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EK‹M
Devrimci örgüt yaflamsaldır!

“Partimizin II. Kongresi’nin dünyada ve
Türkiye’de girmifl bulundu¤umuz çok daha
zorlu ve karmaflık bir dönemin ardından
toplanmıfl olması, onun gündeminin a¤ırlık
alanını da etkilemifltir” diyen TK‹P II.
Kongresi Bildirisi, sözünü etti¤i dönemi
dünyada 11 Eylül sonrası geliflmelerle
iliflkilendirmekte, dünya ölçüsünde burjuva
gericili¤inin yeni bir ivme kazandı¤ı, bunun
sistemin genelinde özgürlüklerin
sınırlandırılması ve polis devletine geçifli
hızlandırdı¤ı, zaten geleneksel olarak bir
polis-asker rejimine dayanan Türk burjuva
gericili¤inin de bundan kendi yönünden en
iyi biçimde yararlandı¤ını vurgulamakta ve
sözlerini flöyle sürdürmektedir:

“Böylesine karmaflık ve zorlu bir
dönemin ardından toplanan TK‹P II.
Kongresi, do¤ru bir ideolojik-politik
çizginin yanısıra, ihtilalci temellere oturan
sa¤lam bir parti örgütünü, çok yönlü olarak
e¤itilmifl ve donatılmıfl militan savaflçı
kadroları, do¤ru bir çalıflma tarzı ve etkin
bir çalıflma kapasitesini, devrimci bir
partinin bu dönemin geliflmelerine yanıt
verebilmesinin olmazsa olmaz koflulları
olarak ele almaktadır; ve tüm bunların
gerçekten bir anlam taflıyabilmesi ve gerçek
maddi bir kuvvet haline getirilebilmesi için
de, sınıf eksenli bir devrimci çalıflmayı
tayin edici önemde görmektedir.

“Bu nedenledir ki, çok kapsamlı bir
gündem üzerinden çalıflan, dünyada, bölgede
ve Türkiye’deki siyasal geliflmeler ve bunun
ortaya çıkardı¤ı sorunlar üzerinde gere¤ince
duran II. Parti Kongresi, yine de çalıflmasında
esas a¤ırlı¤ını partinin örgütsel geliflme ve
kadrolaflma alanındaki sorunları ve ihtiyaçları
üzerinde yo¤unlafltırmıfl, bunu genel politik

çalıflmasının, özellikle de sınıf çalıflmasının
çok yönlü sorunlarının irdelenmesi ve
deneyimlerinin özetlenmesi ile birlefltirmifltir.
Bu a¤ırlıklı çerçeve, girmifl bulundu¤umuz
zorlu döneme partinin hazırlanması
bakımından temel önemde bir ihtiyaç olarak
ele alınmıfltır.” (TK‹P II. Kongresi Bildirisi,
Ekim, sayı: 248, Kasım 2007)

Kapitalist dünyanın emperyalist
metropollerinde demokratik hak ve
özgürlüklerin sistemli bir biçimde
budanması ve bunun polis devletine yasal,
kurumsal ve fiili uygulama olarak geçiflle
elele gitmesi, gerçekte 11 Eylül’ü
önceleyen bir geliflmedir. 11 Eylül, daha
‘80’li yılların baflında kendini gösteren bu
e¤ilime yalnızca yeni bir ivme kazandırmıfl,
dünya ölçüsünde burjuva gericili¤i için
ortak bir demagojik bahane ifllevi
görmüfltür. Demokratik özgürlüklerin gaspı
ve polis devletine geçifl, iflin aslında
sistemin sürmekte olan yapısal bunalımı ile
ilgilidir ve bu çerçevede emperyalist
metropoller için gerçekte son birkaç on
yılın sorunudur. ‹flçilerin ve emekçilerin
ekonomik ve sosyal kazanımlarına sistemli
saldırılar, sömürüyü büyüten ve çalıflma
koflullarını a¤ırlafltıran politikalar,
beraberinde siyasal özgürlüklere saldırıyı da
getirmekte, gelece¤in zorlu sosyal
mücadelelerine hazırlanmak için burjuvazi
bugünden önlemler almaktadır. ‘80’li
yılların neoliberal saldırganlı¤ına efllik eden
bu e¤ilim, ‘89 yıkılıflının ardından yeni bir
ivme kazandı, 11 Eylül sonrasında ise ifade
uygunsa burjuva gericili¤i bu alanda yeni
bir sıçrama gösterdi.

Özetle sorun, demokratik hak ve
özgürlüklerin zaten son derece sınırlı ve güdük
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oldu¤u ve bu kadarıyla bile her an militarist-
polis rejiminin tehdidi altında bulundu¤u
Türkiye gibi ülkelerden öteyedir, sistemin
geneliyle ilgilidir, demek oluyor ki dünya
ölçüsündedir. Bu geliflmenin Türkiye gibi
ülkeler için özel anlamı, dizginsiz bir
militarist-polis rejimi için uygun bir
uluslararası atmosfer oluflturmakta olmasıdır.
TK‹P II. Kongresi Bildirisi, “Çözümsüz
yapısal sorunlarla bo¤uflup duran ve gelinen
yerde özellikle Kürt sorunu üzerinden iyiden
iyiye sıkıflmıfl bulunan Türk burjuva gericili¤i
de kendi yönünden bu genel atmosferden en iyi
biçimde yararlanma yoluna gitmektedir. ‹çerde
baskıyı, flovenizmi ve faflist-militarist terörü
azdırmakta, dıflarda ise bölge halklarına karflı
emperyalist-siyonist cephede yeni roller
üstlenmektedir” derken bunu anlatmaktadır.

Sorunun bu yönü bafllıbaflına önemlidir,
zira daha birkaç yıl öncesine kadar, düzen
propagandasının AB süreci üzerinden
bilinçli bir biçimde pompaladı¤ı hayallerin
etkisi altında, Türkiye solunun önemli bir
bölümü, üstelik sanılabilece¤i gibi salt
reformist kesimleri de de¤il, sermayenin
yeni yönelimleri, özellikle de AB sürecine
paralel olarak, Türkiye’de siyasal rejimin
“yumuflama”ya do¤ru gitti¤i üzerine ham
hayaller taflıyor, bunun yarattı¤ı rehavet
içinde legal alana yı¤ılmalar yaflanıyor ve
bu devrimci hareketin bazı kesimlerinde
bile legal parti e¤ilimleriyle birlefliyordu.
Ne iyi ki olayların gidiflatı halihazırda bu
tasfiyeci liberal hayalleri kendili¤inden
yıkmıfl bulunmaktadır. Dünyanın üçlü kriz
bölgesinin tam göbe¤inde bulunan ve bu
aynı bölgede tarihsel olarak ABD
emperyalizminin ileri karakolu ifllevi gören
bir ülkede, üstelik bölgeye yönelik
emperyalist müdahalenin savafllar dizisi
boyutu kazanmakta oldu¤u bir evrede,
rejimin siyasal olarak yumuflamakta oldu¤u
beklentileri ancak liberal ham hayallerin
ifadesi olabilirdi. Çözülemeyen Kürt
sorununun süreklilefltirdi¤i özel savafl
durumunun, sonu gelmeyen ekonomik-sosyal
yıkım saldırılarının sürekli bir ihtiyaç
haline getirdi¤i baskı ve yasak düzeninin
sözünü bile etmiyoruz. Nitekim bir
aldatmacadan ibaret oldu¤u daha bafltan
belli olan AB makyajı çok geçmeden

döküldü, özellikle 11 Eylül ile birlikte
oluflan atmosferin de verdi¤i güçle, rejim
gerçek yüzünü yeniden tüm açıklı¤ı ile
ortaya koydu.

Sorunun devrimci açıdan genel ilkesel
ve stratejik önemi bir yana, içinden
geçmekte oldu¤umuz tarihsel evreye iliflkin
bu iç ve uluslararası koflullar bile, illegal
temellere dayalı devrimci bir örgütün/
partinin yaflamsal anlamını ve önemini
bütün açıklı¤ı ile ortaya koymaktadır.
Bugünün Türkiye’sinde, her ciddi
devrimcilik iddiası illegal temellere sahip
devrimci bir örgüt/parti üzerinden
somutlanmak zorundadır. Bu çerçevede,
devrimci örgüt sorununu ciddiyetle ele
almayan ve pratikte çözmeyen bir siyasal
hareketin devrimcilik iddiasını ciddiye
almanın, bunu samimi ve inandırıcı
bulmanın olana¤ı yoktur. Sözkonusu olan
bir siyasal hareketse e¤er, örgütsel açıdan
düzenin icazet ve denetim sınırları içine
sı¤abilen, bundan ibaret kalabilen bir
siyasal kimli¤in devrimcilikle yakından
uzaktan bir iliflkisi olamaz. ‹fade uygunsa
bu sorun, bu soruna iliflkin ilkesel ve pratik
tutum, herhangi bir siyasal akımın
devrimcilik iddiasının turnusol ka¤ıdıdır.

***
Öte yandan, TK‹P II. Kongresi’nin

çalıflma gündemi içinde devrimci örgüt
sorununa verdi¤i a¤ırlık, bu sorunun
taflıdı¤ı genel ilkesel önemin içinden
geçmekte oldu¤umuz tarihi evrenin özgün
koflulları içinde kazandı¤ı daha özel
anlamdan da öteyedir. Sorunun öteki bir
temel boyutu, ‘90’lı yılların ortasından
2000’li yılların ortasına uzanan son on
yıllık dönemde yaflanan ve devrimci
hareketi derinden etkileyen geliflmeler, bu
geliflmelere iliflkin de¤erlendirmeler ve
bundan çıkarılan somut sonuçlardır. TK‹P
II. Kongresi’nin konuya iliflkin
de¤erlendirmeleri bakımından sorunun bu
yönü ilkinden de önemlidir ve pratik
yönden daha yakıcıdır.

Anılan on yıllık evrenin ilk yarısı,
rejimin devrimci kimlik ve dolayısıyla da
devrimci örgüt sorununda ısrarını sürdüren
hareketlere yönelik kapsamlı bir saldırı
dönemidir. ‘90’lı yılların ortasından
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bafllayarak yo¤unlafltırılan sistemli
saldırılarla sonuçta devrimci örgütlere
büyük darbeler vuruldu ve 2000 yıllara
girilirken gündeme getirilen hücre saldırısı
ile bu bir baflka yönden pekifltirilmeye
çalıflıldı. Amaç devrimci örgütsel yapıyı
mümkün oldu¤unca tasfiye etmek ve
zindanları bu yapı için bir devrimci kadro
kayna¤ı olmaktan çıkarmaktı. Devletin bu
tutumunun bir de¤erlendirmeye
dayandı¤ından, ‘90’lı yılların ortasında
güncellefltirilen Milli Güvenlik Siyaset
Belgesi’ndeki sol hareket
de¤erlendirmesinin bunun temelini
oluflturdu¤undan kuflku duyulamaz. Bu
de¤erlendirmede devlet, solun önemli bir
bölümünün “ılımlı bir çizgi”ye çekildi¤ini,
fakat daha dar bir kesiminin hala da
radikal konumda ısrar etti¤ini saptıyordu.
Bu saptamadan çıkan sonuç ve dolayısıyla
görev, radikal çizgide ısrar edenlerin de
aynı ılımlı çizgiye, daha açık ifadeyle
düzenin icazet alanına çekilmesi olabilirdi.
Sermaye devletinin bu de¤erlendirmeyi
izleyen davranıfl çizgisine bugünden
bakıldı¤ında, bunun devrimci örgütsel
yapıları güçten düflürmeye, olanaklıysa
tümden yıkmaya, bu arada zindanlar
üzerinden yenilenen devrimci kadro
kayna¤ından yoksun bırakmaya, böylece
sonuçta hiç de¤ilse devletin denetim ve
icazet alanına mecbur ve mahkum
bırakmaya yönelik oldu¤u daha açık
biçimde görülebilmektedir. ‘90’lı yılların
ikinci yarısını kapsayan sistemli saldırılar
ile bunu tamamlayan hücre saldırısı, bu
saldırılardaki büyük kararlılık ve
acımasızlık bunun bir ifadesi oldu.

Tüm bu saldırı sürecinin ardından
bugünün tablosuna baktı¤ımızda, devletin
kendi hesapları çerçevesinde önemli bir
bafları elde etti¤ini açıklıkla ve yüreklilikle
saptamak gerekir. Sorun basitçe illegal
örgütsel yapıların büyük ölçüde zaafa
u¤ramasından ibaret de de¤ildir. Sorun
yazık ki bundan öteyedir; devrimci örgüt
iradesindeki belirgin bir zayıflama ile
ilgilidir ve bu halihazırda geleneksel
devrimci-demokrat grupların hemen
tamamının en büyük zaafiyetidir. Yıllar
öncesinden yenilmifl darbelerin örgütsel

etkilerini gidermeye yönelik çabalardaki
hissedilir zayıflık, ifllerin hemen tamamen
legal alan ve araçlar üzerinden
yürütüllmesi, bu durumun giderek
kurumlaflıp kalıcılaflması, bunun ifadesidir.

Kuflkusuz bu dönemde siyasal olayların
genel seyri de devletin iflini alabildi¤ine
kolaylafltırmıfl, tersinden devrimci akımların
örgütsel yönden toparlanmasını zora
sokmufltur. Genel siyasal durgunluk, bunun
temel bir etkeni olarak da sınıf ve kitle
hareketindeki genel zayıflık, Kürt
hareketinde yaflanan ‹mralı sonrası sürecin
derin etkileri, toplumda gerici siyasal
atmosferin flovenizm ve dinsel gericilik
üzerinden iyice a¤ırlaflması, tüm bunlar
devletin iflini kolaylafltırmıfl, devrimci
yapıların örgütsel açıdan toparlanmalarını
zora sokmufltur. Bütün bunlar yeterince
açıktır. Fakat iflte tam da bütün bu
zorluklar sonuçta devrimci örgüt iradesini
zayıflatmıfl, devrimci örgütsel yapıyı
yeniden kurmak kararlılı¤ını ve pratik
çabasını zaafa u¤ratmıfltır.

Öte yandan bu, öyle basitçe dönemsel
bir geliflme ve sonuç da de¤ildir. Sorun
gerçekte daha temellidir ve geleneksel
küçük-burjuva devrimci demokrat örgütlerin
yapısal zaafiyeti ile ilgilidir. Dönemsel
koflulların bu denli kolay sonuç vermesinin
gerisinde de bu yapısal zaafiyet vardır.
Yenilginin ö¤retici derslerinden hiçbir
anlamlı sonuç çıkarmadan yeni döneme
giren ve herfleye ra¤men devrimci çizgide
ve devrimci örgütte ısrar eden bu grupların,
yeniden toparlanma dönemini izleyen 20
yılın ardından bugün artık bir tıkanma,
tıkanmadan da öteye bir çözülme evresine
girdikleri görülmektedir. Devrimci örgüt
iradesinde ve prati¤inde yaflanan belirgin
zaafiyetin gerisinde de gerçekte ve temelde
bu vardır. Devletin saldırılarının bu denli
kolay sonuç verebilmifl olması da bundan
dolayıdır. Mevcut durumun vahametini
artıran da yine bu gerçe¤in kendisidir.

20 yıl önce, 12 Eylül yenilgisini
izleyen o yeniden toparlanma döneminde,
en acil, öncelikli ve yaflamsal görev,
yenilginin derslerinden de yararlanarak
geçmiflle ideolojik hesaplaflmaya dayalı
olarak yaflanacak kapsamlı bir ideolojik
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yenilenme idi. Halkçı devrimci-demokrat
örgütler o evrede bu görevden yan çizdiler,
buna yönelik devrimci ideolojik basınca
belirgin bir tutuculukla direndiler. Örgütsel
ve pratik görevlerin önemi ve önceli¤i adı
altında, teorik geliflme ve ideolojik
yenilenme ihtiyacına burun kıvırdılar;
dahası, bunun anlamına ve önemine iliflkin
vurguları devrimci örgütten ve pratikten
kaçıflın göstergesi saymak kolaycılı¤ına bile
sı¤ındılar. Döneme egemen liberal tasfiyeci
e¤ilimler, yaygın bir e¤ilim olan devrimci
örgütten kaçıfl ve legalizim cereyanı, bu
söyleme belli sınırlar içinde elbette bir
anlam ve haklılık kazandırıyordu. Fakat
yine de bunun küçük-burjuva halkçı
çizginin tutuculukla savunulmasına bir
dayanak olarak kullanılması, sonuçları
bugün tüm açıklı¤ı ile görülebildi¤i gibi,
büyük bir yanılgı ve tipik bir küçük-
burjuva dargörüfllülü¤ü örne¤i idi.
Yapılması gereken; kapsamlı bir devrimci
ideolojik yenilenmeyi bu yeni temeller
üzerinde devrimci örgütsel bir flekillenme
ile birlefltirmek ve bunu devrimci sınıf
çalıflması ekseninde gelifltirmekti. Bunu
kavrayamayanlar, eski çizgi temelinde ve
kendi dar sınırları içinde devrimci örgütü
ve prati¤i önemsedi¤ini sananlar, böyle
yapmakla gerçekte devrimci örgütün ve
prati¤in olanaklarını da zamanla
tüketeceklerini görüp kavrayamadılar.

Bugün ise tersinden bir zaafla
yüzyüzeyiz, bu aynı gruplar flahsında. 20
yıl sonra bugün ve bugünün Türkiye’sinde
en acil sorun, en yaflamsal ihtiyaç devrimci
örgüttür, bu sorunda gösterilecek pratik
kararlılık ve tutarlılıktır. Oysa tam da böyle
bir dönemde, aynı halkçı devrimci-demokrat
gruplar örgütsel alandaki zaafiyete karflı
belirgin bir duyarsızlık içindedirler. Bu,
elbetteki tüm öteki güçlüklerle birlikte ve
bunlar temelinde, devrimci örgüt
iradesindeki zayıflamanın bir yansımadır.
Düne kadar devrimci örgüt sorununu
kendileri için alameti farika haline getiren
bu gruplar, bugün gerek düflünsel ve
gerekse pratik planda bu sorunun belirgin
biçimde uza¤ındadırlar.

Bu grupların mevcut ideolojik çizgileri
ile bugünden sonra devrimci örgüt sorununa

anlamlı bir yanıt veremeyecekleri bir
gerçektir. Bu çerçevede içlerinden
bazılarının bir dönemdir ideolojik bir
yenilenme arayıflına yönelmelerinin bir
anlamı ve mantı¤ı da vardır. Fakat tüm
öteki güçlükler bir yana, bu iflin tam da
moral ve örgütsel açıdan belirgin bir
zaafiyetin yaflandı¤ı bir evrede gündeme
gelmifl olması gerçe¤i, sözkonusu ideolojik
arayıflların akıbetini daha bafltan bir hayli
tartıflmalı kılmaktadır. Kırk yıllık geçmiflle
ve yirmi yıl öncesinin tutuculu¤u ve
dargörüfllülü¤ü ile açık bir hesaplaflmaya
giriflilmeksizin bu arayıflların herhangi bir
olumlu devrimci sonuç yaratması olasılı¤ı
ise zaten yoktur.

Yerleflik kanının aksine, Türkiye’nin
geleneksel devrimci-demokrat örgütleri
devrimci örgüt sorununun ideolojik ve ilkesel
çerçevesi konusunda belirgin bir zayıflı¤a
sahiptirler. Örgüt sorunu ideolojik ve sınıfsal
içeri¤i ile kavranmıfl, yerli yerine oturtulmufl
ve sindirilmifl de¤ildir. ‹çlerinden bir kesimi
‘70’li yılların o verimli devrimci yükselifl
ortamında bile örgüt olmayı baflaramamıfllardı
ve 12 Eylül mahkemelerinde “dergi çevresi”
olmaktan öteye gidemediklerini dile
getirirlerken bir gerçe¤i ifade ediyorlardı.
Öteki bazıları ise herfleye ra¤men bir örgütsel
yapıya ve gelene¤e sahip olmakla birlikte bu,
açık ve sa¤lam bir ideolojik bilincin ve
yönelimin ürünü olmaktan çok büyük ölçüde
kendili¤inden bir geliflmenin ürünü olmufltu.
Ortada henüz açık bir ideolojik çizgileri bile
yokken iyi-kötü bir örgüt olmaları bunun bir
göstergesi idi. 12 Eylül yenilgisi sonrasında
örgütsel yapıları ile birlikte devrimci örgüt
bilincini de bu denli kolay yitirmeleri de
bunun bir baflka göstergesi oldu. Bu iradeyi
ve prati¤i herfleye ra¤men korumayı
baflaranların bugünkü durumu da, bu alandaki
zayıflıktan/kendili¤indencilikten çok ayrı bir
durum de¤ildir. Denebilir ki zamanla ve
kendili¤inden kazanılan bir üstünlük, yine
zaman içinde ve kendili¤inden bir biçimde
sönümlenmektedir.

***
Açık bir ideolojik bilincin ve sınıfsal

yönelimin ürünü bir devrimci örgüte
dayanmaksızın siyasal mücadele süreçlerinde
etkin bir rol oynamak ve devrimci bir
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geliflme etkeni olabilmek olanaksızdır.
Reformist sol akımların dünden bugüne genel
tablosu, devrimci örgütten kopmanın
devrimci kimlikten ve pratikten de kopmak
demek oldu¤unu tüm açıklı¤ı ile bir kez daha
ortaya koymaktadır.

