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Yeni bir y›l›n bafl›nda Türkiye...

Güncel durum ve devrimci
görevler

Ekonomide “düzelme” mi?

Kapitalist ekonomide her a¤›r
çöküntünün arkas› zaman içinde nispi bir
toparlanmad›r. Bu özellikle üretim
kapasitesinde kendini flu veya bu ölçüde
gösteren art›fl yönünden böyledir. fiubat
2001 kriziyle birlikte Cumhuriyet tarihinin
en büyük üretim düflüflünü ve
fakirleflmesini yaflam›fl bir ülkede, aradan
geçen iki y›l›n ard›ndan birkaç ekonomik
göstergede kendi bafl›na hiçbir fley ifade
etmeyen k›smi baz› düzelmeler, y›l
boyunca topluma temelsiz bir iyimserlik
afl›laman›n ve emekçileri yeni sald›r›lar
karfl›s›nda etkisizlefltirmenin dayana¤›
olarak kullan›ld›. Üretimdeki nispi art›fl,
enflasyondaki nispi düflüfl, borsan›n
yükselifli ve faizlerin düflüflü, sözü edilen
“düzelme” e¤iliminin temel kan›tlar› olarak
sunuldu.

Oysa bunlar Türkiye ekonomisindeki
yap›sal bunal›m›n kaynaklar› de¤il,
yaln›zca yans›malar›d›r. Bunal›m› döne
döne üreten yap›sal iliflki ve sorunlar ise
varl›¤›n› oldu¤u gibi sürdürüyor ve haliyle
yak›n gelecekteki yeni çöküntüleri
haz›rl›yor. D›fl ticaret aç›klar›, bütçe
aç›klar›, ödendikçe büyüyen a¤›r borç
yükü, borç ve faiz ödemelerine endeksli
rant ekonomisi vb. yerli yerinde duruyor.
Ekonomi borsa oyunlar›na, borsa ise iç ve
d›fl politik geliflmelere endeksli afl›r›
k›r›lgan karakterini sürdürüyor. ‹flçi
s›n›f›ndan ve emekçilerden ya¤malanan

kaynaklar yat›r›ma de¤il, faizle geçinen
asalaklar›n kasas›na ve d›fl borç
ödemelerine gidiyor.

Böylece sözü edilen üretim art›fl›, esas›
yönünden, bunal›m›n yaratt›¤› afl›r› at›l
kapasitenin k›smen yeniden kullan›m›n›n
ürünü oluyor, bundan öte bir anlam ifade
etmiyor. Enflasyon oran›ndaki nispi inifl
emekçilerin al›m gücünün daha da
düflürülmesinin, onlar›n daha a¤›r bir
sefalete mahkum edilmesinin ürünü oluyor.
Borsadaki t›rmanma ve faizlerdeki nispi
düflme emperyalizme, özellikle de ABD
emperyalizmine uflakça sadakatin, yani
politik plandaki geliflmelerin geçici
ekonomik karfl›l›klar› oluyor. Borsaya
ekonomideki durumdan çok politik
geliflmelerin, özellikle de ABD ile
iliflkilerin yön verdi¤ini bu ülkede yaflayan
akl› bafl›nda herkes az-çok biliyor.

Ekonomi sözde düzelirken, tersinden,
sosyal sorunlar giderek a¤›rlafl›yor. Sözü
edilen geçici ve k›smi düzelmeler tam da
sosyal sorunlar›n daha da a¤›rlaflmas›
sayesinde ve pahas›na baflar›l›yor.
Bunal›m›n yaratt›¤› faturay› iflsizlik, düflük
ücretler ve a¤›r çal›flma koflullar› olarak
iflçi s›n›f›na, sosyal haklar›n gasp›, vergiler
ve sürmekte olan hayat pahal›l›¤› olarak
tüm emekçilere ödetmeyi baflar›rsan›z, sözü
edilen k›smi düzelmelere de geçici olarak
ulaflm›fl olursunuz. Fakat böylece gerçekte
hiçbir fleyi düzeltmifl olmaz, yaln›zca
ekonomik çöküntünün faturas›n› bir kez
daha iflçi s›n›f›na ve emekçilere ödetmifl
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olursunuz. Ekonomideki “düzelme” üzerine
yürütülen ç›¤›rtkanca propagandan›n
gerisinde s›r›tan kat› gerçek budur.

Bugünün Türkiye’sinde 10 milyon iflsiz
insan bulundu¤unu, ifli olanlar› tehdit
etmek için bizzat ülkenin baflbakan› itiraf
ediyor. Çal›flanlar›n üçte birinin sendika
bir yana sigortadan bile yoksun çal›flt›¤›n›
resmi veriler ortaya koyuyor. D‹E
rakamlar›, bu ülkede 28 milyon insan›n
yoksulluk s›n›r›, 14 milyon insan›n ise
açl›k s›n›r› alt›nda yaflad›¤›n› gösteriyor.
E¤itim olanaklar› giderek daralan ve
“paran kadar sa¤l›k” dayatmas›yla yüzyüze
b›rak›lan emekçi katmanlar, sokakta
yaflayan bir milyonu aflk›n çocuk ve
vücudunu satmak zorunda b›rak›lan
yüzbinlerce kad›n, “ekonomisi düzelen”
Türkiye’nin öteki baz› kat› sosyal
gerçekleri olarak orta yerde duruyor. Bu
durumda düzelen ekonomik ve sosyal
durum de¤il, sömürü ve ya¤ma çark›n›n
az-çok engelsizce iflleyifli oluyor.

Ekonomideki düzelmenin en övünülen
göstergesi, hokkabazca çarp›tmalara konu
edilen enflasyondaki k›smi düflüfltür.
Bunun ne pahas›na baflar›ld›¤› bir yana,
fakat “ekonomik düzelme” yönünden hiçbir
fley ifade etmedi¤i konusunda yak›n
dönemden çarp›c› bir örnek var önümüzde.
Yap›sal ekonomik sorunlar›n›n yan›s›ra
‹MF ile iliflkileri Türkiye ile büyük
benzerlikler gösteren Arjantin, ‘90’l›
y›llar›n sonunda “mucize” ülke örne¤i idi,
öyle sunuluyordu. Zira ‹MF reçetelerini
harfiyen uygulayarak, 1990 y›l›nda %6500
olan enflasyonu oran›n› 2000 y›l›nda
s›f›rlamay› baflarm›fl ve dahas›, eksi
enflasyona bile geçmiflti. Ama bunun
hemen arkas›n›n, yaln›zca bir y›l
sonras›n›n, dünya çap›nda büyük yank›lar
yaratan ve Arjantin toplumunu sefaletin
çukuruna iten büyük bir ekonomik-mali
çöküfl ve iflas oldu¤unu biliyoruz.
Enflasyonun düflmesi üzerinden çizilen ve
emekçileri sersemletmeyi amaçlayan
iyimser tablonun gerçek de¤erine bu
çarp›c› örnek üzerinden bakmak bile kendi
bafl›na yeterlidir.

Bugünün Türkiye’sinde ekonominin
gidiflat› ekonomik olmaktan çok siyasi

nitelikteki flu iki temel etkene s›k› s›k›ya
ba¤l›d›r. Bunlardan ilki, s›n›f
mücadelesinin seyridir. ‹flçi s›n›f›na ve
emekçi katmanlara boyun e¤dirmeyi ve
ekonomik krizin üretti¤i faturay› onlara
döne döne ödetmeyi baflaran burjuvazi,
böylece bir parça soluklanabilmekte ve bu
arada ucuz iflçilik üzerinden düflük maliyeti
dayal› bir ihracat olana¤› bulmaktad›r.
Özellefltirme ya¤mas›, ard› arkas›
kesilmeyen vergiler ve genifl çapl› sosyal
harcama k›s›nt›lar› üzerinden mali kaynak
sa¤lamakta, böylece borç ve borç faizi
ödeme kolayl›klar› elde etmektedir.

Öteki temel etken ise, emperyalist
devletler ve kurulufllarla, özellikle de ABD
emperyalizmi ve ‹MF ile iliflkilerin
seyridir. ‹flbirlikçi burjuvazi içerde ve
bölgede ABD emperyalizminin ç›kar,
ihtiyaç ve dayatmalar›na yan›t veren bir
politika izledi¤i ölçüde, karfl›l›¤›n› borç
ödemelerinde kolayl›klar ve yeni kredi
olanaklar› olarak almakta, bu ise bir
süreli¤ine bir öteki rahatlat›c› etken
olmaktad›r.

Fakat bu iki etken sorunlar›
çözmemekte, sadece durumu idare etme
olana¤› sa¤lamaktad›r. Bu arada ekonomide
bunal›m ve y›k›m üreten tüm yap›, iliflki
ve dinamikler yerli yerinde kalmakta,
sorunlar zaman içinde daha da
a¤›rlaflmakta, böylece yeni ekonomik
çöküntülerin koflullar› olgunlaflmaktad›r.
Dahas› var. Geçici ve aldat›c› bir
rahatlama sa¤layan bu iki etken bir arada,
iflçi ve emekçi hareketinin bugünkü
zay›fl›¤›n›n sonucu olarak ifle
yaramaktad›r. Devrimci s›n›f mücadelesinin
belirgin zay›fl›¤› burjuvaziye yaln›zca
sömürü ve ya¤may› pervas›zca a¤›rlaflt›rma
olana¤› vermekle kalmamakta, kredi
olana¤› ve kolayl›klar› karfl›l›¤›nda
emperyalizmin istem ve ç›karlar›
do¤rultusunda hareket etmesini de
kolaylaflt›rmaktad›r. Güçlü bir s›n›f ve
emekçi kitle hareketi bu iki olana¤›n bu
denli rahatça kullan›lmas›n›n sonu olacak,
böyle bir geliflme karfl›s›nda ise ekonomik
bunal›m a¤›rlaflmakla kalmayacak, a¤›r bir
siyasal krizin de zemini haline gelecektir.

Bütün bunlardan ç›kan özlü sonuç
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fludur: Yap›sal bir bunal›m›n pençesinde
bulunan ve dönemsel çöküntüler yaflayan
kapitalist Türkiye ekonomisinin gelecekteki
seyri s›n›f mücadelesinin seyrine s›k›
s›k›ya ba¤l›d›r, ba¤l› kalacakt›r. Bu temel
önemde gerçek yüklenilmesi gereken
halkaya da iflaret ediyor. Bizim için sorun,
kapitalist ekonominin yap›sal ve dönemsel
bunal›mlar›na çözüm olmad›¤›n› tespit
etmek de¤il, emekçilerin yaflam›n›
çekilmez hale getiren bu k›s›r döngüden
devrimci s›n›f mücadelesi için en iyi
biçimde yararlanmak, böylece düzenin
kabusuna dönüflecek devrimci bunal›mlar›n
oluflmas›n› kolaylaflt›rmak ve
h›zland›rmakt›r.

Siyasal cephede “istikrar” m›?

Türkiye geride kalan y›la AKP
hükümeti ile girdi. Aradan geçen bir y›ll›k
icraat, bu hükümetin sermaye s›n›f›na ve
emperyalizme hizmette kendini
önceleyenleri aratmad›¤›n› gösterdi. Yeni
hükümet kendinden önceki ‹MF dayatmas›
ekonomik ve sosyal y›k›m program›n›
oldu¤u gibi devrald› ve harfiyen uygulad›.
‹flçi s›n›f›na, emekçi katmanlara, özgürlük
ve eflitlik isteyen Kürt halk›na ve genel
olarak toplumsal muhalefete karfl› tutumu
da önceki hükümetlerin izledi¤i politikan›n
bir uzant›s› oldu. AB makyajlar›n›n
demokratikleflme reformlar› olarak
sunulmas› riyakarl›¤›na, emekçilere,
Kürtlere ve devrimcilere karfl› bask› ve
terör uygulamalar› efllik etti.

 Emperyalizme uflakl›kta ise kendinden
öncekileri kat kat geride b›rakt›. Bölgeye
emperyalist savafl ve iflgal yoluyla
müdahalede bulunan ABD’nin tüm istem
ve dayatmalar›n› harfiyen yerine getirmek
için ne gerekiyorsa yapt›. Tezkere
kazas›n›n yolaçt›¤› s›k›nt›lar› gidermek için
uflakça tav›rlar gösterdi ve “çuval geçirme”
türünden onur k›r›c› terbiye operasyonlar›n›
sorunsuzca sineye çekti. Bu konuda yaln›z
da de¤ildi; baflta ordu olmak üzere
devletin tüm zirvesi, düzenin tüm yönetici
kuvvetleri, bu konuda AKP hükümetiyle
mutabakat halinde oldular. Geçen y›l›n
bafl›nda savafl konusunda hükümetle ayn›

çizgide oldu¤unu ilan eden ordu zirvesi,
ayn› tutumu yeni y›l›n bafl›nda baflka
sorunlar üzerinden de yineledi. ABD ile
yap›lan gizli anlaflmalar skandal› ve bu
çerçevede ‹ncirlik’in ABD savafl üssü
olarak kullan›lmas› konusunda hükümetle
görüfl ve tutum birli¤i içinde oldu¤unu
aç›kl›kla ortaya koydu.

fieriatç› gelenekten kök alan bir parti
olmas› ve üçte birlik oy oran›yla mecliste
üçte ikilik ço¤unluk elde etmesi, AKP
hükümetini daha bafltan bir gerilim etkeni
haline getirmekteydi. Fakat bu durumun
birkaç ay içinde h›zla afl›ld›¤›n› gördük.
AKP, dönemsel ihtiyaçlara uygun düflen
dört dörtlük bir düzen partisi oldu¤unu
göstermek, böylece kendini iflbirlikçi
büyük burjuvaziye ve emperyalist
merkezlere benimsetebilmek için özel bir
gayret içinde oldu. Bu güçlerin istem,
ç›kar ve bekletilerine uygun hareket
etmede kusur etmek bir yana beklenenden
fazlas›n› yapt›. Bu, k›sa zamanda
meyvelerini de verdi. Büyük burjuvazi,
güçlü bir parlamento deste¤ine sahip
AKP’yi handikap de¤il imkan olarak gördü
ve bunu y›l boyunca en iyi biçimde
de¤erlendirdi. Tezkere kazas› türünden
tats›zl›klara ra¤men ABD emperyalizmi
için temelde sorun zaten yoktu. Zira AKP,
y›llar› bulan özel çabalarla “›l›ml› islam”
ad›na bizzat onlar taraf›ndan bugünlere
haz›rlanm›fl bir partiydi.

Sorun daha çok kendini düzen bekçisi
sayan ve bu çerçevede dinsel gericili¤i
dizginlemek üzere 28 fiubat operasyonunu
gerçeklefltirenler cephesinden ç›kabilirdi. Bu
alanda da beklenen olmad›. Zaman zaman
esasa iliflkin olmayan, daha çok da
manüplasyona yönelik küçük gerilimlere
ra¤men, baflta hükümet ve ordu olmak üzere
y›l boyunca düzen güçlerinin baflar›l› bir
uyumu sergilendi. ABD’nin hiç de¤ilse
Genelkurmay Baflkan› ve ekibi üzerinden
ordu içinde kurdu¤u daha etkili denetim,
ordu ile kendi beslemesi bir hükümet
aras›ndaki iliflkilere ayr›ca bir rahatl›k
sa¤lad›.

Sözü edilen uyumun temelinde, dönemsel
koflullar›n sa¤lad›¤› olanaklar›n ötesinde
daha temelli nedenler var kuflkusuz. Baflta
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hangi hükümet olursa olsun, iflbirlikçi
burjuvaziye hizmet ve emperyalizme
ba¤l›l›k, iktidar› ve muhalefetiyle tüm düzen
güçlerini ve devlet kurumlar›n› birlefltiren ve
asgari bir uyuma yönelten ortak payda
durumundad›r. Bu ortak payda, temel
politikalardaki (bunlar› “milli” ya da
“devlet” politikalar› olarak tan›ml›yorlar)
uyumun toplumsal temelidir. Ayn› olgu,
tersinden, iflçi s›n›f›na, emekçilere ve bölge
halklar›na düflmanl›k çizgisi olarak da ifade
edilebilir. Bunu egemen burjuvazinin tüm
kesimlerinin ortak ç›karlar›n›n siyasal
yans›mas› olarak da görebiliriz.

Sorunlar ya da görüfl ayr›l›klar› oldu¤u
kadar›yla bunun ötesindeki tercihler ve
öncelikler üzerine ç›kmaktad›r. ‹kincil
önemdeki bu sorunlar›n ve bundan
kaynaklanan çat›flmalar›n niteli¤i ve
kapsam› ise, döneme oldu¤u kadar
önplandaki güçlerin kendine özgü
durumuna göre de¤iflebilmektedir. fieriatç›
kökeni ve bu kökene uygun düflen
çekirdek taban›yla AKP bu türden özel
durumu olan bir partidir ve uyuma iliflkin
sorunlar beklentisi de buradan
do¤maktayd›. Nitekim ilk bir y›l›n uyumlu
icraat›n›n ard›ndan bugün bu sorunlar boy
vermeye de bafllam›fl bulunmaktad›r.

Sorunlar›n temelinde ikili bir yön var.
Bunlardan ilki, AKP’nin kimli¤i ve
bununla ba¤lant›l› hedefleridir. Gerek
ABD’nin y›llar› bulan “›l›ml›laflt›rma”
operasyonu, gerekse art›k burjuvazi ad›na
ülkeyi parlamento ve hükümette yönetecek
düzeye yükselmifl olman›n gerektirdi¤i
“sorumluluk”, AKP’nin eski fleriatç›
kimli¤inde önemli bir yumuflama yaratm›fl
durumda. Fakat yine de o temelde dinci
bir partidir; burjuvaziye ve emperyalizme
cömertçe sundu¤u hizmetlerin karfl›l›¤›n›
bir biçimde almak istemektedir. Y›l içinde
buna yönelik çeflitli giriflimleri oldu, fakat
devlette kadrolaflmay› baflarmak d›fl›ndaki
ç›k›fllar› her seferinde bofla ç›kar›ld›. Buna
iliflkin sorunlar bir dizi konu üzerinden
giderek olgunlaflmaktad›r.

Sorunlar›n bir de öteki cephesi var. Bu
ikinci cephedeki sorunlar AKP’den de¤il
burjuvazinin kendi iç bölünmesinden
do¤uyor. Burjuvazinin en güçlü ve d›fla en

ba¤›ml› kesimleri ile d›fla ba¤›ml›l›¤a ilke
olarak itiraz› olmayan, ama emperyalist
küreselleflme politikalar›n›n ölçüsüz
gerekleri karfl›s›nda s›k›nt›ya giren, iç
pazardaki ayr›cal›klar›n› yitiren kesimleri
aras›ndaki bir bölünmedir bu. Bu kesimler
AB sürecine uyumun sorunlar›, K›br›s ve
k›smen de Güney Kürdistan sorunu
üzerinden bugün kendi aralar›nda giderek
daha çok dalaflmaktad›rlar.

Burjuvazinin en güçlü ve d›fla en
ba¤›ml› kesimleri, kendi konumlar›ndan
gelen olanaklar›n yan›s›ra, çat›flma konusu
sorunlarda emperyalist odaklarla birlikte
hareket etmenin avantajlar›na da
sahiptirler. Burjuvazinin iç pazara daha
çok ba¤›ml› ve küreselleflmenin gerekleri
ad›na gündeme getirilen uygulamalara daha
az dayan›kl› kesimleri ise, baflta ordu
olmak üzere devletten, yan›s›ra “milli
davalar” ve “ulusal ç›karlar” söylemiyle
toplumun flovenizmle yo¤rulmufl
duyarl›l›klar›ndan güç almaktad›rlar. K›br›s
ve Kürt sorunu üzerinden yaflanan görüfl
ayr›l›klar›n›n temelinde bu var.

Emperyalist burjuvaziyle daha ileri
düzeyde bütünleflmeyi ç›karlar›na uygun
görenler, gelinen yerde K›br›s’› bir yük
saymakta ve bu yükten kurtulmak
istemektedirler. Kürt sorununda ise içerde
“uyum yasalar›” çerçevesinde belli
düzenlemelerin yap›lmas›n› istemektedirler.
Bu tutumun Güney Kürtleri’yle iliflkilere
yans›mas›, çat›flma yerine hamilik yolunun
tercih edilmesi olmaktad›r.

“Milli politikalar”da ›srar› savunan
öteki kesim ise, bugüne kadar izlenegelen
geleneksel gerici-floven politikalar›n kitleler
üzerindeki etkisinden güç almaya
çal›flmaktad›r. Geleneksel düzen partileri
ile “düzen bekçileri”nin ayn› konulardaki
duyarl›l›klar›, bu kesimi ayr›ca
güçlendirmektedir.

Gelinen yerde AKP hükümeti ile ordu
aras›nda yaflanacak sorunlara temelde
buradan bakmak gerekir. AKP, emperyalist
odaklar›n, özellikle de ABD’nin deste¤i ile
bafla geldi ve bu deste¤i korudu¤u sürece
baflta kalabilece¤ini düflünüyor. Bunu içte,
büyük burjuvazinin TÜS‹AD’da temsil
edilen en güçlü kesimlerinin halihaz›rdaki
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deste¤ini korumak kayg›s› tamaml›yor.
Böylece, normalde geleneksel konumu ve
temsil etti¤i burjuva kesimlerin ç›karlar›
bunu gerektirmedi¤i halde, AB’ye uyum
dayatmalar›, K›br›s, k›smen Kürt sorunu
vb. konularda emperyalist odaklar›n ve
TÜS‹AD’›n tercihlerine uygun bir icraat
izlemeye çal›fl›yor. Bununla konumunu
korumay›, güçlendirmeyi ve orduyu
dengelemeyi, giderek iktidarda daha güçlü
bir yer tutmay› umuyor.

Ayr›nt›lar›na burada giremeyece¤imiz
bu gerilim ve çat›flma alan›, düzen cephesi
için ciddi bir siyasal kriz dinami¤i olarak
duruyor önümüzde. Gerilime konu
sorunlarda süreçlerin h›zlanmas› ve
takvimlerin s›k›flmas›, bu krizin girmekte
oldu¤umuz y›l içinde kendini iyiden iyiye
hissettirece¤ini gösteriyor.

Bu tablo üzerinden bak›ld›¤›nda,
ekonomik cephede oldu¤u gibi siyasal
cephede de tüm kesimleriyle burjuvazinin
en önemli avantaj›, devrimci s›n›f
mücadelesini dizginlemedeki baflar›s›
olarak karfl›m›za ç›k›yor. Devrimci
hareketin y›llar›n darbeleriyle güçsüz
b›rak›lmas›, solun büyük bölümünün
“›l›ml›” bir çizgiye çekilmesi, Kürt
hareketinin teslimiyete zorlanarak
etkisizlefltirilmesi, sendika bürokrasisi
üzerindeki tam denetim yoluyla iflçi
hareketinin örgütsüzlü¤e, da¤›n›kl›¤a ve
çaresizli¤e mahkum edilmesi vb., bu
baflar›n›n ço¤alt›labilecek halkalar›d›r.

Bu durumda, düzen cephesinde büyüyen
iç çatlaklar›n iki yönlü bir sonucu olabilir.
Bunlardan ilki, burjuvazinin iç bütünlü¤ünün
zay›flamas› ve böylece toplumsal
muhalefetin geliflmesinin nispeten
kolaylaflmas›d›r. ‹kincisi ise, örne¤in 28
fiubat sürecinde oldu¤u gibi, toplumsal
muhalefetin bu iç çat›flmada taraflarca
yedeklenmesidir. AB hayran› liberal sol ile
ordu yalakas› devletçi sol, her biri kendi
cephesinden, bu konuda flimdiden çat›flan
taraflar›n hizmetindedirler.

S›n›f ve kitle hareketi

2003 y›l› Türkiye iflçi s›n›f› için tarihi
önemde kay›plar›n yafland›¤› bir y›l oldu.

‹flçi s›n›f›na kölelik koflullar›nda çal›flmay›
ve kurals›z bir sömürüyü dayatan yeni ifl
yasas›, burjuvazi pay›na neredeyse
sorunsuz olarak elde edilen tarihi bir
baflar› say›lmal›d›r. Bu çapta bir sald›r›n›n
bu denli kolayca gerçekleflmesi, iflçi
hareketinin bugünkü bilinç ve örgütlülük
düzeyi ile önderlik durumunu da bütün
aç›kl›¤›yla ortaya koymaktad›r.

