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7. y›l›nda Parti her aç›dan daha ileride!..

Güne yüklenmek ve gelece¤e
haz›rlanmak!

Partimizin kuruluflunu haz›rlayan ve
yaklafl›k 10 y›l› bulan süreci onun kurulufl
sonras›ndan ayr› düflünmek olanakl›
de¤ildir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda 7.
mücadele y›l›na girmifl bulunan partimiz
gerçekte 17 y›ll›k bir siyasal ve örgütsel
birikim ve deneyim üzerinde yükseliyor.

Ola¤an takvim y›l› olarak
düflünüldü¤ünde 17 y›l nispeten uzun bir
süredir ve oysa biz, birçok aç›dan henüz
yolun bafl›nda say›l›r›z. Bu a¤›r ilerleme
temposunun bizim eksikliklerimiz,
yetersizliklerimiz ve h›z›m›z› kesip bize
fazladan zaman kaybettiren kusurlar›m›zla
elbette bir ba¤› vard›r. Fakat sorun temelde
bizi aflmaktad›r, öznel kusurlardan çok
nesnel koflullarla ilgilidir.

Öte yandan tüketilen zamana yaklafl›rken
de yan›lg›ya düflmemek gerekir;
toplumlar›n tarihsel evriminde ve siyasal
mücadelede takvim y›l›n›n kendi bafl›na bir
anlam› yoktur. Burada zaman›n, dolay›s›yla
y›llar›n gerçek anlam›n› belirleyen,
geliflmenin diyalektik özelli¤idir. Buna
iliflkin derin diyalektik kavray›fl› ve ölçüyü
biz marksistler bizzat Marks’›n kendisinden
ve en veciz ifadelerle alm›fl bulunuyoruz.
Tarihin yavafl ve evrimsel bir ilerleyifl
içinde oldu¤u zamanlarda “20 y›l, bir
günden fazla de¤ildir”diyen Marks, ama
“daha sonra yirmi y›l› kapsayacak günler
gelebilir”diye vurgulam›flt›r. Bununla bize
tarihsel evrimin a¤›r ilerleyifl dönemleri ile

bunu kaç›n›lmaz olarak izleyecek olan
s›çramal› geliflmelerin diyalektik
bütünlü¤üne nas›l bakmam›z gerekti¤ini
anlatmak istemifltir.

Bu, zamana devrimci diyalektik
yakl›fl›md›r ve Türkiye’nin 12 Eylül faflist
darbesiyle bafllayan son 25 y›l›na, ve
elbette bu arada infla süreci de dahil
partimizin geride b›rakt›¤› 17 y›la nas›l
yaklaflmam›z gerekti¤ine de ›fl›k
tutmaktad›r. Bu devrimci diyalektik
yaklafl›m ayn› flekilde partimizin güne
yüklenerek gelece¤e haz›rlamaktan ne
anlad›¤›na ve anlatmak istedi¤ine de ›fl›k
tutmaktad›r.

10 y›l› parti infla süreciyle geçen geride
b›rakt›¤›m›z 17 y›l dünyada esas›
yönünden, y›k›l›fllar ve yenilgiler,
devrimden kaç›fl ve devrimci ak›mlarda
büyük çapta zay›flama, devrimci s›n›f
mücadelesinde geride kalan yüzy›l içinde
görülmemifl boyutlarda bir gerileme, ve
elbette tersinden, burjuva gericili¤inin
muazzam ölçülerde güç kazanmas› ve karfl›
sald›r›s› ile karakterize oldu. Olaylar›n
ak›fl› daha ‘90’l› y›llar›n ortas›ndan itibaren
kendi içinde yeni dönemin, sistemle
karfl›tlar› aras›ndaki büyük tarihi
hesaplaflman›n yeni bir evresinin ilk
belirtilerini aç›¤a ç›kar›p o günden bugüne
zaman içinde güçlendirdiyse de, yine de
dünya ölçüsünde esas› yönünden dönemi
belirleyen, ideolojik, politik ve moral
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aç›dan burjuva gericili¤inin genel
egemenli¤i oldu. Türkiye’de durum bütün
bu aç›lardan çok daha da kötü idi. Zaman
zaman bunun afl›lmas›na yönelik baz› k›sa
ömürlü ve daha çok da k›smi kalan
ç›k›fllar yafland›ysa da, sözkonusu dönemde
sonuç esas› yönünden de¤iflmedi. (Denebilir
ki bugünün Türkiye’sinde, özellikle de
günümüzde floven milliyetçili¤in kazand›¤›
yeni boyutlardan dolay›, burjuva gericili¤i
bu ayn› dönemin en güçlü evrelerinden
birini daha yaflamaktad›r.)

Dünyan›n genelindeki ters gidiflin
Türkiye’ye bu denli a¤›r biçimde
yans›mas›n›n gerisinde kuflkusuz olaylar›n
bizdeki kendine özgü seyri yatmaktad›r.
Herfleyden önce bizde, dünyan›n genelini
etkileyen ‘89 y›k›l›fl› öncesinde yaflanan
a¤›r bir faflist askeri darbe dönemi ve
devrimci hareketin buna efllik eden büyük
yenilgisi var. Dünyadaki y›k›l›fl bizde
bunun üzerine gelmifl, bu nedenle çok daha
ezici ve tasfiye edici bir etkide
bulunmufltur. Faflist askeri darbe döneminde
örgütlü toplumsal muhalefet ve devrimci
hareket ezilmekle kalmad›, y›llar› bulan
kapsaml› bir operasyonla Türkiye toplumu
da derinlemesine depolitize edildi. Sonraki
dönemde a¤›r bask› ve sömürü koflullar›na
karfl› büyük ölçüde kendili¤inden yaflanan
yayg›n kitlesel hareketlenmelerin y›llar
boyu ve halen bir türlü politik bir mecraya
s›çrayamamas›nda bunun san›landan da
önemli bir etkisi oldu. Öte yandan
devrimci hareket, faflist darbeyi izleyen
a¤›r yenilginin ve onun yaratt›¤› büyük
tasfiyeci savrulmalar›n etkilerini henüz
daha atamam›flken, bu kez ‘89 y›k›l›fl›n›n
sars›c› etkileri alt›nda yeni bir tasfiyeci
döneme girdi. Yenilginin ve y›k›l›fl›n
devrimci hareketin tasfiyesini h›zland›ran
ve devrimci s›n›f mücadelesinin geliflimini
zay›flatan etkisini, kendine özgü bir tarzda
Kürt hareketinin tasfiye edici etkisi
tamamlad›.

Yenilginin (12 Eylül) ve y›k›l›fl›n (‘89)
yarat›¤› etki ve sonuçlar yeterince aç›k
olmakla birlikte bu sonuncusunun, Kürt
uyan›fl› ve hareketinin, devrimci hareket ve
s›n›f mücadelesi üzerindeki belirgin

geriletici, dahas› tasfiye edici etkisi,
Türkiye solunda henüz do¤ru dürüst
anlafl›lm›fl ve dolay›s›yla tart›fl›lm›fl
de¤ildir. Oysa dönemi bütünlü¤ü içinde
kavrayabilmek için Türkiye’nin neredeyse
son 20 y›l›na damgas›n› vurmufl bu özel
geliflmenin devrimci s›n›f mücadelesi ve
bunun bir parças› olarak devrimci hareket
üzerindeki çeliflik etkisini yerli yerine
oturtabilmek gerekir. (Sorunun bu yönüne
iliflkin k›sa bir de¤erlendirme ile onu
tamamlayan eski bir metne bu say›m›zda
ayr›ca yer veriyoruz.)

Bugün TK‹P’de temsil edilen
Türkiye’nin komünist hareketi, denebilir ki
her aç›dan olumsuz olan bu tarihsel
ortamda do¤du, yaflama gücü ve geliflme
dinamizmi kazand›, sonuçta bugün tutmakta
oldu¤u belirgin yere geldi.

‘80’li y›llar›n sonunda yo¤unlaflan
yenilgi sonras› iç ayr›flma ve saflaflmalar›n
partili düzeyde bugüne tafl›d›¤› biricik
gerçek hareketin TK‹P olmas›, elbette aç›k
ve sa¤lam bir mant›¤a dayanmaktad›r.
Bugün TK‹P’de temsil edilen hareket,
kelimenin en tam anlam›nda yenilginin
dersleri temelinde ortaya ç›km›fl, ba¤r›ndan
do¤du¤u küçük-burjuva halkç› devrimci-
demokratik hareketle ideolojik ve
programatik düzeyde hesaplaflarak ve bunu
zaman içinde iflçi s›n›f› devrimcili¤inin
gerektirdi¤i tüm öteki sonuçlar›na
vard›rarak partili düzeye ulaflm›flt›r. Bu
sayededir ki tarihsel aç›dan son derece
olumsuz bir atmosferde, üstelik kadrosal ve
örgütsel aç›dan denebilir ki s›f›r
olanaklarla yola ç›kt›¤› halde, kendini
varedecek ve bugüne tafl›yacak ideolojik,
politik, örgütsel ve moral güç ve olanaklar›
ortaya koyabilmifltir. Bu ayn› dönemde 20-
30 y›l›n parti ve örgütlerinden bir k›sm›
tasfiye olurken, öteki bir k›sm› devrimi
terkedip ›l›ml› çizgide düzen batakl›¤›na
gömülürken, herfleye ra¤men devrimde
›srarl› görünenler ise k›s›r bir döngü içinde
kendilerini parça parça tüketirken,
TK‹P’nin ihtilaci s›n›f çizgisinde kendini
varedebilmesinin ve bugüne
tafl›yabilmesinin s›rr› da buradad›r.

Kuflkusuz bu kolay da olmam›flt›r;
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tersine, bugün var›lan yere, say›s›z türden
güçlüklerin, engellerin, engellemelerin, güç
ve olanaklardan yoksunlu¤un bilinç ve
irade gücüyle ad›m ad›m afl›lmas›, say›s›z
düflman operasyonunun y›k›c› ve güçten
düflürücü etkilerinin ayn› bilinç ve irade
gücüyle gö¤üslenmesi sayesinde, sarsan
fakat devirmeyen her darbenin sonuçta
güçlendirece¤i bilinciyle hareket edilerek
var›lm›flt›r. Belki daha da önemlisi, daha
en bafl›ndan beri, yani birkaç kifliyle yola
ç›k›lan o ilk andan itibaren, kendini çeflitli
türden zaaf ve zay›fl›klar, yer yer dava
konusunda tereddütler olarak gösterebilen,
koflullar› olufltu¤unda ilkeleri ve ideolojik
ayr›m çizgilerini önemsizlefltiren liberal
tasfiyecilik biçimine bürünebilen, ve
nihayet en zay›f olanlar flahs›nda aç›kça
dönekli¤e ve mücadele kaçk›nl›¤›na
varabilen iç zay›fl›klara karfl› çok yönlü
mücadeleler içinde var›lm›flt›r ayn›
zamanda. Bir baflka ifadeyle, bizi partiye
ulaflt›ran ve bugüne getiren sürece, her
aflamada zaaf ve zay›fl›klar›n altedilmesi,
bunu flahs›nda cisimlefltiren zay›f ö¤elerin
kendili¤inden elenmesi ya da bilinçli bir
tutumla kusulmas› süreci efllik etmifltir.
TK‹P’nin kendine özgü geliflmesi sanc›s›z
ve çeliflkisiz olmak bir yana, tersine, her
alanda zorlu iç mücadeleler eflli¤inde
ilerlemifl, her aç›dan devrimci diyalekti¤in
yasalar› ve mant›¤› içinde gerçekleflmifltir.

‹deolojik cephe: Üstünlükler
ve zay›fl›klar

Bu geliflmenin tayin edici faktörü hiç
kuflkusuz ideolojik-politik çizgidir.
Geleneksel küçük-burjuva devrimcili¤ini
iflçi s›n›f› devrimcili¤i yönünde aflmay›
olanakl› k›lan marksist-leninist ideolojik-
politik çizgi olmasayd›, daha bafltan köfle
tafllar›yla ortaya konulamasayd›, öteki
hiçbir fley olanakl› olamazd›. Bu çizgi
sayesindedir ki, kifliler geçici fakat
komünist hareket ve onun bugünkü partili
geliflme düzeyi olarak TK‹P kal›c›
olabilmifltir. S›f›ra yak›n güç ve olanaklarla
yola ç›k›ld›¤› halde bu çizgi sayesinde
pratik-örgütsel geliflmenin yolu aç›lm›fl,

do¤ru devrimci çizgi kendi devrimci
örgütünü ve prati¤ini dinamik bir güçle
üretmifl ve zaman içinde büyütmüfltür.
Daha bafltan önemli güçlerle yola ç›k›p da
k›sa zamanda üstelik herhangi bir iz
b›rakmadan da¤›l›p giden çok say›da
“yeni” grup ile bugün TK‹P’de temsil
edilen komünist hareketin fark› buradad›r.

TK‹P bugün, ana gövdesiyle Türkiye
solunun ideolojik kimli¤ini belirleyen
popülizme, demokratizme ve liberalizme
karfl› ilkeli ideolojik mücedeleler içinden
gelifltirilen sa¤lam bir ideolojik-teorik
temele, bu temel dayal› devrimci bir s›n›f
program›na, bu program›n ürünü aç›k bir
devrimci stratejiye ve bu stratejiye hizmet
eden ilkelere dayal› taktik bir çizgiye
sahiptir. Bu alandaki üstünlü¤ün anlam›n›
tam olarak de¤erlendirebilmek için
bugünün Türkiye’sinde devrimci olmak
iddias›ndaki parti ve örgütlerin tablosuna
bakmak yeterlidir. Bugünün geleneksel
küçük-burjuva ak›mlar›n› belirleyen ana
özellik, teorik planda belirgin bir kafa
kar›fl›kl›¤› ve bunun ifadesi olarak da,
ideolojik boflluk ve belirsizliktir. Bu boflluk
ve belirsizli¤in politik mücadelede
yans›mas›, stratejik hedeflere ve önceliklere
dayanmayan ve ona ba¤lanmayan bir
gündelik kendili¤inden sürüklenme
olmaktad›r. Bugün siyasal yaflam› 30 y›l›
buldu¤u ya da hatta aflt›¤› halde hala
resmen bir programdan bile yoksun
olabilen parti ve örgütler var Türkiye’de.
Öte yandan resmen ortaya bir program
koymufl görünseler de, bunu yapt›ktan üç-
befl sene sonra izledikleri gerçek çizgi
karfl›s›nda programlar› tümüyle bofllu¤a
düflmüfl olanlar var. Ya da resmen bir
program ortaya koyduktan sonra dönüp ona
bakmak ihtiyac› duymayan, programlar› ile
gündelik siyasal mücadeleleri aras›nda
herhangi bir iliflki ve bütünlük
bulunmayanlar, dahas› bunun fark›nda
olmayan ya da fark›nda olsa bile sorun
etmeyenler var. Programs›zl›k haliyle, aç›k
biçimde tan›mlanm›fl bir devrim
anlay›fl›ndan ve buna dayal› bir stratejik
çizgiden yoksunluk olarak da kendini bütün
aç›kl›¤› ile göstermektedir. Adeta alameti
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farika kabilinde iktidar sloganlar›na sahip
olmak ‘80 öncesi Türkiye devrimci
hareketinde genel bir davran›fl oldu¤u
halde, bugünün Türkiye’sinde hangi iktidar
slogan› ya da sloganlar› ile hareket
ettiklerini bilemedi¤imiz parti ve örgüterin
varl›¤› da ayn› bofllu¤un bir baflka dikkate
de¤er yans›mas›d›r.

Bugünün Türkiye’sinde program›,
stratejisi ve takti¤i aras›nda organik bir
bütünlük bulunan, gündelik çal›flma ve
mücadelesini bu temele oturtan, bunu teori
ile pratik bütünlü¤ünün, dolay›s›yla ilkesel
ve ideolojik tutarl›l›¤›n flaflmaz ölçüsü
sayan tek gerçek parti, yaz›k ki yaln›zca
TK‹P’dir. Bu, hiçbir biçimde övünmeye
de¤il, fakat partinin bu alandaki
üstünlü¤ünü ve bu üstünlü¤ün bugünün sol
hareket tablosu içinde bize yükledi¤i çok
özel sorumluluklar› vurgulamaya yönelik
bir tespittir.

Fakat öte yandan, sol hareketin bu
gerçekleri partinin ideolojik çizgi ve
program alan›ndaki üstünlüklerinin anlam›n›
ve önemini ortaya koysa da, tam da bu
ayn› alanda halen içinde bulundu¤u
zay›fl›klar›n önemini hiçbir biçimde
azaltmamaktad›r. Gelinen yerde bunun
üzerinde daha dikkatli bir biçimde durmak
zorunday›z.

Son y›llarda partinin ideolojik
çal›flmas›nda ve mücadelesinde yaflanan
belirgin zay›flama aç›k bir olgudur.
Kurulufl kongresini izleyen dönemde
darbeler ve kay›plarla partinin önderlik
yap›s›nda yaflanan zay›flaman›n sonuçlar›n›
belirgin biçimde gösterdi¤i alanlardan biri,
belki de birincisi budur. Örgütsel inflay›
ilerletmek ve politik çal›flmay›
güçlendirmek kayg›s›, ki bu tümüyle
yerinde bir kayg›d›r, öte yandan ideolojik
çal›flma ve mücadeleyi zay›flatma sonucuna
yolaçabilmifltir. Oysa bu alanda partiyi
halen bekleyen son derece önemli görevler
vard›r. Denilebilir ki parti bu alanda da
halen birçok bak›mdan iflin daha
bafl›ndad›r. Geride kalan tarihi dönemden
devral›nan çok yönlü sorunlar ile dünya
ölçüsünde ve Türkiye’de giderek
karmafl›klaflan geliflmeler tablosu, teorik

çal›flmaya ve ideolojik mücadeleye
muazzam bir önem kazand›rmaktad›r.

Öte yandan partinin mevcut ideolojik
birikimi halen büyük ölçüde genç ve taze
güçlerden oluflan parti kadrolar›na
gere¤ince maledilebilmifl de de¤ildir. Buna
yönelik müdahaleler, yeterli bir ›srar ve
pratik çal›flmayla baflar›l› biçimde
ba¤daflt›r›labilen bir planlamaya
dayanamad›¤› ölçüde, halen istenilen
sonucu verebilmifl de¤ildir. Parti belki ilk
s›rada sayd›¤›m›z zay›fl›ktan da önce bu
ikincisine yüklenmelidir. Zira eldeki
birikimi parti kadrolar›na derinlemesine
maledebilmek, partiyi tüm alanlarda oldu¤u
gibi ideolojik çal›flma ve mücadeleye
yönelik yeni çal›flmas›nda da güçlendirecek
ve rahatlatacakt›r. Bir partinin ideolojik
birikimi ve gücü onun toplam› üzerinden
yans›yabilmelidir. Bu ise onun kadrolara
maledilebilmesi ölçüsünde olanakl›d›r. Oysa
halihaz›rda partinin en zay›f yanlar›ndan
biri budur ve bu zay›fl›k, partinin toplam
çal›flmas›n› ve geliflmesini belirgin biçimde
frenlemektedir. Planl› önlemlerle ve
sistemli yüklenmelerle giderilemedi¤i
takdirde, halihaz›rda zaten oldu¤u gibi
partinin çal›flma ve mücadele kapasitesini
zay›flatmakla kalmaz, güçlüklerin artmas›
ve koflullar›n a¤›rlaflmas› ölçüsünde partinin
birli¤ini de zaaf u¤ratabilecek potansiyel
bir zay›fl›k etkeni haline gelir.

Baflar›s› tayin edici önemde
halka: S›n›f çal›flmas›

Partinin politik çal›flmas› aç›k ve kesin
bir tutumla y›llardan beridir iflçi s›n›f›
üzerinde yo¤unlaflmaktad›r. Bu tutum
partinin dünya görüflü, ideolojik çizgisi ve
devrim stratejisi ile tümüyle uyumlu ve
tutarl›d›r. Tüm güçlüklere ve geleneksel
soldan gelen sapt›r›c› etkilere ra¤men
partinin bu alanda kesin bir kararl›l›kla
hareket etmesi, dünya görüflünü ve stratejik
çizgisini en kritik halkalar›ndan biri
üzerinden sa¤lamca kavray›p özümsedi¤ini
göstermektedir.

S›n›f çal›flmas›n›n baflar›s›, partimizin
gelece¤i ile devrimci s›n›f mücadelesinin
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gelece¤ini birarada kesmektedir.
Partimiz komünist s›n›f partisi olmak

iddias›ndad›r. Bu iddiay› gerçekten hak
edebilmek ve kal›c› biçimde güvenceye
alabilmek için mutlak biçimde s›n›f
taban›na dayanmay› baflarmak, ayn› anlama
gelmek üzere iflçi s›n›f› hareketiyle tarihi
devrimci birleflmeyi sa¤lamak zorundad›r.
Bunsuz partinin stratejik hedeflerinde bir
ilerleme sa¤lamak flans› yakalanamayaca¤›
gibi, bugünkü ideolojik-politik kimli¤ini
koruyabilmesi de kolay olmayacakt›r. Bu
kimlik tarihi olarak iflçi s›n›f› hareketi
d›fl›nda ve onunla birleflme öncesinde
yarat›labilir ve yarat›lm›flt›r da; fakat ancak
bu birleflme sayesinde güvence alt›na al›n›p
kal›c› hale getirilebilir. Bu, olumlu ya da
olumsuz deneyimlerle tarihin döne döne
kan›tlad›¤› temel önemde bilimsel bir
gerçektir. Partimizin, tüm güçlüklere ve
tarihi ortamdan gelen dezavantajlara
ra¤men, s›n›f çal›flmas›na kesin bir ›srarla
ve inatla, adeta bafllag›ç döneminin
heyecan›yla yüklenmeyi sürdürmesi ve
gelinen yerde bu alanda önemli kazan›mlar
elde etmesi, bu bilimsel gerçe¤in bilinciyle
hareket etmesinden dolay›d›r.