Devrimci örgüt zemini, devrimci
olabilmenin ve devrimci kalabilmenin
olmazsa olmaz koflullarından biridir. Öte
yandan, devrimci örgüt zemini, burjuva
legalitesinin etkili ve amaca uygun bir
biçimde istismar edilebilmesinin de
zorunulu kofluludur. Legalitenin devrimci
kullanımı, illegal bir devrimci örgüt
temeline dayanmaksızın olanaksızıdır.
Komünistler bu konuda daha bafltan tam bir
ideolojik açıklık ve buna efllik eden kararlı
bir pratik yönelim içinde oldular:

“‹deolojik kimli¤i, sınıfsal konumu ve
tarihsel-siyasal amaçlarıyla proletaryanın
sınıf partisi, kurulu düzen karflısında
ihtilalci bir konumdadır ve varolufl biçimi
de buna uygun olmak zorundadır. Partinin
ihtilalci esaslara dayalı illegal örgütlenme
ihtiyacı buradan do¤maktadır. Parti
örgütlenmesinin tek ve mutlak varolufl
biçimi olmamakla birlikte, illegalite, temel
ve ilkesel önemde bir sorundur. ‹llegalite
sorununun özü, düzenin hukuksal çerçevesi
içine sı¤ıp sı¤mamak de¤il, bizzat düzenin
içine sı¤amamaktır. Türkiye gibi polis
rejiminin hüküm sürdü¤ü bir ülkede, bu
sorun, ilkesel öneminin ötesinde, parti için
pratik bakımdan da hayati bir sorundur.
‹htilalci kimlik korundu¤u sürece, bu, bir
parti için varolup-olmama sorunudur.

“Partinin düzen karflısındaki ihtilalci
ideolojik-politik perspektifi teorik çabayla
kazanılsa bile, bu ancak, örgütsel varolufl
biçimiyle de ihtilalci bir konumda bulunan
bir parti yapısıyla güvenceye alınabilir. Bu
ikincisi yoksa, ya parti kesin bir biçimde
tasfiye edilecektir, ya da bu akibete
u¤ramamak için, utanç verici bir tutumla,
bafllangıçtaki ihtilalci ideolojik-politik
perspektifini bizzat kendi tasfiye edecektir.
‹htilalci bir illegal parti sorununun ilkesel
önemi tam da buradan gelmektedir.

“‹htilalci örgütlenmeye karflı güçlü bir
legalist tasfiyeci akımın varoldu¤u günümüz
(Mart 1991) koflullarında, parti

örgütlenmesini illegal temeller üzerinde
hazırlama pratik çabası sa¤lam ve sarsılmaz
inatla sürdürülmeli ve bu çaba tasfiyecili¤e
karflı sürekli bir mücadeleyle
birlefltirilebilmelidir. Fakat öte yandan,
partinin bu zorunlu varolufl biçiminin
tamamlayıcı ö¤esi, onun legal biçim, araç
ve yöntemleri en iyi flekilde ve sonuna
kadar kullanabilmesidir. Düzen karflısında
partinin ihtilalci varolufl biçimini ilkesel
önemde gören komünistler için, sorun, legal
araç ve olanakları küçümsemek ya da
bunları illegal örgütlenmenin karflısına
koymak de¤il, illegal bir parti örgütlenmesi
ve faaliyeti temeli üzerinde, bu temel
koflulla uyum içinde, tüm legal biçim,
yöntem ve araçlardan sonuna kadar ve
ustalıkla yararlanabilmektir. Legal olanakları
illegal örgütlenme ve faaliyete tabi bir
biçimde, onun hizmetinde
kullanabilmektir...” (Partileflme Süreci/1,
Eksen Yayınları, s. 69-70)

Daha bafltan ortaya konulan bu
bakıflaçısı dün oldu¤u gibi bugün de
komünistlere yol göstermektedir. Komünist
hareketin geride bıraktı¤ı bütün bir 20 yıl,
bu bakıflaçısına ba¤lılı¤ın, onu tutarlılıkla
savunmanın ve tüm güçlüklere ra¤men
inatla pratikte gerçeklefltirmeye çalıflmanın
kanıtıdır. Reformist sol üzerinden tasfiyeci
cereyanın hala da güçlü oldu¤u ve
geleneksel devrimci-demokrat akımlarda
devrimci örgüt iradesi ve prati¤inin ciddi
biçimde zaafa u¤radı¤ı bir dönemde, bu
bakıflaçısı partimiz için bugün çok daha
özel bir önem ve anlam taflımaktadır.
Bugünün Türkiye’sinde, içinden geçmekte
oldu¤umuz bu özel evrede ve tam da
ortadaki sol hareket tablosu çerçevesinde,
bugünün en temel ve yaflamsal sorunu ve
ihtiyacı devrimci örgüttür. Partimiz bunun
bilincidendir ve bunun gerekleri
do¤rultusunda hareket etmektedir.

TK‹P II. Kongresi’nin konuya iliflkin
çok yönlü de¤erlendirmeleri, bu
de¤erlendirmelere dayalı olarak saptadı¤ı
politik ve örgütsel hedefler ve görevler,
buna iliflkin bilincin ve iradenin yeni bir
göstergesi, somut bir güvencesidir.



6  EK‹M  Sayı: 249

Partimizin II. Kongresi’nin toplanması üzerine...

Partiyi her alanda ve her açıdan
güçlendirmek için ileri!..

-I-

1) Partimizin II. Kongresi’nin
toplanmasına iliflkin karar:

Merkez Komitesi II. Parti Kongresi’ni
önümüzdeki dönem içinde toplama kararı
almıfltır. Bu metnin partiye sunulmasından
itibaren II. Kongre’ye hazırlık süreci resmen
ve fiilen bafllamıfl olacaktır.

II. Parti Kongresi’ni toplama sorunu son
bir yıldır Merkez Komitesi’nin
gündemindeydi. Bunun siyasal, örgütsel ve
teknik sorunları üzerine döne döne tartıflmalar
ve de¤erlendirmeler yapılmaktaydı. Bu yılın
bafllarında konu yaklaflık bir zamanlama
üzerinden somut bir karar haline getirildi,
fakat partiye açıklanması 1 Mayıs dönemi
sonrasına bırakıldı. Kararın partiye
açıklanması kongre sürecini resmen ve pratik
olarak bafllatmak anlamına gelece¤i ve bu da
ancak bahar kampanyası yo¤unlu¤u geride
bırakıldıktan sonra olanaklı olabilece¤i için,
böylesi bir tutum tercih edildi.

Toplanmas› çeflitli nedenlerle geciken TK‹P II. Kongresi gerçekte partinin gündemine daha
2002 y›l›n›n ikinci yar›s›nda al›nm›flt›. Burada yay›nlad›¤›m›z Temmuz 2002 tarihli kapsaml›
belge, Merkez Komitesi taraf›ndan o evrede toplanmas› umulan II. Kongre'nin
gerekçelendirilmifl gündemi olarak partiye sunulmufltu. Baz› s›n›rl› ara bölümleri anlat›m
yönünden kamufle edilerek daha önce yay›nlanan bu belgenin tam metni, gizlili¤i ve
güvenli¤i ilgilendiren bölümleri ç›kar›larak (bunlar metinde üç nokta içeren parantezlerle
gösterilmifltir), burada ilk kez olarak yay›nlanmaktad›r.

Metin incelendi¤inde aç›kl›kla görülebilece¤i gibi, yap›lan de¤erlendirmeler bugün için de
anlam›n› ve önemini büyük ölçüde korumaktad›r. Çal›flmas›na bu belgeyi yeniden inceleyerek
bafllayan TK‹P II. Kongresi'nin yarg›s› da bu do¤rultudad›r. Fakat do¤ald›r ki aradan geçen
y›llar ve bu arada yaflanan geliflmeler nedeniyle baz› de¤erlendirmeler belli yönleriyle
eskimifltir. Öte yandan ortaya konulan sorunlar›n ve görevlerin bir k›sm›, geciken kongreyi
öncesi süreçte parti taraf›ndan ele al›nm›fl, aç›kl›¤a kavuflturulmufl ve pratikte de belli
ölçülerde bir çözüme ba¤lanmaflt›r.

Okur partimiz için büyük önem tafl›yan bu belgeyi incelerken tüm bunlar› gözönünde
bulundurmal›d›r...

2) II. Parti Kongresi’nin toplanmasında
yaflanan gecikme:

Parti tüzü¤ümüzün parti kongresine
ayrılmıfl 6. maddesi, “Ola¤an kongreler iki
yılda bir toplanır. Zorunlu durumlarda
kongreler Merkez Komitesi (MK) tarafından
bir yıla kadar ertelenebilir” hükmünü
içermektedir.

Bu hükmün ıflı¤ında bakıldı¤ında, parti
kongresinin toplanması için parti tüzü¤ünün
tanıdı¤ı azami süre geçen Kasım’dan beri
aflılmıfl bulunmaktadır. Bu durum elbette parti
tüzü¤ünün çi¤nenmesi ya da parti iflleyifline
ve demokrasisine iliflkin temel önemde bir
hükmün hafifsenmesinden de¤il, fakat
tümüyle partimizin kurulufl kongresi
sonrasında yedi¤i a¤ır darbelerle ba¤lantılı
olarak karflı karflıya kaldı¤ı ciddi sorunlardan
do¤mufltur. Bu sorunların aflılması ve asgari
bir örgütsel yeniden inflanın zaman alması
yafladı¤ımız gecikmeye yolaçmıfltır.

Sorun parti tüzü¤ünün gerekleri
konusunda salt biçimsel bir hassasiyet olarak
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ele alınsaydı, muhakkak ki Merkez Komitesi
ikinci parti kongresini tüzükte tanımlanan
azami süreyi aflmadan toplayabilmek için
gerekli azami çabayı harcama yoluna giderdi.
Fakat aslolan, partinin yeniden infla sürecinin
sa¤lıklı bir biçimde ilerletilmesi ve bunda az-
çok bir baflarının sa¤landı¤ı bir aflamada yeni
parti kongresinin toplanması olmalıydı.
Soruna böyle yaklaflan Merkez Komitesi,
biçimsel kaygıları bir yana bırakarak ve
elbette bunun tüm sorumlulu¤unu da
üstlenerek, kongrenin toplanmasını bir süre
daha erteleme yoluna gitti.

Bu konuda partide bir iç sıkıntı, tercih
edilen ertelemeye karflı bir elefltirel tutum
olsaydı, bu durumda, erteleme yoluna
baflvurulmaz ya da baflvurulacaksa bu konuda
parti ço¤unlu¤unun deste¤i ve onayı aranırdı.
Fakat parti içinde, kongrenin neden
zamanında toplanmadı¤ı konusunda herhangi
bir sorun ya da sıkıntı olmak bir yana,
belirgin bir rahatlık sözkonusuydu. Süreci
bizzat yaflayan parti örgütleri ve üyeleri,
partinin özellikle son bir yıldır yeni bir güç
ve ivme kazanan örgütsel ve siyasal
geliflmesinin bilincindeydiler. Bunun parti
kongresinin sa¤lıklı ve amaca uygun
koflullarda toplanmasını olanaklı kılaca¤ı
konusunda partinin toplamında yeterli bir
açıklık ve rahatlık bulundu¤unun farkında
olan MK, kongreyi bir süre daha
geciktirmenin partinin genel çıkarlarına daha
uygun bir tercih olaca¤ı sonucuna vardı.

Hedeflenen koflullara bugün gelinen yerde
asgari ölçüde ulaflılmıfltır. Dolayısıyla,
partinin mevcut geliflmesini yeni bir düzeye
çıkarmanın önkoflullarını yaratarak, böylece
onu her alanda daha da güçlendirecek bir
süreci bafllatacak olan ikinci parti kongremizi
toplamanın zamanı artık gelmifltir.

II. Kongre’yi toplama kararı buna dayalı
bir de¤erlendirmenin ürünüdür.

-II-

3) Devirmeyen darbe güçlendirdi:
Kurulufl kongresini izleyen haftalar ve

aylar içerisinde peflpefle karflı karflıya kaldı¤ı
saldırıları ele aldı¤ı de¤erlendirmesinde Parti,

“Devirmeyen darbe güçlendirir” demiflti.
Bugün aradan geçen üç yılı aflkın sürenin
toplam bilançosu ve ulaflılan geliflme düzeyi
üzerinden tüm açıklı¤ıyla görüyoruz ki,
devirmeyen darbe gerçekten güçlendirdi.
Sıkıntılı dönem sabırlı, soluklu ve inatçı bir
çaba ile geride bırakıldı. Parti belirgin bir
toparlanma yafladı, bir dizi alanda hızla
yeniden güç topladı ve gelinen yerde, kendini
sınıf mücadelesi görevlerine daha genifl
ölçekte ve daha etkin biçimde uyarlayabildi¤i
bir döneme girmeyi baflardı. Hala sürmekte
olan belli yetersizliklere, güçlüklere ve
sorunlara ra¤men net bir biçimde ifade
etmeliyiz ki, partimiz siyasal açıdan (kurulufl
ön süreci de dahil olmak üzere) kendi
tarihinin bugün en güçlü dönemini
yaflamaktadır.

Bu sonuç flaflırtıcı da de¤ildir.
Zira“Devirmeyen darbe güçlendirir” bafllıklı
de¤erlendirme (Ekim, sayı: 202, Mart ‘99,
baflyazı), bugünkü bu sonucu daha bafltan tam
bir kesinlikle öngörürken, soyut ya da
duygusal bir inançtan de¤il; fakat partimizi
ortaya çıkaran bütün bir birikimden ve bu
birikim temelinde yaratılmıfl bulunan
ideolojik, politik ve örgütsel kimlik ile
bunlara sıkı sıkıya ba¤lı moral güç ve
de¤erlerden hareket etmifl, sözkonusu
de¤erlendirmede bunları net tanımlamalarla
ortaya koymufltu.

Partimizde her zaman vurgulandı¤ı gibi,
üstünlüklerinin bilincinde olmak ve bundan
güç almak, varolan güçlükleri ve
yetersizlikleri aflmanın temel önemde bir
önkofluludur. Parti bir kez daha bu bilinçle
hareket etmifl, bu yöntemsel yaklaflımın
gereklerine uygun davranmıfl ve bu sayede,
yenilen darbelerin tahribatını belirgin biçimde
gidermenin ötesine geçerek bugünkü baflarılı
geliflme çizgisine oturmufltur.

Dahası var; yaratılmıfl bulunan çok yönlü
önkoflullar sayesinde parti gerçek bir sıçrama
anlamına gelecek asıl geliflmesini bundan
sonra yaflama olana¤ıyla yüzyüzedir bugün.
Bu olana¤ın baflarıyla kullanılabilmesini
güvenceleyecek yolaçıcı bir önderlik düzeyi
ortaya koymak, ikinci parti kongresinin temel
kaygısı ve bafları ölçüsü olmak durumundadır.
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***
Partinin üç yıllık zorlu toparlanma ve

yeniden infla sürecince çeflitli alanlarda elde
etti¤i bafları ana bafllıklar altında flöyle
özetlenebilir:

- Örgütsel alanda yeniden infla: Kurulufl
Kongresi’ni izleyen darbeler partinin örgütsel
yapısını büyük ölçüde tahrip etmiflti. Geride
kalan süre içinde illegal örgütsel yapı adeta
tümden yeniden infla edildi. Sabırlı bir
çalıflmayla bunu olanaklı kılacak bir kadrosal
birikime zamanla ulaflıldı. Partinin yeraltı
örgütü, sınıfa ve kitlelere dönük etkin bir
politik çalıflmayı yürütecek önkoflullara ve
kapasiteye gelinen yerde yeniden ulaflmıfl
durumdadır.

Bu noktaya ulaflmakta belli bir gecikme
yaflandı¤ı, sürecin arzu edilen temponun
altında nispeten yavafl ilerledi¤i bir gerçektir.
Yakından bakıldı¤ında bunun anlıflılır
nedenleri vardır. Yeraltı çalıflmasına uygun
düflen bir kadrolaflma alanında yaflanan
güçlükler, bu nedenlerin denebilir ki en
önemlisidir.

- Sınıf çalıflmasında yeniden yakalanan
düzey: Bir dönem belirgin biçimde zayıflayan
sınıf çalıflmasında, bugün partinin toplam
faaliyeti üzerinden yeniden etkin bir düzey
yakalanmıfl, belli bir mesafe katedilmifltir.
Dahası, bu çalıflmada bir sıçramayı olanaklı
kılacak ön birikime ve koflullara da hızla
yaklaflılmaktadır. ‹lk kez olarak bu çalıflma,
zenginleflen ve çeflitlenen araç ve yöntemleri
aynı hedefe yönelik olarak kullanma
koflullarına kavuflmufl; yanı sıra, partinin
legalden ve illegalden süren çalıflması da
ortak alan ve hedeflere dayalı olarak belli bir
baflarıyla bütünlefltirilebilmifltir.

- Partinin arzuladı¤ı çizgiye oturan,
önemli deneyimlerle birlikte yeni mevziler
kazanan açık çalıflma: Açık çalıflmada
yılların kangrenleflmifl sorunları bugün artık
geride bırakılmıfltır. (…)

Parti, açık alan çalıflmasında, yıllardır
yakınmakta oldu¤u ve aflmaya çalıfltı¤ı yayın
eksenli ve daha çok da ö¤rencilere dayanan
kısır, verimsiz ve sorunlu yapı ve tarzı da bu
arada tümüyle geride bırakmıfltır. Bu alanda
araç, biçim ve yöntem zenginli¤i de nihayet
yakalamıfl ve giderek daha çok iflçi ve

emekçi kadrolara dayalı hale gelmifltir.
Gelinen yerde bu çalıflma, partinin toplam
çalıflması içinde anlamını bulan, onun
yöneldi¤i hedeflere ba¤lanan ve böylece onu
kendi alanından tamamlayan bir karakter
kazanmıfltır. Yıllardır arzulanan ve hedeflenen
bu noktaya bugün ulaflılmıfl olması, parti
çalıflması için asıl verimli sonuçlarını
önümüzdeki dönem içinde ortaya koyacaktır.

- Gençlik çalıflmasında toparlanma:
Kongreyi önceleyen ve izleyen günlerde
gençlik çalıflmamız oldukça geri bir noktaya
düflmüflken, bugün bu çalıflma gerek kadrosal
birikim, gerek siyasal çalıflma kapasitesi ve
gerekse kitle etkisi bakımından nispeten güçlü
sayılabilecek bir geliflme düzeyine ulaflmıfltır.
Bu çalıflma, sa¤lanan ön birikim ve elde
edilen bir dizi avantaj do¤ru kullanılabilinirse
e¤er, önümüzdeki dönemde yeni bir sıçrama
yapabilmenin önkoflullarına da sahiptir.

- Güçlenen ve çeflitlenen yayın faaliyeti:
Siyasi yaflamımızda ve partimizin infla
sürecinde temel önemde rol oynayan Merkez
Yayın Organı’nın yayın periyodunda ve
ifllevinde yaflanan ve hala da aflılamayan,
gelinen yerde aflılması II. Kongre sonrasına
bırakılan belirgin zayıflama saklı tutulursa,
parti bu aynı dönemde, toplam yayın
faaliyetinde de belirgin bir güçlenme yafladı.

Politik yayın organı yayın yaflamının en
güçlü ve ifllevli çizgisine bu dönemde
kavufltu. Onu güçlendirmek, daha ifllevli ve
etkin kılmak için önümüzde hala da önemli
görevler olmakla birlikte, PYO bugün yayın
çizgisi çerçevesinde partimizi asgari bir
baflarıyla temsil edebilen bir yayın
durumundadır.

Benzer bir bafları gelinen yerde gençlik
yayını için sözkonusudur. GYO, belli bir
yayın düzenine oturmanın ötesinde, bir dönem
için zorlansa da gelinen yerde artık gençlik
hareketini ve onun en önemli sorunlarını esas
alan, kendi yayın misyonunu buradan
gerçeklefltirmeye çalıflan bir yayın çizgisine
oturmufl durumda. Daha da önemlisi, bu
bafları, kuflkusuz partinin yol gösterici
katkıları temelinde fakat hemen tümüyle
gençlik çalıflması içerisindeki yoldafllarımızın
kendi kapasiteleri ve çabalarıyla elde edildi.

Yayın alanındaki temel önemde bir baflka
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önemli geliflme ise, yerel çalıflmadaki
güçlenmeye ve oturmufllu¤a ba¤lı olarak,
popüler yerel yayınların belli bir yayın
düzeni içerisinde yeniden ço¤alması oldu.
Hala bazı önemli sorunları olmakla birlikte,
bu popüler yayınların geçmiflteki deneyimleri
de gözeterek bugün kendi konum ve
ifllevlerine uygun çıkma baflarısını asgari
ölçüde gösterdiklerini söyleyebiliriz.