Burjuvazinin faflist 12 Eylül sald›r›s›
ile bafllayan 20 küsur y›ll›k sistematik
çabas›, ‘80’li y›llar›n sonu ve ‘90’l›
y›llar›n bafl›nda bir süreli¤ine ve k›smen
dizginlenebilmifl olsa da, sonuçta bugün
iflçi hareketini yak›n tarihinin en güçsüz,
da¤›n›k ve etkisiz durumuna düflürmeyi
baflard›. Bugün iflçi s›n›f› toplumun tümünü
ilgilendiren ya da özel olarak kendisine
yönelen sorunlar ve sald›r›lar karfl›s›nda
güçsüz ve çaresiz durumdad›r.

Fakat iflçi hareketi için bundan daha
geriye düflmek art›k mümkün de¤ildir.
Sald›r›lar›n çal›flma ve yaflam koflullar›n›
çekilmez hale getiren sonuçlar›, iflçi s›n›f›
saflar›nda süreci tersine çevirecek birikimi
de günden güne güçlendirmektedir. Geride
kalan y›l›n iflçi hareketi verileri tersinden
de bu geliflmeye iflaret etmektedir. Sendika
bürokrasisine duyulan güvensizli¤in iflçileri
pasifli¤e ve ilgisizli¤e itti¤i dönemin
afl›lmakta oldu¤unu gösteren belirtiler
ço¤almaktad›r. Sendika bürokrasisinin tüm
ihanetine ya da teslimiyetçi, oyalay›c›
tutumlar›na ra¤men, özellefltirme
gündemindeki iflkollar›nda iflçiler hissedilir
bir direnç göstermifllerdir. Ço¤u durumda
baflar›s›zl›¤a u¤ramas›na ve böylece toplu
tensikatlara yolaçmas›na ra¤men tek tek
iflyerlerinde iflçilerin sendikalaflma
mücadeleleri giderek yayg›nlaflmaktad›r.

Bunlara, s›n›f içindeki devrimci
çal›flman›n giderek daha etkili, planl› ve
›srarl› hale gelmesini de eklemek
durumunday›z. ‹nat, sab›r ve ustal›k
gösterilebildi¤i ölçüde s›n›fa yönelik
devrimci çal›flman›n giderek daha çok
karfl›l›¤›n› bulaca¤› bir döneme de girmifl
bulunuyoruz. Komünistler say›s›z verinin
ortaya koydu¤u bu olgunun bilincindedirler
ve bunu en iyi biçimde de¤erlendirebilmek
için s›n›fa yönelik devrimci çal›flmay› her
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yoldan ve yönden güçlendirmek için azami
çaba içinde olacaklard›r.

Türkiye’nin güncel ekonomik ve siyasal
tablosu, devrimci bir iflçi hareketi
gelifltirmenin ola¤anüstü önemini aç›kl›kla
ortaya koymaktad›r. S›n›f d›fl› ya da s›n›fa
ra¤men devrimcili¤in devri Türkiye’de
çoktan kapand›. Kendince güçlü ve
deneyimli olan Türkiye burjuvazisine ve
arkas›ndaki emperyalist güçlere karfl›
hissedilir bir ç›k›fl iflçi hareketi ekseninde
gerçekleflebilir ancak. Burjuvazinin
halihaz›rda ekonomik krizi bu denli rahat
yönetebilmesine ve toplumsal muhalefeti
kendi iç çekiflmelerine bu denli kolay alet
etmesine, yine ancak devrimci bir iflçi
hareketinin gücü ve a¤›rl›¤› son verebilir.
Toplumu sarm›fl kokuflmufllu¤u da¤›tman›n
ve emekçiler cephesinde bununla elele
giden umutsuzlu¤a k›rman›n devrimci bir
iflçi hareketini gelifltirmekten baflka bir
yolu/çaresi yoktur.

Sosyal-demokrat düzen partileriyle güya
toplumu sarsacak “sol alternatif”e
soyunanlar›n ço¤ald›¤›, abart›l›
heyecanlarla bezenmifl kof bir popülist
söylemle genel bir “halk hareketi” yaratma
hayallerinin yeniden güç kazand›¤› bir
ortamda, bu temel önemde fakat basit
gerçe¤i bir kez daha hat›rlatmak yarars›z
olmayacakt›r.

Kamu emekçileri hareketine geçiyoruz.
Emekçi hareketinin bu kesimi y›l içinde
de¤iflik defalar kitlesel biçimde sokaklara
ve alanlara ç›kt›. Bu, herfleye ra¤men bu
kesimde tükenmeyen ve tüketilemeyen
mücadele iste¤inin/dinamizminin bir
göstergesi say›labilir. Fakat geride kalan
y›l›n olaylar›, reformizmin KESK
üzerinden bu harekette yapmay› baflard›¤›
tahribat›n yeni boyutlara ulaflt›¤›na da
tan›kl›k etti. Bu gerici engel afl›lmad›kça,
kamu çal›flanlar› hareketi KESK
bürokratlar›n›n örgütsel ve siyasal
denetiminde kald›kça, y›llard›r yaflanan
gerileme ve çözülmenin önümüzdeki
dönemde de sürece¤i, yaz›k ki bugünden
aç›kça görülebilen bir gerçektir.

Bunun tek sonucu y›llar›n birikimiyle
oluflturulmufl bir hareketin eritilmesi ya da
çürütülmesi de de¤ildir. Öte yandan kamu

emekçileri hareketinin bir kesimini denetim
alt›na almay› baflarm›fl gerici-faflist güruh,
KESK yönetiminin sorumulusu bulundu¤u
bu periflan ortamdan yararlanarak gitgide
daha çok güç ve inisiyatif kazanmaktad›r.

Kamu emekçileri hareketinin KESK’teki
mevcut durumu tabandan gelecek
kendili¤inden ç›k›fllarla aflmas›n› ummak
hem bofluna beklemek olur, hem de
devrimci önderlik ve inisiyatifin rolünü bir
yana b›rakmak anlam›na gelir. Gidiflat›n
seyri ancak bilinçli ve örgütlü bir
müdahale ile de¤ifltirilebilir. Kamu hareketi
bünyesindeki her e¤ilimden devrimciler
ifllevsel bir ifl ve güç birli¤i ile buna bir
yerinden bafllamak zorundad›rlar. Bu
yap›lmad›¤› sürece KESK yönetimine
söylenenlerin bir anlam› kalmayaca¤› gibi
pratik bir yarar› da olmaz.

‹çe dönük olarak paral› e¤itim sald›r›s›
ve YÖK, d›fla dönük olarak emperyalist
savafl karfl›t› mücadele üzerinden ö¤renci
gençlik hareketi, geride kalan y›l› nispeten
hareketli geçiren kesim oldu. Solcu gençlik
gruplar› bu çaba içerisinde belli oranlarda
güç de kazand›lar ve devrimcilerin a¤›rl›¤›
oluflturdu¤u durumlarda, eylem ve
etkinliklere daha etkin ve militan bir hava
kazand›rd›lar. Komünist gençli¤in gerek
gündemleri saptamada ve ifllemede, gerekse
eylem ve etkinliklerde inisiyatifi ele
almada giderek daha hissedilir bir baflar›
göstermesi, gençlik hareketindeki bir öteki
kayda de¤er geliflmedir.

Bununla birlikte gençlik hareketine
egemen üç temel zaaf, esas› yönünden
hala da sürmektedir.

Bunlardan ilki, muazzam ö¤renci
kitlesinin varl›¤›yla k›yasland›¤›nda,
mevcut gençlik hareketlili¤inin henüz son
derece dar ve s›n›rl› bir alanda varl›k
gösterebilmesidir. Bununla ba¤lant›l› olarak
kitleselleflme, y›llard›r süregelmekte olan
bir sorun olarak bugün de hala gençlik
hareketinin en temel ihtiyac›
durumundad›r.

Öteki temel zaaf, politize olmufl
gençlik kesimi içerisinde reformist sol
ak›mlar›n belirgin bir etki ve a¤›rl›¤a
sahip olmalar›d›r. Bu etki ve a¤›rl›k,
reformist ak›mlar›n siyasal baflar›s›ndan
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çok devrimci ak›mlar›n baflar›s›zl›¤›n›n bir
ürünüdür. Yap›sal zaaflar ve dönemsel
güçlükler nedeniyle, yan›s›ra elbette ki
burjuvazi taraf›ndan gençlik hareketinde
yarat›lm›fl büyük tahribat›n bir sonucu
olarak, devrimci gençlik gruplar›
kendilerini gençlik hareketi içerisinde
üretmekte hala da zorlanmaktad›rlar.
Komünist gençlik son birkaç y›ld›r bu
alanda belli olumlu ad›mlar atm›fl olmakla
ve bugün gençlik içerisindeki reformist
ak›m›n karfl›s›nda tek gerçek alternatif güç
olarak durmakla birlikte, onun da sözü
edilen zaaf›n ve baflar›s›zl›¤›n d›fl›nda
oldu¤unu söylemek yaz›k ki henüz olanakl›
de¤ildir.

Gençlik hareketinin bu iki temel zaaf›n›
genel bir örgütsüzlük durumu
tamamlamaktad›r. Hareketin kitlesel aç›dan
darl›¤› ve reformizmin etkisinden gelen
politik zay›fl›¤› gençlik hareketini hiç
de¤ilse mevcut düzeyiyle kucaklamay›
olanakl› k›lacak ciddi bir örgütlenmeden
de yoksun b›rakmaktad›r. Her çevre kendi
son derece s›n›rl› güçleriyle elbette az-çok
örgütlü durumdad›r. Ama bu gençlik
hareketinin kitlesel düzeyde
örgütlülüklerden yoksun oldu¤u gerçe¤ini
de¤ifltirmedi¤i gibi, giderek daha çok
mezhepsel görünümler kazanan dar grup
örgütlenmeleri de hiçbir biçimde bu tür bir
örgütlenme ihtiyac›n›n yerine geçirilemez.

Sonuç olarak; genifl kitlelerle
birleflmeyi esas alan bir politik çal›flma
tarz›, reformizmin etkisini k›rmaya ve
gençlik hareketi içinde devrimci önderli¤i
egemen k›lmaya yönelik çok yönlü bir
mücadele, ve nihayet, ilk ikisindeki
baflar›n›n da sa¤layaca¤› olanaklarla
birleflik bir kitlesel gençlik örgütlenmesi,
bugün gençlik hareketinin en önemli ve
yak›c› ihtiyaçlar› olmaya devam
etmektedir.

Sol hareket ve Kürt hareketi

Dünün devrimci ak›mlar›n›n a¤›rl›kl›
bölümü reformistlerle kendilerini ay›ran
ayr›m çizgilerini giderek daha çok
siliklefltiren bir tutum içindeler. Böyle
olunca, sol hareketi geçmiflteki gibi

devrimci ve reformist kanatlar›yla sol
hareket olarak ele almak da giderek
güçleflmektedir. ‹rili-ufakl› çeflitli devrimci
grup ve çevrelerin 3 Kas›m sürecinden
itibaren reformist DEHAP blokuna
ba¤lad›¤› umutlar› biliyoruz. Bu tutum ve
e¤ilim, 3 Kas›m sonras›nda zay›flamak bir
yana, öteki baz› kesimlerin blok
bileflenleriyle kurdu¤u yak›n iliflkilerle yeni
bir güç kazand›.

2003 y›l›n›n baz› geliflmeleri, bu türden
bir tasfiyeci sürükleniflin vehametini de
tüm aç›kl›¤›yla ortaya ç›kard›. DEHAP
blokunun belkemi¤ini oluflturan Kürt
hareketi, Kongra-Gel aç›l›m›yla birlikte
Amerikanc› çizgiye kayd›; tipik bir Kürt
burjuva partisi olmak konum ve iddias›n›
bu yeni ad›mlarla resmilefltirdi. Blokun
öteki bileflenleri ise bugün yerel seçimler
çerçevesinde ifli SHP ve YTP türünden
gerici burjuva düzen partileriyle yak›n
iflbirli¤i ve ittifak düzeyine vard›rm›fl
bulunmaktad›rlar. Dolay›s›yla, DEHAP
blokuna ilkesizce umut ba¤layanlar, bu
tutum üzerinden gerçekte kendilerini de bir
biçimde düzene ba¤lam›fl olmaktad›rlar.
Yaflananlar›n devrimci düflünce ve
de¤erlerden henüz ölçüsüzce kopmam›fl
olanlar için uyar›c› olmas› ve onlar› bugün
için bu gerici eksenden uzaklaflt›rmas›,
dünkü zaaf›n ideolojik-politik özünü
ortadan kald›rmamakla birlikte, herfleye
ra¤men olumlu bir geliflmedir.

EMEP, SDP, ÖDP, Kongra-Gel türü
ak›mlar›n bugün sosyal-demokrat gerici
düzen partileriyle bu denli kolay ittifak ve
iflbirli¤ine girebilmeleri, son 20 küsur
y›lda solda yaflanan tasfiyeci süreçlerin
bugün vard›¤› en geri ve rezil aflama
say›lmal›d›r. Emperyalizme ve iflbirlikçi
burjuvaziye hizmetlerini hükümet
ortakl›klar› düzeyinde daha dün
denebilecek bir zamanda en kaba biçimde
ortaya koymufl gerici burjuva partileriyle
(Karayalç›n’›n SHP’si ve ‹smail Cem’in
YTP’si) ittifak ve iflbirli¤ine bu denli
kolay yatk›n olabilmek demek, kendini
art›k öznel planda da kurulu düzenin bir
parças›, siyasal uzant›s› saymak demektir.
Bu geliflme, giderek oturmakta olan
bilinçli bir tutumun ifadesidir.
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Bundan böyle, bu konuma sürüklenmifl
sosyal-reformist parti ve gruplarla aralar›na
kesin ve net çizgiler çizmeyen, ittifak ve
iflbirli¤i aramak bir yana, emekçi kitleler
önünde onlar›n maskesini düflürmeyi temel
ve öncelikli bir kayg› haline getirmeyen
parti, grup ve çevrelerin devrimcilik
iddias›n›n art›k ne bir ciddiyeti ne de
samimiyeti kal›r.

Kürt hareketinin “siyasal çözüm”
çizgisiyle girdi¤i süreç, ‹mral›’yla birlikte
devrimden tam kopufl, teslimiyet temelinde
düzen ve sistemle bar›flma ve bütünleflme
aflamas›na varm›flt›. Geride kalan y›l
içerisinde Kongra-Gel ad›m›yla birlikte yeni
bir aflamaya girilmifl durumda. Bu, geçmiflin
ilerici devrimci gelenekleri ve de¤erleriyle
ba¤lar›n resmen de kopar›ld›¤›, dünyan›n ve
bölgenin en gerici ve sald›rgan güçlerinin
yeni program üzerinden stratejik müttefik
ilan edildi¤i, emperyalizmin “demokrasi”
dinami¤i olarak kutsand›¤› ve bölgeye
emperyalist müdahalenin desteklendi¤i bir
aflamad›r. Tüm bunlar yeterince aç›k ve net
ad›mlard›r; Kongra-Gel program› üzerinden
herkesin anlayabilece¤i aç›kl›kta ve
kesinlikte formüle de edilmifllerdir.

Bu geliflme, Kürt sorununa iliflkin
devrimci çözüm çizgisini Kürt emekçi
kitlelerine maletme görevine bugün apayr› bir
anlam ve önem kazand›rm›flt›r. Kürt ve Türk
iflçilerinin devrimci s›n›f birli¤ini her
düzeyde kurmak ve gelifltirmek, bu görevin
tayin edici çözücü halkas›d›r. Kürt
emekçilerinin kendi burjuvazileriyle ba¤lar›n›
her düzeyde koparmalar› ve Türkiye iflçi
s›n›f› ve emekçileriyle bütünleflen bir çizgide
hareket etmeleri, ulusal özgürlük ve eflitli¤i
kazanman›n olanakl› biricik gerçek yoludur.
Son 30 y›ll›k deneyim bu gerçe¤i bir kez
daha kan›tlam›flt›r.

Yerel seçimler ve ba¤›ms›z

devrimci s›n›f çizgisi

Girmekte oldu¤umuz y›l›n gündeminde
öncelikle yerel seçimler var. Burjuva
siyaset sahnesinin bugünkü tablosu yerel
seçimlere her zamankinden ayr› bir anlam
ve önem kazand›rm›fl bulunmaktad›r.
Hükümet partisi olarak AKP, meclisteki

belirgin egemenli¤ini ezici bir yerel seçim
baflar›s›yla taçland›rmak, böylece konumunu
güçlendirmek ve kendisine difl bileyen
güçler karfl›s›nda daha etkin bir pozisyon
elde etmek istemektedir. Hükümet olman›n
avantajlar›, halihaz›rda korunan büyük
sermaye ile emperyalist odaklar›n deste¤i,
ve nihayet, öteki burjuva düzen partilerinin
durumu, onu bu konuda fazlas›yla umutlu
ve ifltahl› k›lmaktad›r. Tersinden ise öteki
düzen partileri yerel seçimler arac›l›¤›yla
güç kazand›klar›n› kan›tlamak, böylece 3
Kas›m’da düfltükleri periflanl›¤› bir ölçüde
dengelemek istemektedirler. Yerel
yönetimleri elde tutman›n sa¤lad›¤› çok
yönlü olanaklar, özellikle de muazzam rant
kaynaklar› ise, iktidar› ve muhalefetiyle tüm
düzen partilerinin yerel seçimlere h›rsla
as›lmas›n›n ortak nedenidir.

Öte yandan yerel seçimler reformist sol
için de özel önem tafl›yan bir politik
gündem haline gelmifl bulunmaktad›r.
Reformist solun hesab› ise, geleneksel
düzen partilerinin 3 Kas›m’la birlikte
düfltü¤ü durumdan yararlanarak ve AKP
hükümetinin icraatlar› karfl›s›nda
emekçilerin yaflad›¤› güncel sorunlardan
hareketle, muhalefetin bayraktarl›¤›na
soyunarak siyaset sahnesinde güç olmakt›r.
Bunda baflar› sa¤lad›klar› ölçüde bunun
kendilerini ileride parlamenter bir güç
haline de getirece¤ini düflünüyorlar. SHP ve
YTP türünden burjuva düzen partileriyle,
BCP ve CDP türünden ordu hayran›
flovenist-kemalist burjuva partileriyle ittifak
ve iflbirli¤ine bu kadar kolay
yönelebilmelerinin gerisinde ayn› zamanda
bu var. Bu onlar›n, resmi politik sahnede
bir yer tutmak, düzenin egemenleri
nezdinde meflrulaflmak ve nihayet
parlamenter çerçevede siyaset yapma
olana¤›na kavuflmak u¤runa, dünkü ilerici-
devrimci de¤erlerinden geriye kalan ne
varsa onunla da ba¤lar›n› koparmalar›
anlam›na geliyor.

Bütün bunlar, yerel seçimleri al›fl›lm›fl›n
ötesinde bir politik çekiflme ve dolay›s›yle
yo¤unlaflma zemini haline getirmektedir.
Do¤al olarak baflta komünistler olmak üzere
bu ülkenin devrimci güçlerini de, siyasal
yaflam›n yo¤unlaflt›¤› ve kitlelerin siyasal
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ilgilerinin belirgin bir biçimde artt›¤› bu
dönemden devrimci amaçlar u¤runa en iyi
biçimde yararlanmak görevi beklemektedir.
Partimiz kendi cephesinden bu do¤rultuda
her türlü araç ve olana¤› kullanarak etkin
bir faaliyet yürütecektir.

Bu faaliyetin genel çerçevesini
oluflturacak bafll›ca esaslar flunlard›r:

- Komünistler seçimlere kat›lmay› ve
burjuva parlamentosundan oldu¤u gibi yerel
yönetimlerden de devrimci amaçlar için
yararlanmay› ilke olarak reddetmezler. Fakat
bunu yaparken, yerel yönetimlerin gücü,
ifllevi ve sorunlara çözüm olanaklar›
konusunda herhangi bir yan›lsama
yaratmamaya özel bir dikkat gösterirler.
Dahas› bu konudaki burjuva ve reformist
aldatmacalar›n içyüzünü kitleler önünde
teflhir etmeyi temel önemde bir görev
sayarlar.

- Komünistler için seçim çal›flmalar›
tümüyle devrimci s›n›f mücadelesine iliflkin
genel hedef ve görevlere tabidir; onlar
seçim atmosferinden, kitleleri devrimci
hedeflere kazanman›n, onlar›n birli¤ini,
örgütlenmesini ve mücadelesini bu
do¤rultuda gelifltirmenin bir olana¤› olarak
yararlanmaya bakarlar. Bu çerçevede,
kitlelerin karfl›s›na düzenin yasall›k
cenderesine ve seçimlere uyarlanm›fl güdük
seçim platformlar› ve bildirgeleriyle de¤il,
kendi ba¤›ms›z devrimci s›n›f program›yla,
bunun döneme uyarlanm›fl ve güncel
devrimci görevlere ba¤lanm›fl popüler
aç›klamalar›yla ç›karlar.

- “Ulusal irade” yan›lsamas› üzerinden
burjuvazinin gerçek iktidar odaklar›n›
perdeleme ifllevi gören burjuva
parlamentosunun içyüzünü kitleler, özellikle
de onlar›n ileri kesimleri önünde sergilemek
nispeten daha kolayd›r. Kitlelerin uzun
y›llar› bulan deneyimleri bunu bir ölçüde
olsun kolaylaflt›r›r. Buna karfl›n kurum
olarak yerel yönetimler, “halk›n yönetimi”,
“halk›n kat›l›m›”, “halka dolays›z hizmet”
vb. argümanlar üzerinden sunulmaya
müsaittirler. Özellikle reformist sol buna
yönelik yan›lsamalara güç katar ve buna
solcu söylemlerle belli bir inand›r›c›l›k da
kazand›r›r.

Oysa bu büyük bir aldatmacad›r.

Merkezi iktidar organlar›n›n burjuvazinin
elinde oldu¤u ve bunun bin bir kolla
(vilayet, emniyet, istihbarat, garnizon, yarg›
vb.) kendini yerel düzeyde de gösterdi¤i bir
durumda, yerel “halk yönetimi” tepeden
t›rna¤a bir yalan ve yan›lsamad›r. Ayn›
gerçek, üretim araçlar› ve zenginli¤in ezici
bölümü (dolays›z özel mülkiyet ya da
devlet maliyesi ve mülkiyeti olarak)
burjuvazinin elinde ve denetiminde oldu¤u
sürece, yerel planda halk›n sorunlar›n›n
çözülebilece¤i inanc› ya da beklentisi için
de geçerlidir. Alabildi¤ine s›n›rlanm›fl ve
güdüklefltirilmifl yerel yönetimler ve
bütçeler, bu s›n›rlar içinde bile burjuvazi
taraf›ndan bin bir yolla en s›k› bir denetim
alt›nda tutulurlar.

Bu temel bilimsel-toplumsal gerçekten
hareketle TK‹P, yerel yönetimler üzerinden
yap›labilecekler hakk›nda özellikle reformist
sol taraf›ndan iflçilere ve emekçilere
pompalanacak hayallere karfl› özel bir
mücadele yürütecektir. Her biçimiyle
“Belediye sosyalizmi” yan›lsamas›n›n
içyüzünü kararl›l›kla teflhir edecek, bunu,
kurulu düzenin gerçek yap›s›, kurumlaflmas›
ve iflleyiflinin ortaya konulmas› çabas›yla
birlefltirecektir.

- Komünistler, yerel seçimlerde iflçi
s›n›f›n›n ve emekçi kitlelerin karfl›s›na
kendi ba¤›ms›z adaylar›yla ç›kacak, yerel
seçim kampanyalar›n› bu adaylar üzerinden
öreceklerdir. Bu kampanyan›n amac› elbette
oy toplamak de¤il, fakat partinin devrimci
propaganda ve ajitasyonunu normal
dönemlerle k›yaslanamaz ölçüde
güçlendirmek, kitleleri devrimci aç›dan
ayd›nlatmak, parti program›n› tan›tmak,
onun döneme uyarlanm›fl stratejik ve taktik
istem ve fliarlar›n› kitleler içinde yaymakt›r.
Partinin seçim çal›flmas›nda baflar›s›n›n
temel ölçüsü de bu olacakt›r.

- Partimiz kendi ba¤›ms›z faaliyetini
esas almak ve bugünden bunun
örgütlenmesine giriflmekle birlikte, olanakl›
olan her durumda, öteki devrimci güçlerle
iflbirli¤i için de çaba harcayacak, bu
konuda sorumluluklar›na uygun
davranacakt›r. Her renkten burjuva ve
küçük-burjuva reformist parti, grup ve
çevrelerin emekçilerin karfl›s›na “sol
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alternatif” iddias›yla ç›kt›¤› bir seçim
döneminde, bu yönlü bir çaba özellikle bir
ihtiyaçt›r. Reformist aldatmaca karfl›s›nda
devrim ve sosyalizm alternatifini öne
ç›karan, kitlelere inanç ve kararl›l›kla
devrimci çözüm ve mücadele yolunu
gösteren, bunu devrimci s›n›f
mücadelesinin gelifltirilmesi somut hedefine
ba¤layan bir çabaya omuz vermek tüm
gerçek devrimcilerin görevidir.

