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Parti ve yeni dönem
Parti çal›flmas›nda yeni

bir düzey

Parti, içinde belli bak›mlardan
yetersizlikler tafl›sa da, geçmifl dönemlerle
k›yaslama içinde ele al›nd›¤›nda gerçekten
baflar›l› bir siyasal çal›flma döneminden
geçmektedir. Siyasal yaflam›m›z›n hiçbir
döneminde bu denli etkin ve yayg›n, yo¤un
ve tempolu, inatç› ve soluklu bir çal›flma
süreci yaflamad›k. fiubat ortalar›nda yerel
seçimlerle bafllayan bu pratik seferberlik
süreci, ard›ndan yerini 1 May›s
kampanyas›na b›rakt› ve flimdilerde NATO
Zirvesi’ne karfl› kampanya ile devam ediyor.

Bu, dört ay› bulan nefes nefese bir
kampanyalar süreci demektir ve parti, ortaya
koydu¤u performansla, bu denli kapsaml› ve
soluklu bir çal›flmay› götürebilecek güç ve
kapasitede oldu¤unu kan›tlam›fl
bulunmaktad›r. Bu, partinin s›n›f eksenli
pratik çal›flmas›nda yeni bir düzeyin
ifadesidir. Çal›flma kapasitemiz katlanm›fl,
tempomuz belirgin biçimde art›m›flt›r. Parti,
yerel seçimler örne¤inde oldu¤u gibi, toplum
düzeyindeki temel bir siyasal gündemi kendi
güçleri ve ba¤›ms›z faaliyeti ile karfl›lam›fl;
muazzam olanaklarla kitlelere seslenen gerici
ve reformist düzen partilerinin yaratt›¤›
bo¤ucu propaganda atmosferine ra¤men sesini,
hiç de¤ilse kendi temel çal›flma bölgelerinde
iflçilere ve emekçilere duyurmay›
baflarabilmifltir. Parti, kendi program›, temel
ve taktik fliarlar› ve güncel politikas›yla
denebilir ki ilk kez genifl kitlelerin karfl›s›na
ba¤›ms›z bir güç olarak ve bu denli etkin bir
biçimde ç›km›flt›r. Bu kapsamda bir faaliyeti
ba¤›ms›z bir siyasal odak olarak tek bafl›na
omuzlamay› baflarabilmifl olmak, do¤al olarak
parti örgütlerimizde oldu¤u kadar sempatizan

çeperimizde de büyük bir moral ve özgüven
yaratm›fl, toplam›nda partiye ve parti çizgisine
olan güveni pekifltirmifltir. Tüm bu faaliyetin
örgütlenme, kadrolaflma, kurumlaflma, e¤itim
ve deneyim alan›nda sa¤lad›¤› kazan›mlar›n
ise sözünü bile etmiyoruz.

Y›llar› bulan çok yönlü inatç› çaba, bizi
bugün bu güç ve kapasiteye ulaflt›rm›fl
bulunmaktad›r. fiimdi önümüzde, bu
baflar›dan al›nan moral güçle ve edinilen
deneyimlerin sa¤lad›¤› aç›kl›klarla, yeni
düzeyleri yakalama görev ve sorumlulu¤u
durmaktad›r. Bunu da baflaraca¤›m›zdan
kuflku duyulmamal›d›r; zira zor eflik
afl›lm›flt›r, partinin inanc› odur ki, bundan
sonras› çok daha kolay gelecektir.

Kampanyalar sürecine paralel olarak bu
dört ayl›k faaliyetin pratik boyutlar›, somut
verileri ve deneyimleri aral›ks›z olarak
bas›n›m›za yans›m›fl bulunmaktad›r. Ayr›ca,
örne¤in yerel seçim kampanyas› sonras›nda
oldu¤u gibi, gerekti¤inde bunun genel bir
dökümü ve de¤erlendirmesi de yap›lm›flt›r.
Çal›flman›n gerçek pratik boyutlar›n›, somut
etkisini ve sa¤lad›¤› çok yönlü kazan›mlar›
sunmakta belli bak›mlardan yetersiz kalsa
da, sorunun esas› yönünden ele al›nm›fl bu
yönü üzerinde burada yeniden durmam›za
gerek yok art›k. Biz burada sorunun temel
önemde bir baflka yönüne, partinin bütün
bunlar› olanakl› k›lan esas üstünlük alan›na
k›saca de¤inmekle yetinece¤iz.

Seçim de¤erlendirmelerimizde üzerinde
en az durdu¤umuz konulardan biri, parti
olarak ald›¤›m›z tutumun, izledi¤imiz
çizginin ve bu çerçevede ortaya koydu¤umuz
pratik faaliyetin, ilkesel ve stratejik
de¤eridir. Sorunun bu yönü, pratik alandaki
baflar›n›n as›l kayna¤› olmaktan da öte bir
anlam ve öneme sahiptir. Parti, özellikle
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yerel seçim gündemi üzerinden, ortaya
sa¤lam bir ideolojik ve ilkesel perspektif
koymufltur. Bunu bir yandan yarat›c› ve
dinamik bir ba¤›ms›z politik faaliyetin
zemini olarak kullanm›fl, öte yandan ise ayn›
temel üzerinden solda oportünizmin her
türüyle araya kesin ve net s›n›rlar çizmifl,
bu arada özellik sosyal-reformist ak›ma karfl›
ilkeli ve etkili bir ideolojik mücadele
yürütmüfltür. Özellikle alt› çizilmelidir ki,
parti bu alandaki üstünlü¤ünü tümüyle teorik
temeline ve onun ürünü olan devrimci
program›na borçludur. Teorik aç›kl›¤a ve
bundan ayr› düflünülemeyecek olan devrimci
s›n›f program›na sahip olman›n büyük önemi
ve politik-pratik ifllevi, yerel seçim gündemi
üzerinden en somut biçimde ortaya ç›km›flt›r.

Kuflkusuz burada yeni olan yine de
pratik yöndür. Partinin ideolojik-programatik
üstünlü¤ü yeni bir durum de¤ildir. Yeni
olan, bu üstünlü¤ün önemli bir politik
gündem üzerinden pratik alana tafl›nmas›,
yarat›c› bir biçimde prati¤e uygulanmas›d›r.
Son bir-iki y›l›n toplam verileri, özellikle de
son dört ayl›k üç kampanya, pratik
politikada giderek bir deneyim ve yetenek
kazand›¤›m›z› göstermektedir. Bu geçmiflten
beri en çok zorland›¤›m›z bir alan oldu¤u
için, bu alanda sa¤lad›¤›m›z mesafe
san›ld›¤›ndan da önemlidir bizim için. Parti
bafl›ndan itibaren sa¤lam bir teorik ve
programatik temele sahipti. fiimdi buna
gerçek manada pratik bir ifllev
kazand›rmaktad›r. Bu, teorik üstünlü¤ün
pratik politikada üstünlük olarak kendini
üretmesi, bu alandaki baflar›yla birleflmesi
demektedir. Sürecin toplam seyri, bu alanda
halihaz›rda katedilen mesafenin de sundu¤u
imkanlarla, partinin bu yönünü günden güne
daha da güçlendirece¤ini göstermektedir.

Ayn› süreç özellikle iki temel alanda
hala belirgin biçimde zay›f kald›¤›m›z› da
ortaya koymufltur. Bunlar ilki kadrolaflma
düzeyi ve ikincisi kitle iliflkilerinin
örgütlenmesi alan›d›r. Bunlara bir de, bir
çal›flma tarz› sorunu olarak karfl›m›za ç›kan,
yeralt› örgütlerimizin nispi ataleti
eklenebilir, ki ayn› kampanyalar süreci buna
da aç›kl›kla tan›kl›k etmifltir. Bunlar
üzerinde birazdan ayr›ca duraca¤›z. Önce
özellikle yerel seçim sürecinin ortaya
ç›kard›¤› ve partinin yeni dönemdeki görev

ve sorumluluklar› bak›m›ndan dolays›z bir
önem tafl›yan daha genel baz› sorunlar
üzerinde dural›m.

Yerel seçimler ve solda

apolitizm

Yerel seçimlerin ortaya ç›kard›¤›
verilerden hareketle bugünü anlamak ve
yak›n gelecek için sonuçlar ç›karmak hala
da güncelli¤ini koruyor. Verilerden kas›t
kolayca akla gelebilece¤i gibi salt seçim
sonuçlar› de¤ildir. Bunun kendi s›n›rlar›
içinde elbette belli bir önemi var. Fakat
içinden geçmekte oldu¤umuz dönem
üzerinden bak›ld›¤›nda belki bundan da
önemli olan, siyasal parti ve ak›mlar›n bu
süreç içerisinde ald›klar› tutumlar ve
izledikleri politikalard›r. Yerel seçimler,
öncesi ve sonras›yla, siyasal parti ve
ak›mlar›n durumlar› ve yeni dönem
yönelimleri konusunda önemli aç›kl›klar
sa¤lam›flt›r. Bunlar› de¤erlendirmek ve
önümüzdeki dönemin siyasal mücadelesi
bak›m›ndan bunlardan gerekli sonuçlar›
ç›karmak gerekir. Partimiz bu çerçevede,
seçim sürecinde ve sonras›nda ortaya
koydu¤u de¤erlendirmelerle, temel önemde
bir dizi noktay› saptam›fl bulunmaktad›r.
Fakat hala da üzerinde durulmas› gereken
önemli baz› sorunlar var.

Yaz›k ki sol hareketin devrimci
çevrelerinde yerel seçimlerin ortaya ç›kard›¤›
gerçekleri irdeleyip sonuçlar ç›karmaya
yönelik ciddi bir çaba olmad› ve halen de
yok. Seçimler döneminde izlenen tutumun
›fl›¤›nda ele al›nd›¤›nda bu ilgisizlik flafl›rt›c›
da de¤ildir. Siyasal çal›flma için etkin
biçimde kullan›bilecek bir dönemi elleri
bö¤ründe izlemekle yetinenler, bu sürecin
ortaya ç›kard›¤› verilere de ayn› ilgisizlikle
yaklaflma yolunu tutacaklard›, sonuçta olan
da budur.

Garip olan, içlerinden baz›lar›n›n bu
edilgen ve apolitik tutumu daha bir de
devrimcilik ad›na savunmaya kalkmalar›d›r.
‹ddiaya bak›l›rsa, seçimlere kat›lmak
burjuvazinin gündemine hapsolmak ve
oyununa alet olmak anlam›na gelirmifl. Bir
iddia ancak bu kadar s›¤, yüzeysel ve
budalaca olabilir. Seçimler burjuvazinin
gündemi olabilir; ama e¤er burjuvazi bunu
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tüm toplumun gündemi haline getirmeyi
baflar›yorsa ve baflarabildi¤i sürece, size
düflen bu gündem karfl›s›nda devrimci aç›dan
taraf olmakt›r. Bunu ise apolitik bir
edilgenlikle de¤il, etkin bir siyasal çal›flma
ile yapabilirsiniz ancak. Bunu, seçimlere
kat›larak ya da onu bofla ç›karmaya çal›flarak
yapma yolunu tutabilirsiniz; bu elbette keyfi
de¤il, fakat objektif koflullara, kitlelerin
durumuna, s›n›f mücadelesinin geliflme
düzeyine ve seyrine s›k› s›k›ya ba¤l› bir
taktik tercih ve somut tutum sorunudur.
Fakat edilgen kalmak ya da sözümona daha
önemli baflka gündemlerle u¤raflmak, burada
üçüncü bir yol ya da tutum de¤ildir. Baflka
hangi gündemlerle ilgilenirseniz ilgilenin,
bunu kendi s›n›rlar› içinde ne denli baflar›yla
yaparsan›z yap›n, siz e¤er toplumu
ilgilendiren ve bir dönem için kitlelerin
genifl kesimlerinin ilgi alan› haline gelen
temel bir siyasal olay karfl›s›nda etkin bir
tav›r almam›flsan›z, bu yaln›zca sizin
edilgenli¤inize ve bu sorun üzerinden
apolitizminize bir gösterge olabilir.

Burjuvazinin sözümona “milli irade”yi
aç›¤a ç›karmak ad›na periyodik olarak
sergiledi¤i oyunun gerçek mahiyetini
kitlelere anlatabilmenin de baflkaca bir yolu
yoktur. Burjuva parlamenter seçimler
yaln›zca Türkiye’de de¤il, bugünün kapitalist
dünyas›n›n tümünde bir “milli irade”
oyunundan öte bir anlam tafl›mamaktad›r.
Buradan bak›ld›¤›nda kapitalist dünyan›n en
geliflmifl demokrasilerinden say›lan ABD’de
seçimler hiç de Türkiye’dekinden daha
“demokratik” de¤ildir ve hatta baz›
bak›mlardan daha da berbat bir oyunun
ifadesidir. Dolay›s›yla seçimlere
kat›lmaman›n Türkiye’nin koflullar›yla da
izah edilecek bir yan› yoktur. Sözkonusu
olan, kitlelerin politikaya ilgisinin
kaç›n›lmaz olarak yo¤unlaflt›¤› bir dönemi
devrimci amaçlarla etkin bir biçimde
de¤erlendirme görev ve sorumlulu¤undan
geri durmaktan baflka bir fley de¤ildir ve bu
bir siyasal ak›m pay›na tam› tam›na bir
apolitizm ifadesidir.

Yeni dönemde düzen solu

Birçok belirti, önümüzdeki dönemde,
sosyal-demokrasi olarak an›lan düzen soluna

karfl› tutum ve mücadelenin yeniden özel bir
önem kazanaca¤›n› gösteriyor. 28 Mart yerel
seçimleri bu aç›dan bir dönüm noktas›
say›lmal›d›r.

‹ki nedenden ötürü bu böyledir.
‹lk neden, yerel seçim sonuçlar›n›n düzen

soluna iliflkin olarak ortaya ç›kard›¤› tablo
ve tablodan düzen solunun ç›kard›¤›
sonuçlard›r. Sözkonusu tablo oy oran›
üzerinden esasa iliflkin bir yenilik
içermemekle birlikte, oy da¤›l›m haritas›
üzerinden çarp›c› bir biçimde, düzen solunun
yoksul ve emekçi kitlelerden nas›l
koptu¤unu gözler önüne sermifltir. Sol olmak
ve bu kimlikleriyle toplumun daha çok
ezilen, sömürülen, yoksul ve emekçi
kesimlerinin temsil etmek iddias› tafl›yan,
burjuva siyaset sahnesinde kendilerine
biçilen temsili rol de bu olan sosyal-
demokrat partilerin, daha somut olarak da
CHP’nin, bizzat baz› sosyal-demokratlar›n
ifadesiyle “zenginlerin ve tuzu kurular›n
partisi” haline geldi¤i görülmüfltür. Bu
görünüm sosyal-demokrat partilerin kendisi
kadar bizzat düzenin efendilerini de rahats›z
etmifltir. Öyle ya, iflçi s›n›f› ve emekçilerin
nispeten ileri, sola e¤ilimli katmanlar›n› sol
bir demagojik söylemle düzen ad›na etki ve
denetim alt›nda tutamayacaksa e¤er, o
zaman düzen solunun düzen siyasetinde
anlaml› herhangi bir ifllevi kal›r m›?

Yerel seçim sonras›nda düzen cephesinden
ve tekelci medya üzerinden CHP ekseninde
sürdürülen sol tart›flmas›na bak›ld›¤›nda bu
durumdan duyulan rahats›zl›k aç›kl›kla
görülmektedir. Parti bas›n›m›zda daha önce
üzerinde geniflçe duruldu¤u gibi bu
tart›flmalar›n yöneldi¤i amaç iki yönlüdür. Bir
yandan statükoculu¤una yöneltilen elefltiriler
üzerinden CHP gelece¤in sorunsuz bir
hükümet orta¤› olarak bugünden haz›rlanmak
istenirken, öte yandan ondan sol yaftas›n› iyi
kullanarak iflçi ve emekçilerin hiç de¤ilse ileri
kesimlerini denetim alt›na almas› istenmekte
ve beklenmektedir. Bizi de do¤al olarak bu
ikinci beklenti ilgilendirmektedir. Zira bu,
düzen solunun yeniden toplumsal muhalefeti
dizginleyip düzen s›n›rlar› içinde tutacak etkin
bir barikat olarak kullan›lmak istendi¤ini
göstermektedir.

Burjuvazi son yirmi y›l içinde yoksul ve
emekçi kitlelerin öfke ve tepkisini kontrol
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alt›na almakta floven milliyetçilikten ve dinsel
gericilikten yeterince yararland›. Önümüzdeki
dönemde bunlar›n gitgide daha az ifle
yarayaca¤›n› bilerek, dahas› sa¤lad›klar›
yararlar kadar çeflitli sorunlara da yol
açt›klar›n› görerek, siyaset sahnesini düzen
solu ile dengelemek istemektedir.
Burjuvazinin sol söylemini ve sosyal-
demogojiyi daha etkili bir biçimde kullanarak
iflçiler ve emekçiler üzerinde etki ve denetim
kurmas›n› bizzat teflvik etti¤i bir durumda,
düzen solunun buna daha bir hevesle
yönelece¤inden kuflku duyulmamal›d›r. Bunun
ilk belirtileri daha yerel seçim ertesinde
kendini göstermeye bafllad› bile.

Düzen soluna karfl› tutumu yeni dönemde
daha da önemli hale getiren ikinci neden ise
sosyal-reformistlerin sosyal-demokratlarla
tarihi buluflmas›, daha do¤ru bir ifadeyle,
birincilerin bu ikincilerin yede¤ine
düflmesidir. Art›k tümüyle parlamenter bir
çizgiye oturmufl bulunan sosyal-reformist
sol, yerel seçimlerde düzenle bütünleflme
do¤rultusunda yeni bir büyük ad›m atarak
düzen soluyla ittifaka girmifl, pratikte onun
yede¤i olarak hareket etmifltir. Seçim sonras›
de¤erlendirmeler ve aç›klamalar, reformist
solun bu çizgiyi pekifltirerek sürdürece¤ini,
bunun art›k bu çevreler için yeni bir siyaset
yapma zemini ve koflulu haline geldi¤ini
gösteriyor. Reformist solun s›n›f ve kitle
hareketi ile geleneksel küçük-burjuva
ak›mlar üzerindeki etkisi düflünülürse, bu
geliflmenin devrimci s›n›f mücadelesi ve
genel olarak devrimci hareket aç›s›ndan
sonuçlar› daha iyi anlafl›l›r.

Bu iki neden birarada, düzen soluna karfl›
tutumu ve mücadeleyi yeniden devrimci
siyasal yaflam›n temel önemde bir sorunu
haline getirmektedir. Partimiz düzen solunun
maskesini indirmeyi, onunla ilgili yeniden
yeflertilmeye çal›fl›lan hayalleri sistematik bir
biçimde teflhir etmeyi, iflçilere ve emekçilere
yönelik çal›flmas›n›n temel bir boyutu olarak
ele almal›d›r.

Reformist sola karfl› çok

yönlü mücadele

 Seçim süreci de¤erlendirmeleri ve
polemikleri çerçevesinde üzerinde ayr›nt›l›
olarak durmufl bulundu¤umuz gibi, reformist

sol gelinen yerde klasik anlamda sosyal-
demokrat bir çizgiye oturmufl bulunmaktad›r.
Reformist solun yerel seçimler üzerinden
ortaya koydu¤u görüfl ve yaklafl›mlar ile bu
çerçevede girdi¤i yeni siyasal iliflkiler, bu
gerçe¤i bütün aç›kl›¤› ile ortaya koymufl
durumda. Bu olgu üzerinde özellikle
durulmal› ve bu nokta bas›n›m›zda döne
döne ifllenmelidir. Reformist solun bugün
kendi gerçek gücünün ötesinde bir etki
alan›na sahip olmas› ve bu konumuyla
mücadeleyi belirgin biçimde zaafa u¤ratmas›,
bunu özellikle gerektirmektedir.

Reformist sol partiler sosyal-
demokratlaflma sürecini esas› yönünden
tamamlayarak, bugün vard›klar› noktada art›k
tümüyle düzen içi siyasal oluflumlar haline
gelmifllerdir. Fakat buna ra¤men bir yandan
kendilerini kitlelere hala da devrimci ve
sosyalist olarak sunmaktad›rlar, öte yandan
devrimci küçük-burjuva ak›mlar üzerinde
san›ld›¤›ndan da büyük bir etkiye sahip
bulunmaktad›rlar. Bu ise devrimci siyasal
mücadeleye karfl› çift yönlü bir tahribat
anlam›na gelmektedir.

Birinci alandaki tahribat yeterince aç›kt›r;
mücadeleye akan yeni güçler bu ak›mlar›n
kendi konumlar›na iliflkin demagojik
iddialar›na aldand›klar› ölçüde, böylece
gerçek devrimci mücadeleden al›konulmakta,
tafl›d›klar› mücadele iste¤i ve enerjisi
reformist partilerce düzen kanallar› içinde
eritilmektedir.

