Irak’ta Amerikan emperyalizminin tetikçisi

olmak için ç›rp›n›yor. Tarihsel misyonlar› emperyalizme uflakl›k olan Türkiye’nin
egemenleri, emperyalist iflgalcilerin saf›nda Irak halk›n›n direniflini bo¤mak için haz›r
halde bekliyorlar. Bu uflak tak›m› ifllemekte bir an bile tereddüt etmeyecekleri bu
a¤›r suçlar›na bahane olarak, bir kez daha, kardefl Kürt halk›na düflmanl›¤›
kullan›yorlar. Dün Türkiye Kürdistan’›nda Kürt halk›n›n en temel ve en meflru ulusal
haklar›n› inkar edip, özgürlük mücadelesini kanla bo¤anlar, bu ayn› fleyi flimdi de
Güney Kürdistan’da gerçeklefltirmek istiyorlar.

Bugünün dünyas› ve Türkiye’sinin geçmekte oldu¤u tarihsel-siyasal koflullarda,
yeni bir Ekim Devrimi ve böylesi bir devrimi gerçeklefltirecek devrimci s›n›f partileri
yaflamsal önemdedir. Zira insanl›¤›n yaflad›¤› sorunlar›n gerçek çözümü ancak yeni
Ekim Devrimleriyle mümkündür.

Bugünün Türkiye’sinde böyle bir parti vard›r. Bu parti, Türkiye Komünist ‹flçi
Partisi’dir. Türkiye’nin geleneksel sol hareketi bugün tarihinin en zay›f, da¤›n›k ve
iddias›z dönemini yafl›yor. Kendi yap›sal zaaflar›yla hesaplaflma gücü ve yetene¤i
gösteremedikleri için, bir dizi yenilgi ve tasfiyeci süreçlerin ard›ndan giderek yolun
sonuna yaklafl›yorlar.

Partimiz bu sürecin d›fl›ndad›r ve tümüyle ayr› bir yerde durmaktad›r. Zira o
geçmiflle köklü bir hesaplaflman›n ürünüdür. Partimiz bafl›ndan itibaren kendini yeni
tarihi döneme haz›rlam›fl, bunun bilinci, aç›kl›¤› ve dinamizmi içinde olmufltur. Tam
da bundan dolay›d›r ki, hemen tüm geleneksel sol gruplar bir iç zay›flama, çürüme
ve çözülme yaflarken, partimiz dinamik geliflmesini sürdürmekte, her geçen gün biraz
daha güç ve itibar kazanmaktad›r.

Bugünün Türkiye’sinde devrimci önderlik ihtiyac›na yaln›zca partimiz yan›t
verebilir. S›n›f ve kitle hareketine devrimci müdahaleyi ancak partimiz yapabilir. Ve
tüm bunlar› gerçeklefltirebilmenin olmazsa olmaz koflullar› olan, devrimci s›n›f
program› ve çizgisi, bunlardan ayr› düflünülemeyecek olan devrimci direniflçi kimlik
ve bunun ifadesi olan moral güç ve de¤erler sistemine sahip tek parti de partimiz
TK‹P’dir. Türkiye iflçi s›n›f› yeni bir Ekim Devrimi’nin arac›s› silaha art›k sahiptir.
Bugün Türkiye’de TK‹P vard›r.

Yurtd›fl›nda yaflayan iflçi ve emekçi kardefller!

Böyle bir partiye omuz vermek, onu maddi ve manevi her alanda desteklemek,
baflta iflçiler olmak üzere tüm emekçilerin görevidir. Bu onlar›n kendi öz kurtulufl
davalar›n› desteklemeleri demektir.

Partimiz TK‹P, 2004 y›l›n›n ba¤›fl kampanyas›n› 1 Aral›k 2003 tarihinden itibaren
bafllatm›fl bulunmaktad›r. TK‹P Yurtd›fl› Örgütü olarak tüm iflçi ve emekçi
kardefllerimizi, ilerici ve devrimci dostlar›m›z›, kampanyam›za kat›lmaya ve onu en
etkin flekilde desteklemeye ça¤r›yoruz.