- Parti çalıflmasının finasmanı
alanındaki güçlüklerin aflılması: Parti,
geçmiflte zaman zaman çalıflmanın önünü
tıkayacak boyutlara ulaflabilen a¤ır mali krizi,
son bir yıl içinde geride bırakmıfltır. Bu
çalıflmaya bir rahatlık ve güç kazandırmıfltır.
Teknik gibi görünen bu sorun, çalıflma
kapasitesine ve temposuna somut etkileri
gözetildi¤inde, gerçekte büyük bir politik
anlam ve önem taflımaktadır. Mali
olanaksızlıklardan hareketle parti çalıflmasının
sınırlanması ve daraltılması kabul edilmesi ve
katlanılması güç bir zaafın ifadesiydi.
Gösterilen çabalar sonucu hiç de¤ilse flimdilik
bu zaaf geride kalmıfltır.

- Yurtdıflı çalıflmasında geneldeki
gerilemeye karflın korunabilen düzey: Sınıf
mücadelesinin uluslararası boyutlarının
geçmiflle kıyaslanamaz ölçüde güçlenmesi ve
son olarak 11 Eylül’ü izleyen geliflmeler,
partinin Avrupa üzerinden sürdürülen yurtdıflı
çalıflmasına gelinen yerde ayrı bir anlam ve
ifllev kazandırmıfltır. Son yıllarda çeflitli
grupların yurtdıflı çalıflmasındaki belirgin
genel gerileme ortamında, parti hiç de¤ilse
mevcut güç ve etkisini korumayı baflarmıfl,
gelinen yerde ise bu çalıflmayı
güçlendirebilecek ön koflullara kavuflmufltur.
Oturtulmaya çalıflılan geliflme do¤rultusu
korunursa, bu, partiyi çeflitli ihtiyaçlarının
karflılanması alanında daha çok rahatlatmakla
kalmayacak, enternasyonal iliflkiler ve
mücadaleye katılım alanında partiye önemli
imkanlar da sa¤layacaktır.

- Zorlu sınavlar içinde kazanılan moral
güç ve siyasal itibar: Geride bırakılan
dönem, partinin bir dizi zorlu sınavdan
geçti¤i ve bu sınavları baflarıyla
gö¤üslemenin moral ve siyasal birikimiyle
güçlendi¤i, güç ve itibar kazandı¤ı bir dönem
oldu.

Parti, kongreyi izleyen evrede gündeme
gelen ‹mralı tasfiyecili¤ine karflı sa¤lam bir
durufl sergiledi ve bu tasfiyeci saldırıyı
gö¤üslemenin ön safını tuttu; kendisine
yönelen polis darbeleri karflısında
so¤ukkanlılı¤ını ve moral gücünü korudu;
Ulucanlar’da iki Merkez Komitesi üyesininin
kaybıyla sonuçlanan faflist katliam saldırısını
siyasal ve moral bir üstünlükle karflıladı;
hücre saldırısına karflı siyasal ve pratik
açıdan sa¤lam bir durufl gösterdi ve direnifl
süreci boyunca gerek siyasal gerekse pratik
planda örnek tutumun temsilcilerinden biri
oldu, vb. Fakat en önemlisi, tümüyle karflı
saldırıları gö¤üslemek anlamına gelen bu
zorlu sınavların yanı sıra parti, bu aynı
dönem içerisinde ve direnifle katılan öteki
gruplardan farklı olarak, toplum ve sınıfın
genel gündeminden kopmayan, buna mümkün
mertebe devrimci bir çizgide müdahale
etmeye çalıflan, bu çerçevede çok yönlü
pratik çalıflmasını aksatmayan bir davranıfl
çizgisi ve çalıflma kapasitesi ortaya koydu.

- Politik ve moral açıdan en güçlü
dönem: Bütün bu sayılanların da toplam
bileflkesi olarak, parti bugün politik ve moral
açıdan en güçlü dönemini yaflamaktadır.
Genel politik arenada sınıfı ve sınıf
devrimcili¤ini temsil eden bir parti olarak,
gitgide kendi konumuna ve kimli¤ine daha
çok oturmaktadır.

Parti için zor bir dönem eldeki sınırlı
imkanlara ra¤men baflarıyla geride
bırakılmıfltır. Bugün yeni bir zorlu dönemin
içindeyiz, fakat geçmiflten farklı olarak
önemli imkanlara ve avantajlara sahibiz.
flimdi önümüzde bunları baflarıyla
de¤erlendirebilmek, partimizi her alanda
güçlendirmek, böylece sınıfın ve devrimin
partisi olarak onu sınıf mücadelesi sahnesinde
kendi gerçek misyonuna kavuflturmak
sorumlulu¤u var.

-III-
4) Partimizi güçlendirmenin tarihsel ve

güncel anlamı ve önemi:
Parti, tam da zamanında öngördü¤ü gibi,

devirmeyen darbeden güçlenerek çıktı. Fakat
tüm bunlara ra¤men o bugün her alanda ve
her açıdan yeni bir düzeyde güçlenme acil
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ihtiyacı ve zorunlulu¤u ile yüzyüzedir.
Bu ihtiyaç ve zorunluluk, dünyanın

özellikle 11 Eylül sonrasında girdi¤i yeni
dönem üzerinden; Türkiye’yi çevreleyen kriz
bölgeleri ve kapımıza dayanmıfl emperyalist
savafl üzerinden; ve nihayet, Türkiye’nin iç
siyasal ve sosyal yaflamı üzerinden, çok yönl
ve somut olarak kuvvetle
gerekçelendirilebilinir. Nitekim konuya iliflkin
de¤erlendirmelerimizde bu sürekli bir biçimde
yapılmakta, özellikle Ekim’in birçok
baflyazısında uluslararası duruma ve
Türkiye’ye iliflkin de¤erlendirmeler sonuçta
özenle bu sorumlulu¤a ba¤lanmaktadır. Fakat
biz burada bu ihtiyacın, daha özel bir sorun
gibi görünen, gerçekte ise tüm bu
saydıklarımızı da kapsayan ve karflılayan
temel bir yönüne de¤inmek istiyoruz. Bu,
Türkiye sol hareketinin ve ondan ayrı
düflünülemeycek olan toplumsal muhalefetin
bugünkü tablosudur.

1960’larla birlikte yeniden do¤an, hızla
kitleselleflen ve toplumun gündemine giren
sol hareketimiz, izleyen 20 yıl içerisinde
devrimcileflme ve halk hareketinin devrimci
yükselifli ortamında etki ve gücünün en ileri
boyutlarına ulaflma imkanı buldu. Son 40
yılın ilk 20 yılında durumu bu olan sol
hareket, 12 Eylül faflist darbesini izleyen son
20 yıl içerisinde ise birbirini izleyen
yenilgiler, bu yenilgilerin her birinin her
seferinde yeni boyutlar kazandırdı¤ı ideolojik
ve örgütsel tasfiye süreçleri sonucunda,
denebilir ki bugün son 40 yıllık tarihinin en
zayıf, da¤ınık ve iddiasız dönemini
yaflamaktadır. 12 Eylül yenilgisiyle zaten çok
büyük darbeler almıfl ve önemli ölçüde
liberalleflmifl bulunan sol hareket, ‘89
çöküflünün ardından büyük bir bölümüyle
devrimci geçmiflinden tümden koptu ve
düzenin icazet alanına kaydı. Devletin gizli
ama gerçek anayasası kabul edilen “Milli
Güvenlik Siyaset Belgesi”, ‘90’ların ortasına
do¤ru bu geliflmeyi solun önemli bir
bölümüyle “ılımlı çizgiye kaydı¤ı”
saptamasıyla tescil edip kayda geçirdi.
Böylece, o güne kadarki deneyimin
sonuçlarını da göz önünde tutarak, kendi
icazet ve denetim sınırları içinde “ılımlı bir
sol” yaratmayı devlet katında bir “milli

politika” düzeyine çıkardı.
Solun aynı yenilgi ve tasfiye

süreçlerinden önemli yaralar alan ama herfleye
ra¤men genel anlamda devrimcilikte ısrar
eden daha sınırlı bir kesimi ise, temel
önemdeki yapısal zaaflarıyla herhangi bir
hesaplaflma gücü ve yetene¤i gösteremeden,
çifte yenilgiyi izleyen yeni dönemde siyasal
yaflama devam etmeye çalıfltı ve bunu
baflarabilece¤ini sandı. Dönemsel bazı
geliflmelerin (iflçi hareketindeki geçici
canlanma, Kürt hareketi vb.) etkisi altında
güç kazanan bu umut temelsizdi ve ‘90’lı
yılların ikinci yarısı bunu somut olarak
gösterdi. Bugün bu kesim de önemli bir
bölümüyle ve tam da zamanında
öngördü¤ümüz gibi artık yolun sonuna
yaklaflmaktadır. Bir yandan sürekli bir
biçimde kemirici, zayıflatıcı ve tüketici
etkiler yaratan yapısal zaaflar, öte yandan
devletin çok yönlü ve sistematik ezme,
yıldırma, yoketme, hiç de¤ilse düzenin icazet
alanına sürme operasyonları, ‘96 yılından
itibaren bu akımlarda sürekli bir gerileme,
gerilemeden de öteye bir tasfiyeci çözülme
sürecine yolaçmıfl bulunmaktaydı. 28 flubat
süreciyle gündeme getirilen müdahale ve
manevralar solun bu kesiminin adım adım
tecritine, kendi hatalarının da belirgin
katkısıyla hızla marjinalleflmesine, giderek
devrimci iddiasını ve özgüvenini yitirmesine
yolaçtı. Bunun üzerine daha bir de ‘99
yılındaki PKK teslimiyeti, yani Kürt
hareketinin büyük tarihi yenilgisi bindi.
Bunun yapısal olarak zaten zayıf ve çözülme
sürecinde bulunan bu akımlar üzerindeki
ideolojik, siyasal ve moral etkisi, denebilir ki
son 20 yılın üçüncü büyük yenilgisi
sayılabilecek boyutlarda oldu. Küçük-burjuva
bir çizgi ve kültür içinde flekillenmenin
getirdi¤i çok yönlü sorunların ve zaafların
tüketici etkisini zaten yaflayan bu akımlar,
PKK teslimiyetinin ardından siyasal
iddialarını ve özgüvenlerini hepten yitirdiler.
Belirgin bir tıkanma süreci içerisinde adım
adım güçten düfltüler. ‹çlerinden bazıları hızla
siyasal yaflamın dıflına düfltüler ve artık
örgütsel tasfiye noktasına gelmifl gibi
görünmektedirler. Öteki bazıları, çok yönlü
tıkanmanın etkisi altında büyük bir ideolojik



ve moral erozyon içerisindedirler ve çözümü
reformist açılımlarda, bunun bir uzantısı
olarak liberal solla kader birli¤inde
görmektedirler.

Öte yandan, bu sürecin toplamı içinde
gerçekte kendi de sürekli gerilemesine, güç
ve itibar kaybetmesine ra¤men, yine de
reformist sol, geleneksel küçük-burjuva
devrimci akımların genel durumuyla
kıyaslandı¤ında, göreli olarak güçlü kaldı ve
“sosyalist sol” adına siyaset sahnesinde
devrimci akımları gölgede bırakan bir konum
kazandı. Bu ise mücadeleye akan yeni
güçlerin reformist akımlar tarafından bloke
edilmesini, icazetçi reformist çizgide ve
eylemsizlik içinde heba edilmesini
kolaylafltırdı. Reformizmin bu sürekli tahribatı
halihazırda üstesinden gelinmesi gereken en
önemli sorunlardan biri olarak duruyor
karflımızda.

Bugünün Türkiye’sinde reformist sol
akımların gerçekte herhangi bir ba¤ımsız
çizgileri/stratejileri yoktur. ÖDP ve EMEP’ten
S‹P-TKP’ye kadar tümü de düzenin icazet
sınırları içinde ve düzen içi çatlaklarda
politika yapar, bu çatla¤ı oluflturan tarafların
dümen suyunda hareket eder bir
konumdadırlar. Burjuva liberal çizgide bir
sözde demokrasi mücadelesini (ÖDP,
HADEP-KADEK) ya da burjuva milliyetçi
çizgide bir sözde ba¤ımsızlık mücadelesini
(‹P) kendilerine eksen alan bu akımlar
devrimci sınıf mücadelesinin önünde
yıkılması gereken engeller olarak
durmaktadırlar. Bu iki ana reformist akım
arasında ise her birinden belli çizgiler taflıyan
ara reformist akımlar (EMEP, SDP ve S‹P-
TKP) yer almaktadır. Bunların toplumsal
muhalefete belli sınırlar içinde ilerici
sayılabilecek bazı katkıları hala da sözkonusu
olabilir. Bu nedenle onlara belli durumlarda
nispeten esnek bir tutumla yaklaflmak da
gerekebilir. Fakat bu onların gerçekli¤i
konusunda herhangi bir hayale yol
açmamalıdır. Gerçekte onların da ötekiler gibi
sınıf mücadelesinin devrimci bir çizgide
sürdürülmesinin önünde aflılması gereken
engeller olarak durdukları gerçe¤ini bir an
bile unutturmamalıdır.

Solun bu tablosu bizi sınıf ve kitle

hareketinin devrimci önderlik ihtiyacına ve
sorununa getirmektedir. Gelinen yerde
geleneksel küçük-burjuva devrimci akımlar
siyasal iddialarını, etkilerini ve çalıflma
kapasitelerini önemli ölçüde yitirmifl
durumdalar. Onların sınıf ve kitle hareketinin
önderlik ihtiyacına yanıt verme alanında
yapabilecekleri fazlaca bir fley kalmamıfltır.
Reformist solu oluflturan akımlar ise do¤aları
gere¤i, böyle bir konum ve misyona sahip
olmak bir yana, tersine sorunu daha da
büyüten etken ve engel durumundadırlar.

Böylesi bir sol hareket tablosu ortamında
sınıf ve kitle hareketi devrimci bir önderlik
müdahalesinden büyük ölçüde yoksun kaldı.
Kendini tekrarlayıp durmasının, sendika
bürokrasisinin denetimini ve tüketici
manevralarını bir türlü aflamamasının, burjuva
gericili¤inin baskı ve terörü karflısında
kolayca gerileyip sinmesinin gerisinde, baflka
fleyler yanında güçlü ve etkin bir devrimci
önderlik müdahalesinden yoksun olması
olgusu vardır.

Sıraladı¤ımız bu üç olgu; yani, geleneksel
devrimci küçük-burjuva akımların yafladı¤ı
gerileme ve tükenme süreci, reformist sol
akımların tasfiyeci etki ve tahribatı, ve
nihayet, sınıf ve kitle hareketinin yakıcı
devrimci önderlik ihtiyacı, partimizin tarihi
ve güncel bir önem taflıyan görev ve
sorumluluklarına da açıklık getirmektedir.
Bugünün Türkiye’sinde devrim bayra¤ını
ancak partimizde temsil edilen iflçi sınıfı
devrimcileri taflıyabilirler. Devrimci önderlik
ihtiyacına ancak onlar yanıt verebilir,
reformizmin tasfiyeci tahribatını ancak onlar
gö¤üsleyebilirler. Sınıf ve kitle hareketine yol
açıcı devrimcilefltirici bir müdahaleyi ancak
onlar yapabilirler.

Partimiz bunu baflarabilecek bir dizi temel
önkoflula halihazırda sahiptir. Devrimci sınıf
programı ve çizgisi, bunlardan ayrı
düflünülemeyecek olan devrimci direniflçi
kimlik, bunun ifadesi olan moral güç ve
de¤erler sistemi artık yaratılmıfltır. Devrimci
örgüt çizgisinde büyük bir kararlılık
gösterilmifl, bu alanda önemli bir deneyim
kazanılmıfl, böylece her koflul altında
kesintisiz siyasal çalıflma ve mücadele
yetene¤i güvenceye alınmıfltır. Bunlar büyük

Aral›k  2007  EK‹M  11



bir ön birikimin, temel önemde bir konum ve
kimli¤in ifadesidirler. Atılması gereken yeni
adımların da güvencesidirler. Tüm çabalara
ra¤men henüz aflılamayan en temel zaaf
noktası ise, hala da iflçi sınıfı hareketiyle
tarihi birleflmenin sa¤lanamamıfl olmasıdır. Bu
kuflkusuz belirleyici önemde bir stratejik
zayıflık noktasıdır. Parti, sınıfın öncü
kesimini kazanmadan, örgütlenmesinde iflçi
sınıfı tabanına oturmadan ve mücadelesinde
iflçi sınıfı hareketi eksenine dayanmayı
baflaramadan gerçek bir sınıf partisi
olamayaca¤ı gibi, zorlu süreçler içinde ve
büyük emekler pahasına elde etti¤i bugünkü
üstünlüklerini de uzun vadede koruyamaz.

Demek ki bugün partiyi güçlendirmek,
öncelikle onun sınıfla devrimci temellere
dayalı tarihi birleflmesinde güncel mesafeler
almak demektir. Partiyi, çalıflma ve mücadele
ekseni, kitle tabanı, örgütsel zemin, kadro
bileflimi vb. açılardan sınıfa dayalı bir siyasal
güç haline getirmek demektir. Gerçek bir
devrimci proleter sınıf partisi haline gelmenin
ancak bununla olanaklı olabilece¤ini bir an
için bile unutmamak durumundayız.

Sözcü¤ün bu anlamında ve kapsamında,
partileflme bizim için hala da devam etmekte
olan bir süreçtir. (Buna afla¤ıda, sınıf
çalıflmasına iliflkin kongre gündemi vesilesiyle
de iflaret edece¤iz). Parti iflçi sınıfı
hareketiyle belli bir düzeyde devrimci bir
birleflmeyi baflardı¤ı, bu tarihsel de¤erdeki
baflarıya ulafltı¤ı andan itibarendir ki,
sosyalist sol ve devrimcilik adına Türkiye’de
yeni bir dönem gerçek anlamda bafllamıfl
olacaktır. ‹flçi sınıfı devrimcili¤inin sosyalist
sol ve devrimcilik adına Türkiye’nin yeni
dönemine egemenli¤i de ancak bu noktadan
sonra kesinlik kazanabilecektir.

Bu ülkede sırasıyla burjuva sosyalizminin
ve küçük-burjuva sosyalizminin sol adına
sınıflar mücadelesine damgasını vurdu¤u
tarihi dönemler yaflandı ve çoktan geride
kaldı. ‘80’li yılların sonunda girdi¤imiz yeni
dönemde ise bunu ancak proletarya
sosyalizmi baflarabilirdi. Bu tarihi misyonu
ideoloji, program ve politika olarak partimiz
temsil etmektedir. Fakat tüm bunlara gerçek
anlamını ve gücünü verecek, böylece onları
güvenceleyip yeni bir düzeyde güçlendirecek

tayin edeci halka, iflçi sınıfı hareketiyle
devrimci temellere dayalı tarihi birleflmedir.
Bu baflarılamadı¤ı sürece, parti toplumda
tarihi misyonuna uygun düflen rolü oynama
olana¤ı da bulamayacaktır. Her ciddi program
ve politikanın bir sınıf karakteri vardır; ancak
kendi sınıfına dayanabildi¤i ölçüde hayat
bulur ve temel tarihi hedefleri do¤rultusunda
zafere yürüme olana¤ı yakalayabilir. Bu temel
önemde sınıflar mücadelesi gerçe¤i, iflçi
sınıfının devrimci programı ve politikası,
onların ortaya koydu¤u ve yöneldi¤i tarihi
hedefler sözkonusu oldu¤unda özellikle
böyledir.

Tüm bunlarla partimizi güçlendirme
zorunlulu¤una, sorumlulu¤una ve bunun tayin
edici halkasına iflaret etmifl oluyoruz. Do¤al
olarak bundan II. Parti Kongresi’nin
gündemine iliflkin somut sonuçlar çıkarmak
durumundayız.

-IV-
5) Taktik sorunlar üzerinde

yo¤unlaflacak bir kongre:
Partimizin birinci kongresi bir Kurulufl

Kongresi’ydi; bu onun temel misyonunu,
dolayısıyla gündemini de belirlemekteydi.
Partinin kuruluflu herfleyden önce program ve
tüzük sorununu çözmek demekti. Bu
nedenledir ki program ve tüzük sorununa
dayalı sorunlar, Kurulufl Kongresi gündeminin
a¤ırlık merkezini oluflturmufltu. Bu anlamda
partimizin Kurulufl Kongresi, ifade uygunsa
bir “program ve tüzük kongresi” olmufltu.
Fakat buna ra¤men Parti Kurulufl Kongresi
kapsamlı bir gündem üzerinden çalıflmalarını
yürütmüfl, program ve tüzük tartıflmalarından
öteye, parti takti¤inin, çalıflmasının ve
örgütlenmesinin temel önemde sorunları
üzerine de zengin tartıflmalar ve
de¤erlendirmeler ortaya koymufltur.

Kurulufl Kongresi’nin bu birikimi üzerinde
toplanacak olan II. Parti Kongresi’nin
çalıflması do¤al olarak nispeten daha kolay
olacaktır. Program ve tüzükle ba¤lantılı temel
sorunları geride bırakmıfl, bu alanda elde
edilen baflarının sa¤lam temelleri üzerinde
birli¤ini pekifltirmifl partimizin önünde bugün
artık, politik mücadeleyi ve pratik çalıflmayı
saptanmıfl öncelikler ve yönelimler
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çerçevesinde güçlendirmek temel önemde
sorunu ve bununla ba¤lantılı görevler
durmaktadır. Bu görevler do¤al olarak
dolaysız bir biçimde sa¤lam ve güçlü bir
parti örgütü ve bundan ayrı düflünülemeyecek
olan kadro sorununa ba¤lanmaktadır.