Öte yandan iflçi s›n›f› hareketinin
gelece¤i ile devrimci s›n›f mücadelesini
gelece¤i de birbirine s›k› s›k›ya ba¤l›d›r.
Sorun stratejik düzeyde her türlü tart›flmay›
gereksiz k›lacak denli aç›k seçiktir.
Türkiye’nin sosyal yap›s› ve s›n›f iliflkileri
tablosu, burjuvazinin karfl›s›nda yaln›zca
öncü de¤il fakat temel güç olarak da iflçi
s›n›f›n›n durdu¤unu göstermektedir. Tüm
öteki emekçi s›n›f ve tabakalar ancak bu
eksende, buna tabi olarak bir anlam ve
önem tafl›rlar; devrimci mücadele gücü ve
enerjilerinin gerçek manada aç›¤a ç›kmas›,
kapitalist sömürü ve y›k›ma duyduklar›
öfke ve tepkinin her türlü yozlaflt›r›c› ve
sapt›r›c› etkiden kurtar›larak devrim yoluna
kanalize edilebilmesi, ancak bununla, iflçi
s›n›f›n›n öncü ve temel bir güç olarak
siyasal sahnede yerini almas›yla
olanakl›d›r.

Fakat sorun k›sa vadeli olarak, yani
güncel s›n›f mücadelesi yönünden de farkl›
de¤ildir. Bugünün Türkiye’sinde devrimci

s›n›f mücadelesini gelifltirmeyi, emekçi
kitleleri burjuvazi karfl›s›nda etkin bir
biçimde harekete geçirmeyi hedefleyen her
ciddi siyasal çal›flma, kesin biçimde iflçi
s›n›f›n› eksen almak zorundad›r. ‹flçi s›n›f›
hareketinde gerçek bir ilerleme
sa¤lanmad›kça, Türkiye’de siyasal
geliflmelerin seyrini de¤ifltirebilmenin
olana¤› yoktur. Son 25 y›l›n deneyimi
olumlu ve olumsuz yönleriyle bunun bir
do¤rulanmas›d›r. Üretim içindeki etkin yeri,
mücadele gücü ve kapasitesi, kendi
d›fl›ndaki emekçi s›n›f ve tabakalar›
etkileme ve ard›ndan sürükleme yetene¤i,
tüm bunlar yaln›zca stratejik manada de¤il
fakat güncel s›n›flar mücadelesinin ak›fl›
yönünden de iflçi s›n›f›na ezilenler
cephesinde benzersiz bir yer ve konum
kazand›rmaktad›r. Dolay›s›yla bugünün
Türkiye’sinde devrim mücadelesinde ciddi
oldu¤unu iddia eden her devrimci partinin
güç ve olanaklar›n›n onda dokuzu ile
yüklenece¤i çal›flma s›n›f çal›flmas› olmak
durumundad›r.

Marksist-leninist bir parti olarak TK‹P
bütün bunlar›n yeterli aç›kl›kta
bilincindedir ve bu bilinç onun pratik
yönelimini ve somut siyasal çal›flmas›n›
belirlemektedir. Y›llar› bulan bu inatç› ve
›srarl› yönelim sayesindedir ki, bugün Parti
art›k her iki aya¤›yla da iflçi s›n›f› alan›na
basmaktad›r. Tüm zorluklara ra¤men sab›r
ve inatla bu alanda ad›m ad›m
ilerlemektedir. Çal›flman›n harcanan emek
ölçüsünde sonuçlar yaratamamas›, bizim
zaaf ve yetersizliklerimizle de ba¤lant›l›
olsa bile, temelde bizi aflan nedenlere
dayanmaktad›r. Türkiye’nin halihaz›rdaki
genel atmosferi (ki bu y›llardan beridir
böyledir) tüm olumsuz faktörleriyle s›n›f
kitlelerini de etkilemekte, dahas› onlar›
adeta kuflatmakta, mücadele bilinci, iste¤i
ve inanc›n› felce u¤ratmaktad›r. Buna
ra¤men çal›flma gücü ve ›srar› ile sonuç
alma inanc›n› korumak bile parti için
önemli bir üstünlük alan› say›lmal›d›r.

Yine de s›n›f çal›flmam›z›n bir dizi
zay›f noktas›ndan sözedilebilir. Çal›flma
deneyimlerini baflar›yla toparlamak ve
partinin geneline maletmek; çal›flmada
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ortaya ç›kan engelleri ve güçlükleri
zaman›nda saptamak ve aflman›n yollar›n›
bulmak üzere ›srarla üstüne gitmek;
çal›flma araç ve yöntemlerini amaca ve
koflullara uygun biçimde zaman›nda
gelifltirmek ve zenginlefltirmek,
halihaz›rdaki çal›flma üzerinden yans›yan
zay›fl›k noktalar› olarak say›labilir.
Bunlara, sendikal hareket cephesinden etkin
bir müdahaleyi gelifltirmekte y›llardan
beridir zay›f, tutuk ve sonuçta baflar›s›z
kalmak da önemli bir nokta olarak
eklenebilir. Elbette bu alanda da bizi aflan
bir dizi güçlük ve zorlu engel var. Fakat
bizim bu alana merkezi bir önderlik ve
yönlendirme alt›nda etkin bir biçimde
yüklenmeyi bir türlü baflaramad›¤›m›z da
aç›k bir olgudur.

S›n›f çal›flmas›nda bir baflka önemli zaaf
noktas›, baz› kentlerdeki siyasal çal›flman›n
s›n›f eksenine henüz oturamam›fl ya da
gere¤ince oturamam›fl olmas›d›r. Üstelik bu
ayn› kentler daha ilk y›llardan itibaren
çal›flmaya s›n›f ekseninden bafllad›¤›m›z ve
bir yere kadar da ilerlemeler sa¤lad›¤›m›z
yerler olduklar› halde. Bu ekseni yitirmek,
perspektif kaymas›yla alan de¤ifltirmenin
de¤il, fakat etkili polis darbelerini izleyen
yeniden toparlanman›n gerisin geri s›n›f
çal›flmas› eksenine oturtulmas›ndaki
zorlanman›n bir sonucudur. Yine de bunun
üstesinden bugüne kadar çoktan
gelinebilirdi. Gelinememesinin gerisinde,
bizi aflan nedenlerle oluflan geçici duruma
zamanla al›flmak ve üstten de buna
zaman›nda etkili müdahalelerin
yap›lamamas› vard›r. Bir dönemden beridir
ilgili kentlerde biriktirilen güç ve
imkanlar›n da elvermesiyle bu zaaf
noktas›na müdahaleler yap›lmaktad›r ve
önümüzde bunu h›zla güçlendirmek, sonuca
vard›rmak sorumlulu¤u durmaktad›r.
Partinin tüm büyük sanayi kentlerindeki
siyasal çal›flmas› mutlak biçimde iflçi s›n›f›
çal›flmas› eksenine oturmak zorundad›r.

Bütün bunlara ra¤men genel olarak parti
s›n›f çal›flmas›nda do¤ru yoldad›r. Bu
alanda günden güne daha çok deneyim
edinmekte, daha etkin ve çok yönlü olarak
çal›flmakta, yeni iliflkiler ve mevziler

yaratmaktad›r. Bu durumda ipi gö¤üslemek
inat ve ›srar›n yan›s›ra sab›r ve soluk
iflidir. Bunlar ise partide fazlas›yla vard›r.

Devrimci s›n›f örgütü ve militan
s›n›f devrimcileri

Amac› kurulufl y›ldönümünü vesile
ederek partinin durumuna ve geldi¤i yere
genel çizgiler içinde bakmak olan bir
yaz›da, kadro ve örgüt sorunlar›n›n güncel
durumu ya da ayr›nt›lar› de¤il bize gerekli
olan. Burada flu an için önemli olan,
gerçek bir devrimci s›n›f partisi
olabilmenin temel kriterleri yönünden
örgütsel ve kadrosal durumumuzun
bugünkü görünümdür.

Partiyi kitle taban›, örgütsel temel ve
kadrosal bileflim yönünden proleter bir
s›n›fsal kimli¤e oturtmak daha en bafltan
önemle tan›mlad›¤›m›z bir hedefti ve biz
bunu, gerçek bir komünist s›n›f partisi
olabilmenin temel gere¤i olarak ele
al›yorduk. Bu, gerçeklefltirilmesi ancak
zaman içinde olanakl› olabilecek bir hedef
idi kuflkusuz. Bu hedefe ulaflabilmek,
sosyalizm ile s›n›f hareketinin tarihsel
birli¤i olarak tan›mlad›¤›m›z hedef
do¤rultusunda ilerleyebilmek ölçüsünde bir
gerçeklik kazanabilirdi. Bu ikisi ayn›
sürecin genel ve özel boyutlar›ndan baflka
bir fley de¤ildir gerçekte. ‹kincisinde, s›n›f
hareketiyle birleflme stratejik çabas›nda
yetersiz kal›nd›¤› ölçüde, bu ayn› sürecin
örgütsel ve kadrosal boyutundan baflka bir
fley olmayan ilkinde de yetersiz kal›naca¤›
aç›kt›r. Nitekim partinin halihaz›rdaki
durumu da budur.

Fakat s›n›f çal›flmas›nda ald›¤›m›z
mesafe ve yaratt›¤›m›z birikim ölçüsünde
bunun örgütsel ve kadrosal planda da
sonuç verdi¤i bir gerçektir. Toplam
örgütsel varl›¤›m›z›n denebilir ki dörte
üçünü oluflturan çal›flma bölgelerinde parti
her aç›dan s›n›fla temas halindedir. Örgüsel
konumlanma buna göre düzenlemifl,
kadrosal güç bu do¤rultuda bir çal›flma
için sokulmufl, siyasal ve örgütsel
çal›flman›n kendisi buna kilitlenmifl
durumdad›r. Ve bu sayededir ki, kitle ve
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sempatizan iliflkilerimizin yap›s› da giderek
belirgin biçimde proleter bir niteli¤e
bürünmektedir.

S›n›f hareketinin y›llar› bulan belirgin
zay›fl›¤› bizzat iflçilerden ileri düzeyde
kadrolaflmay› zora sokmakta, bu süreç bizi
de aflan nedenlerle a¤›r ilerlemektedir.
Böyle olunca, çok say›da fabrikada
çal›flabildi¤imiz, bizzat fabrikalarda çal›flan
çok say›da kadro ve sempatizan›n ötesinde
çeflitli türden fabrika iflçi iliflkelerine sahip
oldu¤umuz halde, parti örgütlenmesini
fabrika zeminine tafl›makta henüz belirgin
biçimde zorlan›yoruz. Daha etkin ve
yarat›c› yol ve yöntemlerle çal›flmak, iflçi
iliflkilerinin e¤itimi ve nitelik olarak
gelifltirilmesine daha özel bir dikkat
göstermek, deneyimlerimizden daha bilinçli
ve özenli bir biçimde yararlanmak vb., bize
bu alanda daha çok mesafe ald›racak olsa
bile, yine de bu çabalar›m›z›n bugünkü
koflullardan gelen belli s›n›rlar› oldu¤u ve
olaca¤› konusunda gerçekçi de olmak
zorunday›z. Bu gerçekçilik rehavet nedeni
de¤il fakat bir kez daha inat ve ›srar, sab›r
ve soluk kayna¤› olabilmelidir bizim için.
Partiyi kitle temeli, örgütsel zemin ve
kadrosal bileflim olarak proleterlefltirmek
hedefi bizimi için taktik bir evrenin de¤il
fakat bütün bir devrim sürecinin sorunudur.
Soruna buradan bakmal›, güçlüklerimizi bu
bak›fl aç›s›yla ele almal› ve tüm gücümüzle
hedefe yüklenmeye devam etmeliyiz. Bugün
bu alanda geldi¤imiz yer kesinlikle
az›msanacak gibi de¤ildir. Partinin s›n›f
çal›flmas›nda etkin oldu¤u bölgelerden
birinin yak›n günlerdeki raporunda, ola¤an
bir fleyden sözedercesine, “yoldafllar›m›z›n,
sempatizanlar›m›z›n ve iliflkilerimizin
neredeyse tamam› iflçilerden oluflmaktad›r”
denilmektedir. Bu yaln›zca bir örnektir ve
nereden nereye geldi¤imiz, daha da
önemlisi, bu çizgide daha kararl› ve etkin
bir biçimde ›srar edersek nerelere
varaca¤›m›z konusunda bir fikir
vermektedir.

 Örgüt ve kadro sorunlar› çerçevesinde
temel önemde bir baflka sorun, devrimci
militan bilincin ve kimli¤in sistemli bir

çabayla pratik içinde sürekli
güçlendirilmesidir. ‹htilalci kimlik marksist-
leninist bir parti olarak partimizin temel
vas›flar›ndan biridir. Bu kimli¤in temel
önkoflulu dünya görüflü ve bunun ürünü
politik çizgidir. Parti bu aç›dan bafl›ndan
itibaren güçlü bir konumdad›r. Fakat dünya
görüflü ve politik çizgi, ancak devrimci
örgütsel yaflam ve pratik içinde
gelifltirilebilecek olan devrimci kimli¤in
yaln›zca zorunlu birer önkofluludur.
Sonuçta tayin edici olan bu ikincisidir,
devrimci örgütsel yaflam ve pratiktir.

Kadro ve sempatizanlar›m›z, bir bütün
olarak parti örgütümüz, adeta soluksuz bir
gündelik çal›flma prati¤i içindedir ve bu
binbir türlü engeli ve güçlü¤ü gö¤üsleme
ile birlikte gitmektedir. Kuflkusuz e¤itici ve
devrimcilefltirici bir pratiktir bu. Fakat
kendi bafl›na asla yeterli de¤ildir. Devrimci
ruh ve kimli¤in sürekli diri tutulmas›,
günden güne gelifltirilip güçlendirilmesi,
bilinçli ve çok daha özel çabalar›n konusu
olabilmelidir. Dönem iki aç›dan devrimci
kimli¤i zay›flat›c› etkide bulunmaktad›r.
Bunlardan ilki, siyasal yaflamdaki genel
durgunluk ve bunun bir yans›mas› olarak
da halihaz›rda devrimci bir kitle
hareketinin yoklu¤udur. ‹kincisi ise, bu
nispi durgunlukla k›yaslanamaz ölçüde
fliddetli bask› ve terör ortam›d›r. Özel
olarak devrimci bilinci ve kimli¤i hedef
alan F tipi sald›r›s›n›n kapsam› ve fliddeti
bile kendi bafl›na bunun bir ifadesidir. Bu
iki kaynaktan gelen ve büyük ölçüde
kendili¤inden etkide bulunan kemirici
etkilere karfl›, parti saflar›nda çok bilinçi
ve sistemli bir e¤itim ve mücadele
yürütmek durumunday›z. Partinin bilinçli
ve deneyimli, kararl› ve soluklu, gözüpek
ve fedakar, iflçi s›n›f› devrimcili¤ini her
aç›dan kiflili¤inde somutlam›fl, çal›flman›n
ve mücadelenin çok yönlü görevleri içinde
piflmifl, ihtilalci kadro ve militanlara
ihtiyac› vard›r. Üstelik olabildi¤ince çok
say›da. Parti bu türden kadro ve militanlar›
çok bilinçli ve yöntemli bir çaba içinde
e¤itip haz›rlamakla yükümlüdür.

Parti örgütünü derinlemesine ve



genifllemesine büyütmek sorunu da, sonuçta
bu türden yeterli say›da kadroya sahip
olabilmek ölçüsünde çözülebilir. Sorun
burada basitçe yeterli say›da kadro de¤il,
fakat çok daha önemli olarak yeterli
devrimci niteliklere ve kapasiteye sahip
seçkin kadrolar sorunudur. Bunlar
olmaks›z›n, bugünün Türkiye’sinde parti
örgütünü özellikle genifllemesine emin bir
biçimde büyütmek olana¤› yoktur.
Deneyimlerimiz bunu bize bütün aç›kl›¤›
ile göstermektedir. Fakat güçlükleri ne
olursa olsun sonuçta parti örgütünün böyle
bir büyüme sorunu vard›r. Dahas› gelinen
yerde buna fliddetle ihtiyac› da vard›r. O
halde bunu olanakl› k›lacak, bu ihtiyac›
karfl›layacak kadrolar›n h›zla yetifltirilmesi
do¤rultusunda gerekli sistemli ve yöntemli
çabay› harcamak partinin görevidir.

Örgüt cephesinde bir öteki temel
önemde sorun, illegal örgüt ve çal›flma ile
yar›-legal ve legal örgütlenme ve çal›flma
aras›ndaki iliflki, denge ve uyumun
halihaz›rda ciddi baz› kusurlar tafl›yor
olmas›d›r. Partinin güvenli¤i yönünden bu
sorunu aç›ktan tart›flmak çok da uygun ve
gerekli de¤ildir. Parti bunu kendi içinde
yapmal›d›r. Burada flu kadar›n›
söyleyebiliriz. Bu, geçmifl y›llardaki darbe
ve kay›plar›n yaratt›¤› ve gelinen yerde
önemli ölçüde hafifletilmifl bir zay›fl›k
alan›d›r. Partinin örgütsel omurgas›n›
oluflturan bölgelerde sorun önemli ölçüde
yeniden dengeye oturmufl durumdad›r.
Gelinen yerde bunu partinin tüm çal›flma
bölgeleri için genellefltirmek sorunu var
önümüzde.

Güne yüklenerek gelece¤e
haz›rlanal›m!

Türkiye bir sonu gelmeyen sorunlar ve
bunal›mlar ülkesidir. Bu, son 40-50 y›l›n
aç›kl›kla ortaya koydu¤u bir gerçekliktir.
Dahas› Türkiye, dünyan›n en bunal›ml›
bölgesinin tam orta yerindedir ve iflbirlikçi
burjuvazinin Amerikan emperyalizm ile
iliflkilerinin seyri, iç bunal›m dinamiklerine
fliddeti bunlardan afla¤› kalmayacak d›fl

dinamiklerin de eklenece¤ini
göstermektedir.

Burjuvazi, son 25 y›l›n s›n›f mücadelesi
yönünden zay›f ve sorunlu dönemini en iyi
biçimde kullanarak, bugüne kadar iflçi
s›n›f›na ve emekçilere kendi koflullar›n›
büyük bir kolayl›kla dayatmay› baflard›.
Halen de ifli bu çizgide götürmektedir.
Fakat bütün bu kapsaml› ve çok yönlü
sald›r›lar›n, bask› ve sömürünün, a¤›rlaflan
yaflam koflullar›n›n, dipten dibe gelece¤in
büyük patlamalar›n› mayalad›¤›ndan da hiç
kuflku duymamak gerekir. Bugün
Türkiye’nin iflçisi ve emekçi insan›
denebilir ki burnundan soluyor; fakat çok
farkl› nedenlerin birleflik etkisi alt›nda,
henüz öfkesini prati¤e dökemiyor ve s›n›f
mücadelesi kanal›na ak›tam›yor. Elbette bu
hep böyle sürmeyecektir, bu öfke ve
birikimin kitlesel patlamalar halinde
kendini d›fla vuraca¤› günler de gelecektir.
Bunun zaman›n› kuflkusuz kestirmek
olana¤› yoktur, fakat bu zaman›n eninde
sonunda gelece¤ine de kuflku yoktur.

O halde biz iflimize bakal›m; günlük
çal›flmaya en iyi ve etkin biçimde
yüklenerek gelece¤e, gelmesi kaç›n›lmaz
f›rt›nal› günlere haz›rlanal›m.

Bu haz›rl›kla bir yandan gelece¤in
çat›flmal› günlerini mümkün mertebe
yak›nlaflt›rmay›, öte yandan beklenmedik
biçimde patlak verdiklerinde de onlar› en
iyi biçimde karfl›lamay› amaçlamal›y›z. Bu
çat›flmal› günler hemen yar›n gelecekmifl
gibi bugünden haz›rlanal›m, fakat bir 25
y›l daha gelmeyecekmifl gibi de soluklu
davranal›m. Marks’›n devrimci diyalekti¤in
en veciz ifadesi say›lmas› gereken sözlerini
hep ak›lda tutal›m. Uzun ve s›k›nt›l› geçen
20 y›l›n zaman›n devrimci diyalektik
kavran›fl› içinde gerçekte bir gün bile
etmedi¤ini, fakat gelecekte bu 20 y›la
bedel günlerin gelece¤ini ve bu türden
günlerin bizi kenara savurup rüzgar gibi
geçip gitmemesinin de büyük ölçüde bizim
bugünden yapaca¤›m›z çok yönlü haz›rl›¤a
ba¤l› bulundu¤unu, bir an bile
unutmayal›m.
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Kürt uyan›fl› ve hareketinin
çeliflik etkisi

Kürt uyan›fl› ve hareketi bafllang›ç
evresinde burjuva s›n›f düzeninin Kürt sorunu
üzerinden tarihsel olarak muzdarip bulundu¤u
büyük toplumsal ve siyasal zaaf› aç›¤a
ç›kararak onu ciddi s›k›nt›larla yüzyüze
b›rakt›. Bu arada yenilgi sürecinden ç›km›fl
haliyle henüz belirgin bir zay›fl›k duygusu
içinde bulunan devrimci hareket için bir
süreli¤ine önemli bir moral kayna¤› da oldu.
Fakat devrimci s›n›f mücadelesi
perspektifinden uzak ve dar milli hedeflerle
s›n›rl› bir çizgiye dayand›¤› ölçüde, çok
geçmeden tersinden sonuçlar da göstermeye,
devrimci hareket ve s›n›f mücadelesi üzerinde
çok yönlü olarak zay›flat›c› ve giderek tasfiye
edici bir etkide de bulunmaya bafllad›.

