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Yeni Bir Özel Savaı Hilesi H. FIRAT'tan 
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Eylemleri Çözüm" TDKP 
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ll çık/anan rakamların arkasında 
hızla kötüleşen dengeler olduğu 

. bir süre gözlerden kaçtı ... " 
"Şimdi gündeme yeni bir istik

rar paketi gelmiş bulunuyo�. " 
Yukarıdaki sözler burjuvazinin "saygın" 

iktisatçılarından birine, Salih Neftçi'ye ait. 
Hürriyet gazetesinin 20 Kasım '94 tarihli 
sayısında yeralıyor ve "Bir dönemin sonu (5 
Nisan Paketi II)" başlığını taşıyor. Bu maka
lede yazılanlar, bu sıra tüm burjuva ikti
satçıların ortak temaları haline gelmiş "sapta
malar"dan oluşuyor. Özeti "Bize yeni bir 
istikrar paketi lazım"dır. Bunu işçi ve emek
çilerin diline çevirirsek, kısaca, yeni bir 
saldırının gündemde olduğu anlamına geli
yor. 

Nitekim son on-onbeş günün burjuva 
gazetelerine, onların özellikle ekonoı:ni 
sayfalarına bakıldığında aslında bu yeni 
saldırının bugünden başlatılmış olduğunu 
görüyoruz. "Yeni bütçe tasarısı", "7. beşyıl
lık kalkınma plan! _ açıklandı" vb. haber 

. başlıkları altında yazılanlar, düzenin kısa ve 
orta vadeli saldırı planının kaba bir dökü
münü de yapıyot. Bu haber başlıklarının altı
na bakıldığında ücretten, işgüvencesine, 
oradan emeklilik ve kıdem tazminatı hakkı
na, oradan sendikalaşma ve grev hakkına vb. 

uzanan bir dizi alanda yeni saldırıların 
gündeme alındığı görülüyor. Kamu en;ıek
çilerinin grevli ve toplu sözleşmeli sendika 
hakkı ise tümüyle hasıraltı ediliyor. 

Emeklilik için prim ödeme gün sayısının 
uzatılması, emeklilik yaşının yükseltilmesi, 
ücretlerin aşağı çekilmesi, işçi ve emekçiler 
üzerindeki vergi yükünün artırılması, işçi ve 

emekçilere dönük sosyal harcamaların azal
tılması, kamu kurumlarındaki istihdamın 
düşürülmesi... İşte 7. beşyıllık kalkınma 
planının hedefleri bunlar. Burada sayılan 
hedeflerin tümü de işçi ve emekçiler için 
yoksulluğun, işsizliğin artması, yaşam koşul
larının iyiden iyiye kötüleşmesi anlamına 
geliyor. 

Devamı 3. Sayfada ... 

Kızıl Ba rak 

Düzenin (Ara) se, im Korkusu 

A 
ra seçimin iptal edilmesi, ardından RP, ANAP ve SHP ittifakıyla tarihinin tekrar belir
lenmesi fakat, tıkanıklığın yine de sürmesi. .. Tüm ·bu iptal tartışmalarının ister görü
nümdeki nedenlerinden, isterse arka plandaki gerçek nedenlerden bakılsın düzenin 

çürümüşlüğü ve çözümüzlüğü bir kez daha gözler önüne seriliyor. Bilindiği gibi düzen bir ara 
seçimden uzun süre kaçmış, sonunda çeşitli etmenlerin basıncıyla bir ara seçim kararı almak 
zorunaa kalmıştı. Düzeni ara seçim konusunda hayffhah bir tutuma kanalize eden .iki önemli 
etmen söz konusuydu. Bunlardan birincisi Kürt ulusal hareketine dönük hesaplardı. ikincisi ise 
işçi ve emekçilere yönelik yeni bir saldırının gündeme geleceği bir dönemde düzen, bu saldırıyı 
kolaylaştırmak için böylesi bir ara seçimi bir olanak olarak kullanmak arzusundaydı. Hükü'met 
partileri ellerindeki bütün imkanlarını seferber ederek bu seçimi küçük de olsa bir "başarı"ya çevir
meye çalışacaklardı. Erken seçim baskısının iyice arttığı bu dönemde ara seçim bu baskının 
zayıflatılmasına da hizmet edecekti. Bu koşullarda ve bu hesaplarla ara seçim kararı alındı. 

Geçtiğimiz günlerde ise Anayasa Mahkemesi, bazı burjuva muhalefet partilerinin başvurusu 
üzerine hükümetin ara seçim kararını iptal etti. Hükümetin büyük ortağı DYP ise, böyle bir iptal 
kararından son derece hoşnut bir görünüme girdi. Bunu ara seçimi tümüyle gündemden çıkarmak 

Devamı 3. Sayfada ... 
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Meğer Türkiye Sosyalistmiş!!! 
"Dünya değişmekte. Türkiye bunun gerisinde kalamaz. İşte 

bugün, bu yeni dönemin kapısını açıyoruz. Türkiye coğrafi 
bölgesindeki son sosyalist devlet olmuştu. Biz onu yıktık." 

Bu sözler ABD vatandaşı, T.C başbakanı Çiller'e ait. 
Basına verdiği ilginç demeçlerle ün yapan Çiller bu 
açıklamayı, özelleştirme yasası meclisten dördüncü kez 
geçtikten sonra yaptı. 

"Engin" ekonomi ve politika bilgisini hayretle izlediğimiz 
Çiller, bu açıklama ile sınırlarını bir kez daha zorladı. 
Enflasyonun üç haneli rakamlarla ttade edildiği, işsizliğin ve 
açlığın insanları kasıp kavurduğu, devrimcilerin ve 
yurtseverlerin katledildiği, sermayenin koşulsuz diktası 
altında işçi ve emekçilerın sınırsızca sömürüldüğü bir ülke 
soyalist olabiliyor ve bu ülkede sosyalizm KİTierin 
özelleştirilmesiyle yıkılıyor. Herhalde Türkiye'yi sosyalist 
yapan ABD emperyalizminin keskin "orak"ı ve Çekiç Gücün 

"çekiç"i de değil. 
Kargaların bile güleceği bu varsayım, T.C'nin 

"sayın" başbakanı tarafından önemli bir buluşmuş 
gibi gazetecilere ilan ediliyor. İşçi sınıfına 
karşı yürütülen yoğun saldırı kampanyasını 
bu tür saçmalıklarla güçlendirmeye çalışan 
Çiller, aklınca, kapitalizmin kendine özgü 
pisliklerini bu şekilde temizleyebileceğini 
düşünüyor. 

Yeltsin'in Rusya'daki ·sosyalizm"i yıktıktan 
sonra uyguladığı politikaları düşününce 
şimdi Çiller'in yapacaklarını pek 
merak etmiyoruz. Anlaşılan yıllardır 
küçük Amerika olmayı başaramadık 
ama şimdi küçük Rusya oluyoruz. 
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Yakın dönemde. mehmetçik basın tara- de gücü. Kıbrıs konusunda dili yandı
tından şişirilen, şişirildikçe co.şulan bir ğından 12 mili üfleyerek içmekteydi. Her 
savaş rüzgarı estirildi. Kraldan çok kralcı konuda olduğu gibi Yunanistan'la savaş 
tutumuyla, ortada fal yok yumurta yokken konusunda da son kararı ABD, Avrupa ve 
bir anda ortalık savaş çığlıklarına boğuldu. bilimum emperyalist odaklar alacaktı. 
•sarbaros'un torunları" yine denizleri fethe- Ama yine de, hazır iarihsel ve evrensel 
decek, "kahpe Yunan"ı diz� getirip Egtr düşman" "Yunan gavuru" ile sürtüşmeler 
Denizi'ni bir "Türk deryası" yapacaktı. çıkmışken "Vira bismillah" haykırışları ve 
Medyanın yarattığı toz duman arasında "milli beraberlik ve bütünlük" söylevleri 
devlet "büyüklerimiz"!n attığı hamasi nutuk- etrafı kaplamalıydı. Zaten "Sınıfsız ve 
lar da bu havayı tamamlıyordu. sömürüsüz bir ulu� olan Türkler, ezelden 

içten yıkıcı faaliyetleri yüzünden bölünmüş 
ve köle edilmişlerdir. Türk halkı bu oyuna 
bir daha gelmemelidir." 

il 
1 Oysa T.C'nin savaşa ne niyeti vardı ne beri hain ve düzen bozucu 'küffarların' 

Evet, işçi ve emekçiler "bu oyuna" 
gelmemelidir. Bu oyun milli birlik ve bütün
lük maskesi altında yürütülen daha çok 
talan, daha çok sömürü oyunudur. Yüzyıl
lardır (yalnızca Türkler değil) işçi ve emek
çiler kendi asalakları tarafından sömü
rülmüş, ürettiği değerlere el koyan bu 
asalakların it dalaşlarında kurban edilmiş 
ve hep kaybetmişlerdir. 

Buriuva Medyada 
"Hür" ve "güvenilir" mehmetçik sermaye devletinin katil sürüleriyle 

basınımız PKK'ye karşı savaşında savaşan ve başarılar kazanan PKK, 
yeni yöntemler ve "dahiyane" on tane erkek balerin karşısında 

çözümler bulmaya devam ediyor. paniQe kapılıyor. PaniQin gerekçesi 
16 Kasım tarihli Bugün de oldukça ilginç: "Baletler çok 

gazetesindeki "PKK'da balerih çeviktir ve keklik gibi sekerler." 
paniQi" başlıklı haber de bunun son Fakat mehmetçik basın merak 

örneklerinden. etmesin. PKK, o meşhur 
Bu habere göre; yıllardır sömürgeci "helikopterleriyle", "keklik gibi seken" 

"çok çevik" asker 
müsvettelerinide avlamasını 

bilecektir. Kürt halkının 
özgürlük mücadelesi ve bu 

mücadelenin öncüsü PKK'ye 

PKK Paniği 
karşı savunabileceQi hiçbir şeyi 

olmayan burjuva medya artık ilkokul 
çocuklarının bile gülece�i türden 

yalanlarla durumu kurtarmaya 
çalışıyor. Asparagas haber yaparak 

sermayeye yaranmaya çalışan 
medyanın bu durumu bile 
sermayenin kirli savaştaki 

çözümsüzlüQünü gözler önüne 
seriyor. Görünen o ki; bu 

çözümsüzlük, yakında sermayenin 
"cesur" basın mensuplarını da keklik 

gibi sekip tavşan gibi 
kaçmaya zorlayacak. 

Çiller'in "doğru" işareti 

SEÇiM AFiŞi VAPTIRDI Clller. Cezay,r"deki aşın dıncı FIS orgutunden 
mec:zuo Hasan Kaçafa kadar ıtı kesımırı kul1andıgı bu ışanı� booims&yerek. 
la.k çeıırelerde okJstiri konuşu oldu. Ara secim !Qin bastırdıoı afışlefde de aynı işa 
roti kullarıruı Çüıer. dun grupta da ısaıeı parmaQoıı kaldıraral<. "Hedef 2001 dedi 

Seçimler gündeme geldiğinde düzen 
partileri herzaman olduğu gibi yine seçim 
kampanyaları başlattılar. Halkın işsizlik ve 
yokluktan kırıldığı bir dönemde naylon 
poşetlere, abuk sabuk bayraklara ve 
"Fransız" reklamcılara milyarlar ödeniyor. 
iyice teşhir olmuş politikacıların kendilerini 
pazarlayabilmek için çırpınmalarına su gibi 
para akıyor. 

anlamına gelen ve aşırı dinci grupların 
kullandığı bir işaretmiş. Bizce Hürriyet bu 
konuda oldukça haklı. Çiller işaret seçerken 
daha dikkatli olmalıydı. Yıllardır ortaklık 
yürüttükleri MHP'nin bozkurt işareti dururken 
başka işarete ne gerek vardı? 

Çiller vanııs 
i a et seçti 

• ANAP'ın ik• 'elin bas ıısıu 
tınlmesı. Rıılah'ın baş 
sımg erınden sonra ış 
na uyan B.ışbakarı C 
cok şerıa•ç ıar n kufi 
paımagını havaya 
nı kur.anması eleş n 

•cezaylr"deki kokte 
mensuplarının "şefia 
da kullandıı')ı bu 1� 
sım'da Ataıurk"e ha 

ABD vatandaşı "başbayan" Tansu Çiller'in 
partisi DYP'de bu tür bir kampanya başlattı. 
Kampanyanın ana fikri Tansu Çiller'i yeniden 
boyayıp satmak. Bu amaçla Çiller'e yeni bir 
imaj yaratmaya çalışan reklamcılar, Çiller 
için yeni bir işaret arayışına girdiler. 

23 Kasım tarihli Hürriyet gazetesinde bu 
arayışın nasıl sona erdığini gördük. Hürriyet 
attığı manşette Çiller'in yanlış işaret seçtiğinı 
söylüyor. Çünkü Çiller'in yaptığı işaret şeriat 

Elikanlı faşist sürülerinin işareti olan bu 
işaret, işçi sınıfının ve Kürt halkının azılı 
düşmanı olan Çiller için de en uygunudur. 

Çiller'in işareti ne olursa olsun, ne işçi ve 
emekçilere ne de . 
Kürt halkına yararı 
dokunur. Ve hiçbir 
işaret Çiller'i şirin 
göstermeye yetmez 
ve yetmeyecektir. 

_____ .,,._, ___ 
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Bas Sayfadan Devam Saldırıya Karşı Saldırı 
Burjuva hükümetin "bütçe tasarısı" adı altın

da açıkladığı saldırı paketi de tüm bu unsurları 
içeriyor. Ve bu saldırıyı özellikle de vergiler 
alanında daha somut hale getiriyor. Bütçe ile 
doğrudan vergilerin dolaylı vergilere, gelir 
vergisinin ise kurumlar vergisine göre büyük 
oranlarda artırılması gündeme getiriliyor. Bu 
ifade edilenler, işçi ve emekçilerden daha çok 
vergi alınması, sermayeden alınan vergilerin ise 
daha da düşürülmesi anlamına geliyor. Bütçe 
tasarısı adı verilen, bu soygun tasarısı, personel 
taşıma servisinden, ilaç katılma parasına kadar 
en özgün alanlarda bile işçi ve emekçilere 
dönük harcamaların kısılması hedefini ortaya 
koyuyor vb. Tabi ki tüm bu saldırıların merke
zinde ise yine o ünlü özelleştirme var! 

sinyaller bunlar. Özellikle PTT çalışanlarının Dipten gelen dalganın bir diğer belirtisi de, 
yer yer işgal eylemi gerçekleştirmeleri, düzenin şubeler platformunun yeniden. toplanma ihti
kolluk kuvvetlerinin sindirme amaçlı baskı- yacı duyması ve çeşitli işçi kurultayı giri
larına olumlu bir kitlesel yanıtla karşılık verme- şimlerinin uç vermeye başlamasıdır. 
teri vb., tüm bunlar dipten dibe mayalanan Bu tür platformlar sendika bürokrasisinin 
eylemlilik dalgasının taşıdığı ileri potan- inisiyatifi boşa çıkarılabildiği oranda ve bu 
siyellerin göstergesi... sınırlar içerisinde işçi ve emekçi hareketine 

Gözler burjuva gazetelerin ücra köşelerine, 
devrimci basının ise temel başlıklarına çevril
diğinde bu kez bir başka gerçeklik göze çarpı
yor. Öğretim görevlilerinin ve öğrencilerin 
eylemi, Karabük mıtıngi, Belediyelerdeki 
eylemler, PTT, Demiryolları ve elektirik işlet-

Ne var ki tetnel açmazlar hala aşılabilmiş ... müdahale etmek, ona önderlik edebilmek 
değil. Başta Zonguldak ve Karabük olmak açısından önem taşımaktadırlar. komünistler bu 
üzere işçi eylemleri hala sendika bürokrasisinin perspektifle bu platformlara müdahaleyi de 
gölgesi altında gelişiyor. Sendika bürokrasisine gündemlerine almalı; buraları sendika bürok
rağmen alternatif bir eylem ve örgütlenme hattı rasisinin denetiminin parçalanması, sendika 
henüz oluşturulabilmiş değil. Tüm bunlar ise bürokrasisine rağmen bir eylem ve örgütlenme 
bir kez daha devrimci politik müdahalenin taşı- hattının oluşturulabilmesi açısından gerçek 
dığı aciliyete işaret ediyor. Komünistlere ve eylem platformları haline getirmeyi amaç
devrimcilere yönelik bir sorumluluk çağrısı lamalıdırlar. Bu platformlar ne denli işçi taba
oluyor. Bütün bu gelişmeler kitlesel, militan ve nına, fabrika tabanına yaslanabilirse, tabanın 
genel bir direniş koşullarını oluşturacak, onu temsilcilerinden oluşabilir ve onun eylem iste
kolaylaştırıp motive edecek stratejik alan ve ğinin dolaysız yansısı olabilirlerse, işçi hare
fabrikalar üzerinde müdahaleyi yoğun- ketinin sendika bürokrasisinin sınırlayıcı sulta
laştırmanın bugünkü en temel görev olduğu sından kurtulabilmesi doğrultusunda o denli 
gerçeğini bir kez daha tanıtlıyor. işlevsel olabilirler. "Saldırıya karşı saldırı" ve 

melerinde çalışanların 
. eylemleri, Zonguldak 

mitingi vb ... 
Düzenin tüm bu saldı

rılarına karşı, emek cephe
sinde de bir karşı direniş, 
bir karşı saldırı odağı 
şekillenmekte ... Belirli bir 
süreden beri yaşanan 
durgunluğun parça-
lanabileceğine, yeni bir 
eylemlilik dalgasının 
yükselebileceğine dair 
peşisıra gelen önemli 

örgütlemek için stratejik 
alanlarda . yoğunlaşmak, 

İ sendika bürokrasisinin 
1 sultasını parça-

layabilecek bir pers-
pektifle sürece müdahale 
etmek ... 

Yeni yükselişi karşı
layabilmenin ve ona 
önderlik edebilmenin 
yolu, buradan, burada 
gösterilecek müdahale 
gücünden geçiyor ... 

Bas Sayfadan Devam 
Düzenin (Ara) se,im Kor_kusu 

için bir fırsata dönüştürmeye çalıştı. Meclis'in ara seçim için 24 Aralık tarihini onay
lamasının ardından ise bu kararın işlemesinin önünü tıkayarak baharda erken 
seçim önerisini gündeme getirdi ve var olan kaos ortamını derinleştirdi. 

Bu olayların gösterdiklerini kısaca şöyle özetlemek mümkün. 
Düzen partilerinin tümü bir ara seçimden bile korkar duruma gelmişlerdir. Hiç 

biri bir önceki seçime göre daha başarılı olacağı inancında değildir. Oy taban
larının sürekli eridiğinin farkındadırlar. Bu nedenle bazı muhalefet partileri daha 
başından çeşitli demagojik gerekçelerle, ya da zımni ittifaklarla güçsüzlüğünü telafi 
etmek amacıyla seçime katılmama kararı almışlardır. Bunlar arasında RP ve 
ANAP gibi sözümona en iddialı olanlar ise başlangıçta gayretlerini ara seçimi iptal 
ettirmek sorunu üzerinde topladılar. Bu iptal çabasının ne demokratik kaygılarla ne 
de göçe zorlanan Kürt emekçilerinin "kendi oy tabanları" olması demagojisi ile bir 
ilgisi olmadığı açıktır. Korku, başarısızlık ve "imaj kaybı" korkusudur. Tüm dema
gojilerinin ardından koşullarda hiçbir değişiklik olmadığı halde ara seçimin 24 
Aralık'ta yapılması konusunda yaptıkları ittifak da bunu yeterince kanıtlamaktadır. 

Hükümet partileri (özellikle DYP) kendi lehlerine olacağını düşündükleri bazı 
düzenlemelerle (seçim hileleri de denilebilir) bu seçimden küçük de olsa bir başarı 
ile çıkabileceklerini hesaplamaktaydılar. Ama seçim çalışmalarının başladığı 
günden bugüne gelen süreç bu hesabın pek de gerçekçi olmadığını ortaya koydu. 
Seçim tahminleri için yaptırılan tüm_ anketler hükümet partilerinin bu seçimden 
zararlı çıkacağını göstermektedir. Dolayısıyla seçim, hükümetin meşruluk krizini 
hafifletmeyecek tersine muhtemelen daha da artıracaktı. Yeni saldırı paketinin 
gündemde olduğu bir dönemde bunun anlamı ise hükümetin tümüyle ikti
darsızlaşması olacaktı. 

Düzenin ara seçim hesaplarından en önemlisi ise, başta da belirttiğimiz gibi 
Kürt ulusal hareketine yöneliktir. Düzen bariz bir kirli savaş oyunu haline getirilmiş 
olan bir ara seçim vasıtasıyla Kürt ulusal hareketini olduğundan güçsüz göstermek 
istiyordu. Böylece bir kez daha "PKK'yi ezdik" demagojisi yükseltilebilecek, bu 
yolla Kürt emekçi halkı demoralize edilmeye, Türk kökenli işçi ve emekçiler ise 
şovenizmle sersemletilmeye çalışılacaktı. Düzen partilerinin kendi varlıklarını 
tartışmalı hale getirecek bir ara seçimin bu amaca ulaşmakta pek etkili olabi
!eceğini söylemek mümkün değildir. Dahası, Hürriyet'in MiT kadrolu yazarlarından 
ismet Solak, ara seçimin iptalinde olağan üstü hal valiliğinin raporlarının da etkili 
olduğunu yazmaktadır. Bu raporlarda ise "Aralık'ta sandıkların güvenliğini sağla
mak oldukça zor" denilmektedir. 

Düzenin ara seçim aracılığıyla Kürt ulusal hareketine dönük manevralarından 

bir diğeri de eski DEP'lileri ve bugünkü HADEP'i seçime katılmaya teşvik etmek. 
Böylece dünya kamuoyu nezdinde tepki toplayan DEP'lilerin düşürülmesi ve tutuk
lanmaları olayının olumsuz etkilerini bertaraf etmeye çalışmaktı. Ne var ki 
HADEP'in seçimi boykot etmesi, belirli yalpalamalardan sonra tutuklu eski DEP 
milletvekillerinin de boykot kararına katılması, düzenin seçime ilişkin bu hesap
larını da önemli ölçüde boşa çıkarmış oldu. 

Sonuçta ara seçim iptali için Anayasa Mahkemesine yapılan başvuru ve bu 
başvuru üzerine seçimlerin iptali, ara seçimden döngeri etmek için bulunmaz bir 
ger�kçe ve fırsat oldu. Bundan ödtesi tümüyle bir iki yüzlülük ve demagojidir. 

iptal kararının ardından, başta burju1La basın olmak üzere aşağı yukarı tüm 
düzen cephesi büyük bir ikiyüzlülük örneği göstererek seçimlerin "anti
demokratik"liğinden dem vurmaya başladılar. Daha düne kadar ara seçimin düzen 
hukuku açısından dahi meşru olmadığını söyleyerek seçimleri boykot edenleri 
karalayan, bunun için seçimlerin ne denli meşru olduğunu kanıtlamaya çalışan 
burjuva basın, iptalin ardından birden tümüyle tersi sözler sarf etmeye başladı. Bu 
ikiyüzlülüğün tek bir anlamı vardır. Ara seçimin yapılmamasını meşrulaştırmak ... 
Ara seçimin "anti-demokratikliği" yalnızca seç_men kütüklerinin yenilenmesi soru
nundaki çifte standarttan mı kaynaklanıyor? Oyle olmamış olsaydı bile ara seçim 
fiilen yine "gizli oy açık sayım" yöntemiyle gerçekleşmeyecek miydi? 21 Mart'taki 
benzer koşullarda gerçekleşen yerel seçimlere güle oynaya katılan bu aynı burju
va f!1Uhalefet partileri değil miydi? vb. vb. 

iptal kararının ve özellikle de Meclis'in yeni tarih belirlemesinin ardından 
gündeme getirilen erken seçim tartışmaları ise bir başka ikiyüzlülük örneğidir. Bir 
ara seçime bile cesaret edemeyen düzenin bir erken seçim yükü altına girmesi hiç 
mümkün değildir. Ara seçimin gündeme geliş nedenlerinden biri zaten bir erken 
seçim olasılığını bertaraf etmektir. Zaten bu demagojiyi başlatanlar bile bunu 
"özelleştirmeyi gerçekleştirelim, gümrük birliği sorununu çözelim, acil iktisadi 
tedbirleri alalım ve erken seçime gidelim" şeklinde formüle etmektedirler ki, kendi 
başına bu formülasyon bile bir erken seçimin gündemde olmadığının göster
gesidir. 

Kısaca bu ara seçimin iptali göstermiştir ki, düzen artık kolay kolay bir seçime 
bile cesaret edemeyecek denli çözümsüz ve çürümüştür. Seçim silahı da artık 
paslanmış ve etkisizleşmiştir. Burjuvazinin bu ince yönetme sanatının da bu denli 
yıpranmış olması, onun elinde yönetmek için yalnızca şovenizm ve zor silahının 
kalmakta olduğuna işaret etmektedir. Görev şovenizm silahını etkisizleştirmek ve 
zor silahına da hazırlık yapmak, kitle eylemliliğini bu yönde de hazırlamaktır 
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S I N I F H A R E K E T i N i N  A C i L I H T İ Y A C I 

Birlesik Mücadele .. 
Sermaye ceph!i. PTT 

. M·ı ı·ııan Onderı·ık grevinin tutuşturduğu sınıf 
mücadelesinin alevlerini 
kontrol altına alabi lmek 

acısından Ankara 
yürüyüşüne özel bir önem 

vermiş. binbir dalavere 
cevirererek isçileri. 

el lerinde bayraklarla 
Anıtkabir'e yürütebilmiştir. 

Bu berbat �örüntünün 
altında yatan gerçekse. 

aktıkça kabaran bir öfke 
sel idir. Ve bu sel. önünü 

kesme cüreti gösteren 
sendika bürokratizminin 
basında patlar. Yı l lardır 

bürokratik ihanetini 
yuhalamakla yetinen isçi 

hareketi. nihayet onu 
parçalamaya doğru i lk  

adımı atmıştır. 
Hain Meral ' in. bu sel in 

gazabından. pol is tarafından 
kurtarı lması ise sınıfa. 

ihanetin boyutlarını 
gösteren. en çarpıcı 

gel işmedir. 
• 1 şçi sınıfı, yerel ve dar eylemlerle linen noktada da, sermaye devletinin 

soluklandığı bir durgunluk dö- hesap bile edemeyeceği düzeyde 
neminin ardından, yeniden ve yaygınlaştı ve nihayet PTT greviyle 
daha kapsamlı bir hareketlilik doruğa ulaştı. Başından bu yana, "iş

sürecine girmiş bulunuyor. . çi-memur elele" sloganıyla yürüyen 
işçisiyle memuruyla, tüm bir üc- kamu çalışanları, bu grevle nihayet 

retli-emekçiler sınıfına yayılan bu- bu dileklerine de belirli oranlarda ka
günkü hareketin kapsamı bizzat bur- vuşmuş oldular. Slogan zaten belirli 
juvazi tarafından genişletildi. · süreçten itibaren işçi saflarında da 
Burjuvazinin, krizin batağından üc- tutunmuş, sınıfın birlik ihtiyaç ve is
retli-emeğin başına basarak çıkmaya teğine tercüman olmuş ama yerel ve 
çalışması, sınıf içinde kendi eliyle tekil direnişler sürecinde yaşam alanı 
yarattığı sahte ayrımlan hızla si- bulamamıştı. Bu olanağın bu gün ve 
likleştirdi, sınıf bilincini bugüne dek bir bakıma kendiliğinden ortaya çık
görülmemiş biçimde yaygınlaştırdı. ması gelişen hareketin merkezi ön-

Düne kadar "devlet memuru" dedikten, demek oluyor ki, bü-
adıyla çalıştırılan ve ideolojik olarak rokratik denetimden "yoksun"-
kendini burjuva devletten pek de ayn luğuyla da yakından ilgilidir. 
tutmayan bir kısım ücretli emekçi, ' 80 l lk tepkilerin, özelleştirme sal
darbesiyle gelen iktisadi-siyasi baskı dınsında topun ağzındaki iş
ve terör döneminin ardından, yüzünü, !etmelerde patlak vermesi, hem ha
işçi sınıfına çevirmiş ve memurluğu, reketin bu işletmelerin işçi-memur 
kendi deyimleriyle "ücretli köleliği" tüm çalışanlarını kapsamasını, hem 

de sendikal bürokratizmin denetimi 
dışında gelişmesini sağlamakta. De
netim dışılık nispeten, bu alanlardaki 
istihdamın ağırlığını "memur"ların 
oluşturmasından kaynaklanıyor. Bi
lindiği gibi ilk eylem kararları Tüm 
Haber-Sen, Ener-Sen gibi "memur" 
sendikalarından çıkmıştır. Bu
sendikalarsa henüz kitlelerin mü
cadele araçları olmaktan çıkmamış, 
bürokratik yozlaşma ve çürümeye 
uğramamışlardır. Bir başka önemli 
nokta da; bir dönem KÇSP olu
şumuyla merkezileşen ve kararlan bu 
merkezden beklediği oranda tıkanan 
"memur" hareketinin bugün, kendi 
başlarının çaresine b;ıkma anlayışıyla 
hareket etmeleridir. Bu, hareketin 
memur cephesindeki özgün du
rumudur. 

işçi cephesinde ise tamamen farklı 
gelişmeler sözkonusu. Sendikal bü
rokratizmin kıskacında uzun zaman 
dizginlenen, yozlaştırılan ve kı
sırlaştırılan işçi hareketi, en sonunda 
bu ihanet zincirini parçalamaya baş
ladı. Bunun bir görüntüsü, kimi za
man merkezi denetimin tamamen dı
şında ve işçi-memur hareketi tarzında 
gelişen olaylardır. Kimi zaman da, 26 
Kasım'da olduğu gibi, merkezi ka
rarla başlayan bir hareketin bizzat 
içinde patlak veren olaylar. Özellikle 
ikincisi, sınıf hareketinin di
namiklerini göstermesi açısından 
önemli dersler içerir. Sermaye cep
hesi, PTT grevinin tutuşturduğu sınıf 
mücadelesinin alevlerini kontrol al
tına alabilmek açısından Ankara yü
rüyüşüne özel bir önem vermiştir. 
Sermaye devletini karşısında gös
terip, Meral haininin şahsında bü
rokratlara "kahraman" görüntüsü ve
rerek hareketi bunların peşine 
takmaya; Demokrasi Platformu, Türk 
bayrağı, Anıtkabir türünden, sınıfın 
bilincinde henüz tam yerine otur-

mamış kurum ve imajlarla ha
reketi bozup, yozlaştırmaya; ey
lemin hemen öncesinde hü
kümetin taviz verdiği görüntüsü 
yaratmaya çalışmak vb. gi
rişimler hep bunun içindir. Yü
rüyüş başladığında kitlenin tüm 
bunları yuttuğu görüntüsü vardır. 
Ama çok geçmeden gelişen 
olaylar, görüntünün hiç de ger
çeği yansıtmadığını ortaya çı
karır. Görüntüye aldanarak ra
hatlayan Meral haininin, kitleyi, 
yürüyüş hedefine ulaşmadan da
ğıtmaya çalışması bardağı ta
şıran son damla olur. Ser
mayenin yönetim merkezine 

doğru akmaya çalışan öfke seli, önü
nü kesme cüreti gösteren sendika bü
rokratizminin başında patlar. Sendika 
bürokratizmini yıllardır "yuha"layan 
işçi hareketi, nihayet onu par
çalamaya doğru ilk adımı atmıştır. 
Hain Meral'in, bu öfke selinden, polis 
aracıyla kaçırılması ise, işçi sınıfına, 
ihanetin boyutlarını göstermek açı
sından en çarpıcı gelişmedir. 