Tüm bu görevleri, politik çalıflmayı
zenginlefltirip güçlendirmek; kadrolaflmayı
hızlandırarak parti örgütünü sa¤lam temelllere
oturtarak gelifltirip yaymak; ve tüm bunların
kesiflme alanı ve ortamı olan sınıf çalıflması
ve iliflkileri alanında kesin bir sıçramayı artık
nihayet baflarmak vb. olarak daha somut
biçimde de tanımlayabiliriz. Bunlar bugünün
temel öncelikleridir ve yeni bir parti
kongresinin üzerinde yo¤unlaflaca¤ı temel
önemde sorunlardır.

II. Parti Kongresi’nin misyonu ve
dolayısıyla çalıflma gündemi de bu çerçevede
oluflmalıdır, oluflacaktır. Bu anlamda Parti II.
Kongresi, ifade uygunsa bir “taktik ve örgüt
kongresi” olacaktır.

6) Dünyadaki yeni geliflmeler ıflı¤ında
partinin devrimci stratejik perspektifini
güçlendirmek, dönemsel mücadelesi için
taktik açıklıklar sa¤lamak:

II. Kongre öncelikle partiye dünyadaki ve
Türkiye’yi çevreleyen bölgedeki güncel
durum ve geliflmeler hakkında özlü ve sa¤lam
bir de¤erlendirme sunmalı, bundan çıkan
politik-pratik sonuçları ve görevleri yeni
dönemde parti çalıflmasına yön verecek bir
çerçeve olarak formüle etmelidir.

11 Eylül sonrasında dünyadaki geliflmeler
yeni bir yön, kapsam ve hız kazanmıfltır.
Afganistan, Irak ve Filistin sorunlarının
somut olarak gösterdi¤i gibi, bu geliflmeler
Türkiye’yi çevreleyen co¤rafyayı sorunların
ve çatıflmaların a¤ırlıklı merkezi haline
getirmifltir. Ve yine olayların somut olarak
gösterdi¤i gibi, Türkiye Amerikan
emperyalizminin bölgedeki temel dayana¤ı
oldu¤u için, tüm bu geliflmeler iflbirlikçi
burjuvazinin izledi¤i iç ve dıfl politika çizgisi
üzerinden ülkemizi de derinden
etkilemektedir. Dolayısıyla uluslararası ve
bölgesel durumun de¤erlendirilmesi,
kaçınılmaz olarak Türkiye’deki güncel
duruma da ba¤lanmaktadır.

Öte yandan, 11 Eylül sonrasında dıflta
savafl ve saldırganlı¤a yönelen emperyalizm,
dünya ölçüsünde iç gericili¤e de yeni bir
ivme kazandırmıfltır. Devrimcileri ve farklı
türden muhalif akımları hedef alan, polis
devleti uygulamalarını yaygınlafltıran ve
kurumlafltıran bu geliflme, devrimci çalıflma
için koflulların gitgide a¤ırlaflması anlamına
gelmektedir. Kendini, daha somut olarak
örgütlenmesini ve çalıflma tarzını bu yeni
koflullara uyarlamak, dünya ölçüsünde
devrimci partilerin önünde temel önemde bir
görev olarak durmaktadır.

Sözkonusu geliflmeler ve bunun çok yönlü
yansımaları ve sonuçları konusunda Parti’nin
halihazırda bir dizi de¤erlendirmesi vardır ve
bunlar yukarıda iflaret edilen bütünsel
çerçeveye oturmaktadır. Bu de¤erlendirmeler
flimdiden II. Parti Kongresi’nin konuya iliflkin
gündemi için bir ön çerçeve oluflturmaktadır
ve bu nedenle burada bu konunun ana
hatlarını yeniden ortaya koymak bir ihtiyaç
de¤ildir. Ekim’in 225, 226, 227 ve 228.
sayılarının baflyazıları, PYO’da konuya iliflkin
olarak çıkan bir dizi yazı, aynı konudaki orta
sayfa yazıları (özellikle“Savafl, Anti-
emperyalist Mücadele ve Parti Programı”
bafllıklı üç bölümlük dizi yazı ile yeni yıl
vesilesiyle yapılan de¤erlendirmeler), bu
konuda asgari bir ön çerçeve sunmaktadır.

Dünyadaki son geliflmeler ve bunun
Türkiye’nin iç politik yaflamına ve dıfl
politikasına etkileri konusundaki açıklık,
herfleyden önce partimizin stratejik
perspektifinin güçlendirilmesi anlamına
gelecektir. Zira mevcut geliflmeler
yafladı¤ımız konjonktürün özel ürünü geçici
olaylar olmanın ötesinde, dünyamızın
önümüzde uzanan uzunca bir dönemini
belirleyecek nitelikte geliflmelerdir. Nitekim
konuya iliflkin temel parti de¤erlendirmeleri,
yaflanan geliflmeleri, “Yeni bir bunalımlar,
savafllar ve devrimler” dönemine girifl olarak
tanımlamıfltır. Bu tanımın kendisi, yaflanan
geliflmeleri stratejik bir perspektif içinde
kavramanın, dahası geliflmelere karflı devrimci
bir stratejik perspektifle hazırlanmanın özel
önemine iflaret etmektedir. Parti kongresinin
sorunun bu yönü üzerinde özellikle durması
gerekecektir.

Aral›k  2007  EK‹M  13



Sorunun öteki boyutu ise, geliflmelerin
güncel anlamı, yönü ve sonuçlarını
de¤erlendirmek, bundan partinin somut
siyasal-enternasyonal görevleri ve mücadelesi
için gerekli sonuçları çıkarmaktır. Bu son
nokta 11 Eylül’le birlikte apayrı bir anlam
kazanmıfltır. Dünya emekçileri ve ezilen
halklar emperyalistlerce ilan edilen uzun
süreli savaflın dolaysız hedefinin kendileri
oldu¤u gerçe¤ini geliflmelerin de etkisiyle
gitgide daha çok kavramaktadırlar. Savafla ve
saldırganlı¤a karflı yaygınlaflan, Avrupa’da ve
Amerika’da bile onbinlerce insanı sokaklara
döken eylemlilik zinciri bunun bir
göstergesidir.

20 yılı aflkın bir süredir dünya ölçüsünde
kesintisiz olarak uygulanan neo-liberal
saldırıların sosyal sonuçları bugün daha
belirgin hale gelmifltir. Ba¤ımlı ülkeler için
zaten sürekli bir olgu olan bu durum, artık
emperyalist metropoller için de önemli bir
sorunlar alanıdır. Bu ülkelerde iktisadi ve
sosyal saldırıları son yıllarda, özellikle de 11
Eylül sonrasında, demokratik siyasal hakların
sınırlandırılması saldırısı tamamlamaktadır.
Dıflta savafl ve saldırganlık yolunu tutan
emperyalist burjuvazi, içerde ise sosyal
hakların gaspını siyasal gericili¤in
güçlendirilmesi ile birlefltirmektedir. En kötü
örneklerinden birini Türkiye’nin oluflturdu¤u
ba¤ımlı ülkelerde ise iktisadi ve sosyal yıkım
programları baflından itibaren koyu bir siyasal
gericilikle, sistematik faflist baskı ve terörle
elele gitmekteydi. Türkiye’nin 12 Eylül’ü
izleyen son 20 küsur yıllık toplum yaflamı bu
konuda yeterli açıklıkta bir fikir vermektedir.

Tüm bu saldırıların karflıtını da do¤urdu¤u
gerçe¤i, buna ba¤lı olarak dünya ölçüsünde
sınıflar mücadelesinin olgunlaflan koflulları,
üzerinde durulması gereken asıl sorundur.
Bugün dünyanın hemen her yerinde sınıflar
mücadelesi yeniden güç kazanmaktadır. ‹flçi
sınıfının ve ezilen halkların dünyanın dört bir
yanında tüm bu saldırıları gö¤üslemeye
çalıfltıklarını, grevler, direnifller, genel
grevler, halk hareketleri ve yer yer halk
isyanlarına varan biçimler içinde direndiklerin
görüyoruz.

Bu mücadelelere son yıllarda sınıf
mücadelesinin uluslararasılaflmasının dolaysız

bir örne¤i olarak küreselleflme karflıtı kitle
hareketleri eklendi ve bu geliflme, emekçilerin
ve halkların mücadelesine yeni bir soluk
kazandırdı. (Farklı vesilelerle, son olarak da
‹talya/Cenova’daki G-8 zirvesi vesilesiyle
yapılmıfl de¤erlendirmelerimiz, bu hareketlerin
anlamı, imkanları ve sınırları konusunda
kongre tartıflmaları için hareket noktası olarak
alınabilir.)

Son olarak ise, 11 Eylül sonrasında gemi
azıya alan emperyalist saldırganlı¤a ve savafla
karflı yeni bir kitle hareketinin geliflti¤ini
görüyoruz.

Tüm bu mücadeleleri de¤erlendirmek,
bunun ulusal ve enternasyonal planda
önümüze koydu¤u görevleri somutlamak,
ikinci parti kongresinin de üzerinde durması
gereken temel önemde bir sorun olmalıdır.

7) Türkiye’de olayların gidifli ve sınıf
mücadelesinin sorunları:

Türkiye’nin nereye gitmekte oldu¤u,
iktisadi, sosyal ve siyasal süreçlerin, tekelci
burjuvazi adına izlenen iç ve dıfl politikanın
kısa ve orta vadede Türkiye’yi nereye
sürükledi¤i üzerine genel çizgileriyle açık bir
de¤erlendirme ortaya koymak, II. Parti
Kongresi’nin bir baflka temel önemde
sorumlulu¤udur.

20 küsur yıldır kesintisiz biçimde
uygulanan politikalara ra¤men Türkiye
kapitalizmi bugün iflas halindedir. Birbirini
izleyen ‹MF reçeteleri, iflçi sınıfına ve
emekçilere ödetilen a¤ır faturalar, Türkiye
kapitalizminin yapısal olarak bo¤ufltu¤u
sorunlara çözüm olmak bir yana, bu sorunları
her zamankinden çok daha fazla
a¤ırlafltırmıfltır. Bugünün Türkiye’si
cumhuriyet tarihinin en büyük küçülmesini
yaflayan, en a¤ır iç ve dıfl borç yükünü
taflıyan, servet-sefalet kutuplaflmasının hat
safhaya vardı¤ı, iflsizli¤in dev boyutlara
ulafltı¤ı, tarımın çöküfle sürüklendi¤i bir ülke
durumundadır.

Ekonomik iflas siyasal yapıyı da
belirlemektedir. Türkiye’de resmi burjuva
siyasetinin, partiler sisteminin ve
parlamentonun yafladı¤ı krizler gözler
önündedir. Ekonomik ve mali iflas ve onu
tamamlayan siyaset tablosu, bugünün resmi
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Türkiye’sini ABD emperyalizminin kulu
kölesi haline getirmifltir. Borç köleli¤i ve
mevcut ekonominin ancak yeni borçlarla
ayakta kalmasına kesin ba¤ımlılık, iflbirlikçi
Türk burjuvazisini ve onun adına ülkeyi
yönetenleri, iç politikada oldu¤u kadar dıfl
politikada da ABD emperyalizminin istem ve
dayatmalarına kölece boyun e¤er hale
getirmifltir. ‹ç politikada bu, borç çevrimini
kolaylafltırmak, ülke kaynaklarını ve
zenginliklerini emperyalist tekellerin
ya¤masına sınırsızca açmak olarak kendini
gösteriyor. Dıfl politikada ise bu, uzun
zamandan beridir Türkiye’yi Amerikan
emperyalizminin bölge halklarına karflı saldırı
üssüne dönüfltürmüfltür.

11 Eylül sonrasından beri ifller artık
bununla da kalmamaktadır. Gelinen yerde
Amerikan emperyalizmi, Türkiye’yi, kendi
çıkarları ve buna dayalı planları çerçevesinde
do¤rudan bir savafl gücü olarak kullanmak
istemektedir. Bu istem çerçevesinde Türkiye
Afganistan’a karflı savafla katılmıfl, ardından
da Afganistan’daki iflgal gücünün komutasını
üslenmifltir. flimdi sırada Irak vardır ve ABD,
Türkiye’yi bir emperyalist saldırı üssü olarak
kullanmaktan öteye, onu Irak’a karflı kendi
savaflına sürmek istemektedir.

Türkiye’de olayların gidifline iliflkin
sorunlar parti basınımızda, özellikle de
Ekim’in baflyazılarında, temel çizgileriyle
de¤erlendirilmifl bulunmaktadır. Aynı
de¤erlendirmeler, bütün bunlara ra¤men
iflbirlikçi burjuvazinin, özellikle de onun
adına ülkeyi yöneten gerçek güç olarak
ordunun topluma hakim olmayı nasıl
baflardı¤ı üzerinde de durmaktadır.

Bu alanda üzerinde önemle durulması
gereken gerçek bir bafları oldu¤u
kuflkusuzdur. Rejim son on yıl içerisinde kitle
hareketini dizginleyip kendini amaçsız ve
sonuçsuz biçimde tekrarlayan bir çizgiye
mahkum etmekle kalmadı, siyasi krizi
a¤ırlafltıran bir dizi dinami¤i de önemli
ölçüde kontrol altına aldı. Sendikal bürokrasi
üzerinde tam denetim kuruldu, dinsel gericilik
terbiye edildi, Kürt hareketi teslimiyetçi-
reformist bir çizgiye çekildi, solun büyük bir
bölümü terbiye edilmifl bir çizgide rejimin
icazet alanına hapsedildi ve herfleye ra¤men

devrimcilikte ısrar eden akımlara büyük
darbeler vuruldu.

Bütün bunları açıklıkla ve yüreklilikle
tespit eden de¤erlendirmelerimiz, bunu,
Türkiye’nin devrimci gelece¤i için büyük
önem taflıyan iki nesnel olgunun tespitiyle
birlefltirmektedir.

1) Tüm bu baflarılarına ra¤men sermaye
düzeni kendisini müzmin bir istikrarsızlı¤a
mahkum eden yapısal sorunların hiçbirini
çözememektedir. Tersine, iktisadi ve sosyal
durum zaman içerisinde daha da
a¤ırlaflmaktadır. Nitekim sözkonusu
baflarıların doru¤unu iflaretleyen 28 flubat
sonrası süreçte Türkiye kapitalizmi tarihinin
en a¤ır kriziyle yüzyüze kaldı.

2) Sendika bürokrasisini ve dinsel
gericili¤i denetim altına almak, Kürt
hareketini düzenle barıflma ve bütünleflme
çizgisine çekmek, solu büyük bir bölümüyle
ılımlı bir icazet çizgisine mahkum etmek,
geriye kalanını ise ezip marjinallefltirmek
alanında sa¤lanan tüm baflarılara ra¤men,
kitleler yatıfltırılamamakta, tam tersine iflçi
sınıfının ve emekçilerin hoflnutsuzlu¤u günden
güne büyümektedir. Amaçsız ve sonuçsuz
kalan eylemlerin tüm yıpratıcı etkilerine
ra¤men iflçiler ve emekçiler döne döne bir
biçimde mücadele yolunu tutmaktadırlar.

‹MF güdümünde izlenmekte olan
politikaların ve dıfl politikada Amerikan
emperyalizmine kölece ba¤ımlılı¤ın sonuçları,
bu iki temel önemde olgunun etkisini zaman
içerisinde daha da a¤ırlafltırıp
keskinlefltirecektir. ‹flte parti, gelece¤e dönük
görev ve sorumluluklarını buradan hareketle
saptamalı; Türkiye’nin devrimci gelece¤ini
kucaklama sorumlulu¤unu, bu perspektif ve
bundan çıkan pratik sonuçlar üzerinden
kavramalıdır.

Ekim’in yakın dönemde yayınlanmıfl bir
baflyazısı bu tespitleri yeterli açıklıkta
içermekte, bundan hareketle partininin güncel
görev ve sorumluluklarına bir çerçeve
çizmektedir (Bkz. Geliflmeler ve Güncel
Görevler, sayı: 227, flubat 2002). II. Parti
Kongresi bu ve benzer de¤erlendirmelerden
de yararlanarak ortaya bir dönem tahlili
koymalı ve partinin önümüzdeki dönemde
izleyece¤i taktik çizgiyi belirlemelidir.
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8) Kürt hareketi ve Kürt sorunu
üzerine de¤erlendirme:

PKK lideri Abdullan Öcalan’ın
yakalanması Parti Kurulufl Kongresini izleyen
aylara denk geldi ve Kürt hareketinde köklü
bir çizgi de¤ifliminin bafllangıcı oldu. Kürt
hareketinde uzlaflma arayıflına dayalı sürekli
sa¤a kayıfl yılların sorunuydu. Öcalan’ın
yakalanıflı ve ‹mralı savunmaları üzerinden
açıklanan yeni çizgi, Kürt hareketinin
uzlaflma çizgisinden teslimiyet çizgisine, aynı
anlama gelmek üzere düzenle barıflma ve
bütünleflme çizgisine geçiflini iflaretledi. Bu,
tarihte efline az rastlanan türden bir kendi
kendini inkar biçiminde oldu. Kendini
tümüyle düflmanının çizgisine ve
beklentilerine uyarlama, böylece onun
insafına ve sunaca¤ı bazı hak kırıntılarına
sı¤ınma çizgisi, Kürt hareketini ezici bir
bölümüyle bugünkü konuma sürükledi.

Bugün Kürt hareketinin devrimci çizgi ve
de¤erlerle bir ilgisi kalmamıfltır. O kendini
tümüyle emperyalist sisteme ve burjuva sınıf
düzenine, onun ideolojik, siyasal ve moral
çizgi ve de¤erlerine göre yeniden
flekillendirme sürecindedir. ‹zledi¤i güdük ve
sınırlı reformlar çizgisi ise, içte Türk
burjuvazisinin insaf ve anlayıflına, dıflta
emperyalizmin, özellikle de Amerikan
emperyalizminin deste¤ine ve kayırmasına
endekslenmifltir.

Bütün bunlar yeterince açıktır ve partimiz
tarafından sürece paralel olarak adım adım
de¤erlendirilip irdelenmifltir. Türkiye’nin
politik yaflamında ve sınıflar mücadelesi
cephesinde önemli sonuçlara yolaçan bu
köklü kimlik ve konum de¤ifliminin yeni parti
kongremizde ele alınması, temel çizgiler
üzerinden bir kez daha de¤erlendirilmesi, ve
en önemlisi, bu geliflmenin yeni dönem sınıf
mücadelesi için ortaya çıkardı¤ı sonuçlar,
sorunlar ve görevler üzerine partinin önünü
açan saptamalar yapılması gerekmektedir.

Kürt hareketindeki yeni durumla
ba¤lantılı olarak ele alınması gereken en
önemli noktalar flöyle sıralanabilir:

- Teslimiyetçilik sonrasında Kürt
sorunuyla ba¤lantılı genel ve güncel politik
görevler.

- Kürt emekçilerinin Türk emekçileriyle

birleflik devrimci mücadelesi genel stratejik
hedefine ba¤lı olarak Kürt sorununun özgün
çerçevesi.

- Genel planda devrimci bir çizgide ısrar
eden, fakat kendini hala da temelde Kürt
sorunu ekseninde ve Kürdistan co¤rafyası
üzerinden tanımlayan akımlara yaklaflım.

- Güney Kürdistan sorununda burjuva-
feodal akımların Amerikancı çizgilerine ve
Amerika’nın bölgeye yönelik hesaplarına
karflı kararlı mücadele ile herfleye ra¤men
Kürt halkının bu alanda kazandı¤ı mevzilerin
savunulmasını ba¤dafltıracak çizgi.

- Güneyli Kürt akımlarının ardından
Türkiye’deki Kürt akımları arasında hızla
büyük bir güç ve etkinlik kazanan
emperyalizme umut ba¤lama çizgisine karflı
güncel mücadelenin sorunları.

-V-
9) Sınıf çalıflmasında sıçrama ihtiyacı:
Sınıf çalıflmasında gerçek bir ilerleme,

bugün partinin toplam çalıflması içerisinde en
temel halkayı oluflturmaktadır. Partimiz
ideolojisi, programı, takti¤i ve de¤erler
sistemiyle proleter sınıf partisi olmanın tüm
önkoflullarına sahiptir. Fakat siyasal etki alanı
ve örgütsel temel olarak henüz iflçi sınıfı
tabanına oturmamıfltır. Kuflkusuz yılları bulan
inatçı çaba bize bu alanda önemli deneyimler
ve imkanların yanı sıra bazı ilk önemli
mevziler de kazandırmıfltır. Bununla birlikte
bu önümüzde hala da çözüm bekleyen,
çözümü de acil ve güncel olan bir sorun
olarak durmaktadır. Bu çerçevede, II. Parti
Kongresi’nin temel gündem maddelerinden
birini oluflturmaktadır.