Bunlar› burada olanakl› oldu¤unca en k›sa
biçimde flöyle özetleyebiliriz:

‹lkin, ulusal uyan›fl büyük kentlerin emekçi
Kürt kitlelerini de etkiledi¤i ölçüde, bu
kesimin dikkati yayg›n biçimde s›n›f
mücadelesinden salt dar ulusal mücadeleye
kayd› ve Kürt hareketinin izledi¤i politika her
aç›dan bunu kolaylaflt›rd›. Kürt hareketi,
milliyetçili¤e özgü bir dargörüfllülükle, büyük
kentlerin Kürt emekçi kitlelerinin s›n›f
mücadelesine kat›l›m›n› teflvik etmek yerine
(ki bu ulusal mücadeleye güç katman›n ve
onu rahatlatman›n da en etkili yoluydu),
Kürdistan’da yürüttü¤ü ulusal mücadelenin
cephe gerisi olarak de¤erlendirmek yoluna
gitti ve neredeyse tümüyle bununla yetindi.
S›n›f mücadelesinin ve devrimci hareketin
zay›fl›¤› ölçüsünde bu tutumunda etkili de
oldu. Bu, ‘80’ öncesi dönemde, s›n›fsal ve
ulusal bask›n›n çifte etkisi alt›nda büyük
ölçüde hareketin ön saflar›n› tutan Kürt
kökenli iflçi ve emekçileri s›n›f
mücadelesinden uzaklaflt›rd›. Böylece s›n›f ve
kitle hareketinin önemli bir geliflme dinami¤i
zaafa u¤rad›.

‹kinci olarak, Kürt uyan›fl› ve hareketinin
tempolu bir geliflme yaflad›¤› dönemde,
Türkiye sol hareketi henüz yaflad›¤› a¤›r

yenilginin yaralar›n› sarabilmifl de¤ildi. Daha
da kötüsü, yenilginin derslerini toparlamakta
ve kendisini yenilemekte yeteneksiz oldu¤u
kadar isteksizdi de. Dolay›s›yla güven
vermekten ve yeniden etkili bir çekim
merkezi oluflturabilmekten uzakt›. Tüm
dünyada devrim ve sosyalizm aleyhine esen
ters rüzgarlar ile 12 Eylül sonras› Türkiye
koflullar› bunu ayr›ca zora sokuyordu. Bu,
eski-yeni Kürt kökenli kadro ve sempatizan
militanlar›n kitlesel olarak, ‘90’l› y›llar›n
bafl›nda bir cazibe merkezi haline gelmifl
bulunan ulusal hareketin saflar›na kay›fl›n›
kolaylaflt›rd›. Böylece de devrimci hareketi bu
son derece önemli geleneksel beslenme
kayna¤›ndan büyük ölçüde yoksun b›rakt›.
Bu, devrimci siyasal çal›flmay› ve mücadeleyi
de zay›flatan temel önemde bir baflka etken
oldu.

Üçüncü olarak, Kürt uyan›fl› ve hareketinin
geliflmesi Türkiye toplumunda hala derin bir
apolitizmin hüküm sürdü¤ü ve kitle
hareketinin politikleflme yetene¤inden en uzak
oldu¤u bir evreye denk geldi¤i ölçüde,
burjuva gericili¤inin flovenizmi, bir bütün
olarak toplumu ve bu arada öncelikle de
emekçileri zehirlemek için etkili bir silah
olarak kullanmas› kolaylaflt›. fioven milliyetçi
duygular ile s›n›f bilinci aras›nda ters bir
orant› oldu¤u, ilkinin güçlenmesi ölçüsünde
ikincisinin felce u¤rad›¤›, Türkiye prati¤i
üzerinden bir kez daha bütün aç›kl›¤› ile
görüldü. Bu, s›n›f mücadelesi dinamiklerini
felce u¤ratan muazzam bir etkide bulundu.
(Günümüzde bu durumun yeni bir evresi ile
yüzyüzeyiz.)

Son olarak, yenilginin derslerinden
ö¤renerek kendini yenileme gücü ve yetene¤i
gösteremeyen küçük-burjuva devrimci-
demokrat hareket, ancak bu sayede sa¤l›kl›
bir biçimde elde edebilece¤i politik ve moral
gücü, kolayc› ve çarp›k bir tutumla, Kürt
hareketinden alma yoluna gitti. Bu ise
tasfiyeci sonuçlar›n›, Kürt hareketinin
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kuyru¤unda ilkesizce
sürüklenmekten, hatta
baz›lar› için ba¤›ms›zl›¤›n›
yitirerek basitçe Kürt
hareketinin uzant›s›na
dönüflmekten tutunuz da
ço¤u durumda onun en
kötü gelenek ve
uygulamalar›n› taklit
etmeye kadar bir dizi
alanda gösterdi. Bunun
y›k›c› ve tasfiyeci etkisi
‹mral› teslimiyetinin
ard›ndan yeni bir biçim
kazand› ve daha belirgin
hale geldi. Zafere
ilerledi¤ini düflündükleri
“Kürdistan devrimi”ni
kendileri için politik güç
ve moral kayna¤› haline
getirenler, ‹mral›
teslimiyetiyle birlikte derin
bir hayal k›r›kl›¤› içine
yuvarland›lar ve tersinden
bir etkiyle devrimcilikte
›srar gücünü yitirdiler.
Baz›lar›nda bugün devrimci
konumdan kopmaya
varabilen belirgin sa¤a
savruluflun gerisinde,
elbette geçmiflten gelen
yap›sal zay›fl›klar
temelinde olmak üzere, bu
y›k›c› etkinin tayin edici
bir rolü var. ‹mral›
teslimiyeti böylelerinin
reformizme kay›fl›n›
belirgin biçimde
kolaylaflt›rd› ve h›zland›rd›.

Özetle; devrimci siyasal
mücadele aç›s›ndan
Türkiye’nin son 25 y›l›n›n
kendine özgü koflullar›n›
de¤erlendirirken, içerdeki
yenilgiye ve dünyada
bunun üstüne gelen
y›k›l›fla, Kürt hareketinden
gelen ve toplam bilançosu
bak›m›ndan olumsuz olan
bu çok yönlü etkiyi de
eklemek gerekir.

Kürt uyan›fl› ve Türkiye’de
 s›n›f mücadelesi

(...)
‘90’l› y›llar› kaplayan bu

sonuçlar dizisi, devrimci
muhalefetin son derece c›l›z
oldu¤u y›llar›n ürünüdür;
Türkiye’de s›n›flar
mücadelesinin çok geri bir
düzeyde seyretti¤i, toplumsal
muhalefetin henüz
devrimcileflemedi¤i koflullarda
ortaya ç›km›flt›r. Kürt
özgürlük mücadelesi etkenini
bir an için bir yana b›rakacak
olursak, toplumsal
muhalefetin kitle hareketleri
biçiminde yeni bir canlanma
dönemine girdi¤i son 9 y›l
içerisinde, sermaye düzenini
s›k›nt›ya sokan ve ona
iktisadi kazan›mlar alan›nda
baz› geçici geri ad›mlar
att›ran tek ciddi ç›k›fl ‘89-90
y›llar›n›n iflçi eylemleridir.
(Bunun yaratt›¤› s›n›rl›
etkileri ise tekelci sermaye
zam, enflasyon ve
tensikatlarla çok geçmeden
telafi etmifltir.) Bunun
ötesindeki say›s›z kitlesel
hareketlilikler, kendi içindeki
önemleri ne olursa olsun,
sermaye düzeni için iktisadi
ya da politik aç›dan önemli
bir s›k›nt›ya dönüflme gücü
gösterememifllerdir.

Sermaye düzeni için son
y›llarda büyük avantaj
oluflturan bu durum, gerçekte
onun afl›r› zay›fl›¤›n›n da bir
kan›t›d›r. ‹flçi s›n›f›n›n ve
emekçi halk kitlelerinin henüz
ciddi bir devrimci muhalefeti
ile karfl›laflmayan bir düzen,

buna ra¤men iktisadi, sosyal
ve siyasal cephede kendi
tarihinin en a¤›r sorunlar›yla
yüzyüze kalabilmifltir. Bu
olgu, devrimci s›n›flar
mücadelesi etkeninin de
kendisini gösterdi¤i bir
durumda, mevcut krizin hangi
boyutlar alabilece¤i
konusunda da bir fikir
vermektedir.

Ama, denecektir, Kürt
sorunu etkeni, Kürt özgürlük
mücadelesinin düzenin tüm
dengelerinde yaratt›¤›
çatlamalar ve üretti¤i sonu
gelmez fatura, tam da
bugünkü durumun gerisindeki
as›l ve belirleyici etken de¤il
midir? Bu iddiada büyük bir
gerçek pay› ile büyük bir
yan›lg› içiçe duruyor.
‹ddian›n apaç›k gerçek pay›
bugüne kadar herkes
taraf›ndan ifade edilegeldi.
Oysa bu iddia ayn› zamanda
Türkiye’nin kapitalist
düzeninin temel gerçeklerini
gizlemekte, bu çerçevede
büyük yan›lg›lara neden
olmaktad›r. Bu yan›lg›lar
bugüne kadar do¤ru dürüst
tart›fl›lmad›.

Kürt özgürlük
mücadelesinin rejimin
ideolojik kimli¤inde, iç
siyasal dengelerinde büyük
sars›nt›lar yaratt›¤›, iç ve d›fl
politikada devleti büyük
ç›kmazlara sürükledi¤i aç›kt›r.
Dahas›, bu mücadeleyi
bo¤mak için yürütülen kirli
savafl›n bugünkü çeteleflmede
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ve siyasal kokuflmada temelli
bir rol oynad›¤› da yeterince
aç›kt›r. Bunlar çok bilinen,
çok tart›fl›lan, döne döne
vurgulanan gerçeklerdir. Fakat
Kürt sorununun siyasal
gündemde tuttu¤u özel yerin
de etkisiyle bu gerçekler
öylesine abart›ld› ki, Kürt
sorunu adeta düzenin bugün
karfl› karfl›ya bulundu¤u her
türlü çözümsüzlü¤ün as›l
kayna¤› olarak alg›lanmaya
baflland›. ‹flin ilginç ve
dikkate de¤er yan›, karfl›-
devrimci düzen
propagandas›n›n da sürekli
olarak bu fikri ifllemesidir.
Düzenin ideologlar›, sözcüleri,
medyadaki popüler
yorumcular iddia ederler ki,
e¤er Kürt sorunu olmasayd›,
ya da bu soruna bir biçimde
bir çözüm bulunabilseydi,
Türkiye’nin ekonomisi çoktan
düze ç›km›fl, politik yaflam›
normale dönmüfltü. Düzen
propagandas›, tüm sorun ve
s›k›nt›lar›n kayna¤›n›n Kürt
sorunu oldu¤u temas›n›
iflleyerek, her fleyi “bölücü
terör belas›”na ba¤layarak, bu
yolla emekçi kitlelerden
kapitalist düzenin yap›sal ve
çözümsüz gerçeklerini
gizlemeye çal›fl›r.

Öncelikle vurgulanmal›d›r
ki, Türkiye kapitalizminin
bugün yaflamakta oldu¤u a¤›r
iktisadi, sosyal ve siyasal
sorunlar hiç de Kürt
sorunundan
kaynaklanmamakta, fakat
yaln›zca bu sorun taraf›ndan
daha da a¤›rlaflt›r›lmaktad›r.
Bunu görebilmek için
Türkiye’nin son 40 y›ll›k
tablosuna toplam› içinde
bakmak yeterlidir. Fakat daha
da büyük önem tafl›yan bir

baflka temel nokta var.
Türkiye kapitalizminin yap›sal
ve çözümsüz sorunlar›n›n
a¤›rlaflmas›nda bu denli
önemli bir rol oynayan ayn›
Kürt sorunu, öte yandan,
bunun besledi¤i toplumsal
muhalefetin dizginlenmesi ve
sapt›r›lmas›nda da önemli bir
rol oynam›flt›r.

Burjuvazi Kürt sorununu
üç önemli yönden
kullanm›flt›r. ‹lkin, tüm düzen
güçleri aras›nda 12 Eylül
darbesinin ard›ndan ordu
zoruyla sa¤lanan genel siyasal
birlik (“milli mutabakat”),
‘80’li y›llar›n sonundan
itibaren, bu kez “bölücü
teröre karfl› mücadele” ad›na
Kürt sorunu üzerinden
sa¤lanm›flt›r. Kürt halk›n›n
özgürlük mücadelesini
bo¤mak için yürütülen kirli
savafl tüm gerici politik
güçleri MGK çizgisinde
birlefltirmifltir. ‹kinci olarak,
yine teröre karfl› mücadele
ad› alt›nda, dizginsiz bir
devlet terörü, her türlü faflist
bask› ve terör uygulamalar›
meflrulaflt›r›lm›fl, gerekli yasal
ve kurumsal yeni dayanaklara
kavuflturulmufltur. Ve son
olarak, ülkenin birli¤i ve
bütünlü¤ünü korumak ad›
alt›nda dizginsiz bir flovenizm
tüm topluma pompalanm›fl, bu
yolla düzenin kitle taban›
korunmaya çal›fl›lm›fl, bunda
baflar›l› da olunmufltur. ‹flçi
s›n›f› da içinde, Türk emekçi
kitlelerinin büyük bir bölümü
bu do¤rultuda flartland›r›lm›fl,
bu yolla emekçilerin
dikkatleri kendi gerçek
sorunlar›ndan uzaklaflt›r›lmaya
çal›fl›lm›flt›r. Dahas›, bunda
baflar›l› olundu¤u ölçüde,
kitlelerin, kendi mevcut

s›k›nt›lar›n›n kayna¤› olarak
Kürt özgürlük mücadelesini
görmeleri ve böylece
flovenizmin tuza¤›na daha
kolay düflmeleri
sa¤lanm›flt›r.

Bu üç faktör birarada
toplumsal muhalefet
dinamiklerini s›n›rlam›fl, s›n›f
ve kitle hareketinin geliflip
serpilmesini zora sokmufltur.
Bunda kuflkusuz devrimci
hareketin belirgin zay›fl›k ve
zaaflar›n›n da temel bir rolü
vard›r. Bu zaten bilinen ve
hep ifade edilen bir gerçektir.
Fakat tersinden, s›n›rl›
güçlerle gösterilen tüm
çabalara ra¤men elle tutulur
bir geliflmeyi baflaramaman›n
gerisinde de, yukar›da
s›ralanan faktörlerin, bunlar›n
toplumsal muhalefeti
s›n›rlayan ve sapt›ran
sonuçlar›n›n belirgin bir rolü
vard›r.

(...)
(Güncel Geliflmeler ve

Devrimci Görevler-1,
Ekim, say›:160, 1 Ocak

1997, baflyaz›)
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MYO: Sorunlar ve
 sorumluluklar

Merkez Yay›n Organ›
olarak Ekim’in partimizin
yay›n yaflam›ndaki çok özel
yeri ve yeri doldurulamaz
ifllevi, yak›n dönemde parti
yay›nlar› üzerine yap›lan
de¤erlendirmede bir kez daha
bütün aç›kl›¤› ile ortaya
konulmufltur. Bu
de¤erlendirmede sorunun
özüne ve esaslar›na iliflkin
tüm ö¤eler yeterince aç›k ve
güçlü bir biçimde ortaya
konulmufl bulundu¤u içindir
ki, biz ayn› konuda gereksiz
bir yineleme yerine ilgili
bölümü bu say›da yeniden
yay›nlamay› daha yararl›
buluyoruz. Bu ayn› zamanda
partinin Ekim’i ifllevine
uygun ve düzenli periyotlarla
ç›karmada yaflad›¤› belirgin
baflar›s›zl›¤a yap›lm›fl bir
vurgu olarak da
anlafl›lmal›d›r. Zira önemi ve
ifllevi bu derece net olarak
ortaya konulmufl bir yay›n
organ›n›n yay›n yaflam›nda
buna ra¤men süregiden

Ne denli baflar›yla yerine getirdi¤inden
ba¤›ms›z olarak Merkez Yay›n Organ›, ifllevi
en net biçimde tan›mlanm›fl yay›nlar›m›z›n
bafl›nda gelmektedir. Bu konu parti kurulufl
kongresinde enine boyuna tart›fl›lm›fl ve kesin
bir sonuca ba¤lanm›flt›r. Buna göre, kamuoyu
ve kitleler önünde partiyi dolays›z olarak
temsil eden MYO, parti önderli¤inin
kürsüsüdür. Partinin temel ve taktik
konulardaki görüflleri, politik sorunlara ve
geliflmelere iliflkin de¤erlendirmeleri ve
aç›klamalar›, bu çerçevede taktik çizgisi,

dönemsel politik ve örgütsel hedef ve
görevleri, öncelikle MYO üzerinden yans›t›l›r
ve bunlar partiyi ba¤layan görüfller olarak
sunulur. MYO partiye, daha genel planda ise
devrimci hareketin ve toplumsal muhalefetin
kadrolar›na temel ve taktik sorunlar üzerine
ilkesel ve politik perspektifler sunan, bu
çerçevede onlara yön vermeye çal›flan ve bu
arada illegal konumunun sa¤lad›¤› özel
avantajla, partinin örgütsel durumuna ve
çal›flma tarz›na iliflkin sorunlar› da ele alan
bir yay›n organ›d›r.

belirgin baflar›s›zl›k art›k,
ilgili de¤erlendirmede öne
ç›kar›ld›¤› gibi, daha çok
nesnel bir yetersizli¤in de¤il,
fakat ayn› zamanda (bizzat
onun da zaman içinde
besledi¤i) belirgin bir
zaafiyetin de ifadesidir.

Parti olarak bu zaafiyetin
gelinen yerde kesin bir
tutumla üstüne giderek
Ekim’i yeniden düzenli
periyoduna oturtmak, belki
bundan da önemlisi, onu
tan›mlanan temel ifllevlerini
asgari ölçüde olsun yerine
getirebilen bir yay›n organ›
düzeyine ulaflt›rmak
sorumlulu¤u ile yüzyüzeyiz.
Bu sorumlulu¤a yay›n
periyodundaki aksamaya ba¤l›
olarak daha önce de birkaç
kez iflaret etmifl ve burada
yeniden yay›nlad›¤›m›z
de¤erlendirmede bunu son bir
kez daha yinelemifltik. Buna
ra¤men gerekeni yapamam›fl
olman›n aç›k bir tutars›zl›k
ifadesi ve hakl› bir

güvensizlik nedeni oldu¤unu
denebilir ki herkesten iyi biz
biliyoruz. Fakat art›k bu
sorunun üstesinden kesin
olarak gelece¤imizi yine de
aç›k bir güvenle burada
vurgulamak istiyoruz. Bunu
yapabilmenin temel
koflullar›na gerçekte fazlas›yla
sahibiz. Bu durumda baflar›
yaln›zca gerekeni yapmak
plan›nda ortaya konulacak
iradi kararl›l›¤a ve bundan
ayr› düflünülemeyecek olan
pratik tutarl›l›¤a ba¤l›d›r.

Bu irade bundan böyle
ortaya konulacak ve
katlan›lmas› art›k mümkün
olmayan pratik tutars›zl›¤a
kesin bir biçimde son
verilecektir. Bu, bu say›dan
itibaren Ekim’in her ay
düzenli olarak devrimci
okurun elinde olaca¤›
anlam›na gelmektedir. Ve
inan›yoruz ki bu, Ekim’in
tan›mlanan yay›n amac›na ve
ifllevine uygun bir çizgide
baflar›lacakt›r.
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Siyasal mücadelenin ve örgütlenmenin
temel ve taktik sorunlar› tüm devrimci
hareketin genelini ilgilendirdi¤i için sorun bu
genel çerçevede ortaya konulsa da, partinin
Merkez Yay›n Organ› elbette öncelikle ve
temelde partiye yön veren, onu temel ve
dönemsel sorunlar konusunda ayd›nlat›p
yönlendiren, hedef ve görevleri somutlayan,
deneyimleri toparlayan, zaaf ve yetersizliklere
zaman›nda ve yerinde çözücü müdahalelerde
bulunan bir yay›n organ› olmal›d›r. Bunu
yapabildi¤i oranda kuflkusuz parti d›fl›ndaki
ciddi devrimci kadrolar taraf›ndan da ilgiyle
izlenecek bir yay›n organ› olabilecektir (ki
geçmiflte uzun y›llar boyunca Ekim bunu
baflarm›flt›r da). Biz bir mezhep olarak de¤il
fakat devrimci s›n›f partisi olman›n bilinci ve
sorumlulu¤u ile hareket etti¤imize ve
sorunlara da bu gözle yaklaflma çabas› içinde
oldu¤umuza göre, sonucun baflka türlü olmas›
da düflünülemez. Siyasal mücadelenin
sorunlar›na, iflçi hareketinin, gençlik
hareketinin ya da örne¤in bölgesel
geliflmelerin flu veya bu yönüne önemli
aç›kl›klar getirmeyi baflarabilen bir yay›n
organ›, geleneksel sol kültürün ördü¤ü tüm
gerici engellere ra¤men samimi devrimcilerin
ilgisini çekecektir.

Özetle böyle bir MYO, partiyi politik
mücadelenin sorunlar› temelinde do¤rudan
e¤itip yönlendirmekle kalmaz, ileri iflçileri ve
devrimcileri de etkiler ve e¤itir. Temel ve
taktik konularda kafalardaki sorulara yan›t
olabildi¤i ölçüde, zamanla d›fl›m›zdaki
devrimci militan› kendine çeker, aranan ve
izlenen bir yay›n organ› haline gelir.

Konuya iliflkin olarak yak›n dönemde
partiye sunulan bir MK metni, MYO’nun
tan›mlamaya çal›flt›¤›m›z ifllevini aç›k ve derli
toplu bir biçimde ifade etti¤i için, orfdan
buraya bir bölüm almak istiyoruz:

“7) Lenin bir vesileyle partide “ideolojik
önderlik” ifllevini yerine getirmesi gereken
merkez yay›n organ›ndan söz ederken, ‘...
teorik gerçekleri, taktik ilkeleri, genel
örgütlenme görevlerini ve herhangi bir an
için tüm partinin genel görevlerini gelifltirip
ortaya ç›karan gazetenin, partinin ideolojik
önderi olabilece¤ini ve olmas› gerekti¤ini’
söylüyor (bkz. Bir Yoldafla Mektup). Bu özlü

ve ayd›nlat›c› tan›mdan, Kurulufl Kongresi’nin
konuya iliflkin tart›flmalar›nda gere¤ince
yararlan›ld› ve yukar›dan özetledi¤imiz görüfl
önemli ölçüde buna dayand›r›ld›.

