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EK‹M
Bahar süreci, sınıf

hareketi ve sol hareket
Yo¤un bir hareketlilik içinde geçen bir

bahar sürecini daha geride bırakmıfl
bulunuyoruz. Bahar aylarının yılın öteki
aylarına göre devrimci siyasal mücadele
açısından daha yo¤un, hareketli ve verimli
geçmesi yıllardan beridir sürmekte olan,
artık ola¤anlaflan bir durum. Devrimci ve
reformist kesimleriyle sol parti ve grupların
siyasal çalıflma ve mücadele bakımından
önemsedikleri bir dizi kutlama ya da
anmanın bu aylara denk gelmesi buna genel
bir ortak zemin yaratmaktadır. Güncel
siyasal geliflmelerin seyri ile kitle
hareketinin mevcut durumu ise bu zemini
flu veya bu ölçüde beslemekte,
güçlendirmekte ve verimli hale
getirmektedir. Böylece hemen her yıl
alıflageldi¤imiz “bahar hareketlili¤i” dönemi
oluflmaktadır.

Bu yılın baharında son yıllara göre bu
iki faktörün birçok bakımdan verimli bir
kesiflmesi ile yüzyüze kaldık. Bir yandan
bahar dönemini önceleyen sürecin günden
güne artan mücadele birikimi, öte yandan
sermaye iktidarının kritik önemdeki sosyal
güvenlik saldırısının bu döneme denk
gelmesi bu sonucun oluflmasını hazırladı.
Bu açıdan geride kalmakta olan bahar
süreci son yıllarla kıyaslanamaz bir verimli
mücadele ve hareketlilik tablosu çıkardı
ortaya ve sonuçta toplumsal muhalefete
fazlasıyla ihtiyaç duydu¤u moral bir güç
kazandırdı.

Bununla birlikte özellikle devrimci
akımların ortak bir tutumla kullanmayı
tercih ettikleri nitelemenin, yani “devrimci

bahar”ın henüz çok uza¤ındayız. Baharın
devrimcili¤i halen kitle hareketinin niteli¤i,
muhtevası ve biçimlerinden de¤il, fakat
daha çok devrimci siyasal çalıflma için
sundu¤u potansiyel olanaklardan
gelmektedir. Kuflkusuz devrimciler kendi
yönlerinden bahar döneminin bu
olanaklarını devrimci bir çizgide
de¤erlendirmeye, anma ve kutlamaları kendi
yönlerinden devrimci bir çizgide
gerçeklefltirmeye, dönemin kitle hareketine
devrimci bir müdahalede bulunmaya
çalıflmaktadırlar. Fakat fazlasıyla yetersiz
olmalarından ba¤ımsız olarak, bu çabalar
kendi baflına baharı devrimcilefltirmeye
henüz yetmemektedir. Bahar dönemindeki
kitle hareketlili¤i, son bahar hareketlili¤i
üzerinden de somut olarak görülebildi¤i
gibi, ihtiyatlı bir ifade kullanacak olursak,
halen ancak ilerici bir çizgide seyretmekte,
düzen sınırlarını aflmamakta, bugünkü
biçimiyle onu henüz fazlaca da
zorlamamaktadır. (Kriz içindeki rejimin
çatıflma halindeki taraflarından birinin bu
hareketlili¤e kendi yönünden belli bir
hayırhah tutumla yaklaflması, hatta hatta
kendi hesapları do¤rultusundan ondan
yararlanmayı umabilmesi de bu aynı
gerçe¤in bir baflka yönden teyididir
aslında.)

Yine de bu yılın baharı son yılların
durgunlu¤unun aflılmasında önemli bir
kilometre taflı olmufltur. Özellikle sınıf
hareketinin dikkate de¤er biçimde toplumun
gündemine girmesi, Amerikancı dinci
iktidara son yılların en anlamlı politik ve
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moral darbesinin bu dönemin eylemleri ile
bizzat iflçi hareketi tarafından vurulmufl
olması, 1 Mayıs tartıflması ve olaylarının
sa¤ladı¤ı meflruiyet ve moral, Newroz
kutlamalarındaki coflku ve öne çıkan emekçi
havası, bu yılın baharına ayrı bir güç ve
canlılık kazandırmıfltır. Toplamında
toplumsal muhalefet ve ilerici-devrimci
hareket bu süreçten özgüven ve moral
kazanarak çıkmıfllardır.

Geride kalan bahar döneminin bu
özelli¤i, sundu¤u verilerden de yararlanarak
önemli gördü¤ümüz bazı sorunlar ve
sonuçlar üzerinde durmamızı gerektiriyor.
Burada bu harekelili¤in yeni bir dökümünü
yapmamız ya da olup bitenlerden kendi dar
sınırları içinde çıkarılabilecek sonuçlar
üzerinde durmamız gerekmiyor, zira bunlar
eylem süreçlerine paralel olarak yeterince
yapılmıfl bulunmaktadır. Biz burada, sınıf
hareketi ve sol harekete iliflkin olarak bu
sürecin kendi yönünden ayrıca tanıklık
etti¤i bazı daha temel sorunlar üzerinde
durmakla yetinece¤iz.

Sınıf hareketinde dipten gelen dinamizme
dayalı geliflme çizgisi

Sınıf hareketindeki yeni canlanma son
bir-iki yılın en önemli olayıdır. 1999
yazında 17 A¤ustos depremi ile birlikte
kırılan büyük eylem dalgasının ardından
sınıf cephesinde ilk kez olarak bu çapta bir
hareketlilik ile yüzyüze kalındı. Kuflkusuz
iflçi hareketinde kıpırdanıfllar, direnifl ve
eylemler yıllarca flu veya bu biçimde hep
vardı. Fabrikalarda düzeyinde hak arama
mücadeleleri ve sendikalaflma çabaları,
sektörel düzeyde özellefltirme karflıtı
eylemler, geride kalan yıllar boyunca sınıf
hareketi cephesinde hiç eksik olmadı. Fakat
ilk kez olarak son bir yıl içinde bu türden
eylemlerde belirgin bir ço¤alma yaflandı ve
toplumda yankı yaratan boyutlara ulaflabildi.
Dahası bu eylemlerin bir bölümü
alıflılmadık biçimde maddi ve moral
kazanımlarla da sonuçlandı. Bu arada son
yılların en kapsamlı ve uzun süreli grevi de
(Telekom) bu aynı dönemde gerçekleflti ve

uzun bir aradan sonra grevin etkili biri
mücadele silahı oldu¤unu bir kez daha
somut biçimde göstererek, sınıf hareketi
için bir baflka moral güç kayna¤ı oldu.

Bahar sürecine bu birikim üzerinden
girildi. Bu, etki ve sonuçlarını bahar
aylarındaki iflçi eylemleri üzerinden ayrıca
gösterdi. Büyük yankı yaratan 13-14 Mart
genel eylemi, gücünü ve etkisini saldırının
niteli¤i kadar bizzat bu birikimin kendisine
de borçludur. Bugüne kadar sayısız saldırı
yasasını bofl gözlerle ya da yasak savma
giriflimlerle geride bırakan sendika
burokratları ilk kez bu son saldırı
karflısında az-çok etkisi olabilecek bir
eylem biçimini gündeme getirmek zorunda
kaldılarsa e¤er, bunu onlar yönünden tam
da iflçi hareketinin tabandan gelen
birikimini ve baskısını algılamaya yormak
gerekir. Özellikle Türk-‹fl payına bu kesin
olarak böyledir. Öylesine ki bu
konfederasyonun bünyesindeki bir kısım
sendika ve yerel flube, merkezi yönetime
ra¤men eylem iradesi ortaya koyabilmifltir
ve sonuçta merkezi yönetim de bunu sineye
çekmek zorunda kalmıfltır. Hainli¤i tescilli
aynı merkezi yönetim, bir süreli¤ine ve
tümüyle samimiyetsiz bir biçimde de olsa
Taksim’de 1 Mayıs yanlısı olabilmiflse e¤er,
bunu da yine iflçi hareketinin tabandaki
birikimi ve basıncından ayrı düflünebilmek
olana¤ı yoktur.

Bütün bunlar, beli bir süreç içinde
birbirini izleyerek geliflen parçalı
mücadelelerin, sektörel, yerel ve tekil
direnifllerin sınıf ve kitle hareketinin güç,
moral deneyim ve soluk biriktirebilmesi
bakımından taflıdı¤ı büyük önemi ortaya
koymaktadır. 12 Eylül sonrasının en genifl
katılımlı, etkili ve soluklu eylem dalgası
olan ‘89 Bahar Eylemleri, zamanında iflte
tam da bu türden bir birikimin üzerinde
yükselmifl ve sa¤ladı¤ı ivme hareketi ‘91
yılı baflına kadar da taflımıfl, iflçi
hareketinin bu büyük çıkıflı ancak birinci
Körfez Savaflı sayesinde kırılabilmiflti.

Sonraki yıllarda sınıf ve kitle
hareketinin tabandan ve parçalı biçimde
geliflen ama adım adım da geniflleyip
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yaygınlaflan bu eylem çizgisi yerini, uzun
bekleyifllerin ardından gelen ve pek az
istisna dıflında genellikle de hava boflaltma
giriflimleri olarak kalan merkezi Ankara
eylemlerine ya da flu veya bu saldırı
karflısında salt belli bir güne endekslenmifl,
ön birikim sürecinden ve hazırlık
çabasından yoksun genel uyarı eylemlerine
bıraktı. Kuflkusuz hükümet politikalarını
baflkent üzerinden hedefliyor görünen bu
genifl katılımlı eylemlerin biçimsel yönden
kendine göre bir görkemi ve büyülü havası
vardı. Fakat gerçekte bunlar sınıf kitlelerini
en kestirme yoldan yatıfltırıp çaresizlik
içinde yeni bir bekleyifl dönemine
sokmaktan baflka bir ifle yarıyor da
de¤illerdi. Bu anlamda burjuvazinin
hizmetindeki sendika bürokrasisi tarafından
harekete kurulmufl birer tuzak ifllevi de
görmekte idiler.

Hareket yıllarca bu kısır döngüden bir
türlü çıkamadı. ‹lk kez olarak mezarda
emeklilik ve tahkim yasası saldırısına ba¤lı
olarak tabandan kabaran bir eylem dalgası,
genel grev-genel direnifl fliarını da
yükselterek, ‘99 yazında bunu aflacak gibi
oldu. Fakat ‘89 Bahar eylemleri sonrasının
bu en önemli taban basıncı ve inisiyatifine
dayalı eylem dalgası da beklenmedik bir
biçimde 17 A¤ustos depreminin enkazı
altında kalıp kırıldı.

Bu büyük kırılmanın ardından ‘90’lı
yılların sözü edilen güdümlü standart
eylem biçimi 2000’li yıllar içinde pek
gündeme gelmedi. Elbette bunun gerisinde
sendika bürokratlarının artık bu türden
hava boflaltma eylemlerine bile gerek
duymayacak denli kendilerini rahat
hissetmeleri gerçe¤i vardı. Fakat yine de
bu türden eylemlerin kesilmesi orta vadede
ve iflin özünde hareketin yararına oldu. Bu,
tabanda derinden derine biriken mücadele
dinamiklerinin kendi do¤al geliflme seyrini
izlemelerini kolaylafltırdı, sayısız yerel ve
tekil eyleme zemin hazırladı. Giderek
geliflen ve toplumsal yankı yaratabilen
gerçek ve etkili bir kitle eylemi dalgası ise
ancak iflte bu türden bir birikim üzerinden
oluflabilirdi. Bu baharı kapsayan ve 12

Eylül sonrasının en güçlü 1 Mayıs
atmosferinin oluflmasını da kolaylafltıran
kitle hareketi dalgasının kendi yönünden
kanıtladı¤ı da bir kez daha bu oldu.

Bu temel önemde ders, geride kalan 20
yılın toplamından oldu¤u kadar sınıf
hareketinin son iki yıllık seyrinden de
adeta kendili¤inden çıkmaktadır. Fakat
reformist ve devrimci kanatlarıyla
geleneksel küçük-burjuva sol akımlar
bunun üzerinde bugüne kadar do¤ru dürüst
durmadılar. Genel ve merkezi eylemlerin
büyüsüne kapılmayı ve böylece farkında
bile olmadan sendika bürokrasisinin hava
boflaltma eylemlerine dolgu malzemesi
olmayı sürdürdüler. (Komünistler çok erken
bir zamanda, daha 1994 yazında, sendika
bürokrasisi tarafından önden çok iddialı bir
biçimde gündeme getirilen fakat fiyasko
denebilecek bir baflarısızlıkla sonuçlanan 20
Temmuz eyleminden hemen sonra, bu
eylem tarzından temel önemde bazı
sonuçları çıkarmıfllardı ve konuya
verdikleri önemin bir göstergesi olarak da
buna iliflkin de¤erlendirmeleri anında
kitaplafltırmıfllardı. Bkz. 20 Temmuz
Dersleri, Eksen Yayıncılık, 1994).

Sınıf hareketinin gitgide daha büyük
umutlar yaydı¤ı bir dönemde ve tam da
bunun etkisi ile solda sınıfa yöneliflin
yeniden büyüyen bir e¤ilim haline geldi¤i
bir sırada, bu ders üzerinde ne kadar çok
durulsa o kadar yeridir. Bilindi¤i gibi,
kolaycılık ve kestirmecilik geleneksel
küçük-burjuva akımların bir baflka temel
özelli¤idir. Oysa soluklu bir kitle
hareketinin geliflimine öznel açıdan gerekli
katkıyı sa¤lamak, tabanda yo¤unlaflan
sistemli, soluklu, inatçı ve sabırlı bir
çalıflmayla olanaklıdır ancak. Kitleleri
etkileyip kazanmanın, politik mücadeyi
daha ileriye taflımanın, hele hele de
devrimcilefltirmenin, kendili¤inden
kıpırdanıflları ileriye sıçratabilmenin, bütün
bunların bundan baflka da bir yolu yoktur.
Genellikle merkezi sendika
konfederasyonlarının tabanda biriken
hoflnutsuzlu¤u ve oluflan eylem iste¤ini
kestirmeden bofla çıkarmaya yarayan ve
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genel kural olarak arkası çaresizlik içinde
yeni bir uzun bekleyifl dönemi demek olan
davranıfl çizgisinin kırılmasını
kolaylafltırmanın yolu da buradan
geçmektedir. fiu veya bu yerelde, havzada,
fabrikada ya da iflletmede oluflan birikimin,
gerçekleflen parçalı eylemlerin, bunları her
adımda besleyen ve güçlendiren devrimci
çalıflma ve müdahalelerin üzerine gelecek
bir genel eylem çıkıflının etkili olabilmesi
de, sendika bürokratlarının onu hapsetmek
istedi¤i sınırların ve özel hesapların dıflına
çıkarılabilmesi de, yine ancak bununla
olanaklıdır. 13-14 Mart eyleminin belli
ölçüler içinde kendi yönünden kanıtladı¤ı
da aynı zamanda bu olmufltur.

‹flçi sınıfı hareketi:
Toplumsal muhalefetin öncü dinamik

gücü

Fakat etkili bir bahar hareketlili¤i ile
taçlanan bu eylem dalgasının sınıf hareketi
üzerinden gösterdi¤i daha temel önemde bir
baflka gerçek var. Bu, bugünün
Türkiye’sinde, tüm ezilen ve sömürülen
katmanlar içinde iflçi sınıf hareketinin
kendine özgü benzersiz yeri, rolü ve
etkinli¤idir. Bundan burada genel ve soyut
bir teorik gerçek olarak de¤il, fakat son
derece somut, uzun yılları bulan toplumsal
bir sürecin pratik bir olgusu olarak
sözediyoruz. 12 Eylül karflı devrimini
izleyen ve çeyrek asrı bulan döneme
dönülüp flöyle bir yeniden bakılsın, bu
pratik olgunun anlamı, gücü ve etkisi bütün
açıklı¤ı ile görülebilecektir. Kuflkusuz bu,
sınıflar mücadelesi bakımından belirgin
biçimde zayıf ve her biçimiyle gericili¤in
alabildi¤ine etkin oldu¤u, büyük ölçüde
durgunluk içinde geçen, kitle hareketinin
kısır biçimler içinde kendini tekrarladı¤ı,
kendini aflma gücü ve dinamizmine bir
türlü ulaflamadı¤ı bir tarihi dönem oldu.
Fakat böyle de olsa, bu aynı tarihi evre
içinde döne döne canlanan ve zaman zaman
kendini aflmanın efli¤ine de gelen biricik
gerçek hareket yine de iflçi sınıf hareketi
oldu. Bu tespiti yaparken, karakteri,

kapsamı, toplumsal bileflimi ve dolayısıyla
dinamikleri bakımından tümüyle farklı olan
Kürt ulusal hareketini kıyaslama dıflı
tutuyoruz. Karmaflık ve heterojen bir yapısı
bulunan kamu çalıflanları hareketini ise
genifl bir tanım içinde ve hiç de¤ilse bir
bölümüyle sınıf hereketinin bir uzantısı
sayıyoruz.

Son hareketlili¤in kendi yönünden
ayrıca belirgin biçimde gözler önüne serdi¤i
bu olgunun baflka yönleri üzerinde
durulabilir. Ama bizi burada bunun sol
hareket üzerinde oluflturdu¤u önlenemez
basınç ve bu basıncın flu son birkaç yılda
daha açık biçimde gözlenebilen bazı
sonuçları ilgilendiriyor flimdilik.

Sınıfa karflı uyanan yeni ilginin
anlamı ve sınırları

Bugün bir dizi sol grup gitgide daha
belirgin bir biçimde sınıf hareketine ve
dolayısıyla çalıflmasına artan bir ilgi
duymaktadır. Bunu tüm siyasal yaflamları
boyunca küçük-burjuva katmanları esas
almıfl bazı devrimci-demokrat gruplar
üzerinden oldu¤u kadar, son bunalım ve
bölünmelere efllik eden tartıflmalar sırasında
açı¤a çıktı¤ı gibi reformist sol hareketin
bazı kesimleri üzerinden de görebilmek
mümkün. Kuflkusuz ortada bu ilginin pratik
sonuçları konusunda henüz anlamlı
sayılabilecek iflaretler yok. Ama yine de bu
ilginin oluflması, siyasal güçsüzlükten ve
açmazlardan çıkıfl yolu olarak sınıf
hareketine ve çalıflmasına artan biçimde
vurgular yapılması, hele de bunun flu son
bir-iki yılın süreçleri eflli¤inde olması,
dikkate de¤er bir olgudur. Son yirmi yılın
toplamı içinde, ve özellikle de, geleneksel
sol harekette ifllerin artık eskisi gibi
gidemeyece¤inin açık biçimde kanıtlandı¤ı
son on yıl üzerinden de¤erlendirdi¤imizde,
bu yeni e¤ilimin hiç de konjonktürel
geliflmelerin etkisiyle sınırlı olmadı¤ını
görebiliriz.