‘95 yılı bafllarında toplanan EK‹M 3.
Genel Konferansı’nı izleyen yıllar bizim için
sınıf çalıflmasında önemli ilerlemelerin
kaydedildi¤i bir dönemi iflaretler. Bu dönem
içerisinde sınıf çalıflması az-çok sistematik ve
istikrarlı bir çizgiye oturmufl, hemen tüm
yerel örgütler bulundukları alanlar üzerinden
sınıf çalıflmasına yüklenmifl, dıfltan
müdahalenin yanısıra fabrika içinden
çalıflmada bazı önemli ilk adımlar atılmıfl,
tüm bu çalıflma yerel direnifllere az-çok
baflarılı bir müdahale ile birlefltirilebilmifltir.
Bu sayededir ki, örgütümüzün sınıf dıflı
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olmak konumu son bulmufl; bir dizi alandan
ve farklı biçimler içinde sınıf kitleleriyle ve
hareketiyle temas noktaları yakalayan,
çalıflmasını bu eksene oturtan, kadrolarını bu
çalıflma içerisinde e¤iten bir örgüt olma
sürecine girilmifltir.

Partinin Kurulufl Kongresi’ni önceleyen
evrede sınıf çalıflması alanında durum genel
çizgileriyle buydu. Fakat kongre hazırlık
süreci ve toplam befl aya yayılan kongre
çalıflmasının kendisi, bu çalıflmada belirgin
bir hız kesme ve giderek zayıflama sonucu
yarattı. Örgüt bu zayıflamanın bilincindeydi;
fakat parti kurulufl çalıflmasının yarattı¤ı
imkanlar ve bizzat parti ilanının sa¤layaca¤ı
moral ve siyasal avantajlarla, Kongre
sonrasında söz konusu zayıflamanın fazlasıyla
telafi edilece¤i inancı ve iyimserli¤i
içindeydi.

Parti kuruluflunu izleyen sürecin bu
iyimserli¤i bofla çıkardı¤ını biliyoruz. Yenilen
darbeler nedeniyle kuruluflu izleyen ilk yılın
tamamı saldırıların yolaçtı¤ı sorunlarla
bo¤uflmakla geçti. Bunu izleyen ikinci yıl,
son derece sınırlı kadrosal imkanlarla parti
örgütünü yeniden infla etme çabalarına sahne
oldu ve bunda pek az mesafe alındı. (…) Son
bir yıl içerisinde partinin örgütsel inflası ve
pratik çalıflması, kendini önceleyen yılların
tahribatı ve kayıpları düflünüldü¤ünde,
gerçekten büyük bir ilerleme kaydetmifl
durumdadır. Do¤al olarak bunun anlamlı
sonuçları da kendini öncelikli sınıf çalıflması
alanında göstermektedir.

Bugün parti çalıflması tüm temel alanlarda
yeniden sınıf eksenli bir çalıflma niteli¤i
kazanmıfltır. Dahası bu çalıflma, araç ve
yöntemler bakımından, geçmiflle
kıyaslanmayacak denli çok yönlü ve bütünsel,
birbirini tamamlayan ve besleyen bir
muhtevaya bürünmüfltür. Bu çerçevede daha
flimdiden anlamlı bir çalıflma birikimine
ulaflmıfl durumdayız. Bu böyle olmakla
birlikte, asıl önemli olan, bu birikimin
önümüzdeki dönemde sınıf çalıflmasında ve
partinin sınıfla birleflmesinde büyük bir
sıçramaya dayanak yapılabilmesidir. Bu
bugün hala üstesinden gelinmesi gereken
önemli bir sorun olarak durmaktadır
önümüzde.

II. Parti Kongresi’nden sınıf çalıflması

alanında beklenen katkı da bu çerçevede
ortaya çıkmaktadır. Sınıf çalıflmamızın flu ana
kadarki seyrini ve birikimini de¤erlendirmek,
bundan gerekli sonuçları çıkarmak, bu
sonuçlardan da hareketle yeni dönemde bu
çalıflmayı güçlendirecek perspektifleri ve
somut önlemleri ortaya koymak, II. Parti
Kongresi’nin görevidir.

Bugünkü çok yönlü çalıflmayı
güçlendirmenin ve daha da zenginlefltirmenin
sorunlarına bir açıklık getirmenin yanısıra, II.
Parti Kongresi özellikle sendikal çalıflmanın
sorunları üzerinde yo¤unlaflmak ve bu konuda
çok daha somut bir çizgi ve çalıflma planı
ortaya koymak durumundadır. Sendikal
çalıflma, taflıdı¤ı tüm öneme ra¤men, bugün
partinin sınıfa yönelik çalıflmasının en zayıf
halkası durumundadır. Parti bu zayıflı¤ı
gideremeden, mevcut sendikalarda etkin ve
tanımlanmıfl hedeflere dayalı bir çalıflmayı
gerçeklefltirmeden; öte yandan, önemli bir
bölümüyle sendikal örgütlenmeden bile
yoksun sınıf kitlelerini sendikalafltırma
do¤rultusunda etkin bir inisiyatif ortaya
koymayı baflaramadan, sınıf çalıflmasında
gerçek bir ilerleme zaten kaydedemez.

Komünist partisi, yalnızca ideolojisi ve
programıyla, siyasal çizgisi ve mücadele
de¤erleriyle de¤il, maddi sınıfsal temeli,
örgütlenmesinin sınıfsal zemini, kadrolarının
sınıf bileflimi vb. açılardan da gerçek bir
proleter sınıf partisi olmak durumundadır.
Partimizin iflçi sınıfıyla devrimci temeller
üzerinde birleflme çabasına ve sürecine,
öncelikle bu perspektif üzerinden bakmak
durumundayız. Buradan bakıldı¤ında,
komünist hareketle sınıf hareketinin tarihsel
buluflması ve birleflmesinin henüz asgari
ölçüler içerisinde bile gerçekleflememifl olması
anlamında, bugün bizim için partileflme süreci
hala devam etmektedir. Bu tarihsel birleflmeyi
baflaramadan örgütsel ve siyasal yaflamımızın
temel önemde bir dizi sorununa sa¤lıklı ve
kalıcı bir çözüm bulmayı da baflaramayız.
Bunun ne anlama geldi¤ini burada özel
biçimde açıklamak gerekli de¤ildir. Zira
hareketimiz siyasal mücadele sahnesine çıktı¤ı
andan itibaren halkçı küçük-burjuva
devrimcili¤ine karflı yürüttü¤ü kapsamlı
ideolojik mücadeleler içerisinde bu konuda
yeterli ideolojik ve örgütsel açıklı¤ı yaratmıfl
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bulunmaktadır. (Partileflme Süreci-1 ve
Partileflme Süreci-2 bafllıklı kitaplarımız, bu
konudaki temel belgelerimizin en önemlilerini
içermektedir.)

Partinin mücadelesini, çalıflmasını ve
örgütlenmesini partinin ideolojik-siyasal
çizgisiyle uyumlu bir sınıfsal temele
oturtmak, aynı anlama gelmek üzere, sınıf
hareketiyle devrimci bir birleflme sa¤lamak,
sorunun bir yönüdür. Bu, ifade uygunsa
sorunun içe, yani partinin sınıf kimli¤ine ve
karakterine iliflkin yönüdür.

Sorunun öteki yönü ise, genel devrimci
sınıf mücadelesine iliflkindir. Teorik
kavrayıflın ötesinde olayların somut seyrinin
de tüm açıklı¤ıyla gösterdi¤i gibi, iflçi sınıfı
hareketindeki gerçek bir ilerleme ve aynı
anlama gelmek üzere devrimcileflme,
Türkiye’de sınıf mücadelesinin genel seyrini
devrimci açıdan etkilemenin ve ileriye
taflımanın biricik gerçek olana¤ı ve
güvencesidir. Bugünün Türkiye’sinde iflçi
hareketi kendini toparlayıp öncü ve
sürükleyici a¤ırlı¤ını hissettirmedikçe, öteki
emekçi katmanların mücadelesinde ve bir
bütün olarak toplumsal siyasal muhalefette
gerçek bir ilerleme beklemek neredeyse
olanaksızdır.

Daha da açılabilecek olan, ama açılması
burada gerekli olmayan bu temel önemde
sorun, partinin sınıf çalıflmasının devrimci
sınıf mücadelesiyle ba¤lantılı kritik önemine
iflaret etmektedir. Dolayısıyla, dünyanın
krizler içinde savafllara sürüklendi¤i ve bunun
Türkiye’yi de derinden etkiledi¤i bir tarihi
evrede toplanan II. Parti Kongresi’nin neden
sınıf çalıflmamızda sıçramalı bir geliflmeyi
güvenceye alacak açılımlar yapması
gerekti¤ine de açıklık getirmektedir.

10) Parti örgütünü güçlendirmenin ve
yaymanın kritik halkası olarak kadrolaflma
sorunu:

Bugün partimiz siyasal etki ve itibar
yönünden en güçlü oldu¤u bir dönemi
yaflamaktadır. Fakat bu etki ile
kıyaslandı¤ında oldukça dar sayılabilecek bir
örgütsel yapıya sahiptir. Buradaki açı
ola¤anın ötesindedir ve bunun gerisinde
kongre sonrasında yenilen darbelerin yarattı¤ı
örgütsel gerileme gerçe¤i vardır. Ola¤an

ölçüyü aflan bu açıyı gidermek, parti
örgütünü güçlendirmek, her ilin kendi içinde
oldu¤u kadar yeni illere do¤ru da geniflletmek
durumundayız. Bu, bugün karflı karflıya
bulundu¤umuz temel önemde sorunlardan ve
dolayısıyla güncel görevlerden biridir.

Burada karflımıza çıkan en temel güçlük,
dolayısıyla da çözülmesi gereken temel
önemde sorun, kadro sorunudur. Bugün
partinin saflarında çalıflmada aktif konumda
bulunan önemli sayıda militan vardır. Fakat
parti örgütlenmesini gelifltirip yayacak yeterli
sayıda kadrodan buna ra¤men yoksundur. Bu
çeliflki sıradan militan ile e¤itimli ve
deneyimli profesyonel parti kadrosu
arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. Bugün
birincisinin artıflı ile ikincisinin artıflı
arasında, ikincisi aleyhine anlaflılır fakat
gitgide büyüyen bir dengesizlik vardır.

Kurulufl Kongresi’ni izleyen darbelerin
yarattı¤ı örgütsel gerileme, herfleye ra¤men
sürdürülen çalıflmanın kazandırdı¤ı insan
malzemesinin örgüt yaflamı içerisine
çekilmesini ve parti örgütünün denetimi
altında çok yönlü ve sistematik e¤itimini zora
soktu. ‹llegal parti örgütünün çalıflmada geri
çekildi¤i, kendini korumaya ve yeniden
düzenlemeye çalıfltı¤ı bir evrede, parti
çalıflmasında do¤an zayıflama açık alandaki
güç ve imkanların etkin bir kullanımıyla
dengelenmeye çalıflıldı. Partiye soluk aldıran
ve zaman kazandıran bu yerinde tutum,
beraberinde, partinin etkisinin genifllemesiyle
birlikte kazanılan güçlerin daha çok açık
kanallara yönelmesini getirdi.

Açık çalıflmanın belli bakımlardan
avantajları, buraya yönelen güçlerin siyasal
çalıflma içerisinde kendilerini belli
bakımlardan bulmasını kolaylafltırsa bile, öte
yandan, bu aynı güçlerin örgüt yaflamı ya da
çeperi içerisindeki çok yönlü e¤itiminden
yoksun kalmasına yolaçtı. Örgüt yaflamı,
illegal çalıflma deneyimi, ancak bununla
ulaflılabilecek bütünsel profesyonel devrimci
kimlik ve deneyim, parti çizgisine ve
birikmifl deneyimine dayalı sistematik e¤itim
vb. bakımlardan, bu güçlerin e¤itimi eksik,
yetersiz ve tekyanlı kaldı. Bu ise, bu alana
yı¤ılan militan insan malzemesinin illegal
parti örgütüne çekilmesini zora soktu¤u gibi,
herfleye ra¤men çekilenlerin ise parti
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yaflamına ve çalıflmasına uyumunda ciddi
güçlükleri açı¤a çıkardı. Açı¤a çıkan bu
güçlüklerin gerisinde yeniden infla sürecinin
henüz sınırlı mesafeler katetmifl olması, aynı
anlama gelmek üzere, oturmufl bir parti
yaflamı ve örgütünün olamaması da belirgin
bir rol oynadı.

Nedenleri ne olursa olsun, saflarımıza
yı¤ılan ve sayıları giderek de artan militan
insan potansiyelini gere¤ince
kadrolafltıramamak, bu yoldaflları parti çizgisi,
deneyimi, de¤erleri temelinde ve bütünsel
parti yaflamı içerisinde e¤itememek,
halihazırda temel bir sorun olarak
durmaktadır önümüzde. Bu sorun, yeterince
ve gere¤ince kadrolaflamamanın oldu¤u kadar,
parti örgütünü ihtiyaç duyulan ve arzu edilen
ölçülerde gelifltirip güçlendirememenin
nedenlerine de ıflık tutmaktadır. Sıradan
militanı kadrolafltırmak, bu kadrolara
dayanarak parti çalıflmasını oldu¤u kadar parti
örgütlenmesini de güçlendirip yaymak,
günümüzün temel önemde bir görevidir.
Dolayısıyla II. Parti Kongresi’nin üzerinde
yo¤unlaflması gereken temel önemde bir
baflka sorundur.

Burada çözümü birbirine ba¤lı ikili bir
sorun alanı var. Bir yandan, partinin genel
siyasal etkisiyle partiye yönelen güçlerin
belirgin bir a¤ırlıkla açık kanallara
yönelmesini engelleyebilmek için, illegal parti
örgütünü güçlendirmek ve parti örgütünün bu
alanına yönelimi kolaylafltıracak önlemleri
almak gerekir. Öte yandan ise, (…)

Temelde gerekli olan, parti kadrolarını
öncelikle partinin ideolojik çizgisi ve
deneyim birikimi temelinde sistematik
biçimde e¤itmek; pratik çalıflma ve zorlu
sınavlar içerisinde güçlendirip çeliklefltirmek;
sınıf ve kitle çalıflmasının deneyimleri ile
donatmak; ve bütün bunları devrimci örgüt
yaflamı ve iliflkileri içerisinde
gerçeklefltirmektir.

Sorunun önemi, yakıcılı¤ı ve güçlükleri
ortadadır. Konuyu bütün bu açılardan ele
almak ve temel önemdeki bu soruna iliflkin
olarak partinin önüne çözücü perspektif
koymak II. Parti Kongresi’nin bir baflka
temel gündemi olmalıdır.

11) Gençlik alanında devrimci güç

oda¤ı olmayı baflarmak:
Birçok konuyu ayrıntıları ile ele alıp

tartıflan Kurulufl Kongresi’nin gençlik gibi
önemli bir sorun ve çalıflma alanı konusunda
kamuoyuna sunulabilen tartıflmalar yapmamıfl
olması muhakkak ki birçok yoldaflın dikkatini
çekmifltir. Gerçekte, Kurulufl Kongresi’nin
çalıflma gündemi saptanırken, gençlik sorunu
ve çalıflması ele alınacak temel gündem
maddelerinden biri olarak saptanmıfltı ve bu
çalıflma alanı üzerinden deneyime sahip
yoldafllardan bir komisyon da kurulmufltu.
Fakat bu komisyon baflarılı bir hazırlık
çalıflması yürütemedi ve dolayısıyla kongre
için ifllevli bir tartıflma platformu yaratamadı.
Bu yetersizlik kongrenin resmi
oturumlarındaki zaman sıkıflıklı¤ı ile de
bütünleflince, gençlik sorunu ve çalıflması
üzerine tartıflma ve de¤erlendirmeler partiye
ve kamuoyuna sunulamayacak kadar sınırlı ve
zayıf kaldı.

Oysa Kurulufl Kongresi’nde özellikle
gençlik çalıflması üzerine kapsamlı bir
de¤erlendirme parti için bir ihtiyaçtı. Zira
‘90’lı yılların ilk yarısında hep belli bir
düzeyde seyretmifl bu çalıflma sonraki yıllarda
zaman içinde zayıflamıfl ve Kurulufl
Kongresi’nin toplandı¤ı evrede örne¤in
‹stanbul gençlik çalıflması neredeyse tümden
sıfırlanmıfltı. Kurulufl Kongresi’nde bunun
nedenlerini tahlil etmek, gençlik hareketinin
somut durumu ve sorunları üzerine bir
de¤erlendirme yapmak ve bundan hareketle
yeni dönem gençlik çalıflmamıza bir çerçeve
çıkarmak gerekirdi. Gençlik çalıflmasında
kongre sonrası döneme böyle bir zayıflıkla
girdik ve bu kongreyi izleyen dönemde
partinin karflı karflıya kaldı¤ı sorunlarla da
birleflince, gençlik çalıflmasında daha geriye
düflmediysek bile bir ilerleme de
sa¤layamadık.

Bununla birlikte, özellikle ‘99-‘00
ö¤renim yılından bafllayarak bu alandaki
çalıflma belirgin bir toparlanma ve güçlenme
sürecine girdi. Bu geliflmeden de alınan güçle
Ekim’in Temmuz 2000 tarihli 216. sayısında,
gençlik hareketinin mevcut durumunu
saptayan ve bunu partinin gençlik çalıflmasına
bir çerçeve çizmekle birlefltiren temel önemde
bir de¤erlendirme yayınlandı (Gençlik
Hareketi ve Partinin Güncel Sorumlulukları).
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O zamandan bu yana aradan iki yıl geçti ve
bugün partinin gençlik çalıflması en güçlü
evresinde bulunmaktadır. Biri dıflında tüm
öteki büyük kentlerdeki gençlik çalıflması
belli temel birimler üzerinde derinleflmifl, bu
arada çalıflma taflra kentlerine de yayılmaya
bafllamıfltır.

Liseli gençlik içerisinde de ilk önemli
mevzilerini kazanmaya bafllayan bu
çalıflmanın en önemli üstünlü¤ü, büyük
ölçüde gençlik alanındaki güçlerimizin kendi
öz inisiyatifleri ve çabalarıyla sürdürülüyor
olmasındadır. Yine aynı güçlerin kendi öz
çabasıyla gençlik yayını da yayın periyodunda
belli bir düzene oturmufltur. Daha da
önemlisi, gençlik hareketinin sorunlarını
iflleyen, deneyimlerini sunan ve özgün
politikalar üretebilen ifllevli bir yayın
çizgisine kavuflmufltur. Bu temel önemde
bafları geride bıraktı¤ımız ö¤renim yılı
içerisinde elde edildi. Bu aynı yıl içerisinde
ö¤renci gençli¤in gündemini baflarıyla
yakalayabilen etkin bir kampanyayla, gençlik
çalıflmamız önemli bir geliflme sa¤ladı.

Bugün gençlik hareketi içerisinde
partimiz, gençlik hareketinin devrimci oda¤ını
temsil eden bir güç olarak gitgide öne
çıkmaktadır. Konunun II. Parti Kongresi’nde
temel önemde bir gündem maddesi olarak ele
alınması ihtiyacı da buna ba¤lı olarak
belirmektedir. II. Parti Kongresi gençlik
hareketinin mevcut durumunu ayırdedici
özellikleri ile saptamalı, iki kongre arası
dönemdeki gençlik çalıflmamızın genel bir
bilançosunu çıkarmalı, ve nihayet yeni dönem
gençlik çalıflmamız için yol gösterici bir
çerçeve ortaya koymalıdır. (Ekim’in yukarıda
andı¤ımız Temmuz 2000 tarihli baflyazısı,
konuya iliflkin kongre tartıflmaları için bir ön
çerçeve olarak ele alınabilinir).

Gençlik çalıflması çerçevesinde ele
alınması gereken en önemli konu ve
sorunlar flöyle sıralanabilir:

- Önümüzdeki dönem için ö¤renci
gençli¤in gündeminin isabetle saptanması.

- Devrimci bir çizgide fakat genifl gençlik
kitlelerini etkilemeyi ve kucaklamayı
hedefleyen bir gençlik kitle çalıflmasının
sorunları.

- Gençlik hareketindeki yeni geliflme ve
ilerlemelerin ıflı¤ında gençlik örgütlenmesinin

sorunları.
- Reformist, kemalist-milliyetçi ve Kürt

milliyetçisi akımların gençlik hareketi
içindeki etkisine karflı sistematik ve etkin bir
mücadelenin gerekleri.

- Devrimci kültür ve sanat mirasımızın
gençlik kitlelerinin devrimci e¤itiminde etkin
biçimde kullanımı sorunu.

- Kültür-sanat araç ve kurumlarının yanı
sıra, özellikle liseli gençli¤in ve semt emekçi
gençli¤inin kazanılmasında sportif kurum ve
araçların kullanımı sorunu.

- Semt emekçi gençli¤i içinde çalıflmanın
sorunları.

- Gençlik alanındaki güçlerimizin çok
yönlü e¤itimi ve partinin gençlik çalıflmasının
yükünü asgari bir baflarıyla üstlenecek
düzeyde kadrolaflması.

- Gençli¤e yönelik yayınları üzerine
de¤erlendirme.

12) Kadın çalıflmasında ilk önemli
adımların atılması:

Kadın sorunu ve kadın çalıflmasının
sorunları Kurulufl Kongresi’ni izleyen
dönemde açıklı¤a kavuflturulması gereken
temel önemde bir konu olarak duruyordu
partinin önünde. Buna yönelik bazı ilk
giriflimler olmakla birlikte, konu bugüne
kadar gere¤ince ele alınamadı. Pratik kadın
çalıflmasına yönelik bazı ilk giriflimlere
ra¤men bu da kendi içinde fazlaca
ilerletilemeden, daha çok sınırlı bir 8 Mart
dönemi çabası ve deneyimi olarak kaldı.