‹kinci alandaki tahribat gerçekte ilkinden
afla¤› kal›r düzeyde de¤ildir, faka genellikle
daha az dikkat çekmektedir. Son y›llarda
devrimci özgüvenini ve ba¤›ms›z durabilme
yetene¤ini önemli ölçüde yitirmifl bulunan
geleneksel küçük-burjuva ak›mlar, reformist
solun ideolojik-politik etkisine fazlas›yla
aç›k hale gelmifllerdir. Reformist solun
henüz bu denli düzenle içiçe geçmedi¤i ve
herfleye ra¤men hala da belli de¤erleri
korudu¤u bir dönemde bile onunla aralar›na
s›n›r çizgileri çizmeyi ilkesel önemde temel
bir sorun olarak gören bu ak›mlar, bugün
reformist sol karfl›s›nda belirgin bir ideolojik
ve moral zay›fl›k sergilemektedirler. Aradaki
ayr›m çizgileri art›k fazlas›yla silikleflti¤i
gibi, reformist sola ilkesel ve ideolojik
sorunlar üzerinden yöneltilen ciddi bir
elefltiriye de rastlanmamaktad›r. Elefltiriler
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genellikle taktik politika ve tercihlerin dar
s›n›rlar› içinde tutulmakta, bu türden
ayr›l›klar›n gerisindeki daha temel ilkesel ve
ideolojik sorunlara ise dokunulmamaktad›r.
Bu, devrim mücadelesinin stratejik
sorunlar›na iliflkin hassasiyetin büyük ölçüde
yitirildi¤ini göstermektedir ve devrimci iddia
ve kimlikteki erozyonun ulaflt›¤› boyutlar›
gözler önüne sermektedir.

Son seçimlerde reformist solun seçim
politikalar›na yöneltilen elefltirinin
“Karayalç›n” faktörü indirgenmesi de bunun
bir göstergesidir. Bu, reformist solu buna
yönelten temel nedenlerle de¤il de onun
gündelik politikadaki sonuçlar›yla u¤raflmak
anlam›na geliyordu. Gelinen yerde tümüyle
parlamentarizm çizgisine kaym›fl bulunan ve
yerel yönetim sorunu çerçevesinde en baya¤›
burjuva liberal hayalleri bir görüfl ve çizgi
halinde bizzat kendi platformu üzerinden
savunan bu ak›mlara iki sat›rl›k difle
dokunur bir elefltiri yöneltmemek ya da
yöneltememek, geleneksel devrimci demokrat
ak›mlar›n reformist sol karfl›s›nda ideolojik
aç›dan silahs›zland›¤›n›n çarp›c› bir
göstergesi olmufltur.

Buradaki zay›fl›k ne rastlant›d›r ve ne de
döneme özgüdür. Bunun gerisinde, tasfiyeci
süreçlerin geleneksel devrimci-demokrat
ak›mlarda yaratt›¤› ideolojik erozyon vard›r.
Dün reformist solla ideolojik ve ilkesel
ayr›mlar› önemseyerek ondan ayr› durmaya
çal›flan ve dahas› ona karfl› devrimci bir
odaklanma yaratmaya önemseyen bu ak›mlar,
bugün art›k reformist solla birlikte
olabilmeyi özel bir kayg› haline
getirmifllerdir. Burada ideolojik zay›fl›¤›n
yan›s›ra güçsüzlük duygusuyla elele giden
bir güce tapma tutumu da vard›r kuflkusuz.
Geçmiflte daha çok Kürt hareketiyle
iliflkilerde kendini gösteren bu zaaf
flimdilerde reformist solun tümü üzerinden
genelleflmifl bulunmaktad›r.

Reformist solla iliflkileri pratikte bir
parça s›n›rlayan ise, reformistlerin her yeni
aflamada düzenle bütünleflme do¤rultusunda
yeni ve bafllang›çta devrimci olmak
iddias›ndakiler için kabulü ve hazm›
gerçekten zor ad›mlarla ortaya ç›kmas›d›r.
Birçoklar›n›n 3 Kas›m’da ortaya ç›kan
reformist bloku fazlas›yla kabul eder bir
noktaya geldi¤i bir s›rada, yerel seçimlerde

reformist solun bu kez düzen soluyla
kolkola girerek yaratt›¤› yeni durum, buna
son örneklerinden biridir. Devrimci küçük-
burjuva ak›mlar› yerel seçimlerde reformist
solun yede¤ine düflmekten al›koyan temel
etken, reformist solun düzen solunun
yede¤ine düflmesi olmufltur. Reformist solun
bir kesimi flimdilerde bunu, düzenin resmi
tarih yorumuyla yak›nlaflan (bunu bar›flan
olarak da anlayabiliriz) yeni ad›mlarla
birlefltiriyor. Yine ayn› kesimler, nas›l ki
demokrasi mücadelesi ad›na düzen soluyla
kolkola giriyorlarsa, ayn› flekilde sözde
emperyalizme ve siyonizme karfl›tl›k ad›na
da gerici islami ak›mlarla birlikte hareket
edebiliyorlar. Bu, reformist solun düzen
siyasetiyle içiçe geçmesinin yeni bir
kanal›d›r. Parlamentarist çizgiye tam olarak
oturman›n ve bunun mant›ksal uzant›s›
olarak, düzen solu üzerinden düzen
siyasetiyle içiçe geçmenin do¤al sonuçlar›d›r
bunlar. Önümüzdeki dönemde bunun baflka
ad›mlarla tamamlanmas› da flafl›rt›c›
olmayacakt›r. Yeni bir yola girilmifltir ve
burada derinleflmek kaç›n›lmazd›r.

Toplam›nda bu durum ve mevcut sol
hareket tablosu, reformist sola gerçekte sahip
oldu¤undan daha büyük bir güç ve etki alan›
sa¤lamaktad›r. Bu güç ve etki özünde birbirini
izleyen tasfiyeci süreçlerin geleneksel solun
toplam›nda yaratt›¤› tahribat›n ürünüdür. Bu,
teslimiyetin, devrimci mücadelenin
zorluklar›ndan kaç›fl›n, bu mücadelenin
gerektirdi¤i konum ve tutumlardan geri
duruflun gücüdür. Reformist sol partilerin
bugün nispeten daha genifl güçleri etki ve
denetim alt›nda tutmas›n›n gerisinde de
temelde bu vard›r. Burjuva gericili¤i,
devrimde ›srar eden güçlere yöneltti¤i
aral›ks›z ve ac›mas›z sald›r›lar›yla, reformist
solu güçlendiren zemini dolays›z olarak
yaratmaktad›r. Reformist sol partiler, sorunsuz
bir “devrimcilik” ve “sosyalistlik” aray›fl›n›n
dolays›z adresi durumundad›r. Burjuva
gericili¤in kudurganl›¤›yla tan›nd›¤› bir
ülkede “karakol görmemifller” partisine “solun
en kitlesel partisi” olmakla övünebilme
olana¤› veren de kesin olarak budur.

Tüm bunlar reformist sola karfl› ilkeli,
kararl› ve kesintisiz bir ideolojik
mücadelenin tafl›d›¤› özel önemi ortaya
koymaktad›r. Bu mücadele devrimi
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savunman›n ve devrimci s›n›f mücadelesini
ilerletebilmenin zorunlu bir parças›d›r.
Reformist solun gücü ve etkisi k›r›lmaks›z›n,
mücadeleye akan emekçi kitlelere kurduklar›
tuzaklar bofla ç›kar›lmaks›z›n, bu mücadele
baflar›yla ilerletilemez. Reformist solun
düzen ile herfleye ra¤men devrimcilik
yapmaya çal›flan geleneksel küçük-burjuva
ak›mlar aras›nda ara bir halka olmas›, bu
konumuyla devrimci saflara düzen etkisi
tafl›mas›, bu mücadelenin önemini ayr›ca
art›rmakt›r. Reformist sol bugün düzen solu
üzerinden düzen siyasetinin yede¤ine düflmüfl
durumdad›r. Bu konumu üzerinden
bak›ld›¤›nda, onun devrimci-demokrat
ak›mlar› yedeklemedeki baflar›s›n›n anlam›
kendili¤inden anlafl›l›r.

Partimiz siyasal mücadele sahnesine
ç›kt›¤›ndan beri tasfiyecili¤e ve bunun
dolays›z ürünü olan reformist sola karfl›
sistematik ve çok yönlü bir mücadele
yürüttü. Bu mücadelenin her zamankinden
çok daha fazla önem kazand›¤› bir döneme
girmifl bulunuyoruz. Zira son 20 küsur y›l
içinde reformist sol hiç bu denli güçlü ve
tersinden, devrimci hareket hiç bu denli
zay›f olmad›. Ayn› flekilde, reformist sol
devrimci tarihimizin ideolojik ve moral
kazan›mlar›na karfl› hiç bu denli pervas›z
hareket edemedi ve tersinden, küçük-burjuva
devrimci ak›mlar ayn› kazan›mlar konusunda
hiç bu denli belirsizlik, tutars›zl›k ve
yalpalama içinde olmad›lar.

Yine de reformist solun gücü gere¤inden
fazla abart›lmamal›d›r. Bu temelde kof bir
güçtür ve s›n›f mücadelesinin nispeten
sertleflece¤i bir aflamada bu kofluk tüm
ç›plakl›¤› ile ortaya ç›kacakt›r. Buradan
bak›ld›¤›nda reformist hareketin toplumun
bugünkü nispi durgunlu¤undan güç ald›¤›n›
da söyleyebiliriz. Partimiz konuya iliflkin
de¤erlendirmelerinde reformist solun kendi
ba¤›ms›z çizgisi olmad›¤› gerçe¤ini her
zaman önemle vurgulad›. Düzenin icazet
s›n›rlar› içinde yaflamlar›n› sürdüren bu
ak›mlar politikay› da düzen çatlaklar›
üzerinden yapmaktad›rlar. Liberal çizgide bir
sözde demokrasi mücadelesi verenler düzen
solunun, burjuva milliyetçi bir çizgide sözde
ba¤›ms›zl›k mücadelesi verenler ise düzen
solunun yan›s›ra gerici-milliyetçi çevrelerin
yede¤i durumundad›rlar. Son yerel seçimler

bu temel önemde olgunun da yeni bir
kan›tlamas› olmufltur.

Partinin ve mücadelenin

çak›flan ihtiyaçlar›

Seçim sonuçlar› üzerinden iflçi s›n›f›
kitlelerinin bugünkü siyasal e¤ilimini
de¤erlendirebilmek için elde fazlaca veri
yoktur. Fakat büyük sanayi kentlerinin daha
çok iflçi ve emekçilerin yo¤unlaflt›¤›
bölgelerindeki oy da¤›l›m tablolar›na
bak›ld›¤›nda bu e¤ilimi belirli s›n›rlar içinde
kestirmek yine de zor de¤ildir. Büyük
kentlerin yoksul emekçi bölgelerinde, düzen
solu d›fl›nda kalan gerici düzen partileri (ki
bunlar›n da esas a¤›rl›¤›n› dinci ve faflist
partiler oluflturmaktad›r) toplamda ezici bir
oy üstünlü¤üne sahiptirler. Ayn› bölgelerde
sand›k bafl›na gitmeyenlerin de yüksek bir
oran oluflturdu¤u bir gerçek olsa bile, bu
hem kendi bafl›na daha ileri bir tutumun
ifadesi de¤ildir ve hem de iflçi ve emekçileri
üzerindeki gerici ideolojik-politik kuflatma
gerçe¤ini de¤ifltirmemektedir.

Bugünün koflullar›nda bu kuflatma
gerçekte toplum düzeyindedir ve bu olgu,
s›n›f ve kitle hareketindeki politik gerili¤in
ve genel zay›fl›¤›n öteki yüzüdür. Bu gerici
kuflatman›n nas›l yar›l›p parçalanabilece¤i de
bu ayn› tespitten kendili¤inden ç›k›yor.
Bugünün Türkiye’sinde bunu baflarabilecek
biricik toplumsal kuvvet, s›n›f mücadelesi
içinde kendi gerçek gücünü ve etkisini
ortaya koyabilecek olan devrimcileflme
sürecindeki bir iflçi s›n›f› hareketidir.
Parlamenter çal›flmaya ve seçim yar›fl›na en
budalaca umutlar ba¤layan reformist solun
göremedi¤i, görmek istemedi¤i de budur.
Semt eksenli çal›flmayla genel bir “halk
hareketi” yaratmay› umut eden geleneksel
küçük-burjuva ak›mlar›n anlamamakta büyük
direnç gösterdikleri gerçek de budur.

Bu temel önemde gerçek, partinin
bugünkü yönelimiyle s›n›flar mücadelesinin
günümüzdeki acil ihtiyac›n›n çak›flt›¤›n›
göstermesi bak›m›ndan bizim için apayr› bir
anlam ve önem tafl›yor. Demek ki s›n›f eksenli
bir devrimci politik çal›flma, yaln›zca s›n›f
partisinin kendi stratejik öncelikleri ve bunun
ürünü olan güncel yönelimleri bak›m›ndan
de¤il, fakat bugünün Türkiye’sinde devrimci
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siyasal mücadelenin acil ihtiyaçlar›
bak›m›ndan da tayin edici önemdedir.

Yetersizlik alanlar›m›za

yüklenelim!

Parti çal›flmas›n›n sorunlar›n› birçok
aç›dan ele al›p irdelemek mümkün. Bunu
bugüne kadar yapt›k, bundan sonra da
aral›ks›z olarak yapmaya devam edece¤iz.
Burada biz kendimizi son dört ayl›k
kampanya sürecinin özellikle belirgin hale
getirdi¤i ve giriflte sözünü etmifl
bulundu¤umuz yetersizliklere de¤inmekle
s›n›rlayaca¤›z. Bu gerçekten yaln›zca bir
de¤inme olacak, zira bunlardan her biri bafll›
bafl›na ele al›nmas› gereken birer temel konu
durumundad›r ve önümüzdeki say›dan itibaren
bu konular›n her birini ayr›ca ele alaca¤›z.

Baflar›l› kampanyalar süreci aç›kça
göstermifltir ki, partinin kadrolaflma alan›nda
belirgin bir yetersizli¤i vard›r. Buradaki
sorun nicelikle de¤il fakat tümüyle nitelikle
ilgilidir. Faaliyet kapasitesindeki büyüme,
bunun partinin etkisini ve prestijini büyüten
sonuçlar›, saflar›m›za iflçi s›n›f›ndan ve
gençlikten sürekli yeni militanlar›n kat›l›fl›n›
sa¤lamaktad›r. Dolay›s›yla sorun insan
yoklu¤u de¤il fakat her düzeyde geçerli
olmak üzere çal›flmay› çekip çevirebilecek
e¤itimli ve deneyimli kadrolar›n
yetersizli¤idir. Bu yetersizlik kuflkusuz yeni
bir olgu de¤ildir. Fakat çal›flma
kapasitesindeki ani büyüme ve buna paralel
olarak ço¤alan sorumluluklar, kadro
yetersizli¤ini daha belirgin ve yak›c› hale
getirmektedir.

Yo¤un ve tempolu bir çal›flma elbette
kazan›lan güçlerin de bu çal›flma ve
mücadele prati¤i içerisinde sürekli bir
e¤itimi demektir. Yine de, e¤itimin pratik
cephesi bak›m›ndan bile, bu kadar› kendi
bafl›na yeterli de¤ildir; parti militan ve
sempatizanlar›n›n pratik çal›flman›n ve
mücadelenin sorunlar› temelinde e¤itimi,
bilinçli bir çaban›n ürünü olmak ve özel
tarzda yönlendirilmek durumundad›r.
Sorunun bu yönünü önemle ak›lda tutumak
kayd›yla içinden geçmekte oldu¤umuz
dönemde kadro e¤itiminin öteki temel
boyutuna, teorik e¤itime özel bir vurgu
yapmak durumunday›z. Bu, kadrolar›n

marksist-leninist dünya görüflü temelinde ve
onunla ayr›lmaz bir biçimde parti program›
ve çizgisi temelinde e¤itimi demektir. Bunda
baflar›l› olabildi¤imiz ölçüde saflar›m›zda
bilinç ve kavray›fl düzeyinin yükselmesi
anlam›na gelecek, böylece çal›flman›n toplam
seyri de güvenceye al›nm›fl olacakt›r. Bu
konuyu önümüzdeki say›da ele alaca¤›m›z
için, burada bu flekliyle b›rak›yoruz.

Giriflte sözünü etmifl bulundu¤umuz
ikinci önemli yetersizlik, kitle iliflkilerinin
örgütlenmesi alan›d›r. Denilebilir ki, bu
halihaz›rda en zay›f kald›¤›m›z alanlar›n
bafl›nda gelmektedir. Bu zay›fl›¤›n kuflkusuz
anlafl›l›r bir yan› var, zira parti ilk kez
olarak gerçek anlamda kitle iliflkileri a¤›na
ulaflm›fl bulunuyor. Böyle olunca, bu
iliflkilere her anlamda ve her düzeyde
örgütsel bir biçim vermek ve bunda
ustalaflmak bizim için henüz yeni bir
sorundur. Fakat iflte nihayet sorun önümüze
ç›km›fl bulunuyor. Partinin kitle çal›flmas›nda
ve iliflkilerinde yeni bir düzeye ulaflmas›, bu
soruna yarat›c› çözümler bulabildi¤imiz
ölçüde olanakl› olabilecektir. fiimdilik bu
sorunu da burada yaln›zca tan›mlam›fl
olmakla yetiniyoruz.

Son olarak de¤inece¤imiz sorun yeralt›
parti örgütünden yans›yan nispi atalettir.
Bunun kuflkusuz karmafl›k nedenleri var. Fakat
buradaki en belirleyici neden çal›flma tarz›
sorunudur. Çal›flma tarz› kapsam›nda en
önemli sorun ise, yeralt› parti birimlerinin
kendi çal›flmalar›n› legal ve yar›-legal biçim
ve yöntemlerle birlefltirmedeki belirgin
yetersizlikleridir. Bir yeralt› parti biriminin
kendi çal›flmas›n› organik biçimde legal ve
yar›-legal biçim, yöntem ve araçlarla
birlefltirmeyi baflarabilmesi, partinin bilinen
aç›k çal›flmas›ndan tümüyle farkl› bir
sorundur. Bu nokta kavrand›¤› ve zaman
içinde çözüme kavuflturuldu¤u ölçüde, yeralt›
parti örgütlerinin tüm irade ve çabalar›na
ra¤men içine düflmekten kurtulamad›klar› nispi
atalet durumu da zamanla geride kalacakt›r.

Parti kendi geliflme süreci içerisinde
gerçekten yeni olan bir döneme girmifl
bulunmaktad›r. Halihaz›rdaki üstünlüklerinden
ve baflar›lar›ndan güç alarak yetersizliklerine
ve zaaflar›na da baflar›l› bir biçimde
yüklenecek, yeni dönemi kazanacakt›r.



Faaliyetin her ad›m›nda
örgütlenmek!

Siyasal faaliyet kapasitesinde

yeni düzey

Genel politik faaliyetimizin çap› büyüyor,
etki alan›m›z geniflliyor. Buna paralel olarak
yeni güçlere ulafl›yor, yeni alanlara yay›l›yor
ve yeni mevziler yarat›yoruz. Siyasal
faaliyetimizin en temel parças›n› oluflturan
s›n›f eksenli politik kitle çal›flmas›nda
küçümsenmeyecek bir kapasite ortaya
koyuyoruz. Bu alanda önemli deneyimler
ediniyor, birikimimizi sürekli güçlendiriyoruz.
Genel toplumsal hareketlilik, kitle eylemleri
içinde s›n›f›n devrimci çizgisinin temsiliyetini
gerçeklefltirmeye çal›fl›yoruz. Henüz genel bir
davran›fl çizgisine dönüfltürebilmifl olmasak
da, faaliyet yürüttü¤ümüz baz› alanlarda
ba¤›ms›z eylem gücüne sahibiz. Ve
elbette bunlar belli bir örgütsel temele
dayan›yor.

Tüm bunlar› yerel seçimler ve bahar/1
May›s sürecine yönelik siyasal faaliyetimiz
üzerinden izlemek mümkün. Partimiz ardarda
gelen bu iki gündemi pratikte belli bir
baflar›yla birbirine ba¤layabildi. Seçim
atmosferinin olanaklar› üzerinden yakalanan
politik-örgütsel faaliyet düzeyi, güçler
plan›nda aç›¤a ç›kan enerji, kesintisiz olarak
1 May›s çal›flmas›na kanalize edilebildi.

Taktik politikan›n gücü

S›n›f›n da¤›n›k ve örgütsüz oldu¤u, s›n›f
ve emekçi kitle hareketinin oldukça geri ve
durgun seyretti¤i böylesi bir dönemde
sergilenen pratik, Partimiz pay›na önemi bir
kazan›md›r. Bu kazan›m› yaratan enerji ve
çaban›n aç›¤a ç›kmas›nda Partimizin taktik-
politik çizgisinin belirleyici bir rolü vard›r.