Bütün bu olgular, bir y�ndan, bu
günkü hareketin, büyük ölçüde, hem 
Türk-iş hem de KÇSP denetimi dı
şında gelişmesini, böylece eh
lileştirilme tehlikelerinden uzak ol
masını anlatır. Diğer yandan, i lk 
çıkışlar özelleştirme saldırısının ilk 
hedeflerinden gelse de; sermayenin 
saldırılan özelleştirmeyle sınırlı ol
madığı, giderek şiddetlenip yay
gınlaştığı oranda hareketin de yayılma 
potansiyeli taşıdığını işaret eder. 

Bu ise önderlik görevini bugün 
daha acil daha yakıcı hale ge
tirmektedir. Yukarıda, merkezi de
netimden yoksunluğun "olumlu" bir 
durum olarak tespit edilmesi, söz ko
nusu "merkez"lerin gerici sendikal 
bürokrasinin elinde olmasıyla il
gilidir. Yoksa hareket, mutlaka bir
leşik, merkezi ve militan bir önderliğe 
kavuşturulmalıdır. Hem ken
diliğinden hareketin politik bir sınıf 
hareketine yükeltilmesi, hem de ka
zanımlarla ilerlemesi buna bağlıdır. 

Sermayedarlar örgütlü bir sınıf 
olarak ve politik bir tavırla, tüm dün
yada ücretli-emeğe karşı yoğun, kap
samlı ve planlı bir saldırıya gi
rişmişlerdir. O derece ki; planlar 
emperyalist merkezlerde yapılıp tüm 
dünyada uygulamaya geçirilmektedir. 
Sadece özelleştirme saldırısı bile, uy
gulandığı ülkelerin tümünde işçi sı
nıfına büyük kayıplar verdirmiştir, 
verdirmeye devam etmektedir. Aynı 
şekilde, çeşitli sosyal hakların gaspı, 

reddedip, "grevli toplu 
sözleşmeli sendikal hak" 
talebiyle örgütlenerek 
mücadeleye atılmışlardı. 
Başlangıçta oldukça dar 
bir kesimde yürüyen mü
cadele, sermaye sınıfının 
artan saldırılarıyla bes
lenerek kısa zamanda ya
yıldı, genişledi ve daha 
büyük kitleleri ku
caklayarak ilerledi. Ge-

Sınıf hareketinin girdi�i bu yüksel iş dönemi, önderi ik için kolaylıklar kadar 
zorluklar da taşımaktadır. En büyük zorluksa. pol itik bir öncüden 

sıfır sözleşme, sen
dikasızlaştırma vb. Hepsi 
bu merkezi plana dahildir. 

Böylesine örgütlü, 
(sınıf partisinden) yoksunluktur. Bu. öncü işçilerde. öneml i  düzeyde 

kendine güven sorunu yaratsa da. komünistlerin örgütlü müdahaleleriyle 
i lerlemek ve zaafları aşmak mümkündür. 

Koşul lar sınıf bil incinin gel işmesi, yaygınlaşması ve pol itikleşmesi için 
giderek daha elverişl i hale gelmektedir. 

kapsamlı ve yoğun bir 
saldırıyla karşı karşıya 
bulunan işçi sınıfı, ser
maye sınıfının saldırılarını 
bütün boyutlarıyla bilince 
çıkarmak ve sermaye dev
leti nereden saldırıyorsa 
orada bir set oluşturmak 
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zorundadır. Bugünden dikkate alın
ması ve hazırlanılması gereken bir 
başk

f
a ko

k
nu, ser_m

d
aye

k
devle

l
tinin işçi Madenci Hareketleniyor , ' 1 sını ına arşı gı ere sert eşen, yer • 1 yer si lahlı saldı

ı
rılara dönüşen tu- TEHD1·1LER so· KMEDı·, ı, tumudur. Türk- ş'e, hareketi de- � netleme görevini kendi elleriyle ve- •• 

( 1.1 ; 
�:��:rı::!r�:;:!·t;S",��.���t';;;� 22 Kası�g��·guldak�a!E ,!dürü:ü İşten 1 etmeyi de elden bırakmıyor. Ankara til valisi, işçileri Anıtkabir ziyaretine madenciler ve halk sokaklardaydı .  at ı lanlara yeni iş =·ın 
götüren Meral 'e; "Kolordu getirir Yeraltı ve yerüstü işçileri, esnaf, bulunacağı ya da 

:

I
} gene yürütmem" diyor. Ankara em- ·· - · ı ·ı ı d ı ı t · t '� 

niyeti iki gün önceden uyarıyor; ogrencı er, çevre ı çe er en ge en er. . .  azmına i� 
"Denetimde tutabilecekseniz yü- Miting süresince Zonguldak verileceği gibi ti 
rütün, yoksa karışmam ." diyor. Sınıf havzas ın ın kalbi m iting alanında att ı .  vaatlerle göz ��;;:i�ıı-:.ıııM�� 11 
hareketinin "ray"dan çıkmaya yüz Madenciler ve Zonguldak halkı boyamaya __ _._ __ _. ili tuttuğu anda, düğmesine basılan bir işletmelerin kapat ı lmasına ya da çalışı ld ı .  Sald ır ı kapsam ına ilk hedef gel iştiğ inde sözlü olarak en keskin ı:I robot gibi çal ışmaya ve "eylem, ey- özelleştiri lmesine kolay kolay izin olarak direnişle karş ı laşma olası l ığ ı eylemci kesildiler. Eylem günü ;! lem" diye ötmeye başlayan Türk-İş, vermeyeceklerini bir kez daha zayıf işletmeler a l ındı .  geldiğinde ise eylemleri ya i leri bir ;;,_rn_@,:: nihayet işçi kitleler üzerindeki de- -� 
netimini yitirmeye başlamış gö- gösterdiler. Sermayenin sald ırı ların ı Zonguldak havzasına yönelik en tarihe att ı lar ya da pasifleştirmek için ; 
rünüyor. yoğunlaşt ırma planları içinde olduğu önemli oyunlardan biri de özelleştirme ellerinden geleni yapt ı lar. Öz Çelik-İş 1 

Özetle; tıpkı sermayenin soygun önümüzdeki dönemde, Zonguldak ya da kapatmanın d ışında seçenek Sendikası Genel Başkanı Metin :!� 
düzenini ayakta tutan devlet aygıtı havzasındaki işçi ve emekçiler, açık olmad ığ ına inand ırmak demek olan Türker de bu hainler arasındayd ı .  Bir 1 
gibi, uşakları da büyük bir çürüme, bir yükseliş eği l imi yaşayan toplumsal "Özelleştiri lmesin de kapatı ls ın mı?" taraftan "Kapatmaya izin 

:,,,™=, __ -_:=�ııı yozlaşma ve çöküş sürecine girmiş ·i 
bulunuyor. Bu durum, sınıf hareketi muhalefet içinde öneml i bir yer tartışmaların ı n  yoğunlaştı rı lması oldu . vermeyeceğiz" derken, diğer taraftan ij 
sendikal bürokratizmi de parçalayıp tutacakların ı  ve sermayenin iyice Karabük'teki eylemin hemen ardından sendikaya sat ı l ı rsa özelleştirmeye 1ılij 
bir politizasyona ulaşıncaya dek, baş ın ı  ağrıtacakların ı  ortaya koydular. bir iki hükümet sözcüsü KARDEMİR'in razı olacakların ı  söyleyerek ' 
bürokratizmin tüm etkilerine karşı '90 Ankara yürüyüşünden bu yana kapatı lmayacağı "sürpriz" özelleştirmeyi meşrulaştırmaya _, sürekli  ve sistemli bir mücadele ver- üstlerinde örtülü bulunan ölü toprağ ın ı  açıklaması n ı  yapt ı .  Saldı r ın ın çal ışt ı .  Öyle ya, işveren sendika f meyi zorunlu kılmaktadır. Ankara'da silkelemeye durdular. durdurulduğu görüntüsü yaratı lmaya olunca bu hain bürokratlar daha da kar altında yürüyen işçiler "Buzu � 
kırmış, yolu açmışlardır". Sıra aynı Sald ı rı lar ın ı gerçekleştirmek için işçi çal ış ı ld ı .  Yalancı l ıkta ustalaşmış palazlanacaklard ı . 
yoldan tüm sınıfın geçmesine gel- ve emekçilerden gelen tepkileri burjuva politikacı ların ın bu Özelleştirme, sermayenin kendi 
miştir. İşçi sınıfı hareketi, . 1 5- 1 6  yatıştırmak, boğmak, bastırmak gibi yalanların ı n  altı ndaki bakla ise çok krizini hafifletebi lmek için yürüttüğü )-
Haziran dışında belki hiç bir zaman konularda oldukça deneyim sahibi gecikmeden ortaya çıkt ı .  temel b i r  sald ı rıd ır. K ısa vadede işçi l· 
bu denli "özgür"leşmemiştir. İş- olan burjuvazi bu güne kadar, "Kapat ı lmayacak" sözlerinin üstünden sınıfı açısından sonuçları işten ;" çilerin öfkesinden polise sığınan i 

Meral haini daha bir zaman sınıfın Zonguldak havzasında bulunan bir hafta bile geçmeden aralarında at ı lma ve sendikas ızlaşma olan bu ı: 
karşısına çıkmaya cesaret edemez. maden ve demir-çelik işletmeleri KARDEMİR'inde olduğu bir çok sald ır ı tüm burjuva partilerin j; 
ihaneti tescil l i  hiç bir bürokrat da. üzerine olan sald ır ıs ın ı  da özel işletme için meclisten özelleştirme programına en önemli icraatlardan 

Sınıf hareketinin içine girdiği bu taktiklerle ele ald ı .  Sald ı r ın ın önemli kararı çıkarıld ı .  Çil ler, "Yı lların hayali biri olarak geçiri lmiştir. Sermaye, t 
yükseliş dönemi, önderl ik için ko- bir ayağ ın ı  oluşturan bu işletmelerin gerçekleşiyor·, diyerek işçi ve özelleştirme saldırısını yürütmekte t 
���:���/1:bü%

u
;��uk�!, P�: kapat ı lma ya da özelleştiri lmesinin emekçiler için işsizlik, sefalet demek kararl ıdır . Kararl ı l ığ ı çözümsüzlükten ; 

litik bir öncü örgütten (sınıf ekonomik toplumsal yaşamı bu olan sevincini duyurdu. kaynaklanmaktad ı r. ,;:;; 
partisinden) yoksunluktur. Bu, öncü işletmelere bağl ı  olan havza halkı ve Doğal olarak sendika bürokratları Madenciler sermayenin bu genel ' 
işçilerde, öneml i düzeyde kendine orada çalışan işçiler taraf ından da bu sald ırı hazırlıkların ı  kendi saldır ısına karşı işçi s ın ı f ın ın :�;1 güven sorunu yaratsa da, ko- direnişle karşı lanacağ ın ı  bilen cephelerinden tamamlad ı lar. Hain topyekün direnişinde kendi lerine f_r.�_=_;_• münistlerin örgütlü müdahaleleriyle b · · b' k b d b'" k 1 · h · 1 d S d ilerlemek ve zaafları aşmak müm- urıuvazı ır ço oyuna aşvur u. uro rat ar sermayenın er yaraşan yerı alma ı ır lar. al ır ılara :� 
kündür. Koşullar sınıf bil incinin ge- Verimsizlik ve ekonomide sald ır ıs ında olduğu gibi özelleştirme karşı kendini koruma çizgisinden 
lişmesi, yaygınlaşması ve po- demokratikleşme g ibi sahte ve kapatmaya karşı da veryansın çıkılmalı ve direniş mi litan bir tarza 
litikleşmesi için giderek daha "gerçek"lerden oluşan sald ı rıyı haklı etmekten, ne olursa olsun işçileri dönüştürülerek işçi s ınıf ı n ın  kendi 
elverişli hale gelmektedir. Aynı za- gösterme propagandaları burjuva savunacakları görüntüsünü yaratmaya örgütlenmelerini gerçekleşt irmesi 
manda sınıfın öncü partisinin te- partileri ve sendika bürokratları ralışmaktan geri durmadı lar. için bir basamak olarak metlerini atmak ve sağlamlaştırmak . taraf ından yoğun bir şekilde işçilerden eylem yönünde eğilim kullan ı lmal ıdır . ;;-için de. . .  1 

ÖZELLE$TIRME SALDIRIS/"SORiiYôR:.�:��'-&i 1 Sermaye iktidarı "ekonomik devrim", "Türkiye'de alabi lmek onlar için sevinç kaynağı olabil iyor. özellikle. işçi sınıf ın ı ağır sömürü koşulları alt ına ij yeni bir dönem·, "Yıl ların hayali gerçekleşti" Türkiye kapitalizmi, içinde bulunduğu ekonomik itmiştir. işçi s ın ıf ı  ise bu sald ırıyı gerektiği g ibi 

ti nidalarıyla özelleştirme yasasını Meclis'ten geçirdi. krizini özelleştirmeyle çözebilecek güçte değildir. İ şçi karşı layamamış, direnmeyere� ağ ı r  sömürü ('i 
Bu nidaların üzerinde çok fazla durmak gerekmiyor. ve emekçiler üzerindeki sömürüyü açlık sın ır ına koşullarına boyun bükmüştür. işçi ve emekçiler şunu- i Şermaye sahipleri özlemlerini dile getiriyorlar. dayand ırarak sürdürmesine rağmen kavramalıdırlar ki, kap�alizmin krizi geçici değildir ve tl Ozelleştirme, içinde oldukları kriz batağ ında gelişememektedir, t ıkanmışt ır. Sermaye için zorunlu sald ırı hiçbir zaman durmayacakt ır. Bu düzen lH 
yaşamlarını biraz daha sürdürebilmeleri için atmaları olan özel leştirme, bu krizi bir süre daha kapitalistlerin düzenidir; yasalar onların yasalarıdır; t1 
gereken temel ad ımlardan biri. Ekonomideki geçiştirebilmek!en başka bir amacı ifade ordu, polis onların ordusu, polisidir. Kapitalistler d 
tıkan ıklığ ı ,  bunal ım ı  rahatlatabi lmeleri bu ad ımı etmemektedir. işçi ve emekçiler açısından bu istedikleri yasaları istedikleri gibi yapacaklar, faşist !:�i 
gerçekleştirmelerine bağ l ı .  Yı llard ı r  özelleştirmenin soygun ve sömürünün bir kat daha artması, sefaletin güçlerini kullanarak uygulamaya çalışacaklard ır. Bu il "nimetleri" üzerine işçi ve emekçilere yönelik yoğun yoğunlaşması anlamına gelmektedir. Bu nedenle düzen yaşadığ ı sürece işçi ve emekçiler açl ığa ve ili 
bir propaganda yürütüyorlar. Özelleştirmeyi işçi ve özelleştirme işçi ve emekçilerle sermaye sınıfı sefalete mahkum olacaklardır.Ta ki, işçi ve emekçiler �; 
emekçilerin de yararınaymış gibi göstermeye aras ında kaçın ı lmaz bir kavga, mücadele alanı tek yumruk olup karşı larına dikil inceye dek. �ı-'. çal ışarak ad ım ad ım yaşama geçirmeye olmaktad ır. Sermaye, özelleştirme saldır ısını Bu nedenle Meclis'ten geçirilen özelleştirme f 
uğraşıyorlar. Ama tüm uğraşı larına rağmen kendileri gerçekleştirirken işçi ve emekçiler taraf ından yasasası da koşullarda herhangi bir değişiklik olduğu f 
için yeterli adımları gerçekleştirebi lmiş değiller. Bu direnişle karşılaşmamak için türlü yalan dolana anlamına gelmemektedir. Faşist sermaye ,f 
yüzden, hükünıetin dağ ı ld ı  dağ ılacak olduğu, oy başvurmakta, d irenildiği oranda devlet terörüne diktatörlüğü bu yasayı ancak işçi s ın ıf ı  sald ı rı � 
potansiyeli bak ımından desteğinin kalmadığı , sosyal sarı lmakta, direnişi bastıramadığı koşullarda yeniden karşısında direnmezse yaşama geçirebilecektir. işçi ı· 
demokratların ve tüm diğer burjuva partilerin dönmek üzere saldı rıyı geciktirmektedir. s ın ıfı militan bir direniş örgütleyerek sald ırıyı boşa 
inand ırıcı l ıklarını yitirdiği bugünün koşullarında, · Sermaye, krizinin yoğunlaştığı N isan aylarından çıkarmalı, s ınıfsız sömürüsüz bir dünya için verilen t 
henüz yasal platformda da kalsa bu konuda yol bu yana kapsamlı bir sald ır ı içine girmiştir. Bu sald ırı mücadelenin önünü açarak başına geçmelidir. 
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S E N D İ K A L A R  B İ Z İ M D İ R 

Hain biirokrallar dııarıl 
İsçi sını fının düzene. böy_lece ve ay_nı zamanda 

onun uşaklarına (sendika bürokratl arına) 

y_önelen muhalefeti. devrimci bir kanala 

akıt ı lamadığı ölcüde. i lk  sal dırıda dağı l maya 

adeta mahkumdur. 

Böylesi bir muhalefetin akıt ı lması gereken kanal 

pol it ik  bir sınıf hareketidir ve ifadesini  

sın ıfı n  pol i t ik örgütlenmesiyle 

devrimci sendikal hareketinde bul ur. 

Ve devrimcileşen işçi hareketi. pol it ik bir  sınıf 

hareketine dönüştürülmeden. 

başka bir anlatımla. sınıfın kendi l iğinden bi l inci 

kendisi  için sınıf b i l incine y_üksel t i lmeden. 

kazanı ldığı düşünül en mevzi lerin korunmasın ın  

hiç bir  garantisi y_oktur. 

sünnektedirler. 
ideoloj ik-politik ve pratik ze

minini (' 70' l i  yıllarda yükselen kü
çük burjuva hareket) yitirdiği oranda, 
kendini yeniden varetmcnin yolunu, 
bugün sınıf cephesindeki tek top
lumsal muhalefet olan işçi sınıfı ha
reketinde ve sınıf kuyrukçuluğu üze
rinden bulan bu yapılar; geri 
ideolojilerini işçi sınıfının en geri bi
linciyle buluşturdukları oranda bu
rada tutunabi l iyorlar. En "geri"leri 
gericil iğin merkezi olan sendikalarda, 
biraz daha "ileri" olanları ise dev
rimci sendikal muhalefetlerde yer 
alıyor. Ama her ik isinin, niyetlerden 
bağımsız olarak yarattıkları sonuç or

, taktır. Sınıfı boş umutlarla oyalama, 
öncünün bi l incini saptınna. Bu sap
tınnanın liberal yöntemlerle mi yoksa 
devrimci yöntemlerle mi ger
çekleştiri ldiği, ne yazık ki fazlaca 
önem taşımamaktadır. Birincisi, he
nüz kendi l iğinden seyreden sınıf ha
reketinin en geri bil inciyle buluştuğu 
için iktidara, ikincisi biraz daha i leri 

B 
ugün, yeniden yükselişe ge- için askeri darbelerin rolü � bil inçle buluşup muhalefete geçiyor. 
çen sınıf hareketine paralel mutlaka gözönüne alınmak du- koruyacak olan gene sınıfın ken- İktidardakinin hedefi orada kalmak, 
biç imde gel işen, Türk-lş içi rumundadır. disidir. muhalefettekinin ise iktidar olmaktır. 
bir muhalefet hareketi söz- Her askeri darbe işçi sınıfının "Sendikaların dev- Sonuçta sınıfa gösterilen yol, " en-

konusu. Bu muhalefet ise, "sen- yükselen mücadelesini devlet te- rimcileştirilmesi" ya da "devrimci dika yönetimlerinin ele geçirilmesi" 
dıkaların devrimcil eştirilmesi" tar- rörüyle bastırmış, iktisadi ve siyasi sendikal hareket" yaratma olayına bu gibi pespaye bir yoldur. 
tışmasını yeniden kızıştırmış saldırılarla sınıfı sersemletmiş, öncü zeminden yaklaşmayan bütün ça- Oysa burjuvazinin son bir yılda 
bulunuyor. Denenip denenip iflas işçi kuşağını ve devrimci örgütleri, baların boş olduğu bizzat yaşam ta- hızla boyutlanıp derinleşen saldırı ları 
eden "eski" yöntemler, çok küçük ar- deyim yerindeyse tırpanlamıştır. rafından ve fazlasıyla kanıtlanmıştır. karşısında, bu yoldan yönetime geç
güman farklılıklarıyla yeniden gün- Günlük ekmek ve can tehlikesinin ve Uzağa gitmeye gerek yok. Ülkemizin miş "devrimci sendikacı"ların elin
deme getiril iyor. Öncü işçi kuşağının, tüm bunlara eklenen ideolojik sal- yakın tarihinde, adında "devrimci" den ne yazık k i hiç bir şey gel
bu denenip iflas etmiş, sınıf dışı yön- dırı ların işçi sınıfında asıl önemli ve yaftası olan bir konfederasyon vardır. mcmiştir. Özellikle şube 
temleri tanıması ve artık mahkum et- kalıcı hasarı, sınıfın bil incinde ya- Ayrıca aynı yaftayı taşıyan "mu- yönetimlerinde yer alan bu çoğu 
mesi gerekiyor. işçi sınıfı, ne sen- rattığı tahribattır. Her darbeden sonra halefct"lcr de vardır. Ve hepsinin üs- "devrimci", geri kalanı ise "dürüst" 
dikal, ne de politik  mücadele için işçi sınıfı, en az üç-beş yılını, ka- tüne bugünkü durum, yani işçi sı- send ikacıların çabalarıyla oluş
sınıf dışı kanallara bir kez daha akı- yıplarını telafi etmek, mücadele ge- nıfının sendikal faciası vardır. turulan platformlar, sınıfın tepkisini 

tılmamal ıdır. Sendikalara mü- !eneğindek i kesintiyi onarmak vb. i le Bu başarısızlıklar, devrimci lerin "örgüt"leyememiş, saldırılara karşı 
daha lenin ve onları dev- geçirmek zorunda kalmıştır. sınıf hareketine nasıl yaklaşmamaları devrimci bir sınıf tavrı gös-
rimcileştirmenin "işçi"ce işçi sınıfının düzene, böylece ve gerekt iğini gösterir. Devrimcileşen terememişlerdir. iddialan bunu ge-
yöntemlerini bizzat mücadelesiyle aynı zamanda onun uşaklarına (sen- işçi hareketini pol itiklcştinne asıl ça- rcktirdiği halde onlar tam tersini, üst 
geliştirmelidir. dika bürokratlarına) yönelen mu- lışması üstüne oturmayan bir "sen- düzey bürokratlarının davranışını ter-

Kuruluşu bile burjuva devlet cl iy- halcfcti, devrimci bir kanala akı- dikaların devrimci leştiri lmesi" ça- cih etmiş, sınıfın sermayeye peşkeş 
le gerçekleştiri len Türk-iş, başından tılamadığı ölçüde, i lk saldırıda basının, işçi hareketinin bastırılması çekilmesinde aracılık yapmışlardır. 
beri "yaratıcı"sına karşı görevlerinde dağılmaya adeta mahkum bı- yahut sönmesiyle nasıl da savrulup . Bu bazen doğrudan bir "satışa" imza 
hiç kusur etmemiştir. O böyle, büyük rakılmıştır. gideceğinin canlı kanıtlarını oluş- atmak yoluyla, bazen de bir d irenişi 

bir görev aşkıyla sermayenin önünde Böylesi bir muhalefetin akıtılması turur. geri çekip yenilgiye hatta utanç verici 
hazırolda bekledikçe de, gerek ta- gereken kanal pol itik bir sınıf ha- Ne var ki ; küçük burjuva dev- bir boyun eğişe mahkum etmek yo
banında gerekse içinde, · bizzat bü- rcketidir ve ifadesini sınıfın politik rimcil iği i çin "canlı kanıt"ların bile luyla olabi lmiştir. Daha somut ifade 
rokratik mekanizmasında, muhalefet örgütlenmesiyle devrimci sendikal bir anlamı bulunmadığı görülüyor. edersek; İstanbul Sendika Şubeleri 
hareketleri sürekl i varolagelmiştir. hareketinde bulur. Ve devrimcileşen Bunlar, bütün teorik-pratik ze- Platformu'nda, "devrimci" ol
Turk-lş'te hiç bir zaman bit�eyen bu işçi hareketi, pol itik bir sınıf ha- minlerinin yokolduğu bizzat kendi madığını söyleyen şube yönetimi yok 
iç çatışmalar, doruk noktaya ulaş- reketine dönüştürülmeden, başka bir yakın geçmişleriyle kanıtlandığı hal- denecek kadar azdır. Son bir yılda 
tığında ise ya bir bölünme (DiSK) ya anlatımla, sınıfın kendil iginden bi- de, bunu gönnemek için adeta özel patlayıp sönen (aslında söndürülen) 
da bir askeri darbeyle so- linci kendinde sınıf bil incine yük- çaba gösterdikleri gibi, "devrimci direnişler, hemen hemen tümüyle, bu, 
nuçlandırılmıştır. selti lmeden, kazanı ldığı düşünülen sendikal mücadele" konusunda da sı- yönetimleri "devrimci"lerin el inde 

Muhalefetin doruğunun askeri mevzilerin korunmasının hiç bir ga- nıf mücadelesinin mahkum ettigi eski olan sendika şubelerine bağlı iş yer
darbelerle rastlaşmasının nedeni, a - rantisi yoktur. Çünkü kazandıklarını yöntemlerini bugün yeniden piyasaya !erinde gelişmiştir. Ve Aras Kargo 
keri darbelere yol açan dışında bir tek direniş 
aynı nedendir. Sınif ha- Özel l ik le  şube y_önetimlerinde y_er alan bu çoğu "devrimci". kalanı  ise yoktur ki, dövüşerek ye-
reketinde devrimci bir ka- "dürüst" sendikacı ların çabalarıyla oluşturulan platformlar. sınıfın tepkisini ni lsin. Sonuçta, ya yal-
barış ... Gerçekten de işçi 

" .. .. ,, . . . . nızlaştırıp sürüncemede 
sınıfında sendika bü- orgut l ey_ememış. saldırı lara karşı devrımcı bır sınıf tavrı bırakılarak moral bo-
r�kratizn:ıi_n� karşı . ?fk�, gösterememişlerdir. lddiaları bunu gerektirdiği halde tam tersini. sınıfın  z�luğuy�a dağıl�aya, ya 
bır kendılığınden bılıncın gen çekıle çekıle yoz-
ürünüyle de olsa, dönemsermay_eye peşkeş çeki lmesi nde aracıl ığı. y_apmışlardır. Bu bazen doğrudan birlaştırılıp teslimiyete, ya da 
d?nem öyle yükselm_i_ştir "satışa" imza atmak y_ol uy_la. bazen de bir direnişi geri çekip y_eni lgiy_e hatta pi� bir .satışa kurban git-
kı, buna rağmen Turk- -"'-=-"'=---'==-=a==-=-=.-.,.....=..:..:__._:.-=>--"'-'=:=.;;.-=.a"'---=�="-"""=.oı""--,1;;,,.=..a....ı...__,_=.ıa:-..-==.>-=-.ı--"'-'== mışlerdır. 
lş' in bugün hala rakipsiz utanç verici bir  boy_un eğişe mahkum etmek y_oluyla olabi lmiştir. Bütün bu süreç öncü 
olmasını açıklayabilmek işçiler için yeterli ders-
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!erle doludur. Devrimci bir sınıf mü
cadelesi yaratmadan, sendika yö
netimlerinin ele gı..çirilmesiyle dev
rimci sendika yaratmanın olanağı 
yoktur. Bu yöntem olsa olsa dev
rimcıyı yozlaştırıp bü
rokratlaştırmaya yaramaktadır. 

Bu "dcrs"lcr aynı zamanda sınıf 
hareketinin bugünkü ihtiyaçlarına da 
işaret eder. Kısa bir soluklanmadan 
sonra yeniden yükselişe geçen ha
reketin en önemli ihtiyacı devrimci 
bir öncülüktür. Sınıf bilinçli işçiler 
görevlerinin başına geçmeli, yük
selen hareketi daha i leri çekmek, mi
litanlaştırmak, politikleştirmek için 
çalışmal ıdırlar. Devrimci bir sendikal 
hareketin yaratılması için en elverişli 
koşullar da mücadele potansiyel inin 
yükseldiği bogünkü koşullardır. 

Kendiliğinden hareketten, politik 
bir sınıf hareketine yükselmek ve bu
nun hem sonucu hem de aracı olarak 
devrimci bir sendikal hareket ya
ratabilmek için "en elverişli" ortam 
sokak gösterileri olmakla birlikte, 
bugün bu, tek ortam da değildir. Dö
nem, aynı zamanda şube kong
relerinin ve toplu sözleşmelerin yak
laştığı bir dönemdir de. Ve bunların 
tümü bir tek şeyi anlatır. Çalışmak 
isteyen için kendiliğinden ve bolca 
zemin oluşmaktadır. 

Konumuz açısından özellikle şube 
seçimleri, delege tespitinden kong
reye kadar, bir dizi çal ışma araç ve 
zemini yaratır. örneğin bu, öncelikle, 
özel bir çaba göstermeye gerek kal
madan ve kendiliğinden oluşan bir 
dizi işçi toplantısı demektir. Ek ola
rak, toplantı çağrılarına açık bir ruh 
halidir. Küçük-büyük her işçi top
luluğu, mücadele ve örgütlenme so
runlarının tartışıldığı birer toplantıya 
dönüştürülmeli, bu toplantılarda, bü
rokratların delege ve ardından şube 
seçimleri üzerine oynadığı burjuva 
ayak oyunları teşhir edilip, sen
dikaları bürokratlardan temizleyerek 
devrimcileştirmenin zorunluluğu bi
linçlere kazınıncaya kadar an
latı lmalıdır. Özel likle şube kong
releri, eski tarz seçim komedilerinin 
sahnesi olmaktan kurtarı larak, sınıf 
mücadelesinin sorunlarının tar
nşıldığı, eylem kararlarının alındığı 
birer küçük kurultaya dö
nüştürülmelidir. Unutulmamalıdır ki 
sendikanın sınıf mücadelesinin bir 
aracı hal ine gelmesi, ancak ona bu 
şekilde yaklaşmakla mümkündür. 
Devrimcileşen işçi hareketi, doğru bir 
önderlikle birleştiği oranda, bunu 
gerçekleştirmeye yeterince adaydır. 
Sorun öncünün inisiyatifi sorunu, so
run devrimci bir önderlik sorunudur. 
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bulunuyor. Bir çok işkolunda 

bugünden masa başı pazarl ıkların ın 
tıkandıgına, uyuşmazl ı k  raporlar ın ın 
tutu lduguna şahit oluyoruz. 

Yanıs ıra da belediye işkolunda 
grev i lanlar ın ın  peşpeşe gelmeye 
başladıgına . . .  

Toplu sözleşme dönemleri talepler 
ve kazanımlar açısından sermaye ve 
işçi s ın ı fı a rası nda süren çatışman ın  
gözle görü lür hale geldigi 
süreçlerdir . 

Kapital ist s ın ı fla işçi sın ıfı 
arasındaki çatışmanın özünü, üretim 
araçla rın ın  k işisel mü lkiyetiyle, 
üretimin toplumsal nitel igi arasındaki 
uzlaşmaz çelişki oluşturur. 