Fakat toplumsal yaflamımızın ve devrimci
sınıf mücadelesinin temel sorunlarından biri
olan bu konuda asgari bir ilk açıklı¤ı
sa¤lamak ve bunu genel çalıflmamızın bir
parçası ve yönü olarak etkin bir pratik kadın
çalıflmasına dayanak yapmak, gelinen yerde
artık kendini dayatan bir zorunluluk olarak
durmaktadır önümüzde. Konu bu çerçevede
ikinci parti kongresinin temel bir gündem
maddesi olmalıdır. II. Parti Kongresi, sorunun
teorik yönlerini açıklı¤a kavuflturmak ve
pratik çalıflmaya dönemin koflullarına uygun
bir çerçeve çizmek do¤rultusunda, hiç de¤ilse
ilk hareket noktalarını ortaya koymalıdır.

Kadın sorunu ve çalıflması çerçevesinde
kongrede ele alınması gereken en önemli
ve öncelikli noktalar flöyle sıralanabilir:
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- Partinin kadın sorununu ele alıflının
temel esasları.

- ‹çinden geçmekte oldu¤umuz dönemde
partinin yürütece¤i kadın çalıflmasının
somutlanmıfl çerçevesi.

- Parti kadrolarının ve çeperinin kadın
sorununda sa¤lam bir bakıflaçısıyla
donatılmasının gerekleri.

- Kadın çalıflmasına yöneltilecek
kadroların özel e¤itimi ve donanımı alanında
yapılması gerekenler.

- Sınıf çalıflması içinde kadın çalıflmasının
özgün yönleri ve gerekleri.

- Çalıflma bölgesi olarak seçilen iflçi
semtlerinde genellikle iflçi efllerinden oluflan
ev kadınlarına yönelik çalıflmanın sorunları.

- Kadın örgütlenmesi sorunu.
- Halihazırdaki feminist akımlara ve kadın

örgütlenmelerine karflı tutum.

13) Devrimci kültür ve sanatın kitle
çalıflmasında ve sınıf mücadelesinde etkin
kullanımı:

Devrimci kültür ve sanatın kitle
çalıflmasında ve sınıf mücadelesinde kullanımı
alanında gerek kavrayıfl gerekse pratik
çalıflma planında ilk önemli adımları atmıfl ve
belli bir ilk deneyimi edinmifl bulunuyoruz.
Konuya iliflkin olarak biri PYO’da öteki
Ekim’de yayınlanmıfl iki önemli
de¤erlendirme metni de var elimizde. ‹lk
pratik deneyimlerle birlikte bu iki temel
metin kongredeki tartıflma ve
de¤erlendirmeler için flimdiden bir ön çerçeve
oluflturmaktadır.

Bu alanda ele alınması gereken en
önemli sorunlar flöyle sıralanabilir:

- Kültür ve sanatın toplum yaflamındaki
yeri ve devrimci sınıf mücadelesindeki ifllevi
konusunda partinin e¤itimi.

- Evrensel ve ulusal planda
savundu¤umuz ve dayandı¤ımız ilerici-
devrimci kültür mirası konusunda açıklık.

- Halihazırdaki kültür kurumlarının ilk
çalıflma deneyimlerinin de¤erlendirilmesi ve
bu çalıflmanın etkin, ifllevli ve amaca uygun
hale getirilmesi için atılması gereken
adımların ve alınması gereken önlemlerin
saptanması.

- Toplumumuzun halihazırdaki ilerici,
devrimci kültür-sanat insanlarıyla

buluflabilmenin sorunları.

-VI-
14) II. Parti Kongresi hazırlık süreci

üzerine:
Bafllamıfl bulunan ikinci kongreye hazırlık

süreci partinin bütününde yo¤un bir inceleme,
tartıflma ve de¤erlendirme süreci olarak
yaflanabilmelidir. Tüm bunlar, tek tek parti
üyelerinin bireysel sorumlulu¤u oldu¤u kadar
parti organlarının da kolektif sorumlulu¤udur.
Bu ikisi amaca uygun bir biçimde baflarıyla
birlefltirilmelidir.

Süreç boyunca burada sıralanan gündem
konularıyla ba¤lantılı olarak parti üyeleri ve
organları görüfl ve önerilerini partiye
sunabilirler.

Her parti kongresi süreci kaçınılmaz
olarak belirli bir içe kapanma sonucu yaratır,
bu ise partinin genel çalıflmasının ivmesini
bir süre için düflürür. Bunu biz Kurulufl
Kongresi sürecinde somut olarak yafladık. II.
kongre süreci de belli sınırlar içerisinde bir
içe kapanmayı beraberinde getirebilir. Fakat
yine de bu, partinin temposunu henüz yeni
yeni bulmufl örgütsel-siyasal çalıflmasını
zayıflatmayacak biçimde yapılabilmeli, buna
iliflkin önlemlerle birlefltirilebilmelidir.
Kurulufl Kongresinin deneyimi olumsuz
dersleriyle bu açıdan uyarıcıdır. Ön süreçler,
fiili hazırlık çalıflması ve resmi oturumlarıyla
birlikte 7-8 ayı bulan Kurulufl Kongresi
çalıflması, yazık ki birçok bakımdan ve
birçok alanda parti çalıflmasında genel bir
gerilemeye yolaçtı.

Kurulufl çalıflmasının a¤ır yükü
çerçevesinde herfleye ra¤men belli bir mantı¤ı
olan bu durumu hiçbir biçimde
tekrarlayamayız. II. Parti Kongresi süreci
nispeten kısa bir zaman dilimine sı¤dırılmak
ve parti çalıflmasında herhangi bir gerilemeye
yolaçmayacak önlemlerle birlefltirilmek
durumundadır.

Yeri geldikçe bu metinde flimdiden
hatırlatmıfl bulunuyoruz. II. Parti Kongresi,
birinci kongrenin özellikle siyasal ve örgütsel
sorunlara dair birikiminin yanı sıra, iki
kongre arası dönemde partinin bu alanda
ortaya koydu¤u temel de¤erlendirmelerden de
en iyi biçimde yararlanmak durumundadır.

Kurulufl Kongresi çalıflmasının çok büyük
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ölçüde kitaplafltırılmıfl bulunması ve iki
kongre arası dönemdeki en önemli parti
de¤erlendirmelerinin önümüzdeki dönemde
kitaplafltırılacak olması, parti üyeleri ile
organları için önemli bir kolaylık olacaktır.
Bu durumda bu birikimden en iyi biçimde
yararlanmak, yoldafllarımızın ve
organlarımızın sorumlulu¤una kalmıfltır. Bu
sorumlulu¤un gereklerine uygun hareket
etmek, baflarılı bir II. Parti Kongresi
çalıflmasının zorunlu önkofluludur. Zira
Kurulufl Kongresi birikimine yaslanmayan ve
iki korgre arası dönemin düflünce ve deneyim
birikiminden en iyi biçimde yararlanamayan
bir yeni parti kongresinin, yeni dönemde
partinin önünün açacak ve onu yeni baflarılara
taflıyacak bir çalıflma ortaya koyması kolay
olmayacaktır.

Kurulufl Kongresi materyali ile ba¤lantılı
olarak önerece¤imiz kitaplar flunlardır:

- Uluslararası Durum Üzerine
- Devrimci Takti¤in sorunları
- Sınıf Çalıflmasının Sorunları
- Örgüt Sorunları
- Parti Tüzü¤ü Üzerine

15) II. Parti Kongresi’nin güvenli¤i
üzerine  (…)

Partiyi her alanda güçlendirecek
 II. Parti Kongresi için ileri!

Devirmeyen darbe güçlendirdi; parti için
gerçekten zor olan bir dönem baflarıyla geride
bırakıldı. flimdi partiyi çok yönlü zorlu
görevlerle yüklü bir dönem beklemektedir.
Böyle bir dönemi yeni bir kongreyle
karflılamak partimiz için büyük bir olanaktır.
Bu olana¤ı bafları ile de¤erlendirmek, güncel
devrimci görevleri baflarıyla omuzlamaktan
öteye tarihe karflı gerçek bir borçtur.

Partimizin kurulufl bildirisi, TK‹P’nin
kuruluflunun tarihsel anlamını bir dizi madde
halinde sıralarken, bunlardan biri olarak fluna
iflaret etmektedir: “Partimizin kuruluflu,
onyıllardır bu topraklarda devrim ve
sosyalizm davası u¤runa kavga vermifl, emek
harcamıfl, acı çekmifl, büyük yi¤itlik örnekleri
sergilemifl dünün ve bugünün devrimci
kuflaklarının yarattı¤ı birikimin güvenceye

alınmasıdır.”
Burada anlatılmaya çalıflılanı tam olarak

anlayabilmek ve bunun partimize yükledi¤i
büyük tarihi sorumlulu¤u tam olarak
de¤erlendirebilmek için, yukarıda özetlenen
sol hareket tablosunu özellikle gözönünde
bulundurmak durumundayız. Kestirmeden
çıkaraca¤ımız kısa sonuç fludur: Devrimci ve
reformist kanatlarıyla sol hareketin iç
karartıcı tablosu partimizin omuzlarına
gerçekten tarihsel önemde sorumluluklar
yüklüyor. Güncel sorumluluklarımıza ve
partimizin II. Parti Kongresi’nin yerine
getirmesi gereken misyona buradan da
bakabilmeliyiz.

Tüm parti üyelerini II. Parti Kongresi
hazırlık çalıflmalarını bu bilinçle, buna uygun
bir enerji ve sorumlulukla ele almaya
ça¤ırıyoruz. Bunu baflarabilirsek e¤er,
partimizin halihazırda katetti¤i mesafeyi
güvencelemekle kalmayacak, Türkiye’nin
devrimci gelece¤ini kucaklama do¤rultusunda
yeni adımların da önünü açmıfl olaca¤ız.

kaldırmakta yetersiz kalabiliyoruz. Daha genifl
kadın kitlelerinin önümüze çıkardı¤ı sorunlar
ise çok daha zorlayıcı olabiliyor. Erkek
egemen anlayıflın sarıp sarmaladı¤ı bir kadın
gerçe¤ine, emekçi kadınlarda mevcut olan
güvensizliklerin nasıl aflılaca¤ına dair
yanıtları ancak, ortaya koymaya çalıfltı¤ımız
türden bir mücadele prati¤i içinde
bulabilece¤iz.

‹flçi ve emekçi kadının çok yönlü
ezilmiflli¤inin kaynaklık etti¤i devrimci
enerjinin açı¤a çıkartılması gibi temel
önemde bir görev ve sorumlulukla
yüzyüzeyiz. Genifl emekçi kadın kitlelerini
mücadeleye çekmede katedece¤imiz mesafe
parti ve devrim davasında alaca¤ımız yolun
da kısalması anlamına gelecektir.

Sınıf eksenli emekçi kadın...

(Bafltaraf› s.29'da)

Yaflasın TK‹P!
Yaflasın proletarya devrimi ve

sosyalizm!
Merkez Komitesi

Temmuz 2002
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Açık çalıflma ve iç illegalite
Siyasal ve örgütsel çalıflmamızın temel ve

öncelikli sorunları üzerinden toplanan II.
Parti Kongresi ile partimiz yeni bir döneme
adım atmıfl bulunuyor. Yeni bir dönem, yeni
hedeflerin, yeni görev ve sorumluluk
alanlarının genifllemesi ve büyümesi anlamına
gelmektedir. Önümüzdeki süreçte, partiyi
büyütmenin ve güçlendirmenin çok yönlü
sorunlarıyla karflı karflıya bulunuyoruz.

“Yeni bir dönem” tanımlanması elbette
mevcut sorunlarımızın kendili¤inden geride
kaldı¤ı anlamına gelmiyor. Yeni dönemde
parti yaflamının sorunlarına, zaaflarına ve
zayıflık alanlarına karflı çok yönlü, sistemli
ve sürekli bir iç mücadelenin yürütülmesi
hayati bir önem taflımaktadır. Yeni bir
dönemi kazanmak aynı zamanda bu
mücadelenin baflarısı koflullarında mümkün
olacaktır. Bunun yolu ise parti yaflamımızı
zora sokan, zaafa u¤ratan tutum ve
davranıfllardan kaçınmak, ilke ve kurallara
dayalı disiplinli bir devrimci iç yaflamı
örgütlemekten geçmektedir.

Bugünün Türkiye’sinde devrimci siyasal
mücadele sürekli tahkim edilen terör rejimi
koflullarında yürütülmektedir. Siyasi polis,
M‹T vb. kurumları ile devletin tüm baskı ve
zor aygıtları devrimci siyasal faaliyeti tasfiye
etmeyi, sık sık vurdu¤u darbelerle güçten
düflürmeyi, sürekli bir savunma pozisyonuna
iterek rahat çalıflamaz koflullar içerisine
sokmayı hedeflemektedir. Sermaye devletinin
terör aygıtları devrimci siyasal faaliyeti dar
bir alana hapsetmeyi, iflçi ve emekçilerden
soyutlayıp tecrit ederek tasfiye etmeyi
amaçlamaktadır. Bu politikaları bofla
çıkarmanın temel yönlerinden biri de, ilkelere
dayanan kurallı ve disiplinli bir devrimci iç
yaflamı oturtmaktan geçiyor.

Devrimci siyasal mücadelede süreklilik
büyük bir önem taflımaktadır. Siyasal
mücadelenin ve faaliyetin süreklili¤inin temel
koflullu ise, illegal temellere dayalı ve bunun
gereklerine uygun bir örgütsel yaflamını
varlı¤ıdır. Devrimci iktidar perspektifinin
ciddiyeti, örgütsel yaflamın ilkelere dayalı

kurallı ve disiplinli bir zeminde hayat
bulmasını zorunlu kılar. Bu alandaki her
zayıflık ve zaafiyet, devrimci iktidar
perspektifinin ciddiyetini tartıflmalı hale
getirir.

Partimizin iç süreçlerinden kaynaklı
“zorunlu” bazı durumların karflımıza çıkardı¤ı
bir takım sorunlarla bugün de yüzyüze
bulunuyoruz. Ancak bu sorunlar sürecin
önümüze çıkardı¤ı geçici “yan sonuçlar”
olarak görülmelidir. Bu sorunların kendini
üretti¤i zeminler ortadan kaldırılmadan, “yan
sonuçlar”ın da geride bırakılması mümkün
olmayacaktır. Bunun için sistemli ve sürekli
bir iç e¤itim ve mücadelenin zorunlu oldu¤u
gerçe¤i bilince çıkarılmalı, zaaf ve
yetersizliklere karflı sistemli ve sürekli bir
mücadele yürütülmelidir.

Açıktır ki, bugün iflaret etti¤imiz
sorunların kendini üretti¤i nesnel bir zemin
vardır. Bu zemin genel bir nitelik taflımakla
birlikte, özellikle açık siyasal faaliyetin
yürütüldü¤ü alanlarda kendini daha belirgin
bir tarzda gösterebilmektedir.

Partimiz devrimci siyasal yaflama adım
attı¤ı günden itibaren örgütsel güvenlik
sorununu “maddi açıdan bir varlık yokluk
sorunu” olarak tanımladı. ‹llegalite ve gizlilik
kurallarını ciddiye almayı, davayı ve Partiyi
ciddiye almanın temel önemde bir ölçütü
olarak de¤erlendirdi. Bunu aynı zamanda
devrimci bir partinin “iç illegalite” sorunu
üzerinden de tanımladı. Davasını ve partisini
ciddiye alan her komünist için, devrimci
siyasal yaflamın gelece¤ini ve süreklili¤ini
güvence altına altına almada hayati bir yere
ve öneme sahip olan iç illegalite sorunu,
bunun gere¤i olan ilke ve kurallara uygun bir
örgütsel yaflama tam uyum, vazgeçilmez bir
ilke olmalıdır. Bunun bilinciyle hareket
etmek, bunun zorunlu kıldı¤ı tutum ve
davranıflları gündelik yaflamda ve devrimci
siyasal faaliyetin her anında gözetmek ve
göstermek, bunu bir yaflam ve davranıfl
biçimi haline getirmek her örgütlü komünistin
vazgeçilmez görevidir. Bu alanda ortaya
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çıkan zaaf ve zayıflıkları yeterince
önemsemeyen, bu açıdan sorunlu bir pratik
sergileyen her komünist kadro, niyetinden
ba¤ımsız olarak davaya ve partiye ciddi zarar
veriyor demektir.

‹ç illegalitenin kavranıflı noktasında özellikle
açık siyasal çalıflma içindeki kadrolarda bir
zayıflık sözkonusudur. Açık örgütsel bilince
sahip bir komünist için ilkelere dayalı kurallı ve
disiplinli bir yaflam, sadece illegal faaliyet
alanında ve bu alanın kadrolarınca uyulması
gereken bir “zorunlu durum” olarak görülemez.
Böyle bir algılama devrimci örgüt yaflamı
konusunda bir bilinç çarpıklı¤ının ifadesi olabilir
ancak. Devrimci siyasal yaflam ve faaliyet bir
bütündür. Bir komünist, hiçbir biçimde
konumlandı¤ı alana bakmadan ve faaliyet
yürüttü¤ü zemine göre davranma “rahat”lı¤ına
girmeden, bu bütünsel kimli¤e göre düflünmeli
ve davranmalı, devrimci görev ve
sorumluluklarına buradan bakabilmelidir.

Bugün açık çalıflmada, bir ölçüde bu
çalıflma alanının kendi do¤asından gelen,
bunun flekillendirdi¤i tek yanlı kimliklerle
karflı karflıyayız. Bu tek yanlı ve haliyle
eksikli flekillenmeyi koflullayan bir “nesnel”
zemin var kuflkusuz. Bu nesnel zemin
kendili¤inden bir biçimde kendi sonuçlarını
da yaratmaktadır. Ancak bu hiç de durumun
“nesnellik” üzerinden meflru görülmesi
anlamına gelmemektedir. Tüm sorun buna
karflı bilinçli bir biçimde davranabilmek, bu
tür etki ve sonuçlara karflı bilinçli bir tutumla
mücadele içinde olabilmek, bunun devrimci
kiflilikte yaratabilece¤i bozucu etkilere bilinçli
bir biçimde direnebilmektir.

Hiçbir biçimde bu alanda yaflanan
sorunlarını üzerinden atlanmamalıdır. Zira bu
alanda birikmifl sorunların geride bırakılması
çabasının baflarısı, gelece¤imizin ve
dolayısıyla süreklili¤imizin de temel
güvencelerinden biri olacaktır.

***
“Kurallı bir yaflamı ve iç illegalitesi

olmayan bir örgüt (ki iç illegalitesi olmayan
bir örgütün genel bir illegalitesi de olmaz)
kendi içinde gizlili¤i ve kuralları
uygulamayan bir örgüt, bunu düflmanına karflı
da uygulayamaz.”

Bu tanımlama üzerinden bakıldı¤ında, açık
siyasal çalıflma alanının, bu açıdan ciddi bazı

sorunlarla karflı karflıya bulundu¤unu ifade
etmek gerekir. Bu alanda “‹ç illegalitenin
titizli¤i”ni yeterince gözeten bilinçli bir
tutum, bunu tamamlayan bir davranıfl çizgisi,
yazık ki henüz yerleflmifl ve oturmufl de¤il.
Kimi yoldafllarımız bu sorunun taflıdı¤ı kritik
önemin henüz farkında bile de¤iller. Yıllara
varan devrimci bir çalıflma ve prati¤in
içerisinde olundu¤u halde, bu sorunun taflıdı¤ı
çok kritik önem yeterince kavranamayabiliyor.
Dolayısıyla, bu konuda bir bilinç açıklı¤ına
dayalı bir davranıfl çizgisinin sürekli olarak
korunması ve sa¤lamlafltırılması ihtiyacı tüm
yakıcılı¤ı ve önemi ile ortada duruyor.

Bugün geçmifle göre örgütsel bir
geniflleme içinde olsak bile henüz oldukça
“dar bir örgüt” oldu¤umuz gerçe¤i yine de
unutulmamalıdır. Sınıf ve emekçi kitlelerle
birleflmenin hala da çözülmesi gereken bir
sorun olarak önümüzde durdu¤u bugünkü
koflullarda, bu zayıflık daha da önem
kazanmaktadır. Bu “darlık” yer yer
kaçınılmaz bir biçimde bir iç içeli¤e yol
açabiliyor. Açık çalıflmanın zorunlu olarak
biraraya gelmeyi gerektirdi¤i durumlarda,
çalıflmayı ve iliflkileri deflifre eden zeminler
kolayca ortaya çıkabiliyor. Böyle ortamlar
örgütsel sorunların rastgele tartıflıldı¤ı,
iliflkilerin gelifli güzel kuruldu¤u, yatay
iliflkilerin gelifltirildi¤i, bir dizi sorunun
oluorta tartıflıldı¤ı bir zemine dönüflebiliyor.
Bu tablo hiçbir biçimde kabul edileme, bir
nebze olsun hofl görülemez.