Herfley yeni Ekimler için, devrimin ve sosyalizmin zaferi için!

TK‹P Yurtd›fl› Örgütü
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(Devam› s.35'de)

Ba¤›fl kampanyas›na güç
verelim!

Ad›na kapitalizm denilen sömürü ve soygun düzeni, geride b›rakt›¤›m›z yüzy›lda
insanl›¤› ilgilendiren hiçbir sorunu çözemedi, tersine onlara yenilerini ekledi.

Kapitalizm tarihi boyunca insanl›¤a kan ve gözyafl›, fiziki ve manevi çürüme,
savafllar ve faflist barbarl›ktan baflka bir fley vermedi. Günümüzde emek
üretkenli¤inin ulaflt›¤› düzey ve yarat›lan zenginlikler muazzam boyutlardad›r. Buna
karfl›n sömürü ve soygun azg›nlaflarak sürüyor. Kapitalist dünyan›n her yan›nda
iflsizlik, yoksulluk, hastal›k, açl›k ve cehalet kol geziyor. Bir milyardan fazla insan
iflsizli¤in pencesinde k›vran›yor. Kapitalist dünya hergün onbinlerce çocu¤a mezar
oluyor. Silahlanmaya milyarlarca dolar yat›r›l›rken, yoksul ülkelerde günde 24 bin
insan açl›ktan ölüyor. Yiyecek, giyecek, konut, sa¤l›k ve e¤itim hizmetleri, bir avuç
asala¤›n d›fl›nda kimseye yetmiyor. ‹nsan›n kendine yabanc›laflmas› ak›lalmaz
boyutlara ulaflm›fl bulunuyor. Fiziki ve manevi çürüme giderek h›zlan›yor. Öte
yandan, temel demokratik hak ve özgürlükler gaspediliyor, polis devleti
uygulamalar›na h›z kazand›r›l›yor, bask› ve terör rejimleri güçlendiriliyor. K›sacas›,
eme¤in yaratt›¤› de¤erler refah ve mutluluk kayna¤› olaca¤›na, kapitalizmin elinde
insanl›¤a ölüm ve y›k›m getiren silahlara dönüflüyor.

 Dahas› var. Emperyalist burjuvazi dünyam›z› yeniden bir silah deposuna
çevirerek ve yeni bir savafllar dönemi bafllatarak, insanl›k için daha a¤›r felaketler
ve y›k›mlar haz›rlamaya devam ediyor. Bütün bunlar proletarya ve halklar›n
özgürlük mücadelesine, toplumsal devrim iste¤ine karfl›d›r ve kendi kölelefltirici
egemenliklerini pekifltirmek içindir.

Bugün emperyalist amaçlar u¤runa bafllat›lan savafllar serisi Irak halkas›yla
devam ediyor. Dün baflka bölgelerde ve ülkelerde halklara büyük ac›lar ve y›k›mlar
yaflatanlar, flimdi de Irak ve Ortado¤u halklar›na ölüm kusuyorlar. Savafl
teknolojisini sürekli gelifltirerek daha büyük savafllara ve y›k›mlara haz›rl›k
yap›yorlar.

‹flçiler, emekçiler!

Emperyalist-kapitalist dünyan›n organik bir parças› olan Türkiye’de durum çok
daha iç karart›c›d›r. Bugünün Türkiye’sinde iktisadi ve sosyal sorunlar gitgide
a¤›rlafl›yor. ‹çerde sosyal y›k›m programlar›yla emekçiler açl›¤a ve sefalete
sürüklenirken, d›flarda ülkemiz bölge halklar›na karfl› emperyalizmin bir sald›r› ve
savafl üssü haline getirilmifl bulunuyor. 80. yılında art›k tümüyle çürümüfl ve

Yeni Ekimler’in partisini
destekleyelim!
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