Ve çelişkinin ortaya çıktıgı andan 
başlayıp çözümlendig i  ana kadar, 
kimi zaman alttan alta, kimi zaman 
açıktan, bazen yumuşak, 
bazen sert sürüp gitmektedir. 
işte sendikalar ve sendikal mücadele 
de bu çatışmanın araç ve 
yöntemlerinden yaln ızca biridir. 

Üretim araçlarına zor yoluyla 
el koyup emekçi sını fları 
mülküzleştirerek işe başlayan 
kapitalist s ını f, yeni toplumun 
egemen s ın ıfı olar°'- devlet ayg ıtına 
da el koymuş ve onu kendi 
ihtiyaçlarına uygun hale getirmiştir. 
Kapitalist s ın ı fın ihtiyacı ,  
mülksüzleştirerek ücretl i-emekçiler 
s ın ıfı hal inde birleştird igi eski 
toplumun  tüm emekçi s ını flarını, 
azami kar h ı rs ın ın yarattıgı azgın 
sömü rüsü altında çalışmaya 
zorunlu tutmaktır. 

Bir yanda giderek yoksul laşan 
toplumun  büyük çogunlugu, diger 
yanda onlar ın emek-gücünü 
sömürerek zenginleşen bir avuç 
asalak kapitalistin bulundugu bir 
toplumda, bu asalakların en büyük  
ihtiyac ın ın  zor aygıtların ı  gel işti rip 
güçlendirmek oldugu açıktı r. 
Bu nedenle; bütü'} sınıfl ı toplumlar 
içinde kapital ist toplum ve bütün 
sömürücü sın ıflar içinde kapitalist 
s ın ıf, si lahl ı  kuwete en fazla ihtiyaç 
duyanı olmuştur. 
Topluma ait olması gereken 
bir şeye (üretim araçları na) ve ona 
dayanarak giderek her şeye zorla el 
koymuş olmanın suçlulugu ve 
korkusuyla kapitalisrler her geçen 
gün  si lahl ı  güçlerinin sayıs ın ı  
a rtırıyorlar, yasalarını 
serrleştiriyorlar. 
Kendileri her cephede örgürlüyken 
işçi s ın ı fın ı  her cephede 
örgütsüzleştirmeye çal ı şıyorlar. 

Ne var ki, asalakl ıg ı  oranında 
çürüyen bu s ınıfı bunların hiç biri 
kurtaramayacaktır. Tüm şaaşalı 
görünümüne ragmen sermaye sınıf ı  
bugün, tüm dünyada tarihinin en 

Gün üç kuruşa beş kuruş katmanın mücadelesini verme günü 
deği ldir. Saldırının, KİTierin satı lması ve 500.000 işçinin 

işsiz kalmasıyla sınırlı olacağını sananlar ve bu yüzden bugün 
sesini çıkarmayanlar, yarın sağl ıktan eğitime, haberleşmeden 

enerj iye tüm kamu hizmetlerinin özel sektöre devriyle 
bu hizmetlerden yararlanamaz hale geldiklerinde çoktan iş 

işten geçmiş olacaktır. 

büyük bunal ımlarından birinin daha 
batag ında debeleniyor. 

Bunal ım derinleştikçe sermaye 
panige kapıl ıyor, işçi s ınıfı ve 
emekçilere yönel ik saldır ı lar ın ı 
artı rıyor. Özelleştirme, 
taşeronlaştırma, işçi kıyım ları, 
sözleşmeli personel, sendikal 
örgütlenme yasakları, 
sendikasızlaştırma, sürekli zamlar, 
Terörle Mücadele Yasası 'n ın s ın ıfa 
yansıması, 5 Nisan kararları vb. 
bu saldır ı ların sadece bir kesimini 
oluşturuyor. Sermaye sınıf ın ın sald ı rı 
araçları sadece kendi devleti, 
medyası, dernekleri, sendikaları 
degildir. Onlar, işçi s ın ıf ın ın 
örgütlerini yozlaştırmanın yöntemi 
olarak sendikal bürokrasiyi de 
palazlandırmış ve e� irlerine 
a lmışlardır. 

Bu sözleşme döneminde sıfır 
sözleşme teklifleri ve % 1 4-45 
arasında kalan ücret zammı önerileri 
bu hain bürokratların tutumundan 
kaynaklanıyor. ·Toplu sözleşme 
dönemleri sadece ihanetin ve s ın ı f  
satıc ı l ıg ın ın had boyurlara ulaştıg ı  
degil, ihanet odakların ın 
maskelerinin de çogu kez düştügü 
dönemler oluyor. 

Sınıf bilinçli işçiler, 
bu avantajları degerlendirmeli, 
işçi kitlelerinde varolan ve 
bürokrarlarca da körüklenen ücret 
pazarl ı� ı ve çalışma koşul lar ın ın 
iyileştiri lmesiyle sınır l ı  anlayışı 
murlaka mahkum etmeli, s ın ıfın 
gündemine politik talepleri getirip 
tartışmaya açmal ıd ırlar. Sömürgeci 
kirli savaşa son verilerek Kürt 

halk ın ın kendi kaderini tayin 
hakkın ın  tan ınmasından, TMY ve 
DGM'lerin kaldırı lmasına, sendikal 
örgütlenme hakkının tüm 
ücretli-emekçiler için kabul 
edi lmesinden toplantı ve gösteri 
yasakların ın  kaldı rı lmasına, 
özel leşti rmelerin iptalinden, taşeron 
sistem inin yasaklanmasına kadar bir 
dizi talebin en kısa zamanda sınıfın 
bilincine ç ıkarı lması gerekmektedir. 

Gün üç kuruşa beş kuruş 
katmanın mücadelesini verme günü 
degildir. Sermaye sın ıf ın ın saldırı ları 
tüm bir ücretli-emekçiler s ın ıfın ı ,  
hatta kent ve kır yoksu llarıyla küçük 
üreticileri de kapsayan genişl ikte ve 
yaşam ın  her alanını ablukaya alan 
bir yogunluktad ır. Özelleştirme 
sald ır ısın ın,  Kamu iktisadi 
Teşebbüslerinin satı lması sonucu 
yarım mi lyon kadar işçinin işsiz 
kalmasıyla s ın ır l ı  olacagın ı  sananlar 
ve bu yanılsama üzerinden bugün 
sesini çıkarmayanlar, yarın sagl ıktan 
egitime, haberleşmeden enerjiye tüm 
kamu hizmerlerinin özel sektöre 
devriyle bu hizmetlerden 
yararlanamaz hale geldiklerinde 
çoktan iş işten geçmiş olacaktır . 

Sın ı f  bi l inçli işçiler, bu toplu 
sözleşme döneminin yarattıgı ortam 
ve olanakları tüm bunların bil ince 
çıkarı lması için ça lışma alanı haline 
getirmekte kul lanmalıd ırlar. 

Günün en acil görevi, birleşik, 
mil itan, politik bir s ınıf hareketi 
yaratmaktı r. Sermayenin saldır ı lar ını 
gögüsleyip karşı saldır ıya 
geçebilmenin 
tek yolu budur. 
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S O S Y� L  D E M O K RAS İ ' N I. N  i TT İ F A K  A R AY I Ş LA R I  

•• 

uıene 
Düzenin sosyal 

demokrasiyi diri l tmekte 
başarısız kalan 

operasyonların ın 
imdadına düzen içi 

"sosyal ist" güçler yetişti. 
İ P  ve BSP'n in. sosyal 

demokrat partiler SHP. 
CHP ve DSP  ile kapal ı  
kapı lar ardında ittifak 

girişimlerinde bulundukları 
medyada duyuruldu. 

Ardından da 
Doğu Perinçek ve çevresi. 

MHP ve RP'nin 
t ırmanışının önüne set 

çekmek gibi pespaye bir 
gerekçeyle açıktan açığa 

SHP, CHP, HEP. 
DSP, HADEP, 

İP, B SP i le demokratik 
kitle örgütlerini kapsayacak 

geniş bir sol ittifak için 
kol lan sıvadıl ar. 

D
ünden bugüne sermaye 
düzeni geniş emekçi kitle
leri düzene bağlamak, 

. toplumsal hoşnutsuzluğu 
sistem içi kanal larda boğmak, olası 
bir devrimci yükselişin onune 
geçmek için sosyal demokrasiyi 
tepe tepe kul lanmıştır. Sahte sınıflar 
üstü görünümü ve "birleştirici", 
şoven-mil liyetçi karakteri i le Kema-· 
lizm, burjuvazinin elinde aynı 
amaca hizmet eden bir diğer temel 
silah olagelmiştir. 

Ne var ki gelinen aşamada hem 
Kemalizm, hem de sosyal demok
rasi işçi ve emekçi yığınlar nezdin
deki prestijini büyük ölçüde yitir
miş, kredisini tüketmiştir. 
Kemalizm, kesintisiz bir sömürü, 
zulüm ve barbarlık dönemi olan 
cumhuriyet tarihi boyunca ağır ağır 
kan kaybetmiş, ôzellikle son 
dönemde sistemin içinde bulunduğu 

iktidar ortağı olmayı başarabilen 
SHP şahsında burjuva sol, emekçi 
sınıflara karşı uygulanan en aman
sız saldırıların baş mimarı, başta 
Kürt halkı olmak üzere toplumsal 
muhalefete yöneltilen en kirli özel 
savaş yöntemlerinin katıksız uygu
layıcısı oldu. Burjuva düzenin en . 
ufak bir taviz ve esneme olana
ğından yoksun kaldığı bugünün 
koşullarında, en masum muhalefet 
çabalarını dahi rafa kaldırmak duru
munda kaldı. Düzen, SH P-DYP 
hükümetinin ilk kuruluş aşamasında 
bel l i  bir etkinlik alanı bulan oyala
ma devresi dışta tutulursa, bu süreç
te meşrulaşmak şöyle dursun, kendi 
sol koltuk değneği olan sosyal 
demokrasinin tüm meşruluğunu da 
yitirme akıbetiyle yüzyüze geldi. 
İyice teşhir olan Sosyal demokrasi 
inandırıcıl ığını ve oyalayıcı işlevini 
yitirdi. 

Aynı dönemde diğer burjuva 
partilerin esamesi dahi okunmadı. 
Kurugürültü dışında ciddi bir düzen 
içi muhalefet yapamaz hale geldiler. 
Faşist rejimin kah sessiz, kah aktif 
destekçisi konumundaki figüran 
rollerine devam ettiler. 

Siyasal manevra olanaklarının 

giderek daraldığını anlatan bu 
durum, ekonomik ve siyasal krizin 
dizginlerinden boşanarak kontrol 
edilemez düzeye geldiği bugünkü 
kÔşul larda tek politika olarak topye
kün saldırıyı seçmek zorunda olan 
sermaye düzeni açısından epey 
sıkıntı vericidir. En ufak bir muhalif 
harekete dahi tahammül göste
remediği bir kriz noktasında bulu
nan özel savaş rejimi, böylece 
sosyal demokrasinin idam ferma
nını bir taraftan kendi elleriyle 
imzalarken, diğer taraftan para
doksal bir. tarzda uyuşturucu sol bir 
sübapa her zamankinden fazla ihti
yaç duymaktadır. Giderek yoğun
laştırmak zorunda kaldığı kesintisiz 
saldırı lar, kaçını lmaz bir şekilde 
toplumsal muhalefet dinamiklerini 
beslemekte ve kışkırtmaktadır. 
Acımasız bir sömürü ve sefalet 
koşul larına itilen işçi ve emekçi 
yığınlardaki hoşnutsuzluk gün 
geçtikçe artmaktadır. Faşist sömür
geci sermaye diktası, Kürt ulusal 
kurtuluş mücadelesi karşısında 
kayda değer bir başarı elde edeme
diği ve kil itlenen kirli savaşın kitle
ler nezdinde hızla teşhir olduğu bir 
evreyi yaşıyor. Her an Kürt özgür-

lük mücadelesinin onurlu dire
nişinden de güç alan düzen karşıtı 
bir kitle muhalefeti ile yüzyüze 
gelme tehlikesi altında bulunuyor. 

İşte böylesi bir korku içerisinde 
bulunan düzen, sosyal demokrasiyi 
diriltme, Kemalizm'e taze kan taşı
ma telaşına düşmüştür. Fakat ne 
sosyal demokrat partileri birleş
tirme girişimleri, ne sosyal demok
ratlıktan nasyonal sosyal istliğe terfi 
eden ,Ecevit'in yeniden keşfedil ip 
parlatı lması, ne 2.Cumhuriyet 
tartışmaları ve ne de sivi l faşist
lümpen arabesk karışımı kampın
yalarla kutlanan cumhuriyet bayra
mı bu kanı tazelemeye yetmemiştir. 

Ancak tam da tüm çabalara 
rağmen sosyal demokratların topar
lanamadığı, "Sosyal demokrasi 
cephesinde yeni bir şey yok" denil
diği ve ara seçimlerin gündeme 
oturduğu bir sırada ilk anda şaşırtıcı 
gibi görünen _bir gelişme yaşandı. 
Düzenin sosyal demokrasiyi dirilt
mekte başarısız kalan operas
yonlarının imdadına beklenmedik 
bir anda düzen içi "sosyalist" güçler 
yetişti. iP ve BSP'nin, sosyal 
demokrat partiler SHP, CHP ve 
DSP ile kapalı kapılar ardında itti

onulmaz kriz koşul larında 
hızla yıpranmıştır. Aynı 
evrede, hüküm süren 
faşist sermaye diktasına 
"demokrasi" maskesi 

Doğu Perinçek ve onun gibi lerinin amacı faşizmin önüne barikat 
dikmek değil, ama faşist sermaye diktatörlüğünü cepheden hedef alan olası 

fak girişimlerinde bulun
dukları burjuva medyada 
duyuruldu. Ardından da 
Doğu Perinçek ve çevre-

takmaya çalışarak onu 
meşrulaştırma rolüne 
soyunan sosyal demok
rasi de geleneksel itfa
iyecilik işlevini artık yeri
ne getiremez olmuştur. 

Son genel seçimlerle 

bir devrimci yül<sel işin önüne set çekmektir. 
İşçi sınıfı hareketini kökünden koparılmış; içi boşaltı lmış bir faşizm 

hedefine kanalize ederek. sol-kemalist ideoloj inin zehri i le 
felce uğratarak ve mi l l iyetçi-şoven propagandalarla bölerek düzen 

kanal larında boğmakt ır. 

si, MHP ve RP'nin tırma
nışının önüne set çekmek 
gibi pespaye bir gerek
çeyle ·açıktan açığa SHP, 
CHP, HEP, DSP, 
HADEP, lşçi Partisi, 
Birleşik Sosyalist Parti ile 
demokratik kitle örgüt-
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!erini kapsayacak geniş b'tr sol itti
fak için kolları sıvadılar. Ne var ki 
bugünkü gelişmeyi anlayabilmek 
için geçmişi kirl i I P ' in son dönem
deki hızlı "cvrimi"nc bir göz atmak 
gerekiyor. 

iP  daha yeniden toparlanma 
döneminin başında, bir yandan 
devrimci kamuoyunda kirli geçmi
şini unutturmaya yönelik bir iki 
samimiyetsiz girişimde bulunurken, 
öte yandan asıl mesajını düzene 
vermeyi ihmal etmemişti. Kendisine 
altın tepside sunulan legal olanak
lardan da en iyi biçimde yarar
lanarak, tesci l l i  işgörmez raporu 
alan sosyal demokrasinin boşluğunu 
doldurabileceğini kanıtlamak için 
adeta çırpındı. Kemalizm' e soldan 
taze kan taşımak konusundaki 
maharetini s�rgilcmeye koyuldu. 
işçi sınıfı hareketine rcformizm 
zchiri şırıngalamak için elindeki 
tüm olanakları kullanarak düzen 
karşıtı bir yükselişin önünde sağlam 
bir barikat olacağını göstermek için 
olağanüstü gayret sarfctti .  Bununya 
da yetinmeyerek işçi sınıfını, Kürt 
halkı üzerindeki iğrenç sömürgeci 
zulmün ve emekçi sınıflara karşı 
amansız düşmanlığın sembolü Türk 
bayrağıyla Samsun 'u fethe çağırdı. 
Özel leştirme karşısındaki muha
lefetini mi l l iyetçi-şoven bir 
kampanyaya çevirdi. Katıksız bir 
PKK düşmanı kesildi. Kısacası en 
hassas· sorunlarında düzene tam ve 
sınırsız destek sundu. Tüm bu kirli 
icraatlarından sonra, bugün açıktan 
açığa faşist sermaye diktasının artı
ğı ve çürük koltuk değnekleri olan 
burjuva sol partilerle ittifak giri
şimlerinde bulunan I P'nin bu son 
hamlesi şaşırtıcı değil ,  ama pervasız 
bir utanmazlık örneğidir. Bu öyle
sine bir pervasızlık ve sami
miyetsizliktir ki, ara seçimler henüz 
gündemdeyken faşist M H P  i le işbir
liği planları ayan beyan su yüzüne 
çıkmış bir SHP i le kurulmaya çalı
şılan ittifak "af1ti-faşist" olarak 
lanse edebil iyor. MH P'�e faşist 
denilip denilemeyeceğini bilme
diğini söyleyecek denli alçalan ve 
bu sözlerle faşizme açıktan göz 
kırpan Sadun Arcn de bu aynı "anti
faşist" cephenin içinde görü-
lebil iyor. 

' 

Açıktır ki Doğu Perinçek ve 
onun gibilcrinin amacı faşizmin 
önüne barikat dikmek değil, ama 
faşist sermaye diktatörlüğünü 
cepheden hedef alan olası bir 
devrimci yüksel işin onune set 
çekmektir. işçi sınıfı hareketini 
kökünden koparılmış, içi boşal
tılmış bir faşizm hedefine kanal ize 
ederek, sol-kemal ist ideolojinin 
zehri i le felce uğratarak, mill iyetçi 
şoven propagandalarla bölerek 
düzen kanallarında boğmaktır. 

iktidarın gizl i ortağı MHP'yi 
samimiyetsiz tarzda hedef alan, ama 
bu aynı MH P'yi besleyen ve koru
yan kontr-gcrilla cumhuriyetini 
açıktan kutsayan anti-faşist bir 
cephenin gerçek işlevi, faşizmin 
gerçek kaynağı olan sermaye düze
ninin kıçına yama olmaktan başka 
ne olabi l ir ki? 

Burjuva düzenin  ve faşist serma
ye diktasının ayrılmaz parçaları ve 
aktif suç ortakları olan sosyal 
demokrat parti ve güçlerle işbir
liğine dayanan böylesi bir girişim, 
bir yanda sahte sol söylemlere, iki 
yüzlü anti-emperyalist ve laik 
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demagojilere sarılırken, öte yanda 
toplumsal muhalefeti terbiye etmek 
için katıksız bir kemalist-şoven 
propagandaya dayanacaktır. Ve tam 
da bunun içindir ki Doğu Perinçek, 
sözkonusu ittifakın karşısında yera
lan güçleri "ülkenin iki uç kesimi 
olan PKK i le MGK", diye tanım
lamaktadır. Bu sahte muhalefetiyle 
kendisine düzen karşıtı bir görünüm 
vermeye çalışırken, aslında 
MGK 'yı aklamaya çalışmaktadır. 
Kürt ulusal kurtuluş mücadelesinin 
almış olduğu boyut karşısında "Kürt 
köylerini yakan PKK'dir, gökyü
zünde uçan helikopterler onundur" 
şekl inde sayıklarken Doğu Perin
çek, baş düşman i lan ettiği PKK'yi 
MGK ile aynı kefeye koyarak en az 
MGK kadar iğrcnçleşmcktedir. 

Herkezce bi l inir ki Doğu Perin
çek oldum olası, "uç kesimler" 
dediği devrimcilerle arasına her 
zaman kalın bir çizgi çizmeye özel 
bir ağırlık vermiştir. Perinçek için 
bu çizgi, politik yelpazesine aldığı 
diğer tüm sorunlardan daha birincil 
planda yer almıştır. ' 80' 1erde yattığı 
Mamak'ta devrimci güçlerle paylaş
mak zorunda kaldığı koğuşta rahat 
edemeyerek, "terörist"lerle aynı 
koğuşta kalamayacağını gerçek 
dostu düzen kurumlarına bildiren bu 
şahıs, hapislik yaşantısının öneml i  
bir kısmını "tarafsızlar"la geçir
miştir. O günkü koşullarda tercihini 
"tarafsızlık"tan yana yapanın 
bugünkü koşullarda pevrimden 
yana tavır almasını beklemek Perin
çek' in safında yer almak olurdu. 

Kürt ulusal kurtuluş müca
delesinin burjuva düzenin · siyasal
ekonomik gündemini kil itlediği, 
ekonomik krizin şiddetiyle sınıf 
çelişkilerinin olanca hızla derin
leştiği, sıcak çatışmaların maya
landığı bu dönemde orta yolculuğa 
yer kalmamıştır. lP, BSP ve benzer
leri açısından bu, düzenin kıyısına 
köşesine gizlenme devrinin bittiği, 
giderek faşist sermaye düzenine 
destckçil iğin açıktan sürdürüleceği 
anlamına gelmektedir. Pol itika 
olarak, düzeni cepheden karşısına 
alan "uç kesim"e düşmanlığı ve 
burjuvaziyle proletaryayı denge
leyici , uzlaştırıcı orta yolu seçen, 
fakat yine de sosyal izm sözünü 
ağızlarına almaktan vazeçmeycn bu 
düzen düşkünleri giderek bu akıbete 
uğramaktadırlar.. Dünün hızlı 
"sol"cusu Uğur Mumcu, i lhan 
Selçuk gibilerini bugün özel savaş 
rcJımının ideoloğu ve stra
tcjisyenleri haline getiren neyse, 
Doğu Perinçek, Sadun Arcn ve 
diğer düzen iç i  "sosyalist" güçleri 
faşist düzenin koltuk değnekleri 
haline getiren tam da bu aynı olgu
dur. 

Düzen ile devrim arasındaki 
ayrımları olanca hızıyla netleştiren 
süreç, Doğu Perinçek ve Sadun 
Arcn gibi lerini sert rüzgarın etki
siyle koşar adım burjuvazinin 
yanında açıktan yer almaya sürük
lemektedir. Bu hainler hala sınıfa 
"önder"l iğe soyunabil iyorlarsa, 
yapılması gereken bulundukları her 
yerde gerçek yüzlerini teşhir etmek 
ve hak ettikleri karşılıkları vererek 
sınıfın içinden ve"önün"den süpü
rüp atmaktır. Bu görev herşeyden 
önce sınıf bi l inçli i leri işçi lerin 
omuzlarındadır ve geciktirilmeden 
yerine getirilmelidir! 

Düzen Cephesinde 
Yeni Saldırı Hazırlığı 
Burj uvazi yeni bir  sa ld ırı pa ketin i  yürürlüğe koymanın yoğun 

hazı rl ığ ı  içinde. içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi bunal ım,  
5 Nisan'da n bu ya na yürüttüğ ü sa ldırlara rağmen hafiflemek şöyle 

dursun da ha da artarak sürüyor. " ik inci kurtuluş savaşı" ,  
"Üç ayda d üze ç ıkacağ ız" gibi propaganda ve palavralarla 
başlatı lan 5 N isan sald ır ıs ı ,  sermaye sahiplerin in  d işlerin in 

kovuğ unu bi le doldurmad ı .  Sömürgeci sermaye diktatörlüğünün 
bugün geldiğ i nokta ekonomide t ıkanık l ık, burjuva siyasi arenada 

dağ ı lma, işçi ve emekçi ler üzerinde denetimsizl ik, Kürdistan'da 
çözümsüzlük noktasıd ı r. Bugün bir ara seçimi bile kendi lehine 

kul larıacak gücü bulama ma kta, ara seçimden kurtu lmanın yol ları n ı  
a ramaktad ır .  Her alanda acil bir toparlanma ve g üç toplama 

sa ldır ıs ına ihtiyacı vard ı r. 
Bu sald ı r ın ın  bir  önceki ne göre çok dah_a kapsa ml ı  olacağı  

bir  çok burjuva sözcüsü tarafından açıkça ifade edild i .  
Krizin ağır l ığ ı burjuvazi için çok daha kapsaml ı  b i r  sald ırıyı 

. zorunlu k ı l ıyor. 
E konomik  alana yönel ik sa ldır ın ın ilk ayağı  olan özelleşt irmenin 

h ızland ır ı lmasına başlanmış, ara seçim konusunda bir  türl "  
"uzlaşma" sağlayamayan burjuva parti lerin toplu onayıyla 
özel leştirme yasası  meclisten geçir i lmiştir. işten at ı lmala r, 

sendikasızlaştırma, işçi statüsünde çal ı şan  b i r  çok kamu işçis in in 
memur statüsüne a l ı narak toplu sözleşme kapsam ı  d ış ı na 

ç ıkart ı lması,  sözleşmeli ça l ışan geçici işçilerin asgari ücretle çal ış ı r  
hale getir i lmesi, '95 bütçesinde işçi lere s ı f ı r  sözleşme dayat ı lması  

vb.  bunun a rd ısıra gelecek ad ım lard ır. 
Tüm bunlara Kürdistan'da ve Türkiye'de yoğunlaşacak devlet terörü 
eşl ik edecektir. Sermayenin s ık ışmışl ı91 en yumuşak b i r  muhalefete 

ve bundan kayna klanacak en küçük bir  gecikmeye dahi  izin 
vermemektedir. Kaldı  ki bugünlerde yükselen hareketl i l ik,  patlama 

nokta larında dolaşan protesto eylemleri ve grevler sermaye için tüm 
planlar ın suya düşmesi, iyice çözümsüzlüğe sürüklenmesi demektir .  
Bu, bu saldı rıyı 5 Nisa n döneminden ayı ran öneml i bir  farklı l ıkt ır .  

Burjuvazin in sın ıfa ve topluma dayattığ ı  sa ldır ın ın  kapsa mı ve bunun 
kit le hareketinde yükselişin yaşa nd ığ ı  bir  dönemle çakışması olgusu 
karş ıs ında düzen, çeş itl i siyasi manevra ların yan ı  s ıra hareketlenen 

kitleler karş ısında baskı ve teröre sarı lacaktır. 
Burjuva siyasi arenada bu yen i  sa ld ı r ın ın  yansımala r ın ı  en iyi ortaya 

ç ıkaran göstergelerden bir  ise a ra seçimin iptal edi lmesidir. 
Ara seçimin iptal edi lmesi, iddia edi ldiğ i  g ibi hükümetin "oyuna 

gelmesi" deği l ,  planl ı  bir  hareketin parças ı  olarak gündeme 
getiri l i len bir "oyun " un serg ilenmesid ir .  Hükümet burada "oyun"a 

gelen deği l  "oyun " u  oynayan taraftad ı r. Düzen cephesindeki birçok 
olay bunu kolayca kan ı tlamaktadır .  

Bunlarda n i lki ,  RP'nin Anayasa Ma hkemesi'ne yaptığı  
başvuruda yalnızca RP' l i  deği l ,  ANAP'l ı ,  SHP' l i  ve 7 DYP'li 

m i l letveki l in in  de imzası olmasıd ı r. R P, ancak bu şeki lde başvuru 
için gerekli ola n imza sayısına ulaşabi lmiştir. iş in çarpıcı yan ı  şu k i ,  

i mza atan  7 DYP' l i  mi l letvekil i  Ç i l ler'e yakın kişi ler, 
b i r  burj uva yazarın ifadesiyle "O'na dan ışmadan adım bile 

atmayan"  neferlerdir .  
ikincisi ,  Anayasa Mahkemesi 'n in  iptal eği l imin i  Ç i l ler'e bi ldirmesi 

ve h ükümetin oyunca�, olan YSK'n ın  seçimin tarihini yeniden 
belir leyebi leceği halde seçimi  iptal etmesi ,  seçimin yeni  tarih in i  

"mecl ise" bırakmasıdır .  
Üçüncüsü ve en önemlisi Çi l ler' in  ara seçimi yapmayacağ ın ı  önden 
d uyurmasıdır. Hem de "Seçimin kış aylarına geldiğ i" gibi havadan 

sebeplerle. Demi rel ' in ağzı ndan söylersek "ara seçimi gerektiren 
sebepler ortadan mı ka lkmıştır" ki, a ra seçim iptal edi ls in? Ara 

seçi me g itmeyi gerekti ren sebepler ortada d urduğ u halde seçimden 
çark etmek söz konusu "oyu n " un açı k  göstergelerid ir. 

Meclisten seçi m kararın ın çıkması bu durumu ortadan kald ı rmıyor. 
Düzen ara seçimle hedefled ikleri ni gerçekleşti remeyeceğin i  anlamış, 
yeni  çık ış a rayışlarına gi rmiştir. Ara seçim üzerine oynanan "oyun " ,  

b u  arayışları hayata geçirmenin zemin in i  oluşturmaktadır. 
Tüm bunlar düzenin yeni saldır ı lar ın ın parça larıd ı rlar. 

işçi ve emekçi ler açlık, sefalet, toplumsal yaşa mın çürümeye deva m 
etmesi demek olan bu oyun lara izin vermemelidi rler. 

Bunun yol u  mi litan, örgütlü ve polit ik bir d i reniş gerçekleştirmekten 
geçmektedir. 
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11 DEMOKRATİK 

Genel olarak düşünülürse 

demokrasi, savaşkan ve 

zal im ulusal l ıkla 

bağdaşabi l i r  ve bunun 

somut ve canl ı  örneği, 
sömürgeci  sermaye 

iktidarının Kürdistan' da 

yürüttüğü sömürgeci kirl i 
savaştır. Özetle Kürt 

ulusal sorununda yal nızca 

demokratik çözümün değil, 

bizzat demokratik  

sorunların kaynağı ve de 

engel i olan burjuva sınıf 

iktidarı ve onun gerisindeki 
uluslararası sermaye 

cephesidir. Dolayısıyla 

çözüm yol u  da burjuvaziyi 

devirmek ve uluslararası 

sermaye cephesin i  
yarmaktan geçiyor. Bunun 

bir diğer anlamı da Kürt 
ulusal  sorununun 

demokratik çözümünün 

reformcu anayasal yol la  

değil fakat devrimci b ir  

yoldan sağlanacağıdır. 