Yerel seçimler tablosu orta yerde duruyor.
Küçük-burjuvazinin de¤iflik temsilcileri her
zamanki gibi, s›n›fsal konumlar›n›n ve

çizgilerinin do¤al sonucu olarak, sa¤a-sola
savrulmaktan kurtulamad›lar. Genel
seçimlerde boykot ad›na ataleti tercih edenler
de dahil, bu kez belli bafll› devrimci grup ve
çevreler bir flekilde reformizmin, dolay›s›yla
düzenin yede¤ine düflen bir sa¤ savrulma
içindeydiler. Ba¤›ms›z çizgi izlediklerini
iddia edenler de ço¤u yerde aç›k ya da
örtülü bir flekilde blok kuyrukçulu¤u yapt›lar.
‹flçi s›n›f›n›n ba¤›ms›z devrimci çizgisi
yaln›zca Partimizin taktik-politikas›nda,
siyasal prati¤inde tam ve gerçek ifadesini
buldu. Bunun saflar›m›zda ve ulaflabildi¤imiz
öncü kesimlerde yaratt›¤› etki, seçim
dönemini asgari bir baflar›yla geride
b›rakmam›z› sa¤lad›. Reformist kampa karfl›
yürütülen ideolojik-politik mücadele ise taktik
çizgimizin yaratt›¤› etkiyi perçinleyen bir rol
oynad›.

Seçim dönemi faaliyetinin kazan›mlar›n›n
1 May›s faaliyetine tafl›nabildi¤i, tüm
yoldafllar›m›z›n dile getirdi¤i bir olgudur.
S›n›f ad›na konuflup da kimsenin fabrikalara,
iflçi kitlelerine yönelmedi¤i bir yerde,
Partimizin 1 May›s’› ve bu vesilesiyle güncel
olarak öne ç›kan sorunlar› önceki dönemlerle
k›yaslanamaz ölçekte iflçi kitlelerine tafl›mas›,
ajitasyon ve propagandas›nda s›n›f› temel
alma ›srar› ve kararl›l›¤›, alan-bölünme
tart›flmalar›ndaki tutum ve prati¤i, bunun
bafll›ca göstergeleridir.

Pratik deneyim alan›nda

yeni birikimler

Seçim ve 1 May›s süreçlerinde yakalanan
faaliyet düzeyi, siyasal s›n›f çal›flmas›
alan›ndaki baflar›, ayn› zamanda geçmifl
deneyimlerin birikimine de dayanmaktad›r.
Kitle çal›flmas› prati¤ine ad›m atan, kitlelerle
yüzyüze gelen her partili, pratik deneyim
birikiminin önemi konusunda yeterince aç›k
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bir bilinç tafl›maktad›r. Karfl›m›za ilk
ç›kt›klar›nda zorland›¤›m›z birçok sorun,
görev, ifl vb., art›k birçok yoldafl›m›z için
s›radanlaflm›fl say›l›r. Burada sözkonusu olan
sadece belli ifllerde, belli sorunlar› çözmekte
ustalaflmak da de¤ildir. Yan›s›ra, karfl›lafl›lan-
karfl›lafl›labilecek olan her yeni duruma, her
yeni soruna haz›rl›kl› olmaya, üstesinden
gelmeye dair yöntemsel bak›fl›n parti
saflar›nda yayg›nlaflmas›d›r. Pratik sorunlar›n
çözümünde anahtar rolü oynayacak bu
yöntemsel bak›fl, partimiz pay›na temel
önemde bir kazan›md›r. Önümüzde oldukça
hareketli bir yaz dönemi uzan›yor. Bu
dönemi kazanmak, mücadelenin hakk›n›
verebilmek, seçim ve 1 May›s faaliyetlerinin
derslerinden olabildi¤ince yararlanmaya,
kapasiteyi daha ileri bir noktada üretmeye,
yakalanan düzeyi kesin bir flekilde
kal›c›laflt›rmaya ba¤l›d›r.

Yaz döneminde öne ç›kan en önemli
gündem flüphesiz NATO’nun ‹stanbul
toplant›s›d›r. Partimiz dönemi NATO Zirvesi
vesilesiyle anti-emperyalist mücadele
ekseninde bir kampanya ile karfl›lam›fl
bulunmaktad›r. Kazan›mlar›m›z› pekifltirmek
için önemli bir olanakt›r bu. Sermaye
iktidar›n›n faflist bask› ve terörde gemi az›ya
almas› ise bir engel de¤il, faaliyeti daha
güçlü örgütlemenin, kazan›mlar› sa¤lam
temellere kavuflturman›n, militan kimli¤i
yayman›n bir etkeni olacakt›r. Gerek politik
faaliyet kapasitesinde yakalanan düzey,
gerekse kazan›lan yeni güçler, öncelikli görev
halkalar›n› do¤ru tespit etmek ve hayata
geçirmek kayd›yla, gerçek anlamda
kal›c›laflt›r›labilecektir.

Öncelikli görevlerden

ne anl›yoruz?

Ekim’in 2003 Ocak tarihli baflyaz›s›nda
öncelikli görevlerimizin ilki, bunun
üstesinden gelebilmenin ön koflullar›na ve bu
çerçevede birikimlerimize iflaret edilerek,
flöyle ifade edilmiflti:

“Tüm çabalara ra¤men henüz afl›lamayan
en temel zaaf noktas› ise, hala da iflçi s›n›f›
hareketiyle tarihi birleflmenin sa¤lanamam›fl

olmas›d›r. Bu kuflkusuz belirleyici önemde bir
zay›fl›k noktas›d›r. Parti, s›n›f›n öncü
kesimlerini kazanmadan, örgütlenmesinde iflçi
s›n›f› taban›na oturmadan ve mücadelesinde
iflçi s›n›f› hareketi eksenine dayanmay›
baflaramadan gerçek bir s›n›f partisi
olamayaca¤› gibi, zorlu süreçler içinde ve
büyük emekler pahas›na elde etti¤i
bugünkü üstünlüklerini de uzun vadede
koruyamaz.”

Devam›nda, s›n›fla devrimci temellerde
birleflmede güncel mesafeler alman›n,
dolay›s›yla partiyi güçlendirmenin, onu
“çal›flma ve mücadele ekseni, kitle taban›,
örgütsel zemin, kadro bileflimi vb. aç›lardan
s›n›fa dayal› bir güç haline getirmek” demek
oldu¤u belirtilmektedir.

S›n›f içinde güç olmak, herfleyden önce,
siyasal s›n›f çal›flmas›n› bir dizi somut
hedefe ve hedeflenmifl birimlere yönelik,
sistematik bir tarzda ve kesintisiz yürütmeyi
gerektiriyor. Seçimler ve 1 May›s dönemi
faaliyetlerimiz esasta belli bafll› sanayi
havzalar›nda, iflçi ve emekçi semtlerinde
yo¤unlaflt›. Örgütlü bir tarzda yüklendi¤imiz
bölgelerde süreç boyunca kullan›lan araçlar,
materyaller öncelikle iflçi-emekçi kitlelere,
fabrikalara ulaflt›r›lmaya çal›fl›ld›. Kitle
toplant›lar›n›n, genel etkinliklerimizin
kat›l›mc›lar›n› a¤›rl›kl› olarak iflçiler
oluflturuyordu. fiimdi yerel örgütlerimiz, tüm
parti birimlerimiz, faaliyetlerini, plan ve
hedeflerini yeni düzey üzerinden ve yeni bir
dönemin bafllang›c›nda hedefli-sistematik-
kesintisiz faaliyet ilkesinin tart›s›na vurma
sorumlulu¤uyla yüzyüzedirler. Kazan›mlar›n
heba edilmemesi buna ba¤l›d›r.

Henüz yerine getirilmemifl öncelikli
görevimiz, di¤er ifadeyle hala da afl›lamayan
zay›fl›¤›m›z, genel politik faaliyette genel
gündemleri öncelikle ve ›srarla s›n›f› temel
alarak ifllemeyi, fabrikalara, iflçi kitlelerine
gitmeyi dayat›yor. Bunun bir aya¤› do¤al
olarak güçlerimizi s›n›f-fabrika eksenli kitle
çal›flmas›na yöneltmektir. Bir di¤eri,
çevremize toplanan iflçilerle, özellikle son
süreçte kazand›¤›m›z genç iflçilerle daha
örgütlü, daha sistemli, daha yak›ndan
ilgilenmektir vb.
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Faaliyetin her ad›m›nda

örgütlenmek

Partiyi güçlendirme ça¤r›s›yla noktalanan
baflyaz›da öncelikli görevlerden ikincisi ise,
“temel önemde sorunlardan ve dolay›s›yla en
önemli görevlerden bir öteki”si vurgusuyla,
örgütsel yap›y› güçlendirmek olarak ifade
edilmektedir. Bunun güncel planda öne ç›kan
boyutu olarak da kadrolaflma sorunu üzerinde
durulmaktad›r. Bu görevin hiçbir flekilde
s›n›fa karfl› sorumluluklardan, bu ba¤lamda
s›n›fla devrimci temellerde birleflme
çabas›ndan ba¤›ms›z ele al›namayaca¤›,
komünistlerin siyasal sahneye ç›kt›klar› ilk
y›llardan beri temel bir perspektifidir.
Nitekim toplamda Parti güçlerinin Partiyi
güçlendirme ça¤r›s›na verdikleri yan›t da,
siyasal s›n›f çal›flmas›ndaki kapasiteyi,
tempoyu, düzeyi artt›rmak oldu. Bu, bu
temel önemde temel perspektifimizin ne
ölçüde içsellefltirildi¤inin somut bir
göstergesidir.

Fakat gene sözkonusu faaliyet
dönemlerinin deneyimleri incelendi¤inde
görülecektir ki, Partinin örgütlenme
politikas›yla ilgili çizgisinin di¤er yan›,
saflar›m›zda haketti¤i önemle
gözetilememektedir. Üstelik bu, tüm partiyi
ba¤layacak tarzda öncelikli bir görev olarak
ortaya konuldu¤u halde, böyledir. “Oysa”
diyor Lenin, Sverdlov’un an›s›na yapt›¤›
konuflmada, “proletarya kitlelerinin
örgütlenmesi, emekçi halk›n örgütlenmesi,
geçmiflte de, bugün de bu devrimin çok daha
derin ve sürekli bir özelli¤i ve onun
zaferlerinin kofluludur. Devrimin en iyi itici
gücünü, devrimin zaferlerinin en derin
kayna¤›n› oluflturan, iflte milyonlarca
emekçinin bu örgütlenmesidir. Ve iflte,
mücadele içinde, devrimimizin daha önceki
devrimlerde hiç rastlanmam›fl olan somut
özelli¤ini, yani kitlelerin örgütlenmesini en
iyi bir biçimde cisimlefltiren önderleri,
proletarya devriminin bu özelli¤i
yaratm›flt›r.”

‹flçileri mi kazanmak istiyoruz; seçim gibi,
1 May›s gibi, NATO Zirvesi gibi toplumda
siyasal ilginin artt›¤› dönemlerde ulaflt›¤›m›z,

kendili¤inden gelip afifl, bildiri çal›flmas›na
kat›lan veya istedi¤imizde yard›m eden,
etkinliklerimize kat›lmakla kalmay›p çevresini
getirmeye çal›flan yeni güçlere, sadece ifl
yapt›rmakla, sadece “flu afifli asal›m” demekle
kalmamal›y›z. Onlar› çal›flma, e¤itim,
organizasyon gruplar›nda, genel veya daha
özel komitelerde, birimlerde örgütlemeliyiz.
Taktik politikam›z› birlikte tart›flmal›,
faaliyetle ilgili planlar› birlikte yapmal›y›z.

Örgütü güçlendirmek, kadrolaflmak m›
istiyoruz; kendimizi her ad›mda
örgütlemeliyiz. Devrimci disiplinden, örgütsel
devrimci iç yaflamdan, kolektivizmden,
örgütsel ilke ve de¤erlerimizden, stratejik
önceliklerimizden taviz vermemeliyiz. Her
deneyimi, her birikimi e¤itime dönüfltürmeye,
sorumluluk bilincini ve inisiyatifi
gelifltirmeye bakmal›y›z. Kendini
örgütleyemeyenin kitleleri
örgütleyemeyece¤ini unutmamal›y›z.

Halihaz›rda birçok üstünlük alan›m›z var.
Bunlar üzerinden elde etti¤imiz kazan›mlar›
yukarda vurgulad›k. Ne var ki örgütlenme
aya¤› zay›f kalan, ajitasyon-propaganda
alan›nda ortaya konulan büyük emekleri her
ad›mda örgütlenmeye ba¤layamayan, üstten
alta-alttan üste do¤ru sürekli bir örgütsel
geliflme ve güçlenmeye tekabül edemeyen bir
genel politik faaliyet, hedeflerimize
ulaflmam›z› sa¤lamaya yetmeyecektir. O
halde, bugünkü üstünlük ve kazan›mlar›m›za
yaslanarak kitleleri örgütlemek, örgütsel
alanda güçlenmek, yaz dönemi faaliyetimizin
baflar›s›n›n ölçütü olmal›d›r.
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‹ki 1 May›s üzerine...

‹mkanlar, tehlikeler ve görevler
Deniz Y›lmaz

Türkiye’de 2004 1 May›s›’na
‹stanbul’daki iki ayr› kutlama ve bu ayr›l›k
üzerinden yap›lan tart›flmalar damgas›n›
vurdu. S›n›f hareketi karfl›s›ndaki konumlar›
kuyrukçuluk ve kendili¤indencilik olan liberal
reformistlerin teknik bir alan seçimi gibi
göstermeye çal›flarak, Saraçhane üzerinden
ortaya ç›kan iradeyi “bölücülük”le suçlad›¤›
bu tart›flmalar ne yersizdir ve ne de 1 May›s
gündemiyle s›n›rl› tutulabilir. Esas›nda s›n›f
ve emekçi hareketinin sorunlar›na ve
dinamiklerine ayna tutan, yan›s›ra politik
planda yaflanan, giderek netleflen ve
kaç›n›lmaz hale gelen bir saflaflman›n çarp›c›
bir ifadesidir.

1 May›s tart›flmalar› ve bu tart›flmalar
üzerinden siyasal ve sendikal planda al›nan
tutumlar, s›n›f hareketinin ihtiyaçlar›
üzerinden de¤erlendirilmelidir. Ancak böyle
yap›labilirse, 1 May›s vesilesiyle ortaya ç›kan
tablo ve sonuçlardan devrim lehine
yararlanmak mümkün olacakt›r. Aksi halde,
liberal reformistlerin Saraçhane’de ortaya
ç›kan durumun yaratt›¤› etkileri bofla
ç›karmak için sürdürdü¤ü çabay›
etkisizlefltirmek mümkün olamayaca¤› gibi,
tersinden Saraçhane’nin önemini ve etkilerini
s›n›f ve emekçi hareketinin ihtiyaçlar›n›
devrimci temelde karfl›lama bak›fl›ndan ve
kayg›s›ndan uzak küçük-burjuva devrimci
ak›mlar›n s›¤ alan›ndan ç›karmak da mümkün
olamayacakt›r.

EMEP taraf›ndan temsil edilen kuyrukçu
liberalizme karfl› mücadele, s›n›f hareketi
içerisinde tuttu¤u yer ve yönelimleri dikkate
al›nd›¤›nda özellikle önem tafl›maktad›r.
Çünkü EMEP, 1 May›s’ta s›n›f hareketinin
ileri kesimleri flahs›nda ortaya ç›kan ve
Saraçhane’de ifadesini bulan ileri iradi
duruflun karfl›s›nda, sendikal planda Türk-‹fl
yönetimi taraf›ndan temsil edilen s›n›f
hareketini mevcut gerili¤i üzerinden
dizginleme çizgisinin aç›k destekçisi haline

gelmifltir. Dolay›s›yla iflçi s›n›f› hareketini
devrimci temelde gelifltirme hedefli her
siyasal çaba, Türk-‹fl bürokratlar›yla oldu¤u
kadar, bu reformist çizgiyle hesaplaflmay› da
içermek zorundad›r.

Küçük-burjuva devrimci ak›mlar›n siyasal
iddialar›n› büyük ölçüde yitirmifl olmalar›n›n
sonucu olarak Ça¤layan Meydan›’ndaki
kutlamalara kat›lan kesimlerini bir yana
b›rakarak, Saraçhane’deki kutlamalara
kat›lanlar için flunlar› söyleyebiliriz. Bu
gruplar›n devrimci iddialar›n› sürdürüyor
olmalar› ve 1 May›s’tan önemli bir moral
güçle ç›kmalar›, devrimci hareket hanesine
yaz›lmas› gereken bir kazan›md›r. Ancak bu
kazan›m› abartmamak ve s›n›rlar›n› ortaya
koymak zorunday›z. Devrimci hareketin bu
bölümü 1 May›s’tan ald›¤› güçle uzun süredir
yaflad›¤› moral ve iddia erozyonunu ancak
k›sa bir süre için erteleyebilecektir. Zira
sorun yap›sald›r. Bu ak›mlar toplum çap›nda
ba¤›ms›z bir siyasal odak ve taraf olma
imkanlar›n› tümüyle yitirmifllerdir. Alana
tafl›d›klar› güçlerin niceli¤i ve niteli¤i ne
olursa olsun, s›n›f ve emekçi hareketi
karfl›s›nda politik planda marjinal ve kay›ts›z
durumdad›rlar. ‹flçi ve emekçi hareketiyle
iliflkileri, oldu¤u kadar›yla, sendikal
bürokrasiyle politik süreçler üzerinden
tepeden kurulmufl ilkesiz birliktelikler
biçimindedir. Ya da özellikle D‹SK ve
KESK’in iç süreçlerinde defalarca yafland›¤›
üzere, alt yönetimlerin paylafl›m› üzerinden,
bu konfederasyonlara hakim anlay›fllarla
kurulmufl ilkesiz ittifaklar üzerinden
geliflmektedir. Gizli kapakl› yap›lan ve
siyasal planda sahiplenilemeyen bu oportünist
davran›fl tarz›, devrimci-demokrat hareketteki
yap›sal reformist e¤ilimin, s›n›f ve kitle
hareketinin bunu besleyen mevcut durumunun
ve bu ak›mlar›n geleneksel tabanlar›ndaki
çözülmenin bir sonucudur. Kuflkusuz 1
May›s’ta KESK ve D‹SK yönetimlerinin
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ald›klar› tutum, bu zay›fl›¤› ayr›ca
güçlendirecektir.

Dolay›s›yla KESK ve D‹SK
yöneticilerinin 1 May›s’ta ald›klar› tutumun,
Saraçhane ç›k›fl›n›n anlam ve s›n›rlar›n›n
do¤ru biçimde ele al›nmas› büyük önem
tafl›yor. Bunu yapmak, sadece devrimci-
demokrat ak›mlar›n reformist e¤ilimliyle
mücadele aç›s›ndan de¤il, yan›s›ra s›n›f ve
emekçi hareketini devrimcilefltirme görev ve
sorumlulu¤unun bir gere¤idir. Çünkü D‹SK
ve KESK yönetimleri 1 May›s tablosunda
ortaya ç›kan kazan›mlar›, tabanlar›nda
kendilerine yönelik tepkiyi yumuflatmak ve
hesaplaflma temelinde ortaya ç›kan
dinamikleri kontrol alt›na almak için
kullanacaklard›r. D‹SK ve KESK
yöneticilerinin 1 May›s üzerinden ortaya
koyduklar› tutumda, örgütlü taban
dinamiklerinin s›n›rl›, iç hesaplar›n ise bask›n
bir rol oynad›¤› düflünülürse, bu hesab›n
karfl›l›ks›z olmad›¤› anlafl›lacakt›r. Özellikle
devrimci güçlerin etkisizlefltirilmeleri ve hala
cepheden muhalif bir konumda
duruyorlarsa yal›t›lmalar› daha bir
kolaylaflacakt›r.

Bununla birlikte, Saraçhane ç›k›fl›n›n
anlam›n› ve önemini karart›yor de¤iliz. 1
May›s üzerinden ortaya ç›kan tutum farkl›l›¤›
ve iki 1 May›s tablosu üzerinden
kuyrukçuluk, yasalc›l›k ve icazetçili¤e karfl›
Saraçhane’de ortaya konulan irade, s›n›f
hareketi ve devrimci hareket aç›s›ndan büyük
bir politik anlam ve öneme sahiptir.
Yasalc›l›k-icazetçilik ve bar›flç›l mücadele
biçimlerine indirgenmifl bir sendikac›l›k ve
mücadele anlay›fl›, s›n›f hareketinin en temel
sorunlar›ndan biridir. Bu bak›mdan Saraçhane
eylemi, icazetçili¤e-yasalc›l›¤a vurulmufl bir
darbedir. Ancak bu ileri ç›k›fl ve inisiyatifin,
Ça¤layan’daki irade ile esasta ayn› konumda
duran politik-sendikal çizginin gerici iç
hesaplara dayal› bir manevras› oldu¤unu
bilince ç›karmak gerekiyor. Bu bak›mdan
Saraçhane ç›k›fl›, imkan ve kazan›mlar›n›n
yan›nda, uzun vadede tehlikeler de
içermektedir. Bu yan›n› görmek ve gerekli
politik sonuçlar ç›karmak, siyasal ve sendikal
planda Saraçhane’nin kazan›mlar›n›
gelifltirmek ve s›n›f kitlelerine yaymak için
de büyük bir önem tafl›maktad›r.