“Kuflkusuz bizde Lenin’in tan›m› kaba ve
mekanik bir biçimde ele al›nmad›. Lenin’i
sözünü etti¤i ideolojik önderlik ifllevlerinin
bir k›sm› baz› yönleriyle bizim mevcut ya da
ç›kar›lmas› düflünülen öteki merkezi yay›n
organlar›m›z taraf›ndan yerine getiriliyor/
getirilecektir. Ama yine de çizdi¤i özlü
çerçevede bak›m›ndan, Lenin’in tan›m›,
ifllevsel ve amaca uygun bir MYO için
geçerlili¤ini koruyor. Bu tan›mdan ç›kar›lmas›
gereken en temel sonuç, Ekim’in temelde,
yaflanan geliflmeleri teorik ve ilkesel
çerçevesi üzerinden/yönünden ele alarak
de¤erlendiren, böylece partiyi bu konularda
perspektif yönünden ayd›nlatan, bunu
döneme iliflkin olarak partinin önünde
duran somut politik ve örgütsel görevlerin
tan›mlamas› ile birlefltiren bir yay›n organ›
olmas› gerekti¤idir.

“Buna ek olarak, Kurulufl Kongresi’nde
de vurguland›¤› gibi, Ekim, illegal bir yay›n
organ› olarak bugünkü koflullarda, partinin
örgütsel durumuna, çal›flma tarz›na ve iç
yaflam›na iliflkin sorunlar› da ele al›p
yans›tabilmelidir. Fakat bu belli s›n›rlar›
aflmamal›, Ekim hiçbir biçimde partinin dar
anlamda örgütsel yaflam›na iliflkin sorunlar›n
hissedilir biçimde a¤›rl›k kazand›¤› bir yay›n
organ› görünümü ve ifllevi kazanmamal›d›r.
Siyasi geliflmelere de ba¤l› olarak devrimci
s›n›f mücadelesi sorunlar›n›n teorik ve ilkesel
bir çerçeve içinde ele al›n›p irdelenmesi, parti
program› ve stratejisi ›fl›¤›nda
de¤erlendirilmesi ve bundan gerekli politik ve
örgütsel sonuçlar›n ç›kart›lmas›, böylece
partinin ve bir bütün olarak devrimci
kadrolar›n ayd›nlat›lmas›, onlara temel
önemdeki konu ve geliflmeler üzerine sa¤lam
bir perspektif sunulmas›, Ekim’in temel ifllevi
olabilmelidir.

“Ekim’in, siyasi mücadelede partimizin
temel konulardaki ilkesel konumunun ve
taktik tutumunun sözcüsü/kürsüsü olmas›,
parti çal›flmas›n›n politik ve örgütsel
çerçevesini belirlemesi, böylece bir bütün
olarak partiye yön veren bir yay›n organ›
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ifllevi yerine getirebilmesi de ancak böylece
sa¤lanabilir...” (MYO’nun Yeniden Yay›n›
Üzerine, 15 Kas›m 2003)

Sorun burada yeterli aç›kl›k ve kapsamda
ortaya konulmufltur. Fakat halihaz›rda Ekim’i
buna uygun düflen bir ifllev ve kalitede
ç›karamad›¤›m›z da bir gerçektir. Sözü edilen
parti içi metinde üzerinde ayr›nt›l› olarak
duruldu¤u gibi, yak›n geçmiflte Ekim’in
yay›n›nda yaflanan k›sa süreli kesinti de bu
alandaki zay›fl›ktan ayr› de¤ildir. “Amaç
herfleye ra¤men bir yay›n ç›karmak ve bunun
için iletilen her türden yaz› malzemesini
yukardaki amac› bir yana b›rakarak
kullanmak olsayd›, MYO yay›n›n› az çok
düzenli periyodlarla sürdürmeyi yine de
baflar›rd›. Fakat biz bu yolu tutamazd›k; zira
biz, yay›n faaliyetini hiçbir zaman kendi
içinde amaçlaflt›rma hatas›na düflmedik. Ne
denli baflar›l› oldu¤umuzdan ba¤›ms›z olarak,
her zaman yay›n organlar›m›z için belirli bir
ifllev tan›mlad›k ve bu iflleve uygun yay›nlar
ç›karmaya çal›flt›k...”

Kongreyi izleyen dönemde partide
yaflanan ve Ekim’de de bir dönem
zay›flamaya ve aksamaya yol açan sorunlar,
bugün esas› yönünden geride kalm›flt›r. Ama
buna ra¤men hala o istenilen türden bir yay›n
düzeyine ve düzenine oturabilmifl de¤il. Zira
zay›flama döneminin yaratt›¤› baz›
al›flkanl›klar gere¤ince k›r›labilmifl de¤il.
Fakat bunlar kesin olarak giderilecektir, bu
alandaki zaafiyetin üstesinden gelinecektir.
Partimizin bugün bir önderlik kapasitesi varsa
e¤er, Ekim’in de bunu yans›tan bir yay›n
organ› olarak ç›kabilmesi önünde bir engel
yok demektir.

 “... MYO, öteki yay›n organlar›nda
farkl› olarak, partinin temel ilkesel, politik ve
örgütsel perspektiflerinin tafl›y›c›s› olmas›
gereken bir yay›n organ›d›r. Bu ise ancak
MK’n›n yan›s›ra partinin düflünsel yönden en
nitelikli/yetenekli kadrolar› ile yerine
getirilebilir düflünce/yaz› katk›s› demektir.”
Parti bu gerçe¤in bilincindedir. Dolay›s›yla
elindeki en yetenekli kadrolara dayanarak
amac›na ve ifllevine uygun bir Ekim
ç›karabilmek için gerekli tedbirleri ad›m ad›m
almaktad›r. Fakat bu alandaki sorunlar›n h›zla
geride kalmas›, Ekim’in partinin düflünsel

kapasitesi ve önderlik düzeyinin
yans›yabildi¤i bir yay›n kürsüsü haline
gelmesi, MK kadar onu hemen çevreleyen
ileri parti kadrolar›n›n gösterece¤i
sorumlulu¤a da s›k› s›k›ya ba¤l›d›r. Ekim
herhangi bir yaz›n›n öylesine kaleme al›n›p
gönderildi¤i bir yay›n organ› de¤ildir, flu ana
kadar söylenenler bu noktada yeterli aç›kl›¤›
yaratm›fl olmal›d›r. Tersine, dikkatle seçilmifl
ve özel bir emekle ifllenmifl, sorunun tali
yönleri ya da gereksiz ayr›nt›lar içinde dönüp
duran de¤il fakat ele ald›¤› sorunu en temel
noktalar üzerinden ayd›nlatan, böylece parti
ve devrimci kadrolar için gerçekten e¤itici ve
yolgösterici olabilen yaz› katk›lar› olmal›d›r
bunlar.

Bu yaz›larda ifllenecek görüfllerin partinin
ortak düflünce çizgisine uygunlu¤u da bir
baflka temel önemde gerekliliktir. Zira MYO
bir tart›flma kürsüsü ya da flu veya bu
yoldafl›n kendine özgü kiflisel görüfllerini
yans›tabildi¤i bir yay›n organ› de¤il, fakat
kollektif parti önderli¤inin kürsüsüdür.
Önemli ve gerekli olan; bu kürsüden parti
ad›na, partiyi ba¤layacak biçimde
konuflabilmek, partiye, öncü iflçilere ve
devrimcilere, daha genel planda dosta
düflmana, parti ad›na seslenebilmek, sadece
içerikte de¤il kullan›lan dil ve üslupta bile
buna özen gösterebilmektir. fiu veya bu konu
elbette yarat›c› ve özgün bir tarzda
ifllenebilir, bu o katk›y› güçlü ve anlaml› hale
de getirir; ama konuyu parti program› ve
çizgisinin genel çerçevesi içinde ele almak
temel kofluluyla. Bu Ekim’de olanakl›
oldu¤unca en az miktarda imzal› yaz›ya yer
vermek gerekti¤i anlam›na da gelmektedir.
‹mzal› yaz›, ya yaz›n›n içerdi¤i görüfller
partiyi ba¤layacak nitelikte olmad›¤›* ya da
konu partiyi temsil edebilecek kadar güçlü
ifllenmedi¤i durumlarda baflvurulacak bir yol
olmal›d›r. (Böyle yaz›lara yer vermemek de
bir yoldur kuflkusuz, ama bazen sözü edilen
kusurlar›na ra¤men bu yaz›lar›n belli bir
anlam› ve ifllevi de olabilmektedir.)

Ekim’in daha çok MK ve partinin
düflünsel bak›mdan en yetenekli kadrolar›
üzerinden tan›mlanmas› onun içeri¤i
yönünden partinin yönetici elitine ait bir
yay›n organ› oldu¤u anlam›n gelmiyor
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kuflkusuz. Bu konuya 15 Kas›m ‘03 tarihli
MK metninde de de¤inilmekte ve sorun flöyle
konulmaktad›r: “Yukar›daki çerçeve, Ekim’in,
çok büyük ölçüde, baflta MK olmak üzere
partinin en ileri, en birikimli ve deneyimli
kadrolar›n›n katk›s›yla ç›kabilecek olan bir
yay›n organ› oldu¤unu gösteriyor. Bunun
böyle olmas› normaldir de. Bununla birlikte,
hemen tüm yoldafllar, konusunu do¤ru
seçmek, amac›n› ve çerçevesini do¤ru
saptamak kayd›yla, Ekim’de ifllevli bir
biçimde de¤erlendirilebilecek katk›lar
sunabilirler, sunmal›d›rlar da. Örne¤in çal›flma
ve mücadele deneyimleri, bu tür katk›lar için
verimli ve ifllevsel alan olarak öncelikle akla
gelmektedir.” Ekim’in halihaz›rdaki yay›n
faaliyeti örne¤i bu konuda zaten belli bir
fikir verdi¤i için bunu burada bu s›n›rlarda
hat›rlatmakla yetiniyor, tüm parti üyelerini
amaca uygun çerçevede MYO’ya katk›
yapmaya ça¤›r›yoruz.

Tan›mlanan türden bir yay›n ifllevine
oturacak bir MYO için bir baflka temel
önemde sorun, onun etkin ve amaca uygun
da¤›t›m›d›r. ‹fllevine getirilmifl tan›m, onun
hedef okur kitlesini de bir bak›ma ortaya
koymaktad›r. S›radan iflçiye ve emekçiye
Ekim’le ulaflmaya kalkman›n bir anlam›
yoktur, parti onlara baflta bildiriler olmak
üzere kendi sesini yans›tan farkl› araçlarla
ulaflmaya çal›flacakt›r. Burada tan›mlanan
türden bir Ekim’in hedef kitlesi ise, kitlelerin
siyasal bak›mdan ileri, öncü devrimci
unsurlar› ile devrimci ve reformist
kanatlar›yla sol hareketin kadro ve
militanlar›d›r. Ekim bunlara ulaflt›r›labilirse,
bunlar taraf›ndan belli bir ilgiyle izlenebilen
bir yay›n organ› olmay› baflarabilirse amac›na
da fazlas›yla ulaflm›fl olur.

Dolay›s›yla onun da¤›t›m alan›n› ve a¤›n›
da buna göre örgütlemek gerekir. Bu
çerçevede Ekim’in ulaflmad›¤› tek bir kitle
örgütü, dernek, sendika ve demokratik kurum
kalmamal›d›r. Üstelik yaln›zca partinin
çal›flt›¤› kentlerde de¤il tüm Türkiye’de.
Bunun kolay olmad›¤› aç›kt›r, fakat bunu
olanakl› k›lacak yol ve yöntemler bulmak ve
gelifltirmek partinin, bununla görevlendirilmifl
ilgili parti birimlerinin/kadrolar›n›n görevidir.

Bu konuda tüm parti güçleri etkin ve
yarat›c› bir inisiyatif gösterebilmelidirler.
Konuya iliflkin MK metninde de vurguland›¤›
gibi; “Ekim’i salt yeralt› örgütü ve kadrolar›
eliyle da¤›t›labilecek bir yay›n organ› olarak
görmek saplant›s› bir yana b›rak›lmal›d›r.
Elbetteki o yeralt›nda haz›rlanacak, temel
da¤›t›m› bu kanallar üzerinden yap›lacakt›r.
Fakat daha genifl kesimlere ulaflt›rabilmek
için her çal›flma birimimizin/alan›m›z›n
dikkatli ve yarat›c› yollara baflvurarak
üstlenebilece¤i görevler vard›r. Bunun
gerekleri yerine getirilmedi¤i taktirde, örne¤in
partinin yeralt› örgütlenmesinin olmad›¤› bir
çal›flma alan›nda Ekim’in da¤›t›lmas› ya
olanakl› olamayacak, ya da posta vb.
yöntemlerle yaln›zca rastlant›lara kalacakt›r.
Bu çerçevede flunu da ekleyelim; bir yeralt›
yay›n› ne denli yayg›n da¤›t›labilirse o denli
meflrulafl›r ve onun da¤›t›lmas› de¤ilse bile
bulundurulmas›/okunmas› polisiye takibat
konusu olmaktan o denli kolay ç›kar.”

(Partinin Yay›n Cephesindeki
Sorunlar› ve Görevleri,

Ekim, say›: 237, Haziran 2004, baflyaz›)

* Bu ifade, yeterince aç›k olmad›¤›, daha
do¤rusu anlatmak iste¤ini bu soyut flekliyle
eksik anlatt›¤› için, metnin yay›nland›¤›
dönemde partiden baz› elefltiriler ald› ve bu
arada imzal› yaz›lar›n her durumda kusurlu
oldu¤u inanc›na yolaçt› (izleyen ikinci ifade
ile parantez içi aç›klama bu izlenimi
kolaylaflt›rd› ve pekifltirdi).

Bu vesileyle bunun yanl›fl bir anlama
oldu¤unun önemle alt›n› çizmek istiyoruz.

Bir yaz›n›n içerdi¤i görüfllerin “partiyi
ba¤layacak nitelikte olmamas›” kendi bafl›na
o yaz›n›n zay›f ya da kusurlu oldu¤unu
göstermez. fiu veya bu konuda bir yoldafl
pekala son derece dikkate de¤er görüfller,
de¤erlendirmeler ya da elefltiriler ortaya
koyan bir yaz› kaleme alabilir, fakat buna
ra¤men konunun niteli¤i ve kapsam›
yönünden sözkonusu yaz›y› partiyi ba¤layan
bir metin olarak yay›nlamak do¤ru
olmayabilir. Sorun daha do¤ru bir biçimde
böyle anlafl›lmal›d›r.
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Ortado¤u’da geliflmeler ve sermaye
düzeninin büyüyen açmazlar›

Türkiye üzerine her durum de¤erlendirmesi
Ortado¤u boyutunu da bir biçimde içermek
durumundad›r. Bunsuz Türkiye’de olaylar›n
seyri üzerine sa¤l›kl› ve bütünsel bir
de¤erlendirme yapma olana¤› yoktur. Sorunun
anlam› ve önemi iç politikayla organik bir
bütünlük oluflturan ola¤an bir d›fl politika
boyutundan daha öteyedir. Türkiye 60 y›ldan
beridir kesintisiz bir biçimde emperyalizmin en
önemli Ortado¤u üssü konumundad›r ve
sorunun büyük önemi bu konumla s›k› s›k›ya
ba¤lant›l›d›r. Amerikan emperyalizminin
Ortado¤u politikas›, bu politikan›n somut
ihtiyaçlar› ya da yaratt›¤› sorunlar, d›fl
politikas›ndan öteye dolays›z olarak
Türkiye’nin iç politikas›na da yans›makta, hatta
birçok durumda onu belirleyebilmektedir de.

Aradan geçen 25 y›la ra¤men kurumsal
yap›s› ve çok yönlü politik-pratik etkileri
bugünün Türkiyesi’inde hala belirgin biçimde
süren Amerikanc› faflist 12 Eylül darbesi
bunun aç›klay›c› bir örne¤idir. Bu faflist
askeri darbe toplumsal muhalefeti
dizginlemek ve ileri kesimini oluflturan
devrimci hareketi ezmek için
gerçeklefltirilmiflti kuflkusuz. Fakat bu onun
basitçe ve yaln›zca bir iç politika ihtiyac›n›n
ürünü oldu¤u anlam›na gelmiyordu. O
günlerde Türkiye’nin iç siyasal yaflam›n›n
yeniden kontrol alt›na al›nmas›, burjuva s›n›f
düzenini tehdit eden “iç tehlike”yi bertaraf
etmek kadar Amerikan emperyalizminin
Ortado¤u’daki yeni ihtiyaçlar› bak›m›ndan da
temel önemde bir gereklilikti. ‹ran fiah›
flahs›nda Ortado¤u’daki en önemli
dayanaklar›ndan birini yitiren ve
Afganistan’daki Sovyet yanl›s› geliflmelerden
ciddi biçimde kayg›lanan Amerikan
emperyalizmi, do¤an bofllu¤u ve oluflan yeni
tehditleri/tehlikeleri Türkiye üzerinden yeni
düzenlemelerle dengelemek istemifl, bunun
için de Türkiye’nin cephe gerisinde iflini
sa¤lama ba¤lamak istemiflti. Faflist 12 Eylül
darbesinin bizzat CIA taraf›ndan
tezgahlanmas›, gerçekleflti¤inde dönemin

Amerikan baflkan›na an›nda müjdeli haber
olarak iletilmesi, ayn› gün Brüksel’deki
NATO Karargah›nda adeta bayram havas›
yaflanmas› bundan, faflist darbeyle birlikte
emperyalizmin bölgesel ihtiyaçlar›
do¤rultusunda yap›lacak yeni düzenlemeler ve
at›lacak yeni ad›mlar için yolun aç›lm›fl
olmas›ndan dolay› idi ayn› zamanda.

‘90’l› ilk y›llardan itibaren ABD taraf›ndan
Türkiye için gündemlefltirilen “›l›ml› islam
modeli ülke” projesi, buna bir baflka örnek
olarak verilebilir. Bu, iç siyasal yaflamdan
çok Amerikan emperyalizminin bölgesel
politikalar›na daha iyi uyum ve kat›l›m
sa¤layan bir ülke ihtiyac›n›n ürünü olmufltur.
Fakat tam da bu ihtiyaç çerçevesinde
Türkiye’nin iç siyasal yaflam›na “›l›ml›
islam”› güçlendiren ve çok yönlü desteklerle
öne ç›karan bir müdahaleyi gerektirmifltir.
Amerikan emperyalizminin dolays›z olarak
taraf oldu¤u Refah Partisi operasyonundan
ç›kan bugünkü AKP iktidar›, bu projenin
dolays›z bir ilk ürünü olmufltur. Bu sayededir
ki, bugün ABD emperyalizminin Ortado¤u
politikas›na en iyi uyumu sa¤layan, siyonist
‹srail ile en iyi iliflkileri kuran, ‹srail’in tüm
‹slam ülkelerinde kabul görmesi için gönüllü
misyonerlik yapan (Pakistan’la gelifltirilen
iliflkilere arac›l›k örne¤i) ve tüm bunlar›n
karfl›l›¤› olarak ABD’deki en etkin siyonist
lobilerden üstün liyakat madalyalar› alan bir
“islamc›” hükümetle yüzyüzeyiz. “Il›ml›
islam” iflte bu türden d›fl ihtiyaçlar içindi,
fakat Türkiye’nin iç yaflam›na bir a¤›rl›k
olarak oturmufl, oturtulmufl bulunmaktad›r.

Bugün ABD Ortado¤u’da büyük bir yeni
maceraya giriflti¤ine göre, elbette bunun da
Türkiye’in iç ve d›fl politikas› üzerinde ciddi
sonuçlar› olacakt›r ve nitekim olmaktad›r da.
Geliflmelerin sadece Kürt sorunu boyutu bile
bunu bugünden kan›tlamaya yeter. Oysa sorun
bunun ötesindedir, çok daha kapsaml› ve çok
boyutludur. Yine de bizi burada flimdilik
bunlardan ikisi, Kürt sorunuyla ba¤lant›l›
geliflmeler ile komflu devletlerle iliflkiler boyutu
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ilgilendirmektedir. Daha yak›ndan bak›ld›¤›nda
bu ikisi aras›nda çok dolays›z bir iliflki oldu¤u
da görülecektir. Zira Kürt sorunuyla ba¤lant›l›
geliflmeler bugün Amerikan emperyalizminin
elinde Türkiye’deki iflbirlikçi rejimi terbiye
etmenin ve bu arada Türkiye’nin komflular›yla
iliflkilerini kendi bugünkü politikas›na s›k›
s›k›ya ba¤laman›n arac›na dönüflmüfl
bulunmaktad›r.

Irak bata¤›ndan ç›k›fl arayan ABD

“Büyük Ortado¤u”ya yönelik olarak büyük
bir gürültüyle ilan etti¤i tarihi sald›r›s›na
Afganistan ve Irak üzerinden bafllayan
Amerikan emperyalizmi halen Irak’ta, sald›r›
dizisinin daha bu ikinci aya¤›nda, büyük bir
bata¤a saplanm›fl bulunmaktad›r. Kuflkusuz
henüz yenilmifl de¤ildir; fakat hedefleri
yönünden daha flimdiden baflar›s›zl›¤a
u¤rad›¤› da kesindir. Baflta Ecevit olmak
üzere iflbirlikçi Türk burjuvazisinin baz›
deneyimli politikac›lar›, ABD’nin Irak’› üçe
bölmek ve ba¤›ms›z bir Kürdistan devleti
yaratmak istedi¤ini, olaylar›n bu yönde
seyretti¤ini söyleyip durmaktad›rlar. Olaylar›n
Irak’›n bölünmesi do¤rultusunda seyretti¤i
aç›k olmakla birlikte, bu ABD’nin
bafllang›çtaki hedefi de¤il fakat u¤rad›¤›
baflar›s›zl›¤›n yaratt›¤› ehven-i fler bir
sonuçtur. Üçe bölünmüfl bir Irak’ta ABD’nin
elde tutabilece¤i tek parça ancak Irak
Kürdistan› olabilir; bu ise, bafllang›çtaki
hedefleri aç›s›ndan düflünüldü¤ünde, ABD
için gerçekte yenilgi demektir.