• •  • •  
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"Türk  ve Kür t  Kardeşt i r . "  imza : Güven l i k  Kuvvet ler ! 

lüğünün sağlanmasıdır. "Demok- olanaksız oıduğu bir demokratik gerisinde. MGK ve dışişleri bakan
ratik Çözüm" öz itibariyle ulusların sistemi" varsayar. Bu, bugün, prole- lığı gibi sermaye devletinin güç 
tam hak eşitliğidir. Kuşkusuz "Kürt taryanın iktidarı altında bir proleter odakları yer almaktadır. S iyasal 
sorunu, ulusal sorunun kendine özgü. demokrasisinden başkası değildir. çözüm tanımı rejime, sözde özerklik 
niteliği 'gereği kendi sınırları içinde Çünkü, genel olarak düşünülürse ve federasyonu çağrıştırdığından, 
burjuva demokratik bir nitelik taşır. demokrasi, savaşkan ve zalim generallerin bir işaretiyle rafa kaldı
Fakat bu hiç te, çözümün demokrasi ulusallıkla bağdaşabilir ve bunun rıldı. Demokratik çözüm olarak, 
sınırları içinde diqü.nülmesi gerek- somut ve canlı örneği, sömürgeci kültürel bazı kırıntıların · bahşe
tiği anlamına gelmez. Yalnızca sermaye iktidarının Kürdistan'da dilmesi gündeme - getiriliyor. Bu 
Türkiye devriminin bugünkü kendine yürüttüğü sömürgeci kirli s vaştır. kültürel kırıntılarsa Kürtçe tele
özgü karakterinden dolayı değil. Özetle Kürt ulusal sorununda vizyon ile sözde okuldan ibaret. Bu 
Kürt sorununun kendi nesnel yalnızca demokratik çözümün değil, iğrenç maskaralık bununla bitmiyor, 
( demokratik) karakterine rağmen, bizzat demokratik sorunların kayna- bahsedilen kültürel kırıntılar genci 
kendinden ileri bir devrim sürecinin ğı ve de engeli olan burjuva sınıf (ulusal temelde) bir uygulama hiçi
bir bileşeni olarak belirlemesi olgu- iktidarı ve onun gerisindeki ulus- minde değil bireysel ve tercihe 
sundan dolayı da değil. Fakat daha l ararası sermaye cephesidir. Dola- d::ıyalı bir "hak" olarak veril iyor. 
da önemli bir neden var: 'Burjuva yısıyla çözüm yolu da burjuvaziyi Kürtçe televizyon şartlı olarak 
toplum ulusal sorunun çözümünde devirmek ve ul uslararası sermaye benimsenırken Kürtçe eğitim birey
tamamen iflas etmiştir.' 'Leninizm cephesini yarmaktan geçiyor. Bunun sel tercihe bağlı olarak yapılmak 
tanıtlamıştır ki, ve emperyalist bir diğer anlamı da Kürt ulusal soru- isteniyor. Kürtçe televizyonun hiç 

1 O 
yıldır Kürdistan'ı  savaşla Rus devrimi doğrulamıştır nunun demokratik çözQmünün kuşkusuz siyasal biçiminden arın
kan içinde bırakan, ki, ulusal sorun, ancak proletarya reformcu anayasal yolla değil fakat dırılmış folklorik yayından öte bir 
viraneye çeyiren devrimi ile birlikte ve bu devrimin devrimci bir yoldan sağlanacağıdır. anlamı olmayacak. Kürtçe okul 
sömürgeci sermaye tabanına dayanılarak çözülebilir. '  Yani burjuvazinin sınıf iktidarının kepazel iğini de asimilasyonun daha 

rejimi, bugün adına "Kürt Soru- Burjuva toplumun ulusal sorunun hüküm sürdüğü burjuva toplumunda sinsi bir biçimde sürdürülmesinin 
nunda Demokratik Çözüm" denilen çözümündeki iflası, bu açık gerçek, değil fakat bizzat sermaye sınıfının bir aracı olarak tasarlıyorlar. Bu 
özel savaş imalatı tartışmayı yalnızca, birinci emperyalist savaş egemenl iğinin paramparça edildiği, sözde demokratik çözüm denilen 
gündemde tutarak, sahte fakat sonrasının ve Ekim Devrimi'nin yerine proletaryanın sınıf iktidarının · hilkat garibesi, değil siyasal adım 
oldukça sinsi bir manevraya başvu- ortaya çıkardığı tarihsel sonuçların, kurulduğu sosyalist devrim koşul- atmak ya da onları tanımak gibi bir 
racağının işaretini veriyor. 70 yıllık o günün marksistlerince bir teorik larında demokratik çözüm gündeme görünüme sahip olması, kültürel 
sermaye cumhuriyetinin İktisadi genellemesi değildir. Sonraki bütün gelecektir. özerkliğe dahi yer verilmesine 
temellerinin çatırdadığı, siyasal ve bir tarih de bunu ayrıca ve açıklıkla Sorunun bu teorik konuluşundan tahammülsüzdür. Kürt halkının en 
toplumsal dayanaklarının bir bir göstermektedir. Günümüzün olayları sonra sömürgeci rejimin demokratik . s ıradan demokratik hak ve istem
çözülmeye, dağılmaya yüz tuttuğu ise buna sayısız yeni ve canlı kanıt çözüm yutturmacasına yakından !erine imha siyasetiyle karşılık 
bu kanlı ve kokuşmuş düzenin, değil oluşturmaktadır." (Ekim. · 1 .  Gen. bakalım. Demokratik çözüm, şimdi- veren kontra rejiminden elbette 
"Demokratik Çözüm"e, emekçi Konf Değ. Kar. Eksen Yay. s. 1 96. ye kadar çeşitli çevrelerce kulla- demokratik bir yönelim bekle-
yığınların demokratik istemlerinin 1 97) nılagelen ve anayasal yolla yapı- nemez. Kürtçe televizyon ile birey-
her türlüsüne düşman olduğu besbel- Ulusal sorunda demokrat ik lacak birtakım değişiklikler içeren, _sel eğitim gibi göstermel ik adım-
l idir. O halde nedir bu "Demokratik çözüm, " . . .  yalnızca genel anlamıyla kuşkusuz düzeniçi reformculuğun ların atılması hem bir özel savaş 
Çöztim" yutturmacası? B u  özel demokrasinin var olduğu bir sistemi bir ifadesi olan siyasal çözüm tanı- hilesidir hem de Kürt özgürlük hare
savaş hilesi manevranın iç yüzünü değil; · özell ikle ayrılma sorununda mının yerine, yine aynı maksatla kelini boğmaya yönel ik gerici bir 
irdelemeden önce genelde ulusal demokratik olmayan bir çöztimün gündeme getirilmektedir. Bunun rejim manevrasıdır. Özel savaş hile-
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almak gerekiyor. Ulusal yapı lacak birtakım değişikl ikleri içeren, kuşkusuz düzeniçi reformculuğun sürülüyor. Bu hile yoluyla 
sorunda "Demokratik 
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ırkçı, şoven asimilasyona 

Çözüm", ulusların kendi ır ı a esı o an sıyasa çozum tanımı, repme, soz e ozer ı zemin hazırlanmak iste-
kaderini tayin hakkının ve federasyonu çağrıştırdığından generallerin bir işaretiyle rafa kaldırıldı. niyo�. Aynı şekilde _o�ı. 
kayıtsız şartsız sağlan-
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televızyon verı lıyor 

ması veya aynı anlama ım ı er e ıse yerme, yıne aynı ma sat a, ,reıormızme ana açmak imajıyla sadece Kürt 
gelmek üzere tanın- için, d<rmokratik çözüm tanımı gündeme reformistlerini özgürlük 
masıdır. Başka bir i fadey- hareketinin karşısına 
le siyasal ayrılma özgür- getiri lmektedir. dikmek için değil, Kürt 
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halkını reformcu hayallerle sersem
letmek için bu sahte reform manev
rasına girişiyor. Böylelikle Kürt 
halkını ve onun özgürlük hareketini 
güçsüzleştirerek ona boyun eğdir
mek amacıyla Kürt sorununun çözü
leceği görünümü verilmek isteniyor. 

Bu adımlar aynı zamanda, 
emperyalist merkezlerin sorunun 
daha tehl ikeli bir düzeye gelmeden 
düzen içi çözümler için yaptıkları 
baskıları hafifletmeyi amaçlıyor. 
Kürt sorununun çözümündeki bece
riksizliği nedeniyle emperyalistler 
nezdinde yoğunlaşan müdahalelerin 
ve artan baskıların bu manevranın 
yapılmasında oynadığı rol çok açık
tır. Emperyalistler bir "Kürt Refor
mu" i le, sermaye düzenini ve emper
yalist çıkarları tehdit eden özgürlük 
hareketini boğmak ya da ehli
leştirerek etkisizleştirmek istiyorlar. 
Başından beri yalnızca kaba bir 
askeri şiddetin çözüm olmayacağım 
vurgulamalarının gerisinde bu 
hesap vardır. Onları bu tutumu 
almaya zorlayan yalnızca kendi
lerinin sömürgeci savaş deneyimleri 
değil fakat çok daha önemlisi özgür
lük hareketinin bugün ulaştı2ı 
düzeydir. Bugün emperyal istleri 
"siyasi çözüm" denilen, gerçekte 
anayasal birtakım değişikliklerden 
ibaret tavizlerin verilmesi yönünde 
tutum almaya zorlayan; sermaye 
düzenini demokratik çözüm dema
gojisine sarılmaya i ten, Kürt özgür
lük hareketinin ısrarlı ve kararl ı bir 
şekilde sürdürdüğü kahraman ve 

, kararlı direnişidir. Demokratik 
çozum saf sa tasının Kürt halkı 
n�zdinde hiçbir değeri olmayacaktır. 

· Çünkü Kürt halkı on yıldır çektiği 
tüm acılara rağmen özgürlük uğruna 
yiğitçe direniyor ve uydurma bir 
okul ya da televizyon için değil ,  
özgürlük için, insanca bir yaşam için 
savaş veriyor. Özgürlük hareketine 
kuşkuyla bakan ve uzak duran Kürt 
mülk sahipleri ve onların politik 
temsilcileri olan reformistler, reji
min bu manevrasını sevinçle olmasa 
bile umutla karşı layacaklardır. 
Sömürgeci rej imin istediği tam da 
budur. Rejim, bu kesimleri yanına 
çekerek onların yayacağı reform 
zehirlerinden medet umuyor. Fakat 
kuşku yok ki Kürt halkı Kürt refor
mistlerini sömürgeci rejimle başbaşa 
bırakacaktır. İşçi sınıfını ve Kürt 
halkını gerici reformist kuşatmayla 
zehirlemek isteyen özel savaş rej i
mine karşı komünistler daha yetkin 
devrimci bir irade, devrimci bir 
kararlı l ık ve devrimci bir inisiyatifle 
yoğrulmuş devrimci bir savaşla 
cevap vemekle yükümlüdürler. 
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Onursuzluğuna Destek Olmamalı ! il 5 on bir kaç ayda 2000'in üzerinde Kürt köyü yakıldı. kırılamamasından kaynaklanmaktadır. 1 Köyü, tarlası, evi-barkı ile birlikte onlarca Kürt alevlere Sermaye devleti bir yandan, öncüsüyle bütünleşmiş ezilen $� 

verilerek katledildi. Dersim'de yakılıp-yıkılmayan köy, bir halkın her türlü zulme inat yükselttiği özgürlük l) 
tutuşturulmayan tarla, insansızlaştırılmayan mezra kalmadı. mücadelesinin tarihsel haklılığını emekçi kitlelerden daha 1 Dün, gerillanın belini kırmanın topyekün Kürt halkını fazla saklayamamanın, öte yandan ise gelinen aşamada fi 
kırdırtmaktan geçtiğini askeri dilde itiraf eden özel savaş burjuva medyada bile dile gelen gerçekler ("PKK'nin beli @ 
rejimi, "gerillanın peşinde koşmaktansa, lojistik desteğini kırılamadığı gibi Sivas'a kadar indi") karşısında "çökerttik", 1 
keseceğiz" şeklinde açıklama yapmakta, pişkince ; "kurunun "bitirdik" türü yalanlarla artık tutunamamanın paniğini yaşıyor. �'� 
yanında yaş da yanar" diye eklemekte bir sakınca Kör bir kinle, insanlıktan çıkmış bir azgınlıkla yakıp yıkıyor. !,,ı<,i_k,"_�,J ·görmüyordu. Yakın zamanda düzenlenen Çiller'in Kürdistan Yakarken sayıklıyor: "Gözlerimle görsem bile inanmam.". ..: gezisinde, zorla göç ettirme uygulamasını protesto eden Kürt Görüp de inanan ve köylerin askerler tarafından yakıldığı li 
halkına verilen yanıt yine ilginçti. Karayalçın: "Haklısınız, doğrultusunda tanıklık yapan köy muhtarlarını ise ardarda 

t_:_t_l ileriye gitmişiz" diye rtiraf ederken, içişleri bakanı Nahit gözaltına alıyor, sistemli bir uygulamayla "kaybettirip" --=� 

�e���;�:�::::a
r da PKK'ye yardım ediyorlar" demekten 
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akan asker f ____ ,�:i:_:,: ___ ,_:�,,�--�.:�-�-:_ İşbaşına gelirken "ya bitireceğiz, ya bitireceğiz" diye nara Diğer taraftan sermaye düzeninin asıl korkusu Kürt 

/ atan Tansu Çiller, bugün iğrenç bir ikiyüzlülükle, tüm halkının Türkiye emekçi sınıflarıyla rttifak halinde topyekun 
sahteliğini takınarak: "devlet hiç köy yakar mı?" diye soruyor. kendisine yönelmesidir. İşçi sınıfı önderliğinde birleşik bir li 
Oysa bitirmeye yemin ettiği kardeş Kürt halkının ta kendisi mücadelenin onun sonu olacağını çok iyi biliyor. Ancak Kürt I} 
değil midir? Gelinen aşamada denizi kurutmadan balıkların halkına olduğu gibi Türkiye işçi sınıfının hak ve kazanımların& ii yok edilemeyeceğini her vesileyle itiraf eden sömürgeci devlet da pervasız saldıran sermaye devleti, azgın harekatlarının ' =j değil de kimdir? Her türlü işkence, baskı ve zulümle cesaretini bizzat proletaryanın Kürt ulusal kurtuluş t

l

i 
sindiremediği Kürt halkının direncini Hitler faşizminin modeli mücadelesi karşısındaki suskunluğundan alıyor. l! 
toplu çiftliklerle, toplama kamplarıyla kırmayı planladığını Türkiye işçi sınıfı artık "devletin bölünmez bütünlüğü", f 
resmi açıklamalarla ilan eden bizzat bu kirli rejim değil midir? ·egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinindir" gibi yalanları f: 
Öyleyse Çiller'i, yakılan köylerin üzerinde uçan helikopterler elinin tersiyle itebilmelidir. Kürt halkına her türlü insanlık dışı 1 için, "gözlerimle görsem inanmam, bunlar Ermeni, Rus, Afgan zulmü, en iğrenç işkence ve soykırım yöntemlerini reva gören 

} helikopterleri olabilirler" türü traji-komik yalanlara iten nedir? sömürgeci sermaye devleti Kürt halkını bitiremeyecek, onun 
� Sömürgeci sermaye devletinin paniğinin ardında Kürt direncini kıramayacaktır. Ne var ki, Türkiye emekçi sınıfları bu i ulusal kurtuluş mücadelesi karşısındaki çözümüzlüğü insanlık suçlarını suskun seyretmeyi içine sindirebildiği 1 

yatmaktadır. Asıl çıkışsızlığını gerilla ile adeta kaynaşmış, sürece, Kürt halkına her saldırı gerçekte işçi sınıfının 1 bütünleşmiş Kürt halkı karşısında yaşıyor. Bugün gerillaya bilincine, kimliğine bir tecavüz anlamına gelecek, onun �� 
asker vermeyen, şehidi olmayan, gerillaya ekmek taşımayan, insanlık onurunu zedeleyecektir. Sermaye sınıfının istediği t:,:�_:':_:,,,f_i,,_�-�:ı·�-
yani PKK'ye fiili ve lojistik destek vermeyen Kürt ailesi yok gibi at koşturduğu, tümüyle soyguncu mafya çeteleri ·''. 
denecek kadar azdır. Sürdürdüğü iğrenç ve kirli savaşında tarafından işletilen devletin bölünmezliğini savunmak i şçi \� 
anlamlı bir mesafe alamayan sömürgeci TC, bu gerçeğin su sınıfına düşmez. Kayıtsız şartsız egemen olan Türk milleti lı 
:::;;t"rıası�a meşruluğunu tümüyle kaybetmekten değ

�r�ie:�:�:'k��;:�, ��
rj
�;:�İş "değer'1eri savunmak 1,_i,l_ı_ı,:;'-'_ "Terör değil, köyler bitti" diyen Mesut Yılmaz ile, "bazı değil, bunların ardında saklanmaya çalışan sermaye ,H 

işgüzarlar devlet adına köy yakıyor, bu yanlıştır. Kürt halkı ile diktatörlüğünü yıkmaktır. İşçi sınıfı, sömürgeci diktatörlüğün :!j terör güçleri ayırt edilmelidir" diye açıklamalarda bulunan kirli savaşına karşı Kürt halkının özgürlük mücadelesine :,_l,:, _�------�-� SHP'nin tüm muhalefeti de bu korkunun dile getirilmesinden sahip çıkarak sosyalizm için savaşmalıdır. -� 
iba:,e_�ir. ?nl�rın s��ıntı�ı Kürt halkı_�a karşı ��rdür�l�n devlet [��] ,:;\:.;/·,,.';, _; · /T;};/1:/hfi-'� :!� terorune ılışkın degıl Kurt ulusal mucadelesının belının t��ı.� ��>- -ı. �� Aı' -:,· ... -·. ,·= ·= 1-:'�--- ,ffi ' 
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temel gereklerini bile gücünü, cesaretini, ne tankından , ne i:il 
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!k�rlarının bekçİliği ni yapm'ak değil, i_!_t_:_i_: işsizlik, açlık, sefalet, zulüm, kan ve Kürt halkının özgürlük taleplerine ve 
gözyaşırıdan başka hiç bir şey Türk işçilerinin, emekçilerinin mücadelesine destek vermek, ortak }i 

:��!�:Ci,�:�:�r:��}�f.:
nıco 

:;; ��l�mri�;::
1
:ı�i

ana �:t;1Ii�����ı��
t
J;;:;ı;�. . ;',,_1,,,_;',,.'·;s;,,,:',,,l<,-:._:': iflası yaşaşan, kendi sömürgeci devleti, "vatan, millet için" değil, Türk taleplerine ve mücadelesine destek =': batağında debelenen, gerillanın burjuvazisinin karlarını korumak, vermemek, sömürgeci sermaye ,-:-,, 

karşısına çıkma cesaretini bile Kürdistan'ı sömürmeye, emekçi Kürt düzenini ve onun işçi sınıfını işinden, 1
ji gösteremeyen sermaye devleti, bu halkının iliklerini kurutmaya devam ekmeğinden eden, sefalete boğan :\J yenilgisinin acısını silahsız Kürt etmek için işgalci bir savaş yürütüyor. saldırılarını da onaylamak demektir. !! kitlelerine vahşet kusarak çıkarmaya Kürt halkının yükselttiği devrimci isyan Öncü işçiler, emekçiler; 
� çalışıyor. Böylece aklısıra Kürt bayrağı, Türk işçilerini, emekçilerini Kürdistan'daki savaşta safımızı \? 

halkına teslimiyeti dayatacağını de sefalete, açlığa, işsizliğe mahkum doğru seçmek, kendi sınıf :; 
düşünüyor. Köyler boşaltılıyor, eden, en küçük bir hak talebini savaşımımızda da safımızı doğru flf yakılıyor, yıkılıyor. Köylüler panzerle, polis copu ile bastıran seçmek demektir. ❖ 

kurşunlanıyor, toplama kamplarına sömürgeci sermaye devletine karşıdır. Kürt Halkına Özgürlük! t� 
dolduruluyor. s.� savaşt� Tü� ���çi!_enne_ düşen Kahrolsun �öm�_rg�I Kapitalist 

� Türk devleti, kardeş Kürt halkına gorev, burıuvazının somurgecı Dıktatorluk! :il 
���l:llilS�- ,,.--;:(�-,���� '· -�� ��d�"t..�la-���::,:;:''�;;,,:,�--:--�::;,·,;-❖,,�: '· • -�'�\._� 
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Demokratizm i Savu n ma n ı n  S ı n ı r l Cl r ı (V . Bö l ü m) 

H .  Fırat ' ın  Devrimci Demokrasi 
ve Sosyalizm kitabının 

hazırlanmakta olan ikinci baskısı 
için kaleme aldığı Demokratizmi 

Bugünkü TOKP iizeJ 

Savunmanın Sınırları başl ık l ı  
tartışmanın i lk dört bölümü 

devrim sorunlarına i l işkindir ve 
bu bölümleri Ekim bir dizi 

halinde yayınlamış 
bulunmaktadır. Bunu izleyen 
bölümler kitaba alt başl ığını 

veren hareketin bugünkü 
ideoloj ik-programatik konumu 

üzerine değerlendirmelerden 
oluşmaktadır. Son 

sayı lanmızdaki tartışmaları 
bütünleyeceği inancıyla, bu 

bölümleri Kızıl Bavrak olarak biz . 
yayınl ıyoruz. Yayma gelecek 

sayıda da devam edeceğiz. 

Geçmiş karşısında oportün ist belirsizlik 

ifadesini bu lmuştu. Bu Belge
ler arasında program ve tüzük 
de bu lunmaktadır. Yı l lardır 
piyasada bulunmayan bu temel 

be lgelerin yeni bir yay ını ve 
cepheden yürekl i bir savunusu 
gerçekleşmedikçe, TDKP 
program ı "göndere çeki lmiş 

bir bayrak" gibi aç ıkça sahip
lcnilmedikçe; ya da, bu Belge
ler 'in ve programın açık bir 
e leştirisiyle birleşen yeni bir 
çizgi açıkça ortaya konul-
madıkça, bizim değer-
lendirmemiz olduğu gibi 
geçerli ka lacaktır; "Bugünün 
TDKP 'si eski teorik temelini 
savunamaz, ama yerine yeni 
bir şey de koyamaz bir duruma 
düşmüştür. " 

Sözkonusu derginin 6 yı l l ık 
yayın ın ın en temel öze ll iği, bu 
değerlendirmede dile geti · 1en 
gerçeğin esasını değiştirmeden 
bu yayını sürdürmek gibi 
inanılması zor bir işi başa
rabi lmiş o lmasıd ır. Devrimin 
temel teorik-siyasal sorunları 
hakkında (Kongre Belgeleri 
ve TDKP Programı karş ı
sındaki konuma da açıkl ık 
kazandıracak) herhangi bir 

Devrimci Demokrasi ve Sosyalizm' in sonuç okur, devrimin temel sonmlarına i l işkin açık bir aç ık tutumdan kaçınarak 6 yıl l ık bir yayın yaşa
bölümünde, kitaba alt başl ığını veren hareketin devrimci görüşten yoksun olarak pol itika mı sürdürebi lmek, bu dergi payına gerçekten 
o günkü durumu hakkında şu değerlendirmeye yapmanın kaç ın ı lmaz sonuçlan konusunda, 20 büyük bir maharet sayılmal ıdır. TDKP'nin son 
yer veri liyordu: Temmuz Dersleri ve liberal Demokratizmin 7 yı lda bu alanda sergi lediği maharet ancak '80 

"TDKP eleştirisini burada noktalıyoruz. Politik Platformu incelemelerinde yeterl i aç ık- öncesi Devrimci Yo l i le kıyaslanabi l ir. B il indiği  
Bugünkü TDKP üzerinde durmuyoruz. Teorik- !ıkla kan ıtlar bu labi lecektir. Bu incelemelerin gibi Devrimci Yol da, resmi planda tek temsi l
siyasal temelleri bu olan bir hareketin, bugünü ard ından burada bu konuda herhangi bir ek açık- cisi o lduğunu iddia ettiği THKP-C'nin Kesintisiz 
ve gelecegi azçok kendiliginden anlaşılır. Bugü- lama girişimi tümüyle gereksizdir. 

· 
Devrim kitabında formüle edi len çizgisi konunün TDKP 'si eski teorik temelini savunamaz, 

ama yerine yeni bir şey de koyamaz bir duruma "Teorik boşluk ve bu lan ık l ık", bugün de bu sunda, benzer bir belirsizliği, 1 2  Eylül'e kadar 
düşmüştür. Bir siyasal hareket için düşü- hareketin temel özell iğidir. "Teori ve po l itika sürdürmeyi başarabi lmişti. Mahir Çayan' ın 
nülebilecek en kötü, en talihsiz durumlardan dergisi" o lmak iddias ındaki bir aylık yayın görüşlerini ne açıktan savunmuş, ne yürekli l ikle 
biridir bu. Şimdilik teorik boşluk ve bulanıklıgın organının 6 yı l l ık yayın hayatın ın ardından, bu açık bir eleştiriye tabi tutabi lmiştir. 
yarattıgı hoş olmayan sıkıntılar, güncel olaylara kadar kesin bir değerlendirme ilk bak ışta şaşırtıcı Siyasetin boşlukta yürüyemeyeceği, açıktan 
ilişkin keskin bir siyasal edebiyatla hafif- ve teme lsiz görünmektedir. Ne var ki biz değer- savunulmayan temel görüş lerin yerini pratikte 
/eti/meye çalışılıyor. Ama nereye kadar? Teori-

lendirmemizde ısrarlıyız. Eski TDKP'nin teorik ve öze l l ikle pratik pol itikada mutlaka yeni bir 
den yoksunluk, 'devrimci bir akımın varolma 
hakkını ortadan kaldırır ve onu eninde sonunda temelleri, bir dizi broşürün yanıs ıra, 24 sayıl ık şeylerin do ldurduğu, bu "yeni"lenmenin bi l inçli 
kaçınılmaz olarak siyasi iflasa mahkum eder ' Parti Bayragı yayını i le atı lmıştı ve bu teorik bir oportünizmle ya da kendi l iğinden o lmasının 
(lenin). Bu temel gerçegi unutarak siyasal çaba, Kongre Belgeleri 'inde en i leri ve özlü sorunun esasını değiştirmediği gibi basit 
faaliyet yürütmek, gerçeklere değin-
güncelin ardından kör- Yaşanan genel bir ideol oj ik ve örgütsel iflastır

. miyoruz. Bu açıdan ele 
topal sürüklenmek, Yapılan sözde "muhasebe"de. genelde sorunlar çizgiyle birleşemeyen bir al ındığında, ne '80 
küçük-burjuva sınır- ·· · D · · y 1 
lılıgının bir başka kanı- kısım "kadrolar"la izah edilmektedir; daha özelde ve yalnızca �:
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tıdır. " (I. Baskı, s. 1 88) Nisan ' 8 1 sonrası ise özenle tırnak içine al ınan dışardaki "önderl ik"le fı ' l h h · b '  'd - • • 
11 en er angı ır ı eo-1 989 yazında yap ı lan 
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d d I "k 1 ·  'k b 1 k . .  
b d � 1 d. e ı ya on er ı.ın ası uyu o  umu o an ıçer e ı er cep esın e unım oJı -po ıtı oş u ıç ın-u e6er en ırme, 
sözkonusu hareketin o nedir, bu özenle es geçi l ir, Nisan sonrası "sağ oportünizm" diye de olm
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adı lar. Aç
fı
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ı . .. savunu amayan ve II en giınden bugun� yaşadığı elbette ideolojik-pol itik acıdan da yeril ir; fakat nedense. Nisan sonrasının terkedilen görüşlerin so
ld
mut �

b
�l ışm

d
e le

ğ
rle, ideoloj ik düşkünlüğünün Nisan öncesindeki köklerine h içbir bicimde yerini yeni şeyler anında o uğu gı ı o ru- _ _ 

1 D · · bakılmaz do ldurdu. Burun sorun anmıştır. evrımcı • 
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ine dejerlendirnıe 
H.Fıral 

Siyasetin boşlukta yürüyemeyeceği, açıktan savunulmayan teme] görüşlerin 
yerini  pratikte ve öze1 1 ik1e pratik polit ikada mutlaka yeni bir şeylerin 

doldurduğu. bu "yeni"lenmenin bil inç]i bir oportünizmle ya da 
kendi l iğinden olmasının sorunun esasını değiştirmediği gibi basit gerçeklere 

de�inmiyoruz, Bu açıdan ele al ındığında, '87 sonrası TDKP fii len 
herhangi bir ideo1ojik-po1itik boşluk içinde olmadı .  

Açıktan savunulamayan ve fii len terkedi len görüşlerin yerini yeni şeyler 
anında doldurdu. Bütün sorun bu açıktan ve resmen. geçmişe karşı açık ve 

yürekl i bir tavır a l ınarak yapılamamasında odaklaşmaktadır. 
Geçmiş çizgi hakkında ne açıktan savunu. ne de yürek1 i 1 ik1e eleştiri 

tutumlarından kaçınarak. fii len işleri artık yeni bir teme] üzerinde ve yeni bir 
pol it ik doğrultuda sürdürmek oportünizmin en berbat (ve en korkak) türüdür, 

B ir hareketi içinden çürütür ve er ya da geç kaçınılmaz 
bir siyasa] iflasa sürükler. 

bu açıktan ve resmen, geçmişe karşı açık ve 
yürekli bir tavır alınarak yapılamamasında 
odaklaşmaktadır. Geçmiş çizgi hakkında ne 
açıktan savunu, ne de yüreklilikle eleştiri tutum
larından kaçınarak, fi ilen işleri artık yeni b ir 
temel üzerinde ve yeni bir politik doğrultuda 
sürdürmek oportünizmin en · berbat (ve en 
korkak) türüdür. B ir hareketi içinden çürütür ve 
er ya da geç kaçınılmaz bir siyasal iflasa sürük
ler. Üstelik bu, işlerin az-çok iyi gittiği yanıl
samasının giderek saflara sindiği bir anda olabi
lir ve bu beklenmedik şok, iç ·çürümenin 
olgunlaştırdığı dağılmaya olağanın ötesinde bir 
hız ve yıkıc ı l ık kazandım. Şimdilik buna, ' 80 
öncesının kibirl i "iktidar �dayı" Devrimci 
Yol'un sonraki akıbetini örnek veriyoruz. Yeni 
dönemin çok daha kötü bir biçimde seyreçlen 
yeni oportünist serüveni içinse, şimdilik yaşayan 
görür demekle yetiniyoruz. 

Bir süre önce 7. yayın yılına giren ''teori ve 
politika dergisi" bu vesileyle kaleme aldığı 
"sunu"da, şunları yazdı: "Başlarken dayan
dıgımız bir devrimci miras vardı ve bunun 
üzerinde yükseliyordu faaliyetimiz. örnegin 1 2  
Eylül öncesinde yaklaşık 2, 5 yıl boyunca 24 sayı 
yayınlanan Parti Bayragı dergisi, devrimci bir 
komünist teorik birikimin canlı bir ifadesiydi. 
Ama Özgürlük Dünyası, bu deneyi basitçe 
tekrarlamadı, onun deneylerinden ögrendi ama 
yeni koşulların ihtiyaçlarına cevap veren bir 
çizgide ilerledi. " (Özgürlük Dünyası, sayı; 7 1 ,  
Eylül '94) 

Bu sözlerden çıkan dolaysız sonuç şu olabi l ir. 

hep yinelendi. Fakat yine aynı yerde eklendiği 
gıbi, bu "kuru ve boş sözler bir yana bırakılırsa, 
TDKP yayınlarında bu çizginin temel tezlerinin 
eski muhtevasıyla savunuldugunu görmek 
gerçekten güç " oldu (s. 1 5) . Bu henüz 1 989 
başının yargısı olduğu için kesinlemeden kaçı
nılıyor. Oysa bugün artık gözlem bir kesinlik 
içinde ifade edilmelidir. 