Önemli bir noktayı peflinen vurgulamak
zorundayız. Halen yaflanan ne ideolojik bir
görüfl açıklı¤ı, ne de buna dayalı bir kimlik
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ve yön de¤iflimidir. Gelinen yerde küçük-
burjuva akımlardan bunu beklemenin artık
herhangi bir gerçekçili¤i de yoktur. Onların
geçmiflten bugüne ne böyle sa¤lıklı bir
devrimci geliflim ve de¤iflim gelene¤i, ne
de artık bu türden bir yetene¤i
sergileyebilecek politik ve moral güçleri
var. Dolayısıyla halen sözkonusu olan, daha
çok, bugüne kadar tutulan tüm öteki
yolların açık bir baflarısızlıkla
sonuçlanmasının yarattı¤ı çaresizli¤in
besledi¤i bir tür kendili¤inden ve zorunlu
yönelimdir. Bir yandan sınıf dıflı kesim ve
katmanlara yönelik çabaların yılları bulan
kısırlı¤ı, öte yandan ise sınıf hareketinin
yıllar yılı kendini belirgin bir biçimde döne
döne hissetiren gücü ve olanakları, siyasi
yaflamda tutunmak isteyen bir dizi sol
grubu nihayet sınıf hareketi ve dolayısıyla
çalıflması üzerinde daha dikkatle durmaya
yöneltmektedir. Olup bitenin temeli, anlamı
ve sınırları halen bundan ibarettir.

Reformist akımlar sözkonusu oldu¤unda,
buna ek bir noktayı ilave edebiliriz. 12
Eylül yenilgisinin ardından yaflanan çok
yönlü tasfiyeci sürecin ürünü olan bu
akımlar uzun yıllar boyunca düzenin hassas
sınırlarıyla ba¤daflan bir siyasal yaflamı,
buna parelel olarak sayısız türden liberal
birleflmeyi ve bu arada özellikle son
yıllarda parlamentarizmi, güç olmanın, kitle
deste¤i kazanmanın, siyaset sahnesinde yer
tutmanın ve rol oynamanın sihirli yolu ve
çözümü sandılar. Tüm bunlar döne döne
baflarısızlıkla ve gelinen yerde de bir iç
bunalımla, buna efllik eden gruplaflma ve
parçalanmalarla sonuçlandı. ‹flte tam da bu
bunalım süreci içinde içlerinden bazı
kesimler, bugüne kadarki liberal
kolaycılı¤ın iflasını bir biçimde kabul
ettiler; kitlelere gitmek ve gündelik
meflakkatli bir çalıflma ile kitleleri etkileyip
kazanmak dıflında bir yol bulunmadı¤ını,
bunu ise en baflta ve temelde sınıf hareketi
üzerinden yapmak gerekti¤ini, zira gerçek
ve tayin edici gücün burada yattı¤ını dile
getirmek zorunda kaldılar. Böylece en temel
ve en basit bir teorik ve toplumsal gerçe¤i,
20 yıllık liberal bofla oyalanmaların

ardından yeniden keflfetmifl oldular. Burada
bizi bu düflünceye ulaflanların samimiyeti ya
da dile getirdikleri yönelime pratikte bir
karflılık verebilecek güç ve iradelerinin
kalıp kalmadı¤ı ilgilendirmiyor. 20 yıldır
düzenin icezet alanında çürüyen bu
çevrelerden bir yenilenme ve canlılık
beklemenin her türlü dayanaktan yoksun
oldu¤unu biz herkesten iyi biliyoruz. Fakat
bizi burada ilgilendiren, kolay hesaplara
dayalı liberal ütopyaların zaman içinde
kaçınılmaz çöküflü ve en basit gerçeklerin
kendini liberal sola bile yeniden kabul
ettirmesidir.

Halkçı gelenekten gelen devrimci
demokrat akımlar sözkonusu oldu¤unda ise
durum nispeten farklıdır. Zira bu gruplardan
bazıları devrimci kimli¤i koruyarak içinden
bulundukları açmazdan kurtulmaya
çalıflıyorlar halen. Sınıf hareketine yönelik
ilgi de bu amacını bir parçası olarak anlam
kazanıyor ve gündeme geliyor.

Bu henüz geçmifl kimlikle açık bir
hesaplaflmaya ve dolayısıyla bir ideolojik
yenilenmeye dayanmıyor, daha çok pratik
bir zorlanma olarak kendini göseteriyor,
demifltik. Yine de bu pratik zorlama ister
istemez geleneksel çizgiyi çeflitli yönleriyle
sorgulamayı, bazı temel görüflleri sessizce
de olsa gözden geçirmeyi ve de¤ifltirmeyi
de beraberinde getirecektir. Nitekim ne
denli oportünistçe yapılıyor olursa olsun,
halen bunun da ilk iflaretleri vardır. Sınıf
hareketine karflı uyanan bu yeni ilginin 20
yıl öncesinin sınıfa yönelim modasından
dikkate de¤er farkı da buradadır zaten.
Halkçılık tükeniyor, ona son 20 yıldır
umutsuzca sarılmayı sürdürenlerin kendi
bilincinde bile.

Halkçı çizgi ve umutların tükenifli

Sınıf hareketinin halkçı ideoloji ve
prati¤in flekillendirdi¤i akımları kendine
çekme olgusuna ‘80’li yılların sonuna denk
gelen yeniden toparlanma döneminde de
tanıklık etmifltik. O dönemde de halkçı
akımlar pek az istisnayla bir anda ve bir
süreli¤ine “iflçici” kesilmifl, kendilerince bir
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“sınıf yönelimi” içine girmifllerdi.
O dönemin özel koflulları içinde bu son

derece de anlaflılır bir durumdu. Zira a¤ır
bir yenilgi sonrasının bu ilk yıllarında
küçük-burjuva katmanlara bir durgunluk,
sessizlik ve dahası yılgınlık egemenken,
eylem sahnesinde belirgin bir biçimde
yalnızca iflçiler vardı. Bu, her
hareketlenmeden güç ve etkinlik
devflirmeye kendili¤inden e¤ilimli halkçı
akımları ister istemez sınıf hareketine
yöneltiyor, ama bu yönelifl ideolojik ve
programatik herhangi bir sorgulama ile
birleflmiyordu. Olup bitenler sınıf
kitlelerinin konjonktürel bir hareketlili¤i
içinde de¤erlendiriliyor, bundan
yararlanmaya bakılıyor, ama halkçı
ideoloji, çizgi ve programa ba¤lılık da
kolay yenilgi süreci içinde alınan tüm yara
bereye ra¤men sürdürülüyor, bu arada
geleneksel çalıflma alanlarının küçük-
burjuva katmanlarından gelecek
hareketlenmeler de umutla bekleniyordu.

Nitekim iflçi hareketi dalgasının
kırılması (’91 yılı baflı) ile bu sınıf
yönelim modasının bitifli üstüste düfltü.
Halkçı akımlar geleneksel alanlarına, esas
olarak da büyük kentlerin sol gelene¤i olan
semtlerine yöneldiler ve buradan
kendilerini besleyecek hareketlenmeyi
umutla beklemeyi koyuldular. Çok
beklemeleri de gerekmedi, ‘90’lı yılların
ortasına do¤ru bu umutlar gerçekleflecek
gibi oldu. Özellikle ‹stanbul’un bazı
semtlerinde Gazi Direniflin simgeledi¤i
geçici hareketlenme beklenen patlamanın
nihayet gelip çattı¤ı, geçmiflin (‘80 öncesi
yılların) yeni bir biçimde tekrarlanabilece¤i
dönemin bafllamakta oldu¤u umutlarını bir
anda güçlendirdi. Halkçı ideoloji, program
ve çizgiye güven ve ba¤lılık yeniden
tazelendi ve yüksek sesle dillendirilmeye
bafllandı. Ne var ki bu umutların
dayanaksız oldu¤unu görmek de çok
sürmedi, semtlerdeki sınırlı hareketlilik
hızla söndü ve aradan geçen uzun yıllar
semt temeline dayalı bir devrimci kitle
hareketi beklentisinin temelden
yoksunlu¤unu en tutucu kafalara bile bir

biçimde kazıdı.
Özellikle geleneksel devrimci-demokrat

çevrelerde sınıfa ilginin yeniden güç
kazanmasının gerisinde iflte bu katı olgusal
durum var. Bir kez daha pratik yaflamın
basıncı altında gerçeklefliyor olsa bile
bunun 20 yıl öncekinden temel önemde bir
farkı, küçük-burjuva katmanlardan gelecek
devrimci bir hareketlenmeye ba¤lanan
umutların artık yıkılmıfl olmasıdır. Bunu
tamamlayan ikinci önemli fark, eski
ideoloji ve programa olan güvenin de
yıkılmasıdır. Açık, samimi ve yürekli bir
özellefltirel çaba olarak ortaya konulmasa
da, bazı çevrelerde gündeme gelen program
ve strateji tartıflmaları bunun iflaretidir.
(Bunları bir dizi çevre üzerinden
örneklemek olanaklı, ama buradaki sınırlı
amacımız için flimdilik gerekli de¤il.)

Bu gerçekte halkçı demokratizmin
tükeniflidir. Bu tükenifl gerçek hayatta
bugünü 20 yıl gibi uzun bir süre
öncelemektedir. 12 Eylül yenilgisinin açı¤a
çıkardı¤ı gerçekler bunu daha o günden
kesinlefltirmifl, komünist hareketin do¤uflu
bunun bilince çıkarılmasının ürünü ve
ifadesi olmufltu. Bugün gerçekleflen ise
bunun bizzat bugüne kalan halkçı akımların
zihninde de giderek daha çok açı¤a çıkıyor
olmasıdır.

Komünistler olarak biz, devrimci ya da
reformist geleneksel sol siyasal akımların
yüzlerini iflçi sınıfa dönmelerinden, pratik
çabalarını sınıf hareketine
yöneltmelerinden, uzun vadede yarataca¤ı
tüm sorunlara ve olumsuz sonuçlara
ra¤men, bugünkü koflullarda yalnızca
memnuniyet duyarız. Bugün milyonlarca
iflçi çok yönlü bir gerici kuflatma altındadır
ve ona ilerici sınırlarda yönelecek bir
siyasal çalıflmanın bile bu kuflatmanın
kırılması bakımından büyük bir politik-
pratik önemi vardır. Bugün için önemli
olan sınıf kitlelerinin çok yönlü bir ilerici-
devrimci politizasyon ve örgütlenme
çabasıyla yüzyüze kalmalarıdır, biz bu
do¤rultudaki her çabayı yürekten
destekleriz. Küçük-burjuva bir ideoloji,
program, kimlik ve kültürle flekillenmifl
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geleneksel sol akımların bu çaba içinde
sınıf hareketine bir dizi bozucu ö¤e
taflıyacakları daha bugünden kolayca
öngörülebilir. Fakat yine de bu esası
yönünden yarının sorunudur. Buna, ilerici-
devrimci hareketin daha genifl
kesimlerinden gelecek bir toplam çaba
içinde kendini bulması kolaylaflacak politik
bir iflçi hareketinin zaman içinde
üstesinden ayrıca gelece¤i bir kaçınılmaz
sonuç olarak bakılabilir.

Parti ve sınıf hareketi

‹deolojik planda halkçı demokratizmin
elefltirisi ve aflılması mücadelesinin ürünü
olan TK‹P’nin pratik plandaki geliflmesine
de ısrarlı ve inatçı bir sınıf çalıflması
damgasını vurmufltur. Halkçılı¤ın ideolojik
olarak tükendi¤i ve pratik çıkıfl yolu olarak
da yüzünü gitgide daha çok sınıfa döndü¤ü
bir aflamada, bu geliflim çizgisinin ve
yarattı¤ı birikimin apayrı bir anlamı ve
önemi vardır. TK‹P önümüzdeki Kasım
ayında 10. yılına girecektir. Partinin kendi
cephesinde 10. yıl, halkçılı¤a karflı
mücadelenin teorik ve pratik
kazanımlarının derinlemesine bilince
çıkarılmasına da vesile olabilmelidir.

Parti sınıf çalıflmasında önemli,
kapsamlı ve çok yönlü bir deneyim
birikimine sahiptir halen. Bu birikimi her
yönüyle incelemek ve bundan partisini
sınıf çalıflmasına bir sıçrama kazandırmak
üzere yararlanmak, II. Parti Kongresi’nin
önemli kararlarından biri olmufltur. Bu,
bizzat II. Kongre’de bir dizi bafllık
üzerinden yapılmıfltır da. Burada ulaflılmıfl
ilk sonuçların partiye ve kamuoyuna
sunulması, bu aynı çabanın partinin
tümünde yapılmasına bir vesile olmalıdır.
Tüm parti, özellikle de sınıf çalıflmasının
dolaysız yürütücüleri, buna ciddiyetle,
sorumlulukla, heyecanla ve tutkuyla
sarılmalıdırlar. Partinin sınıf çalıflmasında
yeni ve etkili adımlara ihtiyacı var, bu ise
mevcut çalıflma birikimi ve deneyimini
de¤erlendirip özümsenmeden gere¤ince
yapılamaz.

Partinin 7. yılını konu alan
de¤erlendirmenin sınıf çalıflmasına ayrılmıfl
bölümünde, alınan bir dizi darbenin de
etkisiyle bazı kentlerde parti çalıflmasının
sınıf ekseninden kaydı¤ı ve bunun acilen
giderilmesi gereken bir zaaf oldu¤u
saptanmıfltı. O günden bugüne bu zaaf
önemli ölçüde geride bırakıldı. Bugün parti
temel çalıflma alanı olarak saptadı¤ı hemen
tüm kentlerde çalıflmasını sınıf eksenine
gitgide daha güçlü bir biçimde
oturtmaktadır. Bu çalıflmanın halihazırdaki
sonuçları üzerine durmuyoruz. fiu an
önemli olan bu
yönelime
girilmesi ve
bunun günde
güne daha da
güçlendirilmesidir.
Baflta ‹stanbul
olmak üzere
sınıf eksenli
çalıflmada
istikrarlı bir
ısrarın hep
gösterildi¤i
yerlerde ise,
partinin ihtiyacı
bu çalıflmada
derinleflmektir.
Saptanmıfl alan
ve birimler ile
tüm güçlüklere
ra¤men bunlara
yönelik
çalıflmada ısrar,
ihtiyaç duyulan derinleflmenin ilk temel
kofluludur. Sık sık alan ya da fabrika
de¤ifltirmek, o güne kadar yürütülen
çalıflmanın etki ve sonuçlarını bofla
çıkaraca¤ı gibi, derinleflmede ısrar
çizgisinin de yitirilmesi anlamına gelir.

Partinin sınıf çalıflması her zaman
do¤rudan fabrikalar üzerinden süren bir
politik çalıflma olageldi. Bu sanıldı¤ı gibi
hiç de ola¤an bir davranıfl çizgisi de¤ildir.
Türkiye solu geçmiflten beri ve halen bu
tarza hemen tümüyle uzaktır. Geleneksel
sol için sınıf çalıflması herfleyden önce

‹deolojik planda
halkçı demokratizmin
elefltirisi ve aflılması
mücadelesinin ürünü
olan TK‹P’nin pratik
plandaki geliflmesine
de ısrarlı ve inatçı
bir sınıf çalıflması
damgasını vurmufltur.
Halkçılı¤ın ideolojik
olarak tükendi¤i ve
pratik çıkıfl yolu
olarak da yüzünü
gitgide daha çok
sınıfa döndü¤ü bir
aflamada, bu geliflim
çizgisinin ve yarattı¤ı
birikimin apayrı bir
anlamı ve önemi
vardır.
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sendikal bir çalıflmadır, sendikal mevziler
ve olanaklar üzerinden yürür. Bu sorunlu
davranıfl çizgisi halkçı demokratizmin
sınıfa yöneldi¤i her durumda neden
kolayca ekonomizme ve reformizme
kaydı¤ının da bir açıklamasını verir bize.
Sınıfa sendikalist bakıflını yansıması olan
bu çizgi, geleneksel solun kolaya e¤ilimli
zaafiyetinden de gere¤ince güç almaktadır.
Zira sendikal mevziler üzerinden müdahale
sınıf içinde kestirmeden güç ve etki sahibi
olabilmenin en
kolay yolu olarak
görülmektedir.

Komünistler
bu kolaycılı¤a
prim vermedikleri
gibi daha en
bafltan da bunu
açık biçimde
elefltirdiler. Sınıf
çalıflmasını esası
yönünden
do¤rudan
fabrikalar
üzerinden
yürütülen devrimci
bir siyasal çalıflma olarak ele aldılar.
Elbette hiçbir biçimde sendikal çalıflmayı,
mücadeleyi ve sendikal mevzilerin önemi
küçümsemediler. Fakat bütün bunları sınıfa
yönelik genel siyasal çalıflmanın bir
parçası, hiç de belirleyici olmaması
gereken özel bir alanı olarak gördüler.
Sendikal alanda sa¤lıklı mevziler elde
edebilmenin yolunun da ancak bundan
geçti¤ini gözönünde bulundurdular.
Geleneksel solun sendikalist e¤ilimlerine
karflı bir çubuk bükmeyi de içeren bu
çizgi, belki bir ölçüde sendikal çalıflmayı
ve mevzileri yeterince önemsememek, buna
yeterli dikkati göstermemek gibi bazı yan
zaaflar da üretti. Fakat temelde
komünistlerin yönelimi do¤ru, sa¤lam ve
sa¤lıklıydı.

Geride bırakmakta oldu¤umuz bahar
döneminde parti sınıf çalıflmasına yeni bir
güçle yüklendi. Bahar çalıflmasını sınıf
eksenli olarak sürdürmenin yanısıra bir dizi

kentte özel sınıf çalıflması etkinlikleri
bunun ifadesi oldu. Toplumun geneli
üzerinde olumlu bir etkisi ve yankısı olan
bu yılın ‹stanbul 1 Mayıs’ında partili iflçi
gruplarının gösterdi¤i inisiyatifin bu
çerçevede belki de henüz bir ölçüde
sembolik, ama yine de büyük bir politik
önemi ve anlamı vardır. Bu bir rastlantı
olmamıfltır, partinin yılları bulan
çalıflmasının anlamlı bir gündeki anlamlı
iflaretleridir bunlar.