Öte yandan üçe bölünme ve Kürdistan
parças›na çekilme, Irak’› ABD için bir batak
olmaktan buna ra¤men ç›karamayacakt›r. Bu
yaln›zca çat›flman›n, güçlerin yeni bir
mevzilenmesi temelinde ve yeni biçimler
içinde sürmesi anlam›na gelecektir. Gerici
Arap burjuvazisi Güney Kürdistan üzerindeki
tarihsel hak iddias›ndan öyle kolay
vazgeçemeyece¤i gibi, s›n›r sorunlar›ndan
temel önemde bir konu olarak Kerkük
sorununa kadar herfley daha bafltan (üstelik
komflu ülkeleri de içerecek biçimde) yeni bir
anlaflmazl›klar, çat›flmalar ve savafllar
dizisinin nedeni olacakt›r. Ve ABD böyle bir
çok yönlü çat›flmalar dizisi ortam›nda kendini
bugünkü direnifl güçlerinden öte güçlerle
karfl› karfl›ya bulacakt›r. Kendi de bunun çok

iyi biçimde bilincinde olan Amerikan
emperyalizminin bu çerçevede iflbirlikçi
Türkiye burjuvazisinden önemli beklentileri
vard›r ve bunlar Türkiye’nin d›fl politikas›
kadar iç politikas›n› da yak›ndan ve derinden
etkileyecek niteliktedir.

Bunu ele almadan önce ve ikisi aras›nda bir
bütünlük oluflturmak üzere ikinci konuya
geçiyoruz.

Irak’a sald›r›y› somut durumun
gerektirebilece¤i uygun biçimler içinde ‹ran ve
Suriye üzerinden de sürdürmek hesab›nda olan
ABD, ummad›¤› çap ve fliddetteki direniflin
güçlü darbeleri alt›nda h›z kesmek ve bu
ülkelere yönelik operasyon planlar›n› fiilen
ertelemek durumunda kalm›flt›. fiimdi ise onu
tam da bu ayn› nedenle yeni bir tutum içinde
görüyoruz. Irak’ta bata¤a saplanan ve bafllang›ç
hedefleri yönünden baflar›s›zl›¤a u¤rayan ABD,
bunun yaratt›¤› politik ve moral güç kayb›n› bu
kez öteki ülkelere yönelik operasyonlar
sayesinde elde edece¤i üstünlüklerle
dengelemek istemektedir. Yani Irak’›n bata¤a
dönüflmesi ve sürecin belirsizli¤e bürünmesi,
ABD’yi öteki hedefler üzerinden hamle
yapmaya zorlamaktad›r. O böylece Irak’taki
konumunu da bir parça rahatlataca¤›n› ve
süreci kontrol alt›na alacak do¤rultuda
güçlendirece¤ini ummaktad›r.

Suriye’nin çekilmesi ve Amerikan
iflbirlikçisi bir yönetimin bafla getirilmesiyle
sonuçlanan Lübnan operasyonu bu
kapsamdayd›, fakat kendi bafl›na anlaml›
olmaktan uzakt›. As›l hedef ‹ran oldu¤u halde
Irak’taki belirgin baflar›s›zl›¤›n›n ard›ndan
flimdilik buna cesaret edecek gücü kendinde
bulamayan ABD, halen arzulad›¤› sonuçlara
zay›f ve çürümüfl bir kast›n yönetti¤i Suriye
üzerinden ulaflmak istemektedir. Son
dönemlerde bu ülke üzerinde yo¤unlaflt›r›lan
çok yönlü uluslararas› bas›nç, “Suriye
operasyonu”nun bugünkü biçimidir. Bununla
mevcut rejimin Amerikan çizgisine çekilmesi
(birçok belirti esas tercihin bu oldu¤unu
gösteriyor), ya da ortaya ç›kacak yeni duruma
ba¤l› olarak Amerikanc› bir rejimle
de¤ifltirilmesi hedeflenmektedir.

Ne var ki zay›f Suriye rejimi üzerinden bu
operasyon sonuç verse bile, direnme gücü ve
iradesi nispeten yüksek ‹ran dokunulmaz
olarak kald›¤› sürece ABD umdu¤u politik ve
moral gücü yine de kazanamayacakt›r. Bir
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nükleer cephanelik olan ‹srail karfl›s›nda
nükleer bir güç olarak varolmak konusunda
kesin kararl›l›k içinde görünen ‹ran’›n gitgide
güçlenen meydan okumalar› bunu özellikle
zora sokmaktad›r. ‹ran’›n meydan okuyan
tavr› siyonist ‹srail’in ayn› nedene dayal›
tersinden bas›nc›yla da birleflti¤i ölçüde,
Amerikan emperyalizmi sonuçta bir biçimde
‹ran’la karfl› karfl›ya gelecek gibi
görünmektedir. Bu ise, ABD emperyalizmi
için bir bölge üssü konumundaki Türkiye’nin
d›fl politikas› kadar toplam siyasal yaflam›n›
yak›ndan etkileyecek bir baflka temel önemde
sorun kayna¤›d›r.

Kürt sorunu üzerinden kuflatma
ya da Güney Kürdistan açmaz›

Güney Kürdistan üzerinden ba¤›ms›z bir
Kürt devleti, Türk burjuvazisinin en büyük
tarihi korkular›ndan biriydi ve bu, bugün
fiilen art›k gerçe¤e dönüflmüfl bulunmaktad›r.
Barzani’nin yak›n günlerde ABD’nin
do¤rudan himayesi alt›nda Washington’dan
bafllay›p Londra ve Berlin’dan sonra
Vatikan’la süren büyük “baflkan”l›k turu, bu
fiili duruma uluslararas› bir diplomatik
meflruiyet sa¤lama ve Güney Kürdistan’›
yar›nki resmi devlet statüsüne bugünden
haz›rlama operasyonudur. Politik ve
diplomatik bak›mdan büyük bir anlam ve
önem tafl›yan bu gezi, ABD’nin öteki büyük
emperyalist güçleri de buna ikna etmifl
bulundu¤unu göstermektedir. Türk burjuva
gericili¤inin büyük korku ve kayg›lar içinde
izledi¤i bu geliflme karfl›s›nda yapabilece¤i
hemen hiçbir fley yoktur. Nitekim bizzat
Genelkurmay Baflkan› bu alandaki geliflmeleri
bir “realite” olarak tan›mlam›flt›r ve bu,
boyun e¤mekten baflka yapabilece¤imiz bir
fley yok demekle ayn› anlama gelmektedir.
Bir süredir ifllerin ve iliflkilerin bu “realite”ye
göre ayarlanmas› da bunu göstermektedir.

Fakat oluflan “realite”ye boyun e¤mek
sorunlar›n bitti¤i de¤il, tam tersine bafllad›¤›
noktad›r. Bugün Güney’de devletleflme
düzeyine ulaflm›fl bir sorunun Kuzey’de hala
varl›¤› bile resmen kabul edilmemektedir.
Do¤al olarak bu da Türkiye’nin kendi içinde
Kürt sorunu eksenli gerilimi gitgide artan
ölçülerde fliddetlendirmektedir. Geçen
Newroz’dan beri t›rmanan olaylar bunun

somut bir yans›mas›ndan baflka bir fley
de¤ildir. Newroz gösterileri y›llar› bulan
‹mral› operasyonuna ra¤men Kürt halk›n›n
k›r›lamayan ulusal özgürlük ve eflitlik
arzular›n›n yeniden tescili olmufl, bu ifli
önemli ölçüde halletti¤ini sanan burjuva
gericili¤ini flaflk›nl›k içinde b›rakm›flt›. Güney
Kürdisan’daki geliflmelerin yaratt›¤› büyük
tedirginliklerle üstüste bindi¤i ölçüde de,
Kürt sorununa iliflkin korku ve kayg›lar›n›
fliddetlendirmiflti. O zamandan beri devlet
büyüyen bu korku ve kayg›lar›n sersemletici
etkisi alt›nda so¤ukkanl› düflünme yetene¤ini
adeta tümden yitirmifl görünüyor. O Kürt
sorunundaki inkarc› tutumunu gitgide
kat›laflt›rmakla kalm›yor (son olarak bu “Milli
Güvenlik Siyaset Belgesi”nin yeni biçiminde
yeniden ifadesini bulmufltur), yan›s›ra Kürt
halk›na yönelik sindirici sald›r› ve
provokasyonlarla gerçekte sorunu daha da
azd›ran bir kör politika izliyor. Gerçekte bu
bir politika bile de¤il, flaflk›nl›k ve
çözümsüzlük içinde olaylar›n ard›ndan
sürüklenme durumudur. Fakat sonuçlar›
kendini, kirli özel savafl›n yeniden
t›rmand›r›lmas›, Türk halk kitlelerinin
sald›rgan bir kör flovenizm içinde
sersemletilmesi, bask› ve terör yasalar›n›n
tahkim edilmesi, k›saca Türkiye’nin iç siyasal
yaflam›n›n a¤›r bir gericilik atmosferi içinde
hepten zehirlenmesi olarak gösteriyor.

ABD-‹srail destekli Güney Kürdistan
gerçe¤inin Türkiye’deki Kürt sorununu
a¤›rlaflt›ran etkisi sorunun bir yan›d›r. Öteki
yan› bu ayn› ikilinin Güney’deki Kürt
devletinin tan›nmas›n›, dahas› kendileriyle
ayn› çizgide müttefik olarak himaye
edilmesini Türk burjuvazisine ve devletine
dayatacak olmalar›d›r. Bunun birçok belirtisi
bugünden vard›r. Amerikan emperyalizminin
düzen medyas›ndaki uzant›lar› uzun zamand›r
Amerikal› efendilerin telkinleri do¤rultusunda
bunu bütün aç›kl›¤› iflleyip durmaktad›rlar.
‹flbirlikçi büyük burjuvazinin TÜS‹AD’da
temsil edilen en güçlü ve ABD’ye en yak›n
kesimleri, kendileri yönünden gerçekçi bir
tutumla buna dünden raz›d›rlar. Onlar bunu
bir yandan art›k direnilmesi olanaks›z bir
“realite” saymakta ve öte yandan, iktisadi-
mali olanaklar›na güvenerek, Güney
Kürdistan› kendileri için yeni bir sömürü
alan› ve pazar olarak görmektedirler.
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Kabullenmenin ve hamili¤e soyunman›n,
Güney Kürdistan’› fiilen Türkiye’nin iktisadi
uzant›s› ve siyasal nüfuz alan› haline
getirece¤ine inanmaktad›rlar. ABD taraf›ndan
sistemli bir biçimde ifltahlar› bu yönde ayr›ca
kabart›lmaktad›r. Henüz aç›kça dile getirme
gücü ve iradesi gösteremese de gerçekte AKP
hükümeti de bu konuda Amerikanc› politikaya
destek vermeye haz›rd›r ve içerde kendisine
difl bileyenlere karfl› varl›¤›n› ABD deste¤ine
endekslemifl bulundu¤u için, buna bir bak›ma
mecburdur da. Ad› çok do¤rudan konulmasa
da Güney’deki Kürt yönetimiyle ad›m ad›m
gelifltirilen aç›k-gizli iliflkiler bunun çoktan
icraata döküldü¤ünü de göstermektedir.

Burjuvazinin ve ordunun bir kesimi ile
CHP ve MHP gibi düzen partileri elbette
halihaz›rda buna karfl›d›rlar. Fakat bu
karfl›tl›k uygulanabilirli¤i olan bir politikadan
çok tarihsel Kürt sorunu korkusundan, bunun
bir uzant›s› olarak geleneksel inkarc› Kürt
politikas›n›n körlemesine bir devam›ndan
ibarettir. Bu bir politika de¤il fakat çözüm
bulamad›klar›, bulma olanaklar›ndan da
yoksun bulunduklar› büyük bir açmazd›r.
Yaflad›klar› açmaz›n öteki bir yan› da, ABD,
‹srail ve giderek bütün bir bat›
emperyalizminin destek ve omuz verdi¤i bir
geliflmeye, bu ayn› güçlerin bölgedeki en
sad›k uzant›lar› olarak karfl› durmalar›
oluflturmaktad›r. Bunu karfl› durmaktan çok,
durmak istemek olarak tan›mlamak daha
do¤rudur; zira olaylar bu karfl› durufl
politikas›n›n tutmayaca¤›n› günden güne daha
aç›k olarak göstermektedir.

E¤er Türkiye’de bir Kürt sorunu
bulunmasayd›, dahas› Kürt sorununun as›l
belirleyici gövdesi Türkiye’de olmasayd›, bu
durumda kuflkusuz sorun kalmaz, sözkonusu
açmaz oluflmaz, Güney Kürdistan üzerinden
yaflanan geliflmelerin bunalt›c› etkisi Türk
burjuva gericili¤ini bu denli u¤raflt›r›p
yormazd›. Tersine, ony›llardan beridir siyonist
‹srail ile yak›n iliflkileri Amerikanc› konumun
bir gere¤i olarak benimseyip uygulayan tüm
kesimleriyle bu ayn› burjuva gericili¤i, yine
ayn› konumun bir gere¤i olarak bu kez,
Amerikan emperyalizminin Güney Kürdistan
üzerinden yaratt›¤› bu yeni mevziye de tüm
gücüyle omuz verirdi. Nitekim böyle “yan
sonuçlar›” olmad›¤› için Yugoslavya’n›n
parçalanmas›na gönül rahatl›¤› içinde omuz

verilmifl, bunun için yürütülen emperyalist
savafl içinde Türk sermaye devleti dolays›z
olarak yer alm›fl, bu bölünmenin ürün yeni
devletlerle çok yak›n iliflkiler kurulmufltur.
Gelgelelim sorunun temelden farkl›l›¤› ve
dolay›s›yla kritik özü de burada anlam›n›
bulmaktad›r. Irak’›n bir Kürt devleti
do¤uracak biçimde bölünmesi demek,
Türkiye’deki Kürt sorununa acilinden çözüm
ihtiyac› demektir. Bunu soruna taraf hemen
herkes çok iyi bilmektedir.

Soruna a¤›rlaflt›ran ve içinden ç›k›lmas› zor
bir ikileme dönüfltüren ek etkeni zaten dile
getirmifl bulunuyoruz. Kendi içindeki Kürt
sorununu bo¤makla meflgul olan ve bunu bir
kez daha gerçek anayasas› üzerinden kat›
inkarc› bir “milli politika” olarak yinelemifl
bulunan Amerikanc› bir rejim, emperyalist
efendilerinin bölgedeki yeni mevzisi olarak
Kürt devletini tan›mak ve dahas› himaye etmek
sorunuyla yüzyüzedir bugün. Bu, bafllar›na
gelebilecek felaketlerin en büyüklerinden biri
say›l›rd› ve bugün somut olarak gelmifl
bulunmaktad›r. Halihaz›rda, ABD’nin gitgide
anlam›n› yitiren resmi söyleminden güç alarak,
“Irak’›n toprak bütünlü¤ünün korunmas›”na
iliflkin istek ve hassasiyetlerini yineleyip
durmakla yetiniyorlar; daha fazlas›n› yapacak,
daha ötesine geçecek güçten ise tümüyle
yoksunlar. Bafllar›na geçirilen çuvalla
Amerikal› emperyalist efendiler bunu onlara
yeterli aç›kl›kta göstermifl de bulunmaktad›r.
Onlar ise buna ra¤men yeniden Amerikanc›
çizgiye tam uyuma geçerek, bu terbiye
operasyonundan gerekli sonuçlar› ç›kard›klar›n›
gösterdiklerine göre gerçekte yapabilecekleri
fazla bir fley yok. Ordunun bafl›ndaki adam,
Barzani’nin Beyaz Saray’da gösteriflli törenler
eflli¤inde “baflkan” olarak a¤›rlanmas›n› bir
“realite” sayarken, elinde olmayarak bu ayn›
gerçe¤i en dolays›z biçimde ve en üst
seviyeden do¤rulam›fl olmaktad›r.

Ama yineliyoruz; Güney’deki fiili devleti
realite olarak kabullenmek yetmiyor,
emperyalist efendileri bu realitenin resmi
düzeyde benimsenmesini ve yak›n iliflkiler
içinde himaye edilmesini de istiyorlar. Buradan
gelen dayatmalardan bir kaç›fl olana¤›
olabilece¤ini sanm›yoruz; bu ancak ABD-‹srail
ikilisini karfl›ya almakla olanakl› olabilir ki,
olacak fley de¤ildir. Bu olanaks›zl›¤› bize
olaylar›n seyri de yeterli aç›kl›kta
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göstermektedir.

‹ran ve Suriye konusunda Amerikanc›
çizginin açmaz› derinlefltirecek sonuçlar›

Fakat emperyalist efendilerin sorunu
sadece kendi Kürt politikalar›n› Güney
Kürdistan üzerinden Ankara’daki iflbirlikçilere
dayatmaktan ibaret de¤ildir. fiu s›ralar bundan
da önemli ve acil olan, bir bütün olarak
bölge politikas›n›n, acil olarak da ‹ran ve
Suriye politikas›n›n ABD çizgisiyle tam
uyuma getirilmesidir. Türkiye’nin
komflular›yla olan iliflkilerinin ABD
emperyalizminin bölge politikalar›yla daha
s›k› biçimde uyumlulaflt›r›lmas›, gelinen yerde
Türk burjuvazisi için tercihten öteye art›k bir
zorunluluk olmufltur. Bu zorunlulu¤un hassas
dengelere dayal› ekonomik ve mali
nedenlerden öteye, bizzat bölgedeki
geliflmeler ve bunun Kürt sorunu üzerinden
yaratt›¤› sonuçlarla s›k› s›k›ya bir iliflkisi var.
ABD’nin Irak politikas›n›n bir parça olsun
uza¤›na düflmenin bile kendisine nelere
malolaca¤›n› görmüfl bulunan ve bundan
dersini alm›fl görünen bir egemen s›n›f ve
devlet iktidar› ile karfl› karfl›ya oldu¤umuzu
söylersek, kendini uyuma mecbur hissetmenin
ne anlama geldi¤ini de en kestirme yoldan
anlatm›fl oluruz herhalde.

Özellikle Kürt sorunu üzerinden bu komflu
devletlerle her zaman gerici iflbirli¤ine
giriflmifl ve Güney Kürdistan’daki geliflmeleri
bir ara bu gerici ittifak› yeniden
güçlendirerek karfl›lamak istemifl Türk
burjuvazisi, Amerikal› efendileri taraf›ndan
halen bu çizgideki giriflimlerden al›konulmufl
bulunuyor. ‹ncirlik Üssü’ne iliflkin tüm
dayatmalar›n kabul edilmesi, ‹srail’le
iliflkilerde tam da Güney Kürdistan’daki
geliflmeler nedeniyle oluflan ar›zalar›n h›zla
onar›lmas›, ABD-‹srail-Türkiye mihverinin
yeniden güçlendirilmesi, bütün bunlar bunu
anlat›yor. Daha da ötesi, ABD’nin halihaz›rda
Suriye ve ‹ran’a yönelik olarak sürdürmekte
oldu¤u uluslararas› kuflatmaya tam destek
verecek bir noktaya gelinmifltir. Siyaset
Belgesi’ndeki son düzenlemeler bunu aç›kça
içermektedir. Bizzat Genelkurmay baflkan›n›n
a¤z›ndan ‹ran’›n “nükleer tehdit” ilan
edilmesi ve bunun üst düzey yetkililer
taraf›ndan yeri geldikçe tekrarlanmas› bu

anlama gelmektedir. Bu, ‹ran’a yönelik en
temel Amerikan argüman›n›n devlet politikas›
olarak benimsenmesi demektir ve muhtemelen
de yeni düzenlemeler sonras›nda d›fl
politikaya iliflkin en önemli hükümleri halen
gizli tutulan “Siyaset Belgesi”nde de bu
flekliyle yer almaktad›r.

Sorun, ABD’nin bu ülkelere yönelik
siyasal ve diplomatik kuflatmas›na omuz
vermekten ibaret de de¤ildir. Temel
hükümleri gizli tutulan son ‹ncirlik Üssü
anlaflmalar›, Türkiye’yi bu ülkelere yönelik
ABD operasyonlar› için s›n›rs›z bir sald›r›
üssü haline getirmifltir. ABD’nin Irak
politikas›na “tezkere kazas›”n›n sonucu olarak
do¤an istek d›fl› uyumsuzlu¤un bedelini çuval
operasyonu ve fiili Kürt devleti ile ödedi¤ini
düflünen (örne¤in Demirel göre olup
bitenlerin tek nedeni 1 Mart tezkeresinin
reddidir!) Türk burjuvazisi, kendince ayn›
hatay› ‹ran ve Suriye’ye yönelik
operasyonlarda yinelemek istememektedir.

Fakat ‹ran ve Suriye, Türkiye ile birlikte
Kürt sorunu bar›nd›ran ve Türk burjuvazisi
ile birlikte Kürtlerin ezilmesinden ç›kar› olan
öteki iki ülkedir. Bu gerici ç›kar birli¤ini
ABD politikalar›na uyum çerçevesinde
terketmek durumunda kalan Türk burjuvazisi,
böylece Kürtlerin ezilmesindeki en do¤al
müttefiklerini de karfl›ya alm›fl olmaktad›r.
Sorun bundan da ibaret de¤ildir. Suriye ve
‹ran’a yönelik ABD operasyonlar›n›n flu veya
bu ölçüde sonuç vermesi demek, her
halükarda bu iki ülkedeki Kürtlerin
durumunda belli s›n›rlar içinde bir iyileflme
de demektir. Bu ise Türk burjuvazisinin kat›
inkara dayal› Kürt politikas› üzerindeki
bas›nc›n bugünküyle k›yaslanamaz ölçüde
artmas› anlam›na gelecektir. Özetle Türk
burjuvazisi Kürt sorununda içinden ç›k›lmas›
zor bir açmaz›n içindedir art›k ve ne yapsa
fatura olup kendisine dönmektedir.