- TK‹P yerel seçimlerde kendi
ba¤›ms›z adaylar›n›n yan›s›ra, seçim
çal›flmas›n› devrimin ve devrimci s›n›f
mücadelesinin savunulmas› eksenine
oturtmufl öteki ba¤›ms›z devrimci adaylar›
da destekleyecektir.

Devrimci seferberlik!

Bölgemizde ve ülkemizde süreçlerin
h›zland›¤› ve karmafl›klaflt›¤› bir tarihi
dönemden geçiyoruz. Önümüzde zorlu
sorunlar kadar büyük f›rsatlar da var.
Sorunlar› gö¤üslemek, f›rsatlar›
de¤erlendirmek sorumlulu¤u ile yüzyüzeyiz.
Bu ise nitelik olarak güçlenmeyi, nicelik
olarak büyümeyi gerektirir. Her ikisinin de
sa¤lam sosyal zemini s›n›f hareketidir.
Buraya aya¤›m›z› basamad›¤›m›z sürece,
nitelik olarak pekiflme ve nicelik olarak
büyüme üzerine her san› gerçekte bir
yan›lsamad›r.

Teori, program, taktik, bir ilk örgütsel
temel, örgütsel omurgay› oluflturan
kadrolar, komünist devrimcili¤in ilk harc›n›
oluflturan politik ve moral de¤erler vb.,
komünist bir hareket, giderek parti
olabilmenin bu öncelikli koflullar›n›n
oluflturulmas› bafllang›çta s›n›f hareketinden
nispeten ba¤›ms›z olarak yarat›labilirlerdi
ve yarat›ld›lar da. Fakat onlar›
güçlendirmenin, güvenceye alman›n,
kal›c›laflt›rman›n, ve en önemlisi de,
bunlarla donanm›fl devrimci bir öncü olarak
toplum düzeyinde devrimci s›n›f
mücadelesine yön verebilmenin zorunlu
koflulu kendi s›n›f zeminine oturabilmektir.
Bundan yoksun olarak devrimci s›n›f
mücadelesi içinde öncü ve yönetici bir rol
oynamak iddias› her türlü ciddiyetten
yoksun bir oyuna dönüflür. Bundan ç›kan

sonuç, partinin yeniden toparlanma
sonras›nda çok yönlü bir yüklenmenin
konusu haline getirdi¤i s›n›f çal›flmas›n›
yeni y›lda yeni bir düzeyde güçlendirmek
gerekti¤idir. Öteki herfley buna tabidir ve
bunun hizmetinde olmal›d›r.

Bu konuda ilk büyük s›nav› yerel seçim
çal›flmas› üzerinden verece¤iz. Genel
planda topluma seslenebilmek olana¤›
anlam›na da gelebilen bu çal›flma, mevcut
durumumuzda bizim için, s›n›fa yönelik
yo¤unlaflt›r›lm›fl çal›flman›n yeni bir düzeye
ç›kar›lmas› olabilmelidir. Deyim uygunsa
biz bu dönemde de “halka” ya da genel
olarak emekçilere de¤il, fakat özellikle
iflçilere gidece¤iz. Vars›n reformistler
toplum düzeyinde “sol alternatif” olma
sevdas›na kap›ls›nlar ve bu çerçevede tüm
seçmene yönelsinler. Vars›n halkç›lar eski
önyarg›lar›na dönerek “halk hareketi”
yaratma sevdas›yla benzer biçimde
davrans›nlar. Biz komünistler, bugünün
koflullar›nda ve partimizin bugünkü geliflme
düzeyinde, öncelikle ve özellikle iflçilere
gitmekte ›srarl› olmay› sürdürece¤iz. Bunun
tüm öteki stratejik geliflme ve baflar›lar›n
olmazsa olmaz temel önkoflulu oldu¤u
gerçe¤inin bilinciyle hareket edece¤iz.
Elbette bu çal›flma do¤as› gere¤i
yo¤unlaflmak üzere seçilmifl alan ve
birimlerin d›fl›na belli ölçülerde taflacakt›r.
Fakat bu yo¤unlaflt›r›lm›fl çal›flman›n
zay›flat›lmas› pahas›na de¤il, kendine özgü
karakterinin do¤al bir yan ürünü olacakt›r.

Hedefi ve amac› do¤ru saptamak yeterli
de¤ildir. Bunu etkin, planl›, tempolu ve
çok yönlü bir seferberlikle birlefltirmeyi de
baflarabilmek durumunday›z. Seçim
çal›flmas›n›n yo¤unlaflt›r›lm›fl planl› ve
disiplinli bir kampanya olmas› zorunlulu¤u
bu konuda kendimizi aflmam›z›
kolaylaflt›racak bir olanakt›r. Bunu en iyi
biçimde kullanabildi¤imiz ölçüde y›l›n
toplam›na da iyi bir bafllang›ç yapm›fl,
böylece onu kazanmay› daha bafltan
güvencelemifl olaca¤›z.

Her alanda ve her düzeyde devrimci
seferberlik! Bu, partinin tüm partililere ve
parti militanlar›na bir ça¤r›s› oldu¤u kadar
direktifidir de...



S›n›f içinde emekçi kad›n
çal›flmas›n›n güncel önemi!

Kad›n›n›n çifte sömürüsü sorunu tarihsel
olarak çözülmemifl temel sorunlar›n bafl›nda
gelir. Anal›k hukukunun çökmesi, anaerkil
toplumdan ataerkil toplumsal yap›lanmaya
geçifl, kad›n cinsinin geri plana düflmesinin,
ve giderek her türlü gerici uygulamaya hedef
olmas›n›n da bafllang›c›d›r. Bu süreç, komünal
toplumun da¤›lmas› ve ilk s›n›fl› toplumun
oluflmas›na denk düfler. Sömürüye dayal›
sonraki bütün toplumsal sistemlerde ezilen bir
cins olarak toplumsal yaflam›n tüm
alanlar›nda kad›n›n ikinci s›n›f insan
konumunun özü, de¤iflmeden bugüne
tafl›nm›flt›r. Bu sorunun kayna¤› ve
çözülmesinin önündeki temel engel, egemen
s›n›flar ve onlar›n iktidar›ndan baflkas›
de¤ildir.

Elbette, toplumsal altüst olufllar ve
devrimler süreci içinde kad›n›n konumu bir
parça da olsa de¤iflmifltir. Ne var ki,
insanl›¤a yeni kap›lar açan burjuva
devrimlerden en az faydalananlar da yine
kad›nlar olmufltur. Kad›nlar›n yurttafl
say›lmas› ve oy kullanma hakk› çok sonra,
bizzat kad›nlar›n yükselttikleri mücadelelerle
kazan›lm›flt›r. Kad›n eme¤i ile ilgili ve kad›n
olmaktan kaynakl› hak ve taleplerin ise ancak
bir k›sm› kazan›labilmifltir.

Kuflkusuz yine de, modern sanayinin
geliflmesiyle birlikte, ucuz iflgücüne olan talep
ve bu talebin kad›nlar -ve çocuklar -
taraf›ndan karfl›lanmas›, kad›n› bir nebze
olsun üretim sürecine katm›fl, onu bir nebze
olsun eski toplumun kat› cenderesinden
kurtarm›flt›r. Ama ne pahas›na? Burjuvazi,
sanayi üretimi içine çekti¤i kad›nlar› ucuz
iflgücü olarak daha yo¤un bir sömürüye tabi
tutarken, ayn› zamanda, geçmiflten beri gelen
kad›n›n ikincil konumunu sonuna kadar
kullanm›flt›r ve kullanmaktad›r. Öyle ki,
kapitalizmin ilk evrelerinde aç gözlü

burjuvazi, feodal gericili¤in bile de¤er verdi¤i
ve gözetti¤i anal›ktan kaynakl› hak ve
konumunu ayaklar alt›na alabilmifltir.
Örne¤in, günde 16 saate varan çal›flma süresi
boyunca kad›nlar çocuklar›n› emziremiyor;
iflten at›lma tehdidi nedeniyle do¤um sonras›
en fazla bir hafta olan iznini kullanam›yor;
do¤umdan üç gün öncesine kadar izne
ç›kam›yor; fabrikada, makine bafl›nda
gerçekleflen do¤umlar s›radan bir olay gibi
yaflan›yordu.

Fakat tarihsel ölçeklerden bak›ld›¤›nda
kad›n›n üretime kat›lmas› onun özgürleflmesi
için at›lm›fl bir ad›md›r. Nas›l ki kad›n özel
mülkiyetin do¤ufluyla köleli¤e ilk ad›m›n›
att›ysa, özgürlü¤ünü de özel mülkiyetin, buna
dayal› sistemin tasfiyesiyle kazanacakt›r.
Bunu da bizzat kat›ld›¤› üretim içinde, bir
parças› oldu¤u emek ordusu ile omuz omuza,
mücadelede ederek kazanacakt›r.

Kapitalizmde kad›n iflçi olmak, iflinin

ve evinin kölesi olmakt›r

Bugün genel anlamda bir kad›n
sorunundan bahsedilse bile, bunun özünü,
kad›n›n bir ücretli köle olarak çifte sömürüsü
oluflturmaktad›r. S›n›fsal ezilmifllik,
cinsiyetten kaynakl› bask›lar, gerici
uygulamalar, ayr›mc›l›k, ikincil konum vb. ile
tamamlanmaktad›r. Yine de, kad›n çocuklarla
beraber, sömürü ve bask› düzeninden en önce
ve en çok etkilenenlerin bafl›nda gelir.
Kapitalizmin yaratt›¤› y›k›m›n en trajik
sonuçlar›n› önce kad›nlar yaflamaktad›r.
Gericilik önce kad›n› vurmakta, sosyal y›k›m
en çok kad›n› etkilemektedir.

Gün geçmiyor ki, bu trajedinin örnekleri
yaflanmas›n. Özellikle k›rsal bölgelerde namus
cinayetleri, artan intiharlar, her geçen gün
daha fazla say›da kad›n›n fuhufl sektörüne
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sürüklenmesi, tecavüzler, k›z çocuklar›n›n
okula gönderilmemesi, hepsi “modern”
kapitalizm ça¤›n›n s›radan olaylar›d›r.

Modern kapitalist ça¤da, do¤um esnas›nda
ölen kad›n say›s› (1 milyonu aflk›n) nerdeyse
ifl kazas›nda ölen iflçi say›s›na
yaklaflmaktad›r. Özellikle az geliflmifl
kapitalist ülkelerde kad›n iflçilerin ezici bir
ço¤unlu¤u do¤um yapt›klar› ya da do¤umlar›
yaklaflt›¤› için iflten at›lmaktad›r; fabrikalarda
emzirme odalar›, emzirme saatleri yoktur; ifl
yerlerinde krefller yoktur. Modern
kapitalizmde kad›nlar hala da erkeklere oranla
daha az ücret almaktad›r. Ve modern
kapitalist düzen, ç›kard›¤› yasalarla, ayr›mc›
uygulamalarla ve emek düflman› politikalarla
bu y›k›m› her geçen gün daha da
derinlefltirmektedir. Kad›n-erkek eflitli¤i en
modern kapitalist ülkelerde bile ka¤›t üstünde
kalmaktad›r. Dünyada kad›nlar›n ezici bir
ço¤unlu¤una hala da yasalar önünde
erkeklerle eflit haklar tan›nmamaktad›r. Din,
gelenek-görenek ve erkek egemen kültür,
kad›n›n köleli¤ini pekifltiren yap›s›n› özü
itibar›yla korumaktad›r, vb.

Kad›n›n kurtuluflu sorunu bir

devrim sorunudur

Tüm bunlar bir tek fleyi gösterir:
Kapitalizmde kad›n›n kurtuluflu sorunu,
eme¤in kurtulufluna gelip dayanm›flt›r. Bunu
görmek için tablonun öbür yüzüne, biriken
sorunlar›n yan›nda biriken olanaklara da
bakmak gerekir.

Kad›n›n üretimde tuttu¤u yer gittikçe
artmaktad›r. Bütün dünyada kad›nlar ücretli
kölelik ordusunun önemli bir k›sm›n›
oluflturmaktad›r. Türkiye’de toplam istihdam
içinde kad›nlar›n tuttu¤u yer yüzde 30-35’leri
bulmaktad›r (özellikle tar›mda, küçük ev
iflletmecili¤inde kad›nlar›n tuttu¤u yer
ço¤unlukla istatistiklere bile
yans›mamaktad›r). Yani kad›nlar›n
proleterleflmesi süreci devam etmektedir.

Her geçen gün daha fazla oranlarda kad›n
emek ordusuna kat›l›rken, s›n›f içinde emekçi
kad›n çal›flmas› apayr› bir önem
kazanmaktad›r. Toplumun yar›s›n›, emek
ordusunun önemli bir k›sm›n› oluflturan

kad›nlar kazan›lmadan, çifte sömürüsünden
kaynakl› olarak kad›n›n biriktirdi¤i öfke ve
tepki mücadeleye kanalize edilmeden, bu
afla¤›l›k düzen y›k›labilir mi? “Kad›n olmadan
devrim olmaz, devrim olmadan kad›n
kurtulmaz!”, “Kad›n: En uzun devrim!” Bu
fliarlar, gerçe¤in en özlü ifadeleridir.

Emekçi kad›n çal›flmas›n›n

önemi

Peki, bunun politik ve pratik gerekleri
konusunda durum nedir? S›n›f çal›flmas›nda
kad›n›n çifte sömürüsünü, bundan kaynakl›
talepleri yeterince çal›flmam›za yedirebiliyor
muyuz? Bu tarihsel sorunu gözeten bir titizlik
gösterebiliyor muyuz?

S›n›f çal›flmam›z›n bugünkü düzeyi, s›n›f
hareketinin mevcut durumu, ne bu sorular› es
geçmenin ne de sorunu belirsiz bir gelece¤e
ertelemenin bir mazereti olabilir. Aksine,
s›n›f çal›flmas›nda mevcut düzeyini, biraz da
bu sorunu çal›flam›z›n bir parças› yaparak,
burada biriken sorunlara müdahale ederek
yükseltebiliriz.

Ama görünen o ki, son dönemde, kad›n
sorunu karfl›s›nda bir tak›m ideolojik görevler
konusunda bile bir zay›flama söz konusu. Son
dönemde bu konudaki nerdeyse güncel bütün
geliflmeleri atlad›k. Yay›nlar›m›za bak›l›rsa ne
demek istedi¤imiz daha iyi anlafl›l›r.
Geçti¤imiz ay boyunca hemen her kesimin
bir flekilde kat›ld›¤›, yasalarda tecavüzcülere
öngörülen ceza konusundaki tart›flmalara
iliflkin bir yaz›m›z yok. Kürdistan’da peflpefle
yaflanan namus cinayetleri ve bu konuda
aç›¤a ç›kan çarp›c› gerçekler -kad›nlar
öldürülüyor ve intihar süsü veriliyor-
konusunda da anlaml› bir yaz› ç›km›yor
bas›n›m›zda. Bas›na yans›mayanlar› ise
saym›yoruz. E¤er bak›fl›m›zda bir sorun
yoksa, ki program›m›z›n kad›n sorunu ve
emekçi kad›nlara iliflkin tespit ve talepleri
ortadad›r, demek ki politik duyarl›l›k
ve sorumluluk konusunda bir sorun
yafl›yoruz.

S›n›f devrimcileri aç›s›ndan meselenin çok
daha temel bir önemi var. Sanayinin çarklar›
her geçen gün daha fazla kad›n› ö¤ütürken,
kad›n iflçiler erkek iflçilerden ayr› olarak, bir
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de en temel ihtiyaçlar›ndan ve kad›n olmakt-
an kaynakl› taleplerinden yoksun olarak çifte
sömürünün yükünü tafl›yorlar. Ve bizim bu
meseleyi hiç de¤ilse yerel bültenlerde
iflleyebilme imkan›m›z varken, buna
zorunluyken, bundan kaç›nabiliyoruz. 8
Mart’›n tarihsel anlam›n›, s›n›f çal›flmam›z›n
pratik bir k›lavuzu haline getiremiyoruz.

Sözümüzü fluraya getirmek istiyoruz: S›n›f
çal›flmam›z›n düzeyi ne olursa olsun, bu konu
temel bir zay›fl›k alan› olarak duruyor. Bir
yerden bir bafllang›ç yapmak, ilk ad›mlar›
atmak zorunday›z. Sorunun tarihsel anlam›,
s›n›f çal›flmas› içinde tuttu¤u kendine özgü
önem ortadad›r. Kurulufl Kongresi’nde bu
meseleyi daha etrafl›ca tart›flma yönünde
yap›lan vurguya ra¤men, aradan geçen
zamanda oluflan boflluk giderilememifltir. Bu
konudaki atalet ve ertelemecili¤e son
vermeden de giderilemeyecek gibi görünüyor.

Kad›n iflçi olman›n sorunlar›

ve dinamikleri

S›n›f içinde emekçi kad›n çal›flmas›n›n
tarihsel olarak tafl›d›¤› önemin bilincinde olan
herkes, ayn› zamanda güncel ve yak›c›
öneminin de, ortaya ç›kan olanaklar›n da
mutlaka fark›na var›r. Bunun için, kad›n
iflçilere, onlar›n çal›flma ve yaflam koflullar›na
flöyle göz ucuyla bir bakmak, biraz sohbet
etmek, bu konuda birkaç soru sormak bile
yeterli. Biraz daha içine girildi¤inde ise,
genel bir tak›m sorunlar›n ötesinde orada
biriken olanaklar ve dinamikler de
farkedilecektir.

Faaliyet yürüttü¤ümüz bölgede s›n›rl›
deneyimlerimize ve gözlemlerimize dayanarak
bu soruna daha yak›ndan bakmak, bir
tart›flma açmak istiyoruz.

Sanayide ve daha özel olarak bölgemizde
art›k yo¤un bir genç iflçi kad›n kufla¤› var.
Kad›nlar›n hiç çal›flmad›¤› bir fabrika bulmak
mümkün de¤il. Genel olarak, kad›n iflçilerde
eskiye oranla okur-yazarl›k oran› daha
yüksek. ‹fle al›nmak için okur-yazar olmak
neredeyse bir k›stas, bir tercih durumunda.
Kad›n iflçilerin bir k›sm›, k›rsal kesimlerden
göç etmifl, e¤itim düzeyi görece daha düflük
ve kapal› diye tabir edilen kesimlerden

olufluyor. Önemli bir k›sm› ise, kentli ya da
kent yaflam›na adapte olmufl, e¤itimine devam
etme olana¤› bulamad›¤› için iflçileflmifltir. Bu
kesim, daha sosyal bir portre çizmekte, yer
yer daha duyarl› davranabilmektedir. Fakat,
bu genç kad›nlar, ayn› zamanda düzenin yoz
kültürüne, zengin koca hayallerine daha kolay
kap›labilmektedir. Evli ve çocuklu kad›nlar›n
oran› ise toplama göre daha az. Ama evli
kad›nlar, erkek iflçilere göre, daha fazla bir
gelecek kayg›s›, ailesi ve çocu¤u için bir
endifle tafl›yorlar. Gerici aile bask›s› ve koca
bask›s›na ek olarak s›rf bu kayg›lar nedeniyle
mücadeleden geri duranlar ço¤unlukta. Ama
patronlar›n bask›lar›na karfl› kimi zaman daha
kolay tepki verenler de ç›k›yor aralar›ndan.

Çal›flma yaflam›na kat›lman›n genelde
kad›nlar›n kendilerine olan güvenini
art›rd›¤›n› görüyoruz. Buna ra¤men, bir tak›m
gerici kal›plar ve bask›lar nedeniyle kad›nlara
özgü bir içine kapan›kl›k yaflan›yor. Kuflkusuz
bir s›n›f bilinci temelinde de¤il ama,
do¤all›¤›nda yaflanan bir dayan›flma, dertlerini
paylaflma ihtiyac›n› da hissediyorlar. Ama bu
aray›fllar daha çok kad›n iflçilerin kendi
aras›nda kal›yor. Özellikle, biraz samimi olan
kad›nlar, kendi yaflamlar›nda karfl›laflt›klar›
sorunlar› rahat›ndan paylaflabiliyor, bir k›sm›
yard›m talebinde bulunabiliyor.

Karfl›lafl›lan ve paylafl›lan en önemli
sorunlardan birincisi geçim derdi, düflük
ücretler ve ifl yaflam›n›n di¤er sorunlar›ysa
ikincisi; hem evde ve hem fabrikada
çal›flman›n getirdi¤i yüklerdir. Ço¤unlukla da
erkek iflçiler, ev ifllerini eflleriyle
paylaflmad›¤› için bu yük daha da art›yor.
Buna ek olarak, evli olanlar›n istisnas›z
hemen hepsi bir “koca” bask›s› sorunu
yafl›yor. Arada bir ifl arkadafllar›yla görüflmek
istediklerinde, boflanmayla, iflten al›nmakla
tehdit ediliyor, sorunlar›n› di¤er iflçilerle
paylaflmamas› yönünde bask›larla
karfl›lafl›yorlar. Aile bask›s›yla evlendirilen ve
kocas›ndan sevgi yerine fliddet görenlerin (ki
genel bir uygulama olan kad›na dönük
fliddet baflka bir gözle ayr›ca ele al›nmal›d›r)
az›msanmayacak bir kesimi, ciddi bir
bunal›m yafl›yor, çaresizce aray›fla giriyor ve
bir k›sm› art›k boflanmay› ya da ne yapmas›
gerekti¤ini tart›flabiliyor. Evli olmayan genç

Ocak  2004  EK‹M  13



kad›n iflçiler ise benzer bask›lar› aileleri-
babalar› üzerinden yaflamaktad›rlar.
Ailenin gerici bask›s› onlar›n da temel bir
sorunu.

Bu tablo, iflyeri ve fabrikalarda a¤›r
çal›flma koflullar›, temel haklardan yoksunluk
ve cinsel tacizlerle tamamlanmaktad›r.

Bu genel gözlemlerin ötesinde ortaya
ç›kan tek tek örnekler - ki hiç de
az›msanmayacak bir say›dad›r- özellikle çifte
sömürüden kaynakl› sorunlar üzerinden ciddi
bir duyarl›l›k ve henüz ifllenmemifl ciddi bir
potansiyel oldu¤unu gösteriyor. Sosyal
iliflkiler bu zeminde daha rahat›ndan
gelifltirilebiliyor. S›cak ve samimi bir
kaynaflma daha h›zl› bir karfl›l›k bulabiliyor.
Kad›n iflçiler biraz daha ileri iflçilerle
karfl›laflt›klar›nda onlardan yard›m talep
edebiliyor, “bu durumda ben ne yapmal›y›m,
sen okumuflsun bilirsin, bana ak›l ver”
diyebiliyorlar. Yaflad›klar› sorunlar› gazetelere
tafl›may› önerebiliyorlar. Bu kesimler ayn›
zamanda s›n›f çal›flmas›nda kulland›¤›m›z
yay›nlar› da belli bir ilgiyle okuyorlar.
Kararl› ve sab›rl› bir çal›flmayla kad›n iflçileri
kazanmal›y›z.

Bunlar düzenin çifte sömürüsüne,
bask›lar›na maruz kalan kad›n iflçilere dönük
yaklafl›m›m›zda daha da ayr›nt›land›r›l›p
zenginlefltirilmesi gereken kaba
gözlemlerimiz. Kad›n iflçilerin mücadeleye
at›lmas›n›n önündeki engeller, erkeklere
oranla daha fazla, yükleri daha a¤›rd›r.
Dolay›s›yla kad›n iflçilerin kazan›lmas› daha
meflakkatli bir çal›flmay›, sab›rl› olmay›
gerektirir. Biriken tüm sorunlar, fabrikalara
akan kad›nlar› çal›flmaya, mücadeleye ve
devrime kazanman›n basamaklar›d›r. Tabii ki
de¤erlendirilip hakk› verildi¤i koflullarda.

‹flin do¤rusu, biz bu aray›fllar› ne
yeterince görebiliyor ne de
de¤erlendirebiliyoruz. Genel s›n›f
çal›flmam›z›n aflama katetmesini bekledikçe
de, kafam›z›n bir köflesine yazd›¤›m›z bu
canl› sorunlar bir süre sonra gündemimizden
ç›k›yor, önemini yitiriyor.