***
Zor dönemleri

üst üste deviren
Türkiye yeni bir
zor döneme
giriyor. Burjuva
gericili¤inin kendi
bünyesinde süren
ve giderek de
sertleflen iç
mücadelenin
muhtemel
sonuçları bir
yanda, büyük
yıkımlara

yolaçabilecek bir ekonomik kriz ihtimali
öte yanda, iflçi sınıfı ve emekçi kitleler
için bugünkünden çok daha zor günler
tehlikesi anlamına geliyor. Türkiye’nin
ilerici toplumsal muhalefeti ve devrimci
güçleri bu tehlikeyi sınıf hareketi eksenli
bir güç yı¤ına¤ı ile bir ölçüde olsun
karflılama yetene¤i gösterebilirler. Arada
ezilmekten kurtulmanın ve iç çatıflma
içindeki burjuva gericili¤i karflısında
devrimci bir alternatif çıkıfl yolu
yaratmanın baflkaca bir olana¤ı yoktur.
Bugünün Türkiye’sinde gücünü ve
yı¤ına¤ını sınıf hareketi eksenine
oturtamayan hiçbir karflı hazırlı¤ın herhangi
bir bafları flansı yoktur. Zira bugünün
Türkiye’sinde iflçi sınıfı hareketinden baflka
tüm öteki emekçi ve ezilen katmanları
kendi ekseninde birlefltirebilecek ve
ardından sürükleyebilecek baflka herhangi
bir sınıfsal dinamik yoktur.

Partinin sınıf çalıflması her zaman do¤rudan
fabrikalar üzerinden süren bir politik çalıflma
olageldi. Bu sanıldı¤ı gibi hiç de ola¤an bir

davranıfl çizgisi de¤ildir. Türkiye solu
geçmiflten beri ve halen bu tarza hemen
tümüyle uzaktır. Geleneksel sol için sınıf

çalıflması herfleyden önce sendikal bir
çalıflmadır, sendikal mevziler ve olanaklar

üzerinden yürür. Bu sorunlu davranıfl çizgisi
halkçı demokratizmin sınıfa yöneldi¤i her
durumda neden kolayca ekonomizme ve

reformizme kaydı¤ının da bir açıklamasını
verir bize.
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Bahar döneminden yans›yanlar...

Devrimcilik iddias› ve illegal
devrimci örgütsel faaliyet

Bilindi¤i üzere Türkiye’de bahar süreci,
genelde y›l›n di¤er mevsimlerine göre politik
atmosferin daha diri oldu¤u bir döneme
tekabül eder. Bu atmosfer do¤al olarak 1
May›s’›n öngünlerinde daha da pekiflir. Zira 1
May›s bahar döneminin doru¤udur. Öyle ki,
kayda de¤er bir politik varl›k gösteremeyen
bir tak›m mezhepler/çevreler bile, 1 May›s’a
haz›rl›k çerçevesinde seslerini bir flekilde
duyurmaya çal›fl›rlar.

Bahar dönemi do¤al olarak ilerici-
devrimci parti ve örgütler aç›s›ndan da
hareketli bir dönemdir. Siyasal faaliyet daha
tempolu ve yo¤un bir hal al›r bu dönemde ve
bu bahar›n hareketli havas›n› kendi yönünden
ayr›ca besler. Öte yandan, propaganda-
ajitasyon faaliyetinin belirgin biçimde
yayg›nlaflt›r›lmas›, peflpefle gerçekleflen
eylemler ile bu eylemlerin örgütlenme süreci,
bahar döneminin y›l›n geri kalan aylar›n›n
seyrine de etki etmesini sa¤lar.

S›n›flar mücadelesi, daha aç›k bir ifadeyle
devrim ve sosyalizm mücadelesi, elbette takvim
günlerine veya mevsimlere ba¤l› de¤ildir. Buna
karfl›n bahar döneminde politik atmosferin belli
bir canl›l›k kazanmas› hem anlafl›l›r durumdur,
hem de kitle hareketiyle devrimci hareket
aç›s›nda belirgin avantajlar sa¤lar.

Bahar döneminin aynas›ndan yans›yanlar,
politik özneler hakk›nda bir çeflit gösterge
ifllevi de görür. Bu yans›malar her zaman
tablonun tümünü yans›tmasa da, genel
çerçevede bir fikir edinmek için kayda de¤er
veriler sunar.

1 May›s’›n hemen öncesinde
gözlenen tablo

fiu s›ralar bahar döneminin doru¤u kabul
etti¤imiz 1 May›s’›n öngünlerindeyiz (metin

26 Nisan’da kaleme al›nm›flt›r... -Red).
Buradan sol ak›mlar›n illegal temellere dayal›
siyasal faaliyetine ‹stanbul geneli üzerinden
bakt›¤›m›zda, yaz›k ki tablonun vahim
oldu¤unu söylemek durumunday›z.
Komünistlerin yayg›n faaliyetini bir yana
b›rak›rsak, kayda de¤er bir çal›flmaya halen
rastlanmamaktad›r. Herfleye ra¤men
devrimcilikte ›srar edenlerin bile devrimci
illegal siyasal faaliyet yürütme kayg›s›
gütmedikleri, bu konudaki iradelerin genelde
iyice afl›nd›¤› belirgin biçimde
gözlenmektedir.

Her zamanki gibi yayg›n bir çal›flma
yürütenler yine komünistler olmufltur. 8 Mart
Dünya Emekçi Kad›nlar Günü’nden isyan
atefllerinin 21 Mart’ta tutuflturuldu¤u
Newroz’a, oradan 1 May›s’a uzanan
dönemde, partimizin devrimci temellere dayal›
illegal faaliyeti ivmelenerek devam etmifltir.
Yayg›n afifllemenin yan›s›ra bildiri, kufllama,
yaz›lama gibi araç ve yöntemlerle de
zenginlefltirilen illegal parti faaliyeti kentin
dört bir yan›nda iflçi ve emekçiler taraf›ndan
hissedilmifltir.
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K›saca özetledi¤imiz bahar dönemi
tablosundan yans›yanlar tesadüf mü?
Kuflkusuz ki de¤il! Zira solun genel
tablosundan yans›yanlar›n bir de arka plan›
var. Yans›yanlar birer sonuçtur ve bunlara
kaynakl›k eden ciddi nedenler mevcuttur.

Tutarl› devrimcili¤in olmaz
olmaz koflullar›

Komünistlerin, devrim ve sosyalizm
mücadelesinde devrimci teori, devrimci s›n›f,
devrimci örgüt bütünlü¤üne çubuk bükmesi
elbette yeni de¤ildir. Ancak TK‹P II.
Kongresi’nin ard›ndan ve bizzat kongredeki
de¤erlendirmelere ba¤l› olarak, bu vurgular
yeniden öne ç›kart›lm›flt›r.

Hiçbir ciddi devrimci siyasal ak›m, iktidar
perspektifiyle yükseltti¤i mücadelede, ilkesel
önem tafl›yan mücadelenin bu üç boyutunu
gözard› edemez. Zira bu üç temel ayak
üzerinde yükselmeyen her siyasal hatt›n
bütünlükten yoksun, parçal› kalmas›
kaç›n›lmazd›r. Mücadele iyiniyetle, kararl›l›kla
sürdürülse bile bu temel ayaklardan birinin
eksikli¤i, muhakkak ki, sözkonusu ak›m veya
ak›mlar›n ayaklar›na dolanacakt›r.

Türkiye devrimci hareketinin kendi
özdeneyimleri olsun, dünyadaki komünist
parti ve devrimci örgütlerin tarihsel
deneyimleri olsun, toplam›nda s›n›flar
mücadelesi tarihi, sözünü etti¤imiz temel
ayaklardan yoksun olman›n yolaçt›¤› son
derece ö¤retici olaylarla doludur. Say›s›z

örnekle karfl›m›zda duran tarih gösteriyor ki,
devrim mücadelesinde bu temel ayaklardan
birinin eksikli¤i pek çok soruna kaç›n›lmaz
olarak kap› aral›yor, biriken sorunlar nesnel
koflullar›n etkisiyle birleflince y›k›c›, çürütücü,
tasfiyeci savrulmalara yol aç›yor. Bu aflamada
ise de¤erler yitiriliyor, ciddiyet ve samimiyet
sorunu boy veriyor. ‹radenin zay›flamas› ve
iddian›n yitirilmesiyle bafllayan süreç, giderek
bir dönem mücadelede öne ç›kan/önemsenen
temel ilke ve de¤erlerin unutulmas› veya bir
kenara itilmesinin “ola¤an” karfl›lanmas›
noktas›na varabiliyor.

Siyasal mücadele sahnesine ç›k›fl›
TK‹P’nin kurulufluyla taçlanan komünist
hareket, devrim ve sosyalizm mücadelesini
iktidar perspektifiyle yürüten ciddi ak›m veya
ak›mlar›n devrimci teori, devrimci s›n›f,
devrimci örgüt diyalektik bütünlü¤ünden
hiçbir koflulda vazgeçmeyece¤ini s›k s›k dile
getirmifl, bu eksende tasfiyecili¤e karfl› ilkeli
bir mücadele yürütmüfl ve elbette kendi
prati¤iyle de buna uygun davranm›flt›r. Bu
de¤erleri rehber edinen komünist hareket,
di¤er devrimci ak›mlar›, pek çok konuda
oldu¤u gibi bu konuda da uyarm›fl, s›n›flar
mücadelesinde ufku kapitalizmi aflan her
devrimci ak›m›n, mücadelenin bütünselli¤ini
gözetmek zorunda oldu¤unu hat›rlatm›flt›r.

Devrimci teorinin geleneksel sol ak›mlar
nezdindeki “önemi” bilinmektedir. Teoriye
verilen önemin s›n›rlar›, geleneksel küçük-
burjuva sol ak›mlar›n, hem dostun hem
düflman›n önünde dalgaland›r›lan bir bayrak
olmas› gereken program konusundaki
tutumlar›yla belirlenmektedir. Programs›zl›k
veya tozlu raflara at›lan programlar olgusu
da, marksist dünya görüflü ve mücadele
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geleneklerine gösterilen “ilgi”nin boyutunu
gözler önüne sermektedir.

Düflünsel alanda bir yenilenme yaflamak
bir yana, halen 1970’li y›llar›n bilinciyle,
terminolojisiyle yetinenler bile var. Bugünün
Türkiye’sinde, neredeyse 40 y›l önce henüz
20’li yafllardaki devrimcilerin s›n›rl› bir
birikim ve deneyimle ortaya koyabildikleri
düflünsel üretimle yetinen örgütlerin bile
bulunabilmesi, inan›lmaz görünmekle birlikte
yaz›k ki aç›k bir olgudur.

Devrimci teoriye gösterilen ilginin
s›n›rlar›n›n elbette bir s›n›fsal temeli de
vard›r. Dünyan›n bu alg›lan›fl ve yorumlan›fl
fleklinin maddi-toplumsal zemini vard›r; baflka
bir ifadeyle s›n›fd›fl›l›¤› temel alan çizgi, ayn›
zamanda devrimci teorinin kavranmas› ve
ülke koflullar›na somutlanmas› önünde bir
engele de dönüflmektedir. Mezhep, hatta kimi
zaman “tarikat” s›n›rlar› içine hapsolmay›
sorun etmemek, ufku daralm›fl bir anlay›fl›n
kaç›n›lmaz sonucu olmaktad›r.

‹çinde flekillendi¤i maddi-toplumsal zemin
s›n›f d›fl› olunca, bir ak›m›n proletaryan›n
dünya görüflünü kavramaya gereken ilgi, özen
ve yetene¤i göstermesi de mümkün
olmamaktad›r. ‹lgiye konu oldu¤u kadar›yla
ise, marksist dünya görüflü sözkonusu
toplumsal katman›n dar ufkunun bozucu/
çarp›t›c› süzgecinden geçerek yanl›fl
yorumlanmaktad›r.

Bundan dolay›, marksist-leninist ve
komünist s›fatlar›n› kullanmaya e¤ilimli
ak›mlar›n, rahatl›kla bu söylemle temelden
çeliflen bir pratik yönelim sergilemeleri
rastlant› de¤ildir. Gerçekte bu çeliflkili
bütünlükten yans›yan, kapitalizmin tek tutarl›

devrimci s›n›f› olarak
proletaryan›n benzersiz tarihsel
misyonunun fark›nda olmamak ya
da bu misyonu kabullenmemektir.
Do¤al olarak iflçi s›n›f›na
güvensizli¤i besleyen bu alg›,
s›n›fa tarihsel misyonu üzerinden
de¤il, verili koflullardaki prati¤ini
esas alarak yaklaflmaktad›r, ya da
tersi... Verili durumuna bakarak
iflçi s›n›f›n›n tarihsel misyonunu
yerine getiremeyece¤i kan›s›na
var›larak ayn› noktaya
ç›k›lmaktad›r.

Hareket noktas› hangisi olursa olsun
sonuç de¤iflmemektedir: Kapitalizmin tek
tutarl› devrimci s›n›f› olarak iflçi s›n›f›na
güvensizlik!

Güvensizli¤in dolays›z sonucu ise, hem
stratejide hem taktik politikada proletaryan›n
devrim ve sosyalizm mücadelesinde
oynayaca¤› belirleyici rolü d›fllayan bir
çal›flma tarz› olmaktad›r.

Yineliyoruz: Devrimci örgüt
yaflamsald›r!

Devrimci teorinin temelli önemi ile
devrimci s›n›f›n belirleyici misyonu gibi



s›n›flar mücadelesinde hayati önem tafl›yan
konularda yaflanan kavray›fl sorunu ya da
kafa kar›fl›kl›¤›, üçüncü temel aya¤›n, yani
devrimci örgüt aya¤›n›n da pek çok sorunla
malul olmas›n› belirlemektedir.

Kuflkusuz bu sorunlar›n çok farkl›
boyutlar› da mevcuttur ve her sorunun ayr›ca
irdelenmeye ihtiyaç duydu¤u da bir gerçektir.
Biz burada sadece devrimci illegal siyasal
faaliyet üzerine durmak istiyoruz.

Yukar›da da ifade edildi¤i üzere, y›l›n
politik yönden en önemli sürecine denk düflen
1 May›s öncesi dönemde, her fleye ra¤men
devrimci çizgide ›srar etmeye çal›flan
ak›mlar›n bile, kayda de¤er bir illegal
devrimci siyasal faaliyetine rastlamamaktay›z.
Öyle ki, y›llardan beri devam eden bu
durum, tamamen kan›ksanm›fl görünüyor.
Kan›ksama ise, giderek devrimci illegal
faaliyet kararl›l›¤›n›n afl›nmas›n› kaç›n›lmaz
k›l›yor.

‹llegal devrimci politik faaliyet yürütme
refleksinin, daha da vahimi iddias›n›n
yitirilmesi, devrimci teorinin yolgösterici
niteli¤inin kavranmas›ndaki sorunlar›n bu
alana yans›mas›ndan ba¤›ms›z de¤ildir. ‹lkesel
tutum gelifltirme noktas›nda karfl›m›z ç›kan
irade zay›fl›¤›n›n bir yan› da, illegal devrimci
siyasal faaliyetin gündemden düflmesi
fleklinde d›fla vurmaktad›r.

Kuflkusuz devrimci örgüt illegal siyasal
faaliyetten ibaret de¤ildir. Tart›flmam›z bu
de¤il. Ancak illegal siyasal faaliyet yürütüme
refleksini, giderek iradesini yitiren bir
devrimci örgütün de, en temel niteliklerinden
birinden yoksun kald›¤› ya da kendini bundan
yoksun b›rakt›¤› aç›kt›r. Kitlelerin fliddetini
temel alan devrimin zoruyla kapitalizmi y›k›p
sosyalizmi kurma iddias› tafl›yan, iflçi s›n›f›
ve emekçilerin karfl›s›na bu iddiayla ç›kan
her ak›m için bu noktaya savrulmak, son
derece vahimdir.

Düzen karfl›s›ndaki duruflu devrimci olan
her ak›m› desteklemeyi program maddesi
fleklinde ifade bir parti için bu tabloyu
çizmenin iç aç›c› bir tercih olmad›¤› aç›kt›r.
Bununla birlikte varolan sorunlar›n
görmezden gelinmesinin de, devrimci s›n›f
mücadelesinin geliflimine zerre kadar katk›s›
olmayaca¤›na göre, devrimcilerin dikkatini bu
alanda yaflad›klar› ciddi zaafiyete çekmek

kaç›n›lmaz olmaktad›r.

Partimiz illegal temellere dayal› siyasal-
örgütsel yaflamda kararl›, ›srarl› ve

tutarl›d›r!

Türkiye’nin verili koflullar›nda illegal
temellere dayal› devrimci siyasal faaliyeti
devrimci örgüt iddias›n›n zorunlu bir koflulu
olarak kavrayan TK‹P, en zor dönemlerinde
bile bu iddiaya uygun hareket etmifl, yedi¤i
a¤›r darbelerin ard›ndan bile illegal devrimci
siyasal faaliyetini kesintisiz olarak
sürdürmüfltür. Partimizin geride kalan y›llar
içinde illegal devrimci faaliyetini
derinlefltirmekle ve zenginlefltirmekle
kalmam›fl, yeniden yeni yeni kentlere yayma
iradesi de göstermifltir. Halen de II. Parti
Kongresi’inde ortaya konulan irade
do¤rultusunda bunu her aç›dan daha
güçlendirme süreci içindedir.

Komünistlerin flu ana kadarki pratikleriyle
bu alanda da tutarl› bir pratik sergileme
baflar›s› gösterebilmeleri, devrimci teori,
devrimci s›n›f, devrimci örgüt diyalektik
bütünlü¤ü plan›ndaki bilinç aç›kl›¤›ndan,
bunun ifadesi ilkesel tutumlar›ndan ba¤›ms›z
de¤ildir. ‹llegal devrimci politik faaliyet
konusunda gösterilen ›srar ve bu konuda
yakalanan baflar›, berrak bir bilinç ve tok bir
iddian›n dolays›z sonucudur ayn› zamanda.

26 Nisan 2008
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Partinin pratik faaliyetlerinden...

Devrimci seferberlik içinde
umudu örgütlüyoruz!

‹stanbul genelinde kesintisiz ve sistemli bir flekilde
devam eden illegal devrimci siyasal faaliyetimiz, sol
hareketin mevcut prati¤i üzerinden Partimizin üstlendi¤i
önderlik misyonuna bir kez daha ›fl›k tutmaktad›r.
Tasfiyeci sürecin koyu bir devlet terörü eflli¤inde
sürdürüldü¤ü bir dönemde “Devrimci örgüt
yaflamsald›r!” de¤erlendirmesinde ifadesini bulan
“devrimci iradeye” vurgu hiç de nedensiz de¤ildir. Sol
hareket cephesinde y›llard›r belirgin bir genel sa¤a kay›fl
yaflanmaktad›r. Bu kendini devrimci-demokrat hareket
özgülünde ise öteki zaaflar yan›nda illegal çal›flmada,
buna dayal› araç ve yöntemlerin kullan›lmas›nda göze
batan bir zay›flama olarak aç›¤a vurdumaktad›r.