Tüm bu geliflmelerin iç politikaya ve
egemen s›n›f›n iç iliflkilerine etkisi, durumun
bunalt›c› etkisi karfl›s›nda bir parça olsun
soluklanmak üzere ve bu arada yeni “realite”ye
uyum çerçevesinde düzen cephesinde son
günlerde kendini gösteren yeni aray›fllar, tüm
bu geliflmeler karfl›s›nda devrimci duruflun
anlam›, çerçevesi ve politik-pratik gereklerini
ayr› bir de¤erlendirme halinde gelecek say›ya
b›rak›yoruz.



Gençlik hareketinin sorunları ve devrimci
önderlik sorumlulu¤u...

Yeni dönem gençlik hareketi ve
görevlerimiz

Yeni bir e¤itim y›l›na girmifl bulunuyoruz.
Gençlik hareketinin olumlu bir birikim
oluflturamadan çıktı¤ı geçmifl dönemin
t›kan›kl›¤›n›n nedenlerini tahlil etmek ve
bundan gerekli sonuçlar› ç›karmak, girilmifl
bulunan yeni dönemde harekete önderlik
iddiasının temel bir gere¤idir.

Komünistler geçti¤imiz dönem boyunca
ortaya koyduklar› de¤erlendirmelerde,
öncelikle hareketin yafladı¤ı sorunları ve
açmazları tartıflmıfl, kendi politik ve örgütsel
imkânlarını bu sorunları aflmak hedefine
yönelik bir müdahale ve mücadele içerisinde
yo¤un bir biçimde kullanmıfllard›r. Bu,
gençlik hareketine önderlik misyonuyla
hareket eden genç komünistlerin temel siyasal
sorumlulu¤unun bir gere¤i idi. Bugün
devrimci ve reformist kanatlar›yla geleneksel
küçük-burjuva gruplar›n kendi dar kabuklar›na
sıkıfltı¤ı ve hareketin sorunlarından belirgin
biçimde koptu¤u bir dönemde, genç
komünistlerin omuzlar›ndaki bu öncü
devrimci misyon her zamankinden çok daha
fazla bir anlam kazanmakta, her zamankinden
daha çok bir önem taflımaktadır.

Gençlik hareketinin tablosuna
kısa bir bakıfl

Gençlik hareketi geçti¤imiz ö¤renim yıl›nda
son yıllar›n en da¤ınık, en örgütsüz ve kitle
tabanı yönünden en dar bir tablosunu
sergiledi. Hareketin ihtiyaç duydu¤u birleflik
mücadele, etkili kitle çalıflmaları ve politik
müdahale alan›nda anlamlı bir adımın
atılmamıfl olması, gençlik hareketindeki bu
çok yönlü daralmanın nedenleri durumunda.

Henüz yılın baflında yaflanan sorunların
çözümü açısından önemli bir imkân olan 6
Kasım süreci siyasal örgütlenmeler tarafından;
ya kısır yer tartıflmalarına (6 Kasım Ankara
örne¤inde oldu¤u gibi), ya da dar grupçu,
reklâmcı biçimler (ayrı pankartlarla alana
çıkmak) üzerinden yapılan tartıflmalara
hapsedilmiflti. Bu bir yandan siyasal gençlik
gruplar›n›n mücadelenin ve kitle hareketinin
gerçek ihtiyaçlar›ndan ne kadar koptu¤unu,
öte taraftan ise kitlere duyulan kaba
inançsızlı¤ı göstermesi açısından son derece
açıklayıcıdır. Hareketin sorunlarından ve
kitlenin ihtiyaçlarından kopmak demek
kitlelerden kopmak demektir, ki gerçek durum
da bilindi¤i gibi budur. Ne kadar tumturaklı
sözlerle ifade edilirse edilsin, geçti¤imiz
ö¤renim yıl› boyunca yapılan tartıflmalarda
öne çıkan yan bu olmufltur. Kitle
mücadelesini gelifltirmenin politik ve moral
imkânlarından uzaklaflmıfl küçük-burjuva
devrimci-demokrat gençlik grupları,
tartıflmalar› ucuz bir keskinlik gösterisi
anlam›na gelen sözde “radikal biçimler”e
hapsetmifl, kendili¤inden bir hareket
beklentisiyle yerinde oturan reformist kanat
ise (Ankara 6 Kasım’ında oldu¤u gibi)
eylemleri en geri biçimlere mahkûm etmeye
çalıflmıfltır. Farklı uçlardan ve farklı saiklerle
tartıflılıyormufl gibi görünmesine karflılık, bu
iki e¤ilimin ortaklafltı¤ı nokta; bir siyasal
özne olarak kendini yok saymak, bunun
ayr›lmaz bir yans›mas› olarak da gençlik
kitlelerine güvensizlik ve gençlik hareketinin
geliflme olanaklar›na inançs›zl›kt›r. Gençlik
yay›n›nda s›ca¤› s›ca¤›na de¤erlendirildi¤i
gibi bu ö¤renim y›l›n›n 6 Kas›m’›nda da
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durum de¤iflmemifl, esas› yönünden ayn›
zaaflar neredeyse ay›n biçimde kendini
göstermifltir.

6 Kasım eylemleri gençlik hareketi
açısından önemli siyasal süreçler olagelmifltir.
Bu, henüz yılın baflında gençlik hareketinin
yafladı¤ı açmazları ve ihtiyaç duydu¤u
müdahaleleri tüm açıklı¤ı ile göstermesinden
kaynaklanır. Siyasal öznelerin e¤ilimleri,
harekette biriken mücadele dinamikleri ve
gençlik hareketinin siyasal gündemleri, bu
eylemlere önemli ölçüde yansımaktadır. Bizim
mücadelenin ihtiyaç duydu¤u politik
müdahaleleri tanımlamamız kadar, sermaye
devletinin de saldırı programını oluflturması
için 6 Kasım eylemleri ve ortaya çıkardı¤ı
ilk sonuçlar özellikle önemlidir. Ve
geçti¤imiz yıl boyunca sermaye devleti bunu
gençlik güçlerine göre çok daha baflarılı bir
biçimde yapmıfltır.

Hareketin kitle tabanının daraldı¤ı, birleflik
mücadele imkânlarının önemli ölçüde bofla
çıktı¤ı, devrimci ve reformist kanatları ile
hareketin içerisindeki öznelerin iddia, irade
ve motivasyonlarını kaybetti¤i bir gençlik
hareketi karflısında saldırıların
boyutlanmasından daha do¤al bir sonuç
yoktur. Zira sermaye açısından üniversitelerde
neo-liberal politikalar›n uygulanmas›nda
önemli adımlar yine bu geçti¤imiz dönemde
atılmıfltır. Paralı bölümlerin açılması,
ticarileflen e¤itim sistemi, sosyal bölümleri
bekleyen geleceksizlik ve bir bütün olarak
iflsizlik, geçmiflten taflınan ve geçti¤imiz yıl
sermaye iktidar› tarafından yaygınlafltırılan
saldırıların baflında gelmekteydi.

Bu dönüflümlerin zorunlu kıldı¤ı ve siyasal
gençlik gruplarının genifl kitlelerden tecrit
olmasının yarattı¤ı olanaklarla azgın bir faflist
saldırı dalgası sermaye devleti tarafından
devreye sokuldu. Yaygınlaflan soruflturmalar,
gençlik eylemlerine yapılan müdahaleler,
tutuklama terörü, bunlarla kolkola giden sivil
faflist saldırılarla gençlik hareketi kendi dar
kabu¤una hapsedilmeye çalıflıldı ve sermaye
devleti bunda azımsanmayacak bir bafları da
kazandı.

Geçti¤imiz y›l›n öne çıkardı¤ı bir di¤er
olgu ise kendili¤inden mücadele
dinamiklerinin önemli ölçüde daralması ve

gençli¤in devrimci bir siyasal önderli¤e hava
ve su kadar ihtiyaç duymasıdır. Gençlik
hareketinin genelde yaflad›¤› daralmaya karfl›n
yerel ölçekli gündemler, mücadeleler ve
eylemler yine de varlı¤ını koruyabilmekteydi.
Ancak geçti¤imiz yıl bu yönlü olanakların da
önemli ölçüde daraldı¤ını ortaya koymaktadır.
Sınıf ve kitle hareketinin yafladı¤ı zayıflıkla
da do¤rudan ba¤lantılı olan bu sorun, bugün
için gençlik hareketinin yo¤unlaflan kapsamlı
saldırılar karflısında kendili¤inden bir çıkıfl
üretemedi¤ini, sınıf ve kitle hareketinde bir
geliflme yaflanamad›¤› koflullarda da yakın bir
gelecekte üretmesinin oldukça zor oldu¤unu
göstermektedir. Bu olgu üzerinden
çıkartılabilecek en önemli sonuç ise,
kendili¤inden bir yükselifl beklentisi içerisinde
bulunan siyasal çevrelerin düfltü¤ü
kendili¤indenci açmaz ve çözümsüzlüktür.
Bugün hareket son yılların en geri ve da¤ınık
dönemini yaflarken, bu sorunlara müdahale
etme iradesi göstermekten yoksun olan
anlayıfllar hareketin sorunları karflısında bir
ç›k›fl yolu bulamamaktad›rlar.

Belirginleflen e¤ilimler ve politik
odaklaflmanın önemi

Geçti¤imiz ö¤renim y›l› boyunca hareketin
sorunlarına iliflkin ayrıntılı tartıflmalar
yapılmıfl ve bunlar gençlik yayınımıza sürekli
bir biçimde taflınmıfltır. Bu tartıflmaların
ortaya çıkardı¤ı sonuçları de¤erlendirmek ve
bu temelde yeni dönemde birleflik ve kitlesel
bir devrimci gençlik hareketi fliarını daha
güçlü bir biçimde prati¤e taflımak, gençlik
hareketinin sürüklendi¤i kısır döngüyü
aflmanın önemli bir halkasıdır.

Bugünün gençlik hareketi kısır bir tablo
içerisinde sürükleniyor demifltik. Bu kısır
tablo; gençlik hareketinin gerçek ve yak›c›
ihtiyaçları ile bu ihtiyaçları asgari ölçüde
olsun karflılayabilecek öznel devrimci
müdahale eksikli¤inden do¤an çeliflkinin
ürünüdür.

Bugünün gençlik hareketi kitlelerle
buluflmak ve örgütsel planda kendini
güçlendirmek açısından önemli bir kısırlık
içerisindedir. Bu kısırlık aflılamadı¤ı
koflullarda devrimci siyasal mücadelenin
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üzerinde serpilece¤i bir gençlik hareketi de
mümkün de¤ildir. Partimiz geçen e¤itim y›l›
bafl›nda konuya iliflkin de¤erlendirmelerinde
bu gerçe¤i önemle vurgulam›fl ve
afl›labilmesinin olanaklar›n› ele al›rken de flu
gerçe¤in alt›n› önemle çizmifltir:

“Gençlik hareketi kısa vadede kendine bir
çıkıfl hazırlayacaksa e¤er, bu ancak gençlik
hareketinde yer tutan ilerici-devrimci güçlerin
asgari bir iflbirli¤i temelinde mümkün
olabilir. Politik müdahalede ve örgütlenmede
bu türden bir birleflik davranıflın
sa¤lanamadı¤ı bir durumda ise, hareketin
seyri bir kez daha büyük ölçüde kendili¤inden
bir akıbetle yüzyüze kalır ve hâlihazırdaki
gidifl iyiye ve ileriye do¤ru olmadı¤ına göre,
geriye düflüfl kaçınılmaz bir akıbet haline
gelir.”(Gençlik Hareketinin Sorunlar›, Ekim,
say›: 239, baflyaz› )

Siyasal güçlerin birleflik mücadelesi kendi
içinde bir amaç de¤il, fakat birleflik bir
devrimci gençlik hareketi oluflturma çabasının
bir aracıdır yaln›zca. Dolay›s›yla buna hizmet
etti¤i ölçüde bir anlam ve önem tafl›r. Ancak
küçük-burjuva gençlik gruplar›n›n yafladı¤ı
belirgin kavrayıflsızlık ve politikadan
yoksunluk durumu, bunlara efllik eden politik
ilgisizlik ve kaba sorumsuzluk, bu olana¤›n
birleflik bir devrimci gençlik hareketi
oluflturma hedefi do¤rultusunda etkin bir
politik müdahale manivelasına dönüflmesini
engellemektedir. Bu ise gençlik hareketini
kısır bir döngüye sokan çeliflkinin kendisidir.
Yani sorunun çözümü birleflik bir mücadeleyi
zorunlu kılıyor; ancak geleneksel harekete
mensup siyasal gençlik güçleri, bu ihtiyac›
gördükleri yerde bile bu soruna çözüm
oluflturabilecek devrimci sorumlulu¤u ve
politik iradeyi ortaya koymak güç ve
iste¤inden yoksunlar.

Her türlü yanl›fl anlamay› engellemek üzere
flunu da ekleyelim: Gençlik hareketi içindeki
ilerici-devrimci birikimin manivelas›n›
oluflturaca¤› birleflik bir gençlik hareketi
yaratma sorunu hiçbir biçimde basitçe gençlik
gruplar›n›n tepeden kotar›lacak güç ve eylem
birli¤i sorununa indirgenemez. Sorunun böyle
de bir boyutu elbette var. Fakat buna
belirleyici ve çözücü halka anlam› atfetmek,
daha bafltan ifli tümüyle bir ç›kmaza saplamak
demektir. Zira salt buradan giderek sorunu

çözmeye çal›flmak, hem sorunu gruplar aras›
öznel iliflkiler alan›na daraltmak ve hem de
bu alanda geleneksel gençlik gruplar›n›n
neredeyse bir gelenek haline getirdi¤i
grupçuluk ve sorumsuzluk duvar›na çarparak
baflar›s›zl›¤a u¤ramak demektir. Geçen
ö¤renim döneminin deneyimi bu konuda
fazlas›yla ö¤reticidir ve üzerinde önemle
durulmay› gerektirmektedir.

Partimizin bu konuya iliflkin tespiti, gençlik
hareketinin nesnel olanaklar›na ve
ihtiyaçlar›na dayanmaktad›r. Dolay›s›yla
sorunun özü, bu nesnel olanaklar›
de¤erlendirebilecek gündemlere, politikalara
ve çal›flma tarz›na sahip olmak, soruna
buradan ve öncelikle kendi ba¤›ms›z
çal›flmam›zla yüklenmek ve bunu, gençlik
hareketinin gerçek ihtiyaçlar›na gözünü
kapayan veya oportünist politikalar›yla onu
yanl›fl bir yöne kanalize etmeye çal›flan tüm
görüfl ve tutumlara karfl› etkili bir mücadele
ile birlefltirmektir. Ancak bunda baflar›l›
olundu¤u ölçüdedir ki, mevcut gençlik
gruplar›n›n gençlik hareketinin ihtiyaçlar›na
yönelik az çok istikrarl› bir iflbirli¤i
konusunda umutlu olunabilir. Partimizin
de¤erlendirmelerinde bu konuda yeterli
uyar›lar daha bafltan yap›lm›fl bulundu¤u için
burada sözü daha fazla uzatmak istemiyoruz.
(Bkz. Gençlik Hareketinin Sorunlar› bafll›kl›
yaz›n›n “Parçal› güçlerin birleflik mücadelesi
zorunlulu¤u” bafll›kl› alt bölümü ile Gençlik
Hareketi ve Komünist Gençli¤in Görevleri
bafll›kl› yaz›n›n “Gerekti¤inde kendi bafl›na
fakat olanakl› oldu¤unca en genifl güçlerle...”
bafll›kl› alt bölümü. Ekim, say›: 239 ve 240)

Bu önemli ve zorunlu ara uyar›n›n
ard›ndan konumuza devam edebiliriz.

Geçti¤imiz yıl boyunca siyasal gençlik
grupları arasında iflin asl›nda dinamik ve
sonuç alıcı bir ideolojik tartıflma zeminini bir
ölçüde olsun oluflturabildik. Ancak bir
tartıflma kendini pratik sonuçlarına
ba¤layamıyorsa, sonuçta bir anlamı
kalmamaktadır. Gerek kurultay sürecinde
yaflananlar, gerekse deklarasyon tartıflmaları
bize ideolojik planda bir sonuca ikna
olmakla, bu sonucu prati¤e taflıyacak bir
iddianın ortaya konulması arasındaki farkı
tüm açıklı¤ı ile göstermifltir. Siyasal gençlik
gruplarının bir kesimi sorunun kapsamını
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algılama noktas›nda tam bir kavrayıflsızlık
örne¤i sergilerken, öteki bir kesimi ise soruna
çözüm oluflturmak açısından iddiasız
kalmaktadır.

Bu tablo, siyasal gençlik örgütlenmelerine
sıkıflmıfl bir tartıflmanın karflılaflaca¤ı do¤al
sonuçtur, bunu az önceki önemli uyar›
çerçevesinde de belirtmifl olduk. Siyasal
gençlik gruplarının bir sürüklenme yafladı¤ı,
politik iddia ve moral dayanaklarını yitirdi¤i,
kitlelere yabancılafltı¤ı, kadrosal planda
daraldı¤ı bir dönemde pratik süreçte, hızlı
karflılık oluflturamayan her çaba aynı akıbetle
yüzyüze kalmaya mahkûmdur. Bu açıdan
genç komünistler geçen ö¤renim yıl› boyunca
bu sorun çerçevesinde tartıflmalar› zorlam›fl,
süreç kitle mücadelesinin dıflında ideolojik bir
tartıflma ve bu temelde bir ikna süreci olarak
yaflanmıfltır. Kısa dönemde bir ölçüde olsun
sonuç oluflturabilecek tartıflmalar, süreç
uzadıkça pratik sonuç oluflturabilme flansını
da haliyle kaybetmifltir.

fiunu açıklıkla belirtmek gerekiyor ki,
gençlik hareketine önderlik sorununun önemli
halkası siyasal gençlik gruplarının etki alt›nda
tuttu¤u güçleri sürükleme yetene¤idir. Bu
çerçevede, ortaya konulacak bir pratik-politik
çabanın öncelikli muhatapları politize olmufl
ilerici-devrimci kesimleridir. Öncelikle bu
kesim bu sürecin bir parçası haline
getirilmelidir ve yerine göre bu onlar›
denetim alt›nda tutan gruplara ra¤men
yap›labilmelidir. Do¤ru politika ve gündemler,
çal›flmada ›srar, tutarl›l›k ve kararl›l›k, ve
nihayet yerinde müdahale ve etkin pratik
inisiyatif koflullar›nda, bu hiç de olanaks›z
de¤ildir. Bu açıdan geçti¤imiz yıl ortaya
koydu¤umuz çaba önümüzdeki dönemde de
devam edecektir. Öncelikle ilerici-devrimci
potansiyeli kucaklamay› hedeflemeyen ve
bunda mesafe alamayan bir politik çal›flma ve
mücadelenin mevcut durumun üstesinden
gelmede baflar›s›z kalaca¤›, en az›ndan
belirgin biçimde zorlanaca¤› aç›k olmal›d›r.

Bizim açımızdan öncelikli hedef gençlik
hareketi içerisinde politik bir odaklaflma
yaratmaktır. Bugün tartıfltı¤ımız sorunlar
bizim de¤il bir bütün olarak gençlik
hareketinin sorunları ise e¤er, bu sorunların
çözümünde böyle bir odaklaflma yaratma
çabası zorunludur. Ancak bugünkü

muhataplarımızın tablosu düflünüldü¤ünde, bu
çabanın pratik süreçlerle do¤rudan ba¤lar
oluflturabilecek bir flekilde tanımlanması
özellikle önemlidir. Bu açıdan hareketi
eylemsel planda etkileyen 6 Kasım ve 1
Mayıs gibi süreçler, faflist saldırı dalgasının
yo¤unlafltı¤ı dönemler veya YÖK, ticari
e¤itim, savafl vb. gündemler, birleflik ve
devrimci bir gençlik hareketi tartıflmasının
etkin bir biçimde yap›laca¤› süreçler
olacaktır. Burada bahsedilen hiç de bir
eylemsel ortaklaflma veya bir siyasal gündem
üzerinden ortak bir çalıflma yapmak de¤il,
gençlik hareketinin sorunlarını merkeze
koyarak bu pratik süreçleri ve gündemleri
hedefli bir tarzda ifllemektir.

Geçi¤imiz yılın ortaya çıkardı¤ı bir di¤er
önemli sonuç ise, birleflik bir devrimci
gençlik hareketini hedefleyen adımların
öncelikle yerel ölçekli at›lmas› gerekti¤i,
tartıflmaların da bu yerel sonuçlara ba¤lı
olarak bir anlam taflıdı¤ıdır. Bu açıdan
geçmifl dönem yapt›¤›m›z tart›flmalar› tüm
yerellerde etkin bir biçimde ileri ve örgütlü
gençlik güçlerine taflımak durumunday›z

Bu çabaları ortaya koyarken dikkat
edece¤imiz bir di¤er nokta ise, odaklaflmanın
politik planda olabilmesi ve ortak taban›
hedeflemesidir. Zira mevcut siyasal gruplar
tablosu düflünüldü¤ünde, halen herhangi bir
devrimci gençlik grubuyla örgütsel planda bir
odaklaflma yaflama flansımız bulunmadı¤ı gibi,
herhangi bir reformist grupla ilkesel planda
böyle bir çaba içerisine girmemiz de
sözkonusu de¤ildir. Bugün gençlik hareketinin
ihtiyacı, politik planda bir odaklaflma
sa¤lamak ve bu odaklaflmayı pratik süreçler
üzerinden gerçeklefltirmektir. Elbette her
dönem devrimci eylem ve güç birli¤i
önemlidir, ancak bugün tartıfltı¤ımız bu
de¤ildir. Daha önce de ifade etti¤imiz gibi,
biz siyasal gruplar›n herhangi biri ile ne bir
birlik tartıflması yapmaktayız, ne de gençlik
hareketine önderlik sorununu bu türden
gruplara ba¤lamaktayız. Bizim açımızdan
siyasal gruplarla ortak mücadele birleflik ve
devrimci bir gençlik hareketi yaratma
çabasına hizmet etti¤i ölçüde anlamlıdır. Bu
temelde politik planda ortaklafltı¤ımız ilerici-
devrimci güçlerle politikanın gerektirdi¤i
ortak tutumu almak noktasında bir
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tereddüdümüz bulmamaktadır. Zira “biz
ilerici-devrimci gençlik birikiminin birleflik
bir güç olarak kullanılmasından söz ederken,
onu denetim altında tutan çok sayıda grubun
buna ne denli istek gösterip
gösterememesinden çok, kitlesel bir gençlik
hareketini gelifltirme nesnel ihtiyacından ve
bunun nesnel olanaklarından hareket
ediyoruz. Söz konusu birikim de yılların
ürünü olarak bu olanakların bir parçasıdır.
Bu birikimin çok sayıda grup arasında
da¤ılmıfl olması ise sorunun yalnızca öznel
yönüdür.