Bütün mesele iflçi kad›nlara yaflad›¤›
sorunlar›n kayna¤›n› göstermek, ad›m ad›m
ona siyasal bir s›n›f bilinci kazand›rmakt›r.
Bunun için bafllang›çta çok özel bir çabaya,

çok özel bir takti¤e de gerek yok. Bu
toplumda bilinen nedenlerle erkeklere oranla,
daha fazla güven ve dayan›flma ihtiyac›
hisseden kad›n iflçiler, bunun karfl›l›¤›n›
gördükleri yerde daha fazla bir karfl›l›k
üretirler. Çaresizlik ve güçsüzlük duygusunu
aflan, kendine ve s›n›f›na güvenini kazanan
kad›nlar›n, s›n›f›n en militan, en fedakar
kesimini oluflturmas›n›n mant›¤› da burada
gizlidir. Daha fazla bask›yla yüzyüze olan,
daha fazla ayak ba¤›na sahip kad›nlar, belki
bu bask›lar› ve ayak ba¤lar›n› daha zor
afl›yorlar; ama bir kez aflt›klar›nda, daha
kararl›, militan s›n›f neferleri olarak
mücadeledeki yerlerini al›yorlar. Yeter ki,
kad›nlar›n kendine özgü yanlar tafl›yan
sorunlar›na do¤ru biçimde yaklaflmay›, bu
sorunlar›n s›n›fsal temelini ve mant›¤›n›
kavratmay› ve aray›fllar›na yan›t vermeyi
baflaral›m.

Yaflad›klar› sorunlar›, kad›nlar›n çal›flma
yaflam›n› bir parça kolaylaflt›ran iflyerinde
krefl, çocuk emzirme saatleri, do¤um öncesi
ve sonras› izinler, eflit ifle eflit ücret gibi
taleplerle bir arada tart›flma gündemlerine
sokmak, aray›fllar›na güçlü bir s›n›fsal yan›t
olacakt›r. Do¤al olarak bu, s›n›fa dönük
müdahalelerimizde, yay›n ve propaganda
faaliyetlerimizde kad›n›n çifte sömürüsüne, bu
konuda oluflan duyarl›l›¤a gereken önemi
vermeyi gerektirir öncelikle.

Son olarak bir noktaya daha dikkat
çekerek yaz›y› bitirelim. Kad›n›n öznesi
olmad›¤› bir s›n›f mücadelesi, eksik, yetersiz
ve kusurlu kalmaya mahkumdur. Kad›n›n
öznesi olmad›¤› kad›n›n kurtulufl
mücadelesinin ise, kazan›lma flans› yoktur.
Elbette, kad›n›n çifte sömürüsü, s›n›f
mücadelesinin, dolays›z olarak kad›n-erkek
bütün iflçilerin sorunudur. Elbette, erkek
yoldafllara da bu konuda büyük bir
sorumluluk düflüyor. Ama biz, partili iflçi
kad›n yoldafllar›n inisiyatifi olmaks›z›n, hem
genel olarak s›n›f çal›flmas›nda hem de özel
olarak kad›n iflçilerin mücadeleye
kazan›lmas›nda anlaml› bir mesafe
al›namayaca¤›n› bilmek durumunday›z. Bu
inisiyatife çok fazla ihtiyaç duyuldu¤u bir
dönemden geçmekte oldu¤umuzu ayr›ca
belirtelim.
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Fabrika direnifllerine
önderlik sorunu

‘90’l› y›llar›n bafl›nda yaflanan k›r›lma ve
geri çekilmenin ard›ndan s›n›f hareketi zaman
zaman belli ç›k›fllar yaflad›. Fakat bunlar
genelde parçal›, k›sa süreli ve sonuçlar›na
ulaflmadan son bulan hareketlenmeler olman›n
ötesine geçemedi. Sendika bürokrasisinin
hareketinin önünde gerici barikatlara
dönüflmesi, s›n›f›n devrimci bir önderlikten
yoksun olmas›, sürekli tahkim edilen devletin
bask› terör ve gerici propaganda ayg›tlar› bu
sonuç üzerinde etkili oldu.

Fakat durgunluk koflullar›nda çeflitli
alanlarda yaflanan bu hareketlenmeler, s›n›f
devrimcileri için her zaman önemlerini
korudular. S›n›f hareketi önündeki engellerin
kald›r›lmas›, genifl s›n›f kitlelerinin
uyar›lmas› ve harekete geçirilmesi, devrimci
bir s›n›f hareketinin yarat›lmas› aç›s›ndan
sunduklar› dar ve k›s›r imkanlara ra¤men bu
böyle oldu.

Kuflkusuz bu parçal› ve s›n›rl›
hareketlenmeler, do¤ru de¤erlendirilebildi¤i
koflullarda, herfleye ra¤men kendi s›n›rlar›n›n
ötesine taflan etkiler b›rakma potansiyeli
tafl›yorlar. Yaz aylar›ndan bu yana yerellerde
genelde orta ölçekli fabrikalarda yaflanan
direnifller üzerinden s›n›f hareketi belli bir
k›p›rdanma yafl›yor. Bu aç›dan, yaflanan bu
hareketlili¤i, içinde olal›m ya da olmayal›m,
çeflitli yönleri ile bir de¤erlendirmeye tabi
tutmal›y›z.

Bu direnifllerin bir k›sm› Temmuz
zamlar›n›n düflük olmas›, çal›flma koflullar›,
kölelik yasas›n›n uygulamaya sokulmak
istenmesi üzerinden yaflan›rken, bir k›sm› da
sendikalaflma üzerinden ve iflten atmalara
karfl› aç›¤a ç›kt›. Yine içerden yürütülen
etkili, sa¤lam bir çal›flmayla, bir iç önderlikle
buluflamad›¤› için, pek ço¤u somut
kazan›mlara dönüflmeden son buldu.
Kuflkusuz ki, yaflanan bu direnifller iflçilerin
s›n›f bilinci kazanmalar›, örgütlenip
sorunlar›na sahip ç›kmalar›, bu noktada

deneyim sahibi olmalar› yönünden bir ifllevi
yerine getiriyor. Ama öbür taraftan,
patronlara geri ad›m att›rmak ve
sendikalaflmay› baflarmak gibi somut
kazan›mlara dönüflmeden son bulduklar› için,
gerek bu direnifller içerisinde, gerekse
bölgedeki fabrikalar/iflçiler üzerinde moral
bozucu bir etki b›rak›yor.

Tek tek direniflleri kazanma,

kazan›mlar› s›n›fa mal etme sorunu

‹flçilerin çal›flma ve yaflam koflullar› her
geçen gün daha da a¤›rlaflmaktad›r. Sorunlar
üstüste birikip y›¤›l›rken, bunlara karfl›
giderek yo¤unlaflan bir tepki de altan alta
mayalanmaktad›r. Direnifllerin yafland›¤›
fabrikalara bak›ld›¤›nda, bu tepkinin içerden
bir müdahale ve yol gösterme ile aç›¤a
ç›kar›labildi¤i görülmektedir. K›sacas›,
olgunlaflan koflullar iradi bir müdahale ile
birleflti¤inde, hemen her yerde bir hareketlilik
aç›¤a ç›kmaktad›r.

Düzenin s›n›f› her yönü ile kuflat›p
cendere alt›nda tuttu¤u koflullarda yaflanan en
küçük hareket dahi de¤erlidir. Ancak
“hareket harekettir” sözü her durum için
kabul edilemez. Önemli olan yaflanan
hareketlili¤i kal›c› kazan›mlara dönüfltürmek
ve belli mevziler yaratmakt›r. Somut
kazan›mlar yaln›zca kazan›lan yer aç›s›ndan
de¤il, daha genifl ölçekte bir etki
yaratmaktad›r. ‹flçilere seslenirken “Direnelim
kazanal›m” demek yerine “Direndik ve
kazand›k” demek, hiç kuflkusuz daha güçlü
bir etki yarat›r.

Direnifller ve grevler iflçiler için bir
okuldur. Bu okulda kapitalist düzen
gerçekli¤ini ve sosyalizmin tek gerçek ve
kal›c› çözüm oldu¤unu iflçilere göstermek
s›n›f devrimcilerinin asli görevidir. Bu görev
yerine getirilemedi¤i koflullarda, diyelim bir
fabrikada belli haklar kazand›n›z, sendikay›
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soktunuz ya da tersinden hiçbir kazan›ma
ulaflmadan direnifl son buldu; bu noktada bir
t›kanma bafl gösterir. Kimileri iflçilerin geri
bilincine seslenme kolayc›l›l›¤›yla “bizim
derdimiz ekmek derdi, baflka fleylerle iflimiz
yok” dese de, kapitalist düzen gerçekli¤ini
iflçilere anlatmak bir zorunluluk olarak ortaya
ç›kmaktad›r. Siz en küçük ve basit bir hak
talebiyle dahi direnifle geçseniz, karfl›n›zda
patronun yan›s›ra, polisi, jandarmay›,
mahkemeleri vb. bulmaktas›n›z. Bu nedenle
iflçilere kolluk kuvvetlerinin, mahkemelerin,
düzen partilerinin, burjuva medyan›n vb.
gerici tutumunu anlatmak ve tav›r ald›rtmak
durumundas›n›z.

Dejenere gruplarla, ayakba¤› olanlarla

kaybedecek zaman›m›z yok!

Fabrika çal›flmas› içerisinde baflka
siyasetlere karfl›lafl›yoruz. Peki, kiminle hangi
çerçevede ortak hareket edece¤iz? Onlarla
birlikte hareket edeceksek bunun s›n›r› nedir?
Bu konuda k›sa bir süre önce baz›
fabrikalardaki direniflin deneyimleri oldukça
ö¤reticidir.

Bu fabrikalarda baflka siyasetlerden
insanlarla karfl›lafl›p flu veya bu ölçüde
birlikte çal›flt›k. Bu gruplar› sadece yay›nlar›
ve söylemleri üzerinden de¤il, bizzat
pratikleri, kadrolar› vb. üzerinden de tan›ma
imkan› edindik. Deneyimlerimiz, hiçbir
politik ciddiyeti ve iddias› olmayan bu
gruplar›n s›n›f çal›flmas›nda ayakba¤› olman›n
ötesinde bir ifllevi olmad›¤›n› yeterli aç›kl›kta
gösterdi. Bu dejenere çevreler, en ufak bir
s›n›fsal kayg› ve ciddiyetlerinin olmad›¤›n›
hiçbir flüpheye yer b›rakmayacak flekilde
pratikleriyle kan›tlam›fl oldular. Fabrika
komitesinin ald›¤› kararlar› çi¤neyerek, as›ls›z
dedikodular üreterek, polis ve jandarman›n
görevine soyunarak, bir yerde bunu
yoldafllar›m›za sald›racak düzeyde bir
provokasyona dönüfltürerek gerçek
kimliklerini aç›¤a vurdular.

Peki bunlar bu flekilde hareket etme
gücünü nas›l ve nereden buluyorlar?
“‹flçilerin siyasal bilinci geri, bu insanlar da
siyasal anlamda bir parça daha ileri oldu¤una
göre onlar› çal›flmaya katabiliriz“ rahatl›¤› ile
bu tür insanlar› komitelere al›yoruz. Oysa,

iflçilerin geri bilinçleriyle, jandarma-polis
korkusuyla u¤raflmak, bu insanlar›n
çirkeflikleri ile u¤raflmaktan daha kolayd›r.
Bunlar siyasal bilinci geri olan bir iflçinin
bile gerisinde hareket edebiliyorlar. Direnifle
destek için ziyarete gelenlere “sizin
yüzünüzden polis bize bask› uyguluyor” diye
engel olanlar bunlar. Direniflteki iflçilere
ziyaret için gelenleri kastederek “siz onlar›n
söylediklerine bakmay›n, bizi k›flk›rtmak,
polisle karfl› karfl›ya getirmek istiyorlar”
diyenler; bildiri da¤›tan devrimcilere “biz
ekme¤imiz peflindeyiz, siyaset istemiyoruz”
diye sald›ran ve bunu bir provokasyona
dönüfltürmek isteyenler yine bunlar.

En gerici iflçi bile böylesi tutumlar
sergilemez. Bu tutum çürüme ve yozlaflman›n
vard›¤› boyutlar› gösteriyor. Kendilerine
hangi s›fat› yak›flt›r›rlarsa yak›flt›rs›nlar, bu
çürümüfl kimlikleri teflhir ederek
etksizlefltirmeyi bilmeliyiz. Çal›flman›n
selameti için onlar›n sözde politik yap›lar›n›
tan›mamak, buna prim vermemek, ancak birer
iflçi kimli¤i ile hesaba da katmak zorunludur.

Komiteler ve iflçilere yaklafl›m

sorunu

Komiteler ancak do¤al öncü iflçilere
dayanabildi¤i yerde rolünü oynayabilir.
Yoksa birkaç çevreden birilerinin bir araya
gelmesi ile bir fabrika komitesi kurulmufl
olmuyor. Bunun yan›nda, flu veya bu
hareketle geçmiflte bir iliflkisi olmas›
dolay›s›yla veya Kürt ya da Alevi kimli¤i
tafl›d›klar› için, s›rf bu nedenle duyarl›
olduklar› düflünülen baz› iflçiler kolay›ndan
komite bilefleni haline getirilebiliyor. Oysa
iflçileri komitelere dahil ederken fabrika
içerisinde, üretimde tutu¤u yer, di¤er iflçiler
üzerindeki etkisi, s›n›fsal ve kiflisel bir tak›m
de¤erleri tafl›mas› gibi ölçütleri esas
al›nmal›d›r. Öncü iflçi demek, kendi bafl›na
bir siyasal duyarl›k tafl›yan de¤il,
çevresindekileri sürükleme yetene¤ine sahip,
di¤er iflçiler üzerinde sayg›nl›¤› olan ve sözü
dinlenen iflçi demektir. Kendimizi sol bir
tak›m kliflelerin yaratt›¤› darl›ktan ve
yan›lsamalardan kurtarmal›, iflçilerin somut
durum ve düzeylerini veri almal›y›z.

Bir di¤er sorun ise düzenin gerici

16  EK‹M  Sayı: 233



ideolojisinin etkisindeki iflçilere bak›fl ve
yaklafl›m sorunudur. Bu kesimleri daha
bafltan yok saymak do¤ru bir tutum de¤ildir.
Bafllang›ç aflamas›nda, komite olufltururken
elbette bu kesimlere a¤›rl›k vermeyebiliriz.
Ama çal›flman›n bir aflamas›nda mutlaka bu
kesimlere de gitmeli, onlar› çal›flmaya katmak
için çaba harcamal›y›z. Bunlar içerisinde
MHP sempatizan› ya da islamc›s› da olabilir,
yeter ki s›n›fsal bir kayg›lar› olsun. Bu
durumdaki iflçilerle iliflki kurmakta belli
tereddütler yaflanmas› do¤ald›r, ama
bütünüyle d›fllanmas›, yok say›lmas› ola¤an
karfl›lanmamal›d›r. Çal›flman›n meflrulu¤unu
onlara gösterebilmeli, onlara karfl› do¤al
davranabilmeliyiz. Böyle davran›ld›¤›nda,
olumlu sonuçlar almak pekala mümkündür.

Örne¤in, direnifle ç›kan fabrikalardan
birinde direnifl öncesi iflçiler düzenli
toplant›lar yap›yorlar. Bir fabrika toplant›s›na
MHP sempatizan› olan iflçiler de
ça¤›r›l›yorlar. Yoldafllar bafllang›çta tereddüt
etseler de süreç içinde patronlar›n karfl›s›nda
bu kesim, di¤erlerinden daha kararl› bir
tutum alabiliyor, bültenleri sahiplenebiliyor.
Kendi fabrikalar›, kendi sorunlar› hakk›nda
yaz›y› gören MHP sempatizan› iflçiler
sevinçlerini gizlemiyorlar. S›n›f mücadelesi
içerisine çekilebildikleri yerde böyle
unsurlar›n de¤iflti¤i ve kazan›ld›¤›n›n baflka
örnekleri de mevcuttur.

Yerel direnifllere önderlik

sorunu

Bugüne kadar yerel direniflleri bir dizi
yaz›ya ve müdahaleye konu ettik. Ancak biz
art›k bir partiyiz. Herhangi bir parti de de¤il
iflçi s›n›f›n›n partisiyiz. Dolay›s›yla sorun
bizim için yerel direnifllere müdahale sorunu
de¤il, önderlik edebilme sorunudur. Düne
kadar yerel direniflleri iflçilere seslenebilme,
onlarla bütünleflebilme, s›n›f içinde belli
temas noktalar› yakalayabilme vb. üzerinden
tart›fl›yorduk. Örne¤in bir fabrikada bir
direnifl patlak veriyor, biz gidip iflçilerle
görüflüyor, direniflle ilgili bilgi sahibi oluyor,
d›flar›dan sesleniyor, önerilerimizi sunuyor,
destek örgütlüyor, çal›flt›¤›m›z alanlarda
iflçilerin gündemine tafl›yorduk. Direniflleri
ortaklamak için “ortak direnifl, ortak komite”

önerileriyle belli bir politik aç›kl›k
koyuyorduk önlerine.

Ancak art›k biz birçok yerde bu
direnifllerin içerisinde ve henüz s›n›rl› ölçekte
de olsa asli örgütleyicisi konumunday›z.
Soruna buradan bakmak ve de¤erlendirmek
durumunday›z. Bu durumun birçok aç›dan
yükledi¤i sorumluluklar› üstlenmesini
bildi¤imiz gibi, sa¤lad›¤› avantajlar› ve gücü
kullanmas›n› da baflarmal›y›z. Ama
önceli¤imiz, baflar›ya kilitlenmek, önderlik
plan›ndaki bütün kusurlar› aflmay› bilmektir.

Biz önderlik plan›nda üzerimize düfleni
yapt›¤›m›z halde, mevcut tablo k›sa zamanda
ve kolay›ndan de¤iflmeyebilir. Bu iflin baflka
bir yönü. Ama bu koflullarda bile eme¤imiz
bofla gitmeyecek, iflçiler nezdinde sözüne
güvenilir öncüler olarak haketti¤imiz yeri
alaca¤›z. ‹radi planda gücümüz ölçüsünde
hakk›n› verdi¤imiz bir önderlik prati¤i, er
geç bekledi¤imiz sonuçlar› üretecektir. Bunun
için hem soluklu davranmak, hem de ›srarl›
ve kararl› bir flekilde s›n›f çal›flmas›na
kilitlenerek bütün olanaklar› de¤erlendirmek
zorunday›z.

Yaflanan direnifl deneyimleri üzerinden
güçlü ve zay›f yanlar›m›z›, eksikliklerimizi
tespit etmeli, bir direnifle önderlik etme
sorununun çok çeflitli görev ve sorumluluklar›
oldu¤unu görmeli ve buna göre
haz›rl›klar›m›z› tamamlamal›y›z. Yaln›zca
sözümüzle de¤il, güçlü bir propagandayla
birlikte kaydedece¤imiz pratik baflar›larla
s›n›f üzerinde etkili olaca¤›m›z›, as›l
mesafeyi o zaman almaya bafllayaca¤›m›z›
ak›ldan ç›karmamal›y›z.
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Sendikal örgütlenme mücadelesi
ve devrimci önderli¤in rolü

Son y›llar›n iflçi hareketi kendini iki
farkl› biçimde d›fla vuruyor. Bunlardan
birincisi özellefltirme karfl›t› mücadele,
ikincisi ise sendikal örgütlenme
mücadelesidir.

Özellefltirme karfl›t› hareket

ve Parti

Özellefltirme karfl›t› mücadele özünde ifl
olana¤›n› ve mevcut iktisadi-sendikal haklar›
koruma amac› tafl›yor. Hareketin önderli¤ini
ise salt sendikalist çizgide dahi az buçuk bir
mücadele bilinci, iradesi, gücü kalmam›fl
bulunan bir “öncü” kuflak tutuyor. Buna,
hareketi düzen içinde tutmaya ve tabandaki
dinamikleri sonuçsuz eylemlerle yorup
kötürümlefltirmeye yönelik bir tarzda
denetliyor, demek daha do¤ru olacak.

‘91 k›r›lmas›ndan sonra yaflanan bütün
pratik deneyimlerin de gösterdi¤i gibi,
özellefltirme karfl›t› mücadele, içinde bir
tak›m önemli potansiyel olanaklar bar›nd›rsa
da, verili durumuyla s›n›f hareketinin önünü
açmaktan oldukça uzak. Sendikal bürokrasiyi
aflacak, reformist anlay›fllardan fazlaca
etkilenmemifl militan bir öncü kesim
oluflmadan (ki bu da ancak giderek
militanlaflan bir hareketin ba¤r›nda, bizzat
mücadeleyle birlikte oluflabilir), özellefltirme
karfl›t› mücadelenin bugüne kadarki baflar›s›z
tabloyu bozmas› beklenmemelidir.

Elbette bu, komünistlerin, özellefltirme
karfl›t› iflçi hareketine müdahale görevlerini
önemsizlefltirmiyor. Tam tersine. Zira Parti,
siyasal süreçlerdeki kilidi çözecek bir siyasal
iflçi hareketi için, her türlü potansiyel imkan›
düne göre çok daha büyük bir titizlikle
de¤erlendirmek sorumlulu¤uyla yüzyüzedir.
Özellikle özellefltirilmeyi bekleyen kamu

iflletmelerindeki iflçilerin d›fla vurdu¤u her
türlü tepkiyi sermaye düzenine karfl› militan
bir mücadele hatt›na kanalize etmeye
çal›flmak, söz konusu sorumlulu¤un en temel
boyutudur. Bu aç›dan görevimiz, salt
devrimci taktikler oluflturmak, bunu genel bir
propaganda olarak ifllemek de¤il, bu taktikleri
somut müdahalenin konusu etmektir.
Gücümüzün ve olanaklar›m›z›n el verdi¤i her
durumda, özellefltirme karfl›t› iflçi hareketine
do¤rudan bir müdahale çabas› içinde
olmakt›r.

Hareketin önünü tutan kesim y›lg›n olsa
da özellefltirme karfl›t› mücadelenin gerçek
dinami¤i tabandaki görece genç iflçi
kufla¤›d›r. Bunun kendisi dahi, partinin bu
alana somut müdahalesine büyük bir önem
kazand›r›yor.

Söz konusu müdahaleyi önemli k›lan
di¤er bir etken de, Partinin sendikalaflma
mücadelesi alan›ndaki görevleriyle
ba¤lant›l›d›r. S›n›f hareketi pay›na -afla¤›da
da de¤inece¤imiz üzere- de¤erli potansiyeller
tafl›yan sendikalaflma mücadelelerine genifl
ölçekte müdahale edebilmek, mevcut sendikal
olanaklar›n harekete geçirilmesiyle, sendikal
mevzilerin etkin tarzda kullan›lmas›yla
mümkündür.

Bunun bir yan› bir tak›m baflar›l›
sendikalaflma pratiklerine yaslanarak
sendikalarda mevzilenmekse, di¤er bir yan›
da mevcut sendikalar›n taban›na yaslanarak
sendikalar üzerinde bas›nç yaratmak,
böylelikle d›fl›nda olundu¤unda bile sendikal
olanaklardan yararlanabilmektir. Özellefltirme
karfl›t› mücadelenin dinami¤i olan kesimleri
kazanabilmek, sendikalaflma mücadelelerine
etkin desteklerini sa¤lamak, s›n›f
dayan›flmas›n› örmek, bu bak›mdan da büyük
önem tafl›yor.
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Sendikal örgütlenme e¤ilimi

ve mücadelesi

Öte yandan sendikalaflma mücadelesi,
verili nesnel koflullar (yayg›n örgütsüzlük,
iktisadi-sosyal hak kay›plar›, çal›flma ve
yaflam koflullar›n›n a¤›rlaflmas› neticesinde
dirili¤ini koruyan örgütlenme e¤ilimi) göz
önüne al›nd›¤›nda, siyasal süreçlerdeki
beklenmedik bir geliflme genel bir s›n›f ve
kile hareketlili¤ine yol açmazsa e¤er, epey
bir süre iflçi hareketine damgas›n› vuracak
gibi görünüyor. Asl›nda sendikalaflma
mücadelesi, çoktan beridir iflçi hareketinin
kendini d›fla vurdu¤u bafll›ca biçim haline
geldi. Sendikal örgütlenme ve bu nedenle
kapitalistlerin iflçilere yöneltti¤i sald›r›lara
(özellikle tensikatlara) karfl› geliflen eylemler,
son y›llarda belirgin bir yayg›nl›k da
kazand›. ‹stisna say›labilecek pek az örnek
d›fl›nda, bu mücadeleler genellikle
baflar›s›zl›kla, ço¤u durumda büyük k›r›lmalar
yaratan yenilgilerle sonuçlan›yor. Baflar›s›zl›k
ve yenilgiler, iflçilerin e¤itimine, bilincine
pozitif katk›lar sunmak bir yana, iflçilerde
telafisi k›sa dönemde mümkün olmayan
tahribatlara da yol aç›yor.