‹flte böylesi bir dönemde komünistler olarak y›llard›r
devam ettirmekte oldu¤umuz illegal pratik faaliyetimizi
sistemli bir biçimde sürdürerek sürece iradi bir
müdahaleyle yüklenmekte, böylece sermaye devletinin sol
hareket üzerinden ulaflmak istedi¤i hedeflere de anlaml›
bir yan›t vermekteyiz. Bu çerçevede 1 May›s’la taçlanan bahar dönemine kadar ‹stanbul’da
illegal araç ve yöntemlere dayal› olarak gerçeklefltirdi¤imiz propaganda-ajitasyon
faaliyetimizin bir özetini sunmak istiyoruz. (Bu türden bir döküm ‹stanbul’un belli yerelleri
yönünden ayr›ca yap›lm›fl ve partimizin web sitesinde yay›nlanm›flt›r... Bkz. Partinin pratik
faaliyetlerinden/Bahar dönemini devrimci coflkumuzla karfl›lad›k!...- Red)

Ulucanlar katliam› ve direnifli...
26 Eylül Ulucanlar katliam› ve direniflinin

y›ldönümü vesilesiyle ç›kard›¤›m›z “Devrimciler
ölmez devrim davas› yenilmez!” fliarl› ve üzerinde
Ümit ve Habip yoldafllar›n resimlerinin bulundu¤u
afifllerimiz Esenyurt, Avc›lar, K›raç, Beylikdüzü,
Küçükçekmece, Bahçelievler, Bak›rköy, Merter, Top-
kap›, GOP, Kad›köy, Ümraniye, Sultanbeyli, Sar›gazi,
Maltepe, Kartal, Pendik ve Gebze ilçe ve semtlerinde
yayg›nca yap›lm›flt›r. Ayr›ca gerek Rumeli yakas›
gerekse Anadolu yakas›nda E–5 hatt› boyunca
afifllerimiz trafo ve levhalar› süslemifltir.

Ekim Devrimi, 20. Y›l, II. Parti Kongresi...
Ard›ndan flanl› Ekim Devrimi ve partimiz TK‹P’in

y›ldönümü vesilesiyle haz›rlanan, üzerinde k›z›l
bayrakl› iflçi figürlerinin bulundu¤u “Ekim devrimi
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90. y›l›nda! Yeni Ekimler için TK‹P saflar›na!”
fliarl› ve “20. y›l: Ekim’den Partiye, Partiyle
Devrime!” fliarl› iki çeflit büyük boy ve de
“Sosyalizm kazanacak! Yeni Ekimler yolunda
ileri!”, “20. Y›l: Geçmifli aflt›k, gelece¤i
kazanaca¤›z!” fliarl› iki çeflit ufak boy afifllerimiz
ç›kart›lm›flt›r. Bu pratik faaliyetimizin sürdü¤ü
esnada Partimizin II. Kongre’sini kamuoyuna
duyuran “TK‹P II. Kongresiyle 9. y›l›nda!” fliarl›
ve orak-çekiç amblemli, k›pk›z›ll›¤›yla metrelerce
öteden göz alan büyük boy kongre afifllerimiz
elimize ulaflm›flt›r.

Bu üç afiflimiz; Esenyurt, K›raç, Avc›lar,
Sefaköy, Halkal›, Sö¤ütlüçeflme, ‹nönü Mahallesi,
‹kitelli Atatürk Mahallesi, Köyiçi, Organize Sanayi,
fiahintepe, Bayramtepe, Alt›nflehir, Güneflli
Mahmutbey yolu, Kocasinan, Yeni Bosna- Güneflli
sanayi bölgesi, Zafer Mahallesi, fiirinevler, Barboros
Mahallesi, Ba¤c›lar Fatih Mahallesi, Çiftlik, ‹nönü
Mahallesi, So¤anl›, Topkap›, Gazi Mahallesi,

Karadeniz Mahallesi, Ümraniye 1 May›s ve Baflaran Mahallesi, Birlik, Emek Mahallesi,
Alt›nflehir, Ihlamurkuyu, Dudulu, Esenflehir, ‹mes-OSB, Kay›flda¤, Ferhatpafla, Küçükbakkalköy,
‹çerenköy, Sar›gazi, Samand›ra, Sultanbeyli, Gülsuyu, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ve
Gebze’ye kadar uzanan genifl bir alanda kullan›lm›flt›r. Ve her iki yakada E-5 güzergâh›,
Kad›köy ile di¤er ilçe ve semtlerin ba¤lant› yollar› afifllerimizle donat›lm›flt›r. Afifl çal›flmas›n›n
yan› s›ra birçok semtte ve sanayi bölgelerinde flanl› Ekim Devrimi’ni anan ve II. Kongre’yi
selamlayan, iflçileri partide örgütlenmeye ça¤›ran duvar yaz›lamalar› yap›lm›flt›r.

“Özgürlük, devrim, sosyalizm!”
Kas›m ay›ndan bahar döneminin bafllang›c› sayabilece¤imiz fiubat ay›na kadar yine çeflitli

siyasal gündemleri içeren büyük ve ufak boy afifllerimiz birçok emekçi mahallesini, sanayi
bölgelerini ve geçifl güzergâhlar›n› renklendirmifltir. Üzerinde büyük bir orak-çekik figürü
bulunan “Sosyalizm kazanacak!” fliarl› afiflimiz,
sosyal y›kma karfl› emekçileri mücadeleye ça¤›ran
“Y›k›ma, sömürüye, köleli¤e boyun e¤me!” fliarl›
afiflimiz, emekçilere kurtuluflun ve çözümün
sosyalizmde oldu¤unu propaganda eden “‹flçi s›n›f›
savaflacak, sosyalizm kazanacak!” ve “Tek yol
devrim, kurtulufl sosyalizm!” fliarl› afifllerimiz,
emperyalist sald›rganl›¤› teflhir eden “Ortado¤u
emperyalizme ve siyonizme mezar olacak!” fliarl›
afiflimiz, ifl cinayetlerini teflhir eden “Tersaneler
cehennem, iflçiler köle kalmayacak” fliarl› afifllerimiz
bu dönem boyunca kullan›lm›flt›r.

Büyük boy afifllerimizin yan› s›ra “S›n›fa karfl›
s›n›f, düzen karfl› devrim, kapitalizme karfl›
sosyalizm!”, “Yaflas›n sosyalist iflçi-emekçi iktidar›!”,
“Kahrolsun emperyalizm, direnen halklar
kazanacak!”, “fiovenizme ve faflizme karfl› devrim
saflar›na!”, “Kürt halk›na özgürlük! Eflitlik,
özgürlük, gönüllü birlik!”, “Özgürlük, devrim,
sosyalizm!”, “Çözüm devrimde, kurtulufl
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sosyalizmde!” fliarl› küçük boy
afifllerimiz siyasal süreçlerdeki yaflanan
geliflmelere ba¤l› olarak kullan›lm›flt›r.

8 Mart: Özgürlük ve eflitlik için!
Komünistler bahar döneminin

start›n›, Emekçi Kad›n
Komisyonlar›’n›n 24 fiubat’ta
düzenledi¤i “Özgürlük ve eflitlik için
emekçi kad›nlar bir ad›m ileri” fliarl›
kurultay› da selamlayan bir tarzda, 8
Mart vesilesiyle fiubat ay›n›n son
haftas›ndan itibaren vermifllerdir.
“Yaflas›n 8 Mart! Cinsel, ulusal, s›n›fsal sömürüye son!” ve “Yaflas›n 8 Mart! Kad›nlar›n
kurtuluflu sosyalizmde!” fliarl› büyük boy afifllerin yan› s›ra “Özgürlük ve eflitlik için 8
Mart’ta alanlara!” ve “Kad›n›n kurtuluflu devrimde, sosyalizmde!” fliarl› iki çeflit küçük
boy afifl bu dönem boyunca kullan›lm›flt›r.

Newroz: Özgürlük, eflitlik, gönüllü birlik!
Ard›ndan sermaye devletinin toplumda yaratt›¤› flovenizm ve linç kültürüne karfl›

emekçileri uyarmak ve kardefl Kürt halk› üzerinde y›llard›r uygulanan imha ve inkâr
politikas›n› teflhir etmek için yaklaflan Newroz bayram›n› selamlad›k. Görselli¤i aç›s›ndan da
dikkat çeken ve üzerinde Newroz ateflinin figürü bulunan “B›ji Newroz! Kürt halk›na
özgürlük!” fliarl› ve “Yaflas›n halklar›n kardeflli¤i! Özgürlük, eflitlik, gönüllü birlik!” fliarl›
iki çeflit büyük boy afiflimizi semtlere ve merkezi noktalara yapt›k. Ayr›ca yine “Newroz
piroz be! ‹flçilerin birli¤i, halklar›n kardeflli¤i!”, “B›ji Newroz, Kürt halk›na özgürlük!”
fliarl› ufak boy afifllerimizle her yeri donatt›k. Düflman böylesi bir dönemde devrimci
faaliyetimizin yayg›nl›¤› üzerine yaflad›¤› haz›ms›zl›¤› özellikle de E–5 gibi merkezi yerdeki
afifllerimize büyük bir h›fl›mla sald›rarak ortaya koydu.

Ancak düflman›n bu çabas›n›n bofluna oldu¤unu yaklaflan 1 May›s vesilesiyle bir kez
daha, üstelik daha da yayg›n bir pratik faaliyetle göstermifl olduk.

SSGSS’ye, Sosyal y›k›ma ve sömürüye karfl›!...
1 May›s öncesinde SSGSS’ye karfl› 6 Nisan’da

yap›lacak miting için Avrupa yakas›nda E-5
güzergâh›nda çeflitli noktalara yaz›lamalarda bulunduk.
Küçükçekmece Ba¤lar mevkiinde “SSGSS’ye hay›r!”,
Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu civar›nda
“Sa¤l›k hakt›r sat›lamaz!”, “SSGSS’ye karfl› 6
Nisan’da Kad›köy’e!”, ‹ncirli giriflinde “Sosyal y›k›ma
ve sömürüye karfl› mücadeleye!”, Ambarlar mevkiinde
“Emeklilik hakk› gasp edilemez!”, Topkap›’da
“Yaflas›n devrim ve sosyalizm!”, Hal›c›o¤lu’nda
“Kahrolsun ücretli kölelik düzeni!” yaz›lamalar›
gerçeklefltirdik. Ayr›ca birçok noktaya “TK‹P”
imzalamalar›nda bulunduk.

1 May›s: Sosyalizm kazanacak!
1 May›s faaliyetimize ise, üzerinde zincirlerini

k›ran iflçi figürü bulunan “Yaflas›n 1 May›s!
Sosyalizm kazanacak!”, “Emperyalizme, flovenizme,
faflizme karfl› 1 May›s’a!”, “Sosyal y›kma,
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kölelefltirmeye, sömürüye karfl› 1 May›s’a!”
fliarlar›n›n yer ald›¤› üç çeflit büyük boy
afiflimizle bafllad›k. Yine Esenyurt’tan bafllay›p
Anadolu yakas›nda Gebze’ye kadar uzanan hat
boyunca ana arterlerde, emekçi semtlerinde,
sanayi bölgelerinde afifllerimiz yayg›n bir
flekilde kulland›k.

Bu durumun yaratt›¤› rahats›zl›k düflman›n
bir kez daha afifllerimize sald›rmas›yla belli
oldu. Sermaye devleti nas›l ki Taksim’i iflçi ve
emekçiler kapatarak s›n›fsal bir tav›r ortaya
koyuyorsa, E-5’i ve merkezi yerleri devrimci
siyasal faaliyete kapatma noktas›nda da ayn›

tavr› sergiliyor. Devrimcilerin siyasal faaliyetinde y›llard›r bir mevzi durumunda olan
buralarda inisiyatifin son y›llarda sermaye devletine geçmesi, gerçeklefltirdi¤imiz pratik
faaliyet karfl›s›nda iyice çileden ç›kmalar›na neden olmaktad›r.

Afifl çal›flmam›z›n ard›ndan partimizin 1 May›s vesilesiyle ç›kartm›fl oldu¤u bildiriler,
yine emekçilerin oturdu¤u semtlerde kap› kap› dolafl›larak ulaflt›r›ld›. ‹flçi ve emekçiler,
Taksim yasa¤›n›n parçalanmas› için mücadeleye davet edildi. Da¤›t›m esnas›nda birebir
sohbet etti¤imiz emekçilerden son y›llar›n en olumlu tepkileriyle karfl›laflmam›z çal›flmam›za
ayr› bir flevk katm›flt›r.

1 May›s vesilesiyle çeflitlendirdi¤imiz pratik
faaliyetimize 12 ayr› fliar› içeren onbinlerce kuflla
devam ettik. Fabrikalardan sanayi sitelerine,
emekçi semtlerinden otobüs duraklar›na, merkezi
yerlerden 1 May›s alan›na kadar çok de¤iflik
alanlarda kufllar›m›z› kulland›k.

 Son olarak ise, yine her iki yakada
semtlerde, sanayi bölgelerinde ve E-5 hatt›
boyunca emekçileri 1 May›s’a ça¤›ran
yaz›lamalar yapt›k. Esenyurt, Haramidere, ‹ncirli
köprüsü, Topkap›, Ayvansaray mevkilerinde 1
May›s yaz›lamalar›yla birlikte birçok noktaya
“TK‹P” imzalamalar›nda bulunduk. Anadolu
yakas›nda ise yine E-5 üzerinde Maltepe,
Cevizli ve Gülsuyu Köprüsü’ne “1 May›s’ta Taksim’e /TK‹P” yaz›lamalar›n› gerçeklefltirdik.

Ayr›ca bu dönem boyunca çeflitli semtlerde Hatice yoldafl›n ölüm y›ldönümü vesilesiyle
“Devrimciler ölmez, devrim davas› yenilmez!”, “Hatice yoldafl ölümsüzdür!”, “Devrim
flehitleri ölümsüzdür!” ve “TK‹P” yaz›lamalar› yapt›k.

‹llegal devrimci faaliyetimiz güçlenerek
sürecek!

Elbette bu faaliyetlerimiz esnas›nda
düflman›n birçok kez sald›r›s›na u¤rad›k ve her
seferinde gerekli yan›t verdik.

Yo¤un bir pratik faaliyetle geçirdi¤imiz bu
süreci bundan sonra da kesintisiz bir flekilde
devam ettirerek, düflman›n sol hareket üzerinde
hedefledi¤i tasfiyeci planlara karfl› en iyi
yan›t› verece¤iz.

‹stanbul’dan Komünistler
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Partimizin gür sesini s›n›fa
tafl›may› sürdürüyoruz!

Sermaye cephesinden iflçi s›n›f› ve emekçilere dönük
olarak sürdürülen çok yönlü sald›r›lar›n yan›s›ra Kürt
halk›n›n özgürlük isteminin vahfli bir bask› ve terörle
sindirilmeye çal›fl›ld›¤›, imha ve inkar politikalar›n›n
t›rmand›r›ld›¤› bir süreçte girdi¤imiz Newroz’un bu y›lki
anlam› daha farkl›yd›. Özellikle sermaye devletinin
emperyalist efendilerinin de deste¤ini alarak yürüttü¤ü s›n›r
ötesi operasyon bu konuda bir dönüm noktas› oldu. S›n›r
ötesi operasyon bir yandan sermaye devletinin gücünü ve
s›n›rlar›n› ortaya koyarken, di¤er yandan da ezilen halklara
emperyalizmin sahte dostlu¤unun anlam›n› göstermifl oldu.

‹flte böylesi bir dönemde karfl›lad›¤›m›z ve Kürt halk›
aç›s›ndan bir isyan ç›¤l›¤›
olan Newroz’u, s›n›f mücadelesinde simgeleflen günlerin
peflpefle geldi¤i, iflçilerin, emekçilerin, mazlum halklar›n ve
devrimcilerin kanlar›yla k›z›la boyad›¤› bahar›n bu ilk
eylemlili¤ini, faaliyetimizin temposunu artt›rarak selamlad›k.

S›n›f-kitle çal›flmas›nda hedefledi¤imiz düzeye ulaflmak
üzere yo¤un bir çaba içine girdi¤imiz bu dönemde, iflçi ve
emekçilere dolays›z olarak partimiz ad›na seslenmeye dayal›
pratik faaliyeti olabildi¤ince güçlü tutmaya çal›flt›k.

“Biji Newroz! Kürt halk›na özgürlük!”, “Yaflas›n
halklar›n kardeflli¤i! Özgürlük, eflitlik, gönüllü birlik!”,
“Newroz piroz be! Yaflas›n halklar›n kardeflli¤i” fliarlar›n›n
yer ald›¤› parti afifllerimizi yayg›n olarak kulland›k. Özellikle
Newroz’un günler öncesinden eylemli bir süreç ve sokak
çat›flmalar›yla örgütlendi¤i

alanlarda yapt›¤›m›z afifl çal›flmam›z oldukça dikkat çekti.
Yasad›fl› devrimci prati¤i, partimizin taktik politikas›na

uygun bir çerçevede önümüzdeki süreçte yo¤unlaflt›rarak
sürdürme, daha ileri bir düzeye ç›kartma görevi önümüzde
durmaktad›r. Görevimiz, bir yandan illegal devrimci faaliyeti
kesintisiz ve profesyonellefltirerek sürdürmek, di¤er yandan
da s›n›f› partiye ve sosyalizme kazanmak olacakt›r. Bunun
baflard›¤›m›zda kazanan, Türkiye iflçi s›n›f› ve devrim davas›
olacakt›r.

Yaflas›n devrim ve sosyalizm!
Yaflas›n Partimiz TK‹P!

Adana’dan Komünistler



Yurtd›fl›nda 1 May›s’a etkin haz›rl›k,
anlaml› kat›l›m!

 Avrupa ülkelerinde 2008 1 May›s’›na, iflsizli¤in
ç›¤ gibi büyüdü¤ü, ücretlerin sürekli afla¤› çekildi¤i,
yoksullu¤un derinleflip toplum ölçüsünde
yayg›nlaflt›¤›, hak gasplar›n›n ard› arkas›n›n
kesilmedi¤i ve göçmenlere dönük ›rkç›-faflist
sald›r›lar›n yo¤unlaflt›¤› koflullarda haz›rland›k.

Bu geliflmelerden hareketle, iflçi ve emekçilere,
“‹flsizli¤e, hak gasplar›na, ›rkç›l›¤a ve savafla karfl›,
1 May›s’ta alanlara!” ça¤r›s› yapt›k. Tüm yaz›l› ve
görsel materyallerimizi bu temalara uygun olarak
haz›rlad›k. Almanca, Frans›zca ve Türkçe üç dilde 5
bin afifl, bunlara Hollandacay› da ekleyerek dört
dilde binlerce bildiri ç›kartt›k. Avrupa’da faaliyet
yürüttü¤ümüz kentlerde (Almanya’da 10 kentte,
Fransa’da Paris ve Brötanya’da, ‹sviçre’de Basel, Cenevre ve Lozan’da), ilerici ve devrimci
çevreler baflta gelmek üzere, herkesin dikkatini çekecek bir yayg›nl›kta afifl çal›flmas›
gerçeklefltirdik.