Di¤er taraftan, Saraçhane ç›k›fl›n› genifl
s›n›f ve emekçi kitlelerine maletmek, gerçek
ve kal›c› kazan›ma dönüfltürmek, 1 May›s'›n
aynas›ndan s›n›f ve emekçi hareketinin
durumunu yak›n dönem üzerinden do¤ru
biçimde de¤erlendirebilmekten geçmektedir.
Her iki 1 May›s alan›na da bak›ld›¤›nda, iflçi
ve emekçilerin 1 May›s’a kat›l›mlar›
s›n›rl›d›r. Ne Türk-‹fl’in ve ayn› çizgide
buluflan reformistlerin iddia ettikleri gibi
“yasal meflruluk” iflçi ve emekçileri
Ça¤layan’a tafl›maya yeterli olmufltur, ne de
D‹SK ve KESK’in fiili ç›k›fllar› nispeten
politik düzeyleri geliflkin iflçi ve emekçiler
d›fl›nda etki yaratabilmifltir.

Ça¤layan’a ç›kan iflçiler, mücadele
dinamikleri güçlü s›n›f kesimlerinin, sendika
bürokrasisinin Saraçhane’yi zorlamas›n›n
ürünü olarak, alana sembolik bir kat›l›m›n
ifadesidir. Saraçhane’deki iflçi-emekçi kat›l›m›
daha çok politik olarak ileri ve öncü güçlerle
s›n›rl› kalm›flt›r. Zira, sendikac›l›k anlay›fl›
bak›m›ndan D‹SK ve KESK’in Türk-‹fl’ten
esasa iliflkin bir fark› bulunmamaktad›r. Bu
konfederasyonlara hakim anlay›fllar›n yasalc›-
icazetçi, s›n›f mücadelesinin ihtiyaçlar›na
s›rt›n› dönen tutumlar› iflçi ve emekçiler
nezdinde büyük bir güvensizlik nedenidir.
Öyle ki, sendikalar›n alt› h›zla boflalm›fl, iflçi
ve emekçiler sald›r›lar›n yo¤unlu¤u karfl›s›nda
çaresizli¤e kap›larak mücadeleden-
sendikalardan beklentilerini büyük ölçüde
yitirmifllerdir.

Da¤›n›kl›k, çaresizlik ve beklentisizlik,
bugün iflçi ve emekçi hareketinin durumunu
karakterize etmektedir. Böyle bir tabloda
D‹SK ve KESK’in 1 May›s flahs›nda
gösterdikleri “ileri ç›k›fl” da ancak, s›n›f ve
emekçi hareketinin politik ve herfleye ra¤men
mücadele inanc›n› koruyan s›n›rl› kesimlerden
yan›t bulabilmektedir.

S›n›f ve emekçi hareketini mevcut
durumdan ç›karman›n yolu, sendikal
bürokrasi ve icazetçi-yasalc› mücadele
çizgisiyle hesaplaflmaya, mücadeleye ve
sendikalara güveni art›rmay› hedefleyen
“s›n›fa karfl› s›n›f” duruflundan temellenen
fiili-meflru mücadele yolunu açmaya,
devrimci s›n›f çizgisinin pratikte gelifltirmeye
ba¤l›d›r. Devrimci s›n›f çizgisi,
Saraçhane’deki fiili-meflru mücadele yolunu
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savunup gelifltirir ve tüm bu çabas›n›
devrimci bir mücadele program›na ba¤l› k›lar.
Devrimci s›n›f çizgisine ba¤l› olarak
yürütülecek siyasal-sendikal faaliyetin zemini
fabrikalar ve iflyerleridir. Bu zeminde iflçi ve
emekçi hareketinin parçalanm›fll›¤›na son
vermek, mücadeleyi ve örgütlülü¤ü
gelifltirmek için tüm güçler seferber edilir.
S›n›f›n ve emekçilerin birli¤i, devrimci
mücadele program›na ba¤l› olarak fiili-meflru
mücadele zemininde bir anlam tafl›r. Bu
temel hedeflere ba¤lanmayan “s›n›f›n
birli¤i” kayg›s›, iflçi-emekçi hareketinin
parçal› yap›s›, da¤›n›kl›¤› ve gerili¤i
koflullar›nda reformist bir aldatmacadan öteye
geçemez.

1 May›s özgülünde somutlarsak, liberal
reformistlerin iflçi ve emekçi hareketinin
birli¤inin Ça¤layan’da sa¤lanaca¤› iddias›,
iflçi ve emekçi hareketinin mevcut geri ve
parçal› durumu dikkate al›nd›¤›nda, bu
durumu kal›c›laflt›rmak d›fl›nda bir anlam
tafl›mamaktad›r. ‹flçi ve emekçi hareketinin

içinde bulundu¤u geri ve da¤›n›k tablonun
afl›lmas› ancak, fiili-meflru mücadele
yolundan, yani Saraçhane’de oldu¤u gibi ileri
ve fiili bir iradi durufl ve bu duruflun
devrimci bir mücadele program›na ba¤lan›p
süreklilefltirilmesiyle mümkün olacakt›r.

Sonuç olarak, 1 May›s’ta alanlar
temelinde yaflanan bölünme, bugünkü koflullar
ve s›n›f hareketinin ihtiyaçlar› dikkate
al›nd›¤›nda, ileriye dönük bir kazan›md›r.
Ancak, Saraçhane’de gerçekleflen yaln›zca bir
ilk iradi ç›k›flt›r. Önemli olan, Saraçhane’nin
bar›nd›rd›¤› tehlikelerin bilincinde olarak
liberal-icazetçi “ça¤dafl sendikac›l›k” çizgisine
karfl› mücadelenin görevlerini aksatmamamak,
Saraçhane’nin politik moral imkanlar›ndan da
yararlanarak, tabandan iflçi ve emekçilerin
mücadele birli¤ini sa¤lamak hedefiyle hareket
etmektir. ‹flçi ve emekçi hareketinin fiili-
meflru temelde mücadele birli¤ini sa¤lamaya
odaklanm›fl bir devrimci faaliyet, güç ve
eylem birliklerinin merkezine de bu temel
devrimci görevi oturtmay› esas alacakt›r.

b›rak›r. Bu etki b›rak›lm›flsa etkinlik as›l
amac›na ulaflm›fl demektir.

Program›n›n di¤er parçalar› ise bu etkiyi
perçinleme ifllevine sahiptir. Bu sorunun
afl›laca¤› yer ise bizzat s›n›f çal›flmas›n›n
kendisidir. Kitlelerle dolays›z etkileflim
halinde olan, s›n›f çal›flmas›nda görev alan
yoldafllar›m›z içerisinde yeteneklerine göre en
uygun olanlar› profesyonel ajitatörler olarak
yetifltirilmelidir. Fabrika önlerinde,
servislerde, kitle eylemlerinde, etkinliklerde,
kahvehanelerde, barikatlarda, k›sacas›
gerekti¤i her alanda inisiyatif alabilen,
militan ajitatörler s›n›f çal›flmas› için yak›c›
bir ihtiyaçt›r.

‹flçiler somut prati¤imize bakarak, kendi öz
deneyimleriyle iddiam›z›n, politikalar›m›z›n
do¤rulu¤unu, bunun hakk›n› verip
veremeyece¤imiz ölçeceklerdir. Düzenledi¤i
bir etkinlikte, da¤›n›kl›k, disiplinsizlik ve
örgütsüzlük örne¤i sergileyenlerin tepeden
t›rna¤a örgütlü devlet ayg›t›n› y›kmak için

yapt›¤› ça¤r› iflçiler taraf›ndan karfl›l›k
bulmaz. Basit teknik organizasyonlar› yerine
getiremeyenlerin devrim gibi koca bir
organizasyonu gerçeklefltirme iddias› flüphe
uyand›r›r ve ciddiye al›nmaz. Benzer fleyler
daha da uzat›labilir, ancak bu kadar›
anlafl›lmas› için yeterlidir.

Bize küçük ayr›nt›lar olarak görünen ve
çok da önemsenmeyen bu tür zay›fl›klar
asl›nda son derece önemlidir ve d›fl›m›zda
fazlas›yla önemsenir. Bugün s›n›f› partiye
kazanman›n yolu öncelikle s›n›f›n güvenini
kazanmaktan geçmektedir. Düzenledi¤imiz
etkinlikler üzerinden de iflçi ve emekçilerin
bizi s›nad›klar› unutulmamal›d›r. Partimiz
buradan iflçi ve emekçilere güven ve umut
vermeli, onlar›n sayg›s›n› ve güvenini ve
bunlar›n ürünü olan bilinçli desteklerini
kazanmal›d›r.

Tüm yoldafllar›n etkinlikleri bu bak›flla
de¤erlendirmesi, sonuçlar ç›karmas› ve ileriye
dönük haz›rl›klar yapmas› bir ihtiyaçt›r.

Kitle etkinlikleri...
(Bafltaraf› s.15'de)
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Kitle etkinlikleri üzerine
E. Cem

“‹flçi s›n›f›n›n partiye güveni, ne bir
ç›rp›da ne de iflçi s›n›f›na karfl› zor
kullan›larak kazan›l›r; tersine, partinin
y›¤›nlar aras›nda uzun süren çal›flmas›yla,
do¤ru bir parti siyasetiyle ve y›¤›nlar› kendi
öz deneyimleriyle bu siyasetin do¤rulu¤una
inand›rabilme yetene¤iyle kazan›l›r.”
(Leninizm’in ‹lkeleri, J. Stalin)

Bu yaz›n›n s›n›rlar› içerisinde seçim ve 1
May›s gibi birbirini takip eden özel bir
yo¤unlaflma döneminde gerçeklefltirdi¤imiz
kitle etkinliklerini de¤erlendirece¤iz. S›n›f ve
kitle çal›flmam›z›n bir nevi aynas› olan bu
etkinlikleri de¤erlendirmeye geçmeden önce,
Partinin iflçi s›n›f›n›n güvenini kazanmas›
(biz bunu s›n›f› partiye kazanma diye de
okuyabiliriz) üzerine büyük sosyalist Ekim
Devrimi’nin önderlerinden Stalin yapt›¤› bu
tespiti hat›rlatmakta fayda var.

Stalin partinin s›n›f›n güvenini
kazanabilmesini üç flarta ba¤l›yor. Birincisi
y›¤›nlar aras›nda uzun süre çal›flmak, ikincisi
do¤ru bir parti siyaseti ve üçüncüsü y›¤›nlar›
kendi öz deneyimleriyle bu siyasetin
do¤rulu¤una inand›rabilme yetene¤i. Bu
çerçevede kendi prati¤imize bakt›¤›m›zda,
partimizin ilk iki gereklili¤i asgari ölçülerde
sa¤lad›¤› söylenebilir. Partimiz kuruluflundan
bu yana s›n›f çal›flmas›n› temel çal›flma alan›
olarak belirlemifltir. S›n›rl›l›klar› olmakla
birlikte gücü ölçe¤inde s›n›f çal›flmas›nda
belli bir istikrar sa¤lam›flt›r. Teori ve politika
alan›ndaki üstünlü¤ümüzün ise her dönem
vurgulanageldi¤i ve yayg›n bir kabul gördü¤ü
aç›kt›r. Ancak iflçi ve emekçileri kendi öz
deneyimleriyle bu siyasetin do¤rulu¤una
inand›rabilme yetene¤imiz için ise
ayn› fleyleri söylemek henüz mümkün
de¤ildir.

‹ster fabrika içerisindeki bir iflçi olsun
ister genel anlamda s›n›f›n kendisi olsun,
iflçiler, kendi öz deneyimleriyle pratikte sizi
s›nar ve buradan ç›kan sonuç üzerinden
güven ya da güvensizlik beslerler. Önemli
olan somutta sergiledi¤iniz durufltur.

Eylemlere kat›l›m›n›z, propaganda
faaliyetleriniz, kadrolar›n›z›n kimli¤i,
düzenledi¤iniz etkinlikler vb. somut olgular
iflçilerde size dönük bir yarg› uyand›r›r. E¤er
bu cephede bir zay›fl›k varsa, s›n›f içerisinde
ne kadar uzun süre çal›fl›rsan›z çal›fl›n›z,
ideolojik-teorik düzeyiniz ne kadar yetkin
olursa olsun, bunu ete-kemi¤e büründüremez,
güce dönüfltüremezsiniz.

Prati¤imizden ö¤reniyoruz,

ö¤renece¤iz!

Son dönemde düzenlenen kitle etkinlikleri
birçok cepheden geçmifl pratiklerimizi
aflmaktad›r. Bu durum, prati¤imizin
de¤erlendirmeye tabi k›l›nd›¤›n› ve yaln›z
de¤erlendirilmekle kalmay›p yine pratikte
afl›ld›¤›n› gösteren olumlu bir geliflmedir.
Ancak bu bir süreçtir ve devam etmektedir.
Önümüzdeki görev, son deneyimlerdeki kimi
zay›fl›klar› de¤erlendirmek ve aflmakt›r.

Etkinliklere katt›¤›m›z emekçiler

önceden haz›rlanmal›d›r:

Davet etti¤imiz insanlara düzenlenen
etkinli¤in amac› ve içeri¤i önceden
anlat›lmal›, bu konuda bilgilendirilmelidirler.
Bu bir gece ise yaln›zca müzik dinlemek
için, bir piknik ise sadece k›ra ç›kmak için
düzenlenmedi¤ini kat›lacak insanlar
bilmelidir. Aksi halde, insanlara gerekli
mesaj verilemedi¤i gibi, s›k›l›p da¤›lmalar›n›n
önüne de geçilemez. Çünkü kat›lan kifli
müzik dinlemek, k›rda gezmek düflüncesiyle
gelmifltir. Bunlar› elbette yapacakt›r, ancak
etkinli¤in bundan ibaret olmad›¤›n› da
bilmelidir. Devrimci demokrat ak›mlar›n
kitlesel olmas› ad›na ve bu nedenle insanlar›
s›kmamak bak›fl›yla bu tür etkinliklerin
içeri¤ini boflaltt›klar›, bir konser veya
e¤lenceye çevirdikleri yerde, buna özel bir
hassasiyet gösterilmelidir.

Görev ve sorumluluk vermeliyiz:

Yap›lan etkinlikler büyük oranda kendi
örgütlü güçlerimizin eme¤inin ürünüdür.
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Etkinli¤in her aflamas›nda yoldafllar›m›z görev
almaktad›r. Oysa ça¤r› yapt›¤›m›z emekçileri,
etkinli¤in amac› ve program›n içeri¤i
konusunda bilgilendirmenin d›fl›nda, onun bir
parças› yapmal›y›z. Etkinli¤in ön haz›rl›¤›nda
ve etkinlik süresince iliflkilerimize görev
vermek, serbest kürsüye kat›l›m, kürsüye
ça¤r› ve mesajlar haz›rlamak vb. bu aç›dan
de¤erlendirilmelidir. Emek verilen bir de¤erin
daha ileriden sahiplenildi¤i, ortak çal›flman›n
insanlar› birbirine daha fazla yak›nlaflt›rd›¤›
unutulmamal›d›r.

Dar iliflkiler afl›lmal›d›r:

Etkinlikler farkl› bölgelerden yoldafllar›
görüfltürmek için düzenlenmiyor, ahbap-çavufl
iliflkilerinin sergilenece¤i alanlar ise hiç
de¤ildir. Bu nedenle yoldafllar kendi
aralar›ndaki dar iliflkileri bir kenara
b›rakmal›, ilgilerini kat›lan yeni insanlara
vermelidirler. Etkinliklerin bir amaç için
düzenlendi¤i unutulmamal›, bu süre içerisinde
her saniye bunun için en iyi flekilde
de¤erlendirilmeli, buna gölge
düflürülmemelidir.

Gevflekli¤e yer verilmemeli, tam bir

disiplin sa¤lanmal›d›r:

Y›llard›r benzer etkinliklere kat›lmalar›n›n
ürünü olsa gerek, kimi yoldafllar program›
izlememekte, baflka fleylerle meflgul olmakta
ve baflkalar›n›n da ilgisini da¤›tmaktad›rlar.
Kitlenin ilgisini programa çekmekte zaman
zaman yaflanan s›k›nt› öncelikle kendi
güçlerimizin ilgisizli¤inin ve da¤›n›kl›¤›n›n
ürünüdür. Sergilenen program bizim için
bildik fleyler olabilir; ancak götürdü¤ümüz
insanlar üzerinde nas›l bir etki b›rak›yor, ne
oranda baflar›l› oluyor, eksiklikleri neler,
serbest kürsüde söz alan iflçiler ne diyor,
nas›l bir ruh hali içindeler, nas›l bir
etkilenme söz konusu, bilinç düzeyleri
olaylara, bak›fllar› nedir? vb... Bütün bunlar›
dikkatle incelemek, gözlemler yapmak
sorumlulu¤unu her yoldafl kendinde
görmelidir. Harcanan eme¤in sonuçlar›n›
umursamayan bir devrimci herfleyden önce
kendisinin ve yoldafllar›n›n eme¤ine
sayg›s›zl›k etmifl olur.

Teknik organizasyonda yetkinleflmeliyiz:

Y›llard›r bir dizi etkinlik düzenlemekteyiz,
ancak hala teknik organizasyonda s›k›nt›lar

yaflamaktay›z. Bu y›l›n prati¤i geçmifl y›llara
göre olumlu olmakla birlikte istenilen
düzeyden henüz uzakt›r. Ses düzeni, çay,
yemek, sergilenen faaliyetler için gerekli
giysi ve araç-gereç, k›sacas› toplamda
program›n organize edilmesi noktas›nda
asgari bir teknik donan›ma ve yeterlili¤e
sahip olmal›y›z. Halk oyunlar›, fliir, müzik
dinletisi, tiyatro gibi çal›flmalarda
yetkinleflmeliyiz. Pprogram ak›fl› içinde bu
çal›flmalar birbirini bütünler bir tarzda
sunulmal›d›r.

Sars›c› bir ajitasyon ise en büyük
eksikli¤imiz. Teknik donan›m, zengin bir
program, genifl bir kat›l›m sa¤lamak
noktas›nda istenilen düzey henüz tam
anlam›yla yakalanamam›fl olsa da, süreç
içerisinde belli bir ilerleme katetti¤imiz
aç›kt›r. Ancak en can al›c› sorun olan çarp›c›
ve etkili bir ajitasyon sorununda hissedilir bir
ilerlemeden bahsetmek mümkün de¤ildir. Bu
zay›fl›k s›n›f çal›flmas›nda yaflanan zay›fl›¤›n
etkinliklere yans›mas›n›n bir ürünüdür. S›n›f
çal›flmas›nda propaganda-ajitasyon
faaliyetimiz genel bir seslenmenin ötesine
ancak yeni yeni geçebildi¤i içindir ki,
düzenledi¤imiz etkinliklerde de kuru
konuflmalar›n ötesine geçmeyi henüz
yeterince baflaram›yoruz.

Kendi düzenledi¤imiz bir etkinlikte, son
derece elveriflli ve rahat bir ortamda, büyük
oranda sempatizanlar›m›zdan oluflan bir kitle
önünde derdimizi anlatam›yorsak nerede
anlataca¤›z? Bu sorun, görev alan flu veya bu
yoldafl›n sorunu de¤il, s›n›f çal›flmas›ndaki
tüm yoldafllar›n ve kolektiflerin sorunudur.
Saatler süren bir etkinli¤in as›l derdimizi
anlataca¤›m›z 15-20 dakikal›k bölümünü en
verimli tarzda de¤erlendirmeliyiz. Bu aç›dan
önden haz›rlanan ve kürsüden okunan bir
metin veya ezbere bir konuflma son derece
ifllevsiz kalmaktad›r. ‹fademizi, vurgular›m›z›
kitlenin ruh halini, düzeyini gözeterek
seçmeli, söyleyeceklerimizin b›rakt›¤› etki
üzerinden konuflman›n devam›n›
oluflturmal›y›z. Rahat ve canl› bir ifade,
vücut dilinin etkin kullan›m›, günlük yaflam
dilinden özenle seçilen anlafl›l›r kelimelerle
yap›lan inanç ve güven dolu k›sa bir
konuflma, hedef kitlede sars›c› bir etki

(Devam› s.13'de)
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Emperyalistler savafl, iflgal ve sald›r›lar›
t›rmand›rmak için 28 Haziran’da ‹stanbul’da
toplan›yorlar... Halklar›n direnifline güçlü bir s›n›f
deste¤i örgütlemek için topyekûn bir seferberlik!