“Bu öznel durumun getirdi¤i güçlükleri ve
engelleri aflmak üzere ilkelere dayalı sistemli
ve inatçı bir mücadele yürütmek, sözü edilen
nesnel olana¤ı gençlik hareketini mevcut
darlıktan ve kısır döngüden kurtarmak hedefi
çerçevesinde etkin biçimde
de¤erlendirebilmenin koflullarını yaratmak,
bugün gençlik hareketi alanındaki en önemli
devrimci sorumluluk ve en acil devrimci
görevdir.” (Gençlik Hareketinin Sorunlar›)

Yeni dönemde gençlik hareketi

Bu e¤itim dönemi saldırıların çok yönlü
olarak yo¤unlafltı¤ı bir dönem olacaktır ve
nitekim ilk aylar›n verileri bunun böyle
oldu¤unu somut olarak göstermektedir de.
Gerek tırmandırılan faflist saldırganlık gerekse
de e¤itimin ticarilefltirilmesi yönlü adımlar,
sermaye devletinin geçen ö¤renim yıl› içinde
sa¤ladı¤ı baflarılarla bu yıl daha da pervasız
ve yo¤un bir biçimde karflımıza çıkacaktır.

Faflist saldırı dalgası gençlik hareketinin
temel gündem maddelerinden birisi olacaktır.
Zira bugüne kadar gerçeklefltirilen linç
giriflimleri, Kürt halkına dönük inkârcı
açıklamalar, demokratik taleplere, eflitlik ve
özgürlük istemine inen coplar yeni dönemin
nasıl bir atmosferde geçece¤inin iflaretlerini
vermifl bulunuyor. Dahası devletin kirli bir
savafl kıflkırtıcılı¤ı içerisinde oldu¤u bir
dönemde üniversiteler gibi tüm toplumun
gözleri önünde bulunan alanların faflist terör
çetelerinin saldırı merkezi olaca¤ı açıktır. Bu
saldırı dalgası elbette tek baflına faflist terör
çeteleri tarafından uygulanmayacak,
soruflturma terörü ve hukuksal-idari bir
kıskaçla da gençlik güçleri baskı altına

alınmaya çalıflılacaktır. Sermaye devleti
geçti¤imiz yıllarda gençli¤i akademik bir
kıskaç altına sokmak ve faflist saldırı
dalgasıyla temel mücadele gündemlerinden
tecrit etmek noktasında azımsanmayacak bir
bafları sa¤lamıflt›r. Bunun yarattı¤ı moral
imkânlarla yeni dönemde daha fliddetli
saldırılara baflvuraca¤› ise su götürmez bir
gerçektir.

Bu saldırı dalgasına karflı verilecek
mücadelede geçmifl dönem yaflanan zaafları
aflman›n önemi ortadad›r. Bu temelde üç
nokta özellikle öne çıkmaktadır.

Birincisi; faflist saldırı dalgasına ve
akademik kıskaca karflı gençli¤in temel
gündemleri ve sorunları ile bütünlüklü bir
faaliyetin örgütlenmesidir. Bu baflarılamadı¤ı
koflullarda, gençlik hareketi yafladı¤ı darlık ve
kitlelerden kopukluk gibi sorunları aflmak bir
yana, saldırı dalgasını püskürtecek bir
mücadele hattını bile örmekte zorlanacaktır.
Zira sermaye devletinin bizi kitlelerden tecrit
etme hedefiyle gerçeklefltirdi¤i saldırılarda
savunma çizgisine hapsolmamak, tam da
genifl gençlik kesimlerinin özlem ve
taleplerini bu gündemle birlefltirmekten
geçmektedir.

‹kincisi; gençlik güçlerinin faflist saldırı
dalgası karflısında harekete geçirilebilmesi,
verilen mücadelenin tek baflına eylemsel
de¤il, bununla beraber örgütsel sonuçlar
üretmesiyle mümkündür. Geçti¤imiz yıllarda
önemli ölçüde baflarısız kalınan alanların
baflında bu gelmektedir. E¤er devletin saldırı
dalgasına karflı genifl gençlik güçlerini
içerisine katacak bir mücadele hedefliyorsak,
en etkili araç çeflitli düzeylerde
örgütlülüklerdir.

Üçüncüsü; sermaye devletinin toplum
nezdinde yaygınlafltırmaya çalıfltı¤ı floven
zehir mutlaka etkili bir kitle çalıflması ile
karflılanmalıdır. Faflist saldırılar yaflam alanını
toplumda oluflturdu¤u floven bilince ba¤lı
olarak devam ettirebilir. Bu temelde faflizme
ve flovenizme karflı halkların kardeflli¤ini
etkili bir biçimde savunmak, Kürt halkının
eflitlik ve özgürlük talebini yılmadan
haykırmak faflist saldırılara karflı baflarının da
temel kıstası olacaktır.

Öte yandan yeni dönem, tıpkı geçen yılda
oldu¤u gibi, e¤itimin ticarilefltirilmesi yönlü
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adımların tüm hızı ile devam edece¤i bir
dönem olacakt›r. Bu gündemden kopmak
genifl gençlik yı¤ınlarından kopmak ile efl
anlamlıdır.

Ticarileflen e¤itim, akademik YÖK kıskacı,
paralı e¤itim uygulamaları, üniversiteler ve
bölümler arası eflitsizlikler, üniversite
ö¤rencilerini bekleyen iflsizlik ve
geleceksizlik vb., etkili bir biçimde ifllenmesi
gereken gündemlere iflaret etmektedir. Çeflitli
üniversitelerde farklı yönleri ile öne çıkan bu
gündemler, neo-liberal e¤itim politikaları
çerçevesinde üniversitelerin yafladı¤ı
dönüflümlerin bütünsel sonuçlarıdır. Elbette
bu bütünsel çerçeve bir an olsun gözardı
edilmeden, yerellerde neo-libeal saldırıların
öne çıkan yanları etkili bir teflhire ve politik
çalıflmaya konu edilebilmelidir. Ancak bu
çerçevede genifl gençlik yı¤ınlarının
özlemlerine yanıt verebilecek bir çalıflma hattı
oluflturulabilir. E¤er bu gündemlere dair
yapılan bir-iki günlük afifl çalıflması sonrası
gençlik güçlerinde bir mücadele dinamizmi
oluflmasını beklemiyorsak, ticari e¤itimin
yerel ölçekli sonuçlarını tanımlamalı ve
bunları baflka gündemlerle etkili bir biçimde
birlefltirebilmeliyiz.

Örgütsel sorunlar üzerine

fiimdi harekete önderlik sorununun temel
bir halkası olan örgütsel sorunlar ve
örgütlenme sorunlarına geçebiliriz. Zira bu
alandaki bafları, di¤er tüm alanların baflarısını
belirleyecektir. E¤er politik planda gençlik
hareketini sürükleyecek ve harekete önderlik
edebilecek bir güç oluflturmak istiyorsak, bu
ancak güçlü ve yaygın bir örgütsel flekillenifl
ve güçlü kadroları ile mümkündür. Bunun
olmadı¤ı yerde harekete önderlik iddiası kâ¤ıt
üzerinde kalmaya mahkûmdur.

Gençlik çalıflmamızın örgütsel sorunlarını
tartıflmak için öncelikle genç komünistlerin
gençlik içerisindeki misyonunu tartıflmak özel
bir önem taflımaktadır, zira örgütsel sorunlara
dair tartıflmaların ba¤landı¤ı halka burasıdır:
“Komünist gençli¤in mücadelenin bütün
dönemlerini ve alanlarını kesen en öncelikli
görevi, gençlik içinde proletarya
sosyalizminin/iflçi sınıfı devrimcili¤inin
bayra¤ını yükseltmek, ideolojide, politikada,

de¤erler sisteminde ve nihayet belirleyici bir
alan olarak pratik mücadelede bunu layıkıyla
temsil etmeyi baflarabilmektir. Bu
baflarılamadı¤ı sürece, komünist gençli¤in
gençlik hareketi içindeki özel konum ve
misyonundan söz etmenin herhangi bir anlamı
kalmaz ve bu durumda sözünü etti¤imiz
önderlik misyonu zaten yerine getirilemez.”
(Gençlik Hareketi ve Komünist Gençli¤in
Görevleri, Ekim, say›: 240, baflyaz›)

Biz üniversiteli gençlik güçlerini heterojen
bir katman olarak tanımlıyoruz. Dolay›s›yla
gençlik hareketi içerisinde her türden burjuva
akımın yanı sıra küçük-burjuva devrimcili¤i,
reformizm ve komünist hareket kendisini
sürekli üretecektir. Ve bizim için, iflçi ve
emekçi kesimlerden gelen gençlik güçleri,
siyasal etkileme ve örgütlenme planındaki
öncelikli hedef kitleyi oluflturmaktadır.
Politik-pratik mücadelede bu önceli¤in
gereklerini yerine getirmek özellikle
önemlidir. Kendimizi iflçi sınıfının gençlik
içerisindeki siyasal temsilcisi olarak
tanımlıyorsak, bunu politik çalıflmanın tüm
bafllıklarında ve devrimci yaflamın kendisinde
sürekli bir biçimde yeniden üretebilmeliyiz.

Bugün iflçi ve emekçi kökenli gençlik
güçleri özellikle çevre üniversitelerde
yo¤unlaflmaktadır. Bu ise bu üniversitelerdeki
politik çalıflmanın önemini kendi misyonumuz
açısından yeterli açıklıkta ortaya koymaktadır.
Öte yandan meslek yüksek okulları ve
ö¤renci yurtları emekçi kesimlerden gelen
güçlerin yaygın olarak bulundu¤u alanlard›r
ve biz bu zamana kadar bu alanlara yeterince
güçlü bir yönelim içerisinde olamad›k. Bu,
önümüzdeki dönem aflmam›z gereken bir
zay›fl›k say›lmal›d›r.

Örgütsel sorunlar ve bu temelde
örgütlenmenin sorunlarına gelince. Yıllardır
yaygın bir politik çalıflma yürütmemize
karflılık hala oldukça dar bir örgütsel bünyeye
sahibiz. Bu sorun aflılmadı¤ı koflullarda
gençlik hareketine önderlik sorununun önemli
bir halkası boflta kalmıfl olacaktır.

Biz yıllardır yaygın bir politik faaliyet
kapasitesi ortaya koydu¤umuzu, ancak
örgütsel planda buna uygun bir geliflme
yaflayamad›¤›m›z› ifade ediyoruz. Peki, bu
faaliyet kapasitesine karfl›n, gençlik güçlerini
politik planda kuflatmayı baflarabiliyor
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muyuz? Geçmifl dönem çalıflmalarımızın genel
bir de¤erlendirmesini yaptı¤ımızda, bu alanda
da ciddi eksiklerimiz oldu¤unu söylemeliyiz.
Önümüzdeki süreçte aflmam›z gereken
sorunlardan biri de budur.

Gençlik hareketine dair yapt›¤›m›z
de¤erlendirmeleri genellikle flu sonuçlara
ba¤l›yoruz: Gençlik güçlerinin arayıfllarına
yanıt verecek politik çalıflma
oluflturabilmeliyiz… Gençli¤in daha fazla
içerisinde olmalıyız… Gençlik çalıflmasına
çok yönlü bakmalı ve çok yönlü ihtiyaçlara
yanıt oluflturabilmeliyiz… Örgütsel sonuçlar
oluflturmaya kilitlenmeyen bir faaliyetin
bafları flansı bulunmamaktadır… Yaygın bir
kitle çalıflması düzeyi oluflturabilmeliyiz.

Kitle çalıflması ve örgütlenme faaliyetinin
baz› temel yönlerine iflaret etmifl bulunuyoruz.
fiu bir gerçek ki, biz bu hususlarda birçok
noktada eksik kal›yoruz. Yürüttü¤ümüz kitle
çal›flmas›n› ço¤u zaman, ne herhangi düzeyde
bir gençlik örgütlenmesi ile
bütünleyebiliyoruz, ne de yerel örgütlerimiz
bu kitle çalıflmaları sonucunda güçlenebiliyor.

Gençlik hareketinin bugünkü geri düzeyi
çok yönlü bir faaliyeti zorunlu kılmaktadır.
Tek yönlü bir faaliyet, ne kadar yaygın
yapılırsa yapılsın, bir sınırlılı¤ı ifade
edecektir. Örne¤in savafl karflıtı bir kampanya
örgütlüyorsunuz ve yaygın bir propaganda
çalıflması ile ifle baflladınız. E¤er o zamana
kadar ö¤renci kolları, kulüpleri içerisinde bir
çalıflma düzeyi oluflturabilmiflseniz, çeflitli
düzeylerde kültürel ve akademik yerel
örgütleriniz varsa ve çalıflma grupları, e¤itim
grupları gibi çeper örgütlenmelere sahipseniz,
açık ki ifliniz çok kolay olacaktır. Çünkü
bunlar kitlelerle içiçe geçmemizi sa¤layan
araçlardır. Ne kadar çok ve yaygın araca
sahipsek -ki bu araçlar içerisinde en önemlisi
kitle örgütleridir- ortaya konulan politikanın
bafları flansı da o ölçüde artacaktır.

Biz halen birçok alanda kitlelerle içiçe
geçmekte sıkıntılar yaflayan bir propaganda
örgütü gibi çalıflabilmekteyiz. Bu sorun
aflılmadı¤ı koflullarda gençlik çalıflmamızın
yaygınlaflma ve örgütlenme planında sonuç
alma imkânı bulunmamaktadır. Çok de¤iflik
imkânlar› de¤erlendirmeyi baflarabilmek
zorundayız. Bugün bir fliir toplulu¤u, sınıfta
oluflturdu¤unuz açık tartıflma toplantıları veya

evlerine gitti¤imiz insanlarla oluflturdu¤umuz
tartıflma platformları yarın bizim için anlamlı
imkânlara dönüflecektir. De¤iflik örgütlenmeler
oluflturmalı, varolanlara ise imkânlarımız
ölçüsünde müdahale etmeye çalıflmalıyız. Bu
ise, bu tür örgütlenmelerin içinde yeralarak
ve çal›flmay› sürekli kılarak baflarılabilir.

Bu tarz çalıflmaya bir di¤er örnek sınıflar
ve amfilerdir. Biz ço¤u zaman koridorlar,
kantinler ve yemekhane önlerine sıkıflan bir
çalıflma yap›yoruz. Birçok yoldaflımızın
bulundu¤u sınıfta veya amfide elle tutulur bir
çalıflma hedefimiz bulunmayabiliyor. Amfi ve
sınıflara yönelik çal›flma konusunda kimi
geleneksel ak›mlar›n baflarılı bir prati¤i
oldu¤unu, birinci sınıfların veya hazırlıkların
derslerine girerek anlamlı iliflkiler
kurabildiklerini biliyoruz. Bu alandaki
zay›fl›¤›m›z› kesin bir biçimde aflmal›, hatta
çalıflmamızın bulunmadı¤ı üniversitelere
yoldafllar›m›z› yollay›p alt sınıfların derslerine
girmelerini sa¤layabilmeliyiz.

Yukar›da iflaret etti¤imiz çalıflma tarzının
baflarısının güvencesi, güçlü bir politik
yönlendirme ve denetlemedir. Bu ise ancak
güçlü yerel örgütlülükler sayesinde
baflarılabilir. Güçlü yerel örgütlülüklerden
yoksunluk nedeniyle “sınıflara, amfilere”
ça¤rısı yapan kimi gençlik örgütlerinin nasıl
bir da¤ılma süreci yaflad›klar›n› biliyoruz
(DGH ve Emek Gençli¤i bunun en özgün
örnekleridir). ‹nsanlarını sınıflara, kulüplere
yöneltirken onlar›n politik faaliyetini günlük
planda denetleyebilecek ve yönlendirebilecek
imkânlardan yoksunsan›z e¤er, da¤ınık halde
kitlelerin içerisinde bulunan bu insanları bir
araya getirecek politik çalıflma ve
kampanyalara sahip de¤ilseniz e¤er, bu açık
bir da¤ılma sonucunu do¤urur.

Bizim için bu yönelimin sonuç vermesi
ancak güçlü bir denetim mekanizması ve
yönlendirici müdahale ile olanaklıdır. Ve
belirleyici olan, politik faaliyette geri adım
atmadan bunu baflarabilmektir. Ço¤u zaman
yerel örgütlenmelerimiz politik faaliyetin
sorunlarına bo¤ulabilmekte, örgütsel plandaki
tartıflmalar oldukça kısır ve sı¤
kalabilmektedir. Bunun sonucu olarak ortaya,
yaygın bir propaganda faaliyeti, hedefsiz bir
kitle çalıflması çıkabilir ancak. Nitekim geçen
yılın 1 Mayıs çalıflmalarında yaflanan sorun
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önemli ölçüde budur. Bugün her çalıflmadan
örgütsel bir adımla çıkabilmek, yürütülecek
kitle çalıflmasın›n baflarısını belirleyecek halka
olacaktır. Yeni dönemde planlanan her
çalıflmanın baflarısı, ne kadar yaygın bir kitle
faaliyeti yürütüldü¤ünün yanı sıra ne kadar
yaygın ve çeflitli bir örgütlenme faaliyetinin
gerçeklefltirebildi¤i üzerinden tanımlanmalıdır.

Geçmifli aflmak ve yeni dönemi
kazanmak için!

Yukar›da ortaya koydu¤umuz
de¤erlendirmeler dönem içerisinde
derinlefltirilmesi gereken sorun ve imkanlara
iflaret etmektedir. Yeni dönemde gençlik
hareketine devrimci önderlik sorununun
çözümünde anlamlı bir takım adımlar atmak,
bu temelde geçmifl yılları aflmak için kendi
gücümüze güvenen hedefli, iddialı bir faaliyet
örmeliyiz.

Konuya iliflkin olarak Parti’nin genç
komünistlere yöneltti¤i ça¤r›yla bitirelim:

“Bugün partinin gençlik hareketinin
durumuna iliflkin bir de¤erlendirmesi ve buna
ba¤lı olarak ortaya konulmufl bir politikası
var. Komünist gençli¤in güncel görevi bu
politikayı hayata geçirmeye kilitlenmek,
baflarısı için azami çaba sarfetmek, bu
baflarıyı güvenceleyebilmek için her türlü

araçtan, olanaktan ve fırsattan zamanında ve
en iyi biçimde yararlanabilmektir. Hedef
birleflik, kitlesel ve örgütlü bir devrimci
gençlik hareketi yaratmaktır. Belirlenmifl
politika temelde buna yöneliktir, do¤rulu¤unu
oldu¤u kadar baflarısını da sınayacak olan
budur.”

“... Gerekti¤inde kendi baflına yürümek güç
ve iradesi gösteremeyenler, baflkalarını
birlikte yürüyüfle çekmek güç ve iradesi zaten
gösteremezler. Politik yaflamın genelinde
geçerli olan bu ilke, bugünün gençlik
hareketi gerçekli¤i gözetildi¤inde özellikle
önemli ve geçerlidir. Temel hedef ile günün
gerçekleri arasında do¤ru, amaca uygun
düflen bir iliflki ve bütünlük kurabilmektir
burada sözkonusu olan. Do¤ru bir politikanın
hayata geçirilmesi mücadelesinde bütünsel
hedefi flaflmaz bir güven ve kararlıkla
gözetmek ile, bu de¤iflmez hedefe günün
henüz sınırlı ve kısmi kalabilen
olanaklarından hareketle ulaflmaya çalıflmak
iki ayrı fleydir. ‹lkine ulaflmak tam da
ikincisinden hareket etmeyi gerektirir.”
(Gençlik Hareketi ve Komünist Gençli¤in
Görevleri)

Devrimci, kitlesel, militan bir gençlik
hareketi için ileri!

Genç Komünistler
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‹ki tane gözün varsa senin,
Binlerce gözü var partinin.
Her yoldafl›n bildi¤i kendi kenti,
Befl k›tan›n beflini de biliyor parti.
Her yoldafl›n bir vakti saati var,
Partinin ise Tarih saati.
Her yoldafl› yokedebilirler her an.
Parti ise yedi de¤il, binlerce can.
Y›¤›nlar›n öncüsü o çünkü
Ve o yönetiyor cengi
Gerçe¤in bilinciyle ifllenmifl olan
Baflyap›tlar›n k›l›nc›yle.
               Bertolt Brecht

Partiye övgü



Marksizm-Leninizm yol gösteriyor...