‹ç illegalite çerçevesinde gerekli olmayanı
ö¤renmemek gibi bir zihniyeti, bir kültürü,
bir davranıfl tarzını kesin olarak oturtmak, iç
illegalite bilincini ve bakıflını sa¤lam bir
biçimde yerlefltirmek zorundayız. Kendi
meflru platformunda dile getirilip
açıklanmayan hiçbir düflünce ve davranıflı
meflru kabul edilmemelidir. Birim ve
kolektiflerde tartıflılması gereken sorunların
farklı zeminlerde tartıflılması ve gündeme
getirilmesinin, iç illegaletinin kesin bir
biçimde ihlali anlamına geldi¤i, iç yaflamımızı
bozdu¤u ve partinin güvenli¤ini zaafa
u¤rattı¤ı bilinmelidir.

Tüm güçlerimiz, partimizin yeni bir
döneme adım attı¤ı bugünlerde, küçük-
burjuva bir kimlik ve zihniyetin ifadesi olan
çevrecilik, ahbapçavuflluk vb. türden
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iliflkilerin iç illegalitiyi tahrip etti¤ini, bu
davranıflların partinin siyasi polisi karflı
mücadelesini zaafa u¤rattı¤ını ve devrimci iç
yaflamımızı bozucu bir rol oynadı¤ını ve
dolayısıyla partimizi düflmanın saldırısına açık
hale getirebilece¤ini asla akıldan
çıkarmamalıyız.

Bugün örgütsel yaflamımızda iç
illegalitenin ihlali anlamına gelecek onlarca
somut örnek vermek mümkündür, fakat
bunları burada ifade etmenin bir anlamı
yoktur. Bu örnekler kendi yaflam ve faaliyet
alanlarımızda her gün döne döne
yaflanmaktadır. Önemli olan ihtilalci bir
partinin kadro ve militanları olarak,
partimizin devrimci iddiasını ve konumunu
tartıflmalı bir zemine sürükleme riski taflıyan
böyle tutum ve davranıfllardan
kaçınabilmektir. Her yoldaflımız kendi

prati¤ine ve durufluna bu gözle
bakabilmelidir. Bu açıdan ortaya konulacak
özelefltirel her tutum ve davranıfl hem bir
bütün olarak partimizi ve hem de bunu yapan
her yoldaflımızı gelifltirip güçlendirecektir.
Kendi zaaf ve zayıflıklarına karflı savaflmasını
bilmeyenler, düflmanına karflı savaflma gücü
ve iradesini de asla gösteremezler. Bu
gerçe¤in bilincinde olmak ve buna göre
davranmak, her ciddi komünistin ihmal
edilemez görev ve sorumlulu¤udur.

Zorlu bir dönemden geçiyoruz. “Zor
dönem devrimcileri” olarak iddiamızı ve
misyonumuzu ciddiye almak, her fleyden önce
düflmanımızı ciddiye almayı gerektirir. Bu
alanda sergilenecek her zayıflı¤ın partimizin
gelece¤ini ve süreklili¤ini tehlikeye sokaca¤ı
gerçe¤ini hiçbir biçimde akıldan
çıkarmamalıyız.

Dostlar, yoldafllar,
Son zamanlarda Türkiye’ye düzenin

egemenleri taraf›ndan bilinçli ve sistemli bir
biçimde körüklenen ›rkç› floven bir atmosfer
hakim. Kürt sorununun a¤›rl›¤› alt›nda
bunalan ve kendi içinde bir iktidar dalafl›
yaflayan burjuva gericili¤i, böyle bir
atmosferden çok yönlü yararlar umuyor. Bu
onlar›n elinde, iflçileri ve emekçileri
bölmenin, sersemletmenin, sosyal
hoflnutsuzluklar›n› sapt›rman›n, böylece
mücadeleden al›koyman›n ve düzene
ba¤laman›n da bir yolu ve yöntemi haline
gelmifl durumda. Fakat bu kirlili¤i ölçüsünde
tehlikeli de bir oyundur. Halklar› birbirine
düflürmenin sorumlulu¤u a¤›rd›r ve Türk
burjuva gericili¤inin bunun alt›ndan kolay
kolay kalkamayaca¤› da daha bugünden
bellidir.

Bu oyunu bozmak, bunun için de baflta
Türk ve Kürt emekçileri olmak üzere bütün
milliyetlerden emekçiler olarak birleflmek ve
kenetlenmek durumunday›z. Bunu
baflarabilmek için de faflizmin, ›rkç›l›¤›n,
inkarc›l›¤›n karfl›s›na dikilmek, mazlum Kürt

halk›n›n tümüyle meflru, tümüyle hakl› ulusal
haklar›n› desteklemek zorunday›z. Ortadaki
kirli oyunu bozman›n yolu buradan
geçmektedir.

Bütün bu oyun Kürt sorunu üzerinden
oynan›yor, ama bu sorunun özü karart›larak
yap›l›yor. “Terör” ya da “teröre karfl›
mücadele” eksenli tüm o kirli söylem ve
demogojinin anlam› ve amac› budur. Amaç
Kürt sorununu, onun bütün bir özünü ve
kapsam›n› gözlerden gizlemek, inkara ve
imhaya dayal› tarihsel çizgiyi
sürdürebilmektir. Oysa Kürt sorunu, zorla
kölelefltirilmifl, en temel insani ve ulusal
haklar›ndan yoksun b›rak›lm›fl bir halk›n
özgürlük ve eflitlik sorunudur. Türkiye’nin
emekçileri mazlum Kürt ulusunun bu hakl›
istemlerini yüreklilikle desteklemelidirler.
Bunu yapt›klar› ölçüde burjuva gericili¤inin
oyunlar›n› bofla ç›karacak, böylece her iki
halk›n devrimci birli¤inin yolunu açacaklard›r.

Hepinizi içten devrimci duygularla
selaml›yorum...

Yaflas›n Türkiye Komünist ‹flçi Partisi!
Yaflas›n Proletarya Devrmi ve

Sosyalizm!

“TK‹P toplumumuzun devrimci gelece¤ini...”

Aral›k  2007  EK‹M  25

(Bafltaraf› s.31'de)



Sermayenin “önleyici vurufl”una karflı iflçi
sınıfının devrimci enerjisini örgütlemek!
Emperyalist-kapitalist düzeninin efendileri,

sömürü, ya¤ma ve köleli¤e dayalı saltanatlarının
devamını sa¤lamak için, hizmetindeki görevlileri
her zaman yeni araç ve yöntemler keflfetmeye
yöneltirler. Zira insanın insan tarafından
sömürüsüne dayalı bu düzen, uzlaflmaz sınıf
çeliflkileri sürekli üretmektedir. Döne döne
üretilen bu çeliflkiler sınıf çatıflmalarını
süreklilefltirmekle kalmaz, bu çatıflmaların iflçi
sınıfı ve emekçi müttefikleri lehine çözülmesi
için uygun zeminler de hazırlar. ‹flte bu olgu,
kapitalist asalaklarla onların devletinin baflındaki
militarist-bürokratik kastın en büyük korkusudur.

‹flbirlikçi burjuvazi, onun egemenlik aracı
olan devlet aygıtının tepesindekiler ve düzene
akıl hocalı¤ı yapan görevliler, kapitalist
üretim iliflkilerinin kaçınılmaz sonucu olan
sınıf çatıflmalarının, eninde sonunda bu
düzenin sonunu getirebilecek bir niteli¤e
bürünmesinin kaçınılmaz oldu¤unun
bilincindedirler. Bu bilinç, kapitalistleri ve
onların devletini, insanlı¤ı barbarlı¤a
sürüklemekten baflka bir ifle yaramaz hale
gelen düzenlerini korumak için her yola
baflvuracak kadar vahflilefltirir.

Düzen karflıtı hareketleri güçlenmeden
ezmenin takti¤i

“Önleyici vurufl” yeni bir taktik olmamakla
birlikte (örne¤in ‹srail’in Haziran 1967’de Arap
devletlerine saldırısı da “önleyici vurufl”
kapsamındaydı) Dünya Ticaret Merkezi ve
Pentagon’u vuran 11 Eylül saldırılarından sonra,
düzen bekçisi cellat takımının temel
politikalarından biri olarak uygulanmaya baflladı.
Madrid ve Londra’da gerçekleflen bombalı
saldırıları bahane eden kapitalist devletler,
namluları pervasızca muhalif güçlere yönlettiler.
Bu gerici devletler artık hedef almak istedikleri
kifli, örgüt veya partileri “terörist” ilan etmeyi,
saldırıya geçmek için yeterli sebep sayıyorlar.

Bu süreci sevinçle karflılayan Türk
sermaye devletinin flefleri de, hem gerici
faflizan zihniyetleri, hem emperyalist güçler

adına yarım asır boyunca tetikçilik yapmıfl
olmalarınr etkisiyle daha da azgınlafltılar.
Neoliberal saldırılar, devlet terörü ve ırkçı-
floven histerinin tırmandırılması, Kürt halkının
özgürlük özlemlerine saldırı, komflu halkları
kıyımdan geçiren emperyalist-siyonist güçlerle
suç ortaklı¤ı... ‹flbirlikçi sermaye iktidarının
suç listesini kabartan bu saldırı furyası açık
ki, iflçi sınıfını, emekçileri ve ezilen Kürt
halkını hedef almaktadır. Hem içe hem dıfla
dönük bu saldırganlık, “önleyici vurufl”
doktrinine tastamam uymaktadır. Görünen o
ki, Washington’daki efendilerini örnek alan
Ankara’daki rejim bekçileri, “önleyici vurufl”
doktrinini iç politikanın merkezine
yerlefltirmifl bulunuyorlar.

Rejimi koruma kaygısının dayattı¤ı
politika!

“Önleyici vurufl” doktrinini formüle eden
ABD emperyalizminin görevli “akıl hocaları”,
burjuva yasallı¤ını ayaklar altına alan bu
tercihe elbette durduk yerde baflvurmadılar.
Onlar, hizmetinde oldukları dünya
jandarmasının bu konumunu yitirme
tehlikesiyle karflı karflıya oldu¤unu
saptayarak, ABD savafl makinesinin son
teknoloji ürünü silahlara dayalı gücünü en
yıkıcı biçimde kullanması gerekti¤ini
savundular. Amerikan tekellerinin Beyaz
Saray’daki temsilcileri de bu politikaya onay
verdiler. Kısacası, bu fütursuz saldırganlık,
emperyalist Amerikan rejiminin açmazlarının
ürünüdür.

Washington’daki efendilerinin izinden
giden iflbirlikçi Türk burjuvazisi ve onun
devletinin de giderek saldırganlaflmasının bir
nedeni yayılmacı emellerin depreflmesiyse,
di¤eri kokuflmufl kapitalist rejimlerinin
açmazlarını zora dayalı politikalarla
dengeleme ihtiyacıdır. Sermaye düzeninin
yapısal kriz içinde debelenmesi, burjuvazinin
yönetme iflini esas olarak zor aygıtına havale
etmesini koflullamaktadır.
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“Önleyici vurufl” iflçi sınıfının örgütlü
karflı koyuflu ile bofla çıkarılabilir

“Önleyici vurufl” doktrinindeki pervasızlık
yeterince açıktır. Ancak “temel felsefe”
olarak bu doktrini seçen iflbirlikçi
burjuvazinin pervasızlı¤ını salt rejimi koruma
içgüdüsüyle açıklamak yeterli de¤ildir. Zira
ilki kadar önemli bir di¤er faktör de, iflçi
sınıfı hareketinin verili zayıflı¤ıdır. Devrimci
hareketin zayıflı¤ına efllik eden tasfiyecilik
de, sermaye sınıfı ve iktidarını rahatlatan
önemli etkenlerdendir.

 “Önleyici vurufl” doktrini burjuvazinin
özel bir tercihinden çok, kapitalizmin
dolaysız ürünü olan çeliflkilerin egemenler
katında yarattı¤ı kaygılardan
kaynaklanmaktadır. Zira açık zora baflvurmak
düzenin çirkin suratını örten maskeleri
parçalamakla kalmaz, emekçilerle ezilen
hakların tepkilerinin birikmesini de
kaçınılmaz kılar.

Tepki birikimi, ırkçı-floven histeri ve dinci
gericili¤in iflçi sınıfı saflarında yarattı¤ı bilinç
bulanıklı¤ına ra¤men sürüyor. Sorun, biriken
tepkiyi zincirlerinden kurtarıp düzene
yöneltebilmektir. Bu ise, taktik politikanın
buna göre saptanmasını, güç ve olanakların
bu yönde seferber edilmesini zorunlu
kılmaktadır.

Devrimci politik faaliyeti bu zeminde
örmek tüm devrimci akımların görevidir
kuflkusuz. Ancak bu böyle olmakla birlikte,
devrimci bir sınıf hareketi yaratma hedefiyle
sınıf zemininde ısrarla çalıflan yegâne güç
partimiz TK‹P’dir. Demek oluyor ki, iflçi
sınıfını ırkçılı¤a, dinsel gericili¤e, emperyalist
saldırganlık ve savafla karflı mücadele
saflarında birlefltirme çabası esası yönünden
komünistlerin omuzlarındadır. Bu ise devrimci
sınıf çalıflmamızın önemini bir kat daha
arttırmaktadır.

Irkçı-floven histeri ve dinsel gericili¤in
sınıf saflarında yarattı¤ı tahribat bugün
fliarlarımızı sınıfa taflıma çabamızı, emekçi
kitleleri etkilememizi zora sokmaktadır.
Ancak komünistlerin devrimci siyasal
çalıflması bu türden engellere takılamaz.
Karflılaca¤ımız olumsuz tepkilerle ne olursa
olsun, partinin devrimci fliarlarını inatla sınıfa
ve emekçi müttefiklerine taflımaya devam

edece¤iz. Ancak bu kararlılı¤ımız, verili
durumu gözeten bir üslup kullanmamıza engel
olmamalıdır. Mesajlarımızın ırkçı-floven
önyargılara takılmasına engel olacak bir dil
ve üslubu tutturabilmek durumundayız.
Özellikle yerel yayınlar ve özel sayılar
sözkonusu oldu¤unda, buna daha fazla özen
gösterebilmeliyiz. Bunu baflaramadı¤ımız
koflullarda, partinin fliarlarını sınıfa taflımak
için harcadı¤ımız eme¤e ra¤men, çabamız
büyük ölçüde bofla düflecektir.

Sömürü ve kölelik iliflkileri temeli üzerine
kurulu kapitalist düzenin her gün yeniden
üretti¤i çeliflkiler, yanısıra sınıfı ve emekçileri
hedef alan neoliberal saldırıların pervasızlı¤ı,
sınıfa seslenme konusundan bize fazlasıyla
malzeme sunmaktadır. Gözden kaçırılmaması
gereken kritik noktalardan biri, bu sesleniflin
parça-bütün diyalekti¤i kurularak
gerçeklefltirilebilmesidir. Asgari ücret
sorunundan sosyal hakların gaspına, sendikasız-
sigortasız çalıfltırmadan örgütlenme önündeki
yasal ve fiili engellere kadar tüm sorunları,
ırkçı-flovenizmi, dinsel gericili¤i, Kürt halkına
düflmanlı¤ı ve egemenlerin emperyalist-siyonist
saldırganlarla suç ortaklı¤ını teflhir etmenin
olana¤ına çevirmeliyiz.

Irkçı-flovenizmin ve dinsel gericili¤in
sınıfın ve emekçi kitlelerin saflarında
yarattı¤ı tahribatı gidermek kolay de¤il
kuflkusuz. Ama bunu baflarmanın biricik yolu
devrimci sınıf hareketinin gelifltirilmesidir. Bu
ise, iflçi sınıfının devrimci enerjisini açı¤a
çıkartma çabasına daha yo¤un bir enerji ile
yüklenmeyi gerektirmektedir.

Devrimci sınıf çalıflmamız sermaye iktidarı
ile arkasındaki emperyalist güçleri teflhir
etmekle kalmayacak, buna karflı iflçilerin
birli¤i, halkların kardeflli¤i fliarını öne
çıkartacak, bölge halkları baflta olmak üzere
kapitalizme ve emperyalizme karflı
mücadelede enternasyonal dayanıflmanın
önemi ve gereklili¤ine de çubu¤u bükecektir.
Her çalıflma ajitasyon-propaganda, örgütlenme
ve eylem bütünlü¤ü içinde ele alınıp prati¤e
geçirilmelidir. Bu baflardı¤ımız koflullarda,
parça parça da olsa iflçi sınıfının devrimci
enerjisini açı¤a çıkartma süreci iflleyecektir.
Gerici cendereyi parçalamanın ve “önleyici
vurufl”u tersine çevirmenin yolu buradan
geçmektedir.
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Sınıf eksenli emekçi
kadın çalıflması

‹flçi ve emekçi kadınların devrimci sınıf
mücadelesi içinde etkin bir biçimde yer
alması, devrimi baflarıyla örgütlemenin temel
önemde bir sorunudur. Toplumun yarısını
oluflturan kadınların yer almadı¤ı bir devrimin
baflarıyla sonuçlanması mümkün de¤ildir.
Tarihi deneyimler, devrimlerde kadınların
oynadı¤ı kritik rolü tüm açıklı¤ı ile ortaya
koymaktadır.

Ekim Devrimi, kadının gerek devrimde,
gerekse de sosyalist infla sürecinde oynadı¤ı
rolün tüm önemini ortaya koymaktadır. Lenin,
“Milyonlarca kadın bizimle birlikte
olmaksızın, proletarya diktatörlü¤ünü
yürütemeyiz, komünist inflaya giriflemeyiz.
Onlara ulaflmanın yolunu aramalıyız, bu yolu
bulmak için incelemeli ve denemeliyiz”
diyordu. Bu sözler Bolflevik Partisi’nin
emekçi kadının devrime ve sosyalist infla
sürecine kazanılmasına iliflkin bakıfl ve
davranıfl çizgisini de özetlemektedir.

‹flçi ve emekçi kadınların katılmadı¤ı bir
toplumsal devrimin baflarısı hemen hemen
olanaksızdır. Kadınların devrimci mücadeleye
kazanılması, bu do¤rultuda örgütlenmesi ve
etkin biçimde seferber edilmesi görevine bu
gerçe¤in bilinciyle yaklaflmak durumundayız.

Kadınların devrime kazanılması, bugünden
iflçi ve emekçi kadınlar içinde yürütülecek
sistemli devrimci çalıflmadan geçmektedir.
Kadınlar içinde çalıflma, tam da karflılaflılan
zorluk ve engellerin büyüklü¤ünden kaynaklı
olarak, daha fazla enerji, emek ve özveri
gerektirmektedir.

***
Komünistler ortaya çıktıkları ilk andan

itibaren kadın sorununa büyük bir önem
verdiler. Daha EK‹M 1. Genel Konferansı’nda
bu konuda ortaya bir bakıfl koydular, bu
do¤rultudaki devrimci görevlere iflaret ettiler.
Yayınlarında kadın sorununa ve
örgütlenmesine temel bir yer ayırdılar. Ancak
bu çalıflmayı sınıf çalıflmasından ve onun
geliflim düzeyinden ba¤ımsız ele almadılar.

Bundan dolayıdır ki, sınıf çalıflmasında
mesafe almada yaflanan zorlanmalar sonuçta
kadın emekçilere dönük çalıflmaya da bir
zayıflık olarak yansıdı.

Nitekim, sınıf ve emekçi kitleler
arasındaki çalıflmada belirgin bir mesafenin
alındı¤ı son yıllarda kadın çalıflmasında da
anlamlı adımlar atılabilmifl, bu alana yönelik
bir yüklenme mesafe almayı kolaylafltırmıfltır.
Fakat yine de birçok açıdan yolun baflında
oldu¤umuz da bir gerçektir.

Emekçi kadınlara yönelik çalıflmamız
yakın döneme kadar süreklili¤i olan sistemli
bir çalıflma olarak örgütlenemedi. Bu durum,
çalıflmanın iflçi kadın a¤ırlı¤ı üzerinden
flekillenmesini de zora soktu, kimi semt
güçleri ile çevremize biriken güçlere
dayanmaya yolaçtı. Bu da do¤al olarak,
eksenini iflçi kadınların tuttu¤u bir çalıflma
üzerinde yo¤unlaflma, hedeflerini buradan
saptama, yol, yöntem ve araçlarını bu zemin
üzerinden oluflturma ve buna uygun
politikalar belirleme noktasında bir zayıflı¤a
ve gecikmeye yolaçtı. Çalıflmanın dayanması
gereken asli güçlere ulaflamaması, bu zeminde
kendini üretememesi, dönem dönem
yo¤unlaflan faaliyetin kesintiye u¤raması
sonucunu do¤urdu. Faaliyet sistemli, sürekli
ve hedefli bir tarzda örgütlenemedi¤i ölçüde,
yaratılan sınırlı birikimlerin da¤ılması,
kurulan iliflkilerin zayıflaması engellenemedi.

Gelinen yerde, sınıf çalıflması alanında
aldı¤ımız mesafeye de ba¤lı olarak, kadın
çalıflması alanında flu veya bu ölçüde yeralan
güçlerimizi etkin bir biçimde harekete
geçirerek bu zayıflık tablosuna müdahale
etmek, çok daha sistemli ve hedefli bir
biçimde kadın çalıflmasına yüklenmek artık
ertelenemez bir sorumluluktu. Kadın
çalıflmasında yeni bir dönemi bafllatmak bu
bilincin ürünü olmufl, de¤iflik alanlar
üzerinden örgütsel araçlar yaratılarak
kadınlara yönelik özgün bir faaliyetin ilk
adımları atılmıfltır. Bir Emekçi Kadın
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Kurultayı da bu çerçevede hedeflenmifltir.
Yeni dönemde, gece çalıflmasından krefl

hakkına, ücretlerdeki eflitsizlikten sigorta
sorununa, cinsel tacizden ulusal baskı ve
ayrımlara kadar kadın emekçilerin
sorunlarının sistemli bir biçimde ifllendi¤i,
özgün taleplerinin formüle edildi¤i, bu
talepler çerçevesinde ve belirlenmifl hedefler
do¤rultusunda emekçi kadınların harekete
geçirildi¤i bir çalıflmayı hedefliyoruz.