Yaz dönemi çal›flmas›n›n çok
yönlü gündemleri

‹ki kampanyan›n ard›ndan yaz döneminin
en temel siyasal gündemi olan NATO
Zirvesi’ni karfl›lamaya haz›rlan›yoruz.
Emperyalist barbarlar›n gemi az›ya ald›¤› bir
dönemde yap›lan bu zirvenin tafl›d›¤›
ola¤anüstü önemi ayr›ca belirtmeye gerek
yok. Tüm dünyan›n gözü bu zirve ve
zirvenin yap›laca¤› Türkiye üzerindedir. Baflta
ABD olmak üzere, emperyalistler haydutlar
ve iflbirlikçi sermaye iktidar› bu zirveye çok
büyük bir önem atfediyor. ABD, sapland›¤›
Irak batakl›¤›ndan kurtulmak için NATO’yu
ve NATO’nun olanaklar›n› devreye sokmaya
ve Büyük Ortado¤u Projesi’ni hayata
geçirmenin askeri zeminini düzlemeye
çal›flacak. Sermaye iktidar› ise üç-befl milyar
dolar daha koparmak u¤runa NATO
flemsiyesi alt›nda iflgal kuvvetlerinin
hizmetinde kendine bir yer arayacak.

Yaln›zca onlar de¤il, tüm dünyada iflçi ve
emekçiler de bu zirveye haz›rlan›yorlar.
Emperyalist savafl karfl›t› güçler zirvede ne
tür kararlar›n al›naca¤›n› beklemeden
flimdiden seferber olmufl bulunuyorlar.

Emperyalist haydutlar›n bir dizi yeni karar
alaca¤› bu zirve vesileyle emperyalist savafla
ve sald›rganl›¤a karfl› biriken tepkileri
örgütlemek, direnen halklarla dayan›flmay›
yükseltmek, NATO Zirvesi ve yaz dönemiyle
de s›n›rl› olmayan, önümüzdeki dönemin en
temel gündemi ve en yak›c› görevidir. Bu
aç›dan ortaya konulacak tepkiler, ayn›
zamanda çürüyen kapitalizme karfl› tüm
dünyada yürütülen s›n›f mücadelesi için de

önem tafl›yor. Belirtmeye gerek yok ki,
zirvenin ‹stanbul’da yap›lacak olmas›,
Türkiye’li iflçi ve emekçilere, onun ileri ve
öncü güçlerine, devrimcilere ve komünistlere
çok daha ilerden görev ve sorumluluklar
yüklüyor.

Fakat gündem ve görevler yaln›zca
haydutlar›n NATO Zirvesi’ne hak ettikleri
yan›t› vermekle de s›n›rl› de¤il. Bu ayn›
dönemde, s›n›f cephesinden birbiriyle
ba¤lant›s› içinde ele al›nmas› gereken üç
konu daha var. Birincisi, 6 Haziran’da
yap›lacak olan D‹SK Genel Kurul’u, ikincisi,
15-16 Haziran iflçi eylemlerinin y›ldönümü ve
üçüncüsü, asgari ücret için yap›lacak ikinci
alt› ay zamlar›d›r. Cezaevlerinde tek tip
elbise uygulamalar›na dönük sald›r›
haz›rl›klar› ve bask›lar da bir di¤er temel ve
yak›c› gündemdir. Hepsi bir arada, yaz
dönemi çal›flmam›z›n ne kadar yo¤un
oldu¤unu göstermektedir.

Kuflkusuz ki bu gündemler birbirlerinden
ba¤›ms›z de¤il. Gerek NATO Zirvesi, gerekse
s›n›f çal›flmas›n›n ola¤an gündemlerini bir
bütün olarak ele almak ve bir kampanya
fleklinde örgütlemek durumunday›z. Siyasal
perspektif plan›nda aralar›ndaki iliflkiyi
kurmak, bunu propaganda düzeyinde ortaya
koymak iflin bir yan›. Elbette, bunu
yapaca¤›z. Fakat as›l güçlük alan›, bizi
zorlayacak olan as›l mesele, birbirleriyle
iliflki halindeki bu siyasal gündemlerin pratik
ve somut bir tak›m biçimler alt›nda ortak bir
kampanyaya ba¤lanmas› ve dahas›, etkili ve
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baflar›l› bir tarzda ifllenmesidir. Bir baflka
ifadeyle, kampanyan›n temel siyasal
propaganda hatt›n›n, örgütsel karfl›l›klar›yla
beraber somut mücadele ve eylem biçimlerine
ba¤lanmas› ve bu alandaki yarat›c›l›kt›r.
Öncekilerden, geçmiflteki yaz
kampanyalar›ndan farkl›, daha komplike ve
daha çetin bir kampanyayla karfl› karfl›ya
olmam›z, gösterece¤imiz at›lganl›k, inisiyatif
ve yarat›c›l›¤a daha büyük bir rol
biçmektedir. Bizi bekleyen topyekun bir
seferberliktir. Bizi bekleyen çok yönlü,
eylemli ve çat›flmal› bir yaz dönemidir. Parti
ve partili güçler, bu çat›flmaya örgütsel ve
siyasal olarak haz›rlanmak, s›n›f çal›flmas›n›n
görev ve sorumluluklar›n› yerine getirerek
iflçi ve emekçi kitleleri haz›rlamak göreviyle
karfl› karfl›yad›r. Bu sürecin sorumluluklar›n›
omuzlamak, s›n›fsal bir görev oldu¤u kadar,
direnen halklara borcumuzdur da.

Yaz dönemi kampanyas›n›n

siyasal çerçevesi

Partimizin önümüzdeki dönem boyunca
temel gündemlerinden biri, tüm güç ve
olanaklar›n› kullanarak emperyalist savafl ve
iflgal karfl›s›nda direnen halklarla dayan›flmay›
yükseltmektir. Bu görev, öncelikle iflgal ve
sald›r›lar›n maflas› olarak devreye sokulan
iflbirlikçi sermaye devletine karfl› mücadeleyi
yükseltmek, iflçi ve emekçileri bu mücadeleye
kazanmak demektir. Parti, bu temel çabaya
paralel olarak, dayan›flman›n ve verilecek her
türlü deste¤in bu kadar yak›c› bir ihtiyaç
haline geldi¤i bir evrede, güncel ve somut
planda da güç ve olanaklar›n› bu görev için
seferber edecektir. Bunun bir ad›m› olarak
yaz dönemi boyunca kampanya
örgütleyece¤iz. Yaz dönemi kampanyam›z,
“Emperyalist barbarl›¤a, kapitalist sömürü ve
sald›r›lara karfl› mücadele!” temel bafll›¤› ve
“‹flçilerin birli¤i halklar›n kardeflli¤i!” fliar›
alt›nda örgütlenecektir. Bu süre boyunca
gündemdeki di¤er konular, kampanyan›n bu
temel eksenine ba¤l› olarak, “iflçilerin birli¤i”
vurgusuyla beraber ifllenecektir. Do¤al olarak
kampanyam›z NATO ve NATO Zirvesi
gündemi ve Haziran ay› ile s›n›rl› olmayacak,

zirve sonras›nda “direnen halklarla
dayan›flma”y› öne ç›karan bir tarzda, farkl›
biçim ve etkinlikler alt›nda sürdürülecektir.

Elbette NATO Zirvesi, yürütülecek
kampanyan›n da, bu dönemin de en kritik
halkas›n› oluflturmaktad›r. Bu süreci güçlü ve
militan eylemlerle taçland›rmak, bu eylemlere
güçlü kat›l›m sa¤lamak temel
önceliklerimizden biridir. Fakat, kampanyam›z
yaln›zca zaman ve biçim olarak de¤il, içerik
olarak da NATO’ya ve NATO zirvesine karfl›
eylemlere indirgenemez. Zira emperyalizme
karfl› mücadele onun kapitalist s›n›f
temelinden ba¤›ms›z olmad›¤› gibi, yaln›zca
onun barbarl›k ölçülerine varan aç›k sald›rgan
tutumlar›na (savafl, iflgal vb.) ve askeri
örgütlenmelerine (NATO, AB ordusu, kontr-
gerilla örgütleri vb.) karfl› mücadeleyle de
s›n›rlanamaz. Gericilik ve sald›rganl›k
emperyalizmin özüdür ve bu öz kendisini her
alanda ve say›s›z biçimlerde ortaya
koymaktad›r. Emperyalizmi gerici k›lan olgu,
bir toplumsal sistem olarak çürüyen
kapitalizmi temsil etmesi, üretici güçlerin
geliflmesinin önünde temel bir engele
dönüflmesidir. “Emperyalizm çürüyen ve
asalak kapitalizmdir. Emperyalist tekeller,
azami kâr›n gerektirdi¤i her durumda teknik
geliflmeyi s›n›rlayarak ya da y›k›c› alanlarda
kullanarak, üretici güçlerin özgürce
geliflmesini engellerler. Emperyalizm bir
fliddet ve gericilik e¤ilimidir; ça¤dafl
dünyadaki her türlü gericili¤in temel
dayana¤›d›r.” (TK‹P, Program›) Emperyalizm
“kapitalizmin temel e¤ilimlerinin ve geliflme
yasalar›n›n do¤rudan bir ürünü”dür,
dolay›s›yla ona karfl› mücadele, üzerinde
yükseldi¤i s›n›fsal temeli, buna dayal›
burjuva iktidar› hedef alan bir mücadeleden
ba¤›ms›z ele al›namaz. Emperyalizme karfl›
mücadele, özü itibar›yla kapitalizme-burjuva
s›n›f iktidar›na karfl› topyekun bir
mücadeledir (siyasi, askeri, iktisadi, kültürel)
ve bu mücadele, ancak iflçi s›n›f›n›n
öncülü¤ündeki bir proleter devrimle baflar›ya
ulaflabilir. Günümüzde emperyalist iflgal ve
sald›r›lara karfl› yükseltilecek bir direnifl de
ancak bu emekçi s›n›f temelinde baflar›ya
ulaflabilir.
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Halklarla dayan›flmay› devrimci s›n›f
çal›flmas› temelinde örgütleyece¤iz! Bu
s›n›fsal temel, ayn› zamanda direnen halklarla
sa¤lam temellere dayal› uluslararas› bir
dayan›flmay› örgütlemenin de zeminidir.
Kampanyam›z›n amac›, zirve vesilesiyle daha
bir önem kazanan bu temel politik çerçeveyi
iflçi ve emekçilere en yal›n ve en etkili
biçimde anlatabilmek, sermaye iktidar›na
karfl› mücadele ile emperyalizme karfl›
mücadele aras›ndaki kopmaz ba¤lar› gözler
önüne sermek ve onlar› direnen halklarla
dayan›flma eylemlerine katmakt›r.

Bunlar ayn› zamanda, emperyalist savafl ve
iflgal karfl›t› di¤er güçlerle ve onlar›n s›n›f
d›fl› mücadele anlay›fllar›yla aram›zdaki temel
ayr›m çizgileridir. Hangi gerekçeyle olursa
olsun, ne bu ayr›m çizgilerinin
belirsizlefltirilmesine izin verebiliriz, ne de
bu ayr›m çizgisini sürecin yak›c› ihtiyac›
olan kitlesel eylemlere-platformlara
kat›lmaman›n bir gerekçesi yapabiliriz.

Küçük-burjuva halkç› ak›mlar›n politik
pratikleri, iflçi s›n›f› üzerine, programlar›nda
ona biçtikleri misyondan bile daha geri bir
tak›m e¤ilimler ve kendine özgü söylemler
üretmektedir. ‹flçiler mücadele etmez, iflçi
s›n›f› emperyalist mücadeleye duyars›z vb...
Bu geri söylemler ve e¤ilimler de gerisin
geri s›n›f d›fl› mücadele pratiklerini
pekifltirmektedir. Partimiz, emperyalizmi
d›flsal bir olgu olarak gören, emperyalizme
ba¤›ml›l›¤› “ulusal ba¤›ms›zl›k” sorununa
indirgeyen burjuva ve küçük-burjuva ak›mlar
ile emperyalizme karfl› mücadelede s›n›fsal
ayr›mlar› belirsizlefltiren halkç› anlay›fllar›n
karfl›s›na iflçi s›n›f›n›n devrimci program› ve
politikalar› ile ç›kacak; üzerinde en çok
yan›lsama yarat›lan konulardan biri olan bu
sorun üzerinden ideolojik mücadelesini ete-
kemi¤e büründüren bir çal›flma ve kampanya
örgütleyecektir.

Evet, önündeki gerici barikatlar›
parçalayamad›¤› için uzun bir dönemdir geri
konumunu aflamayan iflçi s›n›f›, emperyalizmi
d›flsal bir olgu olarak görmekte,
emperyalizme karfl› mücadele ile sermaye
s›n›f› aras›ndaki ba¤› kuramamaktad›r. Bunu
kuramad›¤› ölçüde de burjuva etkilere daha

aç›k hale gelmektedir. Sorunun can al›c›
noktas›, gelip dü¤ümlendi¤i nokta da
buras›d›r. ‹flçi s›n›f› kendili¤inden mücadelesi
ile bu ba¤› ancak bir yere kadar kurabilir,
mücadelesini bir yere kadar geniflletebilir.
Güçlü devrimci bir müdahaleye konu oldu¤u
her durumda ve her yerde, iflçiler anti-
emperyalist mücadelenin ön saflar›nda
yerlerini al›yorlar ve almaya devam
edeceklerdir.

Partimiz, mevcut düzeyi ne kadar geri
olursa olsun iflçi ve emekçileri NATO Zirvesi
vesilesiyle emperyalist savafl ve sald›rganl›¤a
karfl› yap›lacak eylem ve etkinliklere
katmakta ›srarl› olacak, bu temelde bir s›n›f
çal›flmas› yürütecektir. Merkezi eylemlere
kat›l›m sa¤lamaya paralel olarak, iflçi ve
emekçileri bulunduklar› semtlerde,
fabrikalarda kat›l›m sa¤layabilecekleri türden
eylemler-etkinlikleri örgütleme yoluna
gidecektir.

Merkezi platformlara karfl›

ilkeli tutum

Onlarca kurum, kurulufl ve partinin bir
araya gelmesiyle oluflan savafl karfl›t› ortak
platform deneyimleri, al›nan eylem
kararlar›na genifl bir kat›l›m sa¤lanmas› için
ciddi bir çal›flma örgütlenemedi¤ini,
kat›l›mc›lar›n bundan uzak durduklar›n›,
bunun yerine medyatik bir tak›m yol ve
biçimlerin tercih edildi¤ini göstermektedir.
Mevcut platformlar›n siyasal iddias›n›n ve
ciddiyetinin bir ölçütü de bu aç›dan ortaya
koyduklar› böylesi bir pratiktir. ‹çinde
sendikalar›n ve meslek örgütlerinin de oldu¤u
bir bileflimde, böyle bir çal›flman›n
iflyerlerine, fabrikalara tafl›nmamas›, bundan
uzak durulmas› bir baflka temel zaafiyet
alan›d›r. Do¤al olarak bu ayn› zaafiyet,
merkezi platform ve eylem kararlar›n›
güçlendirmek üzere yerel imkanlar› seferber
etme görevinden uzak durma biçiminde de
kendisini göstermektedir.

Bunlar, bu platformlar› kurulufl amaç ve
hedeflerinden uzaklaflt›ran-ifllevsizlefltiren
politik ve ideolojik köklere sahip temel
zaafiyetler. Partimiz bu platformlara ve bu
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zaafiyetlere karfl› ald›¤› ilkeli tutumu,
elefltirel yaklafl›m› sürdürecektir. Öte taraftan
partimiz, iç didiflmeleri, yönetim ve
temsiliyet düzeyinde yap›lan dar hesaplar›
elinin tersiyle bir kenara iterek s›n›f› merkez
alan yayg›n bir propaganda çal›flmas›
yürütecektir. ‹flyerlerinde, fabrikalarda ve
emekçi semtlerinde ba¤›ms›z platformlar›n
örgütlenmesine önayak olarak, emperyalist
savafl karfl›t› mücadeleyi iflçi s›n›f› ve emekçi
kitleler temelinde güçlendirecek bir tarzda
hareket edecektir.

Baflar›l› bir kampanya için!

Yayg›n bir propaganda çal›flmas›
yürütece¤iz. Kampanyan›n baflar›s›, her
fleyden önce tüm gücümüzle etkili, yayg›n ve
isabetli bir propaganda çal›flmas›n›
örgütlemeye ba¤l›d›r. Propagandan›n dolays›z
ve canl› biçimlerini kullanmak, iflçi ve
emekçilere içerden seslenmenin yol ve
yöntemlerine baflvurmak bu aç›dan önemlidir.

Ama öte taraftan kampanya çal›flmas›
propaganda faaliyetine indirgenmemelidir.
Aç›k kitle etkinlikleriyle (bas›n aç›klamalar›,
sokak gösterileri, konserler, kitleye aç›k
tart›flmalar, seminerler vb.) eylemli bir tarzda
bir kampanya örgütlenmelidir. Faaliyetin her
ad›m› bu tür etkinliklerle güçlendirilmeli,
yakalanan iliflkilerle, elde edilen kazan›mlarla
kampanya geniflletilerek sürdürülmelidir.

S›n›f›n ve hedef olarak belirlenen
fabrikalar›n ola¤an gündemleri, kampanyan›n
tali bir çal›flma hedefi ve konusu de¤il,
do¤rudan onun bir parças›d›r. Bu aç›dan iki
ayr› kampanya de¤il, tek bir kampanya
örgütlüyoruz; kampanyam›z›n tek bir gündemi
var. Bunu iflçilerin birli¤i ve halklar›n
kardeflli¤i üst bafll›¤›nda ifade ediyoruz.
Fakat buna ra¤men, örne¤in d›flardan
bak›l›nca ikinci alt› ay zamlar› ile NATO ve
emperyalist iflgal aras›nda nas›l bir iliflki
kurulabilece¤i, buradan kalk›larak halklarla
dayan›flma görevinin nas›l somutlanaca¤›,
aralar›ndaki ba¤›n pratikte çal›flmaya nas›l
konu edilebilece¤i gibi bir tak›m sorular
sorulabilir. Ya da bu ayn› çal›flman›n gençlik,
kamu çal›flmas› gibi alanlardaki karfl›l›¤›n›n

ne olaca¤› bir sorun olarak görülebilir. “Bize
sald›ranlar bir ve ayn› s›n›ft›r, birleflelim” ya
da “halklar›n tepesine bomba ya¤d›ranlar,
onlar› iflkenceden geçirenlerle sana sefalet
ücretlerini ve sefalet içinde bir yaflam›
dayatanlar bir ve ayn› s›n›ft›r” demek yeterli
olmayaca¤›na göre, ya da siyasal
perspektifimizi ayn› düzeyde ve ayn›
kavramsal çerçeve ile tekrar etmek bir çözüm
getirmeyece¤ine göre, yap›lmas› gereken,
sorunun her alana ve gündeme iliflkin yak›c›
boyutlar›yla kampanyam›z aras›nda somut bir
ba¤ kurmak, bunu tercihen bir ya da birkaç
fliarla ifade etmektir. Arad›¤›m›z ve daha
iyisini bulmam›z gereken, “Irak’ta esir,
fabrikada ücretli köle, okulda müflteri
olmayaca¤›z!” türünden bir fliar ya da
formülasyondur.

Yukar›daki fliar› yaln›zca bir örnek olarak
sunuyoruz. Daha etkili, daha çarp›c› fliarlar
üzerinde düflünmek de dahil olmak üzere,
yarat›c› yol ve yöntemlerle kampanya
çal›flmam›z› güçlendirmek, ona pratik ve
somut aç›l›mlar kazand›rmak tüm
yoldafllar›m›z›n sahip ç›kmas› gereken bir
görevdir. Partiye-partili çal›flmaya karfl›
sorumluluk yaln›zca pratik görevlerle
s›n›rland›r›lamaz. Prati¤in görevleriyle
beraber bu türden sorunlar›n çözümü için
çaba harcamak da sorumlulu¤umuzun, partiye
ve çal›flmaya ne ölçüde sahip ç›kt›¤›m›z›n bir
ölçütüdür. Partimizin y›llar öncesinden iflaret
etti¤i “düflünen ve savaflan kadrolar” tam da
bunu ifade etmektedir. ‹flçi s›n›f›n›n önderlik
bofllu¤u, bu bak›fla sahip kadrolar, bu
kadrolara sahip bir parti taraf›ndan yürütülen
›srarl›, iddial› bir s›n›f çal›flmas›yla
doldurulabilir ancak.
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Yaz dönemi çal›flmas›n› topyekûn
bir haz›rl›kla karfl›layal›m!

Oldukça yo¤un geçecek olan yaz dönemini
kazanmam›z, geride kalan kampanyalar›n
deneyimlerini en iyi biçimde özümseyerek,
elde etti¤imiz birikimleri en etkili biçimde
de¤erlendirerek, her bir gündeme dönük
gerekli ön haz›rl›klar› yapmaya, bir
kampanyan›n tüm gereklerini yerine
getirmeye ba¤l›d›r. Geçmifl kampanyalar›n
ard›ndan yap›lan de¤erlendirmeleri bu aç›dan
mutlaka bir kez daha gözden geçirmeliyiz.
Buna hizmet etmesi amac›yla baz› noktalar›
tart›flmaya açmak istiyoruz.