Bolflevizm tarihinin belli
bafll› aflamalar›

V. ‹. Lenin
Devrimin haz›rlan›fl y›llar› (1903-1905).

Her yanda büyük f›rt›nan›n yaklaflmakta
oldu¤u hissediliyordu. Toplumun bütün
s›n›flar› kaynaflma ve haz›rl›k içindeydi.
Yurtd›fl›nda, siyasal sürgündekilerin bas›n›,
devrimin bütün temel sorunlar›n›n teorik
yönlerini tart›fl›yordu. Üç temel s›n›f›n,
bafll›ca üç siyasal ak›m›n temsilcileri -liberal-
burjuva ak›m, küçük-burjuva demokrat ak›m
(ki bunlar “sosyal-demokrat” ya da “sosyalist-
devrimci” etiketi alt›nda gizlenmektedir), ve
devrimci proleter ak›m- program ve taktik
konularda amans›z bir savafl›m vererek
ilerdeki aç›k s›n›f savafl›m›n› bekliyorlar ve
ona haz›rlan›yorlard›. 1905-1907 ve 1917-
1920 y›llar›nda, y›¤›nlar›n, u¤runda elde silah
savaflt›klar› bütün sorunlar› o dönemin
bas›n›nda rüfleym halinde incelenebilir (ve
incelenmelidir de). Bu üç bafll›ca e¤ilim
aras›nda, elbette ki, geçici ve melez bir sürü
ara biçimlenmeler de var. Daha aç›k ve tam
olarak ifade edersek: gerçekte s›n›f e¤ilimleri
olan ideolojik ve siyasal e¤ilimler, bas›n
organlar›n›n, partilerin, hiziplerin, gruplar›n
savafl›m›nda billurlaflmaktayd›; s›n›flar
önlerindeki savafllar için gereksindikleri
ideolojik ve siyasal silah› örste döverek
yaratmaktayd›lar.

Devrim y›llar› (1905-1907). Bütün s›n›flar
kendi kimlikleriyle ortaya ç›kt›lar. Bütün
program ve taktik görüflleri y›¤›nlar›n
eylemiyle s›namadan geçti. Grevci savafl›m,
dünyada görülmedik bir geniflli¤e ve
keskinli¤e ulaflt›. ‹ktisadi grev, siyasal greve
dönüfltü ve siyasal grev, çarl›¤a karfl›
ayaklanma haline geldi. Yönetici proletarya
ile duraksamal›, karars›z, yönetilen köylülük
aras›ndaki iliflkiler pratikte s›namadan geçti.
Savafl›m›n kendili¤inden geliflmesi s›ras›nda

sovyet örgüt biçimi do¤du. Sovyetlerin rolü
üzerinde o dönemdeki tart›flmalar, 1917-1920
y›llar›n›n büyük savafl›m›n› mufltuluyordu.
Parlamenter savafl›m biçimi ile parlamento-
d›fl› savafl›m biçiminin, parlamentonun
boykotu takti¤i ile parlamentoya kat›lma
takti¤inin, legal ve illegal savafl›m
biçimlerinin birbirini izlemesi ve, ayn›
zamanda, bu biçimler aras›nda bulunan
ba¤lar›n ve iliflkilerin birbirini izlemesi, bütün
bunlar, flafl›rt›c› zengin bir içerikle ortaya
ç›kmaktayd›. Bu dönemin her bir ay› -
y›¤›nlar ve önderler için, s›n›flar ve partiler
için- siyasal bilimin ilkelerinin ö¤retimi
bak›m›ndan “bar›flç›”, “anayasal” geliflme
koflullar› alt›nda geçen bir y›la bedeldi. E¤er
1905’in “genel provas› olmasayd›”, 1917
Ekim Devriminin zaferi olanakl› olmazd›.

‹rtica y›llar› (1907-1910). Çarl›k zafere
ulaflm›flt›. Bütün devrimci partiler ya da
muhalefet partileri ezilmifllerdi. Siyasetin
yerini, durgunluk, y›lg›nl›k, bölünmeler,
da¤›lma, davay› terkedifl, ahlaks›zl›k alm›flt›.
Felsefi idealizme do¤ru artan bir e¤ilim
görülüyordu; gizemcilik, karfl›-devrimci bir
ruh halinin büründü¤ü k›l›kt›. Ama ayn›
zamanda, devrimci partilere ve devrimci
s›n›fa, son derece yararl› bir tarih diyalekti¤i
dersi veren, siyasal savafl› y›lmadan
yürütmeyi onlara anlatan ve ö¤reten de, bu
büyük yenilginin kendisidir. ‹nsan gerçek
dostlar›n› felaket an›nda tan›r. Yenilgi ordular
için iyi bir okuldur.

Galip gelen çarl›k, Rusya’da burjuva-
öncesi ataerkil yaflam›n kal›nt›lar›n› bir an
önce y›kmak zorunda kalm›flt›. Ülkenin
burjuva çizgisinde geliflmesi gerçekten h›zl›
ilerlemeler kaydetti. S›n›f ayr›l›klar›n›n
d›fl›nda ve üstünde kal›nabilece¤i yan›lsamas›,
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kapitalizmden kaç›n›labilece¤i yan›lsamas›,
tuz-buz olmufltu. S›n›f savafl›m› yepyeni bir
biçimde ve daha aç›k-seçik olarak ortaya
ç›km›flt›.

Devrimci partiler, e¤itimlerini
tamamlamal›yd›lar. Nas›l sald›r›laca¤›n›
ö¤renmifllerdi. fiimdi art›k bu bilginin,
düzenli bir biçimde nas›l geriye
çekilinebilece¤i bilgisiyle tamamlanmas›
gerekti¤ini kavramal›yd›lar. Nas›l
sald›r›laca¤›n› ve uygun bir biçimde nas›l
geri çekilinece¤ini ö¤renmeden zaferin
olanaks›z oldu¤unu kavramal›yd›lar -ve
devrimci s›n›f bunu kavramay› ac›
deneyimlerden ö¤renir. Yenilgiye u¤ram›fl
olan bütün muhalefet ve devrimci partiler
aras›nda, “ordular›na” en az zarar getirecek,
yönetici çekirde¤inden en az kay›plarda
bulunarak, (derin ve giderilmesi olanaks›z)
bölünmelere u¤ramadan, en az moral k›r›kl›¤›
ile ve en genifl, en iyi düflünülmüfl ve en
enerjik çal›flmaya yeniden at›labilecek
biçimde düzenli olarak geri çekilebilen,
bolflevikler oldu. E¤er bolflevikler bunu
baflard›larsa, bu, yaln›zca geri çekilmenin
gere¤ini anlamayan, nas›l geri çekilmek
gerekti¤ini bilmeyen, en gerici
parlamentolarda bile legal olarak çal›flman›n,
en gerici sendikalarda, kooperatiflerde ve
benzeri örgütlerde çalflman›n kesin gere¤ini
anlamayan devrim gevezelerini, gözlerinin
yafl›na bakmadan zaman›nda suçlay›p
saflar›ndan atm›fl olmalar›ndand›r.

At›l›m y›llar› (1910-1914). Bafllang›çta
ilerleme inan›lmayacak kadar yavafl oldu,
sonra, 1912’de, Lena olaylar›ndan sonra,
giderek h›z kazand›. Bolflevikler, görülmedik
güçlüklere gö¤üs gererek, iflçi s›n›f›n›n
saflar›nda burjuvazinin ajan› olduklar›
1905’ten sonra bütün burjuvazi taraf›ndan
anlafl›lm›fl olan ve bu yüzden de burjuvazi
taraf›ndan, bolfleviklere karfl› çeflitli yollarla
desteklenen menflevikleri yenilgiye u¤ratt›lar.
Bununla birlikte, bolflevikler yeralt›
çal›flmalar›n› “legal olanaklardan” aç›kça
yararlanma ile birlefltiren do¤ru takti¤i
uygulam›fl olmasalard›, bu sonucu hiç bir
zaman elde edemezlerdi. En gerici Dumalarda
bile, bolflevikler, tüm iflçi  s›n›f›n›n temsilini
sa¤layabildiler.

Birinci Emperyalist Dünya Savafl› (1914-
1917). “Parlamento”nun afl›r› gerici niteli¤ine
karfl›n, legal parlamentarizm, devrimci
proletaryan›n partisine, bolfleviklere çok
büyük yararlar sa¤lad›. Bolflevik
milletvekilleri, Sibirya’ya sürüldüler. Rus
sürgün bas›n›nda, sosyal-emperyalizmin,
sosyal-flovenizmin, sosyal-yurtseverli¤in,
tutars›z ya da tutarl› enternasyonalizmin,
pasifizmin ya da pasifist hayallerin devrimci
aç›dan reddinin bütün fikir nüanslar›, tam
ifadesini bulmufltu. Rus sosyalizmindeki
“hizipler” bollu¤u ve bunlar›n birbirlerine
karfl› girifltikleri amans›z savafl karfl›s›nda
küçümseyerek kafl çatan II. Enternasyonalin
ahmak bilgeleri ve kocakar›lar› -savafl bütün
ileri ülkelerde o kadar övülen “legaliteyi”
ortadan kald›rd›¤› zaman- ‹sviçre ve di¤er
ülkelerdeki Rus devrimcilerin yapabildikleri
gibi özgür (illegal) bir görüfl al›flveriflini
düzenleyerek, do¤ru görüfllere varmay›
becerememifllerdir. ‹flte bu yüzdendir ki, aç›¤a
vurmufl olan bütün ülkelerin sosyal-
yurtseverleri ve “kautskicileri”, proletaryan›n
en büyük hainleri durumuna düflmüfllerdir. Ve
e¤er bolflevizm, 1917-1920’de baflar›ya
ulaflabildiyse, bu baflar›n›n bafll›ca
nedenlerinden biri, daha 1914’ün sonundan
bafllayarak sosyal-flovenizmin ve
“kautskicili¤in” alçakl›¤›n›, i¤rençli¤ini ve
ihanetini (Fransa’da Longuetisme fabiyanlar›n
ve ‹ngiltere’da Ba¤›ms›z ‹flçi Partisinin
görüflleri ile ‹talya’da Turati’nin tutumu vb.
kautskicili¤e uygundur) en sert bir dille
suçlam›fl olmas›, y›¤›nlar›n da, daha sonra,
kendi deneyimleriyle gittikçe bolflevik
görüfllerinin do¤rulu¤una inanm›fl olmas›d›r.

‹kinci Rus Devrimi (1917 fiubat›ndan
Ekimine kadar). Çarl›¤›n çürümüfl ve bitkin
hali (buna son derece çetin bir savafl›n
darbeleri ve ac›lar› eklenince), büyük bir
tahrip gücünün çarl›¤a karfl› dikilmesini
sa¤lam›flt›. Birkaç gün içinde -savafl koflullar›
içinde-, Rusya, dünyan›n herhangi bir
ülkesinden daha özgür bir burjuva demokratik
cumhuriyet oluverdi. “En parlamenter”
cumhuriyetlerde oldu¤u gibi, muhalefet
partileri ve devrimci partilerin önderleri,
hükümet kurma ifline girifltiler; ve -
parlamentolar›n en gerisinde bile-
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parlamentodaki muhalefet partisi önderinin
sonra gelecek olan devrimci rolünü
kolaylaflt›r›yordu.

Birkaç hafta içinde menflevikler ve
“sosyalist-devrimciler”, II. Enternasyonalin
Avrupal› kahramanlar›n›n, bakanl›kç›lar›n›n ve
öteki oportünist süprüntülerin bütün
yöntemlerini, tarzlar›n›, düflünce biçimlerini
ve ukalal›klar›n› benimsemekte hayran
kal›nacak bir yetenek gösterdiler. fiimdi
Sheidemann’lar ve Noske’ler hakk›nda,
Kautsky’ler ve Hilferding’ler, Renner’ler ve
Austerlitz’ler, Otto Bauer’ler ve Fritz
Adler’ler, Turati’ler ve Longuet’ler hakk›nda,
fabiyanlar ve ‹ngiltere Ba¤›ms›z ‹flçi Partisi
önderleri hakk›nda okudu¤umuz her fley, bise
usand›r›c› bir yineleme, bilinen eski bir
türkünün tutturulmas› gibi gelmektedir (ve
gerçekten de öyledir). Bütün bunlar›, biz,
menfleviklerde görmüfltük. Tarihin de
gösterece¤i gibi, geri kalm›fl bir ülkenin
oportünistleri, birçok geliflmifl ülkenin
oportünistlerinin oynayaca¤› rolü, önceden
oynad›lar.

‹kinci Enternasyonalin kahramanlar›n›n
tümü iflas etmifl ve sovyetlerin ve sovyet
yönetiminin önemi ve rolü sorunlar›nda rezil
olmufllarsa; flimdi ‹kinci Enternasyonali
terketmifl bulunan çok önemli üç parti
(Almanya Ba¤›ms›z Sosyal-Demokrat Partisi,
Frans›z longuetçileri ve ‹ngiliz Ba¤›ms›z ‹flçi
Partisi) bu sorunda en “etkili” bir biçimde
kendilerini rezil etmifl ve flafl›r›p kalm›fllarsa;
bunlar›n hepsi küçük-burjuva demokrasisinin
önyarg›lar›na (tümüyle kendilerine “sosyal-
demokrat” ad›n› veren 1848’in küçük-
burjuvazisinin havas› içinde) kölesi
olduklar›n› göstermifllerse - o zaman
söyleyece¤imiz tek fley, bizim bütün bunlara
menflevik örneklerinde daha önce tan›k
olmam›zd›r. Tarihin de gösterdi¤i gibi,
sovyetler, Rusya’da 1905’te do¤du;
sovyetlerin rolünü ve önemini anlayamad›klar›
için iflas eden menflevikler, 1917 fiubat›ndan
Ekimine kadar sovyetleri yanl›fl
kullanm›fllard›r; ve flimdi sovyet iktidar›
düflüncesi bütün dünyada do¤makta ve bütün
ülkelerin proletaryas› aras›nda ola¤anüstü bir
h›zla yay›lmaktad›r. T›pk› bizim menflevikler
gibi, sovyetlerin rolünü ve önemini

anlayamad›klar› için, ‹kinci Enternasyonalin o
eski kahramanlar› her yerde iflas bayra¤›n›
çekiyorlar.  Deneyim kan›tlam›flt›r ki, proleter
devrimin baz› baflta gelen temel sorunlar›nda,
bütün ülkelerin, Rusya’n›n geçti¤i yoldan
geçmeyecekleri kaç›n›lmaz bir fleydir.

Bolflevikler, parlamenter savafl›ma ve
(gerçekte) burjuva cumhuriyetine karfl› ve
menfleviklere karfl› baflar›l› savafl›mlar›na
büyük bir dikkatle bafllad›lar; onlar, bu
savafl›m›, bugün Avrupa ve Amerika’da
yayg›n olan görüflün tam tersine, büyük bir
dikkat ve özenle haz›rlam›fllard›. Bu dönemin
bafllang›c›nda, biz, hükümetin devrilmesi
ça¤r›s›nda bulunmad›k; sovyetlerin bileflim ve
zihniyetinde de¤ifliklikler olmad›kça, hükümeti
devirmenin olanaks›z oldu¤unu aç›klad›k.
Burjuva parlamentosuna, kurucu meclise
boykotu ilan etmedik -ve partimizin (1917)
Nisan Konferans›n›n ard›ndan, parti ad›na
resmen,- kurucu meclisli bir burjuva
cumhuriyetinin, kurucu meclissiz burjuva
cumhuriyetinden daha iyi oldu¤unu söyledik;
ama bir “iflçi ve köylüler” cumhuriyetinin, bir
sovyet cumhuriyetinin, her türlü burjuva
demokratik cumhuriyetten, parlamenter
cumhuriyetten daha iyi oldu¤unu da ekledik.
E¤er bu dikkatli, ayr›nt›l›, sab›rl› haz›rl›¤›m›z
olmasayd›, 1917 Ekiminde, ne zafer elde
edebilir, ne de elde ettikten sonra onu
koruyabilirdik.

Komünizmin Çocukluk Hastal›¤›
“Sol” Komünizm

(Sol Yay›nlar›, 5. bask›, s.15-20)
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Ekim’i güçlendirmek partinin önderlik
gücünü ve yetene¤ini güçlendirmektir!

Ekim partinin merkezi önderlik kürsüsüdür ve dolays›z bir parti örgütü yay›n›d›r. Özellikle Kurulufl Kongresi
sonras›nda al›nan darbeler ve verilen kay›plar nedeniyle partinin kollektif önderlik kapasitesinde ve örgütsel
yap›s›nda yaflanan zay›flama, yay›n cephesinde sonuçlar›n› tahmin edilmesi zor olmayan nedenlerle daha çok
Ekim üzerinden gösterdi. Nitekim Ekim’in 10 y›l› aflk›n bir süre boyunca kesintisiz olarak süren yay›n yaflam›
ilk kez olarak bu dönemde aksamaya bafllad› ve o günden beri de bir türlü yeniden düzene sokulamad›. Oysa
bu ayn› dönemde partinin öteki yay›n organlar› giderek daha çok güçlendiler ve ifllevlerine daha uygun bir
yay›n düzenine ve çizgisine oturdular. Parti için sorun, kuflkusuz öteki yay›n organlar›n› hiçbir biçimde
zay›flatmaks›z›n, Ekim’i yay›n ifllevine uygun ve düzenli periyotlarla ç›karabilmekti. Ortadaki tablo bunu
baflaramad›¤›m›z› gösteriyor. Fakat partinin bugün ulaflm›fl bulundu¤u geliflme düzeyinde bunu baflarabilecek
olanaklara sahip oldu¤umuzu da iyi biliyoruz. Bütün sorun, Kurulufl Kongresi sonras›n›n sorunlu süreci içinde
zamanla oluflmufl bulunan al›flkanl›klar› ve gelinen yerde fazlas›yla zararl› kan›ksamalar› k›rararak bu
olanaklar› merkezi önderli¤in planl› müdahalesi ile örgütlemek ve seferber edebilmektir.

Aksayan ve giderek zaafiyete dönüflen bir durumu kal›c› biçimde giderebilmek kuflkusuz bu zaafiyetin
kaynaklar› konusunda aç›k bir fikre sahip olmay› gerektirir. Parti içinde enine boyuna tart›flmak üzere bunu
burada yaln›zca ana noktalar halinde s›ralamakla yetinece¤iz.

Ekim’deki zay›flama herfleyden önce önderlik iddias› ve kapasitesindeki zay›flaman›n bir yans›mas›d›r,
öncelikle bu nokta üzerinde durulmal›d›r. Özellikle ileri kadrolar›n önderlik kapsam›ndaki sorunlara gösterdi¤i
düflünsel ilgideki zay›flama bunu kendi yönünden tamamlamaktad›r. Ekim parti önderli¤inin kürsüsü oldu¤una
ve ifllevi “partiye, daha genel planda ise devrimci hareketin ve toplumsal muhalefetin kadrolar›na temel ve
taktik sorunlar üzerine ilkesel ve politik perspektifler sunan, bu çerçevede onlara yön vermeye çal›flan” bir
yay›n organ› olarak tan›mland›¤›na göre, Ekim’de aksaman›n gerçekte bu iddia ve ifllevdeki zay›flama
anlam›na geldi¤i aç›kt›r.

Kuflkusuz bu söylenenleri yine de kendi s›n›rlar› içinda anlamak gerekir. Zira partinin Ekim üzerinden
gere¤ince yap›lamayan› iyi kötü yapt›¤› baflka yay›n organlar› da var. Bu çerçevede sorun bir yönüyle de
yay›n organlar› aras›ndaki ifllev kaymas›ndan kaynaklanmaktad›r. Fakat bu ifllev kaymas›n› yine de hafife
almamak gerekir. Zira bunun kendisi daha genel planda parti, ihtilalci örgütsel konum ve illegalite sorunlar›yla,
bu alanlardaki zay›flama ile de s›k› s›k›ya ba¤lant›l›d›r. Legalitenin etkin kullan›m›n›n bir süredir bizde de belli
bir rehavet yaratt›¤›, legalite-illgalite iliflkilerinde bir an önce giderilmesi gereken zaafiyet noktalar›n› besledi¤i
aç›k bir olgu say›lmal›d›r. Dikkatlerin legal yay›nlar üzerinde yo¤unlaflmas›, ayn› dikkat ve heyecan›n partinin
önderlik kürsüsü olarak tan›mlanan bir yay›ndan ise belirgin bir tutumla esirgenmesi, ayn› zamanda bunun bir
yans›mas›d›r. Bu, Kurulufl Kongresi’ni izleyen darbelerin yaratt›¤› özel süreçlerin bugüne yans›yan
sonuçlar›ndan biridir ve gelinen yerde daha köklü ve sonuç al›c› müdahalelere konu edilebilmek
durumundad›r.

Partinin kendi gündemi, öncelikleri, sorunlar› üzerinde yo¤unlaflmada yaflanan zay›flama, sorunun önderlik
iddias› ve kapasitesindeki zay›flamay› da kesen bir baflka yönüdür. Ekim’e gönderilen ve ço¤u durumda
amaca uygun görülmeyerek kullan›lmayan ya da öteki yay›nlara aktar›lan yaz›lar›n konular› ile Ekim’e
yazacak konu bulmakta yafland›¤› söylenen zorlanma, bir arada bunu göstermektedir. Parti siyasal
çal›flmas›nda ve mücadelesinde, örgütsel yaflam›nda ve iliflkilerinde döne döne incelenip irdelenmesi gereken
say›s›z sorunlarla yüzyüzedir. Bunlar Ekim için son derece verimli ve ayr›ca amaca tümüyle uygun yaz›
konular›d›r. Buna ra¤men yazacak konu bulmakta zorlanmak, partinin siyasal çal›flma ve mücadelede
karfl›laflt›¤› gerçek sorunlar üzerinde düflünsel bak›mdan yeterince yo¤unlaflamamakla ayn› anlama
gelmektedir.

Sorun bu temel aksama noktalar›ndan kavrand›¤›, bunlar irdelenip anlam› ve beslenme kaynaklar›
anlafl›ld›¤› ölçüde, çözüm de kolaylaflacakt›r. Bunun baflar›labilmesi içinse herfleyden önce y›llar› bulan
zay›flama ve aksamalar›n kan›ksama sorunu olmaktan ç›kar›lmas›, Ekim’i güçlendirmenin partinin önderlik
iddias›n›, gücünü ve yetene¤ini güçlendirmek ile ayn› anlama geldi¤i gerçe¤inin daha derinden kavranmas› ve
sindirilmesi gerekir.
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