Emekçi kadın çalıflmasının oturması,
öncelikle iflçi kadınlar üzerinden bir
yo¤unlaflmayı gerektirmektedir. Bu alana kök
salmadan, çalıflmanın eksenini buradan
kurmadan, emekçi kadın çalıflmasını
ilerletmek, onun dayanaca¤ı güçleri yaratmak
mümkün de¤ildir. Semtlerin heterojen kadın
kitleleri üzerinden yürüyen bir çalıflmanın
kalıcı olamayaca¤ı kendi sınırlı
deneyimlerimiz üzerinden de görülebilir.
“Emekçi ev kadını”nı mücadeleye çekmek
çok yo¤un bir eme¤i gerektirmekte, sizi
emekçi kimli¤i üzerinden yürekten desteklese
bile, maddi yaflam koflulları nedeniyle örgütlü
mücadelenin bir parçası haline getirmek son
derece güç olmaktadır. Genelde emekçi
kitleleri, özelde de e¤itim düzeyi son derece
geri olan kadınları salt propaganda-ajitasyon,
aydınlatma-bilinçlendirme faaliyeti ile
etkileyemeyiz ve dönüfltüremeyiz. Bu,
kimilerinin yaptı¤ı gibi, bir semte emekçi
kadın derne¤i açarak çözülebilecek bir sorun
da de¤ildir. De¤iflim-dönüflümün alanı
mücadeledir, kadın ancak bu alanda özgüven
kazanabilir ve ileriye do¤ru adım atabilir.

‹flçi kadınların eksenini tuttu¤u bir emekçi
kadın çalıflması vurgusunun gerisinde
yukarıda iflaret etti¤imiz olgu vardır. Emekçi
ev kadınlarını etkileyecek ve arkasından
sürükleyecek olanlar da, sonuçta yine bu
emekçi semtlerinde oturan iflçi kadınlardır.

Do¤ru perspektiflerin maddi yaflamda
karflılı¤ını ne ölçüde üretece¤i güç ve
imkanlarınızın durumuna ba¤lıdır. Öncelikle,
böyle bir çalıflmanın örgütlenmesinde
dayanaca¤ımız güçlerin sınırlılı¤ı, birikim ve
deneyim açısından yetersizli¤i konusunda açık
olmak durumundayız. Bu yetersizlikleri
aflmanın bir yanı, mevcut güçlerimizin
birikim sorununa etkin bir müdahale iken;
di¤er yanı, öncelikle iflçi kadın kitlelerine

dönük etkin bir çalıflmanın içine
sokulabilmeleridir.

Birikim yetersizli¤ine müdahale çok
bilinçli bir biçimde ele alınmalı, özellikle de
iflçi kökenli güçlerin asgari bir marksist-
leninist formasyonu edinmeleri konusunda
yo¤un bir emek harcanmalıdır. Yanısıra kadın
mücadelesinin örgütlenmesi alanındaki geçmifl
deneyimler dikkatli bir biçimde incelenmeli,
bundan çalıflmanın ihtiyaçları çerçevesinde
gerekli sonuçlar çıkarılabilmelidir. Kuflkusuz
bu politik-pratik çalıflmaya paralel bir e¤itim
süreci olacak, örgütlenen çalıflmanın baflarısı
ölçüsünde “e¤itim” basitçe bir bilinçleme-
aydınlanma olmanın ötesine geçecek, yol
gösterici olma ifllevini yerine getirecektir.

‹kincisi; güçlerimizi, iflçi kadın kitlelerini
hedefleyen etkin, sürekli ve sistemli bir
politik-pratik çalıflma içine sokmayı
baflarabilmektir. Bu ise herfleyden önce planlı,
programlı, hedefli  bir çalıflmanın
örgütlenmesi demektir. Yol, yöntem ve
araçları isabetli bir biçimde saptanmayan,
öncelikleri yeterince gözetilmeyen bir
çalıflmada, hem çalıflmanın dayana¤ı
olabilecek yeni güçlere ulaflmakta
zorlanaca¤ız, hem de ihtiyacımız olan
deneyimi kazanmakta...

Kadın çalıflmasında “politika üretmek”,
çalıflma yürüttü¤ümüz alanda, o alanın
özgünlüklerinin öne çıkardı¤ı sorunlar
üzerinden somutlanmıfl bir faaliyeti de¤iflik
araçları kullanarak örgütlemek demektir.
Örne¤in, genel planda “kadına yönelik fliddet”
sorunu her bir alanda somut görünümleri
üzerinden ele alınabilmeli, somut bir teflhirin
konusu haline getirebilmelidir.

Çalıflmanın öncelikle yönelece¤i alan ise
kadınların yo¤un olarak çalıfltı¤ı fabrikalar/
iflletmeler olabilmek durumundadır. Bu elbette
onları yaflam alanları üzerinde de
kuflatılmalarının önemini gözardı etmemize
yolaçmamalıdır. Burada önemli olan, iflçi
kadın kitlelerini nasıl ve hangi araç, yol ve
yöntemlerle etkileyebilece¤imiz, harekete
geçirebilece¤imizdir.

Bugün harcadı¤ımız eme¤e ra¤men
karflılı¤ını alamadı¤ımız için yakınabiliyor,
çevremizdeki kadınları harekete geçirmekte
zorlanabiliyor, en yakınımızdaki kadınların
önümüze sürdü¤ü engelleri ortadan

(Devam› s.22'de)
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‹llegal örgütsel faaliyetimizi
güçlendiriyoruz!

Türkiye gibi sermaye iktidar›n›n yap›sal krizler içinde
debelendi¤i ve esneme pay› olmayan ülkelerde legal yay›nlar
üzerine oturmufl bir politik ve örgütsel faaliyetin tasfiyesi düzen
aç›s›ndan zor olmayacakt›r, yaflam bunun say›s›z örnekleriyle
doludur. Buna ra¤men küçük-burjuva devrimci hareket giderek
illegal örgütsel çal›flmadan kopmakta, illegal faaliyete
yabanc›laflmaktad›r. Oysa, devrimci bir örgüt için tek güvence sa¤lam illegal temellere
oturmufl bir örgütlenme ve çal›flmad›r. Bu çal›flman›n bir aya¤› illegal materyallerin
kullan›m›d›r. Bu alanda son bir y›ld›r giderek güçlenen ad›mlar atmaktay›z.

Kürt halk›na yönelik imha ve inkar sald›r›lar› karfl›s›nda Kürt halk›n›n özgürlük talebini
sahiplenmek, iflçi ve emekçilerin bilincindeki flovenist zehri temizlemek hayati bir önem
tafl›yordu. Bu bilinçle, '2007 Newroz'unda Çukurova Üniversitesi Balcal› Kampüsü, Baraj
Yolu, Çarfl› Merkez, Meydan, Emek ve fiakirpafla mahalleleri ile hergün binlerce iflçinin
kulland›¤› yeni sanayi yolunu afifllerimizle donatt›k. “‹flçi s›n›f› savaflacak, sosyalizm
kazanacak!”, “Tek yol devrim, kurtulufl sosyalizm!”, “Sosyalizm kazanacak!”, “fiovenizme ve
faflizme karfl› iflçilerin birli¤i, halklar›n kardeflli¤i!”, “Newroz isyand›r, Kürt ulusuna
özgürlük!” fliarl› afifllerimizi ilimizin dört bir yan›na yayg›n olarak yapt›k.

Newroz'un ard›ndan bafllayan 1 May›s çal›flmam›zda da illegal materyallerimizi yayg›n
olarak kulland›k. Özellikle emekçilerin veve ö¤renci gençli¤in yo¤un olarak bulundu¤u
alanlara yöneldik. Tüm semtleri partimizin ad› ve fliarlar›yla donatarak, iflçi s›n›f› ve
emekçileri sermaye düzenine karfl› alanlara hesap sormaya ça¤›rd›k.

“Emperyalizme, flovenizme ve faflizme karfl› 1 May›s'a!”, “Yaflas›n 1 May›s! Yaflas›n
proletarya enternasyonalizmi!” ça¤r›lar›n›n yerald›¤› iki çeflit afiflle birlikte, “Kahrolsun
emperyalizm! Direnen halklar kazanacak!”, “Çözüm devrimde, kurtulufl sosyalizmde!”,
“Özgürlük, devrim, sosyalizm!”, “Yaflas›n 1 May›s! Biji Yek Gulan!”, “Yaflas›n halklar›n
kardeflli¤i!” fliarlar›n›n yerald›¤› daha küçük ebattaki afifllerimizle süsledik.

Seçim dönemiyle birlikte faaliyetimizi kesintisiz olarak sürdürdük. Afifllerimizi ilimizin
dört bir yan›na tafl›d›k. Onbinlerce insan partimizin ad› ve fliarlar›yla karfl›laflt›. ‹flçi s›n›f›n›n
bulundu¤u her alan faaliyetimizin hedefi oldu. fiakirpafla, Meydan, Emek, Yurt mahalleleri,
Baraj Yolu, Çarfl› Merkez, ana arterler, geçifl noktalar›, sanayi yollar›, gençli¤in yo¤un olarak
bulundu¤u semtler afifllerimizle donat›ld›.

Y›l boyunca çal›flmaya konu etti¤imiz alanlar› bu sefer de Ekim Devrimi’nin 90., EK‹M'in
20., Partimiz'in 9. mücadele y›l›n› kutlayan ve iflçi s›n›f›n› parti bayra¤› alt›na ça¤›ran
afifllerimizle donatt›k. Partimiz'in 2. Kongre’sini gerçeklefltirdi¤inin aç›kland›¤› günlerde
yürüttü¤ümüz faaliyet bizim için daha da anlaml› oldu. Zira önemli bir efli¤i geride
b›rakt›¤›m›z bugünlerde Adana'n›n dört bir yan› afifllerimiz, partimizin ad› ve fliarlar›yla
donat›lm›fl oldu.

2. Kongre'mizin verdi¤i güç ve at›l›mla bundan sonraki dönemde bu alanda da giderek
profesyonelleflece¤iz. Sermaye düzenini devrimci faaliyete karfl› amans›z bir sald›r› yürüttü¤ü
bir dönemde bu çal›flmay› güçlendirmenin ayn› zamanda Parti için hayati bir sorun oldu¤u
bilinciyle hareket edecek, bu düzenin s›n›rlar›n› ve icazetini aflan bir çal›flmada ›srar edece¤iz.

Adana'dan komünistler
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Fakat yine de, iflte böylesine zor bir
dönemde, bizim nereden nereye geldi¤imiz de
bugün dostun düflman›n gözleri önündedir.
Örgütlerin ve partilerin yok olup gitti¤i, ya
da yap›sal bir bunal›m içinde t›kan›p
kötürümleflti¤i bu ayn› evrede, biz dinamik
bir siyasal ak›m olmay› baflard›k, devrimci
bir örgüt infla ettik, onu partiye do¤ru
büyüttük. Bugünün Türkiye’sinde devrim ve
sosyalizm bayra¤›n› yükseklerde tutuyoruz,
bafllang›ç döneminin heyecan› ile yolumuzu
yürüyoruz. Güne bütün varl›¤›m›z ile
yükleniyor, gelece¤e en iyi biçimde
haz›rlanmaya bak›yoruz. Partiyi devrimci s›n›f
hareketi zemininde y›k›lmaz bir kuvvet haline
getirmek için tüm gücümüzle çal›fl›yoruz.
Türkiye’de devrimin ve sosyalizmin
gelece¤inin bütünüyle buna ba¤l› oldu¤unu
çok iyi biliyoruz, bu bilinçle hareket ediyor,
bunun gereklerine uygun davran›yoruz.

Bu vesileyle sizlere partimizin II.
Kongresinin topland›¤›n›, çal›flmalar›n›
baflar›yla sonuçland›rd›¤›n› da mutlulukla
bildirmek istiyorum. Bu partimizin yaflam›nda
yeni bir dönemin bafllang›c› olacakt›r, buna
içtenlikle inan›yoruz. Türkiye’de zor bir
dönemin içindeyiz, gericilik toplumu kuflatm›fl
durumda, ülkeye a¤›r, kudurgan, ezici bir
karfl›-devrimci hava hakim. Partimizin II.
Kongresi’nin çal›flmalar›, partinin
güçlendirilmesine ve daha da a¤›rlaflaca¤›
hemen hemen kesin olan bu zorlu döneme
etkin bir biçimde haz›rlanmas›na yönelik
de¤erlendirmeleri ve kararlar›, bu aç›dan da
büyük bir anlam ve önem tafl›maktad›r.

TK‹P hiçbir biçimde güne
aldanmamaktad›r, bütün bunlar bir biçimde
geride kalacakt›r, bu gerici-bunalt›c› atmosfer
elbette da¤›lacakt›r, da¤›t›lacakt›r. Önemli
olan bu zor dönemde sa¤lam durmak,
devrimci iradede sars›lmamak, devrimci
çizgide ›srar etmek, elbette günün görevlerine
kararl›l›kla sar›lmak, fakat as›l olarak yar›na,
gelece¤e haz›rlanmakt›r. TK‹P toplumumuzun
devrimci gelece¤ini kucaklaman›n partisidir; o
sorunlara buradan bakmakta, gün ve gelecek
iliflkisini bu bak›fl üzerinden kurmakta, buna
göre haz›rlanmaktad›r. “Güne yükleniyor,
gelece¤e haz›rlan›yoruz!” fliar›m›z en veciz
biçimiyle bunu dile getirmektedir.

De¤erli dostlar, sevgili yoldafllar...
Komünist hareketin 20. Y›l›nda ayn›

zamanda Büyük Sosyalist Ekim Devrimi’nin
90. Y›l›n› kutluyoruz. Ekim Devrimi insanl›k
tarihinin zirvesidir ve bu zirve hala da
afl›lamam›flt›r. Ekim Devrimi insanl›¤›n
yücelmesi, s›n›fs›z ve sömürüsüz bir dünya
inanc› ve umudunun görkemli bir biçimde
büyümesidir. Ekim Devrimi, ezilen s›n›flara
ve halklara büyük bir gelecek ufku, güçlü bir
kurtulufl umudu ve inanc› kazand›rd›.
Dünyan›n dört bir yan›nda iflçiler, emekçiler,
ezilen halklar, tüm ezilen insanl›k, Ekim
Devrimi’yle birlikte aya¤a kalkt›, onun açt›¤›
yoldan yürüdü, 20. Yüzy›l›n o görkemli ve
unutulmaz devrimci tarihini yarattt›.

Yaz›k ki bugün Ekim Devrimi’nin maddi
kazan›mlar› art›k yok, bunu biliyoruz. Fakat
iflte tam da bu ayn› nedenle bugün insanl›k
yerlerde sürünüyor. Dünyam›za kapitalizmin
üretti¤i ac›lar, kötülükler, y›k›mlar egemen,
gezegenimiz bile kapitalizmin yokedici
tehdidi ile yüzyüze. Fakat insanl›k buna
mecbur ve mahkum de¤ildir, mecbur ve
mahkum da kalmayacakt›r. Ezilenler dünyas›
kendine bir kez daha bir ç›k›fl arayacakt›r,
gelecek umuduna tazelenmifl bir enerjiyle
yeniden sar›lacakt›r, bir kez daha büyük
kurtuluflun yolunu arayacak ve bulacakt›r.
Bunun iflaretleri daha flimdiden oluflmaya
bafllam›flt›r ve giderek de ço¤almaktad›r. Ve
buna yönelik her geliflme, Ekim Devrimi’ni
insanl›k için yeniden güncellefltirecek,
onun idealleri bir kez daha ezilen insanl›¤›n
bilincinde ve eyleminde güç kazanacakt›r,
biz komünistler buna da derinden
inan›yoruz.

20 y›l önce bizim siyaset sahnesine
ç›kt›¤›m›z tarih, Ekim Devrimi’nin 70. Y›l›na
denk geliyordu ve Gorbaçovculuk Ekim
Devrimi’nden geriye ne kalm›flsa onu da
gömmekle u¤rafl›yordu. ‹flte tam da öylesine
bir ortamda biz, Ekim Devrimi’nin buzu
k›rd›¤›n› ve yolu açt›¤›n›, önemli olan›n da
bu oldu¤unu, ezilen insanl›¤›n bu biricik
kurtulufl yoluna er geç yeniden girece¤ini
söylemifl ve “Yeni Ekimler ‹çin!” fliar›n›
yükseltmifltik. Hala da ayn› inanc›n içindeyiz,
üstelik her aç›dan daha güçlenmifl, bilenmifl
ve tazelenmifl olarak.

(Devam› s.25'de)
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“20. Y›l Gecesi”nde Parti ad›na yap›lan konuflma...

“TK‹P toplumumuzun devrimci gelece¤ini
kucaklaman›n partisidir...”

Emekçi kardefller, dostlar, yoldafllar!
Üç anlaml› y›ldönümünde, Partimizin

kuruluflunun 9. Y›l›nda, Büyük Sosyalist
Ekim Devrimi’nin 90. Y›l›nda ve Komünist
hareketimizin 20. Y›l›nda sizlerle birlikte
olmaktan mutluluk duyuyoruz. Partimiz ve
Yurtd›fl› Örgütümüz ad›na hepinizi en içten
duygularla selaml›yorum, “20. Y›l Gecesi”ne
hofl geldiniz!..

Evet, 20 y›l önce ve geçmifli aflmak
iddias› ile ortaya ç›km›flt›k. Geçmifli aflmak
zorundayd›k, zira o geçmiflte kolay bir
yenilgi vard›. O geçmifl ak›l almaz bir
da¤›lmaya, tasfiyeci bir y›k›ma neden
olmufltu. Bu gerçekle yüzleflmek, bunun
nedenleri üzerinde ciddiyetle durmak, bunlarla
mutlaka ve yüreklice hesaplaflmak
gerekiyordu. Yaflanan kolay yenilginin
gerisinde çok aç›k, çok belirgin kusurlar,
yap›sal zaaflar vard›. Bunlar› mutlaka bilince
ç›karmak, bu temel üzerinde devrimci bir
yenilenme yaflamak ve gelece¤e buradan
yürümek gerekiyordu.

Bu yap›lmad›¤› takdirde o geçmiflin bile
gerisine düflmek kaç›n›lmaz bir akibet
olacakt›. Bunu daha bafltan söylemifltik, yaz›k
ki zaman bizi fazlas›yla do¤rulad›. Geçmifli
sorgulamaya, yenilginin nedenleriyle yüreklice
hesaplaflmaya yanaflmayanlar, geçmifllerinin de
gerisine düfltüler.

Biz geçmifli devrimci temeller üzerinde
aflman›n, geçmiflte olumlu, devrimci, kal›c›
olan ne varsa onu gelece¤e tafl›yabilmenin de
olmazsa olmaz koflulu oldu¤unu söylemifltik.
Ve bugün bunu da kendi prati¤imiz üzerinden
göstermifl, kan›tlam›fl bulunuyoruz. Geçmiflin
küçük-burjuva s›n›f kimli¤i ve ufku ile
ba¤lant›l› yap›sal zaaflar›na karfl› ilkeli ve
uzlaflmaz bir mücadelenin ürünü olan Türkiye
Komünist ‹flçi Partisi, bugün o ayn› geçmiflte

olumlu ve
devrimci
olan ne
varsa onun
da en
yürekli ve
en kararl›
savunucusudur.
Oysa
geçmifli
savunmak
ad›na
yenilginin
nedenleriyle
yüzleflmeye
ve kendini
aflmaya
yanaflmayan
küçük-burjuva tutuculu¤u, geçmiflin devrimci
miras›n› bugünlere ve yar›nlara tar›flma
yetene¤i de gösteremedi. Tam tersine,
geçmiflte olumlu ve devrimci olan ne varsa
ondan da koptu.

Komünist hareket geçmiflle devrimci bir
hesaplaflma mücadelesi içinde ortaya ç›kt› ve
bugün 20. Y›l›n› kutlamaktad›r. 20 y›l insan
ömrü üzerinden bak›ld›¤›nda kuflkusuz
nispeten uzun bir süredir. Fakat toplumlar›n
geliflme tarihi üzerinden bak›ld›¤›nda durum
farkl›d›r. Hepimizin bildi¤i gibi bu dünyada
ve Türkiye’de gerici rüzgarlar›n esti¤i,
s›n›flar mücadelesinin gerilde¤i, devrimci
düflünce ve idealerin güç ve itibar kaybetti¤i
bir tarihi kesit oldu. Toplumsal durgunlu¤un
ve siyasal gericili¤in egemen oldu¤u bir
tarihi kesitse e¤er sözkonusu olan, tarihsel
geliflme aç›s›ndan 20 y›l, devrimci dönemlerin
bir günü de¤erinde bile olmayabilir. Tarihsel
zamana ve dolay›s›yla y›llara devrimci
diyalektik bak›fl budur.

(Devam› s.31'de)