Birincisi; farkl› türden bir kampanya
çal›flmas›yla karfl› karfl›yay›z. Çat›flmal›,
eylemli ve farkl› gündemlere sahip bir
kampanya örgütleyece¤iz ve çal›flmam›z› yaz
sonuna kadar bu temel kampanya etraf›nda
örgütleyece¤iz. Bunun tafl›d›¤› bir dizi risk,
afl›lmas› gereken bir dizi sorun var.
Öncelikle, NATO Zirvesi nedeniyle sermaye
devleti bu dönem boyunca ola¤anüstü
tedbirler alacak, kapsaml› sald›r›larla
devrimci muhalefeti etkisizlefltirmeye,
yasaklar ve bask›larla hareket alan›n›
daraltmaya çal›flacakt›r. Eylemlerin
yükselmesini beklemeden bunu yapaca¤› ise
aç›kt›r. Bize düflen görev ise kampanyay›
kesintiye u¤ratmayacak, çal›flmay›
zay›flatmayacak tedbirleri önden almak ve
her türlü sald›r›ya haz›r olmakt›r.

Karfl› karfl›ya oldu¤umuz tek sorun bu da
de¤il. Uzun say›labilecek bir zaman dilimine
yay›lmas› ve ayn› süre içinde farkl›
gündemleri çal›flmaya konu etmesi, ister
istemez bir da¤›n›kl›k ve zamanla verimsizlik
yaratma riski tafl›yor. Kampanyay› sa¤lam bir
plana ve çal›flma disiplinine ba¤lamak,
elbette bu riski belli ölçülerde s›n›rlar. Fakat
örgütsel tedbirlerle de yetinmeyip çerçevesi,
hedefleri ve içeri¤iyle, temel fliarlar›yla
kampanya çal›flmas›n› sa¤lam bir eksen
üzerinde yürütmeyi baflarmal›y›z. Çal›flma
tarz›m›zla da bunu güvence alt›na almal›y›z.

Bu aç›dan bak›nca göze batan en temel
zaaf, çal›flmay› bir kampanya tarz›nda
örgütlemeyi baflaramamakt›r. Geçmifl
kampanyalar›n bir odaktan yoksun olmas›,
öne ç›kar›p üzerinde ›srarla duraca¤› bir
fikir, bir hedef etraf›nda örgütlenememesi ve
bunun yaratt›¤› da¤›n›kl›kt›r. Kampanyay›
temel bir fliara ve öne ç›kard›¤› bir soruna
ba¤l› olarak örgütlemek yerine, sözkonusu
gündeme iliflkin talepler ve fliarlar listesiyle
yüklü bir propaganda çal›flmas›na
endekslemek, do¤al olarak çok fley söylemek,
gündemi tutmak ve herfleyin propagandas›n›
yapmak kayg›s›n›n bir ürünü. D›flardan
bak›l›nca içerik yönüyle zengin gibi görünen
bu tarz, derdimizi anlatmak ve kitleler
üzerinde etki b›rakmak aç›s›ndan son derece
zay›f kalmaktad›r. ‹ster istemez kampanyay›
yaln›zca propaganda faaliyetine indirgeme
al›flkanl›¤›na yolaçmaktad›r.

Elbette siyasal sorun ve gündemlerin
fazlas›yla yüklü, içiçe ve birbirine ba¤l›
olmas› bir güçlük yarat›yor. Elbette,
söylenecek çok fley var. Fakat biz herfleyi bir
seferde söyleyebilir miyiz, söylemek zorunda
m›y›z?

Örne¤in; bir seçim döneminde devrimci bir
partinin en temelde söyleyece¤i fleyler az-çok
bellidir. Bir seçimden di¤erine bunlar çok
fazla de¤iflmez. Fakat, her seçim döneminin
kendine özgü bir tablosu, yaratt›¤› bir hava,
emekçiler cephesinden ifade etti¤i anlam,
dönemlere ve geliflmelere ba¤l› olarak sürekli
de¤iflir. Bu de¤iflim de en temelde, ne
söyleyece¤imizi de¤il ama nas›l
söyleyece¤imizi, neyi öne ç›karaca¤›m›z›,
hangi boyutuyla gündeme tafl›yaca¤›m›z›
belirlerken dikkate almam›z gereken
hususlard›r. Bu ayn› fley 1 May›slar ve tüm
di¤er kampanyalar için de geçerlidir.

Özetlersek; bir kampanyan›n baflar›s›n›n en
temel ölçütü, ele ald›¤› sorunu-konuyu
gündemlefltirmeyi baflar›p baflaramad›¤›, hedef
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kitlesi üzerinde bir etki b›rak›p
b›rakmad›¤›d›r. Baflka bir deyiflle, kitlelerin
akl›nda kal›p kalmad›¤›d›r.

Sözkonusu olan siyasal bir kampanya
oldu¤una göre, kitleleri harekete geçirip
geçirmedi¤i en temel ölçüt olmak
durumundad›r. Kitleleri harekete geçirmek
için ise, taktik planda önüne o verili
koflullarda gerçeklefltirilebilecek bir hedef
koymal› (ya da gerçeklefltirmek üzere bir
hedef belirlemeli), özlü ve etkili bir
propaganda içeri¤ine sahip olmal› ve bunun
ifadesi olan çarp›c› bir fliara-talebe
dayanmal›, döne döne bunu öne ç›karmal›d›r.

‹kincisi; örgütsel ve teknik planda ön
haz›rl›k çal›flmalar›n›n zaman›nda ve eksiksiz
yap›lmas›n›n önemidir. Sözkonusu olan
kampanya olunca haz›rl›klar da çok yönlü
olmak durumundad›r. Kampanyan›n siyasal
çerçevesinin ve hedeflerinin önden belirlenip
ortaya konulmas›, çal›flmaya kat›lacak
güçlerin bu temelde e¤itilmesi, çal›flma
gruplar›n›n özel bir tarzda haz›rlanmas›,
kampanyan›n bir plana ve daha somut bir
tak›m hedeflere ba¤lanmas›, kullan›lacak
araçlar›n önden haz›rlanmas›, yap›lacak eylem
ve etkinliklerin belirlenmesi vb... Sonraya
b›rak›lan her iflin, belirsiz b›rak›lan her bir
meselenin kampanyan›n h›z›n› ve temposunu
düflürmekle kalmay›p, niteli¤ini de
düflürdü¤ünü unutmamal›y›z.

Üçüncüsü; belirlenen hedefleri
gerçeklefltirmeye dönük olarak ortaya
konulacak pratik çaba, ›srar, inisiyatif ve
özellikle de örgütsel yarat›c›l›kt›r. Ön
haz›rl›klar›n zaman›nda ve gere¤ince
yap›lmas› durumunda, ortaya konacak çaban›n
verimi ve düzeyi de kuflkusuz ki artar. Fakat
bu kendili¤inden de olmaz. Kampanya
deneyimlerimiz, özellikle örgütsel ifllerlik,
örgütçü bak›fl, yarat›c› pratik bak›m›ndan
aflmam›z gereken önemli bir mesafe oldu¤unu
göstermektedir.

Bu sorunu biraz daha açal›m.
Kampanya çal›flmas›n›n ön haz›rl›k

sürecinden bafllayarak s›k› bir flekilde
örgütlenmesi, onun yarataca¤› politik etkinin,
ortaya ç›karaca¤› imkanlar›n kendili¤inden
de¤erlendirilece¤i, bu imkanlar›n
kendili¤inden bize akaca¤› anlam›na gelmez.
Gerekli tüm koflullar yerine getirilerek
ekilmifl bir ürün, iyi bir hasat yap›lmaz ve

özenle toplanmazsa e¤er, harcanan emekler
bofla gider. Ve maalesef bizde yapt›¤›m›z
çal›flman›n sonuçlar›n› toplama aflamas›nda
ciddi yetersizlikler yaflanmaktad›r. Deyim
yerindeyse ekti¤imiz ürünün çok az›n›
topluyor, geriye kalanlar› yeterince
de¤erlendiremiyoruz. Ancak zaman›nda
yap›ld›¤›nda verimi al›nacak bu ifli, sonras›na
erteleyerek heba ediyoruz. Son dönmelerde
bir parça de¤iflmekle birlikte, bu tablo, esas›
itibar›yla hala da temel bir zaaf ve
yetersizlik alan› olarak karfl›m›zda
durmaktad›r. Son dönemlerde yürüttü¤ümüz
kampanyalar için hakl› olarak yapt›¤›m›z
“güçlü ve yayg›n bir çal›flma yürüttük”
de¤erlendirmesi, gelinen yerde elde edilen
somut, örgütsel kazan›mlar üzerinden de
genellenebilmelidir. ‹ddial›, ›srarl› ve etkili
bir çal›flma derken esas olarak bunu
kastediyoruz.

Dördüncüsü; kampanya dönemleri boyunca
yo¤un biçimde yerine getirdi¤imiz
propaganda faaliyeti ile eylem-etkinlikler
aras›ndaki aç› fark›n› kapatmak konusunda
özel bir flekilde yo¤unlaflmakt›r. Bir baflka
biçimde ifade edersek, propaganday› kendi
bafl›na bir amaç olarak de¤il, eyleme ve
örgütlenmeye hizmet eden, bunu kolaylaflt›ran
bir faaliyet olarak örgütlemeyi baflarmakt›r.
Bu, bir yan›yla yap›lacak baz› eylem ve
etkinlikleri önden gündemimize almak, somut
bir plan ve takvime ba¤lamak demektir.
Yani, bizim ön ayak olaca¤›m›z ve kitleleri
ça¤›raca¤›m›z eylemleri örgütlemek görevidir.
Di¤er yan›yla, somut geliflmelerin ortaya
ç›kard›¤› imkanlar› de¤erlendirmek, s›n›f›n
ba¤›ms›z eylemini örgütleme cüreti ve
yetene¤i gösterebilmektir.

Bugünkü koflullarda merkezi düzeyde
s›n›f›n ba¤›ms›z eylemini örgütleyecek
olanaklardan ve güçten yoksunuz. Fakat bu,
kendi güç ve olanaklar›m›z ölçüsünde bir
tak›m eylem ve etkinlikler örgütlememizin
önünde engel de¤ildir. Yakalam›fl oldu¤umuz
geliflme düzeyi, daha yayg›n ve daha güçlü
eylem ve etkinlikleri örgütlememizi
dayat›yor. Yeni dönemin ölçütlerinden biri de
bu olmak durumundad›r.

Öte taraftan, buna paralel olarak, iflçi ve
emekçilerin gelifltirece¤i ba¤›ms›z ve
kendili¤inden eylemlere hiçbir biçimde
gözümüzü kapatmamal›y›z, kapatamay›z. Her

May›s  2004  EK‹M  21



durumda ve her dönemde, koflullara ve s›n›f
hareketinin düzeyine ba¤l› olarak, s›n›f›n
önüne bir tak›m hedefler koyuyoruz.
Olanaklar› ve f›rsat› yakaland›¤›nda, bu
türden eylemlerin sürükleyicisi olmay›
baflarmal›y›z. Bunu ise ancak böylesi
dönemlerin, çok yönlü
kampanyalar›n ders ve
deneyimleriyle donanan
kadrolar baflarabilir.

Sonuç olarak;
üzerinde çal›flma
yürüttü¤ümüz,
müdahale konusu
yapt›¤›m›z sorunlar,
s›n›f›n ve toplumun
gündeminde zaten bir
yer tutuyor, s›n›rl› da
olsa bir tak›m tepkilere
konu oluyor. Uygun
koflullar›n› buldu¤unda,
emekçi y›¤›nlar bu
tepkilerini kendili¤inden
eylemlere de
dönüfltürüyorlar. Propa-
ganda ve ajitasyon, bu
tepki ve hoflnutsuzluk-
lar› aç›¤a ç›karma ve belli bir yön verme
faaliyetidir bir bak›ma. Biz bunu
baflarabiliyoruz. Propaganday› belli bir
düzeyden yapmay› baflaran bir parti olarak
bugünkü ihtiyaç, kendili¤inden biriken
tepkileri eyleme, propaganda-ajitasyon
çal›flmas›yla yakalanan ilgi ve iliflkileri
örgütlülü¤e dönüfltürmeyi özel bir tarzda

“... müdahale konusu yapt›¤›m›z
sorunlar, s›n›f›n ve toplumun

gündeminde zaten bir yer tutuyor, s›n›rl›
da olsa bir tak›m tepkilere konu oluyor.
Uygun koflullar›n› buldu¤unda, emekçi

y›¤›nlar bu tepkilerini kendili¤inden
eylemlere de dönüfltürüyorlar. Propagan-

da ve ajitasyon, bu tepkileri ve
hoflnutsuzluklar› aç›¤a ç›karma ve belli
bir yön verme faaliyetidir bir bak›ma.

Biz bunu baflarabiliyoruz. Propaganday›
belli bir düzeyden yapmay› baflaran bir

parti olarak bugünkü ihtiyaç,
kendili¤inden biriken tepkileri eyleme,

propaganda-ajitasyon çal›flmas›yla
yakalanan ilgi ve iliflkileri örgütlülü¤e

dönüfltürmeyi özel bir tarzda
gözetmektir.”

gözetmektir.
Beflincisi; kampanyan›n etkisini art›racak

ajitasyonel araç, biçim ve yöntemleri daha
s›k ve daha kapsaml› olarak
kullanabilmeliyiz. Hemen her çal›flma
döneminde karfl›m›za ç›kan bu sorunu

çal›flma boyunca her
yönüyle ele almal›y›z

Alt›nc›s›; kampanya
süresince temel
yay›nlar›m›z›n en
etkili biçimde
kullan›m›d›r. Kam-
panyan›n en temel
araçlar›ndan biri
öncelikle yay›nla-
r›m›zd›r. ‹çeri¤iyle,
kullan›m› ve yaratt›¤›
atmosferle, dolays›z
biçimde kampanyaya
hizmet etmesi büyük
bir önem tafl›yor.
Tüm yay›nlar›m›z
hem kampanyan›n
tafl›y›c›s› hem de
yönlendiricisi
olabilmeli,

kampanyaya konu olan gündemleri en etkili
bir tarzda ve sürekli olarak ifllemelidir.
Özellikle ortaya ç›kan olumlu deneyimlerin
genellefltirilmesi, ortaya ç›kan sorunlara ›fl›k
tutan bir yay›n içeri¤iyle zenginlefltirilmesi,
pratik çal›flma içindeki yoldafllar›m›za yay›n›
bu cepheden beslemek ve kullanmak gibi bir
sorumluluk yüklemektedir.

gözeterek yapm›fllard›. Türkiye’de geleneksel
sol hareket, neredeyse geleneksel olarak ve
bir bütün halinde, örgütlenmesinin merkezine
legal yay›n, araç ve kurumlar› oturtmufl ve
buna göre konumlanm›flt›r. Legal yay›nlar
üzerinden örgütlenmek, bir yan›yla legalizmi
ve düzenin çizdi¤i s›n›rlar içinde politika
yapmay› koflulluyorken, di¤er yandan da bu
örgüt ve partileri burjuva gericili¤inin
sald›r›lar› karfl›s›nda dayan›ks›z ve
savunmas›z b›rak›yordu. Türkiye  devrimci
hareketi’nin 1980 faflist darbesi karfl›s›ndaki

ak›beti ve yaflad›¤› h›zl› çöküfl, öteki yap›sal
zaaflar yan›nda bundan da ayr› düflünülemez.

Tüm bu ilkesel yaklafl›mlar ve tarihi
veriler, MYO’nun vazgeçilmez önemde ve
ilkesel bir araç oldu¤unu gösteriyor. Tüm
bunlar MYO’ya karfl› sorumluluklar›m›za da
›fl›k tutmal›d›r. MYO’yu politik ve örgütsel
konularda yaz›larla beslemek, onu daha fazla
ileri iflçiye, emekçiye ve devrimciye
ulaflt›rmak çabas›, bugün tüm aciliyetiyle
önümüzde duruyor.

M. Baran

MYO’ya katk› tüm partililerin...
(Bafltaraf› s.27'de)
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Ba¤›ms›z devrimci s›n›f çizgisinin
güncel önemi

Sistemin üretti¤i çeliflkiler

derinlefliyor

Komünistler geçti¤imiz yüzy›l›n bafl›nda
emperyalist-kapitalist sistemin üç temel
çeliflkisini tespit etmifllerdi. Bunlar; emek-
sermaye çeliflkisi, ezilen halklar ile
emperyalistler aras›ndaki çeliflki ve
emperyalistler aras› çeliflkiydi. Kapitalist-
emperyalist düzenin üretti¤i bu çeliflkiler
geride b›rakt›¤›m›z yüzy›lda yeni boyutlar
kazanm›fl, daha da derinleflmifltir. Bunun bir
istisnas› ikinci emperyalist paylafl›m savafl›
sonras› geçici süreçtir. Sosyalist sistemin
varl›¤›, emperyalist güçler aras›ndaki
çeliflkilerin d›fla vurmas›n› geciktirmifltir.

Yirmi birinci yüzy›l›n bafl›nda bu çeliflki
ve çat›flmalar›n kapsam› genifllemifl, yeni
boyutlar kazanm›fl ve daha da karmafl›k bir
hal alm›flt›r. Emperyalist-kapitalist sistem
toplumsal yaflam›n her alan›nda -ekonomik,
siyasal, sosyal, kültürel, ahlaki, ulusal, vb.-
kesintisiz bir fleklide çeliflki ve çat›flmalar›
yeniden üretmektedir.

Savafl›n yaratt›¤› y›k›m› onaran Fransa,
Almanya, Japonya gibi emperyalist güçler,
ABD hegemonyas›n› aflamal› bir flekilde
geriletmeye bafllad›lar. Bu henüz aç›k bir
çat›flmaya dönüflmemekle beraber,
emperyalistler aras› çeliflkiler günden güne
yeni boyutlar kazan›yor, de¤iflik co¤rafyalar
üzerinden derinlefliyor ve d›fla vuruyor.

Irak iflgali, emperyalistler aras› çeliflki ve
çat›flmalar›n vard›¤› boyutun daha aç›k bir
flekilde ifade edilmesini zorunlu k›ld›. Zaten
ABD emperyalizminin bafllatt›¤› yeni
paylafl›m savafl›, di¤er emperyalist güçlerin
güçlenmesiyle do¤rudan ba¤lant›l›. Irak’›n
iflgal edilmesi, emperyalist güç odaklar›
aras›ndaki “balay›”n›n resmen sona ermesi
oldu.

Afganistan ve Irak’›nn iflgal edilmesiyle
birlikte ezilen halklarla emperyalist haydutlar
aras› çeliflkiler de yeni boyutlar kazand›.
‹MF, DB, DTÖ gibi kurumlar ar›c›l›¤›yla
dünyay› haraca ba¤layan emperyalistler,
fliddet politikalar›na daha çok a¤›rl›k vermeye
bafllad›lar. Halklar›n anti-emperyalist direnifli
sonucu iflas eden “aç›k iflgal” politikas›na
yeniden döndüler. Bu, emperyalistlerle dünya
halklar› aras›ndaki çeliflki ve çat›flmalar›n
daha da derinleflmesi anlam›na geliyor.

Ba¤›ml› ülkelerde derinleflen s›n›f
çeliflkileri, pek çok ülkede askeri faflist
cuntalar eliyle toplumsal muhalefetin
ezilmesine yol açt›. Estirilen devlet terörünün
vahfli kapitalizme sa¤lad›¤› azami kâr elde
etme ortam› ile orta kuflak kapitalist ülkeler
üzerinden muazzam bir sermaye birikimi
gerçeklefltirildi. Emperyalist ülkelerde “sosyal
devlet”, “refah toplumu” gibi kavramlar›n
ard›na gizlenmeye çal›flan sömürü düzeni,
Sovyetler Birli¤i ve Do¤u Bloku’u ülkelerinin
çökmesiyle birlikte bu maskeyi söküp att›.
Ekonomik-sosyal kazan›mlar, demokratik hak
ve özgürlükler t›rpanlanmaya bafllad›. ‹kinci
paylafl›m savafl› sonras› oluflan “s›n›flar›n
uzlaflmas›na” dayal› dönem çoktan sona ermifl
bulunuyor.

Dünya iflçi ve emekçileri, yirmi birinci
yüzy›l›n bafl›nda, kapitalist-emperyalist
sistemin üretti¤i temel çeliflkileri çözmekle
karfl› karfl›ya bulunuyorlar.

Ba¤›ml› ülkelerde çeliflkilerin halk

ayaklanmalar›na dönüflmesi

Orta kuflak kapitalist ülkeler s›n›f
çeliflkilerinin en sert yafland›¤› co¤rafyalard›r.
Kapitalist geliflme bafl›ndan itibaren
emperyalistlere ba¤›ml› oldu¤u için, ‹MF
reçetelerini uygulamak zorunda olan bu
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ülkeler daha a¤›r krizler içinde
debelenmektedir. ‹flsizlik, yoksulluk, sefalet
gibi toplumsal sorunlar her geçen gün
a¤›rlaflmaktad›r. Özellefltirme, esnek üretim,
tafleronlaflt›rma, temel hizmet alanlar›n›n
piyasaya aç›lmas› vb. sald›r›lar yeni boyutlar
kazanmaktad›r. Bunun sonucunda servet-
sefalet kutuplaflmas› dünya ölçüsünde
derinleflmektedir.