Oysa s›n›f›n örgütsüz kitlelerindeki
sendikalaflma iste¤i/e¤ilimi, militan bir iflçi
hareketinin geliflmesi için önemi yads›namaz
bir imkand›r. Üstelik bu sendikalaflma e¤ilimi
bir parça sanayiinin oldu¤u taflra kentlerini
de içine alarak giderek yayg›nlaflmakta, son
y›llarda çok daha fazla say›da örnek flahs›nda
eyleme dökülmektedir. Keza yer yer anlaml›
mevzi direnifllere evrilebilmektedir. Yaflanan
örnekler sendikalaflma iste¤inin esasta ücret,
sosyal haklar, a¤›r çal›flma koflullar›n›n bir
nebze iyilefltirilmesi vb. iktisadi taleplerden
kaynakland›¤›n› gösteriyor. Demek oluyor ki,
iflçileri harekete geçiren etken, bilinçli bir
örgütlenme tercihinden çok, belli bafll›
talepleri kazanmaya yönelik içgüdüsel ya da
kendili¤inden bir s›n›f refleksidir.

Elbette bu, sermaye iktidar›n›n bafltan
bafla bütün bir ‘80 sonras›na damgas›n›
vuran, fakat özellikle ‘90’l› y›llarda
t›rmand›rd›¤› iktisadi, sosyal ve siyasal
sald›r›lar›n yaratt›¤› bir nesnelliktir. ‹flçi ve
emekçi hareketindeki ‘91 k›r›lmas›ndan
bafllayarak, iflçi s›n›f› son on y›lda çok fley

kaybetti. Özellefltirmeler sonucu örgütlülü¤ü
da¤›t›ld›, kitlesel k›y›mlar yaflad›, güdük de
olsa var olan bir dizi sosyal hakk› elinden
al›nd›, ücretleri reel olarak sürekli eridi,
iflgünü süreleri uzat›ld›, bütün bunlar›n
sonucu olarak çal›flma ve yaflam koflullar›
a¤›rlaflt›r›ld›. Nihayet sermaye iktidar›, iflçi
s›n›f›na yönelik topyekün sald›r›s›n›n
baflar›lar›ndan yola ç›karak, fiili uygulama
haline getirdi¤i kural ve dayatmalar›, “kölelik
yasas›” yoluyla yasal bir çerçeveye oturtarak
genellefltirip pekifltirdi.

Bu arada özellefltirmelerden ve ‘91, ‘94
ve sonras› kitlesel tensikatlardan yakas›n›
s›y›rm›fl örgütlü kesim (ki büyük oranda
K‹T’lerde çal›flmakta) içindeki öncü iflçiler de
bütün mücadele istek ve enerjilerini yitirmifl
oldular. Toplumsal düzeyde kitlelerin ileri
kesimlerine egemen olan devrimci atmosferin
‘96 yaz›ndan itibaren yerini reformist
atmosfere b›rakmas›ndan itibaren böyle bu. O
zamana kadar bu öncü kesim reformist etki
alt›nda olsa ve sendikalist bir çerçevede
kalsa da, yine de belli bir mücadele iste¤i ve
enerjisi bar›nd›r›yordu. Tasfiyeci reformizm o
günden bugüne bundan eser b›rakmad›.
Mücadele süreçlerinde oluflmufl sendikal
bilinç de peyderpey yok olmaya yüz tutu.

Y›llar önce t›rnak içine al›narak da olsa
“öncü” olarak nitelenen bu kesim, gelinen
yerde art›k sendikal bürokrasinin basit bir
eklentisi ve dayana¤› olmaktan baflka bir fley
de¤il. Bu konumuyla, en iyi durumda bile
bürokratik mekanizmadaki mevzilerini
korumaktan, çok çok konumlar›n›
güçlendirmekten öteye bir tasalar› olmayan
reformist anlay›fllar›n iflçi s›n›f› içindeki
taban›n› teflkil ediyor. ‘80 sonras›n›n
mücadele deneyimlerinden geçmifl bu kesim,
sonradan yetiflen iflçi kuflaklar›na (ki s›n›f
bilinci, kültürü zay›f, pek bir mücadele
deneyimi olmayan kuflaklard›r) zerrece
olumlu bir etkide bulunmad›. Sendikal e¤itim
konusunda bile sendikalara do¤ru dürüst bir
ifl yapt›ramad›.

Sendikalaflma mücadelesinin

dinami¤i olan kesim

S›n›f›n örgütsüz ve s›n›f bilinci zay›f
kesimi, sermaye düzeninin ideolojik-politik,

Ocak  2004  EK‹M  19



sosyal, ahlaki ve kültürel her türlü
dejenerasyonuna karfl› fazlas›yla savunmas›z
kald›. Bu yüzdendir ki sendikalaflma
e¤iliminin tafl›y›c›s› ve mücadelenin dinami¤i
olan bu iflçi kuflaklar›n›n ufku en iyi
durumda dahi s›n›rl› iktisadi-sosyal taleplerin
ötesine geçemiyor. Sendikal örgütlenmeyi,
ücretlerin, mesai saatlerinin, a¤›r çal›flma
koflullar›n›n bir parça düzeltilmesi,
sigortalar›n düzenli yat›r›lmas›, g›da, yakacak,
giyim yard›m› vb. ile neredeyse bir
görüyorlar. Di¤er bir ifadeyle sendikalaflmay›,
s›n›f kavgas›n›n etkin bir arac› olarak de¤il,
çal›flt›klar› iflletmenin s›n›rlar› içerisinde bir
tak›m haklar› elde etmenin sihirli anahtar›
olarak alg›l›yorlar.

Örgütsüz iflçilerdeki bu dar ve k›s›r
alg›n›n, onlar›n özellikleri ile çok yak›ndan
bir ba¤› var. Gündelik sohbetlerde bile s›kça
yak›n›lan sorunlardan biri, toplumda bir
tarihsel belle¤in olmamas›d›r. Oysa bu
önerme, bir s›n›f olarak burjuvazi için do¤ru
de¤il. Fakat iflçi s›n›f› ve emekçiler pay›na
durum kesinlikle böyledir. Do¤al olarak
alttan gelen yeni iflçi kuflaklar›, tarihsel
bellek bak›m›ndan geçmiflten bir miras
devralam›yor. Kendili¤indenlik s›n›rlar›nda
bir s›n›f bilinci bile, üretim alan›na ad›m
att›ktan itibaren yaflad›¤› süreçler üzerinden
oluflabiliyor. Bu süreçlerdeki s›n›f
mücadelesinin ölçüsü, bilincin çerçevesini de
belirliyor. ‹flte sendikalaflma e¤ilimi tafl›yan
iflçi kesimlerine rengini veren özelliklerin
bafl›nda, ‘90’l› y›llar›n geri atmosferinin
flekillendirdi¤i bu geri bilinç gelmektedir.

Sendikalaflma örneklerine bak›ld›¤›nda
görülecektir ki, iflçiler, hatta iflleri çekip
çeviren do¤al öncüler dahi s›n›f, mücadele,
sermaye, sendika gibi basit konularda bile
do¤ru düzgün bir bilgi sahibi de¤iller.
Genelde sendikaya, kendileri d›fl›nda resmi
(bu, devletin bir parças› olmak anlam›nda bir
resmilik) bir kurum gözüyle bak›l›yor.
Ço¤unlu¤u sa¤lay›p sendikaya üye olmakla
sorunlar›n afl›laca¤›, durumun düzelece¤i
umuluyor. Sendikaya böyle bakanlar, sendika
bürokrasisinin gerçek mahiyetinden de do¤al
olarak bihaberler, ya da çok çok, bu ihanet
mekanizmas›na soyut bir kavram olarak
aflinalar ancak.

Sendikalaflma mücadelesinin dinami¤i olan

kesimi, tarihsel bir s›n›f belle¤i tafl›mad›¤›
için, dahas› yenilgi süreçlerinin yüklerini
tafl›yan örgütlü iflçilerden, bir o kadar da
korkular› büyümüfl eski kuflak iflçilerden ayr›
bir kategoride say›labilece¤i için, genç bir
iflçi kufla¤› olarak tan›mlayabiliriz. Bu
özelli¤i ona enerjik, h›zl› parlayan ama
çabuk sönme tehlikelerini de içinde tafl›yan
bir militanl›k, müdahaleye aç›kl›k ama
savafl›mda karars›zl›k ya da soluksuzluk
karakteri vermektedir. Gerek komünistlerin
bizzat aktif rol oynad›¤› örnekler olsun,
gerekse sendikalaflma üzerinden yaflanan
direnifl örnekleri olsun, yaflanan deneyimler
bunu göstermektedir.

Ayn› iflçi kesiminin özelliklerine, az çok
bir bilinç tafl›yan do¤al öncülerden yoksun
olmay› da ekleyebiliriz. Sendikal örgütlenme
faaliyetini siyasal özneler bafllatsa bile,
örgütlenme mücadelesinin kendisi gerçek
öncülerine süreç içinde kavufluyor. Hatta
öncülerini kendisi yarat›yor demek daha
do¤ru olur. (Bu genelde bir handikap gibi
görünse de, asl›nda bir flekilde müdahale
edebildi¤imiz yerlerde bir avantaja da
dönüfltürülebilir. Yeter ki iflçiler içindeki tek
tek unsurlara tak›l›p kalmak yerine hareketin
toplam›na, dinamik, potansiyel öncülük
tafl›yan ö¤elerin bütününe bakabilelim. Bu
durumda, iflçiler içinde dürüstlü¤ü ile bilinen
her bir iflçiyi örgütlenme faaliyetinin öznesi
haline getirmek, dolay›s›yla iflyeri
örgütlülü¤ünü sa¤lam ve güçlü kurmak
mümkün olur.)

Sendikal örgütlenme mücadelesinin

ortak özellikleri

Temel özelliklerini böyle
betimleyebildi¤imiz bir iflçi dinami¤ine
dayanan sendikal örgütlenme e¤ilimi ve
mücadelesi hakk›nda da baz› noktalar›
iflaretleyebiliriz. Bu mücadeleler ço¤unlukla
birbirinden kopuk görünüyor ve mevzi bir
olgu olarak vuku buluyor. Fakat sanayi
kentlerinin belli bafll› iflçi havzalar›nda bafl
gösteren bir sendikal faaliyet, yetki
baflvurusu yap›l›p haberi yay›ld›ktan sonra
birçok iflletmede yak›n bir ilgiye, belli bir
sempatiye yol aç›yor. Koflullar› benzer olan
birçok fabrikan›n iflçisinde ise sendikal
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örgütlenme fikri yarat›yor. Hele bir de
fleytan›n baca¤› k›r›lm›fl ve sorunsuz
örgütlenilebilmiflse, baflka iflyerlerindeki
iflçileri mutlaka tetikliyor. Öte yandan ayn›
bölgede yaklafl›k zamanlarda birden çok
sendikal örgütlenme pratikleri boy
gösterebiliyor. Bu son bir iki y›lda giderek
yayg›nlaflan bir durum. Ve daha fazla
yayg›nlaflamas›n› da beklemek gerek. Bu tür
durumlarda Partimizin “ortak komite ortak
direnifl”, ya da yerine göre “ortak komite
ortak mücadele” takti¤i kendine çok somut
bir zemin bulmaktad›r. Ki farkl› fabrikalarda
ayn› hedefe yönelik çal›flmalar görüldü¤ünde,
farkl› fabrikalar›n iflçileri aras›nda hedef ve
ç›kar birli¤ine dayal› bir kaynaflma olabiliyor.

Dolay›s›yla her ne kadar her bir iflyerinin
s›n›rlar› içinde, o iflyerindeki iflçilerin di¤er
s›n›f kardefllerinden ba¤›ms›z olarak
bafllatt›klar› mücadeleler olsa da, sendikal
örgütlenme mücadeleleri aras›nda iflçilerin
kolayca alg›layabilece¤i somut ba¤lar var.
Nitekim hem sendikal örgütlenme e¤iliminin
yayg›nl›¤› hem de bu somut ba¤lar›n varl›¤›,
örgütlenme mücadelelerini iflçi hareketi için
paha biçilmez bir de¤ere kavuflturuyor.
Örne¤in ayn› bölgede orta ve büyük ölçekli
5-6 iflletmede geliflen, giderek birbirine
kenetlenen, kaderini birbirine ba¤layan
sendikalaflma çabalar›, hele bir de militan bir
kararl›l›k tafl›d›klar› durumda, bu tüm bölge
iflçilerini büyük oranda harekete geçirme
imkan› demektir.

Öncü ‹flçi Platformlar›n›n ayn› yerellikteki
sendikalaflma mücadelelerini ortaklaflt›rabilmek
bak›m›ndan yads›namaz bir ifllevselli¤i
oldu¤unu; bunu de¤erlendirmenin Platformlara
birimlerde temel kazand›rman›n bafll›ca
koflullar›ndan biri oldu¤unu, burada sadece
hat›rlatmakla yetinelim.

Örgütlenme mücadelelerine Partinin

devrimci önderli¤i

Nedir ki halihaz›rda ve kendili¤inden bir
ak›flla iflçiler ne sendikal örgütlenme
mücadeleleri aras›ndaki ba¤› kolayca görebilir,
ne güçlü bir kader birli¤i kurulabilir, ne de
militan bir kararl›l›k oluflur. Bunlar ancak
Parti örgütlerimizin, s›n›f çal›flmas› içindeki
tüm birim ve yoldafllar›m›z›n, Partinin taktik

önderli¤ini s›n›f zemininde hayata
geçirmesiyle olanakl›d›r.

‹lk bak›flta belki büyük bir iddia gibi
görünebilir; fakat komünistler, sorunu tam›
tam›na böyle ele almak d›fl›nda bir seçene¤e
sahip de¤iller. Zira küçük-burjuva devrimci-
demokrat ak›mlar, b›rakal›m proletaryan›n
devrimci önderlik ihtiyac›n› karfl›lamay›,
giderek çok daha ileri düzeyde varl›k yokluk
sorunu ile bo¤uflmaktalar. Kald› ki onlar için
s›n›f yönelik faaliyet, hiçbir zaman iflçilerin
hareketlendi¤i anlarda s›n›fa kendili¤indenci
bir yönelimin ötesine geçmedi. Hiçbir
durumda ideolojik-politik kavray›fl ve
konumdan kaynakl› bir bilinçli stratejik tercih
olmad›. Nihayetinde onlar iflçi s›n›f›n›n de¤il,
küçük-burjuvazinin penceresinden bak›yor, bu
s›n›f zemininde yafl›yorlar.

Reformist ak›mlar için de farkl› bir
cepheden ayn› fleyler söylenebilir. Onlar›n
s›n›fa ve emekçi kitlelere nas›l önderlik
etti¤ini, halihaz›rda sendikal bürokrasi
mekanizmas›nda tuttuklar› mevzileri nas›l
de¤erlendirdikleri üzerinden görebiliriz.
Reformist çevrelerin s›n›fa yönelimi küçük-
burjuva çevreler kadar kendili¤indenci de¤il
belki, fakat hiç kimse s›n›f›n geri bilincine
dayal› kuyrukçulukta reformist çevrelerin
eline su dökemez. Onlar›n iflçi hareketinde
yapt›¤› tahribat›, hareketin önünde nas›l bir
barikat oluflturduklar›n›, özellefltirme karfl›t›
hareketin bir tak›m yönlerini irdelerken
gösterdik. Burada bu kadar› yeterli olmal›.

Kald› ki, komünist iflçilerin birçok örnek
üzerinden tan›k oldu¤u gibi, her iki kesim de
sendikal örgütlenme mücadelelerine önderlik
alan›ndaki yeteneksizli¤ini ve basiretsizli¤ini
yeterli aç›kl›kta ortaya koymufl durumdalar.
Sendikal örgütlenme onlar için iflçilerin
büyük bir ço¤unlu¤unu sendikaya üye
yapmaktan ibarettir neredeyse. ‹flverenin olas›
sald›r›lar› püskürtülemese bile, bu kadar›
bürokrasi mekanizmas›nda koltuk elde etme
ya da varsa onu korumalar›na yetiyor. Ya da
ço¤u durumda kaflarlanm›fl sendika
bürokratlar›yla geçici flörtler yaflamalar›n›
sa¤l›yor. Çevrenizdeki örneklere bak›n, çok
say›da bu türden “önderlik” prati¤i
görebilirsiniz.

Bütün bunlardan da anlafl›laca¤› gibi,
partinin iflçi hareketine müdahale görevlerinin
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önemi, nesnel bir zemine ve mant›¤›
dayan›yor ve taktik önderlik iddias›n›n
temelini de bu oluflturuyor. Bu iddian›n
hakk›n› vermek, sendikal örgütlenme
e¤ilimini devrimci bir temelde prati¤e
dökmekle, örgütlenme mücadelelerini militan
bir iflçi hareketinin manivelalar›na
dönüfltürmekle mümkündür.

Bu ba¤lamda, sendikal örgütlenme
faaliyetimizi belli bafll› yönleriyle irdelemekte
önemli yararlar bulunmaktad›r.

Sendikal örgütlenmenin

bafll›ca esaslar›

Sendikalaflma faaliyetleri, her dönem
Partimizin s›n›f çal›flmas›n›n bafll›ca
yönlerinden biri olageldi ve bu gelinen yerde
çok daha büyük bir önem kazand›. Üstelik
bu çerçevede s›n›f hareketinin nesnel
ihtiyaçlar› ile partinin öznel durumu da
birbiriyle çok daha uyumlu örtüflüyor.
Özellefltirme karfl›t› mücadele bahsindeki
görevlerin alt› çizilirken, Partinin stratejik
sektörlere yönelik faaliyet konusundaki
de¤erlendirmeleri de ister istemez gözetilmifl
oldu. Fakat güç plan›nda öznel zorlanmalar
yaflad›¤›m›z bir evrede, bölge örgüt ve
kolektiflerimizin içerden ve d›flardan faaliyet
yürütmek için hedef birim tayin ederken,
sendikalaflma için görece uygun iflletme ve
fabrikalar› bafla koymalar› isabetli bir tercih
olacakt›r. Genellikle orta ölçekli olan bu tür
fabrikalar hem içerden çal›flma imkanlar›
olan, hem de iyi bir yüklenmeyle k›sa
zamanda baflar› sa¤lanabilecek, dolay›s›yla
sendikal mevzilere sarkma olana¤› yaratacak
yerlerdir. Sendikal bürokrasinin yaflad›¤› kan
kayb› böyle bir nesnel durum yaratm›fl oldu.

Bir kere, sendikal örgütlenme faaliyeti,
belki baz› ilerici sendikac›lar, e¤itim ve
örgütlenme uzmanlar› için istisnai durumlar
belki olabilir, ama patronlardan oldu¤u kadar
sendika bürokratlar›ndan da kesinlikle gizli
tutulmal›d›r. Bunun tersi davran›fllar›n ne tür
sonuçlara yol açabildi¤ini kendi öz
deneyimlerimizden biliyoruz. Hiçbir fley
de¤ilse bile iflçi kitlesinin ba¤›ms›z taban
inisiyatifini ve örgütlülü¤ünü yaratmak için
bu gizlilik gereklidir.

‹kinci olarak, sendikalaflma faaliyeti kendi
bafl›na ço¤unluk iflçinin sendikaya üye
yap›lmas› anlay›fl›ndan kurtar›larak, gerekli
ço¤unlu¤un fazlas›n› aflan bir kitlesellikte ve
taban›n ba¤›ms›z örgütlenmesi eksenine
oturtulmal›d›r. Güçlü bir taban örgütlemesi
olmadan kotar›lan sendikalaflma örnekleri,
s›n›fa bir fley kazand›rmad›¤› gibi, ço¤u
yerde bedel diye öncü iflçilerin k›y›ma
u¤ramas›, iflçilerin geri bilinci vb.’nden
dolay› sendika bürokrasisinin ifline yar›yor.

Taban›n örgütlenmesi basit olarak bir
iflyeri komitesinin oluflturulmas› de¤ildir.
Elbette örgütlenme mutlaka ayaklar› bant,
bölüm, vardiya vs.’ye basan komiteler
arac›l›¤›yla yap›lmal›d›r. Bu, iflin olmazsa
olmaz›d›r ve baflar›n›n öncelikli temel
kofluludur. Belki mutlaklaflt›rmak do¤ru
olmaz, fakat genelde örgütlenmeye, öncelikle
bir komite örgütlenilerek bafllanmal›d›r. Bu
kendi gerçek bileflenlerini ve kimli¤ini yak›n
önderli¤imiz alt›nda geliflen sa¤l›kl› bir süreç
içerisinde mutlaka bulacakt›r.

Üçüncü olarak, örgütlenme faaliyeti,
esasta iflçileri verili koflullarda en
militan›ndan en pasifine kadar bütün direnifl
biçimleri üzerinden sald›r›lara karfl› ad›m
ad›m haz›rlama eksenine oturtulmal›d›r. Bu
konuda genelde hatal› bir yaklafl›mla
karfl›lafl›yoruz. Deniliyor ki iflçilerde bir
tak›m momentlerde güçlü bir flekilde ortaya
ç›kan sendikalaflma hevesi, bu tür fleyler dile
getirildi¤inde yok oluyor, çünkü iflçiler
bunlardan korkuyor.

Elbette burada sorunun bir yan› üslup ve
yöntemle ilgilidir; neyi ne zaman, nerede,
nas›l anlatt›¤›n›z bazen herfleyden çok
belirleyici olabiliyor. Ama daha önemli bir
mevzu var. E¤er iflçiler ucunda bir yenilgi
olsa bile dövüfle dövüfle yenmek ya da
yenilmek bilinciyle donat›lmam›fllarsa, en
ufak bir sald›r›da kolay›ndan yenilmekle
kalmazlar, uzunca bir süre o sendikalaflma
hevesine ve genel olarak sendikalara lanet
okurlar. Neticede sendika ile sendika
bürokrasisi ayr›m›n›, saflar›m›zdaki
insanlardan bile yapamayanlar var. (Burada
k›sa bir not olarak sendikalar›n içinde
bulundu¤u durum, sendika bürokrasisine karfl›
iflçi s›n›f›n›n görevleri, iflçilerin ba¤›ms›z
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inisiyatifinin ve taban örgütlülüklerinin önemi
vb. konusunda iflçilerin en bafl›ndan itibaren
sa¤lam bir bilinçle donat›lmas›n›n hayati bir
önem tafl›d›¤›n› belirtelim.)

Biz en uygun araç, yöntem, üslup, zaman
neyse, bunlar› kullanarak müdahale edelim.
Vars›n k›r›lacaksa hevesler k›r›ls›n, ama
sonuçta daha temelli k›r›lmalar yaflanmas›n,
dinamizm ve enerji yok olmas›n, iflçilerin
bilinci tümden dumura u¤ramas›n. Y›lg›nl›k
olmad›ktan sonra yeni denemeler için çok
daha güçlü e¤ilimlerle karfl›laflaca¤›m›zdan
kuflku duymayal›m.

Dördüncü olarak, ki bu üçüncüsüyle
yak›ndan iliflkilidir, iflçiler süreç ilerleyip
sendikal bir e¤itim az çok verildikçe “ya biz
bu fabrikada örgütlenip hakk›m›z› alaca¤›z,
ya da en kötü ihtimalle bu fabrikan›n
kap›s›na kilit vurulur” hedefine
kilitlenmelidir. ‹lkten iflçilere itici gelebilir
ama o hareketlili¤in, ilginin sundu¤u zeminde
belli bir bilinç yarat›ld›kça bunu can›
gönülden sahipleneceklerdir. Kald› ki böylesi
bir kararl›l›k yarat›lmadan, ne iflverenden
gelebilecek olas› sald›r›lar gö¤üslenebilir, ne
de taban›n gerçek bir örgütlülü¤ünden
bahsedilebilir.

Beflinci bir sorun, direnifl fonu konusudur.
Sendikal örgütlenme mücadelelerinde
inisiyatif biz komünistlere geçtikçe bunun,
direnifl fonu sorununun özel bir önemi
olacakt›r. Parasal olanaklardan, daha somut
olarak bir direnifl fonundan yoksun olmak,
birçok iflçi direniflinin zaman›ndan önce
çözülmesinin temel nedenlerinden biridir.
Sendikalar iflçilerin ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya
yanaflmayarak bu çözülüfle seyirci
kalabilmektedirler. Örgütlenmeyi ve direnifli
sendika bürokrasininin denetimi ve inisiyatifi
d›fl›nda ele almak, ba¤›ms›z bir direnifl fonu
yaratmay› da direniflin baflar›s›n›n zorunlu
koflulu haline getirmektedir. Bu sorunu iflçi
ve emekçilerin dayan›flma katk›lar›na
cesaretle yönelerek ve Avrupa’daki iflçi
yoldafllar›m›z› göreve ça¤›rarak belli bir
baflar›yla çözebiliriz.