Sadece kendi çevremizi 1 May›s’a haz›rlamakla yetinmedik, yan› s›ra yerli ilerici ve
devrimci parti ve kurumlarla, güç ve eylem birli¤inin somut bir ifadesi olan, “Devrimci 1
May›s platformlar›” oluflturduk. ‹sviçre, Wuppertal, Hamburg ve Nürnberg’deki bu
birlikteliklerde etkin bir varl›k gösterdik, olumlu katk›larda bulunduk.

1 May›s’a haz›rl›k çal›flmalar›n› güçlendirmek amac›yla, Köln ve Stuttgart kentlerinde,
“Avrupa ve Türkiye’de iflçi hareketi ve 1 May›s” konulu paneller düzenledik. Türkiye’den
Tezkoop-‹fl e¤itim uzman› Volkan Yarafl›r’›n da kat›l›mc›s› oldu¤u paneller oldukça ilgi
gördü, belirgin bir dikkat ve heyecanla izlendi ve oldukça yararl› oldu.

1 May›s’a bir gün kala, kimi kentlerde 1 May›s ça¤r›s›n›n yinelendi¤i buluflmalar
gerçeklefltirildi. Ve nihayet bütün bu haz›rl›klar›n ard›ndan 1 May›s’a gelindi.

Almanya’da on, ‹sviçre’de iki, Fransa’da iki ve Hollanda’da bir kentte, parti pankartlar›
ve k›z›l bayraklarla 1 May›s gösterilerine kat›ld›k. Tümünde de kortejlerimiz canl› ve geçen
y›llara göre daha organizeydi. Hemen her yerde gösterilere, geçen y›l› belirgin biçimde aflan
oranda bir kat›l›m gerçeklefltirdik.

Bu y›lki 1 May›s çal›flmalar›m›z içinde en dikkate de¤er olan› ise, Wuppertal’daki 1
May›s flenli¤i oldu. Alevi Kültür Merkezi gençlik grubu ve Wuppertal emekçi kad›n
korosunun sundu¤u müzik dinletilerinin ve sinevizyon gösteriminin yan› s›ra, Volkan
Yarafl›r’›n “Türkiye’de iflçi s›n›f›n›n durumu ve iflçi hareketinin seyri” konulu konferans›yla
katk› yapt›¤› bu flenli¤e, yaklafl›k 200 kifli kat›ld›. Özellikle konferans›n katk›s›yla, flenlik
oldukça baflar›l› geçti.

Genelde yerli ilerici ve devrimci partiler, 1 May›s’a haz›rl›k çerçevesinde anlaml› bir
politik-pratik çal›flma yürütmediler. 2008 1 May›s’› bu yönüyle müdahale bilincinden
yoksunlu¤un yafland›¤› bir 1 May›s oldu. Türkiyeli devrimci parti ve örgütlerin de dikkat
çeken bir çal›flmas›na rastlanmad›. Tek yenilik, Kürt kurumu YEK-KOM’un 1 May›s’a
kat›l›m ça¤r›s› yapmas› ve Kürt emekçilerinin eylemlere s›n›rl› da olsa kat›lmas› oldu.

Bizim için ise bu y›lki 1 May›s, hem örgütlülük ve organizasyon, hem ortaya konulan
politik-pratik çal›flma kapasitesi ve hem de 1 May›s çal›flmalar›na ve eylemine kat›l›m
bak›m›ndan, geçen y›llara göre daha baflar›l› bir 1 May›s oldu.

TK‹P Yurtd›fl› Örgütü
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8 Mart’ın tanıklık etti¤i ayrıflmanın
 ilkesel anlamı ve politik önemi

Bahar döneminin genel kitle
hareketlili¤inde 8 Mart’ın kendine özgü bir
a¤ırlı¤ından sözedilemez. Bu anlaflılır bir
durumdur da. Zira olup bitenler daha çok bir
kutlama günü sınırları içinde kalmaktadır. Bu
tarihsel gelenek yönünden de 8 Mart’ın 1
Mayıs’tan önemli bir farkıdır. 1 Mayıs da
kuflkusuz bir kutlama günüdür. Fakat
uluslararası devrimci iflçi hareketinin tarihinde
bu kutlama, salt kendi içinde özel bir gün
olarak de¤il, fakat sürmekte olan mücadelenin
özel bir çabayla yo¤unlafltırıldı¤ı bir dönemin
tepe noktası olarak ele alınmıfl, zamanla buna
uygun bir gelenek oturmufltur. 1 Mayıs’ın iki
sınıfın, biribirinden temelden farklı iki
dünyanın en yo¤un bir biçimde karflı karflı
geldi¤i bir gün olarak ele alınması, zaman
içinde ona bu gücü ve dinamizmi
kazandırmıfltır. Oysa 8 Mart’ın böyle bir
özelli¤i ve gelene¤i yoktur. Toplumsal
gerilik, bunun kadın sorunu üzerinden daha
da belirgin bir biçimde kendini göstermesi,
iflçi kadın eksenli etkili bir kadın hareketi
gelene¤inin olmayıflı vb., 8 Mart’ı iyiden
iyiye kendi içinde bir kutlama günü
sınırlarına mahkum etmektedir.

 Bugünkü koflullarda 8 Mart vesileyle
politik açıdan önemli olan, kurulu düzendeki
kadın sorununu etkili bir propaganda ve
ajitasyon vesilesi olarak kullanabilmek,
sorunun anlamına, kapsamına ve çözümüne
iliflkin temel devrimci düflünceleri, daha çok
da devrimci fliar ve istemler olarak, baflta
iflçiler olmak üzere emekçilerin genifl
katmanlarına taflıyabilmektir. Fakat yazık ki
solun önemli bir kesimi 8 Mart’ı önceleyen
süreçte bunu bile yapmamakta ya da bu
do¤rultuda yasak savma kabilinden pek az
fley yapmakla yetinmektedir. Böyle olunca 8
Mart’ın esas a¤ırlı¤ı, kısa ön hazırlı¤ı da
dahil ilgili gün vesilesi ile yapılan eylemle
sınırlı kalmaktadır. Bu yıl da sonuç farklı
olmamıfltır do¤al olarak.

Fakat Türkiye’de 8 Mart’ın kadın
sorunundan öteye solun kadın sorununa bakıflı
bakımından giderek önem kazanan bir özelli¤i
ön plana çıkmaktadır. 8 Mart solda giderek
reformist-devrimci ayrıflmasının en önemli
göstergelerinden biri olmakta, bu açıdan
yerine getirdi¤i ifllev öteki hiçbir eylemle
karflılafltırılmayacak denli açıklayıcı bir nitelik
taflımaktadır.

Türkiye’nin 12 Eylül yenilgisinin tasfiyeci
yan ürünlerinden olan küçük-burjuva feminist
çevreleri, “erkeksiz 8 Mart” gibi ucube bir
anlayıflı zaman içinde reformist solun hemen
tümüne kabul ettirdiler. Ufku hiçbir biçimde
burjuva demokrasisi sınırlarını aflmayan ve
kadın sorununa da ancak buradan bakabilen
Kürt hareketinin bu anlayıfla kendi ideolojik
konumunun do¤al sonucu olarak verdi¤i
destek bunu özellikle kolaylafltırdı. Bu ucube
e¤ilim kuyrukçulu¤u kimlik edinmifl bazı
küçük-burjuva devrimci-demokrat grupları da
içine alarak iyice geniflledi ve 2000’li yıllara
girilirken 8 Mart kutlamalarının üstüne kabul
edilemez bir a¤ırlık olarak çöktü.

Komünistler daha en bafltan bu gerici
oportünist e¤ilimin karflısına çıktılar ve kadın
sorununa marksist yaklaflım üzerinden bu
burjuva reformist çabanın içyüzünü teflhir
ettiler. Bu çaba devrimci hareketin öteki bazı
çevrelerinden destek gördü ve böylece 8 Mart
kutlamalarındaki kaçınılmaz ayrıflma gündeme
geldi. Bir yanda 8 Mart’ı emekçi ve devrimci
içeri¤i ve gelenekleri ile ele alan Devrimci 8
Mart Platformu, öte yanda onu salt bir kadın
eylemine indigeyen, böylece emekçi ve
devrimci karakterinden arındırarak içini
boflaltan reformist feminist cephe.

Bu iki temel platformun ba¤daflmazlı¤ı ve
devrimciler cephesinde devrimci anlayıfl ve
ilkelere dayalı olarak karflı platformun teflhiri,
kuyrukçu bazı ara akımları bir dönem için
sallantılı bir tavra itti. ‹çlerinden bazıları bir
kereli¤ine de olsa Devrimci 8 Mart Platformu
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içinde yer almak zorunda bile kaldılar. Fakat
bu çok sürmedi, bu yıl pek az istisna ile
herkes yerli yerini buldu. Reformist
akımlardan bir tek TKP hariç tüm ötekiler
feminist platformda bir araya geldiler.
Kuyrukçu oportünizm de son ve kesin
kararını ortaya koyarak yeniden bu cepheye
döndü. Üstelik bu ayrım noktalarını belirgin
biçimde aydınlatan son yılların tüm
tartıflmalarına ra¤men böyle oldu. Demek ki
herkes safını bilerek isteyerek seçmifl oldu.
Bu yıl oluflan ayrıflma tablosu, iflte bu
nedenle paha biçilmez de¤erdir.

Kadın sorununu cinsler arası eflitsizliklere
indirgemek ve salt kadınları ilgilendiren bir
sorun olarak ele almak, böylece sorunun
kurulu sömürü düzeninin derinliklerindeki
kapsamlı toplumsal köklerini sınıf konumu
gere¤i bilerek gözardı etmek, tarihsel olarak
burjuva kadın hareketinin en temel özelli¤i
olmufltur. Küçük-burjuva feminizmi ise teorik
açıdan oldu¤u kadar tarihsel açıdan da bu
e¤ilimin, burjuva feminizminin bir uzantısı ve
yansıması olagelmifltir. Bu iki akımın ortak
paydası, kadın sorununu salt cinsler arası
eflitsizliklere indirgemekle kalmamak, yanısıra
ve elbette bu aynı mantı¤ın bir ürünü olarak,
onu salt kadınların sorunu olarak ele
almaktır. Böyle oldu¤u içindir ki onlar
mücadeleden örgütlenmeye kadar konuya
iliflkin her sorunda kadını karflı cinsten ayırır,
kendi içine kapalı bir kadın hareketi dünyası
kurmaya çalıflırlar. Kadın sorununun
kapsamını ve köklerini kurulu toplumsal
düzenden ayrı ele almanın, dolayısıyla da
kadının kurtuluflu davasını genel toplumsal
kurtulufl davasından koparmanın mantıksal
sonuçlarıdır bunlar.

Emekçi ve devrimci karakterinden
arındırılmıfl “erkeksiz 8 Mart” anlayıflı, temel
özelli¤i bu olan burjuva ve küçük-burjuva
feminizminin solun reformist kesimlerindeki
yankısından baflka bir fley de¤ildir. Bu
yankının bu denli güçlü biçimde açı¤a
çıkması da rastlantı de¤ildir. Zira reformizm,
ideolojik-programatik yönden, temel toplumsal
ve siyasal sorunların düzenin sınırlarını
aflmayan bir çerçevede ele alınmasından
baflka bir fley de¤ildir. Onun ufku bu açıdan
burjuva demokrasisi ile sınırlıdır ve bunun
kadın sorunundaki yansıması konunun salt

cinsler arası eflitsizlikleri indirgenmesi, yani
feminizm ve dolayısıyla “erkeksiz 8 Mart”
olmaktadır.

Reformist akımların kadın sorununa bu
yaklaflımı ve “erkeksiz 8 Mart” tutumu
rastlantı de¤ildir dedik. Bu teorik yönden
daha ayrıntılı olarak ortaya konabilir, ama bu
buradaki amacımızı aflar. Biz buna burada
tam da 8 Mart tartıflmaları üzerinden teorik
önemi kadar tarihsel önemi de büyük olan bir
özel kanıt göstermekle yetinece¤iz. Dünyada
‘60’lı yılların sonunda bafl gösteren orta sınıf
eksenli feminist harekete karflı kadın
sorununu marksist açıdan inceleme gere¤i
duyan ve bu konuda hayli yararlı bir tarihsel
malzemeyi  Kadınların Özgürlü¤ü ve Sınıf
Mücadelesi bafllıklı kitabında sunan Tony
Cliff, Çarlık Rusyası’na ayrılmıfl bölümde
bize son derece anlamlı bir bilgi vermektedir.
Konu tam da konumuz, yani 8 Mart, dahası 8
Mart kutlamaları ve farklı siyasal grupların
buna iliflkin tutumları üzerinedir:

“1913 ve 1914’teki kutlamalarda,
Uluslararası Kadınlar Günü’ne sadece
kadınların katılmasını isteyen Menfleviklerle,
tüm iflçi sınıfının katılımında ısrar eden
Bolflevikler arasında derin farklılıklar
vardı...” (Ataol Yayıncılık, s.115)

Demek ki bugünün Türkiye’sindeki
tartıflmanın 8 Mart’ın tarihsel çıkıflına
(1910’daki kabulüne) kadar uzanan bir derin
tarihsel kökü de var. Demek oluyor ki
konuya iliflkin tartıflma o kadar masum, ayrım
çizgileri o denli önemsiz de¤il. Tam tersine,
iki farklı tutum arasındaki ayrım, reformizm
ile devrim arasındaki o genel ve temel ayrım
çizgisinin kadın sorunu üzerinden özel bir
yansımasından baflka bir fley de¤ildir. Devrim
öncesi Rusya’da Bolflevizm ile Menflevizm
arasındaki o derin teorik ve politik uçurum
kendini kadın sorunu ve 8 Mart üzerinden
iflte tam da böyle, hemen hemen bugünün
Türkiye’sinde yaflandı¤ı gibi gösteriyordu.

Konuyu birçok yönden inceleyen ve bu
dikkate de¤er tarihi olayı bize aktaran
yazarın, Bolfleviklerle ile Menflevikler
arasında 8 Mart’ın kutlama biçimi üzerinden
oluflan ayrılı¤ı, iki akım aradaki “derin
farklılıklar”la iliflkilendirmesi, bunların bir
yansıması olarak sunması bu açıdan bofluna
de¤ildir.
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Komünist kamu emekçilerine ça¤rı:

Parti’yi kamu emekçileri içinde
güçlendirmek için ileri!

Komünistler siyasal mücadele sahnesine
çıktıkları ilk dönemden bugüne kamu emekçileri
hareketine özel bir ilgi gösterdiler. Bu ilgi
kuflkusuz belli bir bakıflaçısına dayalı idi ve
sadece politik düzeyle sınırlı de¤ildi, pratik bir
yönelim olarak da kendisini göstermekteydi.

Hareketin ilk dönemlerinde yapılan
müdahalelerden sendikal bir takım mevzilerin
kazanılmasına kadar komünistlerin alana
yönelik etkinli¤i bilinmektedir. Bu etkinli¤in
bir sonucu olarak, çalıflmanın merkezileflmesi
amacıyla, yürütülen bir takım tartıflmaların
ardından alandaki güçlerin hareketin
sorunlarını tartıflması ve politikasını
belirlemesi amacıyla bir koordinasyon
oluflturulmufltur. Koordinasyonunun yanısıra
emekçilere seslenen ve harekete müdahalenin
bir aracı olarak gündeme getirilen bültenin
kendisi alandaki çalıflmanın ve deneyimin
merkezileflmesini sa¤lamayı amaçlamıfl ve
bunu kolaylafltırmıfltır.

Kimi dönem çeflitli nedenlerle kesintiye
u¤rasa da, çalıflma uzun bir dönemdir bu
sınırlarda seyrediyor. Elbette buna
yerelliklerde yapılan bir takım çalıflmaları da
eklemek gerekiyor.

Ancak gelinen aflamada bu sınırların
zorlanması, daha etkin ve etkili müdahalelerin
imkanlarının tartıflılması zorunlu ve
kaçınılmazdır. Partimiz’in II. Kongresi’nin
ardından her alandaki güçlerine yönelik
“Parti’yi her alanda ve her açıdan
güçlendirmek için ileri” ça¤rısı, Sosyalist
Kamu Emekçileri açısından da somut olarak
karflılı¤ını bulmak zorundadır.

Sınırlarını zorlamayan bir çalıflma
tarzı artık aflılmalıdır!

Bugüne kadar çeflitli vesilelerle alana
iliflkin temel de¤erlendirmeler yapılmıfltır. Bu
de¤erlendirmeler esası itibarıyla hala da

güncelli¤ini korumaktadır. Gelinen aflamada
sermaye devletinin uzun yıllara dayanan
kamu hizmet sektörünü çalıflanlarıyla birlikte
tasfiye etme saldırıları somut olarak hayata
geçirilmeye bafllanmıfltır. Özellefltirmeler,
piyasalafltırılan ve pahalılafltırılan kamu
hizmet alanları, çalıflanların sosyal haklarını
tasfiyeyi amaçlayan bir dizi yasa, yönetmelik
ve uygulama, esnek istihdam ve çalıflma
koflulları ve tüm bunları perçinleyecek olan
iflgüvencesinin gaspı gündemdedir. Tüm bu
saldırılara sermaye iktidarının hareketi
dizginlemeye dönük sistematik baskı ve
zorunu da eklemek gerekmektedir.

Sözkonusu saldırıların kapsamı, içeri¤i ve
sonuçları üzerine basınımızda yeterince
de¤erlendirme çıkmıfltır ve çıkmaya devam
etmektedir. Bu konuda yeterli bir bilinç
açıklı¤ına sahibiz.

Ancak saldırıların kapsamı gözönüne
alındı¤ında, alanda faaliyet yürüten ilerici,
devrimci güçlerin müdahalesi son derece
zayıf ve cılız kalmaktadır. Özellikle hareketin
bugünkü dibe vuruflunda sendikal bir takım
mevzileri elinde bulunduran uzlaflmacı, liberal
anlayıflların etkisi ve hareket üzerinde
yarattı¤ı tahribat düflünüldü¤ünde, bu zayıflık
her geçen gün kendisini daha fazla
hissettirmektedir.

Sosyalist Kamu Emekçileri’nin alana
dönük müdahalesi ise mevcut haliyle
sınırlarını zorlamaktan oldukça uzaktır.
“Nedir bu müdahalenin kendisi?” sorusuna
verilecek yanıtlar bu sınırlar konusunda bir
veri sunmaktadır. Kuflkusuz bu sınırların
zorlanması bugünden yarına hareketin mevcut
tablosunu tersine çevirmeye yetmeyecektir.
Zira bunun bizi aflan nesnel yanları var.
Ancak böylesi bir çabanın açı¤a çıkaraca¤ı
imkanların bugünkünden daha fazla güç ve
mevzi sunaca¤ı, yarın mücadelenin yükseldi¤i
koflullarda harekete daha etkin bir
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müdahalenin zeminlerini artıraca¤ı
tartıflmasızdır. Yarının sert sınıf
mücadelelerine hazırlanmak, bugünden
sınırlarını zorlayan, daha etkin ve etkili bir
müdahaleyi gerektirmektedir.

Mevcut haliyle alana dönük çalıflmamız,
bulundu¤umuz mevzilerde merkezi
politikalarımızı pratiklefltirmeye çalıflmanın
ötesine geçememektedir. Bunun temel
araçlarından birisi de alana seslenen özel
sayılar ve bültendir. Güncel geliflmeler
vesilesiyle hareketin öncü, ilerici unsurlarını
devrimci bir mücadele programı etrafında
biraraya getirmeye, hareketin uzun bir
dönemdir ihtiyacı olan devrimci önderlik
bofllu¤unu doldurmaya çalıflan Sosyalist Kamu
Emekçileri’nin bu ça¤rısı ise karflılık
bulmamaktadır. Elbette bunun bizi aflan
yanları bulunmaktadır. Ancak gelinen aflamada
alana dönük politikalarımızı pratiklefltirmek
sorunu, çalıflma tarzımızdan kullandı¤ımız
araçlara, genifl emekçi kesimlere yönelik
seslenme düzeyimizden kullandı¤ımız dil ve
uslüba, alandaki güçlerimizin örgütlülük
düzeyinden niteli¤ine kadar bir dizi temel
konuda elefltirel ve özelefltirel bir
de¤erlendirmeyi gerektirmektedir.

Bu hatırlatmaların ardından kamu
emekçileri çalıflmasına ve mücadelesine
iliflkin bazı konuları özetlemeye geçiyoruz...

Genifl katmanları harekete
geçirebilmek...

Alana dönük saldırıların genifl bir emekçi
kesimi örgütsüzlefltirdi¤i biliniyor. Sendikal
anlamda ka¤ıt üzerinde örgütlü görünen
kesimin ise aslında örgütsüz oldu¤u bir di¤er
gerçektir. KESK’te örgütlü kesim, politik
düzeyi ve sınıf bilinci görece daha ileri olsa
bile, uzlaflmacı, reformist, liberal anlayıfllar
eliyle köreltiliyor ve hareketin mücadele
dinamikleri heba ediliyor. Kamu-Sen ve
Memur-Sen’in ise devlet ve hükümet yanlısı
konumu nedeniyle gerçek bir mücadele
mevzisi olmadı¤ı ortadadır.

Mevcut durumda saldırılar karflısında
örgütsüz genifl bir kamu emekçisi kesiminden
sözetmek abartılı olmayacaktır. Bu haliyle genifl
emekçi kesimleri saldırılar karflısında
bilinçlendirmeyi, biriken öfke ve tepkiyi
örgütlemeyi, harekete geçirmeyi hedefleyecek bir

çalıflma tarzına ihtiyaç vardır. Genifl kesimlere
özel sayılarla seslenmenin dıflında, saldırıların
politik arka planını anlatacak, hareketin
sorunlarını tartıflacak, nasıl bir mücadele hattı
izlenmesi gerekti¤ini somutlayacak ve en diri
unsurları biraraya getirecek araçları gündemine
alacak bir çaba harcanmalıdır.

Örne¤in gündemleri önceden tartıflılmıfl,
genifl kesimleri kucaklayacak ve sürecin bir
parçası yapmayı hedefleyecek panel,
sempozyum, kurultay vb. etkinliklerin bu konuda
ifllevli birer araç oldukları sınıf çalıflmamızın
deneyimlerinden bilinmektedir. Bu ve benzeri
araçların kullanılması, alanda çalıflma yürüten
güçlerimizin gündemine alması ve tartıflması
gereken bir bafllık durumundadır.

Araçların amaca uygun kullanımı...

Bugüne kadar hareketin sorunlarını,
sendikal mücadelenin eksikliklerini daha çok
öncü, ilerici kesimlerle tartıflmaya çalıfltık.
Bunda örgütsüz genifl kesimleri örgütlü
mücadeleden, daha somut olarak sendikal
mevzilerden uzaklafltırmamaya çalıflmanın
belirleyicili¤i oldu. Zira hareketin dibe
vurdu¤u bir süreçte iflyerindeki emekçilerin
mücadeleye oldukça mesafeli davrandı¤ı,
basın açıklamaları gibi daha pasif eylem
biçimlerine katılmaktan, sendikaya üye
olmaktan bile geri durdu¤u biliniyor. Bu
koflullarda, sendika yönetimlerindeki
uzlaflmacı anlayıflların sendikaları ve hareketi
getirdi¤i noktayı politik bir dille tartıflmaya
açmanın mücadeleyi ilerletmeyece¤i kaygısını
taflıdık. Bu kaygının kendisi bülten gibi bir
merkezi aracımızın dil ve uslübunu,
dolayısıyla da yaygın kullanımını belirlemeye
baflladı. Bu haliyle bülten gibi merkezi bir
aracımızın ifllevi de bir süre sonra öncü,
ilerici kesimlere seslenmekle sınırlı,
sendikalara protokol bırakmanın ötesine
geçemeyen bir hal almaya baflladı. Oysa
bülten gibi bir aracın, tabandaki emekçilere
seslenen, hareketin ve sendikal mücadelenin
sorunlarını onlarla tartıflmaya açan ve
mücadelenin öznesi olmaya ça¤ıran bir
içerikte kurgulanması ve etkin bir da¤ıtımı,
ifllevi bakımından tercih edilmesi gereken bir
tutumdur. Zira bugün hareketin önünde ciddi
bir engele dönüflen sendikal bürokrasiyi
geriletmenin baflka bir yolu bulunmamaktadır.
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Bu yanıyla bültenin içeri¤i, kuflkusuz
emekçileri mücadeleden uzaklafltırmayacak bir
dil ve uslübun da kullanılması gözetilerek,
yeniden gözden geçirilmeli, somut bir takım
deneyimlerle birlikte güncel geliflmelere karflı
uyarıcı, sendikal bürokrasiyi teflhir edici ve
emekçileri aktif mücadeleye ça¤ıran bir
tarzda kurgulanmalıdır. Bu açıdan
iflyerlerindeki somut sorunlara karflı
sendikaların ilgisizli¤inden genel bir takım
süreçlere dair alınan tutuma, emekçileri
do¤rudan etkileyen saldırılar karflısında
mücadelenin eksikliklerina kadar, ön açıcı ve
yol gösterici olmalıdır.

Bülten konusuna de¤inmiflken birkaç
noktayı daha vurgulamakta fayda var.
Bültenin halihazırdaki tarzı daha çok
hareketin genel sorunlarına e¤ilen, a¤ırlıklı
olarak e¤itim ve sa¤lık hizmetlerine dair
geliflmeleri izleyen, tüm bu sorunları politik
bir dille ifade eden bir niteliktedir. Bundan
dolayı alanda çalıflma yürüten güçlerimizin
“iflyerindeki emekçiye veremiyoruz” türünden
elefltirilerine konu olmaktadır. “Sıradan bir
emekçinin çıkarıp masasına koyaca¤ı,
yanındaki arkadaflına verece¤i bir içerikte
de¤il” denilmektedir.

Kuflkusuz bunun yolu bültenin politik
içeri¤ini zayıflatmak de¤ildir. Zira biz salt
sendikal bir bülten çıkarmıyoruz. Parti’nin
kamu emekçileri alanındaki genel politik
çalıflmasını, dolayısıyla devrim ve sosyalizm
mücadelesini bu alanda güçlendirmeyi
hedefliyoruz. Bu yanıyla bültenin içeri¤i, ele
aldı¤ı konular vb. politik açıdan güçlü, ama
“iflyerindeki sıradan emekçiye” seslenecek bir
esneklikte ve sadelikte olmalıdır.

Bunun somut anlamı; genel sorunlarla
iflyerindeki sorunlar arasında ba¤ kurmak,
bültenin de¤iflik sektör ve iflyerlerinden
katkılarla beslenmesini sa¤lamak,
bulunmadı¤ımız sektörlerdeki emekçilerle ba¤
kurmamızı kolaylafltırmak, düzeyi her ne
olursa olsun somut çalıflmamızı yansıtmak,
emekçilerin önüne somut hedefler koymak,
emekçileri hem düzene, hem mücadelenin
önündeki engele dönüflen gerici e¤ilimlere,
hem de reformist politikalara karflı
taraflafltırmak, emekçileri kendi sınıf çıkarları
do¤rultusunda mücadeleye sevketmesini
sa¤lamaktır. Bu tarz bir bülten bize yeni
alanlar ve imkanlar sunacaktır. Zira bülteni

etkili ve etkin kılmak, çalıflmayı, güçlerimizi
ve alanı örgütleyen bir araç haline getirmek
anlamına gelecektir. Bunun için gösterilecek
çabanın kendisi bizi güçlendirecektir. E¤er
bülten bu bakıflla ele alınırsa, bulunmadı¤ımız
sektörlerdeki emekçilerle tanıflmak, sektörlerin
özgün sorunlarına dair bir arafltırma içinde
olmak, hastane, belediye, vergi dairesi vb.
emekçilerin toplu bulundu¤u iflyerlerine
seslenmek ve somut imkanlar yakalamak özel
bir çaba haline gelecektir.

Mevcut haliyle bülteni çevremizdeki sınırlı
sayıda öncü emekçiye ulafltırmanın, sendika
flubelerine protokol bırakmanın dıflında pratik
bir çabadan sözetmek olanaklı de¤ildir.

Bültenin yanısıra bazı sektörlere ya da
iflyerlerine daha özel seslenen araçların
gündeme getirilebilmeli, de¤iflik araç, yol ve
yöntemler de düflünülmelidir. Kuflkusuz bunun
için bu alanlarda varolmak ve somut bir
takım güçlere dayanmak gerekmektedir.
Ancak böylesi hedefler konulmadı¤ı
koflullarda yeni güçlere ve imkanlara ulaflmak
da olanaklı de¤ildir.

Reformizme karflı etkili bir mücadele!

Hareketin bir di¤er sorunu da sendika
yönetimlerini tutan uzlaflmacı, reformist
anlayıflların mücadeleyi geriye çeken tarzıdır.
Buna karflı etkili bir mücadele yürütmek ve
teflhir etmek önemlidir ve bu konuda bir
yetkinli¤imiz oldu¤u açıktır. Ancak
reformizme ve politikalarına karflı teflhirin
sınırları öncülerle politik bir zeminde
tartıflmakla sınırlı kalmaktadır. Halihazırda
hareketin öncüleri olarak tanımlayabilece¤imiz
kesimler reformist anlayıflların tabanı ya da
etkisinde olan güçlerdir. Kuflkusuz bu yönlü
bir çabadan uzak durmak gerekmiyor. Ancak
reformizmi geriletmenin en etkili yolu
tabandaki emekçinin devrimci sınıf politikaları
do¤rultusunda harekete geçirilmesidir.

Bunun için iflyerlerinde, sektörlerde,
alanlarda yaflanan özgün sorunlara karflı somut
bir takım adımlar atmak, iflyeri örgütlülü¤ünün
sa¤lanması için pratik bir çaba içerisinde olmak,
somut geliflmeler ıflı¤ında reformizmi teflhir
etmek önemlidir. Ancak politik olarak
elefltirmenin ötesinde pratik bir takım deneyimler
ve mevziler yaratmak için de de¤iflik yol ve
yöntemlerden faydalanmak gerekmektedir.
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Örne¤in e¤itim emekçilerinin ek ders
ücretlerini tırpanlayan yönetmeli¤e karflı
gelifltirilen tepki bir süreli¤ine saldırıyı
geriletmiflti. Ancak genel saldırılarda oldu¤u
gibi sektörlere özgü sorunlarda da haklarını
koparıp alan de¤il protesto eden mücadeleye
tarzıyla hareket edildi¤i için sözkonusu
yönetmelik yürürlü¤e girmifl bulunuyor. Bu
oldukça somut, güncel ve binlerce emekçiyi
ilgilendiren bir konudur. Sendikal
bürokrasinin bu konuya karflı tutumu bir
yandan teflhir edilirken, di¤er yandan bu
saldırının di¤erleriyle iliflkisini kurmak, nasıl
bir anlayıflla mücadele edilirse saldırının
püskürtülebilece¤ini anlatmak, olanaklıysa
buna karflı somut deneyimler yaratmaya
çalıflmak bizim hareket tarzımız olmalıdır.

Somut deneyimler yaratılsa dahi bunun da
bir takım sınırlılıkları olaca¤ı bir gerçektir.
Zira sermaye devletinin saldırıları kamu
hizmet sektörlerini tümden tasfiye etmeyi,
kazanımlarını gaspetmeyi hedeflemektedir. Bu
haliyle hareketin iflyerinden sektörlere do¤ru
geniflleyen ve yayılan ve aynı zamanda
merkezi bir hat izleyen bir mücadele tarzına
ihtiyacı vardır. Ancak bir sektörde ya da
iflyerinde yürütülen etkin bir mücadele hem o
alandaki emekçileri harekete geçirecek ve bir
tepkiyi açı¤a çıkaracaktır, hem de sedikal
bürokrasiyi zorlayan bir ifllev görecektir.

Örne¤in sürgün edilen bir emekçiyi
sahiplenmeyen sendikal bürokrasiye ra¤men
iflyerini harekete geçirmek sendikayı da
harekete geçmeye mecbur bırakacaktır. Ya da
iflyeri özgülünde güncel bir takım talepler
do¤rultusunda fiili-meflru mücadele anlayıflıyla
sınırlı da olsa belli kazanımlar elde edilmesi
o iflyerindeki emekçiye güven verecektir.
Genel olarak anlatmak istedi¤imiz, devrimci
mücadele anlayıflına somut bir örnek
olacaktır. Bu tür kazanımlardan yola çıkarak
kamu emekçilerinin bu tarz bir mücadele ile
haklarını koruyabilece¤ini, hatta yeni haklar
elde edebilece¤ini, halihazırda sendikaların bu
tarzdan uzak oldu¤u, böylesi bir iddiası
olmadı¤ı için hareketin bu durumda oldu¤unu
söyledikten sonra mücadeleye ve
sendikalarına sahip çıkmaya ça¤ırmak daha
etkili olacaktır. Bu tarz deneyimler yaratmak
için imza kampanyalarından yemek
boykotlarına, vizite eylemlerinden ifl
yavafllatmaya kadar çeflitli yöntemler

kullanılabilir. Bu tür tepkileri açı¤a çıkarmak
için çeflitli araçlar kullanılabilir.

Yapılması gereken, bu tarz bir çalıflma
tarzının benimsenmesi, çalıflmanın bu temelde
planlanması, güç ve imkanların bu do¤rultuda
de¤erlendirilmesidir. Bunun için kafa
yorulması, buna uygun bir planlama
yapılmasıdır. Di¤er türlüsü sendika
flubelerinde elefltiren, mevcut eylemlilikleri
ileriye sıçratmaya çalıflan ve bu konuda etkin
bir müdahaleyi gündemine alan, sorun tüm
emekçilerin gündemine girdi¤inde etkin bir
çalıflma yürüten, özcesi sınırlarını zorlamayan
bir çalıflma tarzıdır.

Sermaye iktidarının yeni saldırılarına
karflı hazırlık...

Sermaye iktidarının alana dönük son
saldırı hazırlı¤ı ise iflgüvencesinin gaspıdır.
Önümüzdeki sürece bu saldırının damgasını
vuraca¤ını bugünden öngörüyoruz. Ancak bu
süreci kucaklamak için bugünden ne gibi
hazırlıklarımız oldu¤u tartıflılmalıdır. Zira
çeflitli adlar altında esnek istihdam biçimleri
e¤itim, sa¤lık baflta olmak üzere çeflitli kamu
sektörlerinde uygulanmaya bafllanmıfltır. Esnek
istihdam biçimlerinden nasibini en çok yeni
mezun üniversite ö¤rencilerinin ve genç
güçlerin aldı¤ı açıktır. Ancak yazık ki mevcut
tabloda en hareketsiz ve en örgütsüz kesim
de bunlardır. Halihazırdaki eylem ve
etkinliklere gösterilen katılım, bu kesimlerin
örgütlülük düzeyi bunun somut kanıtıdır. Bu
kesimler aynı hizmeti üretmesine ra¤men
düflük ücretle, sosyal haklardan mahrum bir
flekilde çalıfltırılmaktadır. Bu kesimin yafladı¤ı
somut sorunlar ileride tüm kamu
emekçilerinin çalıflma koflullarını
belirleyecektir. Sendikal anlayıflların bu konu
üzerine somut ve hareketi birlefltiren bir adım
atmadı¤ı ortadadır. Aksine “üretim sürecinin
parçalanması” adı altında yeni örgütlenme
modellerini tartıflmaya, “toplumsal muhalefet
sendikacılı¤ı”, “kitle sendikacılı¤ı” vb.
teoriler üretmeye çalıflmaktadırlar.

Oysa yapılması gereken “Herkese ifl, tüm
çalıflanlara iflgüvencesi!”, “Eflit ifle eflit
ücret!”, “Herkese genel sigorta!” vb. talepler
etrafında hareketi birlefltiren ve militan bir
mücadeleye sevkeden bir hat izlemektir.
Reformist anlayıfllar esas sorunun kullanılan
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araçlarda de¤il pasif, uzlaflmacı mücadele
anlayıfllarında oldu¤u gerçe¤inin üzerinden
atlamaktadırlar. Bu konunun devrimci sınıf
sendikacılı¤ı ilkeleri do¤rultusunda
tartıflılması, de¤iflik sektörlerde esnek
istihdamla hizmet üreten bu kesimlerin
sendikalarda örgütlenmesi, ortak talepler
etrafında hak alıcı bir mücadele hattında
ortaklafltırılması için etkin bir müdahalede
bulunulması flarttır.

Kuflkusuz politik olarak sorunu tartıflmanın
yanısıra bulundu¤umuz alanlarda iflgüvencesiz
çalıflan emekçi kesimleri sendikalarda örgütlemek
ve mücadeleyi ortaklafltırmak için ne gibi araçları
kullanmak gerekti¤i üzerine tartıflmalı, somut bir
planlama yapmalıyız. Bu çabanın kendisi alanın
sorunlarını daha özelinden ve somut olarak
incelemeyi, daha somut bir hareket planı
çıkarmayı, buna uygun araç, yol ve yöntem
belirlemeyi de kolaylafltıracaktır.

Yaratıcı ve özgün politika
baflarının güvencesidir

Güçlerimizin a¤ırlı¤ını e¤itim ve sa¤lık
sektöründe konumlanmıfl yoldafllarımız
oluflturmaktadır. Ancak bu alanlarda henüz
istedi¤imiz düzeyde somut politika üretebilen,
güç olabilen bir konumda de¤iliz. Kuflkusuz
e¤itim gibi da¤ınık ve yaygın bir sektöre
müdahalenin imkanları emekçilerin toplu olarak
bulundu¤u sektörlere göre daha zordur. Ancak
alanın özgünlü¤ü gözetilerek buna uygun araç ve
yöntemlerin belirlenmesi konusunda yeterince
yaratıcı oldu¤umuz da söylenemez.

Örne¤in e¤itim sektöründe nispeten daha
büyük okulların hedef olarak seçilmesi,
buralardaki ilerici unsurlara ulaflmak için çaba
harcanması, e¤itim fakültelerinden yeni
mezun ve göreve yeni bafllayan genç emekçi
kesimlere ulaflılması, hedef kitlesi bakımından
alanlarımızın kesiflti¤i gençlik çalıflmamızla
kimi zaman ortak süreçlerin örgütlenmesi vb.
imkanların de¤erlendirilmesi tartıflılması
gereken bir di¤er bafllıktır.

Mesela yeni göreve bafllayan unsurlara
ulaflmada reformist anlayıflların refleksleri
daha geliflmifl durumdadır. Tabii ki yıllardır
tuttukları sendikal yönetimler onların iflini
kolaylafltıran bir etkendir. Ancak bu, hiçbir
flekilde okullara ve sendikalara yeni gelen
genç güçlerle özel olarak ilgilenmemizin,

onları devrimci temellerde gelifltirmemizin,
sosyal, siyasal olarak kuflatmamızın önünde
engel de¤ildir.

Sa¤lık sektörü ise, her ne kadar çalıflma
koflulları bakımından zorluklar taflısa da
emekçilerin toplu olarak bulundu¤u alanlardır.
Buralarda somut politika üretmenin zemini
di¤er iflyerlerine göre daha fazladır. ‹flyerine
seslenen özel sayılar, sektöre seslenen bülten
vb. özgün araçlar, iflyeri temsilcili¤inin
iflletilmesi, iflyerindeki sorunlara karflı
duyarlılık yaratılmaya çalıflması, hastaneler
arasında eflgüdüm ve koordinasyon sa¤lamak
amacıyla de¤iflik yol, yöntem ve araçlar
düflünülebilir, devreye sokulabilir.

Bu yanıyla baflta sınıf çalıflmamız olmak
üzere gençlik çalıflmamızın deneyimlerinin bu
gözle incelenmesi, olumlu deneyimlerden
dersler çıkarılması, somut hedef ve
yönelimler belirlenmesi gerekmektedir.

Devrimci-demokrat grupların
tutarsızlı¤ını kırmak için...

Bir di¤er konu da, alanda çalıflma yürüten
ve devrimci iddia taflıyan anlayıflları somut
gündemler vesilesiyle görev ve
sorumluluklarını yerine getirmeye ça¤ıran
çabamızın pratik olarak bir sonuç üretmedi¤i
gerçe¤idir. Emekçileri ilgilendiren temel
saldırılar, sendika genel kurulları, tüzük
de¤ifliklikleri vb. Konularda geleneksel
devrimci-demokrat siyasal grupların aldıkları
tutumlar ne yazık ki iç açıcı de¤ildir. Son
genel kurul süreci bunu bir kez daha
göstermifltir. Reformizme yedeklenen devrimci-
demokrat gruplar bugüne kadar gösterdi¤imiz
tüm çabalara ra¤men yüzünü iflyerlerine
dönmek yerine, ilkelerini de bir tarafa
bırakarak “yönetimlere gelmek herfleydir”
mantı¤ıyla davranmıfllardır. Yerelliklerle sınırlı
kalan belli somut kazanımlar ise hareketin
toplamına müdahale etmekten uzaktır.

Gelinen aflamada hareketin ihtiyacı olan
devrimci önderlik bofllu¤unu doldurmak
do¤rultusunda dıflımızdaki devrimci güçlere
görev ve sorumluluklarını hatırlatan
çabamızın karflılık bulması da, hareketin
toplamına müdahaleyi önüne koyan devrimci
bir mücadele programı etrafında birleflmenin
koflulu da, tabanda yürütülecek çalıflmanın
kendisiyle do¤rudan ba¤lantılıdır.
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 Zira geçmifl dönemlerde hareketin
sorunlarını tartıflmak amacıyla gerçeklefltirilen
tartıflma platformları emekçilere umut
vermekten ziyade umutsuzluk aflılamıfltır. Bu
tarz üstten tartıflma platformları yerine taban
çalıflması üzerinden ve somut adımlarla
birleflmeyi hedefleyen bir hareket tarzı esas
yönelimimiz olmalıdır.

Güncel geliflmeler karflısında aldıkları
tutumları, eksiklikleri ve zaafları yapıcı bir
tarzda elefltirmek, devrimci güçleri görev ve
sorumlulu¤a ça¤ırmak, bunu emekçi kitlelere
açık bir flekilde yapmak gerekmektedir.

Partinin ça¤rısına hakkıyla
yanıt verebilmek...

Bu bafllıklara eklenebilecek daha birçok
sorunun tartıflmaya açılması, alana dönük
politikalarımızı somutlamak, ete-kemi¤e
büründürmek, etkin ve etkili bir çalıflma
tarzına kavuflmak, yeni güç ve mevziler
yaratmaya çalıflmak, devrim ve sosyalizm
mücadelesini, bu mücadele içinde Parti’yi
büyütmek için daha fazla imkanı zorlamak
amacını taflımaktadır. Bu sorunlar alanda
çalıflma yürüten tüm güçlerimiz tarafından
enine boyuna sorgulanmalı, tartıflılmalı, somut
sonuçlarını üretmeli ve Parti’ye sunulmalıdır.

Bu konuyla do¤rudan ba¤lantılı olarak
sorunun en can alıcı yanını ise alandaki
güçlerimizin niteli¤i, örgütlülük düzeyi ve
kimli¤i, bu alana yapılan müdahalenin kendisi
oluflturmaktadır.

Sosyalist Kamu Emekçileri çalıflması,
Parti’nin hedefleri ve politikaları
do¤rultusunda alana müdahale etmeyi, alanda
güç olmayı, kadrolaflmayı, temel
politikalarımızı pratik çalıflma içinde
somutlamayı, genifl emekçi kesimlerle
devrimin ve sosyalizmin çıkarları
do¤rultusunda kucaklaflmayı ve harekete
geçirmeyi hedefleyen esnek bir araçtır.
Amaca hizmet edecek her türden ilerici
unsurun çalıflmaya dahil olması esnekli¤in
sınırlarını anlatmaktadır. Böylesi bir tanım
hiçbir biçimde alanda çalıflma yürüten
güçlerimizin esnek bir platform etrafında
biraraya getirildi¤i sonucunu do¤urmamalıdır.
Mevcut haliyle alanda çalıflma yürüten
güçlerimizin bir takım sınırlılıklarının olması
ayrı bir tartıflma konusudur. Zira alandaki

güçlerimizin politik ve ideolojik olarak
gelifltirilmesi, güçlendirilmesi, kuflatılması,
Partili bir kimlik kazanması, kadrolaflması
için çaba gösterilmesi Parti’nin görevidir.

Ancak kendisini ve güçlerini
örgütleyemeyen bir çalıflma tarzıyla bu
baflarılamaz, daha ileri bir düzey zorlanamaz.

Öncelikli olarak alandaki tüm güçlerimiz
marksist-leninist ideolojiyle donanmak, Parti’nin
ideolojisiyle kuflanmak zorundadır. Bu yanıyla
bir e¤itim sürecinin sistematik olarak gündeme
alınması flarttır. Bu iflin “abc”sidir.

Yanısıra Parti’nin yayın organlarının
düzenli takip edilmesi, birim toplantılarında
tartıflılması, temel yönelimlerimizin alanda
hayat bulması için çaba göstermek
gerekmektedir. Parti’nin genel ve güncel
politikalarının, taktiklerinin, sınıf hareketinin
sorunlarının, Parti’nin geliflme düzeyinin
incelenmesi ve tartıflılması Parti’yle daha
ileriden bütünleflmenin önemli adımları
arasındadır. Zira genel siyasal süreçlere
ilgisiz, Parti’nin toplam çalıflmasından kopuk,
siyasal sınıf çalıflmamızın geldi¤i düzeyden
bihaber unsurlar, alanın dar sorunları
içerisinde bo¤ulmaktan, moral ve inanç
yitimine u¤ramaktan kurtulamaz. Zaten
hareketin yafladı¤ı dibe vurmuflluk yeterince
moral bozucudur. Düzenle ba¤larını politik
olarak ve bilinç düzeyinde koparmamıfl
unsurların bu atmosferden olumsuz
etkilenmesi ve düzene savrulması
kaçınılmazdır. Bu demoralizasyonu
parçalayacak olan ise devrim ve sosyalizme
duyulan sarsılmaz inanç, buna uygun bir
ideolojik donanım, örgütlü ve devrimci
kimliktir. ‹ddiasıyla, ideolojisiyle, ihtilalci
kimli¤iyle, buna uygun konumlanıflı ve pratik
çabasıyla bu misyonu Türkiye topraklarında
yerine getirebilecek yegane güç olan Parti’yle
daha ileriden bütünleflmektir. Sınıf
mücadelesinin tüm zorluklarına ra¤men uzun
soluklu olabilmenin yegane koflulu budur.

Ancak böylesi bir misyonla davranan ve buna
uygun bir iddiaya sahip olan güçlerimiz
çalıflmanın etkin ve enerjik bir öznesi olabilecek,
çalıflmayı daha ileri taflıyabilecek, alandaki
ilerici unsurları Parti’ye örgütleyebilecektir.

Alandaki tüm güçlerimiz sadece çalıflma
tarzı ve düzeyine de¤il kendisiyle hesaplaflma
sürecine de bu bilinçle yaklaflmalı, Parti’nin
ça¤rısına bu anlamda da yanıt vermelidir.



S›n›f çal›flmas›nda
Partimiz daha güçlü!

Partimiz 2008 Kas›m’›nda 10. y›l›n›
geride b›rakacak. 2008 y›l› Partimiz için yeni
bir dönemin bafllang›c›, ideolojik kimli¤inin
s›n›f kimli¤iyle bütünleflmesi yolunda anlaml›
ilerlemelerin sa¤land›¤› bir dönemeç olacak.
Bugün bunun güç ve olanaklar›na, deneyim
ve birikimine sahibiz. Zorlu bir mücadele
döneminden geçerek yeni bir dönemin
kap›s›n› aralam›fl bulunuyoruz. Çok farkl›
cephelerde, çok yönlü ve zorlu çabalarla
geride b›rak›lan bir süreçtir bu. Fakat
özellikle de, Partimizin II. Kongre öncesi
dönem ve sonras› süreç, s›n›f çal›flmam›zda
belirgin bir mesafenin al›nmas› bak›m›ndan
dikkate de¤erdir.

Bilinçli, sab›rl› ve soluklu bir
çabayla ulafl›lan baflar›

Komünistler olarak siyasal mücadele
sahnesine ç›kt›¤›m›z günden itibaren devrimci
bir s›n›f partisi yaratma çabas›n› en temel ve
en kritik bir halka olarak tan›mlad›k. Bu
tan›mlaman›n yap›ld›¤› andan itibaren de
Hareketimiz, bugün Partimiz, bunu
baflarman›n kararl›l›¤› ve inanc›yla hareket
etti. Zor bir dönemin, zorlu iç ve d›fl
mücadelelerin içinden geçerek s›n›fla buluflma
çabas›nda anlaml› denebilecek ad›mlar att›k.
Bugün a¤›rl›kl› olarak fabrikalar› temel alan
bir çal›flma yürütüyoruz. Partimizin çevesinde
toplanan genifl bir iflçi iliflki a¤› mevcut.
S›n›f hareketini devrimcilefltirme çabas›nda
say›s›z araç ve yöntemi kullan›yoruz. S›n›f›n
devrimci gücünü aç›¤a ç›karma yönünde
anlaml› bir deneyim ve birikim yaratm›fl
bulunuyoruz. S›n›f kitlesini fabrikalar zemini
üzerinden harekete geçirebilecek somut
politika ve taktiklere sahibiz.

Ancak bu kadar› Partimizin s›n›flar
mücadelesinde kendi rolünü oynayabilecek bir
konuma ulaflt›¤› anlam›na gelmiyor. Henüz
s›n›flar mücadelesi sahnesinde etkin bir rol
oynayabilmemizi sa¤layacak bir maddi gücü

sahip de¤iliz. Ama bu durum hiçbir biçimde
ald›¤›m›z mesefenin tarihsel ve güncel
anlam›n› karartmamal›d›r. Zira Partimiz art›k
s›n›fla birleflme çabas›n› ideolojik bir yönelim
olmaktan ç›kararak maddi bir temele
kavuflturmufl bulunuyor. Bu bafll› bafl›na
önemli bir ilerlemedir. Parti ideolojik kimlik
ile s›n›f kimli¤inin devrimci örgütsel
birli¤idir. Partimiz kendini s›n›f zemininde
ete-kemi¤e büründürme yolunda art›k geri
dönülemez ad›mlar atm›flt›r. Düne kadar
s›n›f›n idelojik-politik temsilcisi olma
iddias›n›, bugün s›n›fsal zemin üzerinden de
tan›mlayacak bir aflamaya vard›rm›flt›r. Düne
kadar bu kanal› daha çok ideolojik olarak
temsil etme iddiam›z öne ç›k›yordu. Bugün
ise s›n›fla giderek daha güçlü ve sa¤lam bir
temel üzerinde buluflma anlam›nda anlaml›
ad›mlar at›lm›fl bulunuyor. Partimiz ideolojik
kimli¤ini s›n›f kimli¤iyle tamamlayan bir
sürecin içine girmifltir.

Yine de bunun anlam›n› ve s›n›rlar›n›
do¤ru bir biçimde tan›mlamak gerekiyor. Zira
buradaki her yanl›fl tan›mlama, Partimizin
önümüzdeki dönemi kazanma çabas›n› zaafa
u¤ratabilecektir.

Net bir kavray›fla dayal› inatç› ve
 uzun soluklu bir çal›flma

Giderek s›n›f hareketine müdahale
aç›s›nda daha etkin ve inisiyatifli bir rol
oynuyoruz. Partimiz s›n›f içindeki çal›flmas›n›
daha güçlü bir temele kavuflturdu¤u ölçüde
maddi olarak da s›n›f temsil etme iddias›
somut bir içerik kazan›yor.

Partimiz bugün art›k bir dizi alan ve
bölgede ve daha fazla kentte s›n›f çal›flmas›n›
derinlefltirmifl bulunuyor. Belli bafll› sanayi
kentlerinde ›srarl›, sürekli, soluklu ve
istikrarl› bir s›n›f çal›flmas› yürütüyor. Büyük
imkans›zl›klara ra¤men sergilenen inatç›,
›srarl›, soluklu ve sab›rl› bir çaba ancak
böyle bir sonuç yaratabilirdi. 20 y›la yay›lan
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çabam›z›n ortaya ç›kard›¤› sonuçlar bunu
asgari ölçülerde baflard›¤›m›z› ortaya
koymaktad›r. Bu düflünce sadece bize ait
de¤ildir. S›n›f hareketiyle az çok ilgilenen
her kifli ve çevrenin kolayl›kla görebildi¤i,
samimi ve yürekli olanlar›n ise art›k aç›kça
dile getirdi¤i bir somutlu¤u ifade etmektedir.

Aç›kt›r ki, s›n›f›n devrimci tarihsel rolüne
iliflkin net bir kavray›fla dayal› olan bu
çaban›n sonuçlar›n› almak y›llar› bulan bir
süreci gerektirmifltir ve art›k kendini üreten
bir noktaya ulaflm›flt›r. Dünün ve bugünün zor
koflullar›nda ve bir y›k›m döneminin ard›ndan
inata, ›srara dayal› soluklu ve sab›rl› bir çaba
olmaks›z›n bugünkü aflamaya ulaflmak hiçbir
biçimde mümkün olmazd›. Dolay›s›yla
ulaflt›¤›m›z düzeyi bir rastlant› saym›yoruz.
Bunu gelip geçici bir durum olarak da
görmüyoruz. Devrimci çizgi, devrimci örgüt
ve devrimci s›n›f bilincinin yön verdi¤i bir
temel üzerinden sa¤lanan bir ilerleme ve
geliflmedir bu.

Bugün devrimci hareketin de¤iflik
kesimlerinin dikkatlerini yeniden s›n›f
hareketine yöneltmifl bulunuyor. Bunu da
flafl›rt›c› bulmuyoruz. Bir taraftan olay ve
geliflmelerin zorlamas›, di¤er taraftan
Partimizin s›n›f çal›flmas›nda katetti¤i
mesafenin de etkisiyle dikkatler yeniden s›n›f
hareketine yönelmifl bulunuyor. Ancak bu
yönelimin devrimci bir s›n›f çizgisi
temelinden ve devrimci bir programdan
yoksun oldu¤u aç›kt›r. Dolay›s›yla, kendi
içinde anlaml› olmakla birlikte, bu çaban›n ne
ifade etti¤i ve s›n›rlar›n›n ne oldu¤u
konusunda gerçekçi olmak gerekiyor. S›n›f
çizgisine ve devrimci bir s›n›f program›na
dayanmadan bu alanda mesafe katetmek
mümkün de¤ildir. Tek bafl›na iyiniyetli bir
çabayla bu baflar›lamaz. Geçmifl ideolojik-
teorik çizgiyle devrimci bir temelde köklü bir
hesaplaflma yaflanmadan, s›n›fa yönelmenin
kendi bafl›na yaratabilece¤i hiçbir ilerletici
sonuç olmayacakt›r. Böyle bir yönelimin uzun
soluklu ve inatç› bir çaba olarak
sürdürülebilmesi de mümkün de¤ildir.

Çal›flmay› yayg›nlaflt›racak
hedefli ad›mlar!

Bir kez daha vurgulamal›y›z ki, partimiz
s›n›f çal›flmas› art›k yeni bir döneme girmifl,

çal›flma belli bafll› sanayi kentlerine yay›lm›fl,
s›n›f› örgütleme çabas›nda çok de¤iflik araç,
yol, yöntem, biçim ve zeminin bir arada
kullan›ld›¤› bir faaliyet düzeyine ulafl›lm›flt›r.
Bu düzeye ulaflmada aslolan, devrimci bir
s›n›f çizgisi temelinde s›n›f örgütlemedeki
›srarl› ve kal›c› çabalard›r.

Ancak ulafl›lan bu düzeyin yeterli
olmad›¤›n›n alt›n› da döne döne çizmeli,
bugün bulundu¤umuz alanlarla kendimizi
s›n›rlayamayaca¤›z noktas›nda aç›k olmal›y›z.
Partimizin s›n›flar mücadelesinde kendi
devrimci rolünü oynayabilmesinin yolu s›n›f
içinde maddi bir güç olmaktan geçiyor. Bu
aç›dan, bir taraftan bulundu¤umuz s›n›f
zeminlerinde derinleflme çabas›nda
yo¤unlafl›rken, di¤er taraftan çal›flman›n
yayg›nlaflt›r›lmas› yönünde daha planl› ve
hedefli ad›mlar atabilmek durumunday›z.

10. y›l s›çrama y›l› olabilmelidir!

10 y›l›n› kutlayacak olan partimiz bugün
s›n›f ve emekçi kitleleri içinde giderek daha
çok tan›r hale geliyor. Ad›, ablemi, fliarlar›,
kulland›¤› araç ve yöntemler daha bilinir
durumda. S›n›f› örgütleme çabas›ndaki her
somut ad›m ve bu temeldeki her müdahale
somut karfl›l›klar yaratt›kça, Partimiz daha da
öne ç›k›yor. Denebilir ki bugün, komünistler
d›fl›nda hiçbir güç s›n›f içinde çal›flm›yor.
Daha do¤rusu devrimci bir s›n›f çizgisinin
yön verdi¤i planl›, hedefli ve sistemli bir
faaliyet yürütülmüyor. Dönem dönem s›n›f
hareketinin öne ç›kmas›n›n kendili¤inden
yaratt›¤› yönelimler yaflansa da, bunlar bir
kal›c›l›¤› ifade etmiyor

S›n›f devrimcileri olarak, biriktirdi¤imiz
güç ve olanaklar› en iyi bir biçimde
de¤erlendirerek, ald›¤›m›z mesafeyi daha
ileriye tafl›ma do¤rultusunda daha yo¤un,
etkin ve hedefli bir çal›flma içine girebilmek
durumunday›z. Partimizin 10. y›l›n›
kutlayaca¤›m›z bu y›l› daha planl›, hedefli ve
somut kazan›mlarla bütünleflen bir y›l olarak
geride b›rakabilmeliyiz. Her türlü imkan,
araç, f›rsat ve güç bu temelde harekete
geçirilebilmelidir. 2008 y›l› Partimiz için
ideolojik kimli¤inin s›n›f kimli¤i ile daha
ilerden bütünleflti¤i bir y›l olabilmelidir. Art›k
s›n›f sadece ideolojik planda de¤il, s›n›f›,
s›n›f kimli¤i plan›nda da temsil etti¤imiz
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iddias› somut bir içerik kazanabilmelidir.
Partimiz bu alanda bir ilk temeli

yaratmay› baflarm›flt›r. Gelinen yerde
küçümsenemeyecek bir deneyim ve birikime
de sahip bulunmaktad›r. Ancak bununla
yetinemeyiz. Yaratm›fl bulundu¤umuz temeli
daha da sa¤lamlaflt›rmak, geldi¤imiz efli¤i
aflmak gibi zorlu bir görev ve sorumluluk
duruyor önümüzde. Bu ise siyasal s›n›f
çal›flmas›n›n ve örgütlenmenin sorunlar›na
daha fazla yo¤unlaflmay›, zay›fl›k alanlar›m›z›
döne döne irdelemeyi, yolumuzu kesen
zaaflara karfl› kararl› bir mücadele yürütmeyi,
vb. gerektiriyor. Rutinleflmifl bir çal›flma tarz›
bizim için en büyük tehlikedir. Yeni mevziler
yaratmaya, varolanlar› güçlendirmeye
kilitlenen etkili, yayg›n ve çok yönlü bir
siyasal s›n›f çal›flmas› ve bu çal›flmay›
yürütecek güçlerin çok yönlü e¤itimi... Dar
pratikçi bir faaliyet de¤il,  ideolojik
kavray›fl›n yön verdi¤i hedefli bir kitle
çal›flmas›... Çevremizde biriken iflçi
iliflkilerinin örgütlenmesi ve faaliyetin etkin
bir parças› haline getirilmesi... Siyasal
faaliyette al›fl›lagelen yol, yöntem ve

araçlar›n ötesine geçmeyi hedefleyen, buna
yo¤unlaflan etkin ve yarat›c› bir çaba...
Siyasal s›n›f çal›flmam›z›n deneyimlerinin
döne döne irdelenmesi, kolektife maledilmesi,
böylece yolaç›c› bir ifllevi yerine
getirebilmesi...

Hedeflerimize ulaflmam›z, daha da
say›labilecek bir dizi nokta üzerinden
alaca¤›m›z mesafeye ba¤l›d›r. Çok s›n›rl› güç
ve olanlarla geldi¤imiz düzey yeni dönemi
kazanmam›z noktas›nda önemli olmakla
birlikte, bugünün Türkiye’sinde görev ve
sorumluluklar›m›z›n a¤›rl›¤› düflünüldü¤ünde,
mevcut olan› aflmak noktas›nda daha yo¤un
bir çaba içine girmemiz, iradi müdahale
plan›nda geçmifltekini aflan bir yüklenmeyi
yaflam›m›z gerekti¤i konusunda yeterli aç›kl›¤›
tafl›mak durumunday›z. Güne yüklenip
gelece¤i kazanman›n yolu buradan geçiyor.

Bunu baflard›¤›m›zda, partimiz yeni
dönemi de kazanarak ilerleyecektir. Türkiye
topraklar›nda devrimci s›n›f çizgisinin yön
verdi¤i devrimci bir s›n›f hareketi yarat›lacak,
partimiz bunun cisimleflmifl bir ifadesi
olacakt›r.

Dava u¤runa her türlü fedakarl›¤a de¤er!
2008 1 May›s’›na iki hafta kala bölgemizde partimizin faaliyetini bafllatt›k. ‹ki haftay›

bulan yo¤un bir emek ve çabayla bölgemizde afiflleme ve yaz›lamalar yapt›k. Hemen
ard›ndan kufllama eflli¤inde bildiri da¤›tt›k. Böylece partimizin do¤ru politik çizgisini s›n›f ve
kitlelerle buluflturarak, 1 May›s’a dönük ça¤r›m›z› oldukça yayg›n bir flekilde gerçeklefltirdik.

Faaliyet s›ras›nda biraz heyecanlan›rken, daha çok mutluydum. Dava adam› olmak
konusunda net oldu¤um için, partimin faaliyetine katk› sunmak bana ayr›ca güç kat›yor. Dava
u¤runda gerekti¤inde can›m› vermeye haz›r bir devrimci olarak partimin açm›fl oldu¤u
bayra¤› bundan sonra da daha ileriye tafl›may› bir sorumluluk olarak görüyorum.

Evet, bir 1 May›s daha geride kald›. Türkiye’de ve dünyada 1 May›s kitlesel ve coflkulu
gösterilerle kutland›. ‹stanbul’daki 1 May›s’ta sermayenin kolluk güçleri panzerlerle, coplarla,
gaz bombalar›yla kudurmuflluklar›n› d›fla vurdular. Sabah›n erken saatlerinden iflçi ve
emekçilere sert, yo¤un ve aral›ks›z bir flekilde sald›rarak, kitlelerin Taksim kararl›l›¤›n›
k›rmaya çal›flt›lar. Ama kitleler militan durufllar›yla sermaye devletine gereken yan›t› verdiler.

Sendika a¤alar›n›n ikili tutumuna ve baz› reformist ak›mlar›n kaba tutars›zl›klar›na
ra¤men, say›lar› 30 bini bulan polis ordusuna karfl› sokak sokak direnilmifl, militan bir
direnifl çizgisi sergilenerek devletin zorbal›¤›na boyun e¤ilmemifltir. Devletin tüm
kudurmufllu¤una ra¤men, Taksim yolu defalarca zorlanm›flt›r. Taksim’e girilememifltir ama,
girme ›srar› gösterilerek böylece sermaye devleti karfl›s›nda önemli bir politik zafer elde
edilmifltir. 2008 1 May›s’›nda s›n›f›n irade ve kararl›l›¤› kazanm›flt›r.

fian olsun kan›yla, can›yla, eme¤iyle partiyi kuranlara!
fian olsun Türkiye Komünist ‹flçi Partisi’ne!

Esenyurt’tan partili bir iflçi
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Parti yay›nlar›n›n
incelenmesi üzerine

Partinin temel
de¤erlendirmelerinde, konferans
ve kongre belgelerinde parti
yay›nlar›n›n önem ve ifllevine
dair yal›n tan›mlamalar
yap›lm›flt›r. Bu konuda genel
çerçevede parti saflar›nda belli
bir aç›kl›¤›n oldu¤unu
söylemek mümkündür.

Devrimci siyasal çal›flman›n
temel araçlar›ndan biri olan
parti yay›nlar›, di¤er
ifllevlerinin yan› s›ra partili
kadro ve militanlar›n
e¤itiminde de önemli bir yer
tutar. Toplam yay›n faaliyeti
içinde Merkez Yay›n
Organ›’n›n bu noktada ayr› bir yerde durdu¤u
da bilinmektedir.

Partinin düflünsel alandaki üretiminin ileri
düzeyde yans›mas› olan MYO, teorik-
ideolojik, politik-örgütsel içerikli metinlere
do¤al olarak genifl yer vermektedir. Ancak
bunun yan›s›ra kadrolaflma sorunu, devrimci
örgütsel iç yaflam, s›n›f çal›flmas›n›n
deneyimleri ve sorunlar›, illegalitenin ilkesel
anlam› ve örgütsel-pratik gerekleri, legalitenin
etkin istismar›, örgütsel güvenlik, organ
iflleyifli, kolektif yaflam›n örgütlenmesi vb.
konularla ilgili metinler de MYO’nun de¤iflik
say›lar›nda yer almaktad›r.

Partililerinin yaflam ve mücadelelerini
farkl› boyutlar›yla kesen sözkonusu
metinlerin, öncelikle kadro ve militanlar›n
e¤itimini amaçlad›¤› bilinmektedir.

Sorunlar› partinin genel siyasal
gündemiyle ba¤lant›s› içinde ele al›nan bu
metinler, hem kolektif faaliyeti planlay›p
hayata geçiren parti organ ve kolektifleri
aç›s›ndan yolgösterici, hem tek tek partililerin
planl› ve örgütlü bir devrimci yaflam
kurabilmesi aç›s›ndan ayd›nlat›c› ve ufuk
aç›c› niteliktedir.

Genellikle parti
yönetiminin ya da partinin
ileri ve deneyimli kadrolar›n›n
kaleminden ç›kan bu metinler
yo¤un bir düflünsel emek
sonucunda kaleme
al›nabilmektedir. Bu yo¤un
eme¤e ra¤men bu metinlerin
öylesine bir okunup geçilmesi,
yaz›k ki az rastlanan bir
durum de¤ildir. Partili
yoldafllar›n MYO’yu belli bir
ilgiyle izledi¤i gerçe¤ini
gözard› ediyor de¤iliz elbette.
Bununla birlikte, bir metni
okuyup geçmek ile o metni
özel bir dikkatle incelemek,

üzerine enine boyuna düflünmek, daha da
ötesi, bundan günlük siyasal faaliyetin
planlanmas›, örgütsel yaflam›n düzenlenmesi,
aksayan, yetersiz kalan alanlar›n
güçlendirilmesi için yolgösterici, ufuk aç›c›
olan her fleyin süzülüp al›nmas› apayr›
fleylerdir.

Bu noktada, di¤er metinlerin yan›s›ra
MYO’da ç›kan sözkonusu metinlere hangi
gözle bakt›¤›m›z, bunlara nas›l bir misyon
yükledi¤imiz, ne tür bir dikkatle okuyup
irdeledi¤imiz, okuduklar›m›z›n devrimci
siyasal çal›flmam›za ve örgütsel yaflam›m›za
nas›l yans›d›¤› vb. sorular› karfl›m›za ç›kar.

‹stisnalar› olmakla birlikte metinler
genelde olumlanmakta, “sorunu çok iyi
ifllemifl, konuyu anlafl›l›r bir dille ifade etmifl,
ifllevsel bir yaz›” gibi de¤erlendirmeler
yap›labilmektedir. Partinin örgütlü militanlar›
sözkonusu oldu¤unda bu s›n›rlarda bir
de¤erlendirmenin hiçbir biçimde yeterli
olmayaca¤› ve pratik bir yarar sa¤lamayaca¤›
aç›kt›r. Partili devrimcinin bu noktadaki
ay›rdedici özelli¤i, bu metinleri herhangi bir
okur olarak de¤il, fakat örgütlü parti militan›
olarak ele alabilmeyi baflarabilmesidir.
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Buradan hareketle diyebiliriz ki, metinler,
gerekti¤inde birkaç kez okunup tart›fl›larak
özümseme kayg›s›yla incelenmeli, faaliyetin
planlanmas›ndan devrimci yaflam›n
örgütlenmesine kadar somut koflullarla ba¤›
içinde yarat›c› bir biçimde ele al›nmal›d›r.
Örne¤in yaz›larda ele al›nan sorunlar ›fl›¤›nda
organ çal›flmas›n›, bölge faaliyetini, günlük
yaflam› nas›l planlar›z sorusu gözden
kaç›r›lmamal›d›r. Bu özenin gösterilmedi¤i
yerde, metinlerin okunup geçilme olas›l›¤›n›n
yüksek oldu¤u unutulmamal›d›r.

Sözünü etti¤imiz metinler belli
deneyimlerden süzülebildi¤i gibi, faaliyette ya
da iç yaflamda karfl›laflt›¤›m›z sorunlar›n
irdelenmesi sonucunda da kaleme
al›nabilmektedir. Kimi zaman da farkl›
alanlardaki yetersizlik veya zorlanmalardan
hareketle ifllenen sorunlar olmaktad›r. Örne¤in
bu sorunlar bir organ çal›flmas›ndaki aksama
olabilece¤i gibi, iç iliflkileri zedeleyen, politik
düzeyi zay›flatan kiflisel sorunlar da olabilir.
Kimi zaman partinin dönemsel taktik
politikas›n›n yeterince kavranamamas›ndan
kaynaklanan daralmalar sözkonusu olurken,
baflka yerde müdahale etti¤imiz bir fabrika
deneyimi de olabilir. Ya da, olanaklar›n en
verimli flekilde de¤erlendirilmesi noktas›nda
iradi müdahaleye çubuk büken bir
de¤erlendirme de, vb... Sonuç olarak, ele
al›nan her sorun, incelenen her deneyim
partinin kolektif düflünsel birikimini
gelifltirerek, kadro ve militanlar›n bu
çerçevede e¤itimine katk› sa¤lamay›
amaçlamaktad›r.

Buradaki e¤itimin bir yönü, devrimci
siyasal faaliyetin yeterli ölçüde
kavranamayan, önemsenmeyen ya da aksayan
yönlerine dikkat çekmek, ayak ba¤›na
dönüflen bu sorun alanlar›na yüklenerek
çözüm üretmenin yol ve yöntemlerini
saptamakt›r. Di¤er yönü ise, farkl› alanlarda
yaflad›¤›m›z iç sorunlara iflaret etmek, partiye
zaman ve enerji kaybettiren, hatta kimi yerde
y›prat›c› sonuçlara yol açabilen bu sorunlar›n
tekrar tekrar yaflanmas›n›n önüne geçmek, hiç
de¤ilse asgari düzeye indirmektir.

Bundan dolay› partili kadro ve militanlar,
alanlar›ndaki faaliyeti, organ›n iflleyiflini,
kolektif çal›flmaya bireysel kat›l›mlar›n› vb.,
bu metinlerin sa¤lad›¤› aç›kl›kla gözden
geçirebilmelidirler. Ele al›nan konular, ifllenen

sorunlar organ veya kolektifin sorunlar›yla
kesifliyorsa, toplant›larda tart›fl›l›p ortak bir
bilinç aç›kl›¤› sa¤lanabilmelidir.

Ayn› yöntemi tek tek kadro ve militanlar
da uygulamal›d›r. ‹ç yaflamda karfl›laflt›¤›m›z
sorunlar›n taraf› olan bir partili, konuyu
irdeleyen bir metin okudu¤unda, kendi
sürecini mümkün oldu¤unca gerçekçi bir
bak›flla yeniden gözden geçirme
sorumlulu¤uyla hareket edebilmelidir. Kendini
aflma iddias›ndaki bir s›n›f devrimcisi bununla
yetinmeyip sorunlar›n boy vermesindeki
pay›n› saptamal›, ayn› ya da benzer
sorunlar›n tekrar yaflanmas›n› önleyecek bir
perspektifle olaylara müdahale edebilmelidir.

Yaz›k ki, sorunlar›n çözümü her zaman o
kadar kolay olmayabiliyor. Sorunlar›n ilgili
platformlarda tart›fl›lmas›, MYO’da konuya
dair metinlerin yay›nlanmas› her zaman
sorunlar›n çözümüne yetmeyebiliyor. Bu
anlafl›labilir bir durumdur. Zira genelde
sorunlar bir metin okunarak ya da bir
platformda tart›fl›larak çözülemiyor. Farkl›
aç›lardan ve kimi zaman döne döne örgüt
platformlar›nda tart›fl›lmas› gerekebiliyor.
Ama buna ra¤men benzer sorunlar yeniden
yaflanabiliyor ya da saptanan eksikliklere
çözücü müdahalelerde bulunulam›yorsa, bu
durumun ayr›ca özel bir tarzda irdelenmesi ve
baflka yol ve yöntemlerle üzerine gidilmesi
gerekir.

Sorunlar›n kayna¤›nda nesnel ve öznel
etkenlerin rolü oldu¤u gibi, çözümlerin de
hem kolektif hem bireysel boyutlar› vard›r.
Nitekim bir sorun MYO’da irdelendi¤inde,
bunun kolektif bir müdahale olarak
alg›lanmas› gerekir. Burada ele ald›¤›m›z
sorunlar sözkonusu oldu¤unda ise, bu
müdahalenin neden yap›ld›¤›n› bilince
ç›karmak, bunun gereklerine uygun bir pratik
sergilemek parti örgütlerinin yan›s›ra kadro
ve militanlar›n da sorumluluk alan›na girer.
Farkl› müdahaleler gerektiren durumlar
sözkonusu oldu¤unda ise sorun ilgili
platformlara tafl›nabilir elbette.

Hiçbir metnin sorunlar›n çözümü
noktas›nda “sihirli formül” sunmas›
beklenemez. Buna karfl›n konuya dair
sorunlar› ufuk aç›c› bir yöntemle inceleyen
her metin de ifllevseldir. Tabii ki bunun
gereklerinin muhataplar› taraf›ndan pratikte
yerine getirilmesi kofluluyla...
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Devrimciler ölmez,
devrim davas› yenilmez!