Derinleflen çeliflkiler emekçilerin s›k s›k
alanlar› doldurmas›na neden olurken,
sorunlar› hafifletme gücünden yoksun
kapitalist rejimler, her türlü bask› ve fliddet
arac›n› kullanarak kitle hareketlerini ezmeye
çal›fl›yorlar. Kaybedecek bir fleyi kalmayan
emekçilerin öfkesini artt›ran bu sald›rganl›k,
çat›flmalar›n daha da fliddetlenmesini
beraberinde getiriyor. Emekçi halk
hareketlerinin daha kitlesel, daha militan,
daha uzun soluklu bir mücadelesi için zemin
giderek daha haz›r hale geliyor.

Yoksul kitlelerin öfkesinin patlamas›yla
ortaya ç›kan halk hareketleri, net bir
devrimci programdan yoksun olduklar› için,
henüz ekonomik, sosyal ve demokratik haklar
elde etme ufkunun ötesine geçemiyorlar.
Harekete önderlik eden parti, örgüt, sendika
vb.’leri, emekçilere devrimci bir perspektif
sunmaktan uzak olan, reformist çizginin
ötesine geçemeyen yap›lard›r. Ufku dar olan
hareketleri yat›flt›rmak, belli vaatler ya da
k›smi kazan›mlarla pasifize etmek pek zor
olmuyor. Gündeme gelen bir sald›r›n›n
ertelenmesi, kitleler nezdinde y›pranan
baflbakan, devlet baflkan› veya bir cunta
flefinin koltu¤undan edilmesi, genellikle halk
hareketlerini yat›flt›rmaya yetiyor. Tabii ki bu
durum geçicidir. Zira tüm sorunlar
çözülmeden orta yerde duruyor. Yaln›zca bu
ülkelerdeki egemenler yeni bir
hareketlenmeye kadar soluklanma imkan›
bulmufl oluyorlar.

Emperyalistler ile iflbirlikçilerinin

bofllu¤u doldurmas›

Sermayenin kesintisiz sald›r›lar› alt›nda
bunalan emekçilerin biriken öfkesi, kitle
hareketinin politik gerili¤i koflullar›nda
rahatl›kla amac›ndan sapt›r›labiliyor. Her

türlü toplumsal sorunun dolays›z kayna¤›
emperyalist-kapitalist sistem oldu¤u halde,
emekçiler, egemenler aras› iktidar kavgas›n›n
bir figüran› durumuna düflebiliyorlar.
Özellikle emperyalistlerin tercih etti¤i taraf
“muhalif” maskesi takarak kitleleri peflinden
sürükleyebiliyor. Emekçilerin ayaklanmalara
varan tepkileri kullan›larak, y›pranm›fl bir
zorba yerine ayn› icraatlara devam edecek
olan baflka bir zorban›n peflinden
sürüklenmeleri sa¤lanabiliyor. Planlamay›
C‹A yaparken, finansman sorunu örne¤in
ünlü spekülatör George Soros gibileri
taraf›ndan çözülebiliyor. S›rbistan ve
Gürcistan bu konuda çarp›c› iki örnektir.
Haiti örne¤inde ise, do¤rudan eli kanl› para-
militer güçler devreye girerek, emekçilerin
mücadelesini gerçeklefltirdikleri darbe için
dayanak olarak kulland›lar. S›rbistan’da ise,
biriken tepkiler henüz akacak bir kanal
bulamadan devreye giren C‹A ve yerli
iflbirlikçileri, paravan örgütler/vak›flar
arac›l›¤›yla, kitleleri bafl›ndan itibaren
pefllerinden sürüklemeyi baflarabildiler.
Gürcistan’da da, geliflen hareketinin paravan
örgütler arac›l›¤›yla önüne geçen C‹A ve
hizmetindeki iflbirlikçiler, Amerikan kuklas›
bir düflkünü bafla geçirdiler. ABD
emperyalizmi benzer planlar› Arnavutluk ve
“Büyük Ortado¤u Projesi” kapsam›nda Arap
ülkelerinde uygulamaya haz›rlan›yor.

“Sapla-saman›n birbirine kar›flt›¤›” bu tür
durumlarda düzenin sömürü ve bask›s›ndan
bunalan emekçiler bir cellada bafl kald›r›rken,
baflka bir cellad›n elinde oyuncak
olabilmektedirler. Burada sorunun kayna¤›na
inmeyen, kapitalist düzenin kendisini hedef
almayan halk hareketlerinin amac›ndan
sapt›r›labilece¤i aç›k bir flekilde görülüyor.

Ba¤›ms›z devrimci s›n›f çizgisinin

artan hayati önemi

Komünistler, 21. yüzy›la dair yapt›klar›
de¤erlendirmelerinde, bu yüzy›l›n
komünizmin bin y›l› olaca¤›n›
vurgulam›fllard›. Bu iyimserlik sadece
bilimsel dünya görüflüne de¤il, ama ayn›
zamanda s›n›f ve kitle hareketinin dünyadaki
geliflme e¤ilimine de dayand›r›l›yor. Nitekim
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Sanayi bölgelerinde yürütülecek
s›n›f çal›flmas› üzerine

‹flçi s›n›f›n›n genellikle küçük atölyeler
içinde da¤›n›k bir yap› sergiledi¤i sanayi
sitelerinde yürütülen s›n›f çal›flmas›, büyük
bir fabrika içinde yürütülen çal›flmaya
nazaran bir tak›m farkl›l›klar göstermektedir.
Bu bölgelerde bulunan atölyelerin önemli bir
k›sm› genellikle ayn› sektörde faaliyet
gösteriyor. Buralarda çal›flan onbinlerce iflçi
kimi zaman ayn› fabrikan›n bir parças›ym›fl
gibi bir tablo oluflturuyor. Buna ra¤men
atölyeler aras›nda bölünmüfl olan iflçiler,
gerekli araçlar yarat›lamad›¤› koflullarda,
birlikte hareket etme olanaklar›n› da bu
parçal›l›k nedeniyle ço¤u zaman yitirmifl
oluyorlar. Do¤al olarak ortak bir tepki
gelifltirmeleri ve sald›r›lar karfl›s›nda
direnmeleri de mümkün olmuyor.

Bu tür yerlerde sendikal faaliyetler,
bafllayan direnifller, bu parçal› yap›
k›r›lamad›¤› ölçüde yenilgiye u¤ruyorlar.
Yani onbinlerce iflçinin çal›flt›¤› bu
bölgelerde bulunan bir direnifl mevzisi, buna
ra¤men çevresinden yal›t›k kalabiliyor. ‹flçiler
ne kadar dirençli olurlarsa olsunlar,
patronlar›n ortak örgütlülüklerinin bulundu¤u
bu yerlerde, gerekli iflçi deste¤i
sa¤lanamad›¤› ölçüde, yenilgi bir bak›ma
kaç›n›lmaz oluyor.

‹çinde bulunulan tecriti k›rmak ve
bölgesel bir hareketlilik bafllatabilmek için,
öncelikle iflçilerin birlikte hareket etmelerini
sa¤layacak araçlara sahip olmak gerekiyor.
Bu çerçevede bizim ilk hedefimiz de bu
türden araçlar› ortaya ç›karmak, ç›kar›lmas›na
öncülük etmek olmal›d›r.

Böyle bir örgütsel kurumun öncü iflçilerin
inisiyatifi ile oluflturulmas› ilk önemli
ad›md›r. Bu, iflçilere birlikte hareket
edebilecekleri, birlik ve dayan›flmalar›n›
örecekleri örgütsel bir zemin sa¤layacakt›r.
Sanayi siteleri iflçilerinin bu örgütsel araçlar
sayesinde binlerce kiflilik gruplar halinde
biraraya gelmesi/getirilmesi, iflçi hareketi için
büyük bir kazan›m olacakt›r.

Yerel bültenlerin etkin

kullan›m›

Bu tür sanayi bölgelerinde geliflen
süreçlere müdahalede bulunabilmek için yerel
araçlar›n ve bültenlerin kullan›labilmeleri
özel bir önem tafl›yor. Düzenli periyodlarda
ç›kan, bölgedeki geliflmelerin ve yaflanan
sorunlar›n ifllendi¤i yay›nlar,
deneyimlerimizin somut olarak da gösterdi¤i
gibi, bize oldukça önemli olanaklar
sunabiliyor.

Bu türden yerel araçlar›n amaca uygun
biçimde haz›ralanabilmeleri, yani ifllevsel
olabilmeleri ayr› bir önem tafl›maktad›r. Bunu
için de bir tak›m noktalar dikkatle
gözetilebilmelidir. Bunlar›n bafl›nda içerik ve
dil gelmektedir. Hitap etti¤i alan›n özgün
sorunlar›na yönelmeyen, içeri¤ini bu tür
sorunlar üzerinden oluflturmayan yerel
yay›nlar/bültenler daha bafltan ifllevinden
kopmufl demektir. Bu yay›nlar henüz en ilkel
s›n›f bilincinden bile yoksun bulunan ve
kültürel yönden de son derece geri olan
s›radan iflçiye hitap edeceklerdir. Öyleyse
bunu gözeten bir dil ve üslup da temel
önemde bir sorundur.

Düzenli bir periyod burada bir baflka
temel önemde sorundur. Bu tür yay›nlar s›k
aral›klarla ç›kmal› ve h›zla yayg›n biçimde
da¤›t›labilmelidir. Birkaç ayda bir ç›kan ve
haliyle de gündemi yakalayamayan yerel
bültenler hiçbir biçimde amaca hizmet etmez.
‹deal olan 15 günlük periyod olmakla
birlikte, bizim bugünkü koflullarda bunda
zorlanaca¤›m›z da bir gerçektir. Fakat hiç
de¤ilse ayl›k periyodu tutturabilmeli, bunu
h›zla oturtmal› ve zamanla da 15 günlük
periyoda geçebilmeyi hedeflemeliyiz. Ayl›k
periyottan daha seyrek ç›kan yerel bültenler
bofluna zaman, enerji ve imkan israf›ndan
baflka bir fley de¤ildir. Böyle bültenler ayl›k
ç›kar›lam›yorsa e¤er, durdurulmalar› en
iyisidir. K›sa ve özlü yaz›lardan oluflmufl, en
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fazla 8 sayfal›k bir yerel bültenin ayda bir
bile ç›kar›lamamas›n›n hiçbir izah› olamaz.
Ya da bunun tek izah›, sözkonusu yerel
alanda böyle bir arac› gündemimize almakla
gerçekçi davranmad›¤›m›z, acele etti¤imiz
olabilir ancak.

Bir yerel bülteni bol sayfal› fakat seyrek
periyodlu ç›karmak yerine, tam tersine, az
sayfal› fakat s›k periyodlu olarak ç›karmay›
tercih etmeliyiz. 15 günlük periyod ve yeterli
bir görsellik de içeren 8 sayfa, bizce ideal
oland›r. Bu sayede anl›k geliflmelere
müdahale etmenin olana¤›n› da bulmufl
oluruz. Örne¤in patronlar›n sald›r›lar›, iflten
atmalar, direnifller zaman›nda ve etkin bir
flekilde ifllenebilirse, böylece bülten hem
oldukça ifllevsel bir hal alacak, hem de
iflçiler cephesinden gerçekten ihtiyaç duyulan
bir araç haline gelecektir.

Son bir nokta. Bu bültenlerin özellikle
sanayi sitelerinde gerçekten ifllevsel
olabilmeleri, o bölgenin öncü iflçilerine
dayanabilmeleri, gerek haz›rlanmas›nda ve
gerekse da¤›t›m›nda onlar›n aktif kat›l›m›n›
ve deste¤ini alabilmeleri ölçüsünde
olanakl›d›r. Dolay›s›yla gerek haz›rlanmas›nda
gerekse da¤›t›m›nda, çevremizde bulunan ya
da iliflki kurmufl oldu¤umuz tüm iflçilerin bu
iflin içine çekilebilmesi gerekiyor. Bülten
içeri¤inin oluflturulmas›nda bölgenin öncü
iflçilerinden beslenebilmelidir. Özellikle
fabrika ve atölyelerden al›nan yaz›lar, iflçiler
aras›nda oldukça ilgi çekebilmekte, bülteni
ayr›ca aran›r k›lmaktad›r. ‹çeri¤in
belirlenmesinde bu olguyu gözönünde
tutmal›y›z.

Sportif etkinlikleri

kullanabilmek

Sanayi sitelerinde çal›flan iflçilerin önemli
bir bölümüyle genç iflçilerden olufltu¤unu
hepimiz biliyoruz. Bu iflçilere baflar›yla
ulaflabilmek için onlar›n yaflam kültürleri,
al›flkanl›klar› ve ilgi alanlar› iyi tahlil
edilmelidir. Bu sayede onlara giderken nelere
dikkat edece¤imizi ve hangi halkaya
yüklenece¤imizi iyi seçip daha kolay yol
alabiliriz. ‹flçilere daha ilk ad›mda do¤rudan
genel devrimci bir sesleniflle gitmek, hele de
salt bununla yetinmek, her zaman istenilen

sonuçlar› yaratm›yor. Hatta bafllang›çta sizden
uzak durmalar›na da yol açabiliyor. Ama
onlarla ilk iliflkileri kurabilmek, kaynaflmak
ve ortamlar›na girebilmek için bir tak›m
olanaklar iyi de¤erlendirildi¤inde, bu tür
sorunlar k›sa sürede afl›labiliyor. Örne¤in bu
ifl için sportif etkinlikler önemli olanaklar
sunabiliyor.

Bu tür sanayi sitelerinde genç iflçiler
futbola özel bir ilgi gösteriyorlar. Biz de
bafllang›çta bu ilgilerini do¤ru bir flekilde
de¤erlendirip, onlarla ba¤ kurabilmeliyiz.
Örne¤in tan›d›¤›m›z bir iflçi üzerinde
alaca¤›m›z bir futbol maç› bize birçok iflçi
ile tan›fl›p iliflki kurmak için önemli
olanaklar sa¤layacakt›r. Bu etkinlikler içinde
onlarla kaynaflmak mümkün olacak ve bu
bizi iflçilerin içinde bulundu¤u çevrenin do¤al
bir parças› haline getirecektir.

Olanaklar› güce dönüfltürmek

Bülten, dernek vb. faaliyetler daha çok
iflçiye ulaflmam›z› sa¤l›yor. Faaliyetin
süreklili¤i ölçüsünde belli bir etki alan›
yaratmay› baflarabiliyoruz. Fakat bu iliflkileri
ileri unsurlar› üzerinden örgütlemekte henüz
yeterince baflar›l› de¤iliz.

Yakalad›¤›m›z ilk iliflkileri ileriye çekerek,
yeni güçlere ulaflman›n olana¤›na
dönüfltürmeli ve bu sayede çevremize
toplad›¤›m›z halkay› giderek büyütmeliyiz.
Çevremizdeki her iflçiye alt›ndan
kalkabilece¤i bir ifl verebilmeliyiz. Bu sayede
genç iflçiler, ald›klar› sorumluluklar› yerine
getirirlerken, kendilerini ileri ç›karacak
çabay› ortaya koymay› da baflarabiliyorlar.

Aksi halde çevremizde birçok “tan›d›k
iflçi” olmas›na ra¤men, bunlar da¤›n›k bir
flekilde çevremizde durmaya devam ediyorlar.
Bir süre sonra da çal›flmada ileri ç›kmad›klar›
ölçüde bizi kenardan izlemeye bafll›yorlar.
Bunun nedeni, kendilerinin bir parças› haline
getirilmedikleri bir çal›flman›n onlara yabanc›
kalmas›, giderek de anlams›zlaflmas›d›r.

Çevre iliflkilerinin örgütlenmesi sorununu
temel bir sorun olarak gündemimize
almal›y›z. Yeteneklerine, kapasitelerine uygun
bir tarzda sorumluluklar üstlenmeleri
sa¤land›¤›nda, bunun ortam› yarat›ld›¤›nda,
ileriye ç›kmalar› kolaylaflacakt›r.
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Partili militanlar›n kaleminden...

MYO’ya katk› tüm partililerin
sorumlulu¤udur

MYO olarak Ekim,
partimizin temel ideolojik-
politik organ›, sürdürülen
tüm faaliyetin yol göstericisi
ve yönlendiricisidir. MYO
partimizin stratejik ve taktik
konulardaki ilkesel
görüfllerinin ve somut
politikalar›n›n tafl›y›c›s›d›r,
y›¤›nlar önünde partimizin
kürsüsüdür.

Böyle oldu¤u halde
MYO’muz uzun bir süre
periyodu düzensiz olarak
ç›kt› ve sonra da yay›n›na
bir süre ara verdi. Tafl›d›¤›
ilkesel öneme ra¤men MYO
üzerinden ortaya ç›kan bu
sorun, her kadronun kendini
sorgulamas›na neden
olmal›d›r. Hepimiz MYO’ya
karfl› görev ve
sorumluluklar›m›z›n
bilincinde olmal›, buna göre
hareket etmeliyiz.

Unutulmamal›d›r ki MYO
bir yay›n olmaktan öte, temel
bir örgütlenme arac›d›r da.
O, kadro ve taraftarlar›m›z›n
devrimci mücadele ruhuyla
ve mücadelenin çok yönlü
gerekleri do¤rultusundaki
e¤itimi, kadrolar›n militan
al›flkanl›k ve refleksler ile
donan›m› aç›s›ndan da
yaflamsal bir öneme sahiptir.
Türkiye gibi burjuva
gericili¤inin sürekli olarak
devrimci hareketi ve
çal›flmay› tasfiye etmeye, ya
da hiç de¤ilse kendi icazet
alan›na çekmeye çal›flt›¤› bir
ülkede bu apayr› bir önem

tafl›yor. MYO’ya katk›n›n
güçlendirilmesi, da¤›t›m
a¤›n›n etkin k›l›n›p
geniflletilmesi, sadece bir
yay›n›n daha genifl bir
çevreye ulaflmas› de¤il, ayn›
zamanda partimizin de daha
genifl bir alana seslenebilmesi
demektir. Etki ve çal›flmas›n›
yaymas› için yeni olanaklar
demektir.

Bu anlam›yla MYO’nun
durumu kuflkusuz di¤er
yay›nlardan çok farkl›d›r.
Türkiye gibi ülkelerde legal
yay›nlar üzerine oturmufl bir
politik ve örgütsel faaliyetin
tasfiyesi düzen aç›s›ndan zor
olmayacakt›r, bunu
deneyimlerden biliyoruz.
Kald› ki bu, burjuva
demokrasisinin egemen
göründü¤ü kapitalist ülkeler
için bile geçerlidir. Bu
nedenledir ki, legal alan›n
yayg›n ve etkin istismar›n›n
yegane güvencesi de temelde
güçlü bir illegal örgütlülük
ve çal›flmad›r. Bu olmadan
legal faaliyet hangi düzeye
ulafl›rsa ulafls›n, burjuva
devlet kurumlar›n›n denetimi
alt›nda her an da¤›t›lma ve
tasfiye edilme riskiyle
yüzyüzedir. Elbette bu tür
olanaklar kan ve can
pahas›na kazan›lm›flt›r ve
öyle de korunacakt›r. Ama
burjuva gericili¤inin gemi
az›ya al›p sald›rmas›
durumunda bunun bir
güvencesi de kalmayacakt›r.
Tek ve gerçek güvence

sa¤lamca illegal temellere
oturmufl bir örgütlenme ve
çal›flmad›r. Tekrar tekrar
vurgulamak gerekir ki, etkin
ve amaca uygun bir legal
çal›flman›n da biricik
güvencesi budur.

MYO, partinin dolays›z
olarak kamuoyuna ve
kitlelere seslenmedeki temel
arac›d›r. O özgür konumuyla
s›n›rland›r›lmam›fl bir
propaganda ve ajitasyon
olana¤›na sahiptir, do¤rudan
parti ad›na konuflabilir
konumdaki tek yay›n
organ›m›zd›r. Unutmayal›m
ki, devrimci bir parti iflçi ve
emekçilere do¤rudan kendi
ad›yla ve kendi dolays›z
kürsüsünden seslenemezse
e¤er, bu onun etki ve gücünü
de bir biçimde
s›n›rlayacakt›r. Bunu legal
alan›n i¤reti diliyle yapmakla
yetinmek, istenilen sonucu
vermekten uzak olacakt›r.

Komünistler, partinin
merkez organ› durumundaki
illegal bir yay›n›n öneminin
bilincinde olarak, mücadele
sahnesine ç›k›fllar›n› da böyle
bir yay›n organ› üzerinden
yapt›lar. Bu, illegal ihtilalci
bir örgüt ile illegal bir
merkezi yay›n organ›
aras›ndaki kopmaz ba¤›n
bilincinde olman›n bir
ürünüydü. Komünistler bu
tercihi, Türkiye devrimci
hareketinin geçmifl dönemde
ortaya koydu¤u yanl›fl prati¤i
ve bunun sonuçlar›n›

(Devam› s.22'de)
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1 May›s faaliyetlerinden...