Burada iflaret edebilece¤imiz bir di¤er
sorun ise iflçilerin e¤itimidir. Bu o denli
önemli ki, iflçilerin ayd›nlat›l›p
bilinçlendirilmesiyle taban›n ba¤›ms›z

inisiyatifini, taban örgütlenmesini efl de¤erde
sayabiliriz. Bu e¤itimin oldu¤u yerlerde, ister
zaferle ister yenilgiyle sonuçlans›n,
sendikalaflma mücadelelerinin sonucunda iflçi
s›n›f› kesinkes kazançl› ç›kmaktad›r.

Dolay›s›yla komünistler, iflçilerin kitlesel
e¤itimini, sendikal örgütlenme mücadelesinin
baflar›s›n›n temel gereklerinden biri olarak ele
almal›d›rlar. ‹flçiler tek bir kapitalistten
ötesine geçerek kapitalistler s›n›f›na, sermaye
düzenine-iktidar›na, bunun temel kuvvetlerine,
özellikle de sendika bürokrasisine karfl› az
buçuk bir bilinçle donand›klar›, s›n›fsal bir
kin kazand›klar› ölçüde, orada nihayet bir
parça kayda de¤er bir taban örgütlülü¤ü de
oluflmufl say›l›r. Gerisi iflyeri komitesi,
sendikal demokrasi, tart›flma ve karar
süreçlerine kat›l›m, eylem disiplini vb.'ne
bak›yor.

Son olarak da iflçi s›n›f›n›n iktisadi-
sendikal hareketine önderlik görevleri ile
siyasal müdahale görevlerinin içiçeli¤ini,
birincisinin ancak ikincisine ba¤l› ele
al›nd›¤›nda bir anlam› olaca¤›n› vurgulayal›m.
Unutulmamal› ki Parti’nin stratejik amac›
s›n›f hareketi ile bilimsel sosyalizmi
birlefltirmek, s›n›f›n bilinçli az›nl›¤›n›
saflar›na toplayarak bunu kendi flahs›nda,
örgütsel bir temelde cisimlefltirmektir.
Siyasal s›n›f çal›flmam›z›n her türlü somut,
güncel, taktik biçimi bu stratejik eksene
ba¤lanmak durumundad›r. Bu çerçevede
sendikalaflma faaliyetlerinde iflçilere politik
müdahale görevlerini ekonomik-sendikal
talepler ile siyasal iktidar hedefi aras›ndaki
iliflkiyi ortaya koyan bir tarzda yerine
getirmek, ihmal edilemeyecek bir
zorunluluktur. Pratik örneklerin de tan›kl›k
etti¤i gibi, sendikalaflma mücadeleleri iflçileri
politik müdahaleye aç›k hale getirmekle
kalmaz, süreç içerisinde kendi kimli¤ini
bulan öncüleri aras›nda Parti'nin fabrika
hücrelerini oluflturacak kadro potansiyelini de
yarat›r. Sorun, elveriflli momentlerde bu
potansiyel güçleri kazanacak isabetli
müdahaleleri gerçeklefltirmekte
dü¤ümleniyor.

Partinin birikimi bu sorunun çözümünde
gerekli olan taktik ustal›¤›n da bafll›ca
anahtar›d›r.
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Baflar›l› mücadele ve devrimin zaferi için...

Partili düzeyi yakalam›fl inisiyatifli
kadrolar

M. Ulafl
Komünistler ortaya ç›kt›klar› andan

itibaren marksist-leninist yöntemi kendilerine
k›lavuz edindiler. Karfl›lar›na ç›kan tüm
sorunlarda bu yöntemi bilimsel bir flekilde
kulland›lar. Sorunlar›n üzerinden atlamak
yerine onu tan›mlay›p çözerek aflmaya
yöneldiler. Kendi zaaf ve yetersizliklerine
karfl› amans›z davranarak yollar›na devam
ettiler. ‹flte bu çaba içerisinde partiyi
kazanmay›, partili düzeye ulaflmay›
baflard›lar.

Partiyi kazanmak, üstelik bunu dünyada
sosyalizmin pestijini yitirdi¤i ve gericilik
dalgas›n›n hakim oldu¤u bir dönemde
baflarmak, elbette oldukça önemlidir. ‹flçi
s›n›f›n›n devrimci program›n› ortaya
koymam›z, çürümüfl kapitalist düzene karfl›
Türkiye co¤rafyas›ndan yükseltilen bir savafl
ilan›d›r. Ancak henüz iflin bafl›nda oldu¤umuz
ve ortaya koydu¤umuz iddian›n hakk›n›
verebilmek için daha çok çal›flmam›z
gerekti¤i de aç›kt›r. Art›k önümüzde duran
temel sorun, program›m›za ve devrimci
stratejimize hayat kazand›rmak, bunun için de
öncelikle iflçi s›n›f›n›n öncü kesimlerini
devrime ve partiye kazanmakt›r.

Kurulufl kongremizden bu yana ortaya
ç›kan tabloya bakt›¤›m›zda bu alanda henüz
belirgin biçimde zay›f oldu¤umuzu görürüz.
Bunda elbette yedi¤imiz darbelerin etkisi var.
Ancak yaflad›¤›m›z s›k›nt›y› salt darbeler ve
nesnel koflullar›n olumsuzlu¤u üzerinden
aç›klamaya kalkmak sonuçta yaln›zca kendi
zay›fl›¤›m›z› örtmeye yarar.

Bizim esas sorunumuz, kongre
tart›flmalar›nda aç›kl›kla ifade edilmifltir:

“Devrimci politika yapman›n temel koflulu,
herfleyden önce devrimci bir teorik temele ve
programa, bu çerçevede devrimci bir stratejik
çizgiye sahip olabilmektir. Çünkü devrimci
politika ve taktikler, bu stratejik hedefe
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ulaflmak içindir. Ama e¤er genelde bir
program›n›z ve stratejik bir çizginiz varsa ve
do¤al olarak pratikte ona hayat vermek
istiyorsan›z, bu durumda politika yapmas›n›
baflarmak durumundas›n›z.” (Devrimci Takti¤in
Sorunlar›, s.14)

Çizgi do¤ruysa kadrolar

 tayin edicidir

Evet, biz devrimci bir teorik temele,
programa ve bu çerçevede devrimci bir
çizgiye sahibiz. Partimiz genel siyasal
durumu do¤ru bir flekilde tahlil edip,
dönemsel politik hatt›m›z› çizmekte ve
fliarlar›m›z› baflar›yla belirlemektedir. Fakat
buna ra¤men politik çal›flmadan verim almak
konusunda yeterince baflar›l› de¤iliz. Bu bizi
politik çizgimizi hayata geçirecek kadrolar
sorununa getiriyor.

“Kadrolar sorunundaki muhtemel bir
çözümsüzlük bir ideolojik-politik çizginin tüm
gücünü bofla ç›karabilir, bir önderli¤i güçsüz
duruma düflürebilir, belirlenmifl görevleri
ka¤›t üzerinde b›rakabilir ve nihayet, örgüt
yaflam›nda ve pratik çal›flmada bir tarz›
tutturabilmeyi zora sokabilir, hatta olanaks›z
b›rakabilir.” (EK‹M 3. Genel Konferans›/
Siyasal ve Örgütsel De¤erlendirmeler, s.168)

Biz hiçbir zaman sorunlara kendi dar
örgütsel ihtiyaçlar›m›z üzerinden bakmad›k.
Önümüze s›n›f›n ve devrimin ihtiyaçlar›
do¤rultusunda görevler ve hedefler koyduk.
Bu hedeflerin gerçekleflebilmesi için ise,
kendini partinin ve devrimin ihtiyaçlar›na
göre donat›p flekillendirebilen “bolflevik”
kadrolar gereklidir bize. Partinin düzeyini
yakalay›p onun çizgisini içsellefltirmifl ve
program›m›z›n hayat bulmas›n› sa¤layacak
kadrolar... Çal›flmada gerekli atakl›¤›, cesareti
ve iradeyi gösterebilen, inisiyatif sahibi



kadrolara sahip oldu¤umuz ölçüde,
program›m›z iflçi s›n›f›yla, devrimci
sosyalizmin biricik maddi temeli olabilecek
bu toplumsal kuvvetle buluflup hayat
bulabilecektir.

Hep söylenir; “teori gri hayat›n a¤ac› ise
yeflildir.” Yaflam›n karmaflas› ve çeliflkileri,
bulunulan alan›n özgül koflullar› içinde
program›m›z›n hayat bulmas›n› sa¤layacak
olan, partili düzeyi yakalam›fl, bu çizgiyi
özümseyebilmifl inisiyatif sahibi mahalli örgüt
ve kadrolard›r. Partimiz, kadrolar›n siyasal
çizgimizin hayat bulmas›ndaki anahtar rolünü
gözeterek bu soruna hassasiyetle e¤ilmifltir.
Politik çal›flmada kadrolar›na program›m›z
çerçevesi içinde s›n›rs›z bir inisiyatif alan›
açm›flt›r. Çizginin özgüllefltirilebilmesi için
gerekli ad›mlar kadrolara b›rak›lm›flt›r. Buna
dayanarak çal›flma alanlar›m›zda partiyi var
etmek art›k bizlerin omuzlar›ndad›r.

‹nisiyatifli ve e¤itimli kadrolar›n

canal›c› önemi

Düzenin dört koldan kuflatmas› ve iflçi
s›n›f›n›n ekonomik talepler u¤runa
mücadelesinin dahi oldukça geri ve da¤›n›k
oldu¤u koflullarda elbette iflimiz daha zordur.
Bu, elimizdeki en küçük iliflki ve imkan›
çal›flmam›z için bir olanak ve basama¤a
dönüfltürmemizi zorunlu k›lmaktad›r. Bunun
içine çal›flma alanlar›m›zda yakalad›¤›m›z
tüm güç ve imkanlar› çal›flmay› daha ileri
düzeye tafl›ma perspektifiyle
de¤erlendirebilmeliyiz. Çal›flma alan›m›zda
yaflanan sorunlara, merkezi bir müdahale
beklemeden, elimizdeki güç ve imkanlar›
kullanarak müdahale etmeliyiz. Hiç de
merkezi bir müdahale gere¤i duymadan kendi
çal›flmam›z› örgütleyebilmeliyiz. Elimizde
bulunan materyaller, ilk iliflkiler, yay›nlar›m›z
ve broflürlerimiz, bunun yan›nda, y›llar›n
s›n›f çal›flmas› deneyimlerimizden süzülen
birikimimiz, böyle bir inisiyatifli müdahaleyi
fazlas›yla olanakl› k›lmaktad›r. Bunun
yan›nda çal›flt›¤›m›z fabrikalarda yaflanan
sorunlar üzerinden müdahale hepimizin
önünde bir sorumluluk olarak duruyor. Bunun
için hiç de d›flardan müdahale gerekmiyor.
Yaflam›n ve s›n›f mücadelesinin zenginlikleri
bize yeterli olana¤› sa¤l›yor. Bize düflen

do¤ru bir tarz ve yerinde müdahaleyle bu
olanaklar› kullanmak. Bu ise bulundu¤umuz
alanlarda inisiyatifli bir çal›flmay› zorunlu
k›l›yor.

Partimizin her özgüllü¤e do¤rudan
müdahale etmesi ya da politikalar
gelifltirmesini beklemek bizim iflimiz olamaz.
‹deolojik-teorik sorunlar› çözümlemek,
çal›flman›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda önümüzü
açmak elbette önderli¤imizin iflidir. Ama
bulundu¤umuz alan›n özgül koflullar›n›n iyi
de¤erlendirip hayat bulmalar›n› sa¤lamak da
bizim iflimizdir. Belirlenmifl politikalar›n iflçi
s›n›f› ve emekçi kitleler içerisinde hayat
bulmas›nda hangi araçlar›n kullan›laca¤›ndan
tutal›m da, yerelli¤in özgün sorunlar›n›n
ifllenmesine, do¤ru zamanda ihtiyaca yan›t
verecek tarzda bir çal›flma örgütlemeye dek,
pek çok görev bizlerin omuzlar›nda. Önderlik
bir çal›flma hakk›nda a’y› ve b’yi
söyleyebilir. Bundan ötesini ortaya
koyabilmesi için ilk olarak ortaya
konulanlar›n pratikteki yans›malar›n›,
yaflamda ne kadar karfl›l›k bulduklar›n› ve
sorunlar›n› görebilmelidir. Ancak kadrolar›n
pratik içindeki çal›flmalar› üzerinden ortaya
yeni fleyler konulabilir. Unutulmamal› ki ,
teori prati¤e yol gösterse de, teorinin
geliflmesini sa¤layan da prati¤in kendisi ve
onun ancak çal›flmayla aç›¤a ç›kacak
ihtiyaçlar›d›r.

‹nisiyatif sahibi olabilmek ve s›n›fa ve
partiye lay›k önderli¤i yaratabilmek içinse,
çal›flma ve birikimde bir derinlik gerekir. Bu
ise bizi çok yönlü bir e¤itime zorlar. Bu salt
kitabi bir tarzda de¤il, çal›flman›n tüm
ihtiyaçlar›n› kesen bir tarzda olmal›d›r. Bu;
“Teorik e¤itim, klasik teori, art› program
e¤itimidir. Politik e¤itim, kadrolar›n
hareketin politik çizgisi, takti¤i, döneme
iliflkin görevleri temeli üzerinden e¤itimdir.
Pratik e¤itim, insanlar› mücadele içerisinde,
do¤ru bir çal›flma tarz›na dayal› yarat›c›,
giriflken, militan ve savaflç› bir pratik içinde
e¤itmektir. Örgütsel e¤itim, örgüt iç yaflam›
içerisinde e¤itmektir; elefltiri-özelefltiri,
demokrasi, disiplin, yoldafll›k, aç›kl›k, bütün
bu temeller üzerinde insanlar› e¤itmektir.”
(Örgütsel Sorunlar, s.32)

Birikimimizi özümsememifl, çizgimizi
içsellefltirmemifl, iktidar perspektifini
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kuflanmam›fl olanlar›n, belirlenen politikalar›
ve parti çizgimizi hayata geçirmeleri de
oldukça güç olacakt›r. Bu nedenle bu konuya
hassasiyetle e¤ilmeli ve kendimizi her alanda
silahland›rmal›y›z. Ancak bu sayede
karfl›laflt›¤›m›z sorunlar› aflabilir, ihtiyaca
yan›t veren bir çal›flmay› örgütleyebiliriz.

“Memur tipi” devrimcilik anlay›fl›

afl›lmal›d›r

Saflar›m›zda yer yer görülen önemli
zaaflardan birisi de “memur tipi”
devrimciliktir. Yani kendisini sadece kendi
çal›flma alan›yla s›n›rland›rm›fl, kendi
sorumluluk alan› d›fl›na bakamayan, 12 saat
fabrikada çal›flmas›na ra¤men kendi çal›flma
alan›na müdahalede de zay›f kalan, kitle
örgütlerine ve sendikalara do¤ru dürüst
u¤ramayan bir devrimci tipidir bu. Bu
kadrolardan iktidar perspektifiyle gerçek
önderlik rolünü yerine getirmeleri zaten
beklenemez.

Kendine yeni çal›flma alanlar› açmak,
müdahalede bulundu¤u alan› afl›p çal›flmay›
gelifltirmek ve çal›flmada daha zengin
araçlarla müdahale etmek perspektifi olmayan
kadrolar, henüz s›n›f devrimcisi ve bir parti
neferi olma s›fat›na lay›k de¤illerdir.
Böyleleri inisiyatifli bir çal›flma
örgütlemedikleri sürece, yürüttükleri çal›flma
en fazlas›ndan kendilerini gerçeklefltirdikleri
bir tarz› aflmayacakt›r. Bu tip devrimciler
ancak geliflen hareketin peflinden sürüklenen,
süreçlere göre bir o yana bir bu yana
savrulan, istikrarl› bir çal›flmadan uzak bir
devrimci portresi çizebilirler. Sürekli olarak
üst organlar›n yönlendirmesine ihtiyaç duyan
böyle devrimciler, f›rt›nal› zamanlarda ve
mücadelenin keskinleflti¤i dönemlerde,
yollar›n› bulmakta zorlan›r ve kararl› bir
flekilde hedefe yürüme yetene¤ini
gösteremezler.

Bizim ihtiyaç duydu¤umuz kadrolar ise,
en f›rt›nal› dönemlerde bile yolumu
kaybetmeyen, ›srarl› ve istikrarl› bir flekilde
yolunda yürümeyi beceren ve kendisine
verilen görevden fazlas› için haz›r olabilen
kadrolard›r. Dimitrov’un dedi¤i gibi;
“inisiyatifi ele almay› bilmeyen, ben yaln›zca
bana söyleneni yapar›m” diyen bolflevik

de¤ildir. Yaln›zca yenilgi anlar›nda kafas›n›
kaybetmeyen, baflar› anlar›nda flafl›rmayan ve
kararlar›n uygulanmas›nda sars›lmaz bir
kararl›l›k gösteren birisi gerçek bolflevik
önderdir. Kadrolar somut mücadele
görevlerini ba¤›ms›zca kararlaflt›rma
zorunlulu¤u ile karfl› karfl›ya kald›klar›nda,
kendilerini en iyi flekilde gelifltirir ve
yetkinlefltirirler.

Bolflevik parti deneyiminden

ö¤renmeliyiz

Bolflevik parti deneyimini her zaman
incelemeli ve bundan döne döne gere¤ince
yararlanmal›y›z. Çarl›k Rusya’s›nda Bolflevik
partinin yerel örgütleri büyük bir çaba,
sars›lmaz bir inanç ve genifl bir inisiyatif ile
hareket etmifllerdir. Üstelik bizim bugün
sahip oldu¤umuz pek çok olanaktan yoksun
olduklar›n› da düflünürsek, devrimi
gerçeklefltiren kadro tipini daha yak›ndan
görebiliriz. Biz bolfleviklerden farkl› olarak
güçlü bir merkezi örgütlülü¤e ve düzenli
ç›kan yay›nlara sahibiz. Çarl›k Rusya’s›nda
Iskra’n›n ne kadar ç›kt›¤› ve da¤›t›labildi¤i
ortadad›r. Merkeze uzak bölgelerde ve
sürgünde olmalar›na ra¤men devrimden
kopmayan kadrolar›n elinde sadece program
ve s›n›rl› say›da yay›n bulunmaktad›r.
Bolflevik kadrolar tüm çal›flmalar› ve geliflen
süreçlere müdahaleleri s›ras›nda yerel
inisiyatiflerini kullanmak zorunda kal›yorlar.
Partiden en kopuk olduklar› dönemlerde bile
parti çizgisine hayat kazand›rmak ve devrimi
örgütlemek konusunda büyük bir ›srar ve
irade gösteriyorlar. ‹flte Rusya’da devrimi
yapanlar bu inisiyatif sahibi yarat›c› ve
giriflken kadrolar ve yerel örgütlerdir. Elbette
parti önderli¤inin büyük rolü yads›namaz;
ancak parti bu tür kadrolara sahip olmasayd›,
önderli¤in söyledikleri de ka¤›t üzerinde
kalmaya mahkum olacakt›.

Stalin’in söyledikleri bu konuda oldukça
aç›kt›r:

“Do¤ru bir siyasal çizgiye sahip olmak
elbette ilk ve en önemli fleydir. Ama bu
henüz yetmez. Do¤ru bir siyasal çizgi sadece
ilan edilmek için de¤il, ama uygulanmak için
çizilmifltir. Ne var ki, do¤ru bir siyasal
çizgiyi pratik olarak uygulamak için kadrolar

(Devam› s.31'de)
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‹ktidar› bilinci zay›f olan›n
sorumluluk bilinci de zay›f olur

A. Hikmet
‹flçi s›n›f› devrimcili¤i, mevcut düzene

alternatif bir yaflam biçimidir. Ama sadece
bu kadar de¤il. O herfleyden çok mevcut
düzeni zor yoluyla y›kmak, alternatif bir
düzen kurmak iddias› ve iradesidir. S›n›f
devrimcili¤i, bu iktidar bilincinin cisimleflmifl
halidir. S›n›f devrimcisi, kendini bilimsel
sosyalizmle donatm›fl bir bilinçli iradedir.
Bundan ötürüdür ki her s›n›f devrimcisi,
örgütteki, siyasal faaliyetteki her aksamaya,
her soruna öncelikle kendi sorumluluklar›
üzerinden bakar. S›n›f devrimcisinin kendini
sürekli olarak gelifltirebilmesi, kusurlar›ndan
ar›narak yetkinleflebilmesi, güçlü ve sa¤l›kl›
bir sorumluluk bilinci tafl›mas› ölçüsünde
olanakl›d›r. Ve ancak iktidar hedefli bir
devrimcilik, böylesi bir bilinç, buna dayal›
bir kiflilik ve kimlik yaratbilir.

Geleneksel hareketlerde, ideolojik-politik
çizgilerinin küçük-burjuva do¤as› gere¤i,
iktidar perspektifi ya hiç yoktur ya da hayli
zay›ft›r. Bundan dolay›d›r ki k›s›r ve kusurlu
bir siyasal yaflam içinde kendilerini tekrar
edip dururlar. Üstelik bu tekrar, her
defas›nda daha karikatürize bir düzleme
do¤ru ak›p gider. Birço¤u için bunun sonucu,
ciddiyetini tümden yitirmek, giderek
tükenifltir. Çok çok solu¤u düzenin icazet
s›n›rlar› içinde almaya varacak bir çizgide
reformizme kaymakt›r. Son on küsur y›la
bakarsak bunun son derece çarp›c› birden
fazla örne¤ini kolayca görebiliriz.

‹ktidar perspektifindeki zay›fl›k devrimci
bireyler için de benzer sonuçlar yarat›r. Bu
akibetten kurtulman›n bir yolu varsa e¤er, bu
da iflçi s›n›f› devrimcili¤ini temsil eden
komünist iflçi partisinin saflar›nda mücadele
olabilir ancak. Olabilir diyoruz, zira Parti
saflar›nda mücadeleye kat›lmak, kendi bafl›na
bir güvence de¤ildir. Bu, iktidar perspektifli
devrimcili¤i kimlik haline getirmenin
yaln›zca bir ilk ad›m›d›r ya da genel

zeminidir. Sonras› siyasal s›n›f çal›flmas›
içinde istikrarl› bir e¤itim ve yetkinleflme
sürecidir.

“Cevher üreten curuf ç›kar›r”

Bu söylenenlerden de anlafl›laca¤› gibi,
Partimizin saflar›nda da sorumluluk bilinci
zay›f Partililerle karfl›laflmaktay›z. Bu
alandaki yetersizlik ya da zay›fl›k çeflitli
dönemlerin özgünlüklerine göre kendine özgü
biçimler almaktad›r.

Diyelim ki s›n›f ve kitle hareketinin belli
bir yükselifli ard›ndan gelen k›r›lma ve
gerileme dönemlerinde bu tasfiyeci bir
oportünizm olarak karfl›m›za ç›kar.
‹yimserli¤in yerini y›lg›nl›kla yo¤rulmufl bir
karamsarl›k al›r. Asli görevlerin zorlu¤u ve
bunalt›c›l›¤› karfl›s›nda kendisine nefes
borular› açaca¤›n› sand›¤› ifllere, diyelim ki
ilkesiz birlik aray›fllar›na savrulur.
Hareketimizin saflar›nda boyveren ‘92
tasfiyecili¤i bunun ileri düzeyden ve en
baya¤›s›ndan bir örne¤i olmufltu. Tasfiyecileri
tasfiye eden EK‹M 2. Genel Konferans›,
saflar›m›zdan düflenlerin akibetinin
mücadeleden düflmek olaca¤›n› söylemiflti o
zamanlar, öyle de oldu. Tasfiyeci yi¤itler çok
geçmeden peflpefle düzene kapa¤› att›lar,
siyasal yaflamdan silinip gittiler. Daha
sonraki süreçte ise özü itibar›yle ayn›, fakat
biçim olarak farkl› bir türüyle karfl›laflt›k bu
tasfiyeci da¤›lma ve baya¤›laflman›n. Siyasal
s›n›f çal›flmas›n›n giderek daha fazla çaba
gerektirmesi, giderek daha zorlu hale gelmesi
karfl›s›nda nefesleri tükenen baz› unsurlar,
güya daha sol argümanlarla ifli ‘97’de
hareketimize karfl› provokasyon düzeyine
vard›rd›lar. Onlar›n bir ömrü bile olamad›;
saflar›m›zdan düflmanca davran›fllarla
düflmenin, komünist bir harekete karfl›
baya¤›laflman›n götürece¤i yer an›nda düzen
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bata¤›yd›, öyle de oldu.
S›n›f devrimcili¤inin gerektirdi¤i

özümsenmifl ideolojik kavray›fltan, komünist
s›n›f de¤erlerinden, iktidar bilinci ve iradesi
ile misyon duygusundan yoksunluk, zorlu
dönemin güçlükleriyle de birleflince, böyleleri
için kaç›n›lmaz akibet siyasal tükenifl
olmaktad›r. Zorlu dönem bu, ad› üzerinde; ya
mücadelenin ve direniflin piflmiflli¤i içinde
Habipler, Ümitler ve Haticeler yarat›r, ya da
süreçlerin bunalt›c› bas›nc› alt›nda y›lm›fl,
tükenmifl, ço¤u durumda kokuflmufl siyasal
cesetler. Habip yoldafl bofluna dememiflti,
“cevher üreten curuf ç›kar›r” diye. Geçmiflten
bugüne partimizin yaflam sürecini en veciz
biçimde özetliyor bu söz. Bugün ortada
partimizde cisimleflmifl bir cevher
bulundu¤una göre, elbette her aflamada geride
b›rakt›¤› tasfiyeci curuf da olacakt›.

Partimiz böylesi güçlerden ar›narak
bugünlere geldi. Verili koflullar›m›zda,
süreçlerimizi tahrip edebilecek bu türden
savrulufllarla karfl›laflmam›z art›k mümkün
görünmüyor. Partinin gücü, geliflme
dinamizmi, sa¤lam temellere oturan düflünsel
birli¤i, sa¤l›kl› temellere ve geliflmifl bir
demokrasiye dayanan iç yaflam›, bu düzeyde
savrulufllar› en alt düzeye indiriyor. Yine
“curuf” ç›kar›yoruz kuflkusuz; ama bu, en
zay›f unsurlar›n zaman zaman rastlanan
bireysel dökülmelerinin ötesine geçmiyor.
Yine de bu, saflar›m›zda kendine yaflama
imkan› bulabilen sorumluluk bilincindeki
zay›fl›klarla ve zaaflarla mücadelenin
önemini hiçbir biçimde azaltmaz. Hele de,
Kurulufl Kongresi’nde saptanan startejik
önemdeki örgütsel görevlerde mesafe almak
hala da üstesinden gelinmesi gereken bir
sorun oluflturuyorsa. Ya da örgütsel yeniden
inflada henüz s›n›rl› say›labilecek mesafeler
al›nm›flken, demek oluyor ki örgütsel darl›¤›
henüz aflamam›flken.

Sorumluluk bilinci

ve inisiyatifli çal›flma

Siyasal s›n›f çal›flmas›nda güçlü bir at›l›m
yapmak, çeflitli düzeylerde karfl›laflt›¤›m›z
ataleti k›rmak, Parti örgütünü illegal-ihtilalci
temellerde tahkim etmek için, saflar›m›zda

karfl›laflabildi¤imiz sözkonusu zaaflara karfl›
sistemli bir mücadele yürütmek hayati bir
önem tafl›r. Bu zaaflar ya da yetersizlikler,
güncel boyutta kendini bireyler üzerinden ve
çeflitli biçimlerde göstermektedir. Belli bafll›
görünümlerinden biri, kiflinin kendisini
do¤rudan ilgilendiren kusurlarda, aksamalarda
bile gönlü rahat bir biçimde sorumlulu¤u
d›fl›na havale etmesidir. Bir di¤eri, elefltiri-
özelefltiri konusundaki küçük-burjuva tutumla
karfl›m›za ç›kar. Güncel planda oldukça
önemli olan bir baflka görünümü, bireysel
inisiyatifteki belirgin zay›fl›kt›r. Bir an önce
k›r›lmas› gereken bir boyutu da, çal›flmay›
a¤›rdan alma, daha aç›k biçimiyle atalettir.

Yerel örgütler, özellikle de alt bölge
komiteleri, Parti çal›flmas›nda temel önemde
bir yer tutmaktad›rlar. Bu örgütlerin pratik-
örgütsel baflar›s›, merkezi düzeyde saptanm›fl
taktik-politikalar›n s›n›f kitleleri içinde ete-
kemi¤e bürünmesini, ideolojik-politik
çizgimizin maddi kuvvete dönüflmesini sa¤lar.
Keza alt bölge organlar› taktik politikalar›
güce dönüfltürdükleri oranda, önderlik düzeyi
kazanmaya muktedir olabilirler. Parti ancak
güçlü yerel önderliklere, onlar›n inisiyatif ve
yarat›c›l›¤a dayal› çal›flmas›na yaslanarak,
s›n›f ve kitle çal›flmas›nda mesafeler alabilir.

Partinin herhangi bir yerel örgütü,
diyelim ki bir bölge organ›, alan›n somut
tahliline dayal› somut politikas›n› oluflturmufl,
hedef ve önceliklerini saptam›flsa, sorumluluk
alanlar›n› somutlay›p iflbölümüne gitmiflse,
bundan sonras› öncelikle tek tek organ
üyelerinden sorulur. Oysa bizde, hele de bu
dönemde, sorumlulu¤unun hakk›n› vermedi¤i,
görevini savsaklad›¤›, kendisine düflen bir
parti görevini aylarca sürüncemede b›rakt›¤›
halde, bütün suçu organ çal›flmas›ndaki
yetersizliklere, aksamalara ba¤lay›p iflin
içinden ç›kma e¤ilimi tafl›yanlar, seyrek de
olsa ne yaz›k ki ç›kabiliyor. Nedir ki bu
örgüt, militanlar›n örgütsel kimli¤ini, kolektif
bilincini gelifltirmek ba¤lam›nda, komünist bir
örgütte bireysel suç ya da hata aranmaz
demiflmifl! Partinin do¤ru bir tespiti ancak bu
denli yanl›fl anlafl›labilir ve partimiz
saflar›nda hiçbir biçimde kabul edilemez olan
bireysel kusurlar›n mazereti haline
getirilebilir
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Bunu kendi hatalar›n›, zay›fl›klar›n›
rasyonalize etmenin arac› olarak kullanan bir
mant›k, do¤ald›r ki kendi zaaf ve
yetersizliklerinin üzerine de gidemez.
Süreçler karfl›s›nda edilgendir; geliflmelerin
peflinden sürüklenir, günü kurtarmaya bakar,
do¤ald›r ki sonuçta bunu da baflaramaz.
Tesadüfi bir hareketlili¤e denk gelmiflse,
hareketin kolektif dinamizminden ve
coflkusundan kendine düflen pay› elden
kaç›rmaz ve varsa katk›s›, bu “bireysel
baflar›”y› övünç, hatta giderek bir ayr›cal›k
kayna¤› haline getirmeye e¤ilim duyar.
Coflkun sel durulunca, dönemin zorlu
görevleri tüm a¤›rl›¤›yla karfl›s›na dikilince,
çok geçmeden yeniden atalete sürüklenir.
Deyim yerindeyse, çal›flma içinde varl›¤›
yoklu¤u belirsizleflir. Küçük-burjuva zihniyet
bafltan afla¤› çeliflki ve tutars›zl›k demektir...

Verili koflullarda, kimsenin kolektif
sorumlulu¤un, nesnel zorluklar›n,
deneyimsizlik vb.’nin arkas›na s›¤›nmaya
hakk› olamaz. Bizim için aslolan ideolojik-
çizgimize, taktik politikalar›m›za, bundan
ç›kar›lm›fl dönemsel görevlerimize uygun
düflen bir pratik çaban›n, etkin ve inisiyatifli
bir tutumla ortaya konulmas›d›r. Bu çabay›
soyut bir güç ya da herhangi birileri de¤il,
Partili güçler verecektir. Yeterli çaba
sergileniyor da mesafe alam›yorsak, döner
nerede yanl›fl yapt›¤›m›za bakar,
eksikliklerimizi giderir, buna uygun bir pratik
çaba sarf ederiz. Yok e¤er çaba sarf etmiyor
ya da kapasitemizi yeterince kullanm›yorsak,
dönüp bireysel sorumlulu¤umuzu, zaaf ya da
zay›fl›klar›m›z› sorgular›z. Her devrimci
ba¤›ms›z bir kiflilik, geliflen ve dönüfltürücü
bir irade ise e¤er, bu böyle olmak
zorundad›r. Bu çerçevede, sorumlulu¤u
kolektife havale etme tutumundan da art›k
vazgeçilmelid›r.

Elefltiri-özelefltiride devrimci tutum

Sorumluluk bilinci zay›f olan›n, elefltiri-
özelefltiri silah›n› gelifltirici tarzda kullanmas›
da beklenemez. Ya suya sabuna
dokunmamay›, kendi kabu¤unda yaflamay›
tercih eder, ya da kendisi d›fl›ndaki herfleyi
elefltirme kolayc›l›¤›na baflvurur. Kendi

kabu¤unda yaflayan için genelde elefltirinin
kendisi üzerinde bir etkisi yoktur. Kendine
özelefltirel bakma yetene¤i neredeyse tümden
körelmifltir. Baflkalar›n› elefltirmeye de
yanaflmaz. Ama bunun yerine yoldafllar›na
karfl› içten içe nefrete do¤ru giden bir öfke
biriktirir. Ancak örgütüyle ba¤›n› koparaca¤›
zaman biriktirdiklerini d›fla yans›tabilir, ki
bunlar da dökülmenin gerekçeleri halinde
s›ralan›r. Geçmiflten bugüne bunun bir dizi
örne¤ini gördük. Böyleleri davalar›n›, bir
zamanlar o pek yücelttikleri ideallerini
kabaca bir yana b›rak›p arkalar›na bile
bakmadan düzen denilen batakl›¤a kofltular.
Ne iyi ki bugün bizim için hiç de¤ilse
ö¤retici birer tipoloji örne¤i oluflturuyorlar.
Bu da bir kazan›m say›l›r, herfleye ra¤men.

Kolay›ndan elefltiren ise, kolektifi, alt›-
üstü, ötekini-berikini elefltirmekte kimseye
pabuç b›rakmaz. Örne¤in flu alandaki ifller
neden aks›yor, flu yoldafllar neden flunlar›
yapm›yorlar, flu kifli nas›l olur da o hatay›
ifller demesini böyleleri pek iyi bilir. Ama
ben neden görevimi gere¤ince yapm›yorum,
sorumluluklar›m› kabaca aksat›yorum
sorusunu hiç sormaz. Kendisine yönelik
elefltirilere karfl› ya savunmaya, en iyi
savunma da sald›r›d›r felsefesinden hareketle
karfl› sald›r›ya geçer, ya da hatalar›n›
kabullenmekten ibaret bir “büyük özelefltirel
yaklafl›m” sergiler.

Özelefltiri kendi bafl›na hatalar› kabul
etmek midir? Böyle olsayd› kuflkusuz herfley
pek kolay olurdu; “tamam, hatalar›m› kabu
ediyorum” dedin mi o dakka tüm sorun
halledilmifl ve geride kalm›fl say›l›rd›! Ama
ortada da ne devrimci kadro kal›rd›, ne de
devrimci örgüt. Bu tür bir özelefltiri
anlay›fl›n›n papaz kabini önünde günah
ç›karmaktan ne fark› olabilir? Bu parti, 15
y›ll›k toplam siyasal yaflam›nda, yaln›zca
saflar›ndaki bireylere de¤il fakat siyaset
sahnesindeki geleneksel ak›mlara da,
devrimci özellefltiri ile günah ç›karman›n ya
da yasak savman›n fark›n› anlat›p durmuyor
mu?

Devrimci elefltiri-özelefltiri hatal›, kusurlu
davran›fllar›n arka plan›n› ya da beslendikleri
zemini oluflturan zaaflar›, zay›fl›klar›,
yetersizlikleri bilince ç›kar›p, sistemli bir
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mücadeleyle zaman içerisinde gidermek
üzerine kuruludur. Elefltirinin muhatab› bizzat
bireyin kendisi ise, özelefltirisinde ortaya
koyduklar› çerçevesinde gerekli pratik çabay›
harcamak da bireyin kendisine düfler. Parti
elbette ona gerekli yard›m› yapacak, kusuru
neyse giderebilmesi için gerekli yap›c› sabr›
gösterecektir. Ama parti önünde kendini
yenilemek, bu çerçevede partiye yeterli
güveni vermek ve onunla daha ileri bir
düzeyde bütünleflmek de, bizzat bireyin
görevidir.

Parti, elbette “günah keçisi” aramak
merakl›s› de¤ildir. Amac› kadro ve
sempatizan militanlar›n› çok yönlü olarak
e¤itmek ve böylece daha ileri düzeyden
kazanmakt›r. Her bir partiliyi yetkin bir
kadro haline getirmektir, her sempatizan
militan› partili kadro düzeyine yükseltmektir.
Zira ancak sa¤lam kadrolardan oluflmufl bir
partidir ki, kitleleri kazan›p iktidara
yürüyebilir. “Günah keçisi” bulmak ve
cezaland›rmak anlay›fl›, devrimci siyasal
iktidardan “örgüt içi iktidar›” anlayan
geleneksel küçük-burjuva örgütlere aittir. Biz
ise onlar›n al›flkanl›k ve gelenekleriyle
mücadele içinde kendi bugünkü komünist
kimli¤imizi bulduk.

‹nisiyatifli kadrolar

Partimiz geleneksel örgütlere egemen
küçük-burjuva örgüt anlay›fl›n›n bilimsel ve
köklü bir reddidir. Daha en bafl›ndan
“düflünen ve savaflan kadrolar” fliar›n›
kendine rehber edinmifl, bu do¤rultuda her
partilinin onurunu paylaflt›¤› bir gelenek
yaratm›flt›r. Bu gelene¤in tafl›y›c›s› olabilmek,
partiye ve davaya karfl› güçlü bir sorumluluk
bilinci gerektirir. Güçlü bir sorumluluk
bilinci, ayn› zamanda geliflkin bir inisiyatif
do¤urur. Bu ise bugün bize her zamankinden
çok daha fazla gereklidir. Oysa en önemli
yetersizliklerimizden biri tam da yerel
organlardaki ya da bunlar›n içinde yer alan
baz› yoldafl›m›zdaki belirgin inisiyatif
zay›fl›¤›d›r.

Partimiz her bir kadrosuna genifl bir
inisiyatif alan› tan›r. Dahas›, bu inisiyatifin
kullan›lmas›n› bir yükümlülük sayar.

Kadrolarda inisiyatifli davran›fl› gelifltirmek
için olanakl› olan tedbirleri almaya, gerekli
örgütsel düzenlemeleri yapmaya özel bir
önem verir. Parti ile ba¤› olan, kendini
partinin bir parças› olarak gören her insan,
partinin yetkinlefltirmeye çal›flt›¤› bir güçtür.
Bu çerçevede her partili, parti taraf›ndan özel
bir ilgiye konu edilir. Süreçleri izlenir, bilinç
düzeyi ve verili kimli¤i, üstünlük ve zay›fl›k
alanlar›, yetenekleri ve zaaflar› saptanmaya
çal›fl›l›r. Bunlar üzerinden iliflki tan›ml› bir
hale getirilir. Kolektifin sa¤l›kl› ve sa¤lam
bir parças› haline gelebilmesi için gerekli
müdahaleler yap›l›r. Düzeyine, durumuna
uygun bir flekilde siyasal çal›flmaya
yönlendirilir. Partinin k›lavuzlu¤u bir
süreklilik tafl›r. Kiflinin zaaflar›ndan ar›nmas›,
eksikliklerini giderebilmesine yard›mc›
olunur. Hatta bu çerçevede zorlay›c› bir
bas›nç uygulan›r.

Fakat inisiyatifin pratik içinde
gelifltirilmesinde belirleyici olan yine de
kadrolard›r. Bu çerçevede hiçbir partili, kendi
sorumluluk alan›ndaki görevleri yerine
getirmek için dolays›z olarak güdülmeyi; ya
da tüzü¤ümüzde formüle edilen haklar›n›
eksiksiz ve gönlü rahat bir biçimde kullan›p
da ifl yükümlülüklerini yerine getirmeye
gelince bir yerlerin talimat›n› beklemez,
bekleyemez. “Ben sadece söyleneni yapar›m,
ötesine akl›m ermez” anlay›fl›, iflçi s›n›f›
devrimcili¤iyle hiçbir flekilde ba¤daflmaz. Bu
partimizin yaratmaya çal›flt›¤› komünist kadro
kiflili¤i ve kimli¤inden hiçbir fley anlamamak
demektir.

Keza “bilmiyordum, flu prati¤i sergilemek,
flu refleksi göstermek akl›ma gelmedi vb.”
argümanlar, en küçük bir deneyimi bile ders
konusu yapm›fl, yay›nlar›nda, kitaplar›nda
ifllemifl, genellefltirmeye çal›flm›fl bir Parti
gerçe¤i karfl›s›nda hiçbir inand›r›c›l›k tafl›maz.
‹nisiyatifin nas›l kullan›laca¤›, sorumluluk ve
yetkiler çerçevesi tüzü¤ümüzde ve bir dizi
temel örgütsel belgemizde ayr›nt›s›yla vard›r.
Kimse hata yapar›m korkusuyla inisiyatifli
davran›fltan kaç›nmamal›d›r. Devrimci bir
canl› atmosferin, devrimci bir prati¤in oldu¤u
yerde elbette hatalar olur. Böylesi bir örgütte
deneyimsizlikten kaynakl› hatalar çabuk
giderilir ve yetkinleflmenin manivelalar›
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olarak de¤erlendirilir. Yeter ki bu hatalarla
örgütsel normlara devrimci bir sadakat
gösterildi¤i halde karfl›lafl›lm›fl olsun. Yeter
ki örgütsel ilke ve kurallara, proleter s›n›f
disiplinine titizlikle riayet edilsin.

Her geçen gün büyüyen görevlerle bafla
ç›kabilmek, inisiyatifi sürekli gelifltirmekle
mümkündür. Zira ancak geliflkin bir
inisiyatifin oldu¤u yerde ataletten
kurtulabiliriz. Ve atalet siyasal bir özne için
oldu¤u kadar, her bir birey için de siyasal
tükenifl ve ölüm demektir. Bu nedenle her
zamankinden daha güçlü bir tarzda kadrolar›n
sorumlulu¤una vurgu yapmak gerekiyor.
Örgütsel yaflamda aksamalar m› var; en
büyük sorumluluk alandaki kadronundur.
Organ toplant›lar› yetersiz mi; organ üyesi
yükümlülüklerini yerine getirmiyor demektir.
Siyasal s›n›f çal›flmas› zay›f m›; Parti
militan› görev ve sorumluluklar›n›n hakk›n›
vermiyordur. Yeni güçler kazan›lam›yor mu;
Parti militan› kitlelere gitmiyordur. Alan
faaliyetinde mesafe al›nam›yor mu; Partili,
inisiyatif plan›nda zay›ft›r vb... Bu elbette bir
çubuk bükmedir; ama verili koflullar›m›zda
bu büküflün yönü tümüyle do¤ru ve
yerindedir.

Dönem itibariyle ataletin hiçbir türünü

kald›rabilecek durumda de¤iliz. Partimizi
bekleyen sorumluluklar, her bir yoldafl›m›z›n
kapasitesini zorlayan bir çaba içinde olmas›n›
zorunlu k›l›yor. “Bir partili neredeyse, Parti
oradad›r!” Komünistler için bugünün parolas›
budur. Bu, san›labilece¤i gibi bireyi ve
bireysel olan› önplana koyan de¤il, fakat
kollektif bir bilince, örgütsel yap›lanmaya ve
çal›flma ruhuna sahip olan ve bunu günden
güne güçlendiren partimizde, bugün için zay›f
kalan yana yap›lm›fl bir vurgudur.
Unutmayal›m, kolektif olanla bireysel olan
aras›ndaki ba¤ diyalektiktir. Nitekim
partimizin tüzü¤ü bu temel önemde
düflünceyi temel bir madde halinde formüle
de etmifltir:

“Partide kollektivizm ilkesine dayal› bir
sorumluluk ve çal›flma tarz› esast›r. Kollektif
sorumluluk ve çal›flma tarz›, bireysel
sorumluluk ve inisiyatiften beslenir ve
tersinden onu besler.” (13. madde, IV.
bölüm, Parti yaflam›...)

“Bir partili neredeyse, Parti oradad›r!”
fliar›n› canl› bir söz haline getirmenin ve
alt›n› doldurman›n yolu, yaflam›n her alan›nda
devrimci iktidar perspektifine uygun bir
sorumluluk bilincini kuflanmaktan ve buna
uygun düflen pratik bir çabadan geçiyor.

gerekir, partinin siyasal çizgisini anlayan,
onu kendi öz çizgileri olarak kavray›p
uygulamaya haz›r bulunan, onu prati¤e
geçirmesini bilen ve onu yan›tlamaya,
savunmaya, onun için savaflmaya yetenekli
olan insanlar gerekir. Yoksa do¤ru bir
siyasal çizgi, ka¤›t üzerinde kalmaya
mahkumdur.” (Leninizmin Sorunlar›, Sol
Yay›nlar›, s.719)

Partimiz geleneksel küçük-burjuva sol
hareketin “düflünen önderler, savaflan
militanlar” gelene¤ine karfl› “düflünen ve
savaflan kadrolar” fliar›yla ç›km›flt›r.
Partimizin özü ve özeti olan Habip, Ümit ve
Hatice yoldafllar›m›z da bu bak›fl›n
ürünüdürler. Onlar, gerek düflünen parti
önderleri olarak, gerekse en ön saflarda
savaflan parti militanlar› olarak iflçi s›n›f›n›n

devrimci partisine lay›k kadrolar olduklar›n›
kan›tlad›lar. ‹flte önümüzde duran örnekler;
iflte partili bir kadronun ulaflmas› ve aflmas›
gereken nokta!

Önemle alt› çizilmesi gereken nokta ise;
bolflevik kadrolar›n kendilerini s›n›f çal›flmas›
içinde bulmufl ve çelikten disiplin
anlay›fllar›n› bu çal›flma içinde kazanm›fl
olmalar›d›r. Bizler de ayn› beceri ve disiplini
ancak s›n›f çal›flmas›nda derinleflerek
kazanabiliriz. Bulundu¤umuz alanlarda parti
çizgisi do¤rultusunda derinleflmeli, s›n›fa
yönelik inisiyatifli bir çal›flmay›
örgütlemeliyiz. ‹nisiyatif sahibi kadrolar›n
yetifltirilmesi, mahalli örgütlerin bu kadrolarla
ve bu tarz bir bak›fl aç›s›yla donat›lmas›
bugün bizim için hayati bir önem
tafl›maktad›r.

Partili düzeyi yakalam›fl...
(Bafltaraf› s.24'de)
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Gençlik içerisinde
reformizmin etkisi ve görevler

Geçen say›daki yaz›m›zda,
reformizmin gençlik hareketi
içerisindeki etkisini ve
yaratt›¤› tahribat› ortaya
koymaya çal›flm›flt›k.
Yan›s›ra, hareket içerisindeki
reformistlerin etkisinin nas›l
k›r›labilece¤inden bahsetmifl,
sözü genç komünistlerin
görev ve sorumluluklar›na
getirmifltik.

Konuya girmeden önce,
reformizm üzerine baz›
olgulara k›saca de¤inmek
gerekiyor.

Reformizmin etkisini
tart›fl›rken, hep onun gençlik
hareketi içerisindeki etkisinin
geçici oldu¤unu, bu görece
üstünlük durumunun devrimci
bir gençlik mücadelesi ile
k›r›laca¤›n› söyledik. Nitekim
Türkiye’nin yak›n tarihi bu
konuda yeterince
aç›klay›c›d›r.

Ö¤renci gençlik hareketinin
yaflad›¤› durgunluk ile
reformizmin geliflip
güçlenmesi aras›nda güçlü bir
ba¤ vard›r. Geliflen bir
gençlik hareketi ayn› zamanda
kitleler taraf›ndan politikalar›n
s›nanmas› imkan› demektir.
Eylemlilik içindeki kitleler
devrimci politika ile reformist
politika aras›ndaki fark›
propaganda düzeyinde de¤il,
eylem-pratik üzerinden daha
kolay alg›layabilirler. Hatta
genellikle prati¤e daha fazla
bakar, tutumlar›n› pratik
müdahalelere göre al›rlar.
Dolay›s›yla, politikaya aç›k
kitlelerin durgun bir dönemde
devrimci ve reformist

politikalar›n ayr›m›na
varabilmeleri güçtür. Metropol
ve çevre üniversitelerde farkl›
biçimlerde yaflanmakla
beraber, bahsetti¤imiz
“ayr›mlar›n silikleflmesi”
durumu hareketin temel
sorunlar›ndan biridir.

“Ayr›mlar›n silikleflmesi”
ne anlama geliyor?

Metropol üniversitelerinde
politik çal›flma yürütmek
görece daha kolayd›r. Propa-
ganda ve ajitasyon araçlar›n›
ço¤u durumda sald›r› ile
karfl›laflmaks›z›n
kullanabilirsiniz. Üniversite
duvarlar›n› süsleyen afifller,
masalarda bildiriler, broflürler,
bas›n aç›klamalar›, standlar
vb. hemen her çevrenin
kullanabildi¤i araçlard›r.
Devrimci ve reformist
hareketler aras›ndaki ayr›m›n
söylem düzeyinde de oldukça
netleflti¤i dönemleri (seçimler,
savafl gibi) bir kenara
b›rak›rsak, örne¤in YÖK yasa
tasar›s›na karfl› gerçekleflen
ajitasyonda ciddi farklar
görmek mümkün de¤ildir.
Kald› ki, günlük ajitasyona
konu olan birçok sorunda da
farkl›l›klar çok farkedilemez.
Bunun kendisi bir “ayn›l›k”
durumu yarat›r. Dolay›s›yla,
siyasal gruplar› propaganda-
ajitasyon araçlar› üzerinden
takip eden gençlik
kesimlerinin kafas›nda
devrimci gençlik gruplar› ile
reformistler aras›nda fark
kalmaz.

Çevre üniversitelerde ise
baflka türlü bir “ayn›laflma”

yaflan›r. Buralarda fazlas›yla
“içli-d›fll›” olan politik
gruplar, birbirlerinden
fazlas›yla etkilenirler. Politik
çal›flman›n önündeki engeller
(polis, idare vb.) aç›k bir
çal›flma yapmay› güçlefltirdi¤i
ve devrimcilerin bu durumu
de¤ifltirme çabalar› ortaya
koydu¤u ölçüde bir
farkl›laflma yaflansa da, bunun
d›fl›nda reformistlerle ayn›
fleyi yapt›klar› için
“ayn›laflma” burada da
kaç›n›lmazd›r.

Ancak bu “ayn›laflma”
afl›lamayacak bir durum
de¤ildir.

Reformizmle ayr›flma

zemini

Reformizmle mücadele,
kitle hareketi içerisinde
sa¤lam bir yer tutmak, bu
güçlü zeminden hareketle
onun gerici politik
platformuna karfl› devrimci
bir odak olabilmek sorunudur.
Eylemli süreçler bu sorunun
çözülebilece¤i temel
alanlardan biridir. Ö¤renci
gençlik hareketinin bugünkü
dalgal› ve s›n›rl› geliflim seyri
içerisinde dahi devrimci
politika ile reformist
politikan›n en belirgin ayr›m
zemini eylem süreçleridir.

Reformizm do¤as› gere¤i
burjuva yasall›¤›n› kendi
meflru zemini olarak alg›lar,
çünkü kendisini bu düzenin
s›n›rlar› içerisinde ifade eder.
Eylemlerde ald›¤› tutum da
bu ideolojik-s›n›fsal bak›fl›n›n
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yans›mas› bir gerilikle
malüldür. Bu tutum, devletle
do¤rudan karfl› karfl›ya
gelmekten kaç›nma, politik
sloganlardan uzak durma,
“kitleyi k›rd›rmama” ad›na
aç›ktan uzlaflma ve geri ad›m
atma, kitlenin devrimci
inisiyatifini hiçe sayma,
kitlenin devrimci fliddetini
hiçbir biçimde meflru
görmeme, protestoculu¤u
mutlaklaflt›rma olarak ortaya
ç›kar. Elbette bu her zaman
böyle yaflanmayabilir. Ancak
tersi durumlar, geliflen kitle
hareketinin onlar›
zorlamas›n›n ürünü olabilir.
Bu da gösteriyor ki,
eylemlilik süreçlerinde
devrimci inisiyatif, burjuva
yasall›¤› de¤il, kitlenin
devrimci taleplerinin
meflrulu¤u çerçevesinde
gelifltirildi¤i ölçüde, bu tutum
ve inisiyatif, kitlenin
devrimci ve reformist politika
ve pratiklerin aç›kça
farkedilmesini sa¤layacakt›r.
Genifl kitleler için bu
farkl›l›k teorik plandaki
farkl›klar›ndan daha
ay›rdedicidir.

Eylemlere yön veren
politikalar›n›z “ayn›laflmay›”
aflman›n di¤er önemli
zeminidir. Reformizmin
politika üretme konusunda
ciddi bir baflar› sa¤lad›¤›n›
söylemeliyiz. Elbette burada
sözünü etti¤imiz politika
üretebilme yetene¤idir, yoksa
bu politikalar›n kitlelere
devrimci yön göstermekle bir
ilgisi yoktur. Genç
komünistler olarak bu alanda
belli bir baflar› sa¤lam›fl
olmakla birlikte, bu henüz
süreklilik kazanabilm›fl
de¤ildir. Oysa politikalar›m›z
do¤rultusunda çok daha
güçlü, çok daha etkin bir

kesintisiz faaliyeti
örgütleyebilmeli, bunun için
de¤iflik araç, yol ve
yöntemleri kullanabilmeli,
somut geliflmeler üzerinden
çok daha h›zl› refleksler
gösterebilmeli, devrimci bir
gençlik hareketinin geliflimine
hizmet edebilecek somut/
özgün politikalar› üretebilme,
sistemli ve kesintisiz bir
tarzda hayata geçirebilme
yetene¤i kazanabilmeliyiz.
Ancak bu yolla reformizmin
kitlelerin üzerindeki etkisini
k›rabilir, ayr›flma zemini
yaratabiliriz.

Reformizm yaln›zca politik
platformu/program› ile de¤il,
ayn› zamanda kayna¤›n›
buradan alan, saflar›ndaki
unsurlar›n yaflam tarz›,
kimli¤i ve kültürü ile de
devrimcilikten çok uzakt›r.
Ancak “ayn›laflma” bu alana
da yans›maktad›r. Bu
yans›man›n farkl› nedenleri
olmakla birlikte, bugün için
esas sorun yaflanan tasfiyeci
sürecinin devrimciler
üzerindeki etkisidir.
Türkiye’deki reformist
ak›mlar›n devrimci
geleneklerden gelen
örgütlerin art›klar› olmalar›,
bu nedenle söylemde devrim
ve sosyalizmden sözetmeleri
ise bir di¤er etkendir. Bu
nedenle kimlikler ciddi bir
benzerlik gösterebilmektedir.
Bu nedenle genç komünistler,
yaflam tarzlar›, kimlik ve
kiflilikleri ile reformistlerden
farkl›l›klar›n› ortaya
koyabilmelidirler. Elbette salt
reformizmle ayn›laflmay›
k›rmak için de¤il, fakat esas
olarak devrim mücadelesinde
iddiam›za uygun bir yerde
durabilmek için, bu konuda
yeterli hassasiyeti
gösterebilmeliyiz.

Öte yandan, reformist
ak›mlar devrimci
geçmifllerinden dolay›
sosyalizm söylemine
baflvursalar da, bunun politik
platformlar›nda i¤reti bir
tarzda da olsa hiçbir karfl›l›¤›
yoktur. Sosyalizmin cepheden
bir savunusu bir yana, kitle
eylemlerinde bu fliarlardan
uzak durmaktad›rlar. Refor-
mist çevrelerden yaln›zca
S‹P-TKP (devrimci bir
geçmifle sahip olmamas›na
karfl›n) kuru bir sosyalizm
propagandas› yapmakta,
reformist politik platform
üzerinden bu propaganda
ayaklar› üzerinde
duramamakta, devrimci hiçbir
hedef gösterememektedir.

Buradan ç›kar›lmas›
gereken sonuç, sosyalizmi ve
devrimci politikalar› genifl
kitleler karfl›s›nda cüretli ve
›srarl› bir tarzda savunmak,
devrimci mücadele bayra¤›n›
en yüksekte tutmakt›r. Ancak
bunu yaparken,
propagandam›z› sa¤lam
temellere oturtmal›, kitle
hareketinin ihtiyaçlar›ndan
kopartmamal›, baflar› bir
biçimde formüle etmesini
bilebilmeliyiz.

***
Reformizmle mücadelede

öncelikle sözünü etti¤imiz
“ayn›laflma”y› k›rabilmek
durumunday›z. Devrimci bir
gençlik hareketini
gelifltirmeyi sa¤layacak somut
politikalar› gelifltirmek,
bunlar› etkin, güçlü ve
kesintisiz bir faaliyetin
konusu haline getirmek, bunu
sa¤layacak bir önderlik
prati¤ini sergilemek,
reformizmle mücadelenin
biricik zeminidir.

Genç Komünistler
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Partili militanlar›n kaleminden...

Araçlar›n ifllevine uygun, etkili ve
yayg›n kullan›m› sorunu

Bülten’den bafllarsak; öncelikle bültenlerin
direnifllerin sesi olmas›n› sa¤lamak, en diri ve
ileri iflçilerin sahiplendi¤i, katk› sundu¤u ve
çal›flmada kulland›¤› bir araca dönüfltürmek
çok yak›c› bir sorun. Bu bak›fltan ve bu
düzeyden uzak de¤iliz. Büyükdemir’de,
Colins’te ve bir baflka fabrikada bir parça
bunu sa¤lad›k. Özellikle Büyükdemir’de bu
araç bizzat iflçilerin ç›karal›m, da¤›tal›m
dedi¤i bir ilgiye konu oldu ve onlar eliyle
da¤›t›lmaya baflland›. Biz, tüm direnifller, tüm
fabrikalar için bunu sa¤layabilecek bir
düzeyin, birikimin ve refleksin oldu¤u yerde
pekala bunu eksiksiz hayata geçirebiliriz. En
durgun koflullarda bile bunu sa¤layabiliriz.
Yeter ki ciddiyet ve titizlikle bunu gözetelim.
Fabrikalar›n canl› bilgisi, canl› iflçi iliflkileri,
müdahaleci, örgütçü bir nitelik ve bu yöndeki
çabalar›n yo¤unlaflt›r›lmas› bize bunu
sa¤layacakt›r.

E¤er elimizdeki imkanlara ra¤men arada
bir mesafe varsa, bu örgütsel bak›fl ve
pratikteki zaaflardan, araçlara cans›z nesneler
olarak bak›lmas›ndan; baz› görevlerin (yaz›
yazmak, yaz› istemek, bülteni kullanmak vb.)
rutinleflmesinin yaratt›¤› olumsuz
al›flkanl›klardan ve afl›nmalardan kaynakl›d›r.
Bültenin mevcut düzeyinde, içeri¤inde temel
bir sorun ve karfl›lafl›lan bir güçlük yok.
Elbette dil ve üslup konular›nda daha da
yetkinleflmek gerekiyor. Ama bugün için öne
ç›kar›lmas› gereken, müdahaleci-örgütleyici
yan› kuvvetlendirerek onu gerçek bir
müdahale arac› olarak kullanabilmektir.
Çal›flman›n rutinleflmifl tarz›na uyarlanm›fl,
genel propagandaya endekslenmifl ve yaln›zca
temel çal›flanlar›n›n katk›lar›na bakan bir
bültenle etkili bir örgütlenme çal›flmas›
yürütülemez ve istenilen müdahaleler
baflar›lamaz.

Bültenin s›n›f çal›flmam›za tam anlam›yla
hizmet etmesi için, çal›flman›n somut

hedefleriyle organik ba¤›n›n kurulmas›
gerekir. Örne¤in, sözleflme dönemlerinde
bölge iflçilerine genel düzeyde seslenilebilir,
genelleflmifl sald›r›lar›n propagandas›
yap›labilir. Ama bir ad›m daha at›p, flu ya da
bu fabrikada somut geliflmelere, somut
önerilere dayand›r›lmaks›z›n, yani mevcut
duyarl›l›¤› somut bir hedef üzerinden aç›¤a
ç›karmay› hedeflemeksizin asli ifllevini yerine
getiremez. Bu da, ayl›k ya da dönemsel
olarak çal›flman›n hedeflerinde gittikçe daha
isabetli ad›mlar atmakla, s›n›f çal›flmas›n› tam
anlam›yla fabrika temellerine oturtmakla
afl›labilir. Tabii ki, bunun için önce çal›flmay›
bu temele oturtmay› beklemek, arac› ona
uyarlamay› ertelemek gerekmiyor. Çözüm,
belirlenmifl bir dönemsel taktik üzerinden
somut ifl/somut hedef koymak ve tüm
imkanlar›m›z› bunlar› gerçekleflmeye
hasretmektir. Kendi cephemizden konuflursak,
bir fabrika d›fl›nda bunu baflaramad›k. Genel
olarak ise, bültenin kullan›m›n› yeterince
yayg›nlaflt›ramad›k.

Platformla bülten aras›ndaki iliflkinin hem
kafalarda hem de pratikte yeterince
oturtulamam›fl olmas› çok daha önemli bir
sorun olarak ç›k›yor karfl›m›za. ‹yi-kötü
kulland›¤›m›z araçlar›n (bülten, kurum vb.)
yan›nda, örgütleme plan›nda karfl›laflt›¤›m›z
zorlanman›n arkas›nda, iflçi platformunu
gerçek bir platforma dönüfltürmeyi
baflaramaman›n belirleyici bir rol oynad›¤›n›
düflünüyoruz. Platform hala da bir imza, alt›
doldurulmam›fl bir üst bafll›k olarak duruyor.
Bu sorunun ayr›ca tart›fl›lmas› gerekiyor. Bu
biçimsizli¤i gidermek, at›ll›¤›n› ortadan
kald›rmak ve ona gerçek bir örgütsel ve
siyasal araç hüviyeti kazand›rmak için flunlar›
öneriyoruz:

1- Üst platformumuzu daha etkili bir
tarzda kullanmal›y›z. Genel siyasal
geliflmelere, s›n›f gündemine iliflkin
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aç›klamalar ve ça¤r›lar yapmaktan, etkinlikler
düzenlemekten gittikçe uzaklafl›yoruz. Bu
ciddi bir zaaf. Bunun yap›lmas›nda bir
güçlük oldu¤unu düflünmüyoruz. Propaganda
araçlar›m›z› bu adla ç›kar›yor, bununla
sesleniyoruz. ‹lerki süreçlerde platformumuzu
en uygun biçimde daha üstten seslenen bir
yay›nla ve belki de baflka örgütsel ad›mlarla/
oluflumlarla takviye etmeyi düflünmeliyiz.
Bölgesel platformlara az çok bir düzey
kazand›rabildi¤imiz koflullarda bu pekala
mümkündür. Böylece, bölgesel çal›flmalar›
merkezilefltirmek gibi bir bofllu¤u da
doldurmufl olur. Ama öncelikle siyasal bir
ifllerlik kazand›rmal›y›z.

2- Güçlerimizin, platformlar›m›z›n
fabrikalardaki/bölgelerdeki temsilcileri gibi
hareket etmelerini sa¤lamal›y›z. Hem genel
hem de yerel platformlar›m›z› az çok iflleyen,
güçler plan›nda maddi dayana¤a sahip bir

düzeye kavuflturmak için gerekli bu.
Yoldafllar›m›z, çal›flmam›za flu ya da bu
ölçüde kat›lan iliflkilerimiz, bu kimlikle
hareket etmeli, her fabrikada bunun ayaklar›
örülmelidir. Ama öncelikle, bafllang›çta bizim
güçlerimizden de ibaret olsa, platformu bu
temelde tan›mlamaya bafllamak gerekiyor.
Bugün için hala da de¤erlendiremedi¤imiz
ileri iliflkilerimizi gelifltirmek, çal›flmam›z›
h›zla flekillendirmek için, X fabrikas›ndaki A
Bölgesi Platformu’nun temsilcisi/çal›flan› gibi
hareket etmeye yöneltmeye ihtiyac›m›z var.

3- Platformumuzu bölgenin en ileri
iflçilerine maletmek, hiç de¤ilse onlarla
düzenli etkileflime sokmak için daha ciddi bir
yüklenme içinde olmal›y›z. Özellikle, direnifle
geçen fabrikalar, iflyeri temsilcileri ve
sendikalar ile daha dolays›z bir diyalog
kurulabilmelidir. Bugün henüz
platformumuzun böyle bir konumu yok.

yasas› iptal edilsin!” fliar›n›n
yar ald›¤› afifllerimizi
Anadolu yakas›n›n hemen her
yerine yapt›k. ‹flçilerin yo¤un
olarak yaflad›klar› semtler,
sanayi bölgeleri ve servis
güzergahlar› ana hedefimiz
oldular.

Sultanbeyli, Sar›gazi,
‹MES-OSB, Gülsuyu,
Kurtköy, Kartal gibi sanayi
sitelerini ve burada
çal›flanlar›n as›l gövdesini
oluflturan iflçi ve emekçilerin
oldukça yo¤un oldu¤u
semtleri, Ümraniye-Kad›köy
otobüs güzergah›, E-5 üzeri,
1. ve 2. köprü güzergahlar›, 2
köprü-E-5 hatt›, Bostanc›-
Dudullu aras› otobüs hatt›
gibi hergün yüzbinlerce
insan›n kulland›¤› ana
güzergahlar› ve Kad›köy’ü,
k›saca tüm Anadolu yakas›n›
afifllerimizle donatt›k.

Bunun hemen ard›ndan
gelen yeni afifllerimiz de k›sa

zamanda yerlerini ald›lar.
"ABD jandarmas›, ufla¤›
olmayaca¤›z!” afifllerimiz
ayn› flekilde tüm ‹stanbul’u
kaplad›. Anadolu yakas›nda
afifllerimizi, sloganlar›m›z› ve
ad›m›z› görmeyen kalmad›.
Afifllerimizi özellikle merkezi
yerlere ve otobüs güzergahlar›
üzerine yapt›k.

Bu yo¤un faaliyet dost
düflman herkesin dikkatini
çekti. Dostlar›m›z aç›kça
be¤enilerini dile getirirken,
düflman›m›z çal›flmam›z›
engelleyemenin acizli¤ini
afifllerimize sald›rarak
gösterdi. Merkezi yerler ve
güzergahlardaki afifllerimiz ya
üstü boyanarak ya da
y›rt›larak ç›kart›lmaya
çal›fl›ld›. Kimi yerlerde
yanyana duran afifllerden
partimizin afiflleri y›rt›l›rken
di¤er afifllere dokunulmam›flt›.
Bu düflman›n bizim
çal›flmam›za olan özel kininin

de bir ifadesi ayn› zamanda.
Ancak onlar da gördü ki
çabalar› boflunayd›. Onlar›n
söktükleri yerleri hemen
ard›ndan yeniden afifllerimizle
donatt›k ve çal›flmam›z›n öyle
kolay›ndan
engellenemeyece¤ini
gösterdik.

Anadolu Yakas›’ndan
komünistler

Genifl kitlelere faaliyetimizi...
(Bafltaraf› s.36'da)
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(Devam› s.35'de)

Pratik faaliyetlerden...

Kitle çal›flmam›z›n bir
aya¤› olan pratik-siyasal
faaliyetimiz kesintisiz olarak
sürüyor. Özellikle afifl
çal›flmam›z dikkat çekiyor.
Bölgemizde, illegal cepheden
çeflitli siyasal gündemler
üzerinden oldukça yayg›n bir
çal›flma yapabilen tek hareket
oldu¤umuzu söyleyebiliriz.

Son 1 May›s çal›flmam›z›n
ard›ndan çeflitli siyasal
gündemler üzerinden 6 çeflit
afiflimizi iflçi ve emekçilerin
yo¤un olarak kulland›klar›
güzergahlara ve yaflad›klar›
bölgelere en göz al›c› yerlere
yapt›k. “Tek yol devrim!
Kurtulufl sosyalizm!”, “Ya
barbarl›k ya sosyalizm!”
fliarlar›n›n yerald›¤› iki çeflit
afifl kullan›ld›. Yan›s›ra yeni
ifl yasas›na karfl› “‹fl yasas›
denilen kölelik yasas› iptal
edilsin!” fliar›n› içeren afifller
yap›ld›. ‹flbirlikçi hükümetin
yeniden tezkereyi gündeme
almas› ve meclisten geçirmesi
üzerine, "Amerikan
uflakl›¤›na, jandarmal›¤›na
hay›r!” içerikli afifllerimizi
kitlelere tafl›d›k. Bu gündemle
ba¤lant›l› olarak sermaye
devletinin toplumda flovenizmi
körüklemesi nedeniyle “Kürt
halk›na özgürlük! Özgürlük,
eflitlik, gönüllü birlik!”
fliar›n›n yer ald›¤› afifllerimiz
yayg›n bir flekilde yap›ld›.

Ve nihayet büyük Ekim
Devrimi’nin ve Partimizin
kuruluflunun y›ldönümünde,

“Ekim Devrimi 86. y›l›nda!
Yeni Ekimler’in partisi 5.
y›l›nda!” fliar›n› içeren
afifllerimizi kulland›k. Ayr›ca
Partimizin ve Ekim
Devrimi’nin coflkusunu ve
umudunu iflçi-emekçilere
tafl›yarak birlikte kutlad›k.

Afifllerimiz politik
içeri¤inin yan›s›ra
görselli¤iyle de dikkat
çekiyor. Bu yönüyle de belli
bir düzeyi yakalad›¤›m›z›
düflünüyoruz. Afifllerimizi her
zamanki gibi iflçi ve
emekçilerin yo¤un olarak
kulland›klar› güzergahlara,
sanayi bölgelerine ve
oturduklar› semtlere yapt›k.
Ayn› bölgelerde peflpefle
yapt›¤›m›z afifller etkileyici
bir görüntü oluflturuyordu.
Sefaköy-fiirinevler E-5
güzergah› üzerinden
Mecidiyeköy Bo¤az köprüsü
ba¤lant›s›na kadar birçok
noktay› afifllerimiz
süslüyordu. Bo¤az köprüsüne
varmadan bulunan bir trafoya
vurdu¤umuz 20’yi aflk›n
afiflimiz, son derece güzel bir
görüntü oluflturuyordu. Yan›
s›ra Befliktafl-Eminönü
güzergah›ndan geçen bütün
otobüslerin rahatça
görebilece¤i, Y›ld›z Teknik
Üniversitesi civar›nda bulunan
bir trafoyu bir kar›fl yer
b›rakmayacak flekilde
donatt›k. Edirnekap›’da birçok
yere nokta vuruflu yapt›k.
Topkap›’da hem sanayi

bölgelerini, hem de merkezi
yerleri afifllerimizle süsledik.
‹kitelli, Sefaköy,
Yenibosna’daki sanayi
bölgelerine ve emekçi
semtlerine, yan›s›ra Merter’e
ve Eyüp-Alibeyköy’e de
pratik faaliyetlerimizi tafl›d›k.
Eyüp ve Alibeyköy’de
bulunan ve dört cepheden o
güzergahtan geçen otobüslerin
rahatça görebilece¤i iki ayr›
trafoya yapt›¤›m›z (birine
20’e yak›n, di¤erine 30)
afifllerimiz çarp›c› bir görüntü
sunuyordu.

 ‹llegal cepheden
çal›flmalar›n dibe vurdu¤u,
geleneksel devrimci hareketin
daha da iddias›zlaflt›¤›,
sermaye devletinin
sald›r›lar›n› yo¤unlaflt›rd›¤› bir
dönemde gerçekleflen yayg›n
çal›flmam›z oldukça etkili ve
anlaml› oldu. Önümüzdeki
dönem pratik siyasal
faaliyetimizi daha da
güçlendirece¤iz.

Rumeli Yakas›’ndan
komünistler

‹flçi s›n›f› ve emekçi
kitleler için hayati önem
tafl›yan gündemler üzerinde
yükselen politik faaliyetimizi
güçlü bir devrimci pratik
faaliyetle birlefltirdik. Yaz
dönemi bafl›nda elimize
ulaflan "Tek yol devrim
kurtulufl sosyalizm!”, "Ya
barbarl›k ya sosyalizm!” ve
"‹fl yasas› denilen kölelik

Genifl kitlelere faaliyetimizi tafl›may›
sürdürece¤iz...

EK‹M Sayı: 23336


	Basyazi: Güncel durum ve devrimci görevler
	Sinif içinde emekçi kadin calismasinin güncel önemi.    A. Ekin
	Fabrika direnislerine öndelik sorunu
	Sendikal örgütlenme mücadelesi ve devrimci önderligin rolü
	Partili düzeyi yakalamis  inisiyatifli kadrolar.   M. Ulas
	iktidar bilinci zayif olanin sorumluluk bilinci de zayif olur.    A. Hikmet
	Gençlik içerisinde reformizmin etkisi ve görevler.   Genç Komünistler
	Partili militanlarin kaleminden...
	Genis kitlelere faaliyetimizi tasimayi sürdürecegiz...
	Araçlarin islevine uygun, etkili ve yaygin kullanimi sorunu