Eğer Parti Bayragı 'nın 24 sayılık yayını 
"devrimci teorik komünist birikimin canlı ifade
si" idiyse, bu yargıda gerçekten bir içtenlik varsa 
eğer, o halde bu canlı teorik birikimin neden 
bugünün devrimci kadrolarına sunulmadığı, 
bizim tahrik ölçüsünde yinelediğimiz bir soru 
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]l)KP ŞUBJ. T (1. Genel) 
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PROPAGANDA VE AJİTASYON ARAÇLARI 
VE PARTi YAYINLARI ÜZENiNE 

Partinin fMl.iyetirıin t.ıı.u;· · onun çalı.f•aııua kapNıUD.ın en 
tıneıııli ve tayin edici yt;nU p� .., ejituyoc çelı-ıdır. 
Devrisi propaganda ve ajitasyon olMdaa nnıfı.n ileri öOıılerinin 
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Hrvlltl�ıi ve devlet iktidarı için ııllc:a.ı.l- a..tcadilaui .ı; 
olııruıkıiııdır. O.vrt.:1 teorik propeganda ve devriaci dy&Nl ejituyon devrt.ci HrııUtlomenin ve devriıd HrııUtlln fııaliyetiniıı 
temelid!t. lıçi ■ı.nı.fınıri. kend.1110.1nden buwtinln ve ıınıfın 
"deneylıı kazanmuı"nın kendi baııM. onun Heri · öQelerinin 
Mark.ılZl'lt"'tenintzıı'e v-.nıalarını., bUtlln ■ınıfın eoayali■t siyaıal 
aınıt bilinci kau.nauına yolaçıııııyac:aOı açıktır. V• 
Mark.siu-LenJ.oiııı' in vıı devlet 1.ktid&rı ve soayal.1• için ııUcadelenl.a 
1tç1 •uufı aaflaruıda .. h.ılk iç� :rqıı.a.uıuı bqlıca Jtofıu• 
� ve

ve 
":f{�;��.ı:t:.

t.aıUUt v. -llilt gllo� 

PArtJ.ııiıı p,_.ı. " ajituyı:ıı, çal.ı-111111 .,, fala � 
w .,,  etlcin araçları ı.., -lı p..._.ı. w ojitaoyon ııreıçar,Au-. 
Parti •rkn:1 kiU• r-r.ı.ıı orgazu, M.rlcui Jç ravınlar, •ı1cui 
pr� orpcılau, aıerke.zi ve y,enl bro,«rler, bildiriler, 
�aOrılar ve dUuııU-dllr;enaiı 1,vııri ve fabrika yayınları. vb. tartclı 
ozellik:lıere va d•�Uıik. iflevlerine kartln, tUdf de, partinin bqlıca 
p!'opaganda ve ajituyon araçları.dır. Parti i:Srgllttınlln parti ç1:ıgi.a1 ve 
taktikleri Uzerinde kayn,aeınuında, parti ya,antıaının dıavr.imeile,aıed 

'�ınl:�t:,���iyl;��lu 'tr��tlene��1;.:: 
iç.l.n harekete goçirU ... inde port.1niıı -d p,_.,cıe w ejltuyon 
f&al.iyeti, bu fu.Uyetuı uaçb.rı alAI\, ııerbı yayın organı 
dU.ıWl-dU.uo•l.a propaı,ude organ ve &raçıarı ve parti içi •rbai 

f�yetrer�J
ın

��� :::ji���ı!�. :��i:::! 
oall.flMeının t-ı areçluı pvt•inin ııerkeai propaganda ve ajitasyon. 
�ları .ve pvti içi yayınları.dır. Yenl p�, aıjituyoo v. 
tir.,Utl.,._ çıallfllUı . pıart.J..nin Nrku orwııüarın.ın ve arlaız.1 
p_,.ıa ... ojituyoa lMllyeUn.1.n claçuını u.ıyıp OCWll -l
,ı&ıl-Uriı..d10i sllnoe, 1,çi .. -i yı0111larırun devria ve 
••ıırel1m için l!rvlltl..,_.i olmıaltau ol&ıOı, gibi partinin tek bir 
orııanik birlik olarok ,eltill-i de olcıauu�. ltçi lıueıo.tino 
kındJ.li0indonclli01• dagıuı,ıu but,Oı, llarlula-lMıiniım' iıl topr-uı, 
bir •ıwhrı oıphuiyle karıı karşıya kal.dl.Ol., buna karıılıJc lo:at!n.bt 
partielnin h«ıUz gıınç ve· aın.ı.fı. bııOlar.ının ıeyı.f olduOu gUntlııUı 
lo>fullerında, kıındiliOiııdoacJ.110- ve -1-1Aıı1Jı1u dıtı 
ideolojllva karıı. .. v., �in cSı:el <' ıeıı  ku.andı4'1 açıktır. au· 
y.S.ınnaz w erteleMM& gti.re.v,_ partinlr . •rbsi propeqıında .,. .  

1 3 

olageldi. 1 2  Eylül karşı-devrimi, geçmişte bu 24 
sayılık birikimi sayı sayı izlemiş eski kadroların 
ezici çoğunluğunu kırıp geçirdiğine göre, bugü
nün hayli daralmış faaliyetini büyük ölçüde yeni 
dönemin genç devrimci kadroları üslenmiş 
bulunpuğuna göre, bugünün bu devrimci leri 
neden bu temel birikimden yoksun bırakıl ıyor? 
Saflara yeni kazanı lmış insanlar neden partinin 
temel ideolojik hattı demek olan Kongre Belge
leri ve Program temelinde d�ğil de, (onlar 
yerine ve durumu bir süre idare etmek için ikame 
edi lmiş) Konferans Belgeleri ve TDKP Röpor
tajı temel inde eğitil iyor? Neden eski bazı yazı ve 
incelemeler olduğu gibi yayınlanmıyor da, 
onların tüm kabalıklarından, savunulamayan 
tezlerden arındırı lmış, terim ve kavramlar bakı
mından revizyondan geç irilmiş versiyonları, 
yeni yazı ve ;ncelemelermiş gibi okura sunul
mak yoluna gidil iyor? (Bu sonuncusu "Teori ve 
pol itika dergisi"nin yayınının temel unsur
larından biridir.) 

Bu soruları uzatmak gereksizdir. Zira yuka
rıya aktarılan sözlerde ne gerçek bir içerik, ne de 
içtenlik vardır. Bu soyut, bu "kuru ve boş" 
sözler, her zaman olduğu gibi bu kez de durumu 
idare etmek iç indir. Sorunun asl ı  ise, hemen 
"sunu"yu izleyen 7. yı l yazısında münasip bir 
dille ifade edilmektedir. Ş imdi kısaca bunu 
görelim. Önce yeni yayın  yıl ı  vesilesiyle bir 
müjde veriliyor: "Önümüzdeki dönemi, geliş
melerin derinlemesine incelendigi ve bugüne 
kadar 'henüz aşamadık' dedigimiz teorik sorun
ların aşılması için var gücümüzle çalıştıgımız 
dönem olarak niteleyebilecegimizi umuyoruz.) 
(Agd, s.7) 

lhtimale dayalı bir umut üslubuyla sunulması 
bu sevindirici müjdeyi gölgelese de, bizce 
önemli olan, yıl lardır bir türlü "aşılamayan" 
teorik sorunların varlığının itirafı, fakat bunları 
artık nihayet aşmak üzere her türlü çabanın 
sarfedi leceği vaadidir. Yine de bu sonuncuyu 

gölgeleyen bir durum var. Bu, yapılan bu vaadin 
gerçekte 7 y ıldır hep tekrarlanagelmesi ve dola
yısıyla, bugüne geçmiş "çizgimiz sayesinde" 
değil, fakat bir türlü gerçekleşmeyen vaatlerin 
avuntusuyla ve oyalamalanyla gelinmiş olma
sıdır. 

�ııı:sl-• ı ıs  

Konfennsı Kararlan 
. m= f�y��� �ı1..1rw��i �k;��y=?.�ın"� 

di.JdcaUerini narked pr,:ıpıçanda ve ajitaayon fuliywıtinin 
otlçlendirU..■1, ı:engını.,tırıı...■i ve yaratıcı tarzda grel�ti.rilerek 
yaygınl.,t.ı.r.ı.lınuı.na çıevJ.mutnt ıoruo.lu kı.llNlktadır. 

Parti HrQlltlerin.l.n ııorl<ui _..,cıe ve ejituyon f•l1yetin1 ve 
NrkeZ YQı.n organlarını. el• alı,ları.nda aon iki-Uç yıl içinde 
gijrtllcı v. Merkez koıaitNl'nin Raporu'nda ipret edilen zaaf ve 
ek•1ltl1kleri bir kez daha vurgulayan part1n1n bu platfomu, bUtUn 
Y•Nl ve t-1 tsrgUtlerin her9'lnkll prop,ıganda ve• ajitasyon 

. faaliyetirl• llglli C-1 gijravlerine yeni4-o dlkkat çeker, yerel 
komiteler n, y.rel p� ,,. aj!t.uyon aorualuları.ıun, MVerl , 
örgılltletinin ve propaganda gruplarının, propaganda ve a.jitavon 
fuliyetiyle ilgili plaııla.leruıde -"-' . orı,anlarll!, özelli<l,e 
ııe.riced kitle yayı.o or� teıı;ııel ve yijnleod.irici araç oldu.Ounu 
hatırlatır. Partinin bu platfonnıı, bUtUn yerel parti örgUtlarini, 
parti Mrku organle.ruu daha titiz in.celeme, izl- va yaratıcı 
tarıda yararlarım, onlarla deha dUJenli ve aıkı � içinde olıııa va 

· kitle Y•Yın organını. her geçen Qlin daha •Uteııli, daha genif ve etkin 
dııOı.ta gtirevleriyl• açıkça ÇJHN'Ylendirir. 

1- lwtlııia illegal.it• ve gizlllilt illaıleri. Uzeriıldo HrııUUenlp 
fwlyet gllatenıı bir HrııUttUr, Dolayıoıyla aıııııı çe1,_.1nın 
taol1Jı1 olu,turın .,._- w ejituyoo çal.ı-1 da illegal 
-1-ara � ve illeiı,ı.l.ite lıDJullorında yUrUtllleıı bir çel,-fu-. 
Pvtiılill bOtlln HrgUtlarln!n p,_,cıa çal,-ı..ıun " gUallll< 
aJi...,.., f•li,atini.n taol ançlorı .,.r_i illegal � va 
ıı.lltuyoıı areı,lerı.ılır, -.ıt bu, part.l.lıin legal propııga,aa ve 
aJituyon ançlerlN!on rararl�ı enlaına ve,ı-11 aıuino legal 
propagenda olıınoklar ındon, partinin illegal t-lde yllrtlt tUe'� 
propeıganda ve ajitutonu etkinl•ttimak için (dUı:anli-dU.r:endı:) legal 
bası.odan yararlan.ayı. HOnnmek, hareketin yWc■aldiO'i bugUnkil 
l<o,ullercla, her ıınonl<iııdeıı deha genklldir. PArti Ulegel prapogıınde 
ve ajitasyon araçları.nı geliıtiraıli, ı:enginl.,ti.ıwili, •rkazi 
propııgandıı. va ajituyon araçlarının yanuı..ra, ifyu-leri ve fabrikalar 
dlluyindıı si•t•U, .ur.ıtli ve giderek kıu ... ııe.,en propegama ve 
a,lltUJoıı •teryallerino deM fazla bqvwıoalıdır. 1-1 p� 
ve ajituyoıı. araçlarıııdım yararlanı:., legal araçların kullarulaııı 
:ı�.���e�til.Ml1 ve legal p� w ajituyoo 

2· Pvtirufı ta.l Nl'ku or;anı, onun illegal dyual gaz.tul 
olan Dovriıoin Sed'dir, Parti ı!rglltlerinin gllruUlc çe.1,-..,.. yön 
w�• HrQllUerln w iıç1-..ıcçı yı4111leruaıı eyleaini birlOftinn ._ 
U.rletaıı Of'92m Devriain Seı:i'd.!r. Oevriaia s..ı bugUııJdJ pui)'Odu 
hareketle olan bugUnkU baOları. ve ula,tıcıldJ.Oı dar çevrele� 
oçuındorı har-tin luala cleOl.pıı w ııUr.ıcli -ifleywı Jlıtiyoçloruıa , 
cevap YUlllekten lı%ak dunadad.ı.r. PvtiııJ.aiıı bu plattorıu, bUtltn parti 
Hrglltlerinin DovruıiD S..i il• ilgili saat ve okııiltliltlerinl ,,. bu 
.UJJtlllı: ve zu.flar.ı.nın g1duU...1Ain �ttı.Oı görıevleri yenidan 
wrQU.ları .Drıriain Sut I ain perbodunua HnceliJcl■ iki katına 
Çlbrı.lıauı.,�riai.n s .. ı ile parti lJrgıUtU v. irçiler aruındak\ beO 
ve hııberlaf;N'nlıı 1lerleti1-1, onun fabrikalarda ve l,çUer aruuıda 
.U�Jkrarlı. ve Jdtluel daıOıtıeJJun gıaniflatU...i Ye daOıtl,9 ve 1 

Parti Bayragı "devrimci komünist" çizginin 
teorik temel lerini attı ;  temel konularda yeterli 
açıkl ıkta bir teorik birikim oluşturdu; biz ise 
şimdi artık bu temel üzerincle "yeni koşul ların 
ihtiyaçlarına cevap" vermeye · çalışıyoruz. 
Kuşkusuz söylenmek istenen budur ve bu i lk kez 
burada değil, bir çok vesileyle söylenmiştir, 
söylenmektedir. Zamanında Devrimci Demok
rasi ve Sosyalizm'de de hatırlatıldığı gibi, "Bizi 
bugüne ç izgimiz getirdi" sözleri bugüne kadar 

TDKP Konferans Belgelerinin tüm cabası 
"parti çizgisi "ni temize çıkarmak, sorunları "kadrolar" ya da '8 1 sonrasının 

"oportünist MK"sı ·i le  izah etmek amacına yöneliktir, 
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Ge lge le lim, b i r  kaç pasa• • 
] l d . • • • 'd d d k '' t ·· an latmaya ve yukarıya aktar-� TDKP. yazık ki. 1 2  Ey ü onemın ı  ıcerı e ve ışan a en o u . 1 1 sonrasında, "henüz aşı lamayan" ..!..!bL!:�..-...J.ı-���lı....!..f::�'J..!.!:!.!..�L!.!.!�!..!.!..!l.!...!�������=-=�"'-"'-'= <lığımız pasajdakı pa avra ann 

bu teorik sorunların ele al ınışına ve utanç verici biçimde yaşayan hareketlerden biri oldu. değerini göstermeye kendi başı-
il işkin olarak söylenen ler, bu işin Gerçek bir  ·küçük burjuva tasfiyeci dağı lma yaşadı . na yeterli bir sembol ik o laydır 
daha en azından bir yeni  7 yı l l ık · .. 

k d k 1 asl ında. Kitle]erin d irenişin i  örgütleme yeteneğı gosterme or a a sın, 1 d · döneme (ve onu izleyecek yeni . . . . Yıl lardır "kapsam ı ve erın-
7 i l k do·· nem lere) sarkabileceği ara kademedekı ve tabandakı bazı d()vrtmcı kadrolar I ikli" bir "muhasebe" ve böyle yı ı . · · "k " endişesini de ister istemez yara- ve Erdal Eren. Ekrem Ekşi gibi genç devrimciler hariç tutulursa. bır m��as:b� ıçı� . o�gre 

S ·· J J I d · . . . . . . . beklentısı ıçınde ışlerı ıdare tıyor. . �Y enen __ e� şun ar ır. üyelerin in ezici b ir çoğunluğu devrımcı kımlıklerın ı  bı le edenler bugün birden bire bu  iş "Devrımcı komunıst hareket, , . ülke devriminin sorunlarını koruyamadıl ar. çoktan yapıldı ve sonuçlan da 
proletarya hareketinin ulus- kamuoyuna i lan edi ldi açık-
lararası görevlerine baglı olarak ele almak- bir ideolojik-politik platformun temelini oluş- lamasını yapabil iyorlar. Dahası, bu defteri artık tadır... Devrimin acilleşen ulusiararası teorik turmaya çalıştı. Ve bu tesbitleri, kapalı kapılar , çoktan kapatt ıklarını da altını çizerek vurgus�runla:ı�a �iddi yak'.aş_ım �� ç?zümler geti- arka�ında �ap;P bırakmadı. Ter��ne, deger- Juyorlar. Röportaj '  da soruluyor: "Bugün Türkiye rılmeksızın ulke devrımıne ılışkın program_ın lendırmelerını Konferans Belgelerı adı altında solunun yeniden bir geçmiş degerlendirmesine yen�l�nme�i, . geliştirilmesi ve z�ngı�- bir kitap�a t_oplayarak ?ütün devrimci ve demok- ihtiyacı var mı? Kimlerin vardır, kimler leştırılmesının de gerçek anlamıyla mumkun ratlara, ışçı ve emekçı sınıflara sun�u_- Dahası, yapmıştır? Varsa, bu özellikle hangi noktada olamayacagınınfarkındadır. "(�gd, s .  8) . . Türkiye Solu 'nda gelenek oldugu gıbı; hata ve olmalıdır? ,, Yanıt, .. veri liyor: "Bugün Türkiye TDKP Röportajı 'ından ben artık yenı . bır yanlışları yumuşatm_a�a _çalışma, �aşka yerlerd� Solu 'nda yeni bir 'geçmiş , degerlendirmesinin oyalayıcı formül, buna söz kalibı da dıye- gerekçeler arama gıbı bır zaafa duşmeden, �n�ı yararı olacagını sanmıyorum. Degerlendiren 
bi l irsiniz, var. "Devrimin uluslararası görev- yanlışların
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degerlendirmiştir zaten " (Agd. s.33). işte bu . . • .. 1 Kanımca u mu ase e , onemın en psam ı lcrinin zorunlu �ı!dığı yem bır teonk muc�de _e ve en ciddi eleştirisidir. Ve bildigim kadarıyla bu kadar! 
p latformu" denıl ıyor buna. Bunu "y enı bır eleştiri, Türkiye devrimci hareketinin sorunlarını "Sözcü"nün TDKP Konfer?nsı Belgeleri 
enternasyonale doğru" · çağrısına eşlık eden, kapsamlı ve ciddi bir biçimde ele alan tek eleş- hakkındaki yargısı, devrimeı kamuoyunu 
"Bo lşevik partisini aşan ye_ni bolşevik partiler'' tiridir. " (Özgürlük Dünyası, sayı: 70, Ağustos gerçekdış ı beyan larla yanı ltma gibi çok kaba ve 
i le "Bo lşevizmi aşan bir bo lşevizasyon"a dayalı' '94, s.30) gülünç bir girişimden gelmiyorsa eğer, o lsa olsa 
yeni bir enternasyonal p latform biçimindeki söz Tek b ir sözcüğü bile doğru o lmayan bu bu onun, bu belgeleri hiç ince lemediğini, ya da 
kal ıp ları tamamlamaktadır. (Bkz. Özgürlük sözleri, bir kaç ay önce yayınlanan bir röportaj onlara yıl lardır yeniden bakma olanağı bu la
Dünyası, sayı; 6 1 ,  62 ve 64) metninden aktarıyoruz. Özgür Gündem' in soru- madan konuştuğunu gösterir yalnızca. Bu 

Bu yeni açı l ımın yeni bir heyecan kaynağı !arına yazı l ı karşılık olarak_ hazırlanan fakat belge ler, "bütün solun geçmişini ideo loj ik, pol i
olduğuna kuşku duymuyoruz. Yine de, dünkü . yayın lanmadığı açıklanan "Türkiye Solu" röpor- tik ve pratik bakımdan" ele almak, değer
ulusal dargörüş lülükten bugünkü heyecanl ı  taj ını, Özgürlük Dünyası adına yanıtlayan kişi lendirmek ve eleştirmek bir yana, bu çerçeveyi 
enternasyonal izme bu s ıçrayışın, aynı zamanda, İhsan Çaralan. İhsan Çaralan; bir 1 2  Eylül TDKP'nin kendisi için bi le kullanmaz. TDKP 
ulusal dargörüşlülük içinde inşa edi lmiş dünkü "kazazedesi"! Komünistler, 1 2  Eylül'ün yarattığı üzerinden elbette bir değerlendirme vardır bu 
programının geçersizl iğinin örtük b_ir i lanı, onun en büyük tahribatın �evrimci değerler alanında belgelerde. Fakat yapılan, 1 2  Eylül sonrasının 
''yeni lenmesi" gerektiğinin daha açık bir i lanı, olduğunu hep vurgu layage lmişlerdir. "J 2 Eylül utanç verici çöküntüsüne, demek oluyor ki 
ama "yeni bir ulus lararası teorik mücadele p lat- Karşısında Türkiye Solu " baş l ığı taşıyan bir genelde yaşanan küçük burjuva dağılma ve 
formun.un inşası" şartına bağlandığı ölçüde ise, röportaj için seçilen "sözcü" bi le, geçmişin ne tasfiyenin TDKP cephesindeki kendine özgü 
bu işin belirsiz bir geleceğe erte lenmesi demek ölçüde değerlendirildiği konusunda çok şeyi süreçlerine, örgütsel sınırlar içinde aç ıklama 
olduğunu tesbit etmeh.i:en de getirmek umutsuz giri-
kendimizi alamıyoruz. Bu şiminden öte b i r  şey değild ir. 
belki beklenti içinde oyalan- , Bu açıdan TDKP, "Türkiye 
mada bir 7 sene daha kazan- So lu'nda gelenek o lduğu 
dırır, fakat "yeni ve yeni- gibi; hata ve zaaflarını yumu-
lcnmiş" bir devrimci program şatmaya çalışma, başka 
kazandıracağı çok şüphel id ir. �-~·,.·�·- yerlerde gerekçeler arama" 
Kusurlu yaşanmış ve başa- gibi bir zaaftan muaf olmak 
rısızl ığı olaylarla açıkça bir yana, Eylül sonrası yeni lgi 
kanıtlanmış bir geçmişi aç ık karşısında aldığı tutumla 
ve dürüst bir devrimci e leş- bunun en kötü bir örneğini 
tiriyle aşamayanların ge leceği vermiştir. 
kazandığı nerede görül- -Yaşanan genel bir ideo-
müştür? loj ik ve örgütsel iflastır. Oysa 

Buna yeniden döneceğiz. yapı lan sözde "muhasebe"de, 

Geçmişin "m uhasebe"si 
geride mi kaldı? 

"'Muhasebe ' sorununa 

gelince; kuşkusuz her siyasal 
örgüt ve parti, olup bitenin 

bir muhasebesini y.apmıştır. 
Ama herkes, bulundugu ideo
lojik platformdan yaptı bunu. 
Kimisi (örııegin Devrimci 

Sol) bu muhasebeyi 'teknik, 
lojistik eksiklikler 'le sınır
larken; kimisi · (örnegin 

Devrimci Yol) hiç muhasebe 
yapmamış görünerek, ama 
bütünüyle eski çizgisini terke
derek yaptı. . Kimisi ise 
(TDKP), sadece 12 Eylül 
süreciyle de sınırlı kalmadı, 
kendisinin ve bütün solun 

geçmişini ideolojik, politik ve 
pratik bakımdan eleştirdi. 
Yenilgiyi yengiye çevirerek 

TDKP bugün. 1 2  Eylül karşı devrim döneminden kendisi için 
onur verici bir direniş ve mücadele kesiti al ıp. "bütün devrimci ve 

demokratl ara. işçi ve emekçi sın ıflara" sunma olana�ı ndan 
yoksundur. 

genelde sorun lar çizgiyle 
birleşemeyen bir kısım 
"kadrolar''la izah edi l-
mektedir; daha özelde ve 
yalnızca Nisan '8  l sonrası 
ise, özenle tırnak içine al ınan 
dışardaki "önderlik"le. Peki 
ya "önderliğin" asıl büyük 
bölümü olan "içerdekiler'' 
cephesinde durum nedir, bu 
özenle es geçil ir. Nisan 
sonrası "sağ oportünizm" 
diye elbette ideolojik-politik 
açıdan da yerilir; fakat 
nedense, Nisan sonrasının . 
ideoloj ik düşkünlüğünün 
Nisan öncesindeki köklerine 
hiçbir b içimde ·bakılmaz. 
Dahası, "Nisan"ın partinin 
manevi siyasal yıkımında ve 
kolay tasfıyesindeki özel rolü 
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yürekli likle irdelenmez. Lütfedilip muğlak Yıl l ardır "kapsaml ı  ve derinl ikl i" deleye, devrimci değerlere ve  doğal olarak 
sözler arasında şöyle bir değinilir yalnızca. partiye bağlı kalan kadroların neredeyse tama-

'8 1 sonrası MK "oportünist"ti de öncesi bir "muhasebe" ve böyle bir mına yakını, kısmen ara kademelerden, daha çok 
devrimci miydi, bu soru sorulmaz bi le. Nisan muhasebe için "kongre" beklentisi örgüt tabanından, esas olarak da konumu gereği 
sonrası MK "sağ oportünist" bir ç izginin temsil- içinde işleri idare edenler, parti çizgisini kavrama sürecinde henüz en yeni  
cisidir, bu söylenir ve 14.  sayısından itibaren olan GKB içinden ç ıkmıştır. Bu aynı olguyla 
Devrimin Sesi eleştiri l ir. Fakat bu MK'nın en bugün birden bire bu iş çoktan mantıksal olarak tutarl ı, tersinden bir olgu daha 
sağcı politik değerlendirmelerine tam da öncesi yapıldı ve sonuçları da kamuoyuna var. Parti çizgisine en yakın, oııu en iyi kavra-
dayanak aldığı, DSP broşürüne 1 2. sayıdaki i lan edi ldi açıklamasını mış, onunla özdeşleşmiş önderlik kadroları ise. 
"Arayışın Arayışı"nı referans gösterdiği ve "faşizme ve kapitalizme karşı mücadelenin güç 
bunda tümüyle de haklı olduğu gerçeği, özenle yapabi l iyorlar. Dahası, bu defteri ilişkilerindeki değişiklikler" ortamında, devrim-
es geçilir, vb... artık çoktan kapattıklarını  da altını ci direniş ç izgisini temsil etmek bir yana, içeride 

Şunu da ekleyelim ki, bu belgelerde "örgüt- ve dışarda yaşanan küçük burjuva tasfiyeci 
sel" çerçevede gündeme getirilen politik eleş- çizerek, "Bugün Türkiye Solu ' nda dağılmanın sürükleyici "öncü"leri olmuşlardır. 
tiriler, çok büyük ölçüde 1 987 ayrışmasında yeni bir 'geçmiş' değerlendirmesinin Bu acı olduğu ö lçüde kaba gerçeğin üzerine 
komünistlerin gündeme getfrcliği eleştiriden yararı olacağım sanmıyorum. gidilmediği sürece, bunun gerisindeki ideolojik 
esinlenir, fakat onların bir karikatürü olarak ve sınıfsal mantık, bunun hareketin kimliğinde 
kalır. · Komünistler siyasal-örgütsel sonuçları, Değerlendiren değerlendirmiştir ifade buluş biçimi ve sonuçlan yüreklilikle 
sosy.al ortam, sınıfsal kimlik ve ideoloj ik-politik zaten" d iye�i l iyorlar. sorgulanmadığı sürece, devrimci bir yenilenme 
görüşlerle bağı içinde ortaya koydular. TDKP olanaksızdır. Bu yapılmadığı sürece, "yenilgiyi tanımlayabilecegimiz inanç zayıjlıgının, opor-Konferans Belgel�ri' nin tüm çabası ise bu bağı tünizmin ve inkarcı-tasfiyeci egi/imlerin etkili yengiye çevirecek bir ideoloj ik-politik platform" 
koparmak, özell ikle ve özellikle "parti çizgisi"ni olacak oranda başkaldırısına yolaçabildi. ,, değil, karşı-devrimin yarattığı ideoloj ik-politik 
temize çıkarmak, sorunları "kadrolar" ya da ' 8 1  (konferans Belgeleri, Evrensel Basın Yayın, erozyonun uygun zemininde ve yeni dönemin 
sonrasının "oportünist MK"sı ile izah etmek s.42, siyahlar orij inalinde) kendiliğindenci sürüklenişi içe.risinde, olsa olsa 
amacına yöneliktir. Ve bu, komünistlerle örtülü Bu çerçev.enin sınırlarını "sözcü"nün yuka- "liberal demokratizmin politik platformu" oluş
bir polemik içerisinde, onların "saflar" üzerinde nda çizdiği sözde muhasebe çerçevesiyle karşı- turulur, 
herşcye rağmen yarattığı devrimci ve sorgulayıcı laştırmak, 1 994 Ağustos 'unda açığa vurulan yeni Fakat yukarıdaki sözlere karşı bir not olarak 
etkiyi kırma özel am�cı çerçevesinde yapı lır. iddianın ciddiyeti konusunda bir fikir verebil ir. düşmeden geçemeyeceğimiz bir olgu daha var. 

Niyetimiz burada bu Belgeler 'in ayrıntıl ı  bir TDKP ''Türkiye devrimci hareketinin sorun- "Faşizme ve kapitalizme karşı mücadelenin güç 
değerlendirmesini yapmak değil elbet. Amacı- !arını" değil, kendi dar sorunlarını tartışmıştır. ilişkilerindeki değişiklikler"in yarattığı büyük 
mız yalnızca •�Kimisi ise (I'DKP), sadece 12  Daha doğrusu küçük burjuva çöküş ve dağılma sarsıntıda politik kimliklerini ve değerlerini 
Eylül süreciyle de sınırlı kalmadı, kendisinin ve olarak yaşanan bir tasfiye sürecini tartışmak yitirenler büyük bir çoğunluğuyla çoktan düzene 
bütün solun geçmeşini ideolojik, politik ve pratik zorunda kalmıştır. Yukarıdaki sözlerde de açıkça karıştılar. Ne var ki bunlardan küçük de olsa 
bakımdan eleştirdi " iddiasının tümden temel- ortaya konulduğu gibi, bunu qa, esas olarak belli bir bölümü, "yeniden toparlanma" döne
sizliğine işaret etmektir. Ve elbette, Konferans kadroların çizgiyle birleşememesi olarak "izah" minde cı lız hayat belirtileri gösterebildikleri 
Belgeleri'ni referans vererek böyle bir iddiayı etmiştir. . 

ölçüde, parti için vazgeçilmez ögelere dönüş
kamuoyu önünde i leri sürmeye kalkmanın, keli- B ir an için bunu doğru varsayalım. Fakat tüler. Başta yayın alanı olmak üzere, bazı en 
menin en olumsuz anlamında, her türlü sının gönül isterdi ki, ç izgiyle birleşemeyenler kritik mevzilere yerleştirildiler. Yeni dönemin 
aşmak demek olduğunu vurgulamaktadır. hakkındaki bu değerlendirme ve ithamlar, ç izgi- genç ve gerçeklerden habersiz devrimcileri 

Kadın, gençlik, "proletarya dışı ezilen sınıf- nin gerçek temsi lci leri, onun yaratıcıları, dışında, "parti" hayata çok büyük ölçüde böyle 
lar", "uluslararası komünist hareket" türünden önplandaki savunucuları ve merkezi düzeydeki unsurlar sayesinde döndü. Ve şimdi onlar saye
özel bölümler ve güncel politik sorunlar bir yana uygulayıcıları i le i lgili bir değerlendirme i le de sinde, onların oluşturduğu özel ağırlığın da 
konulursa, bu Belgeler' in  en büyük bölümünü ve birleştirilebi lmiş olsun. Zira dikkate değer olan zorlayıcı ve hızlandırıcı etkisiyle, "açık parti"ye 
MK Raporu'nun esasını, i lk iki ana başl ık oluş- bir olgu var. Karşı-devrim döneminde müca- dönüşmek doğrultusunda dolu dizgin yol alını
turur. Bahsi geçen "muhasebe"nin yer .....------------------------. yor. 
aldığı esas bölümler de zaten bunlar. Bu . Bu sonuç kendi içinde tümüyle 
bölümlerden ilkinin başlığı, "Partideki mantıklıdır. Ne var ki, böyleleriyle siyasal 
Mücadele ve Örgütteki Çelişkinin Tarihsel yaşama dönmek ve onu sürdürmek olanağı 
Kaynakları "; ikincisinin ise, "Partimizin bulanların, kendilerine 12  Eylül'ün olum-
Örgütlenme Faaliyetinde Ortaya Çıkan suz prototiplerini kamuoyu önünde 
Hatalar " biçimindedir. B irinci başlık "sözcü" seçenlerin, dönüp bir de kendi 
sözde "muhasebe"nin kapsamını, ikinci sorunlarını, "güç i l işkileri"ndeki değişimle 
başlık ise konusunu ve sınırlarını, kendi- ortaya çıkan "inanç zayıflığı"na düşenlerle 
l iğinden vermektedir. Bu "muhasebe" iflas izah etmeleri, bir kez daha her türlü sınırın 
etmiş bir ideoloj ik ç izgiye ve karşı-devrim aşılmasıdır. 
döneminde kolay dağılma yaşamış bir 
örgüt yapısına bin dereden su getirerek bir 
"izah" getirme giriş iminden başka bir şey 
değildir. 

Yapılan "izah"ın genel çerçevesinin 
özeti ise şudur: "Örgütsel inşa sürecinin 
yukarıda anılan zaaflar içinde yaşanması, 
nesnel olarak örgütün şekillenmesinin 
belli bir idealizm etkisi altında gerçek
leşmesi anlamına gelir. Çünkü, kadro
ların Marksist-Leninist görüşleri ve parti 
çizgisini benimsemesiyle ona uygun 
düşen ilişki ve eylem içinde ve örgütün 
çizgisini uygulayacak ·yetenek ve kişilik 
yapısı özelliklerine sahip olmaları bir ve 
aynı şey delildir. Yukarıda sözünü etti
gimiz proleter .dönüşüm, arınma ve 
saglamlaşma mücadelesi gerçek anlamda, 
derinlemesine ve günlük olgu ve olaylar 
içinde yaşanmadıgı içindir ki; faşizme ve 
kapitalizme karşı mücadelenin güç iliş
kilerindeki degişiklikler, örgütümüzde 
sözle eylem arasındaki ayn/ık olarak 

Eğer bu 24 sayıl ık yayın "devrimci teorik 
komünist birikimin canlı ifadesi" ise, o halde bu 
· canlı  teorik birikimin neden bugünün devrimci 

kadrolarına sunulmadığı, tahrik ölçüsünde 
yinelediğimiz bir soru olageldi. 

Yargılanması gerekenler yargılıyorlar! 

"Soruna siyasal örgüt ve partilerin 
tutumlarıyla sınırlı yaklaşırsak, komü
nistler dışında çok sayıda siyasi örgüt, 
faşist çetelere karşı bütün kahramanca 
direnişlerine karşın, faşizme karşı müca
deleyi siyasal iktidan fethetme müca
delesiyle birleştirme perspektifinden uzak 
oldukları için, cuntaya karşı savaşmanın 
ideolojik temeline de sahip degillerdi. Bu 
yüzden 12 Eylül öncesinde hayli bir güce 
sahip olan bu siyasi hareketler, daha 
cuntanın ilk günü bütün faaliyetlerine son 
vererek, 'herkes başının çaresine baksın ' 
tavrını benimsedi/er. Buna baglı olarak da 
cunta; devrimci demokrat örgüt ve odak
ları, kendisinin beklediginden çok kolay 
bir biçimde dagıttı. Ancak, komünist/er de, 
gerek bu "ihtilalci sol" gruplardan yansı
yan maceracı, gerek TKP geleneginden 
gelen legalist, elitçi, kemalist hasta-
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/ık/arından bütünüyle arınmış İ l i ı · t · ı ı  1 "" ]k  ı ·· . ,, · ı · ı · ı · ·· 1 ] 
degildi. Bu yüzden de kendilerini ega ı e ve ı ega yayının ı ese onemı ı e ı gı ı soy enen er marksist-leninist örgütsel teme

linin bir göstergesi "dir, ( .32) 
vb. diğer J..-üçük burjuva ihtilalci dört yıl sonra dönüp sahipl erin i  canevinden vurmaktadır. 

eğilimlerden genelde ayırmış B ·· 1 1 1 · · h J:ı ] k ·· ı ·· 
olmalarına karşın, cunta koşul- ugun ega yayı n ar ıcın  a ıta ı tan gun uğe gecış hazırl ıkları Konuya ilişkin bütün bu 

"ilkesel" açıklıkların da göster
diği gibi, demek ki bugün illegal 
yayın araçları adım adım tasfiye 
edilirken, bu sürece paralel 
olarak geliştirilen ve güçlen-

, farı gibi, en küçük hataların bile bi le  yapı l ı rken. i l l egal ol anın resmen ayl ı k  periyodlarl a  
cana/ıcı olduğu koşullarda, . . 1 

• • 

yığınların başkaldırısını örgüt- çıkarı lması. fıı len ıse. her ayın sayıs ının bı r sonrakı ayı n sonuna 
lemeyi başaramayıp yenildiler. " ancak yetiştiri lebi lmesi ciddiyetsizl iği. yeni  durumu yeterl i 

Bunlar "sözcü"nün röpor- açıkl ık la özetlemektedir. tajındaki bazı kısmi gerçekleri . dirilen legal araçlar, yen i örgüt
sayısının bir sonraki ayın sonuna ancak yetiş- sel tercihlerin açık bir yansımasından ve pratik 
tirilebilmesi c iddiyetsizliği, yeni durumu yeterli itirafından başka bir şey değildir. Bu, parça 
açıklıkla· özetlemektedir. Sayfa sayısı iyice parça açığa ç ıkmak ve giderek "açık bir işçi 
düşürülmüş olan "Merkez Yayın Organı" Devri- sınıfı partisi" halini almak sürecinden başka bir 
min Sesi, içerik yönünden ise artık hiç bir işlev şey değildir. Geride göstermelik hale getirilmiş 
görmeyecek kadar sıradanlaşmış bir üçüncü sınıf bir illegal yayın bırakılması türünden, yürütülen 
yayın durumundadır. Bu yayın organı, herşe- siyasal faaliyette esasa ilişkin bir rolü bulun
yiyle, görüntüyü ve dünkü '-'ilkesel" angaj- mayan bir illegal örgütsel "çekirdek"in bıra
manları, devrimci kamuoyu önünde ve hala kılması ya da bırakılacak olması, burada sonucu 
devrimci hassasiyet taşıyan bir kısım kadro değiştirmemektedir. Özetle, yaşanan dizboyu bir 
nezdinde kurtarmak için çıktığını bağırıyor. tasfıyeciliktir ki, bu bugün fiilen ulaşılmış bulu-

içeren tek anlamlı bölümü oluşturuyor. Şu şartla 
ki, "komünistler" adı altında kendilerini küçük 
burjuva demokratik hareketten ayırmaya kalk
malarına ve kendi akıbetlerini ideolojik planda 
yeterince "arınamama"ya bağlamalarına yalnız
ca gülümsenebilir. 

TDKP, yazık ki, 1 2  Eylül dönemini içeride ve 
dışarıda en kötü ve utanç veric i biçimde yaşayan 
hareketlerden biri oldu. Gerçek bir 'küçük burju
va tasfiyeci dağılma yaşadı .  K itlelerin direnişini 
örgütleme yeteneği göstermek orda kalsın, ara 
kademedeki ve tabandaki bazı devrimci kadrolar 
hariç tutulursa, üyelerinin ezic i bir çoğunluğu 
devrimci kimliklerini  bile koruyamadılar. 
Herşey bir yana, Erdal Eren, Ekrem Ekşi gibi 
genç devrimcilerin her zaman derin bir saygıyla 
anılacak direnişleri dışında; TDKP bugün, 1 2  
Eylül karşı devrim dôneminden kendisi için onur 
verici bir direniş ve mücadele kesiti alıp, "bütün 
devrimci ve. demokratlara, işçi ve emekçi sınıf
lara" sunma olanağından yoksundur. Oysa en 
küçük, güçleri ve etkileri en sınırlı örgütler b ile 
iyi kötü döneme ilişkin d irenişlerini belge
leyebilmektedirler. TDK P'nin, ş imdilerde 
başkalarının şahsında yaptığ ı türden, bir zaman
lar ( 1 2  Eylül'ün hemen öncesinde) en ağır s ıfat
ları yakıştırdığı TİKB ise, dost düşman herkesin 
teslim ettiği gibi, 1 2  Eylül döneminde, genelde 
zaten devrimci kadrolarla sınırlı kalmış bir dire
nişin, devrimci hareket saflarındaki en onurlu 
temsilcisi olmuştur. 1 2  Eylül'ün her hatır
lanışında ancak yüzleri kızarması gerekenlerin, 
bugün kalkıp " 1 2  Eylül Karşısında Türkiye Sol 
Hareketi" üzerine konuşabilmesi, utanç verici 
olduğu ölçüde ibret vericidir de. 

Haziran '90 tarihli bu belgede de açıkça nulan liberal politik platformla tutarlı bir sonuç
görülebileceği gibi, onu kaleme alanlar, araçlar tur. Bunun üzerinde ayrıca da duracağız. 
ile amaçların, bu çerçevede, legal ya da illegal B izi burada ş imdilik aynı belgedeki bir başka 
yayın ile örgütsel tercihlerin kopmaz bütünlüğü temel nokta, buna bazı samimi itiraflar da diye
konusunda yeterli açıklığa sahiptirler ve sorunu biliriz, ilgilen_dirmektedir: "inkarcı-tasfiyeci 
pratik değil, fakat "ilkesel" önemde görmek- eğilimler; partimizin teorik eksikliklerini ve 
tcdirler. zaaflarını, proletarya devriminin dayattığı acil 

örneğin; "Türkiye 'nin bugünkü koşullarında teorik, siyasal ve örgütsel sorunların 'alternatif' 
ve devrim cephesinin bugünkü durumunda, 'ille- sorunu olarak önplana getirdiler. · Onların, 
gal örgütün ancak illegal siyasal gazete çevre- inkarcı-tasfiyeci ve devrimin teorik-ideolojik ve 
sinde örgütlenebileceği , tesbitini yapan ve 'ille- pratik siyasal-örgütsel görevlerinden yan çizen 
gaf propaganda ve ajitasyonu ve yasadışı bu tutumu, parti saflarında ve çevrelerinde, bir 
basının örgütlenmesini temel alarak legal dönem etkili olacak olan bir yanılsamaya 
olanaklardan yararlanma , çizgisi izleyen parti- yolaçtı. Parti örgütünün bazı kolları ve çevre 

grupları, bütün enerji ve dikkatlerini devrimin miz ... " (Agd, s.3 1 -32) d tt g ·1 · · l · · · d l b aya ı ı acı gorev er uzerın e top ayamaz ir 
Ya da; "Özel olarak vurgulanması gereken ilk konumda ve partinin yürüyüşünü baltalayan bir 

ders; Türkiye koşullarında ve devrimci hareketin ruh hali içinde bocaladılar. " (Agd, s. 46) 
bugünkü durumunda, illegal merkezi basın Bu EKİM'in çıkışının ve ideolojik cere-çevresinde illegal örgütlenmeyi ve günlük 
ajitasyonun yaygın illegal organ ve araçlarının yanının bu hareket saflarında yarattığı derin 
yaratılmasını temel alan bir örgütlenme çizgisine sarsıntının bir itirafıdır. Tutucu küçük burjuva 
sahip olmadan, devrimci örgütün ve yığınlarla şefler, bunu; en ilkel bir düşmanlığı körük
devrimci bağların kurulamayacagıdır. " (s. leyerek, her türlü ilke ve kuraldışı yöntemi 
32)Ya da; "Partimizin örgütlenme çizgisinin kullanarak, "devrimin dayattığı acil görevler" 
temelini oluşturan 'illegal basın çevresinde adı altında gündelik dar pratiği kadrolara daya
örgütlenme ' politikası, . . .  partimizin tüm diğer tarak ve bu yolla dikkatleri temel sorunlardan ve 
'devrimci ' gruplar_ dan niteliksel ayrılığının ve o··zellı·kıe b ı·r muhasebe ı·htı· ac da k Teorik sorunların "geniş alanı"! Y ın n uza -

,-----------------------------,---...., laştırmaya çalışarak, kontro/ altına 
TDKP-MK'nın örgüte ve örgüt alma başarısı gösterebildiler. 

çeperine hitaben yayınladığı Hazi- * IIOTOrıı Ol.KELERiN tşçtu:RI Vf. UIU'.N HALKLA.it. atRU:ŞINt Ne var ki, gerçekte, bu şeflerin 
ran 1 990 tarihli uzun bir "Açık-

� Devr·ım·ın Sesı· 
kendileri de bu cereyanın ideo-

lama ve Çağrı", 1 993 Haziran' ında loj ik saı:sıntısından kurtu-
kamuoyuna açıklandı. (Bkz. lamadılar. Bir çok eski kavram v.e · 
Özgürlük Dünyası, sayı;56, s.30- formülün hızla terkedilmiş olması; 

50) 1 990 Şubat' ında yapılan " ı .  OCAK 1990 -SAYI 85 Tıtrld1e Drrrinıd ioııılttlıe Pardsi-Mme:ı \'ayıa O�•" Kuruluş Kongresi Belgeleri ile 
Genel (Şubat) Konfcransı"ndan 3 İşçilerin ve emekc,·• 

Parti Programı'nı yeniden yayın-
ay sonra kaleme alınan metin, bu lama gücünün bir türlü göste-

konfcrans hakkında insana bulantı Revizyonist•- nıuı--1., DEVRiMiN SFSI - SAYI 85 ı 3 rilememesi; ideolojik çizgi ve 
veren o alışılmış kendi kendine liberal partf program konusunda açık bir tutu-

demokr-
övgülerle başlıyor, aynı tonda bir dr- · mu zorunlu kılacak ikinci parti 
övünme-üfürme-savurma silsilesi Yasa dışı, gizli çalışma güçlendirilmelidir! kongresinden, aradan geçen 1 5  
olarak sürüp gidiyor. yıla rağmen ısrarla kaçınılması 

Yine de bu belge, iki noktada Öz.al ve ANAP HUkUmeti'nin, 141 - 1 42 oloji.�ine, M-L teoriye ve pratiginc, devrim vb . .. Tüm bunlar bunun tartışma 
ve 163. maddeleri gündeme getirmesiyle ve sosyal izm davas ına ve mucadclesine ·· ·· k J d k belli bir ilgiye değerdir. Bunlardan birlikte, TBKP'li revı·zyonı·stlcr "Hemen leh k I aJ goturmez anıt arı ır. Fa at sa rı, ap t lzmi, Oul mUllciyeti, burju-

ilki, illegalite •Ve illegal yayının şimdi " ş iarı nı attı lar ve harekete geç- va çoAulcıı luıtunıı savunma ve kutsama kuşkusuz, bu, ezilmek ve acz 
tiler. BütUn Marksist gruplara, aydınlara, platformudur. Onlıınn çizgisi, emperyali�t - · · · d k 1 k k. · .. k "ilkesel önemi". ile ilgili söyle- işçı'lere, emekçilere, 1·11egal örgüt ve faaıı· . 1 ıçerısın e a ma , es ıyı yure -er ve egemen sınıflarla, faşist diktaförlUk -

nenlerdir. Dört yıl sonra bugün yeti tasfiye etme, bUtOn0yle yasal bir par- le, u1.ıa,ma, "mutabakat'' sa�ama çizgisi- lilikle savunmak gücünü yitirmek 
tide birleşme, örgütlenme ve faaliyet yOrtıt• dir. Gizli örgütlenmeyi ve faaliyeti tasfiye 1 .ı_ t·· ·· 1 1 b . 

gelinen yerin ve tutulan yeni yolun mc çaıırısında bulundular. Ça,.rıdan da  ..,,_ an amın<..:1<1, l!muy e o umsuz ır 
5 !!'o ve uuUlnüyle yasallaşma çağnları ise plat-

ışığında ele alındığında, dünün bu öte, sôzde illegal partilerini �sıısında legal- formla.nnın ve izledikleri çizginin mant ıki etkilenme biçiminde oldu. Mark-
tasfiye ettiklerini, ya,al bir parti kuracak- ve dofal �onucu, tıımamlayıcı unsıı ı ı•dıı r .  s· t 1 · ' t k k d · ık sözleri bugün dönüp sahiplerini Jannı açıkladılar. ııı. .,.;n·c1rnı· de, bir b�•,n ' ıs - enınıs opuş arş ı_sın a ı e-

" ,.. • _, OnJar, emperyalizme, egemen .,ın,nına ve 
canevinden vurmaktadır. Bugün toolantısıvla vantılar. YnsallasmA VP. VHAI rlilrtatl\rlıılJ .. hiT .... ,.,İ •<ı,lrr .. elv<ıcLi,IMln.. siz bir düşmanlık tutumu ve gerici 
legal yayınlar t ıkır tıkır işlerken, ayak direme koşullarında başka 
dahası haftalıktan günlüğe geçiş Dört yı l sonra bugün gel i nen yerin ve tutulan yeni yol un türlü de olamazdı. 
hazırlıkları bile yapılırken, illegal ışığında e le  al ındığında. dünün bu sözleri bugün dönüp 

B iz kendi payımıza, tüm bu 
olanın resmen aylık periyodlarla açmazların ifade ettiği ideolojik 

çıkarılması, fiilen ise, her ayın sahiplerin i  canevinden vurmaktadır. iflasa rağmen, tutucu şeflerin 
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durumu idare etmede bugüne kadar götcrdikleri 
mahareti de her zaman teslim ett ik. llgili belge
den bu tür maharetlere bir örnek vermek isti
yoruz 

"Yeniden ilan ediyoruz; Günümüz koşul
larında, devrimin teorik sorunları ve partinin 
teorik görevleri, Türkiye devriminin prog
ramatik tezlerinin 'ne olup ne olmadıgı 'ndan çok 
daha geniş ve çok daha kapsamlıdır. Bugünün 
merkezi teorik-ideolojik mücadele görevi; 
Marksizm-Leninizmi, proletarya devriminin 
teori ve tecrübesini, dönemin uluslararası ve 
ulusal çaptaki olgu ve olaylarına uygulayarak, 
her cephede yeniden savunma görevidir. Türkiye 
devriminin teorik görevleri, bu görevin bir yönü 
ve parçasıdır. " (Agd, s.46) 

Bu sözlerin gencide EKlM'c , özel planda ise 
altbaşlığı "TDKP Eleştirisi " olan Devrimci 
Demokrasi ve So,syalizm'e karşı bi savunma 
duvarı örmeye yönelik olduğunu anlamakta bir 
güçlük yoktur. Talihsizlik şuradadır ki, Devrimci 
Demokrasi ve Sosyalizm, "Türkiye devriminin 
programatik tezlerinin 'ne olup ne olmadığı"' 

değil, daha genel planda ve çağdaş dünyanın 
bugünkü olgularından hareketle, proleter devri
min sorunlarının çağımızdaki kavranışı üzerine 
bir tartışmadır. Bu çerçevede, bir dizi temel 
teorik-ideolojik sorunla bağlantılıdır. Yani tam 
da "Marksizm-Leninizmi, proletarya devriminin 
teori ve tecrübesini, dönemin uluslararası ve 
ulusal çaptaki olgu ve olaylarına uygulama" 
sorunuyla ilgilidir. 

Komün_istler daha başından itibaren çağdaş 
dünyanın bugünkü olgularını ve süreçlerini 
hesaba katan bir yöntemsel tutum ve teorik 
görevler alanı belirleyerek ortaya ç ıktılar. Dola
yısıyla, sözde "daha geniş" bir teorik görevler 
alanına işaret ederek komünistlerin yarattığı 
etkiyi kırmaya çalışmak gerçekten şaşırtıcıdır ve 
bir başka zavallılığa işaret eder. Fakat bu yolla 
safların yatıştırıldığına ve komünistlerin yarat
tığı ideolojik etkinin kontrol altına alındığına da 
kuşku yoktur .. Bu sayede yıllarla ölçülen zaman 
da ".kazanılmıştır''. (7.yıla giriş yazısında 
okuduklarımızın daha 4 yıl öncesinin argü
manları olduğu okurun gözünden kaçmamıştır.) 
Zira daha geniş bir teorik görevler alanına işaret 
etmek, "teorik sorunların aşılması" için daha 
uzun bir süre talep etmekle aynı anlama 

Kızıl  Bayrak 

Hata ve zaaflarına "hiç bir 
saçak altı aramadıkların ı" övünçle 
iddia eden ler, hemen ardından 20 

yı l l ık özeleştiri kü ltürünün o bi l inen 
"saçak altına" bir kez daha 

s ığınmakta buluyorlar çareyi : 
"Kaldı ki partimizin teorisin in, 
zaaf ve eksikliklerine karşın, 

özünün marksist-leninist olduğu 
son derece açıktır . . .  " 

Bu, Mao 'cu ideolojik çizgiye i l işkin  
olarak Mao Zetung eleştirisi 

sonrasında yapılan " izah "ın bir 
benzeridir. 

gelmektedir. Böylece, büyük beklentiler içeri
sinde bir türlü bitmeyen sürelerle oyalamanın da 
yolu açılmıştır. Bununla bağlantılı olarak, 7. yıl 
yazısında verilen müjde, "�oğu gitti azı kaldı 
biraz daha sabır" olarak da tercüme edilebilir. 

Herşcye rağmen, daha geniş bir teorik görev
ler alanına işaret etmek elbette ki takdire değer
dir. Fakat bunun Türkiye devriminin mese
lelerine ilişkin bulanıklığa bir mazeret olarak 
kullanılması gülünç bir aczin göstergesi olabilir 
yalnızca. Düşününüz ki, "J 2 Eylül öncesinde 
yaklaşık 2,5 yıl 24 sayı yayınlanan Parti Bayragı 
dergisi, devrimci komünist teorik birikimin canlı 
bir ifadesiydi " diye, bu aynı adamlar yazıyor. 
lyi ama, aynı konuya ilişkin çok sayıda broşür bir 
yana bırakılsa bile, salt bu dergi külliyatının üçte 
ikisi "Türkiye devriminin programatik tezleri"ni 
değil de neyi tartışıyor? S iz eğer bu "canlı teorik 
birikimi" hala savunuyorsanız, o halde elinizde 
yeterli ideolojik silah fazlasıyla var demektir, 
önünüze başka teorik görevler hala bulunuyor 
olsa bile. Bu durumda, küfür edip kara çala
cağınıza, bu silahları kullanarak "inkarcı
tasfıyeci eğilimleri" ideolojik olarak ezme yolu
na neden gitmiyorunuz? Böyle bir olanak 
varken, yürüyeni yüceltecek böyle bir makul yol 
orta yerde duruyorken, "sorunlar bunlardan mı 
ibarettir?" diyerek ideolojik tartışma ve müca-
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deleden kaçmanızın anlamı ne? 
Olsa olsa, yalnızca şu: Evet, devrim teorimiz 

tüm temel dayanaklarıyla yanlıştı; bu bugün 
karşı çıkılamayacak biçimde açığa çıkmıştır ve 
biz artık onu savunamıyoruz. Fakat yerine yeni 
bir şeyler koymak için de, bu kez önce dünya 
devriminin meselelerinden hareket etmek isti-
yoruz; oysa, "inkarcı-tasfiyeci eğilimler'' yeni 
görevin bu geniş alanını göremiyorlar ve bizi 
hala Türkiye devriminin programatik tezleri 
üzerinden zorlamaya kalkıyorlar. 

Bu ise bir iflasın üstü örtülü bir itirafından 
başka bir anlama gelmez. Geçmiş teorık biri
kimin "canlılığı" söz planında hala övülürken 
onun fiiliyatta gözlerden ısrarla gizlenmesi, yeni 
devrimci kuşakların bu canlı hazineden 
kıskançlıkla mahrum bırakılması (üstelik tüm 
"tahrikler''e rağmen) bir olgu olarak sürüyorken, 
bu iflasın pratik itirafına başka kanıtlar aramaya 
gerek var mıdır? 

Ne var ki, fiilen yapılanı resmen yapmak 
yürekliliği gösterilmez. Hata ve zaaflarına "hiç 
bir <;açak altı aramadıklarını" bir kaç sayfa önce 
övünçle iddia edenler, yukarıya aktardığımız son 
pasajın hemen ardından ve onu izleyen cümleler 
olarak, 20 yıllık özeleştiri kültürünün o bilinen 
"saçak altına" bir kez daha sığınmakta bulu
yorlar çareyi :  "Kaldı ki partimizin teorisinin, 
zaaf ve eksikliklerine karşın, özünün marksist
leninist olduğu son derece açıktır . . .  "(s. 46) 

Bu, Mao 'cu bir temelde oluşturulan ideolojik 
çizgiye ilişkin olarak Mao Zedung eleştirisi 
sonrasında yapılan "izah"ın bir benzeridir. O 
zamanlar, " 'Mao'cu sızıntılara rağmen' parti
mizin çizgisinin özü ve esası marksist
leninisttir'' denilmişti. Şimdi ise "zaaf ve eksik
liklerine karş ın özünün marksist-leninist oldu
ğu" söyleniyor. 

Fakat burada bir cümle olarak geçen düşün
cenin bir başka vesileyle uzun bir açıklaması da 
yapılıyor. Bu vesile, TDKP Röportajı'nın ikinci 
baskısında yer verilen l,,iraz maceralı bir soru ile 
yanıtından oluşmaktadır. Ve doğal olarak, iddi
anın kendisini tartışmak üzere bu soru ve yanı
tını daha yakından görmemiz gerekecektir. Bu 
altıncı bölümün konusunu oluşturacaktır. 

Devam edecek. .. 

Neden T.DKP Eleştirisi'*
1 

"Bugün artık güçsüz, iddiasız, s ı radan 
bir konuma düşmüş olmakla birlikte, 
TDKP'nin, 1 970'Ierin ikinci yarıs ında 
devrimci hareketimizin içinde önemli 
bir yer tuttuğu, devrimci siyasal 
mücadelede belli bir rol oynadığı bir 
gerçektir. Devrimci Yol ve Kurtuluş ile 
birl ikte devrimci hareketin ön plandaki 
üç grubundan biri durumundaki TDKP, 
bu konumuyla ayn ı zamanda devrimci 
hareketin o dönemler kendine 
·anti-revizyonist'!.diyen kebsimin in de 
temsilcisi sayı l ı r, bu grupların kendi 
aralarındaki görüş ayrılıkları ve iç 
çekişmeleri ne olursa olsun, dıştan 
böyle görülürdü. Bu kesimi oluşturan 
gruplar 1 2  Mart sonrasında 
birbirlerinden etkilenerek paralel bir 
değişime girmiş, •üç Dünya Teorisifl 

savunuculuğundan başlayıp ortodoks 
maoculuktan geçerek, "Mao Zedung 
Düşüncesifl eleştirisiyle sonuçlanan 
hayli ilginç bir ideolojik gelişmeyi de 
ana özellikleriyle benzer biçimlerde 
yaşam ışlard ı .  TDKP, bu kesimin 

yaln ızca kitlesel güç ve siyasal etkin l ik 
açıs ından değil, ideolojik olarak da en 
gelişmiş, en iddialı temsilcisi 
durumundaydı. B ir dizi broşürün 
yan ıs ı ra, 24 sayı l ık düzenli bir teorik 
yayın organı faaliyetini bunun ifadesi 
saymak gerekir.fl 

( . . .  ) 
"Geçmişin değerlendirilmesinden 
bunca söz edildiği bir dönemde, 
bunun gerçekte son 20-25 yı la 
damgas ın ı  vurmuş, rengini vermiş 
temel eğilimlerin ve bu eğilimlerin 
farklı evrelerdeki başlıca temsilcilerin in 
değerlendirilmesinden başka bir şey 
olmadığ ın ı  ve olamayacağın ı 
unutmak, yapılması gerekenin asıl 
özünü ve kapsamın ı  anlayamamak 
demektir. Yaln ızca kendini ya da 
yalnızca birilerini değerlendirerek 
geçmişi değerlendirmek girişimleri, 
dargörüşlülük ve tek yanlı l ık 
örnekleridir. '60'Iarın ortasından 
'80'Ierin ortasına çeşitli evrelerden ve 
iç değişimlerden geçmiş devrimci 

hareket, temel özellikleriy� bir 
bütündür. S ın ıfsal ortam ve 
dayanaklarıyla, dünya görüşlerinin 
ayırdedici unsurlarıyla, temel 
programatik görüş ve hedefleriyle, 
devrimci hareketin tüm grupları, ayn ı 
ana eksen etrafında çeşnli 
özgünlüklerle .dizilmiş parçalardır 
özünde.fl 

( . . . ) 
"Gelinen aşamada geçmişi 
değerlendirmek, her şeyden önce 
temel teorik-siyasal görüşleri, 
1 960'lardan bugüne olan evrimi ve 
değişimi içinde değerlendirmek 
demektir. Bu asl ında bir dünya görüşü 
ve bir program tartışmasıdır.Tartışma 
burada odaklaşmalıdır. Zira geçmiş 
hareketin küçük-burjuva bir siyasal ve 
örgütsel pratiğe oturduğu, açık ya da 
örtülü, az ya da çok kabul görüyor 
artık. Yaşanan pratiğin çıplak 
sonuçları bu gerçek karşısında 
direnmeyi güçleştiriyor. Kabul 
etmemekte direnenlerin bu direnci 

sürdüremeyecekleri, sürdürseler bile 
ciddiye al ınmayacakları da açıktır. ' 
Bugün art ık önemli olan, 
küçük-burjuva siyasal pratiklerden 
beslenen ve gerisingeri onları 
besleyen teorilerin gerçek içeriğini ve 
s ınıt kimliğini sergilemektedir. 
Küçük-burjuva pratikler ile 
küçük-burjuva teoriler arasındaki 
kopmaz bağı ve bütünlüğü 
göstermektedir. Halkçı teori ve 
programların, son tahlilde, iki devrimci 
yükeliş dönemiyle öne çıkan kentin ve 
kır ın küçük-burjuva katmanların ın 
görüş ve özlemlerinin ffadesi olduğu 
kadar, bu katmanların gösterdiği politik 
aktivnenin, modern Türkiye'n in s ın ıf 
ilişkilerini ve bu ilişkilerin beslediği 
temel s ın ıf çatışmas ın ı  
(emek-sermaye çatışması) pratikte 
gölgelemesinin de teorik ffadesi ve 
ürünü olduğunu kanıtlamaktır, günün 
görevi." 

* Devrimci Demokrasi ve Sosyalizm, 
1 .  Baskı , Eksen Yayıncılık, s. 9-1 3 
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B İ R L E Ş İ K ,  P O L İ T İ ·K B İ R  G E N Ç L İ K  H A R E K E T İ  İ Ç İ N  • 

OLA AKLAR 
Ne var ki ası l güçlük ortak 

bi r pol it ik platformun yarat ı lmasında Ve 
düğümlenmektedir. 

Birleşik bir öğrenci gençl ik 
hareketinin yarat ı lması, örtüşen 

akademi k-demo kra t ik ta 1 ep 1 er 
etrafında bir mücadele örgütlemeye 

indirgendiğinde. ôrtak bir eylem hattı 
oluşturulabi l se dahi. bu hem kısa 

vadel i bir birl iktel ik  o lacaktır. hem 
de gençl iğin gerçek mücadele  

dinamiklerin i  as la  taşıyamayacakt ır. 

• • • 

DiNAMiKLER 

Canal ıcı  halka. tam da birbiriyle 
bağlantı I ı ve örtüşen 

akademik-demokratik  sorunlar 
etrafında biraraya gelebi len l i se l i  ve 
yüksek öğrenim gençl iğin i  b irleşik 

bir tarzda bu sorunların kaynağında 
yatan kapitalist s istemin karşısına 

diki lebi lmektedir. Bu ise 
. . . zengin olanak lar sunmaktadır. da zorlamaya başlayan paral ı  eği tim koşulları ve 

akademık-demokratık taleplerın içinde bulunduğumuz toplumsal süreç, derinleşen kriz ortamıyla birlikte geleceğe ilişkin 
sahiplen i lmesini gerektirdiği gibi, üniver�ite gençliği�in de ye�iden can�aruna yaşa- hayal lerin bir bir sönmesi bu gerçeği büyük ölçü-

•• ~ -. • • • -�dığı bır evreye gırmektedır. Ôğretım eleman- de değiştirmiştir. Bugün üniversite gençliği 
ondan çok daha oneml ısı 2ençlı�ın tarının özlük hakları ve özerk-demokratik objektif olarak hem akademik-demokratik müca
dikkatini topyekün toplumsal sorun üniversite talebi uğruna başlattıkları eylem- deleye daha açık ve hem de pol itikleşmeye daha 

. . . .. . lilikler, son yıl larda giderek kısırlaşan ve marji- yatk ındır. 
ve çel ışkı lere yonlendırmekte nal leşen yüksek öğrenim gençliğinin müca- Lise ve üniversitelerde maya lanan mücadele 

ifadesin i  bulacaktır. delesine yeni bir itki olmuştur. Her nekadar dinamikleri, yoğun-kuşatıcı bir politik propa-
öğretim elemanlarını harekete geçiren ekonomik ganda ve ajitasyon faaliyeti ile komünist bir 

S
on yıl larda liseler ünİ\'.ersitelerden farkt ı  istemler ve mücadele perpektifleri son derece sığ gençlik örgütünün yaratılması temel görevlerinin 
olarak belirgin bir hareketliliğe sahne ve dar da olsa, çıkışın kendisi ün iversite gençlik altını bir kez daha çizmiştir. Ancak bunun yanı
oldu. Liseli öğrenci ler başta paral ı eğitim hareketini geniş öğrenci - kitlelerine taşımak, sıra, güçlü bir gençlik hareketinin yaratılması 
sistemi, gerici-faşist müfredat, dayak ve öğrenc i gençliği politikleştirmek açısından bir herşeyden önce lise ve yüksek öğrenim gençlik 

bask ıya karşı olmak üzere, çeşitli talepler uğruna ka ldıraç işlevini görebilir. Doğan fırsat iyi değer- hareketlerinin birleştirilmesine, işçi sınıfı hare
eyleml i likler düzenlediler, öğrenci birlikleri etra- lendirilebilir, düne kadar marjinal sınırlar içeri- ketini destekleyici bir güç olarak toplumsal-
fında hızla örgütlendiler. sinde sıkışmış akademik-demokratik platform kurtuluş mücadelesi alanına çıkmasına bağlıdır. 

L iseli gençl ik mücadelesin in itici gücü, geli- (tam da bu ta leplerin öğretim görevlilerin eylem- S!;>n yıl larda yükseliş eğrisi çizen liseli gençlik 
nen aşamada, liseli gençliğin geleceğe i l işkin her l i l ikleriyle oluşan kamuoyu sayesinde geniş mücadelesinin, ün iversitelerde yeni yeni gelişen 
türlü umudunu yokeden kapitalist sistemin içinde öğrenc i kitleleri nezdinde "meşru" görül- canlıl ıkla çakışması birleşik bir gençlik hare
bulunduğu kriz olmuştur. Normal liselerde mesinden yararlanılarak) düzen karşıtı, pol itik bir ketin in yaratı lması için son derece zengin 
okuyan öğrenciler için üniversite ve buna mücadelenin kaldıracına dönüştürülebilirse olanak lar sunmaktadır. Bugün hem l iselerden, 
bağlantıl ı  olarak geleceğini garanti a ltına alma üniversitelerde yeni ve güçlü bir hareketliliğin hem üniversitelerden yükselen tal'eplerin birçoğu 
hayal i , giderek derinleşen fırsat eşi tsizliği gerçeği yolu da açı lmış olacaktır. Bugün bundan öte, örtüşmektedir. Akademik-demokratik istemler 
karşısında tuz-buz olmuştur. "Altın bilezik" sahi- düzene cepheden yönelen bir yüksek öğrenim birbirine dolaysız bağlantılıdır. Gerici-faşist 
bi olma umuduyla meslek liselerine doluşanlar ise gençlik hareketinin nesnel zemini de hızla olgun- eğitim, polis ve si;vil faşist güçlerin can güven
zorunlu staj sayesinde en ağır sömürü koşulları ile taşmaktadır. Zira düzenin her geçen gün derin- !iğini tehdit etmesi, faşist yönetmelik ler, paral ı  
yüzyüze gelerek, kısa sürede fabrika ve vasıflı leşen yapısal krizi ya lnızca emekçi sınıfları değil, eğitim sistemi, eğitimin özelleştirilmesi, işsizlik 

işçi olma gerçeğiyle tanışmışlardır. Kısacası l iseli gel inen aşamada küçük burjuva katmanları da tehtidi , söz-düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün 
gençlik daha okul sıralarında ücretli kölelik ve derinleşen bir hoşnutsuzluğa itmektedir. Düne olmaması ve benzeri sorunlar ortaktır. 
işsizlik kabusuyla karşı karşıya gelmiştir. kadar üniversiteler, küçük burjuva kökenli geniş Bugün yalnızca üniversite lerde değil, liselerde 
Normal liselerde ve meslek lise lerinde okuyan öğrenci kitleleri açısından sınıf atlama hayalinin de tüm olumsuzluğuyla yaşanan devrimci gençlik 

öğrenciler, zengin burjuva çocuklarının okuduğu canl ı  olduğu ortamlardan biriydi. Dört-beş sene hareketinin grupçu sekter yaklaşımları k ırabildiği 
özel l iselerin aksine çoğunlukla zaten işçi ve diş sıkıp hem toplumsal itibarı, hem ekonomik ölçüde, sözkonusu ortak sorunlar etrafında ortak 

emekçi kökenlidirler. Buralarda biriken mücadele cazibesi yüksek bir meslek sahibi olma umudu bir mücadele ve eylem platformunun oluş
dinamikleri yalnızca gelecek korkusuyla beslen- henüz d iriydi. Ne var ki küçük burjuva katmanları turulması hiç de zor değildir. 
mekle kalmamakta, �yrı- Ne var ki ası l güçlük 
ca emekç i ailelerin bugün Lise ve üniversite genel ik  hareketlerinin birleştiri lmesinin önemi nicel bir ortak bir politik plat-
içinde bulundukları .. . . . . formun yaratılmasında 

ekonomik ve sosyal guc yaratılmasında değıl. fakat,ası l olarak ışcı s ınıfı hareketıyle canl ı  düğümlenmektedir. Birle-
durumd�n �a güç _aı_mak- organik bağları olan. onu destekleyen n itel bir pol it ik gücün yaratı lmasında şik bir_ ?ğrenci gençl ik 

tadır. Lıselı gençlığın bu .. .. . . . . . . . .. . hareketının yaratılması, 
yapısı onu daha bugün- duğumlenmektedır. Bu acıdan l ısel ı gencl ık hareketının (ve ozel l ık le de örtüşen akademik-
den işç i hareketine meslek l isesi öğrenci kit lesin in) sahin oldu�u avantaJ· lar, üniversite demok�atik _ talepler .. e�_a-
yak ınlaştırmakta, prole- ===::....::.:====--=-;.:..:=:..:...::==-====�==�F--'==-=.ıiiı�.=.:-=.::.==r=-=�-=.::.=..:.-=�= fında bır mucadele orgut-
tarya önderl iğinde . geli- gencl i�inin dikkatini  sınıf hareketine ye toplumsal sorunlara yöneltmek lemeye indirgendiğinde, 
şen bir gençlik hare- ortak bir eylem hattı 
ketinin yaratı lması için için özel bir anlam taşımaktadır. oluşturulabilse dahi, bu 
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hem kısa vadeli bir birliktelik olacaktır, hem de 
gençliğin gerçek mücadele dinamiklerini asla 
taşıyamayacaktır. Canalıcı halka, tam da birbi
riyle bağlantı l ı  ve örtüşen akademik-demokratik 
sorunlar etrafında biraraya gelebilen liseli ve 
yüksek öğrenim gençliğini birleşik bir tarzda bu 
sorunların kaynağında yatan kapitalist sistemin 
karşısına dikilebilmektedir. Bu ise akademik
demokratik taleplerin sahiplenilmesini gerek
tird,iği gibi, ondan çok daha önemlisi gençliğin 
dikkatini topyekün toplumsal sorun ve çelişkilere 
yönlendirmekte ifadesini bulacaktır. Geniş 
öğrenci kitlelerine akademik-demokratik müca
delenin kendi sınırları içerisindeki ufuksuzluğu 
ve kısırlığı göstermek, sanılabileceğinin aksine 
bu mücadeleye yüz çevirmekle değil, ama tam da 
onun kaynağındaki yapısal sorunların gün ışığına 
çıkarılmasıyla olanakl ıdır. Öğrenci gençliğin 
özgül sorunlarına eğilen bir politik faaliyet 
komünist gençlik çal ışmasını hem marji
nal leşmekten, hem de kısır ve yüzeysel bir 
sosyalizm ajitasyonundan kurtaracaktır. Lise ve 
üniversite gençlik hareketlerinin birleş
tirilmesinin önemi niceliksel bir güç yaratı lması 
noktasında değil, fakat asıl olarak işçi sınıfı 
hareketiyle canlı organik bağları olan, onu 
destekleyen nitel bir politik gücün yaratı lması 
noktasında düğümlenmektedir. Bu açıdan liseli 
gençlik hareketinin (ve özellikle de mes!ek lisesi 
öğrenci kitlesinin) sahip olduğu avantajlar, 
üniversite gençliğinin dikkatini sınıf hareketine 
ve toplumsal sorunlara yöneltmek için özel bir 
anlam taşımaktadır. Liseli gençliğin objektif 
olarak işçi ve emekçi katmanlara yakınlığı bir 
bütün olarak öğrenci gençlik hareketini sınıf 
harek,etine yakınlaştırmanın bir olanağına dönüş
türülmelidir. 

Ancak, öğrenci hareketini yedekleyecek olan 
sınıf hareketidir. Kuşkusuz öğrenci hareketinin 
işçi ve emekçi sınıfların sorunlarına göstereceği 
duyarlı l ık bu doğrultuda atılacak önemli bir adım 
olacaktır. Fakat tayin edici olan proletaryanın 
kendi dışındaki ve özelde de gençlik hL ... -....... 
sorunlarına eğilebilmesi, onlara sahip çıka
bilmesidir. Bu ise bir bütün olarak sınıfın 
p0litikleştirilmesi sorunudur. Sesini duyurabilen, 
sınıfa seslenen, onu desteğe• ve dayanışmaya 
çağıran birleşik bir gençlik hareketinin yara
tılması bu sürecin esas halkasını oluşturmamakla 
beraber, onu hızlandıran ve kolaylaştıran bir 
faktör olacaktır. Bu doğrultuda yine toplumsal 
köken olarak emekçi-işçi sınıfına dayanan liseli 
gençliğin, özelikle de fabrikalarla doğrudan bağ 
içerisinde olan meslek liselilerin öğrenci hareketi 
içerisinde motor_ bir rol oynayacağını söylemek 
yanlış olmayacaktır. Yakıcı ve acil görev birleşik 
ve politik bir öğrenci gençlik hareketinin yara
tılması, liseli ve yüksek öğrenim gençliğinin sınıf 
hareketimizi destekleyici bir gücü olarak birleşik 
bir tarzda düzenin karşısına dikilmesidir. 

Kızı l Bayrak 1 9  

Gen�lik Hareketinin 
Politikleştirilmesi ve 

Kendiliğinden Orgütlennıeler 
9 

O
f l ı  yı l larda üniversitelerde gençlik 

hareketi tam bir k ıs ı r döngü içeri
sindedir. Çeşitli politik g rupların 

gençl ik içerisindeki çal ışmas ı  gençlik içerisinde 
"var o lma çabası "  düzeyine kadar inmiştir. 
Gençli� hareketinin tıkan ıkl ığ ına akademik
demokratik perspektiflerle s ın ır l ı  pol itikalarla 
müdahele ederek "kitleselleşme"yi yakalamaya 
çal ışan gruplar her yeni dönemde birbirin in 
alternatif iymiş gibi çeşitli örgütlenme modelleri 
önermektedir. Orneğin her sene gündeme gelen 
dernekler, konseyler, federasyon lar, kuru ltaylar 
vb. tüm modeller i lk başta bel l i bir dinanizm 
gösterse bi le tıkan ık l ığa çözüm üretmediği için, 
bu çabalar da bir kısır döngüye gi rmektedir. 

Bu çözümsüzlüğü farkederek çeşitli vesi
lelerle gençlik dergi lerinde, panellerde dile geti
ren bu g ruplar, her defasında yeni ç ık ışlar oluş-
tu rmaya çal ış ı rken özde hiçbir yeni l ik 
geti rmemekte, akademik-demokratik pers-
pektiflerle s ın ır l ı kalmaktadı rlar. Özünde burjuva 
demokrasinin talepleri olan akademik talepler 
kendi baş ına gençliği düzen s ın ı rları içe�lsinde 
tutmaktan başka işlev görmezler. "Ozerk
demokrat ik ün iversite", . "özgür-demokratik 
ün iversite", "demokratik halk ün iveritesi" gibi 
hedefler can l ı  bir propaganda ve ajitasyon 
etkin l iğiyle sosyalizm mücadelesine bağ lan
m ,., ..ı - � - sürece sermaye iktidarı koşu ll ar ında 
ourı uva demokrasisi hayalleri yaymaktan öteye 
gitmezler. Toplum ad ı na bi l imsel eğit imin yapı l
d ığ ı  bi r üniversite ise ancak so�yalist toplumda 
proleteryanın iktidarı a lt ında mümkündür. 
Üniversite gençl iğ in in yaşad ığ ı  · sorun lar ın 
toplumsal sorunlarla bağ ı n ı  ve bun ları n ancak 
sermaye iktidarı y ık ı l ınca çözümlenebi leceğ ini 
gençlik kitle lerine göstermeyi temel almayan 
pol itikalar k ıs ı r döngüden ku rtu lmaya da h izmet 
edemeyecektir. Bu yönde politik müdaheleleri 
gerçekleştiremeyen geleneksel gençlik g rupları, 
değil kitlese lleşmeyi sağlamak, kitlen in kendi
l iğ inden hareketini n p�şine takı lmaktan kurtu
lamayacaklard ır. 

·Sermaye iktidarı 1 2  Eylü l  sonras ında 
toplumsal sorunlara (hatta kendi sorunlarına) 
karş ı  duyarsız, kültür ve sanata i lgisiz, yoz bir 
kültür ile s ı rf eğlence, cinsellik ve köşe dönmeyi 
düşünen, şovenist, burjuva siyasetinin peşinde 
bi r gençlik yaratmaya çal ışmışt ı r. Sermayenin 
gençliğe hiç birşey vermediği ve toplumsal 

çelişkilerin sertleştiğ i bu koşul larda yüzeysel 
sorun lardan hareket eden pasif bir gençlik 
muhalefeti ortaya çıkmıştır . 

Bu tip muhalefet çeşitli arayışlara karş ın 
kendini en yayg ın olarak ku lüp gibi yapı 
lanmalarda ifade etmektedir. Bu kulüpler genel 
olarak ya kültür sanat faaliyetleri (fotoğrafç ı l ı k, 
tiyatro, müzik) ya da kapital izmin yaratt ığ ı çeşitli 
sorun lara ve meslek sorunlarına çözüm üret
meye çalışan kulüplerdir (çevre, şehircil ik, ileti
şim, bilg isayar, işletme gibi) . Devlet terörünün ve 
ona eşlik eden burjuva ideolojik kuşatmanın 
yoğun ve gençlik mücadelesin in geri olduğu 
bugünün koşul larında bu tip yapı lanmalar daha 
çok huzursuz fakat apolitik öğrencilerin toplan
d ığ ı  yerler olmaktad ı r. 

Gençliğin kendil iğinden çabaları ile elde 
edilen kulüplerin değerlendirilmesi gerekir. 
Ancak bu, kulüpleri mücadele örg,9tleri olarak 
görmek anlamına gelmemelidir. Oncü olmak 
iddias ındaki yapı ların ku lüpler içerisinde kendi 
siyasal kiml iklerinden sıyr ı larak yer edinmeye 
çalışması kitlenin bi l inç düzeyini i lerletmek değil , 
o bil inç düzeyine geri lemek demektir. Politik 
faaliyetlerin i akademik-demokratik mücadele i le 
s ın ı rlayan ların varacağı doğal sonuç bu geri 
bi l inç düzeyidir. Kitlenin veriJi bi l inç ve örgütlülük 
düzeyini aşmaksız ın , salt onun içerisinde yer 
alarak homojenleşmek "kitle kuyrukçusu" kimi 
yapı ları n kronik özel l iğidir. Bunun pratik sonucu 
ise bir yandan kitlenin bi l inç düzeyini düzen 
s ın ırları içerisinde tutarak reformizmi pompa
lamak öte yandan kendi örgütsel tasfiye sürecini 
h ız landı rmaktı r. 

Kendi başları na bir anlam ifade etmeyen 
kulüpler gençlik içerisindeki duyarlı kesimlere 
u laşmanın araçlarından biri olabil ir ler. Bu ve 
benzer o luşumlar, devrimci, politik bir öğrenci 
hareketi yaratmakta bir kald ı raç olarak ku lla
n ı labi l irse bir anlam kazanı rl ar. 

"Temel sorunumuz gençliği siyasal müca
deleye, devrime ve soyalizme kazanmaktır. Bu 
kitlelerin içinde olmaktan, onların hareketlerini 
geliştirmekten, ilerletmekten geçer. Biz komü
nistler, temel amaçlarımızı hep gözönünde tutar, 
derneklere, kitle örgütlerine, burada yürü
teceğimiz faaliyete bu perspektifle yaklaşırız. " 
(Devrimci Gençlik Hareketi. Eksen Yayıncı l ı k 
s.68) 
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İTALYA'DA İSCİ  S IN I F I KOLAY HESAPLARI BOSA C IKARIYOR , , , , 

Berlusconı balonu 
Düzen. Berlusconi ve onun 

faşist ordularını iktidara 
getirmekle iki hedefe 

ulaşmayı hesapl ıyordu. 
Biri nci si. Berlusconi 

aracıl ığıyla ultra l iberal bir 
ekonomik pol it ikaya 

paralel olarak. sermayenin 
çıkarlarına ters düşen 

sosyal kurumları 
dağıtmak. mücadele ve 

direniş eği l imlerini 
ezmek vb. 

İ kincisi ise. klasjk siyasi 
parti lerin itibar 

kazanabilmeleri ve yeniden 
toparlanabi lmeleri için 

zaman kazanmaktı .  
Çok iyi bi l in iyordu ki. 

uygulanmaya çal ışı laçak 
pol itika i le  kal ıcı_ bir polit ik 

güce dönüşemeyecekti, 
dönüşemedi de . . .  

G
eçen ilkbaharda ltalya'da 
Berlusconi adında bir 
oligark tüccar, servetini 
ortaya koyarak ve mafya 

ile içiçe olan klasik düzen partilerinin 
o günlerde girdiği bunalımdan da en 
iyi biçimde yararlanarak, siyaset 
sahnesinde sivrilmeyi başardı . Sahibi 
olduğu televizyon kanalı, radyo 
istasyonu, günlük gazete gibi çok 
sayıdaki kitle iletişim aracını seferber 

cabuk söndü 

\ ' 
" � .. -. t< ... �.. ' 

:-�.�-: . ,..,f-�-..... . . 

ederek, 

tamamen iflas ettiği, en gözde poli
tikacıların ya cezaevinde ya firarda 
bulundukları ya da sokağa çıka
mayacak denli teşhir oldukları bir 
ortamda, düzen, Berlusconi ve onun 
faşist ordularını iktidara getirmekten 
başka bir alternatif bulamamıştı . 

Bu seçeneği tercih etmekle 
egemen sınıflar iki hedefe ulaş-

mayı hesapl ıyorlardı. Birinci 
hedef, Berlusconi aracı
l ığıyla ultra liberal bir 
ekonomik politikayı uygu
lamak, bu politikanın uygu
lanmasına ters düşen yasal, 
idari ve pratik engelleri orta
dan kaldırmaktı. Buna para
lel olarak, emekçilerin 
sosyal kazanımlarını geçmi-

bir kaç haftada oluş
turulmuş "Haydi İtal
ya !" partisine çoğun
luğu sağladı. Ardından 
faşistlerle ortaklaşa 
hükümet kurarak işba
şına geçti. 

Yalan ve dema

şe göre daha radikal bir 
biçimde · makaslamak, sömürü 

oranını artırmak, sermayenin 
çıkarlarına ters düşen sosyal 

==;;;;:,;,..� kurumları dağıtmak, müca-
goj iden ibaret olan vaadler l iste
sinde, Berlusconi, ltalya'nın çehre
sini terimin pozitif anlamında radikal 
bir revizyondan geçireceğini iddia 
ediyordu. Ülkedeki kurumlaşmış 
politik ahlaksızlığa son vermek, bir 
türlü ayar tutmayan devlet bütçesini 
"cesur" tedbirlerle düzenlemek, mali 
sorunları çözmek, kalkınmayı teşvik 
edici önlemler almak ve yanısıra, 
uygulayacağı yeni istihdam poli
tikasıyla milyonlarca işsize çok kısa 
sürede iş olanağı sağlamak, Berlus
coni ve yandaşlarının yürüttükleri 
yalan kampanyasının ana temalarını 
oluşturuyordu. 

Klasik yolsuzluklar ve mafya 
ülkesi İtalya'da, politik kurumların 

dele ve direniş eğilimlerini 
ezmek v.b Berlusconi'ye verilen 
misyonun birinci bölümünü oluş
turmaktaydı. 

İtalyan egemen sınıflarının 
Berlusconi 'yı alternatif olarak dayat
malarındaki ikinci amaç ise, klasik 
siyasi partilerin itibar kaz�
nabilmeleri ve yeniden topar
lanabilmeleri için zaman kazanmaktı. 
Böylece, eğer süreç egemen sınıf
ların diledikleri seyri izlerse bir taşla 
iki kuş vurulmuş olacaktı. Zira, çok 
iyi biliniyordu ki, Berlusconi uygu
lamaya çalışacağı politika ile kalıcı 
bir politik güce dönüşemeyeceği 
gibi, hızla diskalifiye de olacaktır. 
Ama aldığı önlemler burjuvazi için 

bir soluklanma olacak ve bu arada 
geçen zaman Hıristiyan Demok
ratlara, merkezcilere ve sosyal 
demokratlara yeniden toparlanma 
fırsatı verebilecektir. 

Burjuvazi açısından ideal olan bu 
senaryo ve hesapların yaşam hakkı, 
kuşkusuz işçi sınıfı ve emekçilerin 
takınacakları tavra sıkı sıkıya bağl ıy
dı. Bu tavırların zayıf ve yetersiz 
olması durumunda, egemen sını arın 
amaçlarına erişememeleri için bir 
neden yoktu. 

Ne var ki, Berlusconi.'nin hükü
meti kurmasından bu yana ltalya'da 
yaşanan gelişmeler, sürecin burju
vazinin beklentilerinin tersine iler
lediğini göstermektedir. İşçi sınıfı ve 
emekçilerden gelen tepkiler, refor
mist sendikalara ve eski İtalyan 
Komünist Partisi 'nin artığı PDS'e 
rağmen, tahmin edilenin de üstünde 
bir direniş ve mücadele azmini ifade 
etmektedir. 

Berlusconi hükürnetinin balayı 
süreci ve yaz tatil i  dönemi djkkate 
alındığında, işçi sınıfının tavır belir
lemekte pek geç kalmadığı ve fazla 
tereddüt etmediği ortaya çıkıyor. Bu 
tavrın belirlenmesinde ve ifade edil
mesinde sendikaların epey ayak 
sürüdükleri, PDS'in başını çektiği 
reformist muhalefetin ise kitlelerin 
hoşnulsuzluğunu kendi küçük politik 
hesaplarına göre kullanmaya çalıştığı 
da düşünülürse, dipten gelen öfkenin 
gücünü ve düzeyini tahmin etmek 
güç olmayacaktır. 

Herşey iki aydır başlamış bulunan 
dev katılımlı işçi ve emekçi hare
ketlerinin genişleyerek ve radi
kalleşerek süreceğini göstermektedir. 

i ta lya 'd a  b üyü k kat ı l ı m l ı  k i t l e  h a re ket l e r i n e  b i r  yen i s i  ek l e n d i  

Roma' da bir buf uk milyonluk 
dev itf i-emekf i gösterisi 

lsçi sınıfı somut" taleplerine somut yanıtlar almak için, 
mücadeleyi daha da yükseltmenin yolunu seçti . 1 2  Kasım 

günü Roma'da, son yanın yüzyı l ın en güçlü kitle 
gösteris i  düzenledi. Gözlemci ler katı l ımın 1,5 mi lyon 

kişiyi bulduğunda birleşiyorlar. 

ltalya'da son 20 yılın katılım 
bakımından en güçlü genel grevi 
sayılan 1 4  Ekim eylemi, işçi 
sınıfının yeni bir mücadele dönemine 
girişinin başlangıcını oluşturdu. Bu 
genel grevle kendini dışa vuran 
emekçilerin öfkesi ve mücadele 
azmi, giderek yaygınlaşmaktadır. 
Bunun yanısıra gitgide sertleşmekte, 
sendika bürokrasisinin dayatmaya 
çalıştığı sınırları aşmakta ve 

sistematik bir nitelik kazanmaktadır. 
Sermaye cephesi önden genel 

grevi bir karalama kampanyasına 
konu etti. Katılımın az olacağından, 
başarısız geçeceğinden dem vurdu. 
Genel greve 1 3  milyon işçi katıldı ve 
80 kentte 3 milyon işçi sokak 
gösterileri yaptı. Eylemin bu açık ve 
tartışılmaz başarısının ardından, 
sermaye cephesi bu kez, işçilerin 
sırtını sıvazlamaya özen gösterdi. 



2 1  'K a s ı m -2 1 A ra l ı k  94  

Amaç eylemle ifade edilen öfke ve 
mücadele azmini yumuşatmak, 
rehavet yaratmaktı. Yani genel 
grevinizi başarıyla ve herhangi bir 
taşkınlığa düşmeden yaptınız. 
Böylece siz "uyarı" görevinizi yerine 
getirmiş oldunuz, gerisi hükümetin 
işidir; o sendikalarla görüşerek 
taleplerinizi elbette dikkate alacaktır, 
demeye getiriyorlardı. 

lşçi sınıfı bu tür uyuşturucu 
övgülere kulak asmadığı gibi, somut 
taleplerine somut yanıtlar almak için, 
mücadeleyi daha da yükseltmenin 
yolunu seçti. 1 2  Kasım günü 
Roma'da, son yarım yüzyılın en 
güçlü kitle gösterisi düzenledi. 
Gözlemciler katılımın 1 ,5 milyon 
kişiyi bulduğunda birleşiyorlar. 

Mücadele dinamiğinin ileri 
sıçramasında tali de olsa ivme 
kazandırıcı bir rol oynayan iki 
faktörü dikkate almak gerekiyor. 
Bunlardan ilki, hükümetin kaba 
tahrikleridir. Berlusconi küstah ve 
patavatsız açıklamalarıyla işçi 
sınıfının öfkesini ve mücadele 
azmini objektif olarak kızıştırıyordu. 
Onun işçi sınıfı ve emekçileri 
açıktan aşağılaması ters tepki 
yaratıyor. 1 4  Ekim genci grevinin 
arifesinde "Genel grev olmaktan 
başka herşcye benzeyecektir", 
demişti. Sonuç bil iniyor. 1 2  Kasım 
gösterisi için ise, bu kez, "Grev ve 
gösteri yapacaklarına çalı_şsalar, 
memlekete daha faydalı olurlar" 
diyen Berlusconi 'ye yanıt olarak, 2 
Aralık günü için yeni bir grev kararı 
alındı. 

İkinci faktör, sendikaların işçi 
sınıfının eylemi karşısında 
takındıkları tavır ve bu eylemlere 
saptadıkları hedeflerdir. Sendikalar 
ara sıra yavan genel grevler 
yaptırarak sınıf üzerindeki 
etkinliklerini korumayı amaçlıyorlar. 
Berlusconi bu tür eylemlere 
"periyodik ayin" demekle, bir 
bakıma somut bir gerçeğe işaret 
etmektedir. işçi sınıfı büyük ölçekli 
miting ve genel grevlerle ultra 
liberalizme savaş açarken, sendikalar 
bu mücadeleyi kendi dar ve scfÜ 
potalarına akıtmaya çalışıyorlar. 

Gel işmeler ve mücadelenin seyri, 
işçi sınıfının sendika bürokrasisinin 
bu tavır ve manevralarını dikkate 
almadığını gösteriyor. Tersine, daha 
da militan bir mücadele çizgisi 
izleyerek, kendi somut talepleri 
uğruna savaşmak eğilimini gitgide 
daha belirgin bir biçimde ortaya 
'koyuyor İtalyan işçileri. 

Bunun göstergesi ülke geneline 
yayılan genel grev ve gösterilerin 
sistematikleşmesi ve frekansının 
sürekl i  artmasıdır. Önümüzdeki 
günlerde yapılacak olan 2 Aralık 
genci grevinden sonra, muhtemelen 
yeni tarihler saptanacaktır. Bunun 
yanısıra basının sansür ettiği bir dizi 
militan eylem yaşanmaktadır. Genel 
grevlerle eşgüdümlü olarak süren bu 
militan eylemler, Avrupa'nın bir çok 
başkentinde henüz açıkça ifade 
edilmeyen endişelere yolaçmaktadır. 

Örneğin, 1 6  Kasım günü ile 
sınırlı kalınarak değerlendirildiğinde, 
ltalya'da yaşanan eylemler egemen 
sınıfların endişesini anlamaya 
yetiyorlar. Sözkonusu tarihte genel 
bir çağrı olmamasına rağmen, bini 
aşkın fabrikada üretim tamamen 
durduruldu. Otoyollarına ve 
demiryollarına barikatlar kurularak 
ulaşım önemli ölçüde aksatı ldı. 

Kızı l Bayrak 2 1  

ORTADOĞU 'DA UŞAK ENFLASYONU  
• 

Türkiy_e 'nin lsroil Yaver/iğ!_ 
ABD, ufak tefek 

imtiyaz ve kırıntı larla 
Ortadoğu 

devletlerini birer 
birer sat:n alarak 

bölgedeki kuşatma 
öperasyonunu 

gelişti �iyor. 
FKO-lsrail 

anla_şması�dan 
sonra Urdün-lsrail 

anlaşması ABD'nin 
bölgedeki 

hegemonyasın ı  
pekiştirmek yönünde 
at ı lmış yeni bi r adım 

oldu . Şimdi s ı rada 
Suriye ve Lübnan' ın  olduğu biliniyor. Kuşatma operasyonu 

ve bölgedeki gücü pekiştikçe, ABD daha da pervasızlaşıyor. 
Satın alma bedeli olarak ödediği imtiyaz ve vaatlerde eli ni 

daha sıkı tutuyor. Geçmişte İsrail d ış ında müttefik bulmakta 
güçlük çeken ABD, bugün bölgede bi r uşak enflasyonu 

yaşıyor. Bu enflasyonun· uşak ve uşak adayları için anlamı 
ise, emekçi halkların ı  emperyalizme peşkeş çekmeleri 
karş ı l ığ ında alacakları bedelin azalması ,  yani uşakl ık 

değerlerin in düşmesi oluyor. 
Son Ürdün-İsrail anlaşması bu yüzden hem FKÖ'yü, 

hem Türkiye'yi, hem de M ısır' ı  rahatsız etti. FKÖ, 
Ortadoğu'daki yeni emperyalist "barış" sürecinin tek bariz 

uşağ ı olma özelliğini ve bu�un ge�irdiği pazarl ık 
avantaj larını yitirdi. Türkiye'nin Urdün-lsrail anlaşma 
ürecinde bütünüyle devre dış ı kalması ,  dahası imza 
törenine bile üst düzeyde çağrı lmaması ,  Clinton'un 

Ortadoğu gezisinde Türkiye'ye uğramaması, tüm bunlar 
Türkiye burjuvazisi için rahatsızl ığın ötesinde bi r s ık ıntı · kaynağı oldu. 

Türkiye burjuvazisi daha düne kadar, ABD'nin 
Ortadoğu'daki emellerin in hayata geçirilmesinde İsrail i le 
birlikte baş uşaklardan biri olabi lme sevdası içindeydi. Bu 

misyonu yerine getirebilmesi için Türkiye'nin, bölgedeki 
sürece aktif bir siyasi müdahalesi gerekiyordu. Bu ise, 

ancak, iç siyasi ve iktisadi bak· lardan güçlü bir uşağ ın 
başarabileceği bir işti. Kürt sorununda derinleşen 

çözümsüzlüğü ve yan ıs ı ra iktisadi ve siyasi kriz batağ ı nda 
debelenmekten baş ın ı  kald ı racak durumda olmayan T.C'nin 

bölgedeki sürece aktif bir müdahalesi sözkonusu olamad ı .  
Bu süreçte emperyalistler açısından tayin edici bir işlev 
göremedi .  Körfez savaşında verdiği destek, sonrasında 
çevik gücün Kuzey Kürdistan'da konumland ır ı lması vb. 
hizmetleri bi le yukarıdaki gerçeği değiştiremedi. T.C bu 
konuda da en büyük açmazı gene Kürt ulusal devrimci 

hareketi karş ıs ında yaşad ı .  Türkiye, PKK'ye karşı destek 
alabi lmek için bölgede emperyalistlerin istediği kıvama 

henüz gelmemiş olan ve bu yüzden ABD'nin başın ı  ağrıtan 
I rak, ıran, Suriye vb. ülkelerle, ABD'nin kuşatma 

operasyonunun i htiyaçlarıyla kısmen çelişen ilişkiler 
yürütmek zorunda kaldı .  

İşte İsrai l-Ürdün anlaşmasın ın imza töreninde 
Türkiye'nin d ışlanması ,  Türkiye'nin bu haliyle bölgedeki baş 
uşaklardan biri olamayacağ ını n  ABD taraf ı�dan resmen i lan · 

edi lmesi anlamına geldi. Türkiye'nin lsrail gezisi ve bu 
gezide sergilediği eski kabukları kıran açık işbirliği politikası 

yukarıdaki gelişmeler çerçevesinde anlamın ı  buluyor. 
Türkiye kendisine verilen mesajı almışt ı r. Bu.döküntü haliyle 
ABD'nin Ortadoğu çıkarlarına jandarmalıkta lsrai l'i n yan.ıs ı ra 

ikinci bir baş uşak olamayacağ ın ı  kavramıştır. Son lsrail 
. gezisi, bölgede önemsiz ve s ı rad�n bir uşak olmaktan 
kurtulmak ve bunun için de baş uşak lsrail'in yaveri olmayı 

kabullenmek yönü'nde at ı lmış bi r ad ımdır. 
Türkiye, bu gezide bugüne kadar "Müslüman" ü lkelerin 

İ�ail ile diplomatik i lişkilerinde gözetmek zorunda olduğu 
geleneksel çizgin in d ış ına çıkmışt ı r. İsrail'e "Benden daha 
iyi bir yaver bulamazsın" mesaj ı n ı  verebilmek için sürekli 

kuyruk sal lamışt ı r. Türk heyetinin Kudüs'te yatıya 
kalmasıyla Kudüs, İsrail ' in birleşik ve-ebedi başkenti olarak 

resmen tan ınmışt ı r. Tansu Çiller Tevrat'tan ayetler okuyarak 

"Allah' ın 
israiloğuHarına 
vadettiği topraklara 
gelen i lk Müslüman 
başbakan ım", 
demiştir ve böylece 
Filistin'in işgali 
resmen 
onaylanmışt ır. 
Burada Türkiye 
sadece İsrail'e değil, 
asıl ABD'ye kuyruk 
sallamışt ır. Türkiye, 
İsrail nezdinde 
ABD'ye kendisini 
bölgede gözden 
çıkarmaması ve 

gözetmesi için adeta yalvarmıştır. Tevrat'tan ayetlerin 
okunması , emperyalist "haçl ı" seferinde sunulacak 
hizmetlerin s ın ı rsızl ığ ın ı göstermek için bir semboldür. 

Dolayısıyla, Türkiye'nin son İsrail gezisi, birinci olarak, 
Ortadoğu'daki süreçten bütünüyle d ışlanmamak için İsrail'in 
baş uşak konumunu resmen tan ımak ve ona yaver olmayı 
kabullenmek anlamına gelmektedir. İkinci olarak ise, 
Türkiye İsrail i le ilişkilerini geliştirerek Kürt sorunu i le i lgi l i 
bunal ım ın ı  hafifletecek, erteletecek bir kapı aralamak 
amaci:ıdadır. İsrail'e vereceği imtiyazlar ve bölgede onun 
yaveri olarak fıizmet görmek karşı l ığ ında, İsrail'den, ABD'yi 
T.C'nin Kürt politikasın ı  bir süre daha d_esteklemesi yönünde 
ikna etmesini istemektedir. Bu asl ında lsrail'e değil, lsrail 
eliyle ABD'ye veri lmiş bir rüşvettir. Çünkü İsrail'in bölgedeki 
çıkarları ve bu ç ıkarları pekiştirecek hizmetler doğrudan 
ABD'nin çıkarlarıyla içiçe geçmiş durumdadır. Teklif edilen 
rüşvetlerin niteliği de bunu doğrulamaktadır. F-4 Fantom 
uçakların ın 500 milyon dolar tutan onarım i�alesinin -bu 
onarım Türkiye'de de yapılabileceği halde- lsrail'e verilmesi 
ve bu ihalenin yüksek faizli kredisinin ise ABD'den al ı nması 
ve kredisi ABD'ce karşılanacak Manavgat suyunun israil'e 
taş ınması sözünün verilmesi vb. İsrail devleti de bu 
imtiyazlar karşı l ığ ında, Türkiye'nin Ortadoğu AGİK'in başına 
geçmesi , Ortadoğu halklar ın ın i l iklerini kurutacak çok uluslu 
konsorsiyumlarda Türkiye'nin de yer alması vb. vaatlerle 
Türkiye burjuvazisinin gönlünü hoş etmiştir. Türkiye'nin 
İsrail'den bir diğer beklentisi de yine Kürt ulusal hareketine 
karşı kirl i savaşa daha aktif destek vermesidir. Bu 
çerçevede karşı l ıkl ı bi r güvenlik işbirliği anlaşması 
imzalanmıştır. MİT, MOSSAD ve CIA'nın kat ı ld ığ ı üçlü 
görüşmelerle karşı l ıkl ı deneyim aktarım ı ,  yardım-istihbarat 
ve "terör"e karşı ortak hareket yönünde kararlar al ınm ıştır. ••• 

İsrail gezisinde Türkiye'nin, Kürt sorunundaki 
s ıkışm ışl ığına acil çözüm bulma güdüsünün de etkisiyle, bir 
burjuva devletin normal koşullarda hesaba katması gereken 
Ortadoğu dengelerini gözetmeyen tutumlar içine girmesi 
Türkiye'de düzen içi muhalefetin de tepkisini toplamıştır. 
"Şahsiyetli" dışişleri bakanı Soysal, gezi s ırasında yer yer 
müdahale ederek bu qşırı l ıkları dengeleyici bir işlev 
üstlenmiştir. Türkiye işçi s ın ıf ına onurlu dış politika olarak 
pazarlanan bu manevraların gerçekte emperyalistlere 
hizmetin bir başka türü olduğunu, sözde anti-emperyalist ve 
islamcı geçinen aşağıdaki yazarların değerlendirmelerinden 
de görmek mümkündür. 

"Türkiye'nin İsrail ile bu kadar içli-dışlı olması, şimdiye 
kadar Türkiye'ye olumlu bakan Arapları halk olarak topluca 
aleyhimize çevireceğinden, belki ters gelebilir ama, doğrusu 
bu ne Amerika 'nın ne de İsraif'in işine yarar " (Fehmi Koru, 
Zaman, 5 Kasım '94) 

"Ankara'nın İsraif'le ilişkilerinde çok dikkatli olması 
gerekir. Bu işte elini verip, kolunu kaybetmek olduğu 
unutulmamalıdır. İsraif'in gönlünü yapayım derken, İslam 
ülkelerinin, daha doğrusu müslümanların tepkisini hesaba 
katmak gerekir. Yoksa kaş yapayım derken göz çıkarılır. ·  
(A. Dil ipak, Vakit, 5 Kasım '94) 

İşte Türkiye burjuvazisinin •onursuz" ve "onurlu" dış 
politika örnekleri ve işte Türkiye burjuvazisinin ·onursuz" ve 
"onurlu" uşakları. 



De vrim,i inisiyatif zamanıdır 

Aşağıdaki yazı 
Ekim 'in 1 07 .  sayısında 

yayınlanmıştı r. 
Yükselen yeni  k it le 

hareketi dalgasına i l işki n  
tah l i l leri ve Komünistleri n  
bu dönemde izleyecekleri 

pratik-pol it ik  yönel işi 
içerdiği için sözkonusu 

yazıyı devrimci kamuoyuna 
sunuyoruz. 

B 
ir çok belirti yeni bir kitle hare
ketlenmesi dönemine girdiğimizi 
ve bunun giderek güçlenip 

yaygınlaşacağını gösteriyor. Bu yeni 
hareketlenmenin şjmdiden göze çarpan 
bir özelliği var. Uzun zamandır sessiz 
kalan ya da örneğin yalnızca Sivas 
katliamı türünden olayların etkisiyle ve 
bir an için eyleme geçebilen küçükburjuva 
katmanların hoşnutsuzluğu da eyleme 
dönüşüyor. Yakın yıllarda daha çok işçiler 
ve kamu çalışanlarıyla sınırlı kalan 
mücadeleler, bu yeni evrede küçük
burjuva katmanları, öğrenci gençliği ve 
aydınların en duyarlı kesimlerini de 
kapsayacak gibi görünüyor. 

Adana'da HADEP il yöneticilerinin 
kontrçıerilla tarafından alçakça katledilişini 
binlerce insan gösterilerle protesto edıyor. 
İstanbul'da "Tunceliler Gecesi"ne 1 O bin 
kişiden oluşan bir devrimci kitle katılıyor. 
Dersim'de köylerin yakılması Türkiye'nin 
metropollerinde yöre insanlarının aktif 
protestolarıyla karşılanıyor. Yaşar Kemal 
önderliğindeki bir grup tanınmış aydın 
bugünkü rejimi lanetliyorlar ve onu tüm 
dünyaya teşhir edeceklerini duyuruyorlar. 
İstanbul'da Cemevi'nin yıkılması giriş
imine karşı hareketlenen Alevi halk 
kitlesinin hassasiyeti ve canlılığı toplumda 
özel bir etki yaratıyor. Zonguldak 
madenlerinin parça parça kapatılmasına 
ilişkin plana karşı Zonguldak madencileri 
peşpeşe eylemler düzenliyorlar ve 
kararlılıklarını haykırıyorlar. Bir grup aydın 
düşünce özgürlüğü talebi için başkente 
yürüyor. Bazı üniversitelerde öğrenciler 
son yıllarda örneği görülmemiş genişlikte 
ve coşkuda alternatif açılışlar düzen
liyorlar ve bir kısım öğretim üyesi ile bazı 
�anınmış aydınların d� desteğini alıyorlar . .  
lzmir'de 9 Eylül Universitesi Güze� 
Sanatlar Fakültesi'nin 1 20 öğretim üyesi 
demokratiközerk üniversite istemiyle 
süresiz boykota başlıyorlar. Zindanlardaki 
zulme karşı tutsakların ve ailelerinin 
direnişleri yaygınlaşıyor. Grev
litoplusözleşmeli sendika hakkı konu
sunda bugüne kadar SHP tarafından 
kısmen oyalanabilen kamu emek
çilerinden yeni öfkeli sesler yükseliyor. 
Ve nihayet, bir yıl gibi uzun bir süredir 
taban toplantılarına gerek duymayan 
İstanbul Sendika Şubeleri Platformu 
peşpeşe temsilci toplantıları düzenliyor, 
taban örgütlenmesini gündemine aldığını 
duyuruyor. 

( . . .  ) 
Kürt özgürlük mücadelesine karşı kirli 

savaşın içinde bugün artık tümüyle bir 
özel savaş aygıtına ve rejimine dönüşmüş 

Ye i Bir Kitle Hareketliliği 
· ·• 

E 
BÜTÜN ÜLKELERİN PROLETERLERİ, BİRLEŞİN! 
olan sermaye iktidarı , genel bir kitle 
hareketlenmesini besleyecek her türlü 
çabayı aralıks ız olarak sürdürüyor. 
iktisadi politikalarında ve politik uygu
lamalarında değişik halk kesimlerini 
çileden çıkaracak bir keyfilik ve perva
sızlıkla hareket ediyor. 

O böylece bize, mücadeleye ve 
devrime çalışıyor, karş ılığını alac
ağından da kuşku duyulmamalıdır. • • •  

Daha kısa bir süre önce toplu
sözleşmelerle elde ettikleri hakları 
gaspedilen, günü gelmiş ödemeleri altı 
ay ertelenen ve bonoya bağlanan KİT 
işçileri, bugün yeni saldırılarla yüzyü
zedirler. Hükümet hazırladığı bütçe 
tasarıs ında, '95 yılı için sıf ı r sözleşme, 
200 bin kamu işçisinin memura 
dönüştürülmesi ve kabul etmeyenlerin 
işten çıkarılması ve nihayet yılların 
kazanımı olan bir dizi iktisadi ve sosyal 
hakkın, ya kaldırılması ya kısıtlanması 
önlemlerini açıkladı. 

Bu daha genel planda sermayenin 
önümüzdeki dönemde tüm sınıfa karşı · 
izleyeceği ekonomik ve sosyal p9li
tikanın da çerçevesini oluşturuyor. Ote 
yandan, koalisyon hükümeti içinde 
bugüne kadar bir dizi madrabazlığa konu 
olan, fakat artık bir tasarı halinde meclise 
sunulmuş bulu�an "özelleştirme yasa 
tasarısı"da KIT işçilerine yönelik 
saldırının bir başka cephesinin açılmakta 
olduğunu gösteriyor. İşçilere sıfır 
sözleşme ve sosyal haklarda kısıntılar 
uygulanırken, yeni zamların birbirini 
izleyeceğini, enflasyonun % 1 00 
üzerindeki seyrini sürdüreceğini de 
bunlara ekleyelim. 

işçilere karşı 1 2  Eylül döneminde 
bile bu ölçüde bir pervasızlıkla hareket 
edilmedi. Bu aşırı "tahrik" onları mutlaka 
harekete geçirecektir. Topun ağzında 
Zonguldak madencileri var ve onlar 
şimdiden karşı eyleme geçmiş bulu
nuyorlar. Madencilerin geçmiş dire
nişlerinin deneyimi ve bu direnişin 
yarattığı moral kazanımların işçiler 
üzerinde halen yaşayan etkileri gözö
nünde bulundurulduğunda, Zonguldak 
madencilerinden başlayan bir eylem 
dalgası , işçi hareketi için son derece 
önemli bir şanstır. 

öte yandan, kanlı sermaye iktidarı 
Adana'da Kürt yurtseverterini katlederek, 
Dersim'de köyleri yakarak, zindanlarda 
tutsaklara zulmederek, metropollerdeki 
Kürt halk kitlelerinin sabrını taşırmıştır. 
Rejimin kirli savaşı bu saldırılar nede
niyle büyük kentlerdeki Kürt emek
çilerinin bilinç ve direnç duvarlarına 
çarpıyor. Rejimin uygulamaları öylesine 
rezilce ve isyan ettiricidir ki, Kürt kltle
lerinin bu t�pkileri Türk emekçilerinin 
bir kesimi tarafından da sempatiyle 
karşılanabiliyor. 

Devam ediyoruz. Bir avuç aydının 
düşünce özgürlüğü için en masum 

eylemine bile izin vermeyen, Dünya Barış 
Günü'nde bir grup sanatçının en barışçıl 
bir eylemini bile gözaltıyla karşı layan, 
"demokratikleşme" vaatlerini tiksindirici 
bir oyuna çeviren ve Yaşar Kemal'in 
sözleriyle, Türkiye'yi lanetli bir ülke haline 
getiren rejime karşı, yıllardır aşırı bir 
edilgenlik içinde suskun kalan aydınlar 
bile, bugün artık harekete geçmek ihtiyacı 
duyabilmektedirler. Türkiye'de öyle 
olaylar yaşanıyor ki, aydın onuru denilen 
şeyden bir nebze olsun taşıyanların buna 
dahaiazla sessiz ve seyirci kalabilmesi 
mümkün değildir. Üniverslteler öylesine· 
kişiliksizleştirilmişlerdir ki, buna nihayet 
bir ilk ciddi tepki olarak, içinde prof e
sörlerin de yer aldığı öğretim üyeleri 
boykotları patlak verebilmiştir. Alternatif 
açılışlarda öğrenciöğretim üyesi daya
nışmasının ilk adımları atılmıştır. 

Ve son olarak, Türkiye'nin metro
pollerinde sosyal uyanışın yolunu kesmek 
ve onu Adil Düzen aldatmacasıyla 
yozlaştırmak, Kürdistan'da ise ümmetçi 
temalarla ulusal uyanışı boğmak ve Kürt 
halkını bölmek amacıyla, rejim gitgide 
daha çok şeriatçı güçlere dayandığı 
ölçüde, bu özellikle büyük kentlerde Alevi 
kitlesini rahatsız etmekte, uyarmakta, 
canlandırmakta, örgütlenmeye ve 
direnişe yöneltmektedir. 

( ... ) • • •  
Kitleler yeni bir hareketlenme döne

mine giriyorlarsa, kritik sorun, komü
nistleri ve devrimcileri bekleyen görevlerle 
ilgilidir. Kitle hareketleri önderliğin ve 
örgütlülüğün, bu alandaki hazırl ık ve 
birikimin pratikte sınanacağı gerçek 
zeminlerdir. Bu zemin, bilincimizi, 
örgütlülüğümüzü ve pratik inisiyatifimizi, 
tüm bunların bileşkesi olarak önderlik 
kapasitemizi, sınavdan geçirecektir.: 
İdeolojik politik perspektifler ile örgütsel 
düzey ve yetkinlikle ilgili olarak, kendini 
burada göstermeyen ve kanıtlayamayan 
her iddia, dayanaktan yoksun demektir. 

Bu sınavın başarıyla verilememesi 
durumunda, bu sizin öncü değil ardçı 
olduğunuzu gösterir. Soyut iddianız ne 
olursa olsun, hiç değilse henüz, herhangi 
bir önderlik kapasitesi taşımadığınızı 
ortaya koyar. Zira önderlik kendini doğru 
perspektiflerde ve bu perspektifler 
doğrultusundaki örgütlü pratikte gösterir. 
Bu niteliğinizi ve yeteneğinizi kanıt
layabilmeniz için, kitle hareketlerinin her 
alanına ya da kesi�ine yetişebilmeniz 
elbette gerekmez. Ozellikle yeniyseniz 
ve güçleriniz de s ınırlıysa, bllnu 
başlangıçta ve uzun bir süre başar
amayabilirsiniz de. 

Fakat önemli olan, gücünüzün ve 
örgütlülük düzeyinizin elverdiği ölçüde 
ve özellikle zaten sürekli faaliyet yürüt
mekte olduğunuz alanlarda ve birimlerde, 
kendi müdahalenizi, önderlik çabanızı 
ve düzeyinizi ortaya .koyabilmenizdir. 
Bunu yaparsanız ve yaptığınız ölçüde, 

İşçi sınıfının kurtuluşu 
kendi eseri olacaktır 

.bu hızla gücünüzü de çoğaltacak, etkinizi 
yayacak, sizi yeni güçlere ve alanlara 
taşıv.acaktır. 

Orgütümüz ve tüm örgütlerimiz, 
sorunları ve sorumluluklarımızı bu açıdan 
görmeli, gelmekte olan hareketliliği,' bunun 
önümüze koyduğu görevleri derhal enine 
boyuna tartışmalıdırlar. Politik çalışmada 
iller ve birimler düzeyinde gösterilmesi 
gereken devrimci inisiyatifin herza
mankinden daha çok önem taşıyacağı bir 
evrenin eşiğindeyiz. 

Gelecek hareketliliği, bir kez daha, 
"yeterli bir hazırlıktan yoksunluk" maze
retleriyle karşılamak, mazeret değil kaba 
bir sorumsuzluk, hatta suç kabul edil
ecektir. Ve muhakkak ki, bir iç müca
delenin konusu edilecek ve kesin olarak 
"ağırlıklar"ın atılması, sorumlulukların 
gözden geçirilmesi uygulamalarına 
yolaçacaktır. 

( . . .  ) 
Yığınlar bugün iktisadi ve demokratik 

istemler uğruna harekete geçiyorlar. Bu 
istemlere kararlılıkla sahip çıkmalı, onlara 
daha açık ve bilinçli ttadeler kazan
dırmalıyız. Yığınların demokratik siyasal 
istemlerini çeşltlendirmeli ve en kapsamlı 
biçimiyle sloganlaştırmalıyız. 

Fakat öte yandan, bu mücadelelerden 
en iyi biçimde yararlanarak ve mümkün 
olan her olanağı kullanarak, yığınların 
bilincini ve tepkisini devrimci bir doğrultuda 
geliştirmeye, düzenin temellerine 
yöneltmeye çalışmalıyız. 

Yalnızca taktik istemlere ilişkin şiarları 
değil, fakat eylem içindeki kitlelerin 
saflarında kolayca yankı bulabildiğini 
olayların gösterdiği temel şiarlarımızı da 
mümkün mertebe yaymalıyız. Bugün, 
"Kahrolsun Sermaye İktidarı !" ve 
"Kahrolsun Ücretli Kölelik Düzeni!" gibi iki 
temel sosyalist slogan, bir çok kitle 
gösterisinde açık bir destek bulabiliyor. 

Bu sloganları, sınıf hareketi saflarında 
yayg ınlaşması ve benimsenmesi, işçi 
hareketinin devrimci gelişmesi ve 
bağımsız bir sınıf kimliği kazanması 
doğrultusunda önemli bir kazanım 
olacaktır. 



Binlerce kilometre uzaktan 
merhaba. Adı konmamış ve 
her türlü zulme reva görülmüş 
Kürdistan'dan merhaba ... 

Biz devletin belli 
kademelerinde şu veya bu 
gerekçeyle çalışan 
komünistleriz. Aşağılık bir 
sömürü düzeninin onarıcısı 
durumundayız. İstemesek de 
devletin belli politikaları 
üzerimizden yürüyor. Bizler 
tamamen bunun farkındayız. 
Kendisini zararlı bir ur gibi 
sürekli üreten bu düzen tüm 
yaşantımızı, ütopyamızı, 
hayallerimizi, aşkımızı ve 
gençliğimizi de çalmaktadır. 

( ... ) 
Buna rağmen, hararetle 

tartıştığımız ve Kürdistan ile 
Türkiye işçi sınıfı devrimi 
hakkında kafa yorduğumuz 
bu ıssız ortamda hiç 
ummadık bir gelişme oldu. 
ıssız diyoruz, zf ra ne gazete, 

ne dergi, ne de herhangi bir 
devrimci değere tahammül 
etmeyen bir sistemle karşı 
karşıyayız. Özel tim, polis ve 
askerin halkın sayısına eşit 
olduğu koşullarda bu 
mektubu yazmaktayız. 
Mektubumuz yaşadıklarımıztn 
sadece küçük bir kesiti. 
Buranın havasını bir nebze 
siz samimi dostlara taşırsa ne 
mutlu bizlere ... 

Merkezimize hiç 
ummadığımız bir anda bir zarf 
geliyor. Zarfın içinde bir adet 
"Kızıl Bayrak". Ve şaşırıp 
kalıyoruz. Bazı arkadaşlar 
böyle bir gelişme karşısında 
ne diyeceklerini bilemiyorlar. 
Az çok bilgimiz olduğu için 
onları aydınlatıyoruz. 

Kızıl Bayrak'ın ve 
Komünistler'in dostluğuna, 
içtenliğine, perspektifine ve 
samimiyetine bin selam ... 

üzerimize örttüğümüz 
yorganlar artık bizi ısıtamaz 
oldu. Kendimizi bir birlikteliğin 
yakıcı yalnızlığında 
hissediyoruz. Burada belli 
kavgalara giriştik desek yalan 
olur. Ama halkın ve devrimci 

değerlerin savunmasını belli 
unsurlara yakınlık 
duyduğumuz ve onlara belli 
müdahalelerde 
bulunduğumuz doğrudur. 

Ama artık koşullar işçi 
sınıfından yana dönmüştür. 
Ancak, onun içinde bulunduğu 
yalnızlık, yozlaşma ve 
edilgenlik durumu bizleri 
üzmektedir. Komünistlerin 
haklı olarak döne döne 
vurguladıkları illegal ihtilalci 
sınıf partisi tesbitini olumlu ve 
yerinde buluyoruz. Bu tesbite 
katkıda bulunmak bizlerin de 
sorumluluğundadır. 

"İşçi sınıfı ahlaki 
yozlaşmadan siyasal 
eylemliliğe geçmeli" ve "ışık 
daha çok ışık" şiarı ile 
komünistlerin birliği ve 
bundan da öte komünistlerin 
sınıfla birliği için kararlı bir 
mücadeleye ve birlikteliğe. 

İşçi sınıfının ihtilalci partisini 
yaşatmak ve Kızıl Bayrak'ı 
kapitalizmin bağrına dikme 
mücadelesinde buluşmak 
üzere tekrar tüm komünistlere 
Kürdistan'dan bin selam. 

"Bir Grup Komünist" 

Kızıl Bayrak Susmayacak! 
Kızıl Bayrak Yükse/etek! 

Sınıf mücadelesini körükleyen 
grevcilere, hain bürokratları 

taşlayan nasırlı ellere Kızıl Bayrak'ın 1 2. 
sayısından bin selam! 

işçi sınıfının yükselen sesini susturmak 
için elinden geleni ardına koymayan 
sermaye devletinin, DGM'lerle, 
işkencecilerle, ekonomik kıskaçla, 
kısaca tüm gücüyle yayınını engellemeye 
çalıştığı Kızıl Bayrak, 1 2. sayısıyla kavgaya 
devam ediyor. 

Sermaye devleti, işçi sınıfının yükselen 
mücadelesi karşısında kapıldığı korku ve 
panik ruh haliyle her direnişe, 
her eyleme saldırıyor. Direnen kitlelerden 
öncülerini koparıp alarak, sın ıf 
mücadelesini devrimcilerden, 
komünistlerden temizleyerek onları 
dağıtmaya, mücadelesini kırmaya çalışıyor. 

Cemtaş direnişi sırasında, pek çok 
işçinin yan ısıra, gazetemiz çalışanı Metin 
YILDIRIM'da gözaltına alındı. İzmir 
büromuzun çalışanı Mehmet ÖZENİR lise 
öğrencilerinin eyleminden, Merkez 
büromuz çalışanı Kadri TEYMUR ise 
KÇSP toplantısından alındılar. İDGM, ilk 
sayımızdan bu yana alışkanlık haline 
getirdiği "toplatma" fetvasın 1 · 1 1 .  sayımız 
için de verdi. 

İlk sayımızdan beri en açık, en net ifade 
ve tavırlarımızla belirttik. Kızıl Bayrak· 

susmayacak, Kızıl Bayrak dalgalanacak! 
Ne her sayımızın toplatılması, ne davalar 

ne cezalar ne de gözaltı ve işkenceler 
bayrağımızın elden ele geçerek 
yükselmesini ve Sosyalist Türkiye'nin 
burçlarına dikilmesini engelleyemeyecek ... 

GEBZE DİRENİSİ'nin 
ARDINDAN 
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1 5  Kasım 1 91 1 :  Zonguldak maden işçileri Türkiye işçi 

sınıfının ilk grevlerinden birisini gerçekleştirdiler 

9 Kasım 1 9 1  8: 
Almanya 'da Spartakist Devrim 

Almanya'da ! .Emperyalist Sosyal Demokrat Partisi)'yi 
Paylaşım Savaşı ve kuran Spartakist Hareket fi i l i  

sonrasında en büyük yık ım ı  olarak sın ıfın taleplerin in 
işçi sınıfı ve emekçiler sözcüsü durumuna geldi. 

yaşam ıştı . Yüzbinlerce işçi Ekonomik ve politik talepler 
cephede can vermiş, bir o etrafında 11lşçi Konseyleri" 

kadarı da çal ışamaz duruma kuran Almanya işçi s ınıfı 
gelmişti . Geride kalanlar ise karşısında daha fazla 

açl ık ve sefalet içinde direnemeyen SPD iktidarı, 
yaşıyorlard ı .  9 Kasım 1 9 1 8  

işçi s ın ı fın ın öncüsü olmak günü cumhuriyet ilan ederek 
iddiasındaki yönetimi bıraktı . 

Alman Sosyal Demokrat Aynı gün K.Liebknecht ve 
Partisi (SPD) şovenist R . Luxemburg önderli� indeki . 

programıyla i şçi s ın ıfına Spartakist Hareket "Proleter 
ihanet ederek savaşa Devrimi" ilan etti . 

sürülmesine destik olmuş, ve Uzun süren ve zaman zaman 
onun savaş karşıtı e� i l imini devrimin, zaman zaman da 

dizginlemişti . Fakat savaş karşı-devrimin hakim oldu�u 
sonrası kitleler artık SPD'ye yaklaşık bi r yı l l ık bir sürecin 

ra�men radikalleşmeye sonunda Alman işçi sın ıfı 
başlad ı .  Tam da bu dönemde yenildi ve önderleri ka�edildi . . 

SPD'den ayrı lan Kari Spartakist Devrim, sonuçta 
Liebknecht ve Rosa başarıya ulaşamasa da işçi 

Luxemburg Spartakist sın ı fın ın iktidarı alma 
Hareketi başlattı lar. USPD mücadelesinin önemli 

(Almanya Ba�ımsız örneklerinden birisidir. 

" E N . İY İ  İ K İ N C İ  KEMAN C I "  
M Ü C A D E LE M İ Z D E  YAŞ IYO R!  

f. ENGELS ( 1 820- 1 895) 

Bi l imsel sosyalizmin 
kurucularından, kend i  
deyim iyle 
"en iyi ikinci kemanc1 11 

Friederich ENGELS Kasım 
l 820'de doğdu. 
Proletary�nın iktidar 
mücadelesinin büyük ustası 
ENGELS yaşam ı  ve 
mücadelesi i le devrimci ve 
komünistlere ış ık olmaya 
devam ediyor. 
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