Çal›flmada yeni bir düzey
Bizim için 1 May›s faaliyeti, çal›flma

yürüttü¤ümüz alanlara ve sektörlere daha
etkin bir politik müdahale bulunmak; bu çaba
içinde iflçilere ve emekçilere devrimci
düflünce ve ça¤r›lar› tafl›mak, onlar›
mücadeleye ça¤›rmak ve çekmek anlam›
tafl›yordu. S›n›f hareketi cephesinde yayg›n
bir örgütsüzlü¤ün hüküm sürdü¤ü, sendika
bürokrasisinin burjuvazinin sald›r›lar›na ortak
ya da alet oldu¤u, buna karfl›n mücadele
dinamiklerinin de yeniden d›fla vurmaya
bafllad›¤› bir süreçte, komünist öncüye yarafl›r
bir önderlik prati¤i sergileme sorumlulu¤uyla
yüzyüzeydik. S›n›f›n ulaflabildi¤imiz
kesimlerine seslenebilme olanaklar›n› en iyi
biçimde kullanarak, öncü kesimi mücadeleye
seferber etmeyi hedefleyen bir bak›flla
hareket ettik.

1 May›s sonras›nda da devam edecek
olan (nitekim bugün devam da eden) pratik
faaliyetimizi 1 May›s gündemiyle s›n›rl›
tutmad›k. Politik içeri¤i ve görselli¤iyle
dikkat çeken, birbirini bütünleyen 5 çeflit
parti afifli yapt›k. S›n›f›n ve emekçilerin en
geri kesimlerinin gündeminde dahi flu ya da
bu flekilde yer edinen 1 May›s’a dönük
duyarl›l›¤›, Filistin ve Irak halk›n›n
direnifline, NATO Zirvesi’ne, idam
sehpalar›nda devrime ba¤l›l›klar›n› hayk›ran
Denizler’in ölüm y›ldönümlerine çekmeye
çal›flt›k. Yeni bir düzeyi yakalad›¤›m›z bu
süreçte, bir yenilik olarak art›k afifllerimizde,
parti imzas›n›n yan›nda orak-çekiçli parti
amblemimiz de kullan›lmaya bafllad›.

1 May›s gündemine iliflkin afifllerimiz;
“Yaflas›n 1 May›s, Yaflas›n Sosyalizm!” ile
orak-çekiç figürünün yer ald›¤› “Yaflas›n 1
May›s!” fliarlar›ndan olufltu. Emperyalizmin
direnen halklara dönük katliam-sald›r›lar› ve
NATO Zirvesi’ne iliflkin olan afifllerimiz,
“Irak, Filistin direniyor! Direnen halklar
kazanacak!” ile “Emperyalist savafl ayg›t›
NATO’ya geçit yok!” fliarlar›ndan olufltu.
Devrim ve anti-emperyalist mücadele

tarihimizde bir sembol olan Denizler’in idam
edilifllerinin y›ldönümünü konu alan
afiflimizde ise, üçünün foto¤raf›n›n yer ald›¤›
“Bizim DEN‹Z’lerde emperyalizme geçit
yok!“ fliar› kullan›ld›.

Ayvansaray köprülü kavfla¤›n›, Topkap›
E-5 güzergah›n›, fiirinevler ve Çobançeflme
mevkiindeki duvarlar› ise orak-çekiç ve
imzalar›m›zla flu fliarlar›m›z süsledi:
“NATO’ya karfl› 1 May›s’ta alanlara!”, “Irak,
Filistin halklar›yla dayan›flmaya, 1 May›s’a!”,
“S›n›f›n devrimci 1 May›s’› için 1 May›s’ta
alanlara!”, “Emperyalist savafla ve sömürüye
karfl› 1 May›s’ta alanlara!”, “NATO’ya geçit
yok, 1 May›s’ta alanlara!“

Çal›flmam›z›n 1 May›sa dönük genel
propaganda-ajitasyon yönünü baflar›yla
yürüttü¤ümüzü söyleyebiliriz. Faaliyetimizi
sürekli götürdü¤ümüz sanayi-fabrika alanlar›,
emekçi semtler, ana caddeler ve güzergahlar
yine u¤rak yerlerimiz oldu. ‹kitelli, Sefaköy-
‹nönü, Halkal› fabrikalar yolu, Do¤u Sanayi
Sitesi, Merter, Topkap› fabrikalar bölgesi,
Y›ld›z Teknik Üniversitesi civar› ile Sefaköy-
fiirinevler’den Bo¤az köprüsüne kadar uzanan
E-5 güzergah›n› orak-çekiçli afifllerimiz ve
yaz›lamalar›m›zla süsledik.

Çal›flmalar›m›z birçok noktada aç›ktaki
yoldafllar›n yürüttü¤ü çal›flmalarla içiçe geçti,
birbirini bütünledi, güçlendirdi. Bu durum
emekçiler cephesinden güçlü bir etki b›rakt›.

1 May›s günü iliflkide oldu¤umuz iflçilerin
hemen hepsi çal›flt›¤› için, ço¤u mitinge
gelemedi. Tafl›yabildi¤imiz güçlerimizle ise
Saraçhane mitingine kat›ld›k, iflçi
sendikalar›yla birlikte yürüdük.

Önümüzde somut olarak duran görev,
bölgenin ihtiyac›n› karfl›layacak bir önderlik
kapasitesi ortaya koyarak parti
politikalar›m›z› yerellerde özgüllefltirmek,
fabrika-birim kitle çal›flmalar›na kilitlenerek
s›n›f kitleleriyle ba¤lar›m›z› güçlendirmektir.
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Topkap›-Sefaköy’den komünistler



1 May›s’a dönük pratik faaliyet,
yayg›nl›¤›, görselli¤i, politik içeri¤i ile
bölgede parti bayra¤›n›n dost ve düflman
önünde daha da yükseltildi¤i bir çal›flmaya
konu edildi. Sanayi bölgeleri, emekçi
semtleri, temel güzergahlar afifl ve duvar
yaz›lamalar›yla donat›ld›. Kesintisiz bir
flekilde sürdü¤ümüz propaganda çal›flmam›z,
seçim dönemi ve ard›ndan 1 May›s
gündemleriyle birleflen özel bir
yo¤unlaflmayla geçmifle oranla daha ileri bir
düzey kazand›. Öyle ki bugün afifl yapacak
uygun bir nokta bulmakta zorluk çekiyoruz.

1 May›s, baflta Irak ve Filistin olmak
üzere Ortado¤u’da devam eden emperyalist
sald›rganl›k ve Haziran’da toplanmas›
planlanan NATO Zirvesi vesilesiyle befl çeflit
afiflimizi bölgemizde yayg›nca kulland›k.
Afifllerin yan› s›ra bölgede çeflitli noktalara
“Kölelik düzenine karfl› 1 May›s’ta
alanlara!”, “NATO‚’ya geçit verme! 1
May›s’ta alanlara!”, “Yaflas›n 1 May›s!”, “1
May›s’ta parti saflar›na!”, “1 May›s’ta
alanlara!” yaz›lamalar›n› yapt›k.

Düflman NATO Zirvesi öncesinde
devrimci çal›flmaya ve kurumlara dönük
sald›r›lar›n› artt›rm›fl, devlet terörü
yo¤unlaflt›rm›fl bulunuyor. Devrimci çal›flmay›
ezmek, bunun üzerinden emperyalist savafla
ve kapitalist sömürüye karfl› olan iflçi ve
emekçi milyonlara gözda¤› vermek, iflgal
ortakl›¤›n› ve sömürü düzenini sorunsuzca
sürdürmek istemektedir. Sistematik devlet
terörüne cevab›m›z› tempomuzu daha da
yükselterek verecek, iflçi ve emekçi
milyonlar›n güvenini, umudunu daha da
büyütece¤iz.

Esenyurt’tan komünistler

Partimiz, siyasal s›n›f mücadelesinde
yerini ald›¤› günden itibaren, illegal-ihtilalci
devrimci örgütün tafl›d›¤› hayati öneme
dikkat çekmifl, her yönüyle düzen d›fl› olmay›
kendisi için olmazsa olmaz bir ilkesel tutum
olarak belirlemifltir. Partinin mücadele süreci
bafl›ndan itibaren bu iddiaya uygun bir
ciddiyete ve samimi çabaya tan›kl›k eder.
Tasfiye sürecine giren, yasal zemine kayarak
boylu boyunca düzenin icazet s›n›rlar› içine
s›k›fl›p kalan pek çok sol örgüt ve parti

içinse durum tam tersidir.
1 May›s öncesi dönem bu aç›dan da

verili durumla ilgili bir fikir veriyor. Bu
dönemde dejenere çevreler dahil, neredeyse
tüm sol ak›m ve gruplar›n flu veya bu
flekilde çal›flma yapmalar›na tan›k olmaktay›z.
Fakat bu çal›flma bütünüyle legal araç ve
yöntemlere dayal› olmaktad›r. Bunun tek
istisnas›, s›n›f devrimcilerinin yapt›¤› yayg›n
çal›flmad›r.

Bu y›lki 1 May›s faaliyetimiz yayg›nl›k,
içerik ve görsellik aç›s›ndan yeni bir düzeye
ulaflt›. Çal›flmada 1 May›s’›, direnen halklar
temas› üzerinden Filistin ve Irak’›,
emperyalist savafl ve sald›rganl›k üzerinden
ABD ve NATO’yu konu alan toplam befl
çeflit afifl kulland›k. TK‹P imzal› ve orak-
çekiç amblemli büyük boy afifllerdi bunlar.

Afifllerimizi Kartal ve Pendik çevresindeki
iflçi-emekçi semtlerinde, E-5 karayolu
üzerinde, ara otobüs güzergahlar›nda, fabrika
çevreleri ve sanayi bölgelerinde yayg›n
flekilde kulland›k. Ayr›ca Bo¤az köprüsü
girifline yak›n bir köprünün aya¤›na, büyük
boy “Yaflas›n 1 May›s! TK‹P” yaz›m›z› orak-
çekiç amblemi tamaml›yordu.

Emperyalist-kapitalist düzenin gittikçe
sald›rganlaflt›¤›, buna karfl›n solda tasfiyecilik
cereyan›n›n devam etti¤i bu geçifl döneminde
komünistler, her zamanki iddia ve
cüretleriyle faaliyetlerine devam
edeceklerdir.

Kartal-Pendik’ten komünistler
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Seçim dönemi pratik
faaliyetlerinden...

Bahar sürecinin bafllamas›
ile yo¤unlaflan politik faaliyet
ve gündemlere paralel olarak
pratik faaliyetimizi de
artt›rd›k. Düzenin her 5 y›lda
bir oynad›¤› seçim oyununu
teflhir etmek amac›yla TK‹P
imzal›, “Kahrolsun sermaye
iktidar›!”, “Düzen partilerine
oy verme hesap sor!”,
“Kahrolsun ücretli kölelik
düzeni!” yaz›lamalar›m›z›
iflçi-emekçi semtlerine ve
otobüs güzergahlar›na yapt›k.
Bunun yan›nda iflçi s›n›f› ve
emekçi kitleleri gerçek
kurtulufla ça¤›ran “Bütün
iflçiler birleflin!”, “Çözüm
devrimde, kurtulufl
sosyalizmde!”, “Yaflas›n
sosyalizm!”, “Yaflas›n devrim
ve sosyalizm!” gibi
fliarlar›m›z yine ayn›
duvarlarda yerlerini ald›lar.
Anti-emperyalist duyarl›l›¤a
seslenmek ba¤lam›nda ise
“Kahrolsun emperyalizm!”
yaz›lamalar› yapt›k. Ayr›ca
belli noktalarda emekçi
kitleleri zindanlarda bafl
e¤meyen tutumlar›n› sürdüren
devrimci tutsaklarla
dayan›flmaya ça¤›ran
“Devrimci tutsaklar
onurumuzdur!”, “Devrim
flehitleri ölümsüzdür!”
fliarlar›m›z› kulland›k.

Pratik faaliyetimizde
özellikle iflçi s›n›f›na
seslenmeye çal›flt›k. Bu
çerçevede Sultanbeyli,
Sar›gazi, Alemda¤ Caddesi,
Birlik Mahallesi gibi OSB-
‹MES’te çal›flan iflçi

emekçilerin oturduklar› yerleri
hedef ald›k. Bunun yan›nda
Gülsuyu Mahallesi ve hergün
yüzbinlerce insan›n geçti¤i E-
5 üzerini de fliarlar›m›zla
süsledik. Pratik faaliyetimiz
‹stanbul’da yap›lacak NATO
zirvesine karfl› kesintisiz
olarak devam edecek.

Ümraniye’den
komünistler

Mart ayı, yaklaflan yerel
seçimlerle birlikte iflçi ve
emekçilere dönük
yürüttü¤ümüz ajitasyon-
propaganda faaliyetinde
yo¤unlafltı¤ımız bir dönem
oldu. ‹fl yerlerinde
sürdürdü¤ümüz ajitasyon
teflhir faaliyetinin yanı sıra
bu çalıflmamızı en genifl
kesimlere ulafltırabilmenin bir
aracı olan siyasal pratik
faaliyetimize de hız verdik.
Zaten bir dönemdir çeflitli
gündemler üzerinden
sürdürdü¤ümüz siyasal pratik
faaliyetimizin belli bir
sistemati¤e oturdu¤unu
söyleyebiliriz. Bu noktada
özellikle afifl çalıflmamız
görselli¤i ve yaygınlı¤ı
bakımından dostun ve
düflmanın ilgisini çekecek bir
niteli¤e kavufltu¤unu
belirtebiliriz.

8 Mart, 21 Mart ve 28
Mart’taki yerel seçim
gündemleri üzerinden
devrimin ve sosyalizmin
propagandasını yürüttük.
Özellikle sermaye devletinin
seçim aldatmacasıyla emekçi

kitleleri kandırmaya dönük
politikalarını bofla düflürmek
için, iflçi ve emekçileri
örgütlenmeye ve mücadeleye
ça¤ıran fliarları öne çıkarttık.
Bu nedenle di¤er gündemlerle
ilgili fliarları kullanırken de,
sermaye devletinin yerel
seçimlerle hedefledi¤i
politikayı teflhir edecek
flekilde ba¤ını kurmaya
çalıfltık.

Faaliyetimizi her zaman
oldu¤u gibi iflçi ve
emekçilerin çalıfltı¤ı sanayi
bölgelerini, yafladıkları
semtleri ve kullandıkları
güzergahları gözeterek
gerçeklefltirdik. 8 Mart’ ın
yaklaflmasıyla Sefaköy-Halkalı
yolu üzerindeki sanayi
bölgesine ve ‹nönü
mahallesine “Yaflasın 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar
Günü!”, “Emekçi kadınlardan
düzen partilerine oy yok”, “8
Mart’ta alanlara!”
yazılamalarını gerçeklefltirdik.
Ayrıca E-5 üzerinde Topkapı
mevkiinde yine “Emekçi
kadınlardan düzen partilerine
oy yok!” yazılamasını
gerçeklefltirdik.

21 Mart Newroz’ la ilgili
olarak ise düzenin ve
kendilerini onunla
bütünleflmeye adamıfl
teslimiyetçilerin Newroz’u
ehlilefltirme politikalarını bofla
düflürmek için mücadele
ça¤rısını öne çıkarttık.
Sefaköy, ‹nönü mahallesi,
‹kitelli bölgesi, Marmara
sanayi sitesi, Do¤u Sanayi
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Sitesi, Güneflli fabrikalar
bölgesine “Newroz isyandır,
isyan ateflini körükle!“,
“Newroz piroz be!“, “Biji
Newroz!” sloganlarını yazdık.
Yerel seçimler gündemi
üzerinden ise Sefaköy sanayi
bölgesine, ‹kitelli sanayi
bölgesine, ‹nönü Mahallesine,
“Düzen partilerine oy verme
hesap sor!”, “Sermaye
uflaklarına oy yok!”, “Sınıfın
ba¤ımsız devrimci adaylarını
destekle!”, “Yaflasın Sosyalist
‹flçi-Emekçi ‹ktidarı!”,
“Çözüm devrimde, kurtulufl
sosyalizmde!”, “Eme¤ine
sahip çık, düzen partilerine
oy verme!” yazılamalarını
gerçeklefltirdik. Ayrıca sanayi
bölgelerinde “Herkese ifl, tüm
çalıflanlara ifl güvencesi!”,
“Vergiden muaf, insanca
yaflamaya yeten bir asgari
ücret!” vb. sloganları yazdık.
E-5 güzergahı Topkapı
mevkiinde “Yaflasın Sosyalist
‹flçi-Emekçi ‹ktidarı!”
yazılamasını yaparken düflman

saldırısıyla karflılafltık ve
kayıp vermeden geri çekildik.

Topkap›-Sefaköy’den
komünistler

Yerel seçimler flu veya bu
ölçüde düzen ve devrim
cephesinde yer alan tüm
parti, örgüt ve gruplar
aç›s›ndan politik bir tutumun
oldu¤u kadar pratik bir
çal›flman›n da konusu oldu.
Ancak gündemin seçimler
olmas›n›n da etkisiyle,
yürütülen bu çal›flmalar,
partimiz d›fl›ndaki kesimler
için neredeyse tümüyle legal
araç ve yöntemlere
hapsedildi. Yaln›zca özel
dönemlerde ve k›smi olarak,
daha çok da dostlar pazarda
görsün misali yap›lan illegal
faaliyetler, seçim döneminde
tümden bir kenara b›rak›ld›.
Oysa partimiz legal araç ve
yöntemleri en etkin ve
yarat›c› bir biçimde
kullanmas›na ra¤men,
çal›flmas›n› hiç de bunlarla

s›n›rlamad›. ‹llegal faaliyeti
her dönem ve koflulda oldu¤u
gibi seçim döneminde de
kesintisiz bir flekilde
sürdürdü. ‹llegalitenin
darlaflt›r›l›p çarp›t›ld›¤› ya da
tümden reddedildi¤i yerde
kitlelere illegal araçlarla
seslenmek bizim için ayr› bir
önem de tafl›maktad›r.

 Bu çerçevede seçim
çal›flmam›z›n pratik aya¤›
olarak bölgemizde temel
güzergahlara ve merkezi
noktalara yaz›lamalar yapt›k.
“Düzen partilerine oy yok!”,
“Sosyalizm kazanacak!”,
“Çözüm devrimde, kurtulufl
sosyalizmde!”, “Ba¤›ms›z
devrimci adaylar› destekle!”,
“Biji Newroz biji
sosyalizm!”, “Düzen
partilerine oy verme hesap
sor!” fliarlar›m›z, gerek içeri¤i
gerek görselli¤iyle
emekçilerin ilgisine konu
oldu.

Esenyurt’tan
komünistler

yüzy›l›n daha ilk y›llar›nda birkaç ülkede
ciddi halk hareketlerine tan›k olduk. Söz
konusu hareketler, yukar›da de¤indi¤imiz
nedenlere ba¤l› olarak, amac›ndan sapt›r›ld›
ya da sistemi sarsamadan yat›flt›r›labildi.
Yine de burjuvazi ile iflçi-emekçiler aras›daki
çeliflkilerin keskinleflti¤ini ve giderek sert
çat›flmalara s›çrad›¤›n› somut olarak gösterdi.

Latin Amerika ülkelerinde sistem karfl›t›
tepkilerin kitleselli¤i reformist solun
temsilcilerini yönetime tafl›d›. Ama, Lula
örne¤inde oldu¤u gibi, bunlar›n emekçilerin
sorunlar›na çözüm olmad›klar› k›sa sürede
görülecektir. Bu da reformistler arac›l›¤›yla
flimdilik düzen içinde tutulan toplumsal
muhalefetin uzun süre kontrol edilmesini

güçlefltirecek, giderek devrimci kanallara
akmas› engellenemeyecektir.

Kapitalizmin üretti¤i çeliflkiler devrim ve
sosyalizmin maddi zeminini döflüyor. Buna
ra¤men emekçi halk hareketleri pek çok
ülkede devrimci perspektifle hareket eden
siyasi önderliklerden yoksundur. Ayaklanmaya
dönüflse de, kapitalizmi aflan bir devrimci
önderlikle buluflmad›¤› sürece, kitle
hareketlerinin gerçek çözüm yoluna -kapitalist
düzenin y›k›lmas›- ulaflmas› mümkün
de¤ildir.

Dolay›s›yla, her ülke iflçi s›n›f›n›n bugün
en acil ve yak›c› ihtiyac›, proleter devrimci
s›n›f çizgisini kendisine rehber edinen
ihtilalci partilerin yarat›lmas›d›r.

Ba¤›ms›z devrimci s›n›f çizgisinin...
(Bafltaraf› s.24)
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‹nançlar›, mücadeleleri ve
yi¤itlikleriyle bugünün genç

kuflaklar›na yol gösteriyorlar!..

Devrim mücadelemizde
hep yaflayacaklar